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„Lung prilej de vorbe şi de ipoteze”... (I)

Peste aproximativ două luni se vor împlini două 
decenii de la căderea partidului unic şi trecerea la un 
multipartitism aparent, bizar, scremut, contra 
naturii şi specific democraţiei noastre originale : 
partide şi partiduleţe eclectice, efemere, fără 
ideologii clare (unele nu au deloc ideologii sau o au 
numai pe cea a obţinerii puterii, privilegiilor şi a 
înavuţirii), fără lideri impresionanţi, fără programe 
de guvernare. Curios e faptul (dar ce nu este curios, 
injust ori absurd în Romînia postdecembristă?!) că 
toate partidele (de stînga, de dreapta, de centru, de 
ieri, de azi, de la putere ori din opoziţie) sunt 
mlădiţe zămislite din trunchiul de stejar viguros al 
pecereului. Cel cu 4.000.000 de ramuri! 

Aşadar, vom avea un decembrie aniversar! 
Adică, un „lung prilej de vorbe şi de ipoteze”, cum 
ar fi spus un ieşean prin adopţie, pe numele său 
George Topîrceanu. Şi ce subiecte suculente ar fi 
oferit „ţărişoara în tranziţie” ironicei lui peniţe! Că 
doar trăim vremuri demne de Kafka, de Ilf şi Petrov 
sau de Caragiale! Sunt convins că vor începe 
adevărate campanii de evocare, de bilanţ, de laude, 
de defulări, de certuri, de acuze, de incriminări, 
adică adevărate campanii de „răutăţi şi mici 
scandale”. Mici, întrucît de cele mari avem parte în 
fiecare zi, dar cum revoluţia din decembrie a căzut 
în derizoriu după ce „artizanii” ei şi-au aburcat 
sacii-n căruţă, realitatea prezentului nu ne va putea 
oferi decît scandaluri mici, cum mici sunt şi sufletele 
celor care pretind că au schimbat faţa României. 
Numai că România e mereu aceeaşi, nu se schimbă, 
nu se dezminte şi priveşte cu impasibilă detaşare 
eforturile unor pigmei de a deveni uriaşi!

Împuşcarea lui Nicolae Ceauşescu – precipitată, 
nejustificată, degradantă pînă şi pentru călăii săi -  în 
ziua de Crăciun a anului 1989 (cînd toată suflarea 

creştină sărbătorea Ziua Naşterii Domnului, numai 
anticriştii din „eterna şi fascinanta Românie” se 
grăbeau să ia viaţa a doi oameni  - ticăloşi, ce-i 
drept! – de teamă că aceştia ar fi putut oricînd să le 
arate complicitatea cu degetul) a marcat 
destrămarea, căderea lagărului socialist, dar 
România a fost singura ţară în care această 
destrămare s-a plătit cu preţul sîngelui. 

Dacă sacrificarea lui Ceauşescu a fost 
instrumentată pentru că tovarăşii săi de luptă 
revoluţionară stîngistă (o luptă cu multe victorii 
asupra cerbilor, urşilor, mistreţilor patriei!) se 
săturaseră să vegeteze în eşalonul doi al 
privilegiaţilor, al nomenclaturiştilor, al activiştilor, 
al aparatcicilor (termenul vip nu se inventase încă!), 
de ce a fost nevoie să moară români, ucişi de 
români? Cei care pentru a-şi legitima venirea la 
putere au sacrificat mii de vieţi omeneşti pot dormi 
liniştiţi noaptea? Nu au coşmaruri? Nu le sună în 
timpane şuierul gloanţelor ce au curmat destinele a 
mii de tineri care nu au vrut decît o fărîmă de 
libertate? Nu-i urmăreşte în somn plînsul mamelor 
care-şi jelesc fii îngropaţi în „pămîntul sfînt al 
patriei”?

Cînd vom afla adevărul despre însîngeratul 
decembrie 1989, despre martirii „revoluţiei”, despre 
călăii, torţionarii, profitorii ei?

Ce au adus românilor cele două decenii kafkiene 
în afară de haos, sărăcie şi nedreptate? Foarte mulţi 
comentatori din felurite domenii au afirmat mereu 
că România e o ţară asaltată de milioane de 
probleme. Eu, dimpotrivă, îndrăznesc să afirm că 
România e o ţară care are o singură problemă. Una 
şi bună : avuţia naţională a intrat în doar 200-300 de 
buzunare, asta e problema României! Restul e 
tăcere! De fapt, nu în rest, ci doar în această 

Acest numar este ilustrat cu lucrări 
ale pictorului Gheorghe Lungu

problemă domneşte tăcerea, ca să fiu mai exact!
Oricît de „nifilişti” am fi, suntem totuşi obligaţi 

să recunoaştem cel puţin trei schimbări benefice în 
viaţa românilor, schimbări la care, pînă în decembrie 
1989, aceştia nici nu ar fi putut visa. Prima, chiar în 
ordine cronologică şi cu repercusiuni imediate 
pentru cetăţenii din spaţiul carpato-danubiano-
pontic, a fost căpătarea dreptului de a avea un 
paşaport şi, mai ales, de a-l folosi. Adică, dreptul de 
a călători, după care (aproape!) toţi românii au 
suspinat din clipa în care viaţa lor a fost distrusă de 
molima roşie. Şi, de unde pînă atunci, adică pînă la 
începutul anului 1990, românaşii nu aveau dreptul 
să arunce măcar o privire prin curţile vecinilor, au 
ajuns în scurt timp să mănînce lebede prin parcurile 
vieneze. Eu sunt născut la cinci ani după încheierea 
celui de-al doilea război mondial, adică în plină 
consolidare a „ciumei stacojii”, a puterii de stînga 
(sprijinită de tancurile sovietice!), a dictaturii 
proletariatului. M-am născut, adică, atunci cînd s-a 
întors lumea cu susu-n jos şi calicii au început să 
devină boieri! De la naştere şi pînă la împuşcarea 
criminală a lui Ceauşescu (cale de aproape 40 de 
ani!) nici măcar nu văzusem cum arată un paşaport, 
nu ieşisem niciodată peste graniţe, nici măcar pînă la 
Chişinău, Sofia, Budapesta sau Belgrad. Întîia oară 
am ieşit din ţară în 1992, invitat fiind la Bienala 
Internaţională de Poezie de la Liège. E drept, de 
atunci viaţa mi-a oferit prilejul de a cutreiera lumea 
în lung şi-n lat. Ceea ce au făcut şi mulţi, mulţi alţi 
români. Ba mai mult, învăţînd să-şi folosească 
paşaporturile, românii au împînzit Europa în 
căutarea unui Eldorado ce nu avea să le aducă decît 
muncă istovitoare, umilinţe în faţa străinilor, familii 
distruse, vise destrămate şi foarte, foarte puţini bani. 
Acest exod provocat de o libertate prost înţeleasă şi, 
mai ales, prost administrată, a golit România de 
peste două milioane de suflete. Iar „exodul” e un 
serial cu multe episoade, care, din nefericire, 
continuă. (va urma)

Parabola nunţii fiului de împărat

Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a unui împărat care a făcut nuntă fiului său.
Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină.
Iarăşi a trimis alte slugi, zicînd : Spune celor chemaţi : Iată, am pregătit ospăţul 

meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă.
Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus : unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui;
Iar ceilalţi, punînd mîna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis.
Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mînie şi, trimiţînd oştile sale, a 

nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc.
Apoi a zis către slugile sale : Nunta este gata dar cei poftiţi n-au fost vrednici.
Mergeţi deci la răspîntiile drumurilor şi pe cîţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă.
Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi cîţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi 

s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi.
Iar intrînd împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era 

îmbrăcat în haină de nuntă.
Şi i-a zis : Prietene, cum ai intrat aici, fără haină de nuntă? El însă a tăcut.
Atunci împăratul a zis slugilor : Legaţi-l de picioare şi de mîini şi aruncaţi-l în 

întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plîngerea şi scrîşnirea dinţilor.
Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.

Matei (22, 2-14)
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fragmentarium istoric

Privit în mod fatalmente reducţionist, în planul 
relaţiilor internaţionale, primul război mondial a 
însemnat prăbuşirea concertului european, care se 
baza pe o politică a balanţei de putere, condusă de o 
diplomaţie aristocratică şi ascensiunea nedisimulată 
a Statelor Unite ale Americii în avanscena arenei 
internaţionale. Amploarea războiului şi folosirea 
pentru prima oară în istoria conflictelor a armelor de 
distrugere în masă (rezultatul acumulărilor 
tehnologice din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea) a condus la necesitatea regândirii din temelii a 
rolului diplomaţiei, războiului şi cauzelor sale 
generale.  La sfârşitul primei conflagraţii mondiale, 
Europa îşi secătuise resursele, energiile, baza 
materială şi pierduse milioane de locuitori, în 
majoritate tineri şi activi. Între popoarele şi naţiunile 
„bătrânului continent” s-au accentuat vechile 
disensiuni şi au apărut, firesc, altele noi generate de 
desfăşurarea războiului şi consecinţele sale imediate. 
Către sfârşitul războiului, elita americană realizase 
că prin distrugerea reciprocă a puterilor Europei, 
Statele Unite ale Americii vor conserva întâietatea lor 
economică şi politico-militară mondială pentru mai 
multă vreme. În acele momente, clasa politică din 
Statele Unite îşi vedea conservate interesele 
economice – şi nu numai -pe termen lung într-un 
viitor fără conflicte majore. Acesta poate fi şi motivul 
pentru care preşedintele Woodrow Wilson a dorit 
sincer şi a promis Congresului şi poporului american 
o pace solidă şi trainică, bazată pe principii 
temeinice. În plan politic internaţional, preşedintele 
american Woodrow Wilson a fost personajul care a 
dat tonul schimbării ordinii internaţionale. În 
contextul politic de după război, în care Europa nu 
mai era în stare să-şi controleze destinul, iar SUA 
devenise mai puternică decât era înainte de război 
pentru că nu suferise nici un fel de distrugeri majore, 
acesteia îi revenea un rol 
important în arhitectura globală. 
Noua gândire de sorginte 
americană redefinea înţelesul şi 
scopul politicii externe şi 
modalitatea de a concepe relaţiile 
dintre state. Preşedintele 
american, prezent la Paris timp 
de şase luni (cea mai lungă 
absenţă a unui preşedinte 
american de pe teritoriul naţional 
din întreaga istorie a Statelor 
Unite) a dorit să construiască şi să 
impună o pace ideală. 
Învingătorii şi învinşii trebuiau să 
negocieze, pe picior de egalitate, 
o pace dreaptă şi satisfăcătoare 
pentru toţi. Principiile dreptului 
internaţional urmau, în viziunea 
wilsoniană, să domine interesele, 
indiferent cât de mari şi puternice erau ele şi 
indiferent de cine le promova. Aşa cum bine se ştie, 
idealismul wilsonian nu a putut înfrânge 
pragmatismul anglo-francez şi interesele celorlalte 
puteri beligerante învingătoare. Pacea încheiată la 
sfârşitul primei conflagraţii mondiale a stigmatizat şi 
culpabilizat învinşii dând satisfacţii parţiale doar 
unora dintre învingători. David Lloyd George şi 
Georges Clemanceau au fost mai bine „echipaţi” 
pentru a influenţa deciziile conferinţei păcii şi a dicta 
prevederile înscrise în tratatele de pace cu învinşii. 
Congresul american a respins tratatele semnate la 
Paris şi cariera lui Woodrow Wilson s-a încheiat 
rapid şi fiind lipsită de recunoaşterea compatrioţilor 
din epocă. Căzut în dizgraţia publică, el a suferit un 
atac cerebral şi a părăsit lipsit de glorie puterea. 
Idealismul său a fost tratat nemeritat şi elita 
americană s-a întors relativ repede spre un 
izolaţionism care a dus la neimplicarea în 
problematica europeană. Cu toate acestea, gândirea 
lui Woodrow Wilson şi a celor care au mers în siajul 
ei a generat şi apariţia ca disciplină academică a 
teoriei relaţiilor internaţionale. Această disciplină a 

apărut din preocuparea normativă pentru 
înţelegerea problemelor războiului şi păcii. Dacă 
idealiştii internaţionalişti (urmaşi ai tradiţiei 
wilsoniene) au găsit cauzele războiului în prăbuşirea 
iraţională a comunităţii mondiale a  naţiunilor, 
realiştii considerau mediul internaţional ca fiind 
funciar înclinat spre război.

Spre deosebire de realişti şi de paradigma 
construită de aceştia, liberalii (idealiştii) au construit 
o viziune proprie asupra relaţiilor dintre state pe 
arena internaţională. Gândirea lor a marcat, în 
special, perioada interbelică când reprezentanţii 
acestui curent au fost deosebit de activi şi au jucat un 
rol important în câmpul acestei discipline. Marea lor 
majoritate au fost anglofoni şi au pornit de la 
premisa că sistemul de tratate de pace de la Paris 
(1919-1920) a marcat un moment de cotitură în 
relaţiile dintre statele naţiuni. Ei au constituit un 
grup de mare prestigiu internaţional, care cuprindea 
pe cei mai mulţi dintre pionierii studiilor academice 
consacrate relaţiilor internaţionale. Dintre corifeii 
acestui grup sunt de remarcat: Alfred Zimmern 
(primul profesor de relaţii internaţionale de la 
Oxford), Gilbert Murray (preşedintele Ligii 
Naţiunilor), Nicholas Murray Butler (rectorul 
Universităţii Columbia) şi James T. Shotwell (primul 
profesor Carnegie de relaţii internaţionale şi cel care 
a conceput Pactul Briand-Kellog). Este demn de 
semnalat aici că reprezentanţii acestui curent nu s-au 
limitat numai la studiul academic al relaţiilor 
internaţionale ci au influenţat, în ansamblu, elitele 
timpului.

Trauma generată de desfăşurarea primului război 
mondial şi de ororile acestuia, armele de distrugere 
în masă şi posibilitatea distrugerii omenirii în sensul 
propriu al cuvântului prin capacitatea tehnologică 
aflată la îndemâna naţiunilor celor mai avansate, au 
determinat o stare de spirit care concretizată în 
planul relaţiilor internaţionale a dus la dezvoltarea 
paradigmei liberale. Politica de forţă care guvernase 
relaţiile internaţionale în lungul secol al XIX-lea 
precum şi în perioada anterioară lui, falimentul 
axiomei echilibrului de putere – aşa cum era 
perceput în epocă – au determinat cercetătorii din 

domeniul relaţiilor internaţionale 
să caute noi moduri de abordare a 
politicii dintre naţiuni. James T. 
Shotwell („War as an Instrument 
of National Policy”, Harcourt 
Brace, New York, 1919, p.88) 
afirma: “Marea experienţă a 
zilelor noastre – se referea, fireşte, 
la modul în care putea fi evitat un 
nou război distrugător – este 
eradicarea barbariei din relaţiile 
internaţionale”. Ideea 
fundamentală care stătea la baza 
unei asemenea abordări era aceea 
că războiul nu provine din natura 
profund umană ci este urmarea 
modului în care statele 
interacţionează. Acest mod al 
politicii dintre naţiuni putea fi 

însă schimbat prin educaţie şi acţiune colectivă. 
Gilbert Murray („The Ordeal of This Generation”, 
Harper and Brothers, New York, 1919, p. 29) 
oglindea această credinţă în scrierile sale când 
afirma: “Susţinătorii războiului … ajung să 
gândească complet confuz pentru că ei continuă să 
vorbească despre război ca şi cum acesta ar fi un 
element al naturii umane … Războiul … nu este un 
instinct, ci o formă de acţiune statală. El nu este un 
element al naturii umane, ci o componentă a unui 
program politic. El nu este mai mult un instinct sau 
element al naturii umane, decât este, de exemplu, 
stabilirea impozitului pe venit”.

Găsind natura războiului în acţiunea statului, 
idealiştii susţineau că această situaţie poate fi 
schimbată, dificil este adevărat, dar momentul 
potrivit fusese deja creat prin desfăşurarea primei 
conflagraţii mondiale. Noua realitate a unei mai 
profunde interdependenţe între statele şi naţiunile 
lumii, câştigurile în toate domeniile înregistrate de 
omenire, credinţa “victoriană” în progres, păreau 
autentice premise ale realizării unei autentice 
comunităţi internaţionale care să excludă violenţa şi 

războiul ca mijloc de reglementare a diferendelor 
dintre state. Într-o lucrare celebră, „The Prospects of 
Democracy” (Books for Library Press, New York, 
Freeport, 1929, p. 101), Alfred Zimmern afirma: 
“Revoluţia industrială şi interdependenţa care i-a 
urmat … au schimbat deja condiţiile activităţii 
politice. Problemele lumii moderne nu mai sunt 
locale, ci globale, nu mai privesc doar certurile 
mărunte cu vecinii şi prejudiciile aduse lor, ci privesc 
forţe care, în imensa lor rază de acţiune, afectează 
milioane de oameni din întreaga lume”. 

Cătălin TURLIUC

Ascensiunea şi decăderea 
idealismului internaţionalist în 
perioada interbelică

Octombrie 2009 
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tertium non datur

3

cognitive care asigură conformitatea şi omogenitatea 
agenţilor, sub formă de evaluări, de gusturi, de 
repulsii, de orbiri, de indiferenţe şi de alegeri 
intelectuale care orientează practicile. Nivelurile de 
învăţămînt, specializările, genurile de exerciţiu, 
frontierele disciplinare care marchează o disciplină 
savantă fondează principiile viziunii şi diviziunii 
proprii înţelegerilor savante. Sub ansamblul acestor 
raporturi, instituţia şcolară joacă un rol esenţial de 
certificare a producătorilor şi produselor.

Diviziunea certificată a corpului profesoral după 
ierarhia tipurilor de învăţămînt – secundar şi superior 
– desenează o diviziune fondată pe gradul de 
specializare. În mod sigur nu ţine de hazard că 
profesorii de liceu tind să fie percepuţi ca generalişti 
prin excelenţă: ei sînt în contact cu cel mai profan 
public care poate atinge cuvîntul filosofic. În mod 
invers, erudiţia, care dă marca sa unui corp de ştiutori 
de carte, este mai curînd un monopol al profesorilor 
din învăţămîntul superior. Fiecărei din aceste categorii 
poate să-i fie atribuit un gen-grosso modo, dizertaţia 
pentru prima, comentariul pentru cea din urmă. dar 
această atribuire nu ar ttrebui făcută în manieră 
mecanică, căci opoziţia între nivelurile de învăţămînt 
nu acţionează decît pînă la un anumit punct. 
Dobîndirea habitusului filosofic şcolar, acest ansamblu 
de scheme de evaluare indisociabil cognitive, etice şi 
estetice, presupune o relativă continuitate a rolurilor 
profesorului, gînditorului, şi specialistului, roluri 
totdeauna indisociabile ale misiunii filosofiei în 
învăţămîntul secundar. Vladimir Jankelevici 
recunoştea: "sînt în mod esenţial un profesor de liceu, 
şi nu am încetat să nu fiu, chiar în învăţămîntul 
superior. cursurile mele sînt făcute pentru secundar. 
Eu fac filosofie generală, aşa cum medicii generalişti 
fac medicină generală, eu sînt înzestrat pentru a 
dezvolta o lecţie asupra unei mari teme filosofice".

-Scrieţi în cartea amintită că în 1982 cotidianul "Le 
Monde" a publicat o serie de 12 lecţii de filosofie,ceea ce era 
o inovaţie a momentului, inaugurînd filosofia în presă. Care 
a fost impactul demersului jurnalistic din perspectiva 
sociologului? 

- El oferea un material preţios pentru a studia 
starea cîmpului filosofic la un anumit moment ca şi 
orizontul a ceea ce se poate exprima care îi este 
inerent. Mai întîi, acest nou gen prezintă avantajul de a 
suscita, în manieră cvasi-experimentală, produse 
relativ omogene şi deci comparabile, care ar fi fost 
dificil de obţinut în afara acestei situaţii particulare 
cînd autorii au trebuit să se supună unui ansamblu  
comun de reguli. Acceptarea regulilor jocului impuse 
de ziar a fost împărtăşită de toţi autorii. Se remarcă în 
primul rînd absenţa totală a profesioniştilor "lecţiilor" 
asupra subiectelor generale; amintim autorii: 
Ferdinand Alquie, Christian Delacampagne, Manuel 
de Dieguez, Clement Rosset, Gilbert Lascault, 
Elisabeth de Fontenay, Louis Sala-Molins, Jacques 
Derrida, Emmanuel Levinas, Michel Serres, Jean 
Toussaint Desanti, Vincent Descombes. Indicatorii de 
legătură cu universul editorial dau confirmarea acestui 
statut exoteric al autorilor: niciunul dintre ei nu 
publicase în mod exclusiv la editurile cele mai 
specializate, în vreme ce mulţi dintre ei publicaseră la 
edituri sau în colecţii (inclusiv de buzunar) pentru 
marele public.

Reprezentarea jurnalistică pusă în operă în 
elaborarea listei tinde să privilegieze în mod tacit polul 
mondan al producţiei filosofice sau, cel puţin, axa 
unde pare că se opun clasicismul universitar şi curajul 
avangardei: filosofia generală, arta şi literatura 
primează asupra genurilor savante şi specializate-
istoria erudită a filosofiei (de exemplu, Henri 
Gouhier), istoria şi filosofia ştiinţelor, a limbajului (de 
exemplu, Jacques Bouveresse, Georges Canguilhem, 
Michel Foucault, Gilles-Gaston Granger, Jules 
Vuillemin). Cei doi "epistemologi" prezenţi aici sînt în 
mod evident în virtutea unei logici de selecţie unde 
competenţa specifică ocupă un loc minor. 

Rezultatele analizei mele nu acreditează impresia 
că sociologia filosofiei şi a filosofilor urmăreşte să 
recuze sau să descurajeze orice interogaţie filosofică- şi 
mai ales cea care priveşte sociologia. Ar fi oarecum 
contradictoriu a critica consideraţiile protecţioniste ale 
frontierelor şi de a le mişca, de acesată dată, în alt sens. 
Este vorba mai curînd de a arăta, datorită 
învăţămintelor unei istorii sociale a filosofiei, condiţiile 
de posibilitate a unei astfel de interogaţii şi, eventual, 
de a extrage cîteva reguli de (bună) conduită incitînd 
filosofii, ca şi alţi specialişti, la mai multă reflexivitate 
sau pur şi simplu la mai mult realism asupra puterilor 
gîndirii. Rămîne să incităm practicienii ştiinţelor 
sociale să înţeleagă avantajul pe care îl pot avea din 
chestiuni de ordin filosofic, rămînînd, bineînţeles, în 
limitele activităţii lor de cercetare.

- Ceea ce numesc eu "nepoţii lui Zarathustra" mi se 
pare că face parte dintr-o anumită ambianţă 
"postmodernă" a gîndirii. În ceea ce priveşte această 
populaţie, eu nu cred (dar mă pot înşela) că lucruri 
foarte noi să fi apărut după momentul, mijlocul anilor 
1970, cînd s-a fixat noua ortodoxie de alură 
transgresivă pe care am descris-o într-o carte. În 
Franţa, Nietzsche a devenit simbolul unei filosofii 
grandioase, recurgînd la patosul "diferenţei" şi relativ 
puţin atentă la aspectul de "gai savoir", de critică 
genealogică demistificatoare a idolilor, cu toate acestea 
foarte prezentă la această filosofie. Nietzsche francez 
face mai curînd ontologie, cosmologie, şi aceasta pe un 
ton grandilocvent, manierat şi esoteric. Adaug că acest 
tip de literatură inaugurat de Deleuze, pe lîngă faptul 
că nu aduce nimic din punct de vedere filosofic este o 
lectură extrem de plictisitoare. Gîndesc că în Franţa, 
Nietzsche este cu adevărat un gînditor pentru eseişti 
aproximativi şi trîndavi.
Prima dintre metamorfozele filosofiei în Franţa de 
astăzi ţine de expansiunea jurnalismului filosofic cu 
"vedetele" sale, temele sale şi "dezbaterile" sale: ea 
combină pretenţia de a reînnoi legătura cu philosophia 
perennis şi supunerea în faţa unor puteri temporale 
(media, patronat, ideologie dominantă). Este o epocă 
aparent formidabilă pentru filosofie ( toţi oamenii se 
vor filosofi), şi totuşi, sub acest exces de onoare, trebuie 
să ne fie teamă de un exces de degradare. Unii dintre 
aceşti filosofi de parodie, mulţi dintre ei introduşi în 
personalul politicii şi afacerilor, aleargă între emisiuni 
de televiziune şi dineuri-dezbateri (bine retribuite) 
pentru manageri. Ei condamnă utopiile "totalitare", 
denunţă "răul" şi celebrează "democraţia". A doua 
metamorfoză este alianţa de după 1980 între tradiţia 
spiritualistă (Levinas, Ricoeur) cu ale sale cuvinte de 
ordine "sine" şi "altul", şi gîndirea postmodernă care 
celebrează "diferenţa", "singularitatea", "evenimentul". 
O astfel de alianţă, fondată pe critica filosofiei 
raţionaliste şi a ştiinţelor omului, beneficiază de 
suporturi şi relee importante în media şi reviste 
intelectuale: se comentează despre Nietzsche, 
Heidegger, puţin despre Spinoza, este desfigurat 
Wittgenstein, se profetizează asupra "globalizării" şi 
"fragmentării" identităţilor "plurale". A treia este 
apariţia tinerilor filosofi întorşi către filosofia analitică 
sau către o anumită fenomenologie: trăgînd 
învăţăminte din Wittgenstein şi, dintre autorii în viaţă, 
din Jacques Bouveresse, mare figură a studiilor 
wittgensteiniene în Franţa, aceşti autori practică un stil 
filosofic sobru, în ruptură cu patetismul postmodern, 
ei apreciază logica şi argumentarea şi întreţin un raport 
pozitiv cu ştiinţa şi cu ştiinţele omului în care ei nu văd 
o ameninţare, ci mai curînd o materie care se oferă spre 
filosofare. Putem spera că acest interes pentru ştiinţele 
omului să fie durabil şi să continue să fie informat de 
practici reale de socilogi fără a favoriza vreodată o 
nouă scolastică filosofică care s-ar mulţumi să 
dizerteze asupra conceptelor (structură, grup...). Aş 
încheia acest răspuns cu o altă dorinţă simetrică celei 
precedente: ca socilogii să ştie să se intereseze cu 
modestie şi seriozitate de filosofie în ceea ce are 
esenţial pentru ei. 

„sînt în mod esenţial un profesor de liceu"
- Domnule profesor sînteţi autorul unei cărţi (pe 

marginea căreia fac unele consideraţii chiar în acest număr 
al revistei) cu un foarte frumos titlu: Vocaţia şi meseria 
de filosof. Ce se ascunde în spatele acestui titlu?

- Este dificil în zilele noastre de a contesta în mod 
serios existenţa unei sociologii a filosofiei care este 
ilustrată de mulţi ani, în Franţa şi în alte locuri, de 
numeroase cercetări. Rămîne de determinat care îi este 
deschiderea. Pierre Bourdieu, care a adus o contribuţie 
majoră în sociologia filosofiei, afirmă că aceasta nu 
este o "discuţie prealabilă care nu ar face decît să 
introducă într-o critică în exclusivitate filosofică mai 
radicală şi mai specifică". Bourdieu se străduia să 
distingă adevăratele chestiuni şi chestiunile fictive, dar 
de asemenea chestiunile puse de filosofi şi chestiunile 
neglijate de aceştia. 

"Ce este filosofia?", se întreabă filosofii care uită 
prea des contribuţiile anchetelor pozitive unde sînt 
prezentate date asupra instituţiilor, asupra practicilor 
pedagogice, asupra modurilor de clasificare şi de 
evaluare, asupra carierelor, asupra genezei 
conceptelor, problemelor, dezbaterilor, 
împrumuturilor, retraducerilor...Cum să revendici 
exigenţa filosofică de reflexivitate fără a admite că sînt 
încă lucruri de învăţat şi de înţeles asupra ta însuţi? 
Această exigenţă nu este contrazisă de analiza 
sociologică, dar se poate desăvîrşi, cel puţin în parte, 
prin ea.    

Produs al unei ucenicii specifice, competenţa 
filosofică stă mai puţin într-un ansamblu de cunoştinţe 
cît în stăpînirea practică a schemelor discursive şi 

"nepoţii lui Zarathustra"
Bogdan Mihai MANDACHE:- Domnule profesor, parte 
din cercetările Dumneavoastră privesc modul cum este 
receptată filosofia în Franţa. Consideraţi că trăim un timp 
propice filosofiei, că filosofia ocupă un loc important în 
societatea contemporană?
Louis PINTO:- Voi căuta să răspund acestei întrebări 
ca sociolog, în primul rînd, deşi ştiţi bine că mă ocup şi 
de filosofie, îndeosebi pentru două motive. Pe de o 
parte, pentru că aşa cum se spune în jargonul nostru, 
filosofia este un "obiect" ca oricare altul pentru un 
sociolog, la fel cum este munca, economia, arta sau 
religia, şi în consecinţă, cînd mă ocup de filosofie, se 
cuvine, din punctul meu de vedere, de a distinge 
punctul de vedere al observatorului şi opiniile teoretice 
cu care eu simpatizez mai mult. Pe de altă parte, 
pentru că munca sociologică conţine presupoziţii care 
ţin de ordinea filosofică: cred că dacă eşti un sociolog 
consecvent, trebuie să te preocupi de a şti după care 
principii îţi conduci cercetarea, pui întrebările, dar 
trebuie să te preocupi într-o anumită manieră, o 
manieră care nu uită niciodată exigenţele şi 
constrîngerile cercetării empirice.
 Iată pentru ce pot răspunde acestei întrebări mai întîi 
spunînd că "locul filosofiei este imens", pentru că 
definiţia filosofiei este prin ea însăşi o miză centrală 
printre filosofi, şi în al doilea rînd spunînd că filosofia 
trebuie să întreţină, cum spunea Jacques Bouveresse, 
ambiţii rezonabile şi măsurate mai curînd decît să se 
expună unor întreprinderi lipsite de măsură, eroice sau 
profetice care pretind să furnizeze răspunsuri globale, 
panoramice la întrebări care exced resursele unui 
demers raţional şi care nu sînt adeseori decît o formă 
raţionalizată a căutării salvării.
Dar dacă eu nu pretind nicidecum calitatea de filosof, 
cel puţin "à la française", mi-ar plăcea ca această 
absenţă a pretenţiei să fie împărtăşită. Nu pot decît să 
resimt o impresie amestecată de amuzament şi de 
compătimire cînd văd că, în Franţa, o calitate şi nobilă 
şi exigentă este revendicată de oameni care practică 
mai puţin filosofia cît un gen de discurs jumătate 
literar, jumătate teoretic asupra viitorului omenirii, a 
căutării "sensului", a războaielor, a cuplului etc. Mă 
simt foarte îndepărtat de această populaţie în măsura 
în care apreciez sensul proporţiilor, raţiunea şi spiritul 
critic mai mult decît virtuozitatea retorică aşa cum se 
manifestă într-o serie de depăşire prezumată a 
limitelor anterioare ale gîndirii aşa-zis "occidentale".
-"Nepoţii lui Zarathustra" au la rîndul lor copii? Cum a 
fost receptată opera lui Nietzsche în Franţa? A generat un 
curent nietzschean profund sau mai curînd a fost o influenţă 
de suprafaţă?
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Louis PINTO: 
Competenţa filosofică stă în 
stăpînirea practică a schemelor 
discursive şi cognitive

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE 

Louis Pinto este filosof şi 
sociolog, director de 
cercetare la Centre National 
de la Recherche Scientifique, 
membru al Centrului de 
sociologie europeană, 
profesor la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. 
Studiile şi cercetările sale 
vizează istoria ştiinţelor 
sociale, presa, viaţa 
intelectuală, media, 
receptarea sociologică a 
filosofiei. Este autor al mai 

multor volume, dintre care amintim: L'Intelligence 
en action: le "Nouvel Observateur", Métailié, 
1984; Les Philosophes entre le lycée et l'avant-
garde. Les métamorphoses de la philosophie dans 
la France d'aujourd'hui, L'Harmattan, 1987; Les 
Neveux de Zarathustra. La réception de 
Nietzsche en France, Seuil, 1995; Pierre Bourdieu 
et la théorie du monde social, Albin Michel, 1999; 
La Vocation et le Métier de philosophe. Pour une 
sociologie de la philosophie dans la France 
contemporaine, Seuil, 2007; La Théorie 
souveraine. Les philosophes français et la 
sociologie au XX siècle, Cerf, 2009.  A coordonat 
mai multe volume colective, cel mai recent fiind Le 
Commerce des idées philosophiques, editions du 
Croquant, 2009.  
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1. APPIANUS, ALEXANDRINUS SOPHISTA. De 
Civilibus romanorum bellis historiarum libri quinque... 
Lugdunum, Seb. Gryphius, 1551. V. Graesse, vol. I, 
p. 169. Traducere din Grèceşte de P. Candidus. 
Legătură în pergament.
I – 2006

2. ARISTOTELES. PERI KOSMOU, (Braşov), 1541. 
V. Gross, 14; Szabo II, 25; Tontsch II, 219; 
Jugăreanu, 10; I. Kara în „Cronica”, 5, nr. 36, 5 sept. 
1970, p. 11; K. K. Klein, Der Humanist und 
Reformator Iohannes Honter. Sibiu, 1935, p. 27. 
Deşi este indicată ca făcînd parte din broşura care 
conţine „Definiţiile” lui Platon, ea are o copertă şi o 
numerotare deosebită. Coperta este gravată de Ioan 
Honter. Pe verso notiţă biografică manuscrisă în 
latină despre Aristotel. Numeroase însemnări 
marginale şi interliniare în latină. Lipsesc ultimele 
pagini. Lucrarea este legată împreună cu opere 
similare.
I – 2050

3. 
ARISTOTEL
ES. Operum 
tomus III. 
(Genevae) ? 
Lugdunum ?. 
apud 
Guillelmum 
Laemarium 
1597. V. 
Brunet, I, 459 
„Opera 
omnia gr. et 
lat.”. 
Lipsescpagin
ile 737 şi 
urm.
II – 3306

4. AUBERT IAQUES. Des natures et complexions des 
hommes... Lausanne, F. Lepreux, 1571. V. Brunet, I, 
543. 
I – 2005

5. BENIVIENI, HIERONYMUS. Opere. Firenze, 
Heredi di Philippo di Giunta, 1519. V. Brunet, II, 
773. Poezie religioasă în italiană cu comentarii de 
Pico de la Mirandola. Legătură în pergament.
I – 2270
6. BEZA, THEODORUS. Tractatio de repudiis et 
divortiis. Genevae, apud Eustathium Vignon, 1573. 
V. Brunet, supl. I, 122. Legată în pergament 
împreună cu alte cărţi.
I – 2171

6. BEZA, THEODORUS. Tractatio de polygamia... 
Genevae, apud Eustathium Vignon, 1573.
V. Brunet, supl. I, 122. Legată în pergament 
împreună cu alte cărţi.
I – 2171

7. (Biblia... vulgata), Lugduni, în officina Iacobi 
Mareschal... (1519). Lipsă foaia de titlu. Indicaţiile 
bibliografice în colofoniul de la sfîrşitul textului 
Apocalipsei. Însemnări de mînă pe fila a 3-a verso a 
textului Genesei: „Calvinis... Andriae Katonae ab 
Ao 1731, Jan. 5; Iam... Adami Tahy Catholici 
Hominis...”. Pe marginea textului profeţilor Iona şi 
Mihea însemnări: „Bohemia, Moravia, 1618 – 1626”, 
aluzie la războiul de 30 de ani, înfrîngerea cehilor,
represaliile imperialilor etc.
I – 2163

9. Biblia sacra veteris et novi testamentum 
secundum éditione vulgatam. Basilae reuracorum,
exidebat Thomas Guarinus, 1578. V. Graesse, 1, 395; 
Gravură în lemn de T. Stimmer.

Pe foaia de titlu: D.B.M. 1662. Pe coperta a doua 
cugetări în latină.
II – 3410
10. BIDERMANUS, IACOBUS. Heroum epistolae 
epigrammata et Herodias. Antverpiae, ex officinal 
plantiana, Balthazaris Moreti, 1534. Pe forzaţ: „Ex 
libris Gromard”. Pe ultima copertă –
notiţe în latineşte, greu descifrabile.
I – 2009

11. BOCCACIO, GIOVANNI. 
L'amorosa fiammeta. Veneţia, 
appreso Gi Battista Bonsadino,
1596. V. Ciurea, D., Kara I. Un 
Boccacio rarisim. În: Cronica, 7, 
nr. 21, 26 mai 1972, p. 14.
Ediţie nouă, revăzută, cu indice 
de materii. Pe copertă un mic 
sigiliu în ceară roşie, avînd în 
mijloc o pasăre care poartă un 
glob în gheară, iar împrejur o 
inscripţie în litere latine: Schobinger Hans (vezi fig. 
3). Legătură în pergament conţinînd pe verso un 
text mai vechi în latină, document italian din anul 
1409.
I – 2178

12. BOEMUS, AUBANUS TEUTONICUS 
IOANNES. Omnes gentium mores, leges et ritus...
Lugduni, excudebat Joannes Barbous, 1539. Graesse 
I, 461 citează o ediţie lioneză din 1541.
Despre daci la paginile 167-168; despre valahi la 
paginile 170-171.
I – 2008

13. BOETIO Di consolatione philophica, tradotto di 
latino in volgar da don Anselmo Tanzo Milanese... 
Milano, per Augustino de vicomercato, 19, aprilie 
1520. V. Graesse I. 466.
I – 2011

14. BONFINIUS. ANTONIUS. Ungerische chronica. 
Das ist ein grundtliche beschreibung dess
aller Machtigsten und Gewaltigsten Königsreichs 
Ungern... Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, durch 
Peter Schmidt. In Verlegung Sigmund 
Feyerabendts, 1581. V. Graesse, 1, 486.
Despre istoria României la paginile 3, 4, 9, 11, 15, 
19, 28, 49, 54, 60, 61, 75, 101, 153, 174, 178, 226, 227, 
229, 231, 232, 241, 245, 248, 249, 251, 253, 256, 257, 
272, 276, 279, 284, 286, 288, 291, 293, 294, 309, 310, 
330, 332, 334, 335, 336, 339.
V – 307

15. CALVINUS, IOANNES... Institutio christianae 
religionis... Genevae, sumptibus Eustathii Vignon et 
Ioannis Le Preux, 1585. Pe forzaţ scris de mînă în 
franceză, o biografie a lui
Calvin extrasă din: Chevreau, Histoire du Monde, T. 
IV, p. 159. Pe foaia de titlu semnături de posesori: 

Rudolphi 
Locmani 
liber; Felix 
Hambergeri 
liber. 
Legătură de 
epocă în 
pergament 
cu gravuri 
presate la 
rece.
II – 3246

16. CAMPANA, CESARE. Compendio historic delle 
guerre ultimamente successe tra Christiani & Turchi & 
tra Turchi & Persani. Nel quale particolarmente si 
descriuono quelle fatte in Ungheria et Transilvania, 
fino al presente anno MDXCVII. Vinegia, presso 
Altobello Saliceto &
Giacomo Vincenti compagni, 1597. Pe foaia de titlu: 
ştampilă rotundă în tuş cu blazon şi
iniţialele „G.B.R”. Despre România la paginile: 10, 
11, 15, 18, 31, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49.
II – 3425

17. CEBES. Pinax (Etipothe en Korone tes 
Transilouanias 1542). Lipsesc foaia de titlu şi 
primele 4 foi. Lucrarea numără în total 13 foi, 
numerotarea fiind continuată cu „Enheiridion” de 
Epictet, care ocupă 15 foi. Legate împreună cu alte 
tipărituri braşovene ale lui Honterus. Ediţie absolut 
necunoscută bibliografilor de pînă acum. V. I. Kara, 
Texte umaniste în bibliotecile româneşti din sec. al 

XVI-lea, în: „Cronica”, 5, nr. 36, 5 
sept. 1970, p. 11.
I – 2050

18. COLUMELLA, LUCIUS 
IUNIUS MODERATUS. Des choses 
rustiques... traduicts... par... Claude 
Cotereau... Paris, Jacques Keruer, 
1552. Imprimé par Guillaume 
Morel... le 25 jour de
septembre, 1551. V. Brunet II, 168.
III – 2675

19. COMMINES, PHILIPPE DE. Cronique et 
histoire... Paris, Estienne Grouleau, 1560. V. Brunet, 
II, 190-191. Pe foaia de titlu: „Sum ex libris Johannis 
Ebnery Norimbergensis Emptus bil... 4 solidio 
Anno 1564 Mense Decembr...”. Pe dosul copertei 
blazon nobilitar cu devizele
„Patriae et Amicis” (sus); „Saluti Patriae Vixisse 
Honestat” (jos) „M. Z. 1569”.
I – 2021

20. DONATUS, AELIUS. Viri clarissimi de octo 
partibus orationis methodus, quaestiunculis
puerilibus undiq; collectis et illustrata per 
Leonhartum Culmanum. Denua revisa & dilligente
recognita per Gregorium Molnar. Claudiopoli, 
1581. Această ediţie clujeană are unele însemnări
marginale. Este legată împreună cu gramatica lui 
Melanchton.
I – 2104

21. DURANTINUS FRANCISCUS. De optime 
reipubguberna
tione... 
Venetius, per 
Ioanem 
Antoniu (M) 
& Fratres de 
Sabio, 1522, 
mense iunio. 
Datele 
bibliografice 
sînt date în 
colofoniu. 
Cartea a 3-a 

se ocupă în special de Veneţia.
I – 2149

22. EPICTETOU. Enheiridion. Etipothe en Korone 
tes Transilouanios... 1542. V. I. Kara. Lucrarea citată 
în: „Cronica”, 5, nr. 36, 5 sept. 1970, p. 11. 
Numerotarea începe cu pagina 27 şi are 30 pagini 
cu multe însemnări, manuscrise marginale şi 
interliniare. Pe ultima pagină, netipărită, stema 
Braşovului copiată de un elev după stema de pe 
pagina următoare. Lucrare complet necunsocută, 
pînă acum nefigurînd în nici una din bibliografii 
(vezi fig. 4).
I – 2050

23. Epitome du trésor des qntiquitez, c'est-à-dire 
pourtrait des vrayes médailles des empp. tant
d'orient que d'occident. De l'etude de Jaques de 
Strada mantuan antiquaire. traduit par Jean 
Louveau d'Orleans. A Lyon, par Jaques de Strada et 
Thomas Gaerin, 1553. Legată împreună cu alte cărţi.
III – 2673

24. ERASMUS ROTERDAMUS. Hyperaspistes 
diatribae adversus servum arbitrum Martini
Lutheri... Basilae, apud Io. Frob. 1526. V. Graesse II, 
496. Legată împreună cu „De servo arbitro” de 
Luther cu care polemizează.
I – 2126

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 

(va urma)
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privitor ca la teatru

În principiu, ceea ce este de neînţeles pentru 
greci este o „sminteală”, ceea ce întrece limitele 
sociale sau încercarea de a desconsidera în orice fel 
zeii (revoltă, nerecunoaştere, necinstire, egalizare) 
reprezintă de asemenea o nebunie. La o primă 
vedere, profetul are un stat dublu în mentalul cetăţii 
eline: este cel care poate comunica divinităţii şi 
intermediază spaţiile lunar şi sublunar, dar este şi 
cel care e dispreţuit sau îndepărtat cu mânie, este 
considerat nebun, în cazul în care spusele lui 
contrazic orizontul de aşteptări. 

Doi prezicători foarte cunoscuţi are lumea antică: 
Tiresias thebanul şi Cassandra troiana. Tradiţia 
antică este de a proteja profetul care, aflându-se la 
jumătatea drumului dintre muritori şi zei, poate 
oricând să tulbure liniştea ultimilor şi-i poate 
întoarce împotriva primilor. Cu toate acestea, privit 
mai atent, „personajul” este unul dintre cei mai 
ambigui. În primul rând este unul dintre oamenii 
dezavantajaţi ai comunităţii: Tiresias este orb, 
Cassandra este nedreptăţita zeilor. Legendele care se 
ţes în jurul acestor oameni sunt din cele mai stranii. 
Ambii au ajuns la un moment dat într-un conflict 
direct cu zeii. În poemele şi povestirile unor 
Pherecydes şi Callimach, fiul lui Everes şi al nimfei 
Chariclo s-ar fi strecurat gol în apele de scaldă ale 
Athenei Pallas ,fapt pentru care a determinat-o pe 
această pururea fecioară să-i întoarcă văzul în nevăz. 
Alt basm creat în jurul lui este notat de Hesiod; 
potrivit acestei variante, Tiresias este victima Herei 
care înfuriată din pricina comportamentului său 
violent (el lovise cu toiagul o pereche de şerpi 
împreunaţi) îl transformă într-o femeie. Timp de 
şapte ani Tiresias este preoteasă în templul zeiţei 
punitive, se căsătoreşte şi are copii, dintre care 
Manto (fata care în alte variante ale mitului va 
poseda şi ea darul vrăjitoriei şi al clarviziunii şi-l va 
ajuta în preziceri). În urma celor şapte ani Hera îi va 
reda masculinitatea. În alte surse, în Metamorfozele 
lui Ovidiu, schimbarea lui în femeie se datorează tot 
amestecului său în viaţa divină: Hera şi Zeus au un 
conflict legat de plăcerea în dragoste, iar profetul ia 
partea bărbatului. Cuprinsă de furie din pricina 
înfruntării muritorului, soţia îl va preschimba în 
femeie pentru a se convinge poate şi de dreptatea ei. 
Lipsit de vedere, urmărit de hermafrodism, Tiresias 
este de fapt un om foarte slab, pe care soarta îl face 
să sufere fizic. Iar suferinţa fizică nu poate să nu 
aibă urmări mai departe, la nivel psihic.

În tragedie, Tiresias face parte din categoria 
personajelor care au prezenţe scurte, dar cu o 
importanţă capitală în desfăşurarea evenimentelor. 
Lui Oedip îi dezvăluie identitatea ascunsă, pe Creon 
îl arată lui însuşi, în urâţenia lui, pe Cadmos îl 
conduce înzorzonat în alaiul bahic (arătându-i şi lui 
partea lui hilară care ajunge până la grotesc). Dacă 
ar fi să facem un raport de putere dintre el şi regii cu 
care intră în contact se poate observa cu uşurinţă că 
profetul conduce deliberat. Slăbiciunea lui corporală 
compensează prin suveranitatea persuasiunii la 
nivel mental. Tiresias este un meneur du jeu, un 
scamator, el însuşi fantoşă printre alte fantoşe. 
Uneşte spaţiile duble, vizibilul cu invizibilul, 
dezvăluie şi ascunde, beneficiind de slăbiciunile 
celorlalţi îi topeşte în tristeţe şi dispare din scenă 
uşor, condus de copilul în alb. Prezenţă siderală, 
albul straielor sale sugerează ambiguitatea dintre 
puritate şi păcat, viaţă şi moarte. Întrevederea cu 
suveranul Creon din Antigona lui Sofocle debutează 
cu replici pline de înţeles: “Creon: Tiresias, 
unchieşule, ce veste-mi dai? / Tiresias: Ţi-oi spune 
tot, dar pe tâlcuitor s-asculţi! / Creon: Dar de la 
sfatul tău nicicând nu m-abătui. / Tiresias: De-aceea 
şi-nţelept cetatea-ţi cârmuişi! / Creon: E drept! Că 
din povaţa-ţi mult folos am tras”.

Ne întrebăm doar de ce Oedip l-a învinuit în 
trecut pe bătrânul orb de a fi complotat împotriva 
lui alături de cumnatul său. De ce se ascundea atâta 
înverşunare în fostul rege theban? Doar din pricina 
adevărului care loveşte necruţător? Atunci de ce nu 
resemnare? Din discuţia de mai sus se sesizează cert 
că cei doi eroi au colaborat. Când însă profetul 
încalcă relaţia de prietenie, trăgând toată puterea 
asupra-i prin prezicerile pe care le face lui Creon, 
furtuna se dezlănţuie. Situaţia de acum este 
echivalentă cu cea din trecut: după ce l-a cucerit, 

Tiresias nimiceşte corpul firav. Înverşunarea lui 

se concretizează în blesteme amarnice: “Curând, 
curând, s-or auzi-n palatul tău / Bărbaţi, femei, în 
bocete zucnind şi vei / Vedea cum împotrivă-ţi 
răzvrăti-se-vor / Cetăţi, cetăţi care-au văzut cum 
jivine / Şi câini, şi păsări zdrumicat-au în hăbuci / 
P-ăi morţi şi leşurile le-au târşit – că doar / Atât le-a 
fost îngropăciunea lor – / De-au dus duhoare-n case 
şi-n oraş. Arcaş dibaci, / În inimă-ţi zvârlii săgeţi – 
că mă-nciudaşi – / Şi simţi arsura lor.” 

Clarvăzătorul se apără prin cuvinte, iar cadenţa 
discursului său este una răzbunătoare. Limbajul 
încriptat şi ameninţător este forma lui de apărare. 
De aceea profeţi precum Cassandra şi Tiresias vor fi 
mereu cei mai liberi eroi din scrierile dramatice 
antice. El are dreptul de intra şi a ieşi din scenă după 
bunul plac, nu este niciodată învins, aşa cum sunt 
oamenii statului cărora le prezice viitorul sau de 
care râde. El poate arunca blesteme fără a fi imediat 
condamnat în nici un fel. Singura sa penitenţă va 
veni către sfârşitul vieţii, după învingerea thebanilor 
de către egipteni, când va fi alungat dintre zidurile 
cetăţii şi va lua calea pribegiei. Zeii cei noi îi vor 
înlocui pe cei vechi, iar adoratorii lor nu mai sunt 
decât rămăşiţe ale credinţelor trecute.

În Bacantele realizat cu Teatrul de la Târgovişte, 
Măniuţiu făcea din profet un protagonist-cheie. El 
este acela care îi aduce pe toţi la pierzanie, cel care 
vorbeşte la microfon pentru a organiza alaiul 
celebrator al zeului; este cel care manipulează, până 
la urmă. Este vocea care chiar dacă tăcută se simte 
undeva deasupra tuturor, infiltrată în inima fiecărui 
personaj. Trimiterile politice sunt evidente. Într-o 
cronică a spectacolului, Mihaela Cerna constata: “Vă 
pare cunoscută metoda? Cu siguranţă! E strict 
contemporană, şi folosită în mai toate ţările lumii, de 
la pastori şi clerici ai diferitelor religii, până la 
politicienii avizi de putere. Poate pentru a sublinia şi 
mai mult pericolul manipulării, 
Mihai Maniuţiu trimite în scenă 
un Tiresias ce aduce – după 
vorbă, după port – cu un om al 
străzii, dar care îşi slujeşte 
stăpânul cel mai bine prin 
discursul său ce supune 
mulţimea”. Asemeni unui 
nebun, în adevăratul sens al 
cuvântului acum, Tiresias 
aleargă dintr-o parte în alta, 
adună şi desparte, coordonează 
acţiunea, de fapt mişcările 
fiecăruia sub imboldul “Zeii 
trebuie ascultaţi”. Evocând în 
mintea unui public actualizat 
cu lecturile bufonii 
shakespearieni, de fapt se îndepărtează mult de ei, 
cel puţin în rolul făcut în regia lui Măniuţiu, pentru 
că el este servil, în vreme ce bufonul lui Lear e cel 
care râde de stăpânul lui. Servil, dar liber, Tiresias 
pare ca o insectă care se apără în faţa efemerului.

 Nici filmul lui Pasolini după opera sofocleană 
nu stă departe de a arunca o nunaţă ironică asupra 
proorocului. Interpretat de Julian Beck, el are 
înfăţişarea unui personaj în care fragilitatea şi 
cruzimea concordă. Cum afirmam anterior, filmul 
italian este concentrat pe semnificaţia schimburilor 
de priviri. În acest sens, sugestivă este şi prima 
scenă în care Oedip îl întâlneşte pe cel care-i va 
aduce moartea. Mergând spre locul unde se ascunde 
Sfinxul, tânărul care va dezlega enigme spre legarea 
propriei fiinţe, îl observă pe Tiresias sprijinit de o 
stâncă. Acesta cântă încet din flaut, iar copilul îi stă 
de-a dreapta. Oedip îl priveşte fix, ceva din ochii lui 
parcă îi amintesc imagini cunoscute, trăite, ceva 
parcă îi spune să se îndepărteze imediat de persoana 
care-l va descoperi în incest şi paricid. Ceva din 
privirea lui acceptă totul aşa cum este. Simplă 
uimire? Sau poate teamă? Ori poate doar cântecul îi 
aminteşte de un timp anume.

Cassandra, din neamul Priamizilor, are poate 
una dintre cele mai tulburătoare poveşti. Fiica 
regilor Troiei, Hecuba şi Priam, este cea care 
declanşează în sufletul lui Apollo ardoarea 
dragostei. Ea este cu adevărat figura nebunului 
liber. Este visătoarea care poate alerga pretutindeni. 
Este străina care la curtea lui Agamemnon vorbeşte 
un grai încifrat sub care se protejează. Nici măcar 
Clitemnestra nu o poate supune. Faptul că a ucis-o 
cu loviturile securii nu reprezintă o supunere, ci mai 
degrabă o recunoaştere a faptului că nu aparţine 

cetăţii şi că deci, este liberă. Mai concurează aici 

şi criza de gelozie firească a atridei. În orice caz, fata 
primeşte fără împotrivire soarta, pentru că 
deopotrivă cu Oedip sau cu Aiax ea a devenit 
oricum o fiinţă care merge fără a mai avea seva vieţii 
curgându-i prin vine. Atunci moartea nu mai e decât 
o certificare a stării ei. Apollo i-a făgăduit că îi va 
dărui orice îşi doreşte, fără a-i cere nimic în schimb, 
nici măcar dăruirea trupească. Cassandra ţinteşte 
foarte sus, ea îşi vrea să întrevadă invizibilul 
(greşeală oare sau pur instinct omenesc de 
autodepăşire?). Zeul se înduplecă şi-i îndeplineşte 
cerinţa, dar, pentru că şi zeii comit erori, el vrea mai 
mult de la muritoare. Refuzul vine ca o piatră 
statornică în caracterul priamidei. Mânios, ca toţi 
locuitorii Panteonului întrupaţi în statui înalte, 
Apollo o alungă din preajma-i proorocindu-i să 
păstreze darul, dar să nu fie crezută de nimeni. 
Poate că în acest fel, fără să îşi dea seama, zeul a 
salvat-o pe tânără. Nebunia este un fel de adăpost 
pentru ea, este salvarea ei, posibilitatea ei la fericire. 
Şi scara spre intrarea în invizibil. Fata cuprinde în ea 
chipul mamei (lui Agamemnon îi dă doi fii, pe 
Pelops şi pe Teledamus), chipul sclavei (este pradă 
de război după asedierea Troiei), al femeii 
seducătoare (retrasă în templul Athenei la 
incendierea cetăţii sale, Aiax vrea să o necinstească, 
probabil atras pe undeva de trăsăturile ei fizice). În 
cele din urmă nu trebuie uitat chipul fiicei, poate 
singurul adevărat pe care-l poartă sub piele: prima 
de care întreabă Hecuba pe Talthybiu, vestitorul, 
este Cassandra (abia după ce primeşte vestea tristă a 
iubirii de om aflat la vârsta a doua a lui 
Agamemnon pentru copila ei, se nelinişteşte şi 
pentru Polyxena şi Andromaca, celelalte vlăstare ale 
ei).

Fericirea nebună a Cassandrei, căreia i-a fost 
dărâmat căminul şi care decade din drepturile sale, 

este vecină cu absurdul. Piesa 
Troienele stă sub semnul 
focului, de data aceasta diferit 
de cel din Prometeu înlănţuit. E 
focul distrugerii, e focul 
abisal, apocaliptic. Scena în 
care Cassandra iese din cortul 
în care şi-a aşteptat osânda 
este una dezlănţuită şi plină 
de un fel de poezie a violenţei:

“(Din cort ţâşneşte 
Cassandra dansând violent. Ea 
poartă însemnele unei preotese a 
lui Apollon: crengi de dafin, 
panglici de lână şi, atârnă la 
brâu, cheia templului. 
Închipuindu-şi că ia parte la 

propria nuntă, ţine în mâini torţe aprinse pe care le 
agită.) // Cassandra: Sus, flacără, sus! Arat-o, ad-o! 
[…] / Fericit este mirele, / fericită şi ea, mireasa / 
făgăduită să intru în patul regesc / al lui 
Agamemnon”.

Iată „bacanta pradă delirului” aşa cum o 
numeşte chiar mama ei, tânara cuprinsă de frenezie, 
desfăcută în parte şi întreg: trupul care dansează 
într-un ritm clocotitor. Asemenea lui Dionysos care 
moare şi renaşte în dans, apariţia Cassandrei este 
aura thanatică aruncată peste întregul spaţiu. De 
altfel, ea singură vorbeşte, precum o Ofelie înainte 
de a se sinucide, în versuri felurite, despre nunta 
care-i este în realitate înmormântare. Terifiante sunt 
cuvintele ei: “Cassandra: Du-mă grabnic; vreau în 
Hades să nuntesc cu Agamemnon. / Tristă-ţi va fi 
înmormântarea, noaptea, nu în faptul zilei, / cap al 
oştilor hellene, încă strălucind de slavă. / Şi pe 
mine, moartă, goală, aruncată într-o râpă / unde 
spumegă şuvoaie şi va fi-ngropat Atridul, / mă vor 
părăsi-ntre fiare ce se vor nutri din mine, / 
preoteasa lui Apollon”.

Învingătoare, fata lui Priam, practică saltul în 
neant cu ochii deschişi. Cea care cunoaşte cel mai 
bine intrigile care s-au ţesut pentru ca Troia să fie 
decimată este şi cea care stă cel mai departe de 
faptele negre. Vălul Mayei s-a desfăcut de multă 
vreme pentru ea şi ceea ce i-a mai rămas este să 
calce drept şi să răzbească chiar acest chip 
oximoronic: frumos şi malefic. Conflictual, profetesa 
sintetizează în ea femeia care se supune sorţii, dar 
care tocmai prin această ipostază îi scapă cel mai 
uşor. Atitidinea ei nu diferă de la Eschil la Euripide, 
în ambele ei apariţii, are aceeaşi grimasă dulce 
amară, aceeaşi verticalitate, acelaşi pas care glisează 
spre a-şi frânge gleznele ca şi cum şi-ar frânge viaţa.

Ioana PETCU

Cecitatea profetului
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sunetul muzicii

A 54-a stagiune a Operei Naţionale Române Iaşi 
ne întâmpină cu anunţul unui proiect bogat în 
spectacole şi concerte, deschiderea  la care am fost 
părtaşi, împlinindu-se în primul rând prin 
ecloziunea tuturor latenţelor artistice, când  
colectivul a revenit cu forţe noi din binemeritata 
vacanţă. La Operă pare că se petrece o reevaluare a 
concepţiei despre supravieţuirea instituţiei dincolo 
de interesele personale ale fiecăruia. Păstrez 
impresia, şi sper să nu mă înşel, că a rămas în fiinţă 
doar „lupta“ pentru valoarea interpretativă, 
singurul argument valabil al scenei lirice împotriva 
considerentelor de altă natură.

Prima şi ultima seară din cele cinci „spectacole 
extraordinare în deschiderea stagiunii“ (4–14 
octombrie 2009) au inspirat titlul de mai sus şi 
conţinutul relatării, motivate de constatarea mea că, 
în decursul a două stagiuni, s-a perfectat o specie 
optimă „transhumanţei“ de la nordul la sudul 
Iaşilor, spre câteva săli mai mult sau mai puţin 
potrivite pentru activitatea normală a colectivului 
artistic, atâta timp cât edificiul Teatrului Naţional, 
centrul mult dorit, rămâne evacuat pentru 
restaurarea la care se lucrează, în sfîrşit, de cîteva 
săptămîni. Opera-concert este aşadar, adaptarea la o 
situaţie specială.

Lucia di Lamemermoor de Gaetano Donizetti, pe 
un libret după drama lui Walter Scott, a IX-a capo 
d'opera prezentată în concert de Opera Naţională 
Română Iaşi la Casa de Cultură a Studenţilor 
(miercuri, 7 octombrie), având  pe Leonard Dumitriu 
la pupitrul dirijoral, a fost în primul rând un triumf 
al soliştilor. Am aflat pe protagonista spectacolului 
în ambianţa unei distribuţii care a stimulat recrearea 
personajului său favorit. Amintesc faptul pentru mai 
buna lămurire a sublinierilor mele critice la 
premiera cu Rigoletto de Giuseppe Verdi (vezi, 
Cronica, Nr. 7, iulie 2009). Oricât de stăpân ar fi un 
solist pe arsenalul mijloacelor redării, afinităţile dau 
avânt, neconcordanţa relaţiilor inter-personale 
stăvileşte. Însă o împrejurare atipică nu va umbri 
realizările de-o viaţă... 

Cristina Simionescu Sandu este artista care te 
captivează prin întreaga sa participare scenică. 
Calităţile vocale native şi înclinarea actoricească, s-
au modelat în mediul muzical al familiei şi al Iaşilor, 
la Liceul de Artă, apoi la clasa universitară de Canto 
a renumitei maestre Adriana Severin. Am urmărit 

cu sentimente părinteşti dezvoltarea inmost a 
Cristinei Simionescu şi pot spune că merită toată 
admiraţia pentru aceasta. Din 6 iunie 1992, data 
debutului solistic la Opera Română din Iaşi, a 
însufleţit până acum personaje tot mai complexe, 
având în repertoriu peste 25 de roluri, interpretate 
în ţară şi dincolo de hotare. Exigentă cu sine, n-am 
auzit-o vorbind despre succesele repurtate  la 
Canterloury (The Matlowe Theatre), la Birmingam 
(Symphony Hall), la Salzburg (Grosse Festspiel 
Hauss), la Zürich (Tonhalle), la San Remo (Teatro 
Ariston), pe alte scene din lume, ştirile parvenindu-
mi de la colegii Cristinei. Îmi permit să-i adresez 
primele cuvinte ale Aidei din duetul cu Amneris 
(actul II al capodoperei verdiene): „Tu sei felice“...! 
Ambitusul excepţional al glasului, întreaga fiinţă, cu 

totul dăruită scenei, perseverenţa de care a fost 
capabilă mulţi ani pentru a dobândi corecta dozare a 
aerului în timpul emisiei vocale, sursă a eşafodajului 
de componente tehnic-expresive, variate de la o 
redare la alta ale aceleiaşi opere,  catifelarea şi 
mlădierea vocii, sunt suportul bucuriei de a cânta, 
resimţite la fiecare apariţie a Cristinei Simionescu 
Sandu. Creaţiile sale în rolul Luciei, sau al Violettei 
Valery, consider că nu au egal în ţară. „Tu sei 
felice“, Cristina, întrucât ca solistă a Operei din Iaşi 
oferi o dispoziţie vocală de prima donna, menţinută 
în decursul a 17 ani şi, ceea ce este mai important, 
trecută peste fruntariile unor încleştate „competiţii“ 
cu tine însăţi. Îzbândeşti mai întotdeauna, ceea ce 
atrage aprecierea  publicului şi admiraţia 
discipolilor de la Universitatea de Arte „George 
Enescu“, cărora le îndrumi paşii spre scena lirică. În 
privinţa climatului social, nimic nu-ţi va veni 
dinafară, prin reducere la numitorul comun, ci 
propria-ţi putere sufletească va trebui să iradieze, iar 
resursele se cer drămăluite pentru ceea ce mai este 
de realizat.

Cât despre parteneriatul din spectacolul cu 
Lucia..., acesta a fost centrat la evoluţia interpretativă 
a eroinei.  „Tinerii solişti“ de altădată reprezintă 
acum generaţiile mature, cei ce poartă greutatea şi 
răspunderea montărilor. Cosmin Marcovici 
(Edgardo de Ravenswood), revenit pe scenă cu 
dezinvoltură în rol, cu bună conducere a glasului, 
căruia muzicalitatea înnăscută îi dă farmec şi o 
consistenţă aparte, a compensat absenţa accidentală 
de la premiera cu Rigoletto (mai-iunie, 2009), dând 
satisfacţie colegilor, spectatorilor, chiar şi criticului 

muzical (!), care aşteptau însănătoşirea sa grabnică. 
Duetele cu Lucia..., personificată de Cristina 
Simionescu Sandu, şi scenele în care apar împreună, 
vor rămâne  de referinţă pentru mult timp în 
istoricul ieşean al acestui spectacol. Baritonul 
Ciprian Marele (Lordul Enrico Asthon), solistul 
agreat în mod special de participanţii din sală, 
apreciat la superlativ şi de autoarea consemnărilor 
pentru revista Cronica, s-a remarcat din nou prin 
seriozitatea redării partiturii, fără artificii la care 
recurg uneori vocile grave în scopul 
supradimensionării momentane a vibraţiei. Stîlp de 
nădejde în multe spectacole care-i solicită 
participarea, cinstit susţinător al registrului său 
vocal, Ciprian Marele se îndreaptă cu paşi siguri 
spre calitatea de bariton dramatic, un loc rămas de 
mult timp neacoperit la Opera din Iaşi. Sper că 
previziunea  aceasta se va împlini spre binele 
întregului colectiv. Tenorul Adrian Ionescu (Arturo) 
a oferit surpriza descătuşării  glasului său plăcut din 
crugul inhibiţiei care i-a adus de multe ori nejunsuri 
în emisia vocală, implicit în manifestarea scenică. 
Iată că nimeni nu poate intui cu precizie matematică 
disponibilităţile latente ale unui interpret vocal!... La 
sfârşitul stagiunii trecute, după efortul de a fi 
interpretat rolul Ducelui de Mantua în toate trei 
spectacolele premierei cu Rigoletto, un „marathon“ 
care ar fi putut să-i fie fatal dar care s-a soldat, 
totuşi, cu o incontestabilă victorie, chiar eu îi 
recomandam prudenţă în abordarea viitoare a 
rolurilor. Acum, se vede bine că solistul îşi 
restructurează conştient modul de cânt, că exersează 
reprezentarea mentală anticipativă a frazei 
muzicale, pregătindu-se psihic nu numai pentru 
„acute“, dar şi  pentru parcursul melodic în mers 
treptat. Cristian Waks (Raimondo), Maria Macsim 

(Alisa), Constantin Ţaga (Normanno), în roluri mai 
mici dar expresiv conturate, au fost buni parteneri 
pentru Lucia... Rămâne să aducem în prim plan şi pe 
partenerul-instrumentist cu rol hotărâtor în 
momentul culminant al dramei. Flautistul Cătălin 
Simerea, neîntrecutul slujitor al Euterpei, care ar 
putea oricând participa la concursul pentru intrarea 
într-o orchestră simfonică din marile centre 
muzicale europene, a ţinut întreaga asistenţă din 
sală şi din scenă „cu sufletul la gură“ (cum sugestiv 
se spune în popor), cînd a secondat pe Cristina 
Simionescu Sandu în  Aria nebuniei din actul al II-
lea.. Voi regreta mult timp că nu s-a dat Cezarului ce 

este al Cezarului: eminentul prim-flautist al Operei, 
reuşit de curând la studii de doctorantură, nu a fost 
evidenţiat cum se cuvine, ca răspuns la ropotul 
prelungit de aplauze, adresate în egală măsură 
ambilor solişti. Însuşi Donizetti a tratat  la egalitate 
cele două linii solistice, aşa cum reiese din partitura 
impecabil redată în spectacol. Reverenţa insistentă a 
solistei spre colegul din orchestră a suplinit 
întrucâtva inexplicabila scăpare din vedere a celui 
de la care am aşteptat gestul de recunoaştere a 
valorii confratelui întru muzică. „Toate-s vechi şi 
nouă toate“, ne înţelepţeşte Glossa lui Eminescu, 
încât să trecem peste asemenea mici incidente!...

***
Se aude o preludare nouă la un instrument antic. 

Bătrâna harpă vibrează sub unduirea braţelor tinerei 
interprete Adina Diaconu, strunele elegant atinse de 
jocul degetelor, mîngîietor  dar precis, trimit mesajul 
unei lumi melodice crepusculare, ale cărei reflexii  
trec  prin zona receptării noastre sensibile înainte ca 
sunetele vechi să se stingă pentru apariţia  altor 
sunete... Am aflat despre studenta-harpistă acum 
trei ani, cu ocazia reprezentării la Iaşi, sub forma 
operei în concert, a grandioasei tragedii lirice Oedip 
de George Enescu. Adina făcea parte din corpus-ul 
orchestrei, conceput în proporţiile monumentale ale 
gândirii enesciene. Excrescenţele solistice se 
contopeau fără putere de abstragere de sub 
magnetismul întregului, doar uneori auzeam 
străluminările doriene ale harpei, vagante prin 
palatul regelui Polyb din Corint şi al soţiei sale, 
Meropa.... La spectacolul cu Lucia di Lamemermoor, 
am zărit a doua oară pe Adina în orchestra Operei, 
iar desfăşurarea ei solitică a răsunat limpede de astă 
dată, pentru că Donizetti prefigurează melodramatic 
trăsăturile şi drama eroinei prin asociere cu cântul 
divin al harpei, înălţat de-asupra orchestrei. Ce 
bucurie în familia muzicienilor Cornelia şi Adrian 
Diaconu, că unica lor nepoată a primit congener 
„auzul absolut“, un imperturbabil simţ ritmic, 
echilibru în desfăşurarea pieselor şi... dragostea de 
Muzică,  moştenită de la părinţii părinţilor!... 
Impresiile din spectacol confirmau ceea ce am 
păstrat în urma unui recital, susţinut de Adina 
Diaconu în 16 iunie 2009 la Universitatea de Arte 
„George Enescu“, unde ascendenţii săi au activat 
zeci de ani ca profesori universitari iar ea este acum 
studentă. Programul pretenţios (L. Spohr, Fantezie 
pentru harpă; M. Tournier, Lolita la danseuse; M. 
Ravel, Introducere şi Allegro) a fost oferit de la nivelul 
asimilării partiturii sub toate aspectele compoziţiei. 
Imaginile muzicale clare, logic înlănţuite, şlefuite cu 
grijă spre a căpăta strălucire sonoră, m-au purtat cu 
gândul la bogăţia afectivă, adunată picătură cu 
picătură în fiinţa minunaţilor noştri studenţi-

Paula BĂLAN

OPERA în CONCERT
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sunetul muzicii
instrumentişti, pe când tehnica redării la harpă 
demonstra ataşamentul particular al Adinei Diaconu 
pentru un instrument aproape uitat, de a cărei 
poezie ne pătrundem în asemenea împrejurări 
elevate.

***
Un eveniment excepţional s-a produs duminică, 11 
octombrie 2009, la Sala „Ion Baciu“ a Filarmonicii 
Moldova Iaşi, datorat colaborării colectivului Operei 
ieşene cu dirijorul Victor Dumănescu, profesor 
universitar dr. la Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima“ din Cluj (de curînd, profesor-asociat şi la 
Universitatea de Arte „George Enesu“ Iaşi, din ale 
cărei prime generaţii de absolvenţi face parte): o 
Seară de Operă în Concert, cu genuri proeminente în 
cadrul repertoriului universal, îngrijit alese pentru 
varietate şi complementare expresivă, cu forme 
muzicale împlinite prin tempo-ul şi frazarea 
corespunzătoare fiecărui „număr“, ca rezultat al 
unei remarcabile concepţii stilistice, cu sonorităţi 
vibrante, bine dozate, mereu aflate sub controlul 
baghetei. Personalitate marcantă a artei dirijorale, 
Victor Dumănescu, camaradul nostru  de generaţie, 
atinge acum limita de sus a dispoziţiei sale 
creatoare. Sunt sigură că a purtat noian de amintiri 
pe străzile oraşului studenţiei şi al tinereţii, iar 
memoria afectivă i-a fost sprijin şi în seara 
concertului, cînd l-au înconjurat numeroşi prieteni... 
Evoc pentru iubitorii de azi ai spectacolului liric 
perioada când acest tumultuos personaj a devenit 
dirijor permanent al Operei  ieşene, după absolvirea 
Conservatorului. A pregătit şi a condus numeroase 
spectacole, a făcut faţă unor situaţii mai puţin 
fericite, cînd nivelul repertorial scădea vizibil la 

presiunea unor „responsabili“ politici ignoranţi. 
Premierele sale cu Faust de Gounod  (februarie 
1979), sau cu Ernani de Verdi (aprilie 1985), rămân 
icoane de atunci care răsar aevea dintre atâtea 
simulacre de mult uitate. Eram în plină „epocă de 
aur“, cu vicisitudini de tot felul care oprimau 
vieţuirea, însă fără a putea împiedica accesul 
publicului la spectacolul de Operă, bun câştigat în 
urmă cu un veac. Trebuia rezistenţă şi la 
disensiunile interne care rodeau din străfund 
instituţiile artistice şi ale învăţământului muzical 
superior, primejduindu-le mai grav decât însuşi 
comunismul totalitar. Fără să fac afirmaţii 
nefondate, îmi explic numai prin asemenea cauze 
plecarea din Iaşi a talentatului coleg Dumănescu. 
Cât de mare a fost pierderea, se poate aprecia acum, 
din perspectiva a ceea ce reprezintă el, ca dirijor şi 
profesor de dirijat. Pentru traiectoria sa personală, se 
vede că a fost benefică transmutarea la Cluj, într-o 
altă conjunctură, într-un mediu muzical care şi-a 
păstrat cu obstinaţie ardelenească „rangul“, căpătat 
antebelic sub influenţa Apusului. Victor  
Dumănescu s-ar fi desăvârşit şi la Iaşi, prin talent, 
prin vocaţia pentru studiu, prin practică, dacă l-ar fi 
lăsat „oculta“ să meargă înaite. Aceasta nu s-a 
petrecut!... 

La Concertul de Operă din 11 octombrie, am 
resimţit cum dirijorul îndreaptă efluvii energetice 
superioare spre orchestră pentru a realiza Noaptea 
valpurgiei din Faust de Gounod şi Danza D'Amorini 
din Adrianna Lecouvreur de Cilea, iar corul „Din 
Don“ din Paiaţe de Leoncavalo şi „Scena Triumfală“ 
din Aida  de Verdi, la care au participat interpretativ 
corul, orchestra şi o parte a soliştilor Operei 

(Ricardo Nori - Radames; Irina Scafaru Roşu - Aida; 

Laura Magdalena Scripcaru - Amneris; Ciprian 
Marele - Amonastro; Cristian Waks - Ramfis; 
Octavian Dumitru -Regele), au răsunat ca în vremea 
inegalabilului maestru Radu Botez, primul dirijor 
după reînfiinţarea Operei Române din Iaşi (anul 
1956). Copacii nu vor muri în picioare dacă nu-şi vor 
uita rădăcinile!... Pentru numerele viitoare ale 
revistei Cronica, îmi rezerv plăcerea şi datoria de a 
sublinia contribuţia fiecărui solist la această  Seara de 
Operă, la alte momente lirice care se vor aduna până 
atunci, întrucât am plănuit să ofer cititorilor 
„portretele“ soliştilor vocali şi instrumentişti care 
clădesc, incontestabil, o nouă citadelă în incinta 
imaginară a vechii instituţii. 

Octombrie 2009 

Cărţi apărute la editura Muzeul Literaturii Române
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Născut pe meleaguri vasluiene, pictorul Năstasă 
Forţu este absolvent al Facultăţii de Arte plastice – 
Iaşi, la clasa maestrului Dan Hatmanu, iar licenţa a 
susţinut-o în cadrul Academiei de Arte vizuale ,,Ion 
Andreescu” din Cluj – Napoca. Activitatea 
profesională a începuto ca învăţător (Rebricea, Laza, 

Bălteni), în 
paralel 
susţinând 
constant şi 
direcţia 
creatoare în 
domeniul 
picturii, apoi 
ca profesor 
de Arte 
plastice 
(Palatul 
Copiilor 
,,Spiru 
Haret” – 
Vaslui, unde 
organizează 
,,Concursul 
Internaţional 
de desene 
create de 
copii”), iar 
din 1997 
coordonează 
Fundaţia de 

Artă ,,Sf. Luca” pe care a înfiinţat-o la Bârlad, unde 
îl găsim şi organizator al Concursului Naţional de 
Artă plastică ,,N. N. Tonitza” – în colaborare cu 
U.A.P. din România, Muzeul ,,Vasile Pârvan”, 
Fundaţia ,,Marcel Guguianu”, Cercul Militar, Clubul 
Copiilor şi Primăria din Bârlad - , ajuns în prezent la 
cea de a X-a ediţie.

Demersul creator, al pictorului Năstasă Forţu, a 
fost evidenţiat şi răsplătit cu numeroase premii, 
distincţii şi medalii, în cadrul saloanelor şi 
concursurilor naţionale. Astfel, chir din anii 
debutului se consemnează Premiul I, în cadrul 
Festivalului ,,Cântarea României” (1979, Case vechi 
din Vaslui), Premiul U.A.P. din România (1997), 
Premiul U.A.P. – Chişinău (1998), Medalia 
,,American Medal of Honor” din partea ,,American 
Biographical Institute”, ,,pentru întreaga activitate 
artistică şi managerială depusă în sprijinul 
recunoaşterii şi promovării valorilor artistice”(2004), 
Premiul Salonului Anual U.A.P. – Iaşi, ,,Diplomă de 
Excelenţă” (2008). La fel, sunt numeroase şi 
participările la expoziţiile de grup şi saloanele 
oficiale ale filialelor U.A.P., Năstasă Forţu fiind 
membru al Filialei U.A.P. – Bacău. A călătorit, 
dezvoltând un adevărat program de documentare, 
la Berlin, Munchen, Moscova, Leningrad, Odessa, 
Atena, Metheora, Antalya, Paris, Koln, Viena, 
Budapesta, iar lucrări semnate de Năstasă Forţu se 
află în colecţii din S.U.A., Germania, Italia ş.a. 

De asemenea, cadrul expoziţiilor personale este 
demn de remarcat, într-un curs fluent şi laborios: 
Iaşi (1992), Koln (1995), Bârlad (1999), Palatul din 
Mogoşoaia (1999), Galeria ,,Apollo” – Bucureşti 
(2001) şi în această perioadă expune pe simezele 
Galeriei de Artă ,,Word Trade Center” din Iaşi, o 
amplă expoziţie personală, la vernisajul căreia a fost 
lansat şi albumul Jurnal de atelier, semnat tot 
Năstasă Forţu. Despre această actuală personală 
Năstasă Forţu, criticul de artă Valentin Ciucă 
preciza: ,,Din punctul meu de vedere, expoziţia 
aceasta atât de suculentă sub raportul simbolurilor 
pe care ni le propune, unele care se citesc la prima 
lectură, iar altele care ne invită la o reflecţie şi la o 
meditaţie ceva mai îndelungată, ne permite pe de o 
parte, descoperirea unui sens al sacralităţii, iar pe de 
altă parte o demontare a sacralităţii şi coborârea în 
zona teratologicului …”.  

Preocuparea de a prezenta în mod interpretativ 
realitatea sau de a alcătui ansambluri de forme şi 
culori autonome, constituie trăsăturile cele mai 
caracteristice ale artei moderne şi moderniste. 
Năstasă Forţu s-a inspirat din viaţa reală, şi 
interpretează realitatea, în speţă spre suprarealism, 

în mod inedit, prin intervenţia tehnică, fantezistă 
şi creatoare a artistului. Ceea ce este cu adevărat 
extraordinar, în acest domeniu al creaţiei picturale, 
şi e şi în cazul pictorului Năstasă Forţu, este 
demonstraţia că în artă se poate păstra factura 
naturalistă chiar şi în momentul în care este 
interpretată natura, sau chiar transformată complet 
până la abstractizare. ,,Năstasă Forţu ne invită la o 
călătorie într-o astfel lume posibilă - remarca criticul 
Constantin Prut - , care nu poate fi decât imaginară 
plonjând într-o lume, într-un spaţiu care aparţine 
imaginarului, aparţine facultăţilor noastre familiare 
(…) de înşurubare într-o realitate mai complexă 
decât ne las să vedem simpla privire a realităţii”.

Reprezentarea figurii umane, prin care este 
îndeobşte caracterizată pictura lui Năstasă Forţu,  
apare în creaţia artistului în faza de maturitate a 
evoluţiei sale, adică acum mai bine de un deceniu, şi 
reprezintă mărturia desăvârşirii talentului său de 
pictor cât şi un simbol al idealului său artistic 
manifestat ardent în strânsă legătură cu literatura şi 
poezia (Texte după Ioan Alexandru,Cezar Ivănescu 
şi Cristian Simionescu). Se poate defini acest ideal 
prin câteva cuvinte mărturisite de pictor, chiar pe 
prima pagină a albumului său: ,,Arta este un risc pe 
cont propriu. Mi-am asumat acest risc fiindcă, 
dincolo de bine şi rău, străluceşte gloria artistului. 
Artistul este un Sisif, un Icar care năzuieşte mereu şi 
mereu spre înălţimi insondabile. (…). Pe mine mă 
poate învinge doar oboseala întunericului …”. 
Nuanţa poetică a constituit totodată subiectul prin 
care pictorul Năstasă Forţu a izbutit să găsească 
posibilitatea de a-şi soluţiona, măcar iluzoriu, marile 
dileme ale sufletului, apropierea de starea de poezie 
în permanentă frământare (Fluturi deasupra 
întregului, Dublură dezlegată, Portretul spart, 
Concurs de cabaline, Curcubeul salvării 
,Zburătoare, Fiinţă dilematică ş.a.). Acestei fantezii 
debordante care îl îndeamnă mereu să ,,regizeze” 
scene compoziţionale în pictura sa i se contrapune şi 
aerul uşor ,,căutat” al portretului, de factură realistă, 
amplasat într-o textură literară, ca spaţiu plastic cu 
caracter de simbol, care participă afectiv la subiect 
dar constrastant (Cezar Ivănescu, Poetul, 
Autoportret).

Pictor consecvent şi un profesor de caracter 
excepţional, artistul - profesor Năstasă Forţu este 
apreciat de critica de specialitate în numeroase 

publicaţii de prestigiu semnate de către critici şi 
exegeţi (Alexandra Titu, C-tin Prut, Corneliu Antim, 
Maria Hatmanu, Ion Truică, Adrian Silvan Ionescu, 
Mihaela Manu, Valentin Ciucă ş.a.), iar expoziţia 
personală organizată la Iaşi, de către pictorului 
bârlădean, se înscrie în seria de mari valori 
profesioniste a plasticii româneşti contemporane. 
,,Încă de la început, m-au uimit calităţile sale de 
pictor. – reflecta maestrul său - Dublat de o mare 
pasiune pentru meserie, inventiv, perseverent, a 
reuşit să se ridice în sferele cele mai înalte ale artei”.

ut pictura poesis

Încet, dar sigur, încep şi în peisajul artistic din 
Iaşi să apară evenimente cu caracter ritmic, prin care 
se pun bazele unor cutume culturale. Nu mă refer 
doar la deja tradiţionalul Salon anual ART-IS, ci la 
expoziţiile ce grupează artiştii fie prin tematică 
(Erotică), fie prin afinităţi selective, nedictate de 
vreo conjunctură comercială.

Acesta este şi cazul  Conexiunilor textile, aflate la 
a doua ediţie, expoziţie de artă textilă ce reuneşte pe 
simeze lucrările a opt artişti din generaţii diferite, 
care au ca numitor comun ambiţia de a-şi prezenta 
anual realizările.

Astfel, Miruna Haşegan, ca decan de vârstă, 
expune o serie de panouri textile cu problematică 
diversă, ce merge de la interpretarea anotimpurilor 
prin prisma evenimentelor din viaţa personală 
(,,Quilt jurnal”), până la integrarea unor elemente 
tridimensionale (Nostalgie), jonglând cu texturile şi 
simbolurile. Cornelia Brustureanu, din generaţia de 
mijloc, etalează două compoziţii, un diptic de 
inspiraţie marină şi un expresiv obiect tubular, 
înfăşurat în fire şi fibre (Chitară). Ecaterina 
Mărghidan speculează virtuţile monumentale ale 
ornamentului (Caleidoscop, Ornament) în timp ce 
Angela Crengăniş se situează la polul opus, prin 
miniaturizarea jocului cromatic al structurilor 
(Lege). Din tânăra generaţie, Cristina Hîrţescu îşi 
manifestă înclinaţia către abordările textile delicate, 
cu finisaj perfect (Poartă, Sfârşit) în timp ce 
Smaranda Bostan, adeptă a montajului post-modern, 
celebrează feminitatea, pornind de la portret. Oana 
Bularcă se direcţionează, cu jocul ei de plase, spre 
zona diafanului (Libelula) în dialog semantic cu 
Mădălina Berzentu, ce înglobează în mrejele firelor 
obiecte banale, conferindu-le preţiozitate (Fir întins, 
Pantof).

Deşi diverse ca tematică şi viziune artistică, 
lucrările din această expoziţie se susţin reciproc 
printr-o panotare reuşită, echilibrată şi aerisită în 
acelaşi timp. Sunt, în acest mod, mai bine 
evidenţiate varietatea formelor de expresie, colaj, 
broderie, patchwork, relief textil, obiect 
tridimensional, montaj mixt – toate puse în slujba 
unor compoziţii coerente, cu un incontestabil impact 
vizual.

Conexiuni textile demonstrează, dacă mai era 
nevoie, că oricât de migălos, de lent şi de dificil ar fi 
demersul plastic în artele textile, perseverenţa şi 
creativitatea pot depăşi astfel de bariere, 
expozantele contribuind prin realizările lor la 
completarea universului artistic ieşean.

Jurnal de atelier
Năstasă Forţu – Pictură la 
Galeria World Trade Center

Teodor HAŞEGAN

Conexiuni textile  
la Galeria de Artă ,,Nicolae  Tonitza”

Miruna HAŞEGAN
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Pe când afară toamna îşi vede de-ale ei, lăsând 
ochiului forma privirii exaltate, încerc să mă retrag 
în lungi tăceri impuse, salvând ce-a mai rămas din 
clipele trădate. 

Vorbim despre prietenie cum se mai poate vorbi 
despre suprema înzestrare. Nu oricine poate să-ţi fie 
prieten, aşa cum  nici tu nu poţi fi oricui prieten. 
Prietenia nu este o întâmplare, nu este o calamitate, 
cum nici binefacere nu poate fi. Prietenia este, 
înainte de toate cele ce ne pot trece prin gând, o 
imensă responsabilitate. Poate cea mai mare 
responsabilitate dată omului pentru a o gestiona. Cel 
care crede în prietenie este cel mai bogat dintre semenii 
lui. A fi prieten, a avea prieteni, a împărţi prietenie 
este, într-adevăr, bogăţia supremă a fiinţei umane. 
Prietenia nu are limite, nu are hotare, ea posedă 
doar sinceritatea celui care oferă şi buna-credinţă a 
celui care primeşte. Există o anume stare de graţie, ce 
se fixează între două fiinţe apropiate, prin tot felul 
de afinităţi, de similitudini, de reacţii comune. O 
stare în care se întâmplă ceva, se ţine minte ceva, se 
porneşte de la ceva, se ajunge la acelaşi 
deznodământ asumat, împărţit, bucurat sau întristat 
deopotrivă prin bucuriile sau tristeţile la care 
prietenii iau parte. Prietenia nu este o scuză, cum nu 
poate fi nici o acuză.  Ea există chiar şi atunci când 
prietenii nu mai există, ca o aducere-aminte, ca o 
cicatrice salvatoare, ce a permis celor care au 
împărtăşit-o să se bucure de ceea ce doar prietenia 
poate oferi. Prietenia nu este nici muritoare, nici 
nemuritoare. Ea există în realitate, dar şi în 
memorie. Este, poate, cel mai sensibil îndreptar al 
comportamentului nostru, poate cel mai eficient 
susţinător al nostru. 

Alături de prieteni exişti mai vizibil, mai 
strălucitor, mai plin de tine, mai plin de rost în 
lumea aceasta oferită tuturor pentru a o completa, 
pentru a o marca fiecare cu puţin din personalitatea 
sa.

Prietenii nu sunt copii fidele ale imaginaţiei tale. 
Mai mult, cel care încearcă să-şi modeleze prietenul 
după chipul şi asemănarea sa, după ceea ce gândul 
şi poftele sale doresc, acela nu are nici măcar un 
singur prieten, chiar dacă în jurul său roiesc zeci şi 
zeci de pretinşi prieteni, sute chiar, atâta timp cât ei 
sunt  tentaţi doar de poziţia socială sau de punga sa 
generoasă. 

A fi prieten cu cineva nu înseamnă a fi tu mai mult 
decât eşti, prin acel cineva. Prietenia nu-ţi multiplică 
imaginea, nu te face mai mare, mai important, atâta 
timp cât prietenia nu este privită ca pe o afacere. Nu 
poţi să pretinzi că eşti prieten cu cineva doar atunci 
când acesta îţi dă, te alimentează, te ţine tot timpul 
sub presiunea darurilor, a favorurilor. Prietenia nu 
acţionează ca un combustibil, te pune în mişcare 
doar atât cât acesta există în rezervor. Prietenia nu 
se consumă, nu „se arde”, nu se evaporă, nu dispare 
atunci când ţi-e lumea mai dragă sau atunci când ai 
nevoie de umărul şi de braţul prietenului. Poate şi de 
aceea se spune că „prietenia la nevoie se cunoaşte”, 
„nevoia” fiind impasul şi nicidecum „jena 
materială”. 

Adevărata prietenie nu impune nici o modificare 
de look sau o reeducare morală. Prietenul nu-ţi este 
dator cu suprapunerea sa peste un anumit model 
virtual, pe care tu l-ai prefera, cu care tu te-ai 
înţelege mai bine. 

Marea probă a prieteniei este aceea prin care reuşeşti 
să-ţi faci prieten pe acela care este aşa cum este el, cu 
păcatele şi cu virtuţile lui, fără ca tu să pretinzi, în 
beneficiul prieteniei, modificări de substanţă. Prietenia 
nu schimbă, ea pune în valoare ceea ce oamenii au 
mai strălucitor în ei. Părţile bune sunt scoase la 
suprafaţă, părţile rele, întunecate, sunt păstrate cât 
mai mult în acea stare latentă, care nu schimbă 
nimic din structură, din zestrea cumulată a anilor de 
viaţă. Mult mai importante într-o prietenie sunt 
punctele care se pot aduna, decât acelea care te 
îndepărtează. 

A fi prieten cu cineva nu înseamnă a-l stăpâni, a-l 
subordona, a-l prăda de personalitate, a-l ridiculiza 
în faţa propriilor idealuri. Adevăratul prieten este 
egalul celui căruia îi oferă prietenie, chiar dacă 
vremurile l-au făcut mai frumos, mai bogat, mai curtat 
decât cel căruia el îi acordă acelaşi tratament egal. 

A oferi nu înseamnă, într-o prietenie, a îndatora. 
Poate şi de aceea prietenia nu are nevoie de o 
situaţie contabilă, de o situaţie comparativă, de 
genul „atât ţi-am dat eu, atât mi-ai dat tu”! 

Astfel de gânduri, despre prietenie, mă 
întovărăşesc, amintindu-mi de prietenii mei, de cei 
mai buni prieteni ai mei, pe care nu-i cert, nu-i 
dojenesc nici măcar atunci când greşesc faţă de 
mine, cu voie sau fără de voie, chiar şi numai pentru 
că a ierta face parte din mecanismele principale, cu 
ajutorul cărora prietenia poate să funcţioneze tot 
timpul, indiferent de condiţiile meteo, indiferent de 
condiţiile emoţionale, indiferent de cei care câştigă şi 
de cei care pierd. 
A pierde o competiţie în faţa unui prieten este de 
fapt un câştig de care adevăratul prieten se poate 
bucura pentru bucuria prietenului său. În rest, totul 
este deşertăciune.

braţe încrucişate (X)

Adi CRISTI

accente

Daniel CORBU

jurnal cu scriitori

Adi Cusin vine pe calea de aur a poeziei române, 
începută cu Eminescu şi continuată cu Bacovia, 
Magda Isanos, Al. Philippide, Labiş şi câţiva poeţi ai 
generaţiei '60 din falanga moldavă: Ioanid 
Romanescu, Mihai Ursachi, Dan Laurenţiu, Cristian 
Simionescu, Cezar Ivănescu.

Poet al esenţelor tari, al armoniei şi rigorilor 
formale, având o încredere oarbă în inspiraţia nudă, 
cu străluciri de fulger curat, Adi Cusin s-a impus de 
la primele cărţi ca un poet original prin viziunea 
lirică, prin formula ce-i conferă marca, prin ipostazele 
ludicului şi ironiei textuale, precum şi prin 
ademenitoare accente neoavangardiste.

Poetul se năştea la Gleiwitz în Germania (1941) 
din părinţi români (tatăl era din Rădăuţi-Prut, iar 
mama din Cernăuţi) şi era botezat Adolf Aristotel, 
prenume pe care le va înlocui cu Adi, pentru că de la 
debut până la ultima carte îşi va semna toate scrierile 
cu Adi Cusin. Locuitor în copilărie şi adolescenţă al 
mai multor oraşe din aproape toate regiunile ţării, din 
cauza naturii serviciului tatei – funcţionar C.F.R. 
(Cernăuţi, Turnu Severin, Slatina, Craiova, Pojorâta, 
Buhuşi, Câmpulung-Moldovenesc, Adjud, Iaşi), 
poetul lăsa să-i înflorească o pasiune faţă de 
Bucovina, ţinut cu multe ecouri în poemele sale de 
mai târziu.

Blestemat la poezie, scriind încă de la început 
poeme atinse de forţa gheizerului, numit deseori 
„noul Labiş”, Adi Cusin debuta în 1957, la 
şaisprezece ani, în revista „Iaşul literar”. El a intrat 
furtunos pe scena literaturii române a anilor' 70, prin 
publicarea la mici distanţe temporale a trei volume de 
poeme: A fi (1968), Umbra punţilor (1970) şi Starea a 
treia (1974). Sunt trei volume care l-au aşezat pe poet 
în prima linie a generaţiei şaizeciste, cea care încerca 
să refacă punţile de legătură cu marea poezie 
românească interbelică, punţi aruncate în aer de 
perioada proletcultistă, îmbâcsită de ideologie 
comunistă şi total anacronică sub raport estetic. Va 
urma o tăcere a poetului de douăzeci de ani, pentru 
că, de o moralitate exemplară, neacceptând vreun 
compromis, Adi Cusin se află între cei care scriu dar 
nu publică. Îşi asumă astfel riscul de a nu fi cunoscut 
de o întreagă generaţie de cititori şi de a fi ocolit de 
criticii literari şi de făcătorii de ierarhii literare. Poate 
de aceea apariţia cărţii Ţara somnului (Editura 
„Semne”, 1994) s-a bucurat de o primire 
sărbătorească.

Născut, cum spuneam, cu blestemul poeziei, viaţa 
acestui poet tragic avea să fie o Golgotă, o ardere, o 
pătimire întru Cuvânt. Trei sunt direcţiile în care a 
evoluat poezia lui Adi Cusin: poezia erotică, poezia 
de reflecţie filosofică asupra lumii şi fiinţei şi poezia 
socială. Critica a remarcat încă de la primele cărţi 
publicate de Adi Cusin discursul graţios, cu 
ramificaţii baroce, consumat în balada de scurtă 
respiraţie, grefată pe un epic ce nu exclude 
metafizicul. Pentru Adi Cusin poetul este Vestitorul, 
Şamanul, Mesagerul: „Adus dintr-o lume străină/ Şi-n 
vaste câmpii părăsit,/ Undeva se pierdea o lumină –/ Aceea 
cu care-am venit.// Simţeam că voi face-o minune/ De 
mirul cerescului uns./ Un stâlp de înaltă tensiune/ Şi-un 
greier de câmp/ mi-au răspuns.// Trebuia să aştept 
amintirea/ Lucrului care am fost./ Nu-mi mai ştiam 
înrudirea/ Şi aş fi vrut adăpost./ Eram mic pe cîmpiile-
acele/ Împovărat, vinovat că-aş fi zeu./ Mă-nvelisem sub 
ploaia de stele/ Cu paltonul tatălui/ meu.” (Mesagerul). 
Într-un text din volumul Umbra punţilor, Adi Cusin 
face, uzând de fină ironie, o interesantă categorisire a 
poeţilor: „Poeţi cu pantaloni bufanţi/ Şi cornuri lungi de 
vînătoare,/ Metafore de elefanţi/ Şi scîncete de domnişoare;/ 
Poeţi cu ochi de peşti marini/ Ce ţi se uită în pupilă,/ Poeţi 
pe limba lor străini,/ Poeţii fără clorofilă;/ Poeţi îndrăgostiţi 
din nou,/ Poeţi de inimă albastră,/ De porţelan, de bibelou,/ 
Poeţi de cameră, de glastră…/ Apoi poeţii solitari/ Ce n-au 
încredere-n cuvinte,/ Poeţii mici, poeţii mari,/ Aceste 
mişcătoare ţinte! (Elită).

Alteori, poetul e nefericitul prinţ care primeşte 
sfaturi de comportament social. Dar orice ar fi, poetul 
e cel ce crede în sensibilitatea eternă, caracteristică 
fragilităţii fiinţei, crede în joc (poate chiar acel joc de-a 
„depinde cum cade lumina”), crede în frumuseţea 
salvatoare. Spune Adi Cusin: „Dumnezeule, învaţă-mă-
a scrie/ Cu un creion de tâmplar./ Atât l-am tocit, 
desenând/ La sicrie,/ Şi pentru tine niciodată măcar.// 
Creionul e prost şi semeţ,/ Doamne, iartă./ Şi-ntrânsul e 
moale grafitul./ Doar o linie dacă trag/ de la casă la poartă,/ 
El crede că e infinitul.” (Creion de tîmplărie).

Despre prietenie, cu dragoste

Se întîmplă uneori ca lumea să ţi se prăbuşească, 
aşa cum se poate prăvăli un pod peste care ai trecut 
în tihnă de atîtea ori, vînturînd tot felul de gînduri şi 
considerîndu-te în deplină siguranţă. Se întîmplă ca 
prietenii să te surpe, ca neprietenii să-ţi zîmbească, 
se întîmplă să nu-ţi mai găseşti liniştea în locul care 
te recompunea altădată ca pe-un puzzle.        
Amiezile cîndva senine şi prietenoase pun la cale 
evadări spectaculoase, gîndurile negre se înmulţesc 
ca iarba rea, în rostogolirea vertiginoasă noua cale 
iese la iveală şovăind. Niciodată nu ştii, niciodată nu 
poţi spune că eşti sau nu eşti pregătit pentru, aşa 
cum numea poetul nemţean Radu Florescu această 
aventură, „următoarea călătorie prin lume”. Cioran 
însuşi mărturisea despre erori, iluzii, nelinişti şi 
imposibilitatea de a te arăta lucid şi hotărît, atunci 
cînd abia te-ai strecurat din tumult: „Cînd ai ieşit 
din cercul de erori şi iluzii înlăuntrul căruia se 
desfăşoară faptele, îţi este aproape imposibil să iei o 
poziţie. E necesar un minimum de nerozie pentru 
orice, pentru a afirma şi chiar pentru a nega”. 

Uneori clipa are gust de nisip, misterul ei e ucis 
de încleştări, de hohote uscate, rutină, uneori încîntă 
ca o vrajă, alteori otrăveşte ca un blestem. Uneori 
clipa adoarme în noi entuziasmul, răscoleşte 
singurătatea, clatină speranţe, iluzii, leagănă laşităţi, 
suferinţe, bucurii, ca o adiere de vînt coama 
înflăcărată a vreunui arbore. Suntem noi şi ea, într-o 
încleştare perpetuă, cînd rînjind, cînd ofensîndu-ne, 
cînd zîmbind, dar de fiecare dată, meteahnă gravă, îi 
căutăm un sens, pentru a ne putea clama din nou 
locul, mai bun, mai rău ca înainte, oricum altul. 
Chiar dacă nu suntem primii care se întreabă atîta 
zbucium la ce bun, nedumerirea aceasta ne va 
urmări ca un cîine credincios, iar noi ne vom sfii să o 
tălmăcim cu asemenea tristeţe: totul pare să adoarmă 
în tine ploile, pălăvrăgeala începutului de zi , hohotul ars 
din/ bolta castanului/ unde ajung numai ciorile/ cînd 
vestesc prima ninsoare/ nu pricepi,/chiar dacă vecinii ţi-
au răsturnat pe sub uşă/ păianjeni coloraţi împrăştiindu-
se care încotro,/ furioşi că le-ai ascunde umbrele/ şi le-ai 
converti în păsări albe.

Ştefania HĂNESCU

Un poet al esenţelor tari

Octombrie 2009 

(va urma)

Hohotul ars din bolta castanului
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În istoria literaturii româneşti, atitudinea poeţilor 
faţă de începuturile lor creatoare, faţă de primele lor 
încercări şi realizări lirice este diferită. Lui Eminescu, 
de plidă, îi părea rău că a publicat ce-a publicat în 
adolescenţă. Ion Barbu îşi trimitea poemele de început 
la „coşul Parnasului”... Se află însă şi autori care îşi 
păstrează cu sfinţenie creaţiile dintîi, întorcându-se la 
ele ca la un punct mirabil de călăuzire în lumea 
literelor, pentru că regăsesc în stîngăciile debutului 
acea prospeţime naivă şi sentimentală, cînd încă n-a 
intervenit strategia experienţei cu osatura ei, de cele 
mai multe ori, artificială. Ador şi eu acest regressus ca 
un ecou al horaţianului: „Eheu fugaces”...”

Nostalgia originilor, de veche vînă rurală, şi 
sentimentul fragilităţii fiinţei fiinţării umane în timp, l-
au determinat, cred, şi pe scriitorul Viorel Dinescu să-
şi tipărească la Editura Fundaţiei Scrisul Românesc 
(Craiova, 2009) primul său volum de versuri, 
revelatoriu intitulat „Zidul cu privighetori”. Poate că a 
purces şi de la acel „zid părăsit/şi neisprăvit” din 
valoroasa baladă populară „Monastirea Argeşului”, 
deoarece elemente evidente ale mitului jertfei zidirii 
sînt preluate în cîteva poezii: „Ană plouă şi nu ştiu/ 
Cum vorbeşti închisă-n zid/ Plîng în faţa nopţii reci/ 
Să-ţi dea drumul cînd te strig.// Va rămîne înspre 
seară/ Ană gura ta amară.” (Manole).

După cum subliniază scriitorul Nicolae-Paul 
Mihail în prefaţa dedicată, această carte de tinereţe a 
fost „ţinută la murat” de către cenzorii Editurii 
Eminescu din 1977(cînd a fost depusă) pînă în 1984. Şi 
iată că apare după 32 de ani. Acesta i-a fost destinul, 
iar noi nu ne mai putem opune. Aşa a fost să fie 
(Noica!) să fie şi încununată de mirabila pană a 
marelui prozator Fănuş Neagu: „Viorel Dinescu a 
intuit că locul lui ca poet este pe zidul vechi, cît mai 
aproape de lună şi de stele, acolo unde capătă contur 
iluzia...”

Structurată dual (I. „Nopţi cu ninsori”, II. „În 
inima unui sunet”), insistînd, mai întîi, pe vizualizare 
şi apoi pe melodicitate („ceas sonor”), opera îşi 
conturează imaginarul într-o complexitate de motive 
lirice situate între impresionism (ceaţă, zăpadă felină) 
şi expresionism (strigătul, oraşul pierdut). Fuziunea 
dintre ele aparţine însă unui eu romantic (aşa cum 
romantici sînt toţi poeţii la început).

Tematic, însă, observăm că nu preromantismul 
„ruinurilor” se află aici (ca atitudine fundamentală în 
faţa vieţii), ci mai degrabă o dulce ipostază de Serghei 
Esenin: „Eu m-am născut în satul plin cu sănii/ Şi cu 
zăpezi sortite la deochi/ Părinţii duşi făceau sub deal 
mătănii/ Şi mă loveau cu frunze peste ochi// 
Umblam prin muguri să găsesc nuiele/ Leagănul orei 
îl schimbam 

pe-arginţi/ Şi tresăream cînd se mişcau prin stele/ 
Sălbatici cai cu nările fierbinţi.” (Umblam prin muguri).

Dacă este să-i circumscriem identitatea poetică a 
debutului, cu delimitări faţă de confraţii lui de 
generaţie, am preciza că poetul, în ceea ce are mai 
profund, s-a îndreptat către revitalizarea imperfectului 
descriptiv, aşadar a baladescului convertit în liric. 
Pentru că deplasarea eului empiric se face de la 
originarul rustic la citadinismul trăit mai cu seamă în 
latura lui mascată. Aşadar, de la naivitate şi firesc la 
înstrăinare şi recuzită: „Şi becurile ce ardeau de-
aseară/ Prin gări pustii trăgeau să moară/ Şi prin 
peroane desenau poteci/ Ca peste gropi adînci cu 
frunze reci/ Şi aşteptarea mea se sparse în scrum/ Şi 
n-am ştiut să mă întorc din drum.” (Întoarcere ratată).

Nu avem nici regretul sămănătorist al vremurilor 
de odinioară, nici tragica dezrădăcinare generatoare 
de melancolice modulaţii ale vocii poetice. Totuşi 
sentimentul perisabilităţii în timp a orizontului genetic 
de specificitate rurală îl însoţeşte ca o boală fără leac 
(metafizică blagiană): „Şi satul doarme ca-ntr-un 
testament/ Pe care l-au lăsat stăpîni uituci/ Şi curge 
ziua goală prin uluci/ Ca un blestem pe timpul 
indolent.” (Satul părăsit).

Ramura visului său se subţiază pe zări ontice 
interioare, astfel că, întoarcerea la origini înseamnă o 
retragere în baladescul de altădată, înfiorare a 
trecutului adus în prezent: „Copacii orei scîrţîiau/ 
Spre asfinţit se subţiau/ Albaştri ne mai căutam/ 
Stînd pe sub ziduri fără geam/ Se legănau pe străzi de 
nea/ Cînd umbra ta cînd umbra mea...” (Baladă tîrzie).

Concluzia cade, severă, ca o ghilotină: Opera ne 
ucide ca trecutul ei să poată rămîne legendar.

Un roman captivant, scris cu mână sigură este 
„Ademenirea”(Editura SemnE, 2009). Autorul (sau 
autoarea?) semnează cu misteriosul nume A. C. Pahomi, 
ceea ce ne-ar putea duce cu gândul la un pseudonim. 
Discreţie? Timiditate? Cochetărie? Nu asta interesează; ci 
doar faptul că, o dată cu acest roman, avem bucuria de a 
ne  întîlni cu o carte cu totul aparte.

Desfăşurarea epică este, la prima vedere, simplă: un 
personaj cu sânge aristocratic în vine şi cu un nume pe 
măsură – Hangerli – caută, luându-se după anunţuri din 
ziare, să cumpere un pian pentru iubita lui. Peregrinările 
îl aduc în situaţia de-a face cunoştiinţa unor personaje 
care de care mai ciudate: domnul Amadeo, doamna 
Persida Florescu, o familie bizară din Cotroceni, dar mai 
ales, un bătrân fără nume, acesta din urmă fiind, până la 
urmă, un  purtător de enigme şi de sensuri oculte. De 
fapt, fiecare dintre aceste întâlniri este (sau ar putea fi) 
câte un prag al unei turburătoare iniţieri în tainele unui 
univers alcătuit din revelaţii şi adus la viaţă prin cuvinte 
magice. „De mai multe ori – îi spune lui Hangerli, bătrânul 
fără nume, indiscutabil personajul-simbol pentru întreaga 
ideaţie a romanului – te-ai ascuns în spatele cuvintelor 
„lipsit de logică”, fiindu-ţi teamă că socoţi mintea ta bolnavă. 
Orice scapă logicii este nebunie. Mare eroare! Este justificată 
teama care-ţi dă târcoale, întâmplându-ţi-se prea multe lucruri 
într-un interval relativ scurt. Poate va fi greu să accepţi 
anumite lucruri, nepregătit  fiind cum se cuvine, dar ai devenit 
o piesă de şah într-un joc obligatoriu”. 

Treptele iniţierii sunt, fiecare, parcurse de către acest 
posesor al esenţelor, cu mare atenţie şi, de fiecare dată, cu 
preţul unor trăiri intense. Pe care, ca orice aspirant la 
iniţiere, nu le exteriorizează, ci le dospeşte, bine ascunse, 
într-un sine devenit tot mai neîncăpător... De aici, 
tensiunea teribilă între dorinţa pură şi ideal, între real şi 
imaginar. Planurile se întretaie dramatic, iar el, personajul 

şi naratorul, trebuie să se 
abandoneze acestei aventuri 
existenţiale şi, în special, 
gnostice, unice în felul ei, 
adică, să se proiecteze pe 
sine în tot atâtea ipostaze, 
câte praguri are de trecut. 
Obsesia, nemărturisită – 
fireşte! –, este aceea de a rata 
această mare aventură din 
lăuntrul lucrurilor. Nu 
întâmplător, atât de bizara 
Persida Florescu – femeia 
aproape decrepită, dar care, 
la vremea ei, fusese o solistă 
lirică de excepţie şi o femeie 
de o răpitoare frumuseţe – 
moare prinzând fluturi, la 

modul frumos şi utopic al cuvintelor.
O dilemă sfâşietoare trăieşte Hangerli, de asemenea în 

privinţa Evei, aceea căreia visa a-i dărui clavirul 
fermecat... Femeia care, alături (sau împotriva?) marilor 
sale trăiri iniţiatice îl oferise cheia unui anume sens al 
vieţii. Unic şi ireductibil, în felul său. Lui Hangerli, Eva îi 
va fi, deopotrivă, stăpână şi sclavă, aşa după cum, eroul 
însuşi, va fi sau ar trebui să fie, stăpânul şi sclavul 
mesajului iniţiatic, într-un cuvînt – OM.

Dar, precum în orice asemenea aventură, plină de 
vrajă şi de taină, există – sau, dacă nu exista, trebuia 
numiadecât inventat, atâta vreme cât, prin logica însăşi a 
lucrurilor, trebuia să vină! – un personaj de un prozaism 
copleşitor. Este numit „prietenul?, aşa cum, în relaţii 
diurne şi banale, termenul însuşi de „prietenie” nu mai 
spune aproape nimic. Acest „prieten” îl va duce le 
Hangerli să vadă „ceva special”: i-o va prezenta pe 
Teodora („o femeie tânără, frumoasă, îmbrăcată sport, asortată, 
studiată”) şi îi va arăta o casă şi o pădure, parcă anume  
făcute pentru ca Hangerli să se aşeze „la casa lui”. 

Finalul romanului este de-a dreptul derutant. După ce 
traversează, dimpreună cu enigmatica Eva, „descătuşarea 
fără limită, fericirea”, Hangerli vede un semn anume: 
„Soarele ostenea spre apus, trăgând în crepuscul toate formele. 
Pe podea, urma prietenului meu se apropia de cea a Evei”.   

Adevărat! Nu numai că umbra prietenului se va 
apropia de umbra Evei, dar – într-un scurt „Epilog” – o 
va şi şterge de pe suprafaţa lucrurilor.

„Prietenul meu veni spre noi. Îmi întinse un plic.
– Iată actele de proprietate. Dacă ai conac, pot să îţi 

spun de-acum coane?”
Cu alte cuvine, prietenul nu s-a lăsat, până nu l-a 

făcut pe Hangerli „om”!
„Ademenirea” este o carte remarcabilă şi recomandă un 
autor cu o personalitate bine conturată de la care putem, 
cu siguranţă, să aşteptăm lucruri suprinzătoare.

De la o vreme, cam multă, 
dacă se întâmplă să mă aflu în 
faţa unei cărţi cu mai mult de 
cinci sute de pagini am unele 
reţineri în ceea ce priveşte 
iniţierea cititului. Ar putea fi un 
semnal subliminal referitor la 
timpul implicat sau, poate, o 
reacţie firească a omului aflat 
sub imensa presiune a 
evenimentelor în continuă 
derulare. Nu ştiu! Cert este că 
atunci când IOAN CRIŞAN mi-a oferit cartea sa 
intitulată: LA STÂNGA, am avut un frison. Două 
volume însumând şapte sute patruzeci de pagini 
scrise cu literă mărimea zece! Un foarte posibil calvar 
chiar şi pentru un cititor mai antrenat decât mine! 
Totuşi, carisma omului IOAN CRIŞAN, umorul său 
molcom, ardelenesc, vorba cumpătată aflată în 
flagrantă antinomie cu inerentul strop de nebunie, cel 
atât de necesar tuturor creatorilor de frumuseţi 
intelectuale, m-au determinat să nu  amân   începerea   
lecturii.   Şi, iată, bine am făcut! Deoarece cartea, 
unitară în stil, consecventă cu subiectele (sunt mai 
multe) şi acţiunea, prin urmare, un roman în deplinul 
înţeles al cuvântului, perindă prin faţa ochilor minţii 
o mulţime de personaje aparent puţin credibile, 
printr-un vălmăşag de întâmplări, de cele mai multe 
ori, la fel de aparent, neverosimile. Numai că, orice 
autor are dreptul să facă ce vrea din personajele sale 
şi să imagineze, pentru ele, orice gen de acţiune. Este 
o libertate plină de răspundere şi chiar de riscuri, 
fiindcă de abilităţile de exprimare în scris ale 
autorului depinde ca scrierea sa poată fi un succes 
ori, dimpotrivă, un eşec. Sau, aşa cum din păcate 
vedem din ce în ce mai des, un lucru inutil!  Motivat, 
cred, de faptul că are ceva de spus, IOAN CRIŞAN, 
înfruntă riscurile şi pune în pagini o lume întreagă, cu 
un anumit specific totuşi, fără o poveste bine definită, 
fără tragisme inutile sau, încercări de gen iniţiatic, 
precum mulţi autori contemporani care vor să ne 
ispitească cu presupuse mistere, lipsite, inclusiv, de 
temeiul bunului-simţ.

Nu, lumea cărţii de care vorbim este una pe care, 
în unele secvenţe, parcă o putem găsi lângă noi, o 
lume cam fără sens şi cam prea plină de păcate, 
colcăind precum o magmă care vine de niciunde şi 
merge către nicicând. Culmea este, că recunoaştem, 
sau mai bine, ne recunoaştem chiar, ca fiind mai mult 
sau mai puţin aparţinători ai acestei lumi pline de 
întâmplări, dar fără nici o poveste menită să rămână 
peste veacuri. Oare n-o fi chiar lumea noastră cea de 
zi cu zi? Căci dacă este aşa, parcă e cam neagră, cam 
prea dezgustătoare cu mulţi anormali, nimfomane, 
homosexuali, bicisnici, infecţi moral, pedofili, beţivi 
patologici, nebuni de toate felurile şi curve (de orice 
gen!) fără scrupule.  Sunt şi unele încercări de a 
echilibra balanţa, însă, abia aici intervine, mai 
pregnant, senzaţia de neverosimil a personajelor. Din 
dorinţa de a fi bune, sunt prea bune. Şi asta, parcă 
lasă, mai acut, senzaţia unui univers apocaliptic, 
poate aşa cum ne imaginăm, dacă am putea să o 
facem, o Sodomă a vremurilor în curs. Pe undeva 
parcă simţim şi nevoia mirosului ploii de foc! Însă, în 
context, mi se pare frumoasă, dar numai ca pildă, 
istoria personajului Toma Măieruţ, un fel de înger 
căzut, biet om aflat într-o cumplită schizoidie cu 
adevărata natură a eului său profund, cel care nu 
reuşeşte să se ridice decât după încă o cumplită 
prăbuşire, însă numai prin mâna întinsă de un alt 
înger, cu mustaţă, al cărui cognomen, Bidinel, revine 
obsesiv în textura cărţii. Nu ascund faptul că am 
descoperit doar poveştile pe care eram pregătit eu să 
le descopăr. Cine ştie ce poate afla un alt cititor, cu o 
altă experienţă de viaţă decât a mea! Pentru că, aşa 
cum ştim, fiecare cititor citeşte cartea sa, deşi aparent 
(iarăşi!) citim aceeaşi carte. Oricum, sunt multe de 
aflat din această scriere care, la început, înainte de a o 
aborda, ne poate provoca unele inhibiţii.

Se spune că, o cultură tânără se legitimează prin 
folclor şi poezie, iar o cultură matură se legitimează 
prin proză şi filozofie. Destul de controversată 
afirmaţia şi, cred eu, că nici nu are prea mare 
importanţă, însă, am impresia, şi chiar mă bucur 
pentru asta, că am citit o carte care ar putea contribui, 
într-un viitor predictibil, la legitimarea unei literaturi 
naţionale mature, aflată într-un nou context socio-
politic.         

Nostalgia originilor
Simion BOGDĂNESCU   

Incredibila lume de lângă noi
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Treptele  ademenirii către sine
Şerban CIONOFF             
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civilizaţia mai degrabă lipsesc.  
Odată ajunşi însă în apropierea satului Enisala, 

venind dinspre Murighiol, în fâşia prinsă între lacul 
Babadag şi Razelm, ni s-a arătat privirilor ruinele 
cetăţii cu acelaşi nume. Mai frumoasă decât în orice 
fotografie, alcătuirea de piatră şi spărturile din 
zidurile ce mai rezistaseră timpului aduceau 
peisajului mister şi măreţie. De o parte şi de alta 
ochiuri de apă şi mici canale păreau tocmai bune ca 
să ispitească turiştii, mai ales pe cei grăbiţi. Ca să 
intri în Deltă ai nevoie de timp, de pregătiri, de 
mijloace rapide de transport, dar şi de soluţii de 
rezervă în cazul unui accident sau unei boli. Aici 
totul părea mai simplu: veneai pe şosea, fie dinspre 
Jurilovca sau Babadag, fie dinspre Murighiol, trăgeai 
la un localnic unde să-ţi poţi ascunde maşina de 
dogoarea soarelui de vară şi, echipat corespunzător, 
ai fi pătruns imediat în împărăţia apelor şi a stufului. 
Cu o ambarcaţiune uşoară ai fi putut chiar să te 
avânţi şi pe lac, şi cu puţin noroc şi experienţă în 
câteva ore ai fi umplut şi barca cu peşte. 

Trecusem de multe ori pe acest drum, atras mai 
degrabă de sălbăticia peisajului si de drumul „din 
poligon”, unde prin 1998, fotografiasem chiar ceva 
bălării crescute în gropile iscate în asfaltul şoselei. Şi 
nu oricum ci alături de un panou, pe care din 
ordinul unui important om politic scria, cu litere 
mari, albastre: „Aici sunt banii dumneavoastră!” 
Gropile rămăseseră, dar bălăriile probabil se 
uscaseră şi cineva, cu grijă pentru natură, le-a smuls. 
Nu mai era nici panoul explicativ pentru sărăcia 
cronică a românilor. Doar cetatea Enisala, mândră, 
cu zidurile ei cenuşii, înălţându-se semeţ pe un deal 
pârlit de soarele verii. 

„Cât să fie până acolo?” întreb eu, atent la reacţia 
însoţitorului. 

„Poate mai bine de un kilometru”, zice el. Şi 
adaugă repede, preventiv: „Nu cred că se poate urca 
pe drumul de căruţe care se vede. Pare domol, dar 
acolo sus, panta e destul de mare…” 

„Mai mergem puţin”, zic, la rându-mi, 
mulţumindu-i lui Dumnezeu că l-am ales tocmai pe 
el. Turist cuminte, cum eram,  tocmai de însoţitor nu 
aveam eu nevoie atunci. Ceva mai sus, parcă îndoit, 
îl rog pe şofer să oprească sub un nuc de la marginea 
şoselei. 

„O să merg până la cetate. De pe deal, pot să fac 
câteva poze, să le arăt nepoţilor.

Mi-am luat rucsacul, unde aveam, ascunse, 
teleobiective performante şi, urmărit de părerile de 
rău ale însoţitorului, necăjit că nu poate risca să vină 
cu maşina până la ruinele de pe culme, am plecat pe 
pajiştea arsă de soare. Nu aveam îmbrăcăminte şi 
încălţări potrivite cu nevoile unei ascensiuni, dar 
nici nu aş fi putut risca să le fi luat cu mine. 
Atrăgeam atenţia. De pe culme, din anumite locuri, 
puteam să văd ca-n palmă case din sat, de interes 
pentru mine, puteam să fotografiez pescari de pe lac 
şi maşini parcate în preajmă. Apoi, de ochii lumii, 
dar şi pentru a-mi satisface curiozitatea, aş fi mers şi 
la cetate: intenţia enunţată trebuia să coincidă cu 
faptele. 

Câţiva popândăi, grăbiţi să-şi adune provizii, se 
ascundeau în găurile din pajişte. Erau drăgălaşi, dar 
n-am stat să-i pozez. Am devenit însă mai atent la 
puzderia de găuri din iarba uscată, unde se puteau 
ascunde la fel de bine şi şerpi. Zona era cunoscută 
pentru viperele ei, aşa încât trebuia să fiu atent. Şi 
înainte de a poza curţi, case şi pescari, şi maşini, 
căutam cu băgare de seamă asupra locului unde 
staţionam, să nu trezesc curiozitatea vreunei 
lighioane cu otrava ucigătoare în dinţi. Locul era 
ideal. Am fotografiat cei 20-30 de pescari, 
concentrându-mă asupra grupurilor unde 
recunoscusem figuri importante, am fotografiat 
nestingherit şi maşinile din preajmă şi cele de pe 
lângă casele, ce-mi fuseseră indicate ca locuri 
preferate de popas. Apoi, cu sentimentul datoriei 
împlinite, am plecat către zidurile fostei cetăţi 
Enisala. Între 1397 – 1418, în timpul domniei lui 
Mircea cel Bătrân, cetatea făcuse parte din sistemul 
defensiv al Ţării Româneşti. Istoria ei se pierde însă 
în negura timpurilor. Cu gândurile duse spre alte 
vremuri, n-am mai fost la fel de atent. Uitasem că, 
odată scăpat de grijile şi frământările ultimelor zile, 
puteam deveni imprudent. 

2003,/ când am văzut cum plesnesc beznele,/ şiroind 
a înălţare, a bătaie cu flori"/ şi potcoave, mi-am zis/ să 
nu mai scriu poezie!". Desigur poetul îşi traduce astfel 
neliniştile şi îndoielile.. De altfel întreg acest poem de 
o rară frumuseţe este sub semnul scepticului, un 
dialog cu lumea reală şi cu cea imaginară.

Nicolae Panaite este un poet cu valenţele 
slujitorului în templu pentru o încercare de 
transcendere într-un teritoriu din ce în ce mai 
personal poeziei sale amintind de "versete" şi de 
incantaţii proprii ritualurilor poeziei – crez, o rugă în 
tăcere, o revelaţie pe care o datorăm poetului. "Am 
văzut mâinile mele/ odrăslind ca două maluri de 
ape/ într-o plăsmuire deasupra templelor" (Din apele 
sării).

Cartea de poezie are, în finalul său trei proze ce se 
completează una pe cealaltă, care vin în sprijinul unei 
idei deja formate, după citirea versurilor, aceea a 
"cuvântătorului" către iniţiaţi. "Sfârşitul din buzunar" 
ca şi "Potriveli şoptite I" şi "Potriveli Şoptite II" 
întregesc convingerea noastră că poetul scriind îşi 
scrie viaţa, aşa cum şi alţi scriitori şi-au scris-o, 
invitându-ne la recitire, nu numai pentru frumuseţea 
paginilor propuse spre lectură ci şi pentru îndemnul 
la meditaţie. Crezul poetic nu se dezminte nici în 
aceste proze emoţionante.

 

*Nicolae Panaite, Glorie anonimă, 
Editura Timpul, postfaţă Ioan Holban, 2007

Era o zi frumoasă. Început de septembrie. 
Plecasem la drum încă de dimineaţă, cu o maşină 
condusă de un fost salariat al Serviciului de 
Ambulanţă din judeţul Tulcea, pensionat de câţiva 
ani. Cunoştea mai bine ca nimeni altul localităţile 
din zona continentală a judeţului: oameni, drumuri 
de acces principale şi lăturalnice, posibile locuri de 
popas… Tocmai bine pentru ca micul echipaj să nu 
dea de bănuit. Reprezentam o revistă medicală 
cunoscută, iar fostele preocupări ale călăuzei din 
acea zi îmi serveau drept acoperire, misiunea mea 
nefiind tocmai una obişnuită. Asta însă nu-mi 
adormiseră prudenţa înnăscută şi nici ochiul mereu 
deschis asupra unor ne-bănuite pericole. Învăţasem 
din experienţă că ziua bună nu se cunoaşte de 
dimineaţă, aşa că evitam să fac un prognostic. 
Punctul de plecare în micul nostru raid era Tulcea. 
Traseul, asupra căruia meditasem peste noapte, 
cioşmolindu-mă* în aşternut, urma să fie ca o 
reconstituire a unui drum de uscat, nu tocmai de 
recomandat turiştilor, folosit însă de localnici şi, mai 
nou, de cei prinşi într-o reţea transfrontalieră, având 
ca principală preocupare traficul de droguri. Cu aşa 
obiective, despre care fostul ambulanţier nici măcar 
nu avea habar, se adăugau şi alte riscuri. Pe traseul 
nostru – Tulcea, Murighiol, Plopu, Sarichioi se afla şi 
satul Enisala, locul unde un important şi de temut 
traficant, urma să se întâlnească, chipurile venit „la 
pescuit”, cu oameni din reţea şi cu o serie de cârtiţe, 
„implementate” în punctele de lucru din zonă ale 
unor instituţii care vegheau la siguranţa naţională. 
Trebuşoara care-mi fusese încredinţată era una 
aparent simplă. Ca jurnalist, dotat şi cu aparatură 
foto performantă, aş fi încercat să imortalizez vreo 
lebădă răzleţită de suratele ei pe vreun ochi de apă 
şi, ca din greşeală, aş fi prins în decupaje din peisaj 
eventuali pescari care stăteau la taclale cu vreun 
câşlar* ori măcar maşinile acostate la umbra pomilor 
din jurul unor case vechi, acoperite cu stuf. Fixasem 
în memorie chipurile personajelor despre a căror 
activitate se ştia câte ceva, cunoşteam unde se află 
gospodăriile unde ar fi putut să tragă. Detaliile urma 
să le stabilesc la faţa locului, adaptându-mă 
împrejurărilor şi vremii. Ce poate să facă un jurnalist 
ce-ar dori să-şi petreacă mai multe zile la pescuit, 
într-o zonă pitorească?! Să-şi caute o gazdă, să se 
târguiască asupra preţurilor, să ceară să vadă 
camera ori să se arate îngrozit de ţânţarii care se 
năpustesc cum vine seara asupra bieţilor turişti ne-
dedaţi cu asprimea unor locuri unde confortul şi 

Nici într-un fel "Glorie anonimă", nu poate fi 
"anonimă"! Autorul a dat Iaşilor cărţi de referinţă, 
între care Vestirea (2004) a constituit un eveniment 
literar al anului chiar dacă nu s-au făcut aprecierile pe 
măsură. Dar şi alte cărţi ale lui Nicolae Panaite au 
drum ascendent în istoria literaturii noastre, precum 
"Aproape un cerc", de exemplu, efect legat de 
sacralitatea textului cum sublinia şi Liviu Leonte, în 
post-faţa la volum. Valoarea de ars poetica a cărţii 
actuale, menţionată de Ioan Holban (postfaţă sub 
titlul: fără anestezie) este o analiză critică pertinentă.

Nicolae Panaite parcurge o cale eclatantă a unui 
destin, evoluând sub auspiciile credinţei, în carte în 
genere, şi a credinţei legată de viaţa şi moartea omului 
hotărât în a discerne între întuneric şi lumină şi întru 
crezul celui ce serveşte frumosul şi mai ales poezia ca 
meditaţie profundă.

Crezul său (al poetului) "pe care-l îmbrac într-o 
continuă veghere/ urcând piramidele de spaime şi 
fiere/ mâinile mele lehuze retrase-n pierzanii/ vor 
cădea pe hârtie ca pe ugere stranii" ( Fără anestezie) 
este unul încrezător într-o viaţă ce se purifică printr-o 
"veghere". Nu poţi şti, de la o poezie la alta, surpriza 
metafizica acordată cititorului, printr-o subtilă 
traversare a cotidianului văzut de Nicolae Panaite ca o 
aureolă ce-i însoţeşte paşii în căutarea unui ideal! Este, 
de asemenea, o gravă meditaţie asupra a ceea ce se 
cheamă mâna scriitoare: "Picăturile de sânge,/ fructe 
ale îngenuncherii/ pe sub degetele mâinii scriitoare,/ 
înalţă catarge pustiurilor foii." (Fructe ale 
îngenuncherii), atât vorbind despre sacrificiu cât şi de 
o deliberată dăruire către o pasiune, ca o religie 
conturând portretul unui scriitor. Imaginativul trece 
dincolo de înţelesurile curente şi ne proiectează sub 
un titlu clasic: Floare de colţ, într-o lume a iubirii de 
necomparat şi de intuit către rodire, o frumoasă 
metaforă ce ne obsedează: "iar a înflorit peretele/ 
poamele roşii pot fi culese/ în podul palmelor Elnora 
aduce/ câteva fructe doar pentru mine" (Floare de 
colţ).

Rodirea care înseamnă o poezie contrarie 
distructivului, strălucind în "oglinda neagră" a 
scriitorului contemporan, acoperă o stare de spirit 
contemplativă evident tulburătoare "prin vorbe şi 
spleen lume/ ca un imens vas de lut/ gata să 
plesnească/ în care se vântură seminţe/ la un loc cu 
ispite sfâşieri/ şi răsfăţuri întinse pe lujere palide/ pe 
cojile aruncate sunt chipuri se aud şi rostiri/ dincolo 
de ecoul palmelor văd oameni tot mai mici.." 
(Seminţe).

Rodirea este o linie de demarcaţie pentru Nicolae 
Panaite, faţă de colegii săi de generaţie a căror ton 
pesimist (al unora), uneori sumbru nu-şi au acoperire. 
Poetul scrie "Muguri plesnind" sau "Violonistul" sau 
"Firul anevoios", sub o zodie luminata din interiorul 
textului, o zodie a luminii, a credinţei. "Sunete de 
clopot" rememorează o dorinţă ce încă mai este 
aşteptată: Prin dimineaţa aceasta târzie/ ca o dorinţă 
ce o aştepţi să se împlinească/ de ani de zile,/ văd un 
trandafir sălbatic cum dă în floare,/ se apleacă până la 
rădăcină,/ se ridică iar./ Sunete de clopot se aud/ în 
pământ/ Pe sub firele ierbii, Mâinile clopotarului fac 
acelaşi lucru/ învăţat până la desăvârşire aproape un 
veac (Sunete de clopot).

Ordinea lucrurilor se schimbă, intrarea în 
derizoriu înseamnă o pierdere fizică, de data aceasta: 
"de vreun an/ nici telefonul nu se mai aude/ e linişte 
atât de multă/ încât ascult tocirea pereţilor (sunet, 
poate Blagian!). Este foarte interesanta această 
călătorie, imaginată de Nicolae Panaite: "într- un 
imperiu al poverii şi al verbelor/ întins până la pârâul 
mongol/ călătoresc într-o arcă de substantive/ ieşite 
din arşiţă clorofilă alcool (Călătoria). Multe dintre 
textele lui Nicolae Panaite sunt asimilabile cu unele 
cugetări sub îmbrăcămintea poeziei, ca de exemplu la 
Lucian Blaga în ale sale aforisme (Pietre pentru 
templul meu).

Nicolae Panaite scrie: "Ce-i cu poemele acestea/ 
decimetrice la pătrat,/ cu versurile kilometrice/ care 
fac să se audă şi gemetele hârtiei?/ Fără ca vreo mână 
scriitoare/ măcar cu un singur deget ud,/ în atâta 
arşiţă/ să ne treacă prin vaer.." (Fără ca vreo mână). În 
acelaşi poem Nicolae Panaite scrie: "La începutul lui 

Crezul poetic*

Zonă viperigenă
(poveste în parte închipuită, în parte reală)

Iftimie NESFÂNTU

jurnal cu scriitori

Ion HURJUI
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jurnal cu scriitori
limita normalităţii este presiunea lumii exterioare. 
Am văzut felul în care, pe nesimţite, cititorul 
alunecă într-un teritoriu alienant, straniu, în care nu 
mai funcţionează nicio semnificaţie valabilă în 
ordinea logicii fireşti, a percepţiei comune. În textele 
lui Acosmei, texte în care se încalcă lucid orice limită 
a comprehensiunii, se ascultă, dimpotrivă, de o 
logică particulară, a cărei funcţionare aminteşte pe 
undeva de logica terţului inclus a lui Ştefan 
Lupaşcu. Sau, şi mai bine, de logica terţului tainic 
inclus a lui Basarab Nicolescu. Evident, cu o 
observaţie: prezenţa-absenţă, cea care asigură relaţia 
secretă postulată de adeptul transdisciplinarităţii în 
act şi în limbaj, aşadar însuşi terţul tainic inclus 
(dacă prin primii doi factori avuţi în vedere 
înţelegem instanţa producătoare şi cea receptoare de 
sens) este moartea. Sigur că încă din titlu este 
evident faptul că tema dominantă a Jucăriei mortului 
este exploatarea relaţiei individului cu moartea, 
tentativa de a o amîna sau de a o mistifica, prin 
ritualuri doar în aparenţă ludice; jucăria mortului  
este în esenţă un ceremonial de raţionalizare a fricii 
de moarte, prin convertirea ei într-un fel de fetiş mai 
puţin înfricoşător: “(am scos cîteva oase/ de sub 
saltea şi/ am făcut o morişcă/ în timp ce morişca se 
învîrtea mi-am/ împachetat capul/ într-o coală de 
hîrtie)”.

Doar că tentativa de îmblînzire a neliniştii 
prethanatice eşuează din start. Cu o lentoare sadică, 
perversă, cadavrul viu al lui Acosmei îşi va potenţa, 
pe parcursul întregului volum, certitudinea situării 
în proximitatea teribilului care nu i se interzice, care 
nu i se refuză niciodată. Şi, prin urmare, va detalia 
lucid felul în care se lasă antrenat în “jocul” fără 
nicio altă miză decît percepţia agonicului. De aici, 
impresia de freudiană “stranietate”, de învestire a 
realităţii perfect recognoscibile (din moment ce 
poetul “lucrează” cu datele unui decor geosocial 
maladiv, dar identificabil) cu un coeficient de mister 
greu, sinistru, deci de mysterium tremens. Există, 
chiar, în cîteva secvenţe din vastul poem thanatic 
care este Jucăria mortului, şi sugestia adevăratei 
cauze care macină interioritatea şi aşa vulnerată a 
poetului: în trecerea concretă spre acest funest 
dincolo ar putea avea un însoţitor demonic. Prezenţa 
demonicului – potenţial luntraş al lui Charon şi, în 
consecinţă, catalizator al anxietăţii –  este aproape o 
certitudine în Tratamentul autoadministrat cu acelaşi 

sadism sinucigaş: “(întind mina 
iau de pe calorifer o/ baterie 
veche de lanternă pun limba/ 
pe lame şi mă gîdilă curentul 
slab// prind între degete o 
şuviţă murdară/ din părul 
încîlcit o pîrlesc cu ţigara/ la 
rădăcină  şi apoi o arunc sub 
pat// cînd tuşesc zvîrcolindu-
mă o pereche de/ ochi aprinşi 
răsar o clipă din întuneric)”. 
Doar în cutremurătorul text al 
lui Ion Mureşan Grup de bătrîni 
lîngă casa poetului (unde apare 
imaginea unui „ochi mic, negru, 
răutăcios”, aruncat într-o 
găleată ruginită, printre bulgări 
galbeni şi pietricele) se mai 
întîlneşte acelaşi energetism 
întunecat al demonicului ce 
pîndeşte spectacolul sumbru al 

unei existenţe total lipsite de fiorul trancendenţei 
sacre.

Nu e nevoie de nicio altă tentativă de explicitare a 

tragismului emanat de această conştiinţă a însoţirii 

perpetue cu un alter demonic, ostil şi funest.  Pe 

acest fundal cît se poate de liric în profunzime, 

energumenul Constantin Acosmei a ştiut, în orice 

caz, să-şi joace pe viaţă şi pe moarte cartea plină de 

spectre şi umbre ale funestului. Orice ipotetic “va 

urma…” nu poate, din punctul acesta de vedere, 

decît să se transforme într-un apendice manierist si, 

prin urmare, inutil. 

Poeţi ieşeni de top:
Constantin ACOSMEI

Emanuela ILIE

Puţini sînt poeţii care – cu un unic volum, ce-i 
drept, reeditat de două ori –  au făcut să curgă atîta 
cerneală critică, atîtea efluvii admirativ-uluite 
precum Constantin Acosmei. Reacţiile determinate 
de absolut remarcabila carte Jucăria mortului (ediţia 
I: Pan, Iaşi, 1995; ediţia a II-a: Vasiliana '98, 2002; 
ediţia a III-a: Vinea, 2006) sînt, mai mult, departe de 
a se fi epuizat, la fel ca şi discuţiile pe marginea unei 
potenţiale reveniri a autorului în amfiteatrul poeziei 
româneşti, unde, cu sau fără voie, deja s-a văzut 
instalat în loja de onoare. Speculaţiile privitoare la o 
schimbare (considerată mai degrabă sinucigaşă) sau 
la o păstrare a tonului (greu de considerat, 
deocamdată, altfel decît manieristă) îngreunează, în 
orice caz, vizibil destinul unui poet de excepţie – 
adulat, fără doar şi poate, mai ales de către mulţi 
dintre douămiiştii ce-l consideră un veritabil 
deschizător de drumuri, dar şi indexat, deja, poate 
prematur. 

Cum apare, totuşi, poetica şi în ce rezidă 
poeticitatea de substanţă a textelor atit de puţin 
lirice, în aparenţă, ale lui Constantin Acosmei? Cum 
se poate proba originalitatea unui poet aşezat, fără 
drept de apel, în descendenţa lui Bacovia (Daniel 
Cristea-Enache, Andrei Terian ş.a.), în principiu 
pentru figuraţia şi atmosfera asfixiantă, evidente în 
toate poemele, sau a lui Şerban Foarţă şi Emil 
Brumaru (Andrei Bodiu), pentru rafinamentele 
construcţiei, evidente în Sonetele în x? Cum arată, 
altfel spus, formula sa de succes?

Ceea ce frapează, mai întîi, la lectură este faptul 
că poetul nu pare a depune prea multe eforturi 
pentru a-şi orienta demersul textual într-o direcţie 
mitico-simbolică sau metafizică. Nimic nu pare a-i 
solicita (ca intenţionalitate) atenţia: nici optica 
deformantă a visului, nici cea în fond mistificatoare 
a speculaţiei filosofarde. Dimpotrivă, atenţia pare a-i 
aluneca mai degrabă spre concreteţea unui real ce se 
lasă dezvăluit în cele mai sordide detalii: “(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)” (Pentru nimic 
în lume).

Este cît se poate de evident că potenţialul 
interpret al unui astfel de text, emblematic pentru 
maniera de construcţie a lui Acosmei, are de luptat 
cu toate inerţiile de lectură ale unui cititor obişnuit 
să ceară de la poezie metaforică, simbolism şi 
expresivitate formală (instanţa auctorială îl 
avertizează de altfel onest chiar de la început, într-o 
inedită artă poetică ce deschide cartea, Palinodie, să 
nu ceară “argumente/ nici înveşmîntarea ideii în 
materie sensibilă”). Şi totuşi, deşi poemelor marca 
Acosmei pare a le lipsi orice intenţie lirică, orice 
proiecţie hiperbolică, orice propensiune spre mit, 
metaforă sau metafizică, cititorul trebuie să se 
resemneze. El înţelege repede că există o poeticitate 
de substanţă în înşiruirea, plină de o cruzime deloc 
studiată, de tranches de vie specifice: individuale şi 
nu prea, autobiografice şi nu prea, dar cu siguranţă 
greu masticabile, din cauza unei zgure de balast 
existenţial, a unei cruste ce se îngroaşă atît de mult 
chiar şi pe parcursul lecturii versurilor, încît pare că 
le va opri undeva de-a lungul tubului digestiv.

Din succesiunea neutrală şi lentă a enunţurilor 
(de regulă absolut albe, metaforic vorbind), se 
încheagă în orice caz tablouri tulburătoare dintr-o 
existenţă aproape vidă, aproape nulă, cum 
spuneam, ca propensiune spre vreunul dintre 
misteriile ontologice sau spre transcendentul 
salvator; mai mult chiar, pusă între paranteze. 
Actantul consumă şi se lasă consumat de o serie de 
gesturi lente, meticuloase în felul lor, dar fără niciun 
sens aparent, blocate într-o succesiune fatală, 

imuabilă: “(am stat pe recamier şi/ mi-am pus 
mintea la contribuţie/ acum intră în zbor/ pe 
fereastra deschisă/ gunoaiele aruncate de la etaj/ 
mă aplec în genunchi şi/ îmi aşez faţa în găleata cu/ 
apă – ca să bolborosesc)” (Sic cogito). Sau: “|de două 

zile nu am mai stins becul – / stau cu mîinile la 
spate şi mă gîdil în/ palmă cu unghiile moi. cînd îmi 
clănţănesc/ dinţii îmi sug la sînge măselele rupte)” 
(de două zile nu am mai stins becul).  Autoclaustrat 
într-un interior mizer, sordid, “eroul” proiecţiilor 
halucinante îşi actualizează de obicei, printr-un 
proces anamnetic à rebours, detaliile (anodine, 
ordinare sau de-a dreptul groteşti) dintr-o existenţă 
provincială care îi augmentează angoasa. 
Exterioritatea, fie ea obiectuală sau umană, îl 
consumă, în fond, potenţîndu-i teribilul rău interior, 
măcinîndu-l într-un malaxor nevăzut, dar ale cărui 
rotiţe se fac auzite în permanenţă. Fiecare dintre cele 
cinci cicluri ale cărţii (şi în special Male dicat, Texte 
poetice şi Relatări) conţine asemenea pendulări între 
decorul mai “larg” al străzii provinciale şi cel mai 
strîmt al camerei sărace, între o exterioritate 
mizerabilă, înşirată în “cîrduri de 
oameni străini”, consumaţi la 
rîndu-le de mizeria proprie, şi 
răul interior. Un fel de întîmplări 
în (i)realitatea noastră zilnică, de 
nimicuri ridicate la rang de 
catastrofă ce validează vidul 
ontologic. Cercul se închide de 
fiecare dată într-o consemnare 
apatică, obosită, dezavuată, care 
pecetluieşte legătura aceasta 
teribilă între ieri şi azi, între afară 
şi înăuntru, între totul şi nimicul 
existenţial: “(azi cînd mergeam pe 
stradă/ nişte copii se băteau cu 
pietre// în staţia de tramvai am/ 
văzut o femeie care/ avea un 
scuipat pe spate// acum stau 
lungit pe saltea/ şi îmi scot cu 
degetul/ scamele adunate în 
buric)” (azi cînd mergeam pe stradă).

Într-un articol din “Observator cultural” 
(“Singurătatea strigătoare la cer”, în nr. 145, 
decembrie 2002), Andrei Bodiu obseva că “Eul lui 
Acosmei aminteşte de personajele romanului central 
European de la începutul secolului XX, de oamenii 
lui Meyerinck sau Kafka. E un eu redus la 
elementaritate, adus de presiunea lumii exterioare la 
limita normalităţii”. De acord cu prima parte a 
afirmaţiei: “eul” lui Acosmei, cadavrul viu ce îşi 
contabilizează angoasa într-o sumă de gesturi golite 
de sens, aminteşte de protagoniştii romanelor lui 
Meyerinck sau Kafka. Dar nu cred că vinovată de 
reducţia sa la elementaritate, de împingerea lui la 
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sertarul cu manuscrise
nervozitate, cazurile de aici sunt unice în lumea 
medicală, merită să le cunoşti.

- Posibil, madam, dar golul, golul din ochii 
acestor bolnavi...Şi află că nu  sunt deloc tînăr, deşi 
par un copil, interesul meu pentru firea rătăcită 
vine de la păsări, numai păsările zboară din 
creangă în creangă şi migrează peste hăuri, cum 
poţi să le stăpîneşti?  spun cînd trecem prin 
dreptul unei oglinzi de cristal, din  holul care duce 
spre  cancelarie.

- Delirezi, tinere, spune femeia cu o uşoară 
nervozitate, cazurile de aici sunt unice în lumea 
medicală, merită să le cunoşti.

- Posibil, madam, dar golul, golul din ochii 
acestor bolnavi...Şi află că nu  sunt deloc tînăr, deşi 
par un copil, interesul meu pentru firea rătăcită vine 
de la păsări, numai păsările zboară din creangă în 
creangă şi migrează peste hăuri, cum poţi să le 
stăpîneşti?  spun cînd trecem prin dreptul unei 
oglinzi de cristal, din  holul care duce spre  
cancelarie. 

- Posibil, domnule, posibil, îngînă femeiea, 
ducînd mîna la ochi de teama incoerenţei gîndurilor 
care se revarsă din plin asupra băncilor din parc 
unde stau atîrnaţi bolnavii de hipofrenie. Înaintez pe 
holul gri, dublat de culoarea şofranului, şi un domn 
inform mă întîmpină cu zîmbetul larg , fac un pas 
îndărăt,  omul seamănă leit cu monstrul, doamne, ce 
asemănare! Afabil, mă pofteşte, ia loc , domnule, şi 
eu mă aşez cu timiditate într-un fotoliu albastru, din 
care s-a ridicat o pocitanie, aşa fără cap, numai 
membre, dar care urla în gura mare : jos, hoţii 
patriei, trăiască partidul ! În timp ce asistenta 
dispare împreună cu pocitania.

- E tînărul nostru bolnav,  un fost  coleg cu 
perspectivă halucinatorie, din schisma paranoizilor,  
hi, hi, hi,  rîde doctorul, care-mi întinde o mînă 
umedă, şi mă face să înţeleg, după primele vocale 
rostite, că nu prea  am ce căuta aici, locurile sunt 
ocupate…

 Nu pricepeam nimic. Eram buimăcit de a cerul  
turcoaz  pictat pe cupola cancelariei,  de cei cîţiva 
îngeraşi blonzi cu tichie de mărgăritar şi de  uriaşul 
gol  cu o mînă întinsă în haos, penetrînd  infinitul. 
Mai erau în naosul cancelariei, abia schiţate cu tuş,  
cîteva  diavoliţe desculţe, într-un dans  efemer, o, 
cîtă senzualitate  dezvoltau acolo în zarişte sînii şi 
pîntecele aprins , în plăcerea lor nebună de a zbura 
spre un paradis terestru. 

- Casă de boier, un castel vechi, rechiziţionat de 
noua putere, pentru  lăcaşul nostru terapeutic,  
surîde doctorul urmărind preocuparea mea pentru 
scenariu  încă nescris al tabloului votiv pictat pe cer 
de vreun pictor romantic.   Aici se petreec tot felul 
de lucruri ciudate,  şi e normal, nu!,  a continuat,  
tinere, însă te vei obişnui cu noua ta muncă, pricep  
că ai experienţă în domeniul psiohopatologiei !, zice 
cavernos omul din faţa mea care se destramă în folii 
de alabastru. Un desen prelungit către urna sacră 
din mijlocul picturii murale.

-  Am, domnule, e pasiunea mea, 
instituţia asta e o mană cerească…

-  Să vedem ce-o decide Profesorul, de el 
depinde…

-  De el, spun, Profesorul îmi cunoaşte lucrările…
-  Lucrările!,  vine mirarea lui agasantă, în timp 

ce desenul se desfoliază, apoi prinde trup şi se 
încheagă într-o cămilă.

-  M-am ocupat de comportamentul deviant, 
spun, cu uşoară îndrăzneală, iar cel  care se plimbă 
prin cancelarie, cu mîinile la spate, înalt, alb, deşirat, 
se întoarce, se repede la mine, hulpav cu mîinile şi 
striveşte imaginea apocalipsei din geamul unde se 
holbează bolnavii.

Peste tot culori diluate, mult sînge, chiciura 
nopţii şi obsesia prelungită în  spectrul   cupolei.

-  Nebunule, ce-ţi veni ?! profesorul decide, răcni 
şeful clinicii, atunci l-am zărit din orizontul 
întoarcerii mele către grădina în flăcări 
masturbîndu-se, bolnavii fugiseră la o aruncătură de 
băţ de clădire, de spaima unui posibil atac cerebral, 
şi nu mai zăream printre lacrimile de bucurie 
celestă,  decît grajdurile mănăstirii  Tărîţa unde 
răgeau animalele preistorice. 

Partea întîia
1
Acolo voi fi întîlnit-o, în trenul lung, greoi, cu 

mersul vîscos, în aerul lăptos al toamnei de 
noiembrie.  Am aşteptat ceasuri lungi, sub 
învolburarea pădurii,  pentru  că trenul vine 
totdeauna cu întîrziere, în acestă epocă, în care  
lucrurile nu curg nici nu se dilată, ci doar suferă în 
măreţia lor. Se va fi dilatat şi el, de duhorile 
îmbulzelilor, chicotele navetiştilor,  fecunditatea 
lunatică a  clasei muncitoare,  care  va fi fluierînd 
cîntece patriotice  la urcare şi coborîre,   în periplul 
dintre capitală spre Iasi, iar acestă staţie îl aşteaptă , 
împreună cu păsările şi animalele scăpate   libere, 
din ţarcurile codrilor seculari..  Copacii cad osteniţi, 
cu rădăcinile-n cer, aroma frunzelor  aprinde 
supliciul  celor cîteva persoane de sexe şi vîrste 
informe. Eu, cu gîndul că am venit din iad,  pentru a 
merge în alt iad,  răspîndesc nelămuriri ale 
catastrofelor care s-au petrecut cu trenurile din India, 
pe parcursul a o sută de ani de colonialim, fără să 
mişc  nici un muşchi pe faţa celor care şi-au condus 
morţii spre incinerare, spunînd doar, cît de 
neîndurătoare poate fi viaţa.

 Se va fi dilatat trenul şi numele lui, rapid,  nu ştiu 
care număr, literele  şi cifrele exprimînd cultura 
zeilor moderni, angoasa în care eu tremur acum, 
după ce am am trăit acea impresie teribilă, văzînd cu 
ochii mei trişti,  cum un ins fără mîini şi picioare 
poate să ucidă emoţia. Spitalul din Bîrnova, se 
distinge ca  un aşezămînt domnesc în inima pădurii, 
sub orizontul întunecat al numelui, al plăsmuirii şi 
interesului meu: oare de ce  sunt  fascinat de 
nebunie! Un iad înlocuit cu alt iad, aşa se chema 
demersul meu din toamna anului de foc al iubirii... 
Ca să schimb puşcăria cu spitalul de nebuni  trebuia 
să ajung  aici, în sihăstria cu palate vituperate  de 
timp, sub dominaţia codrilor, să văd şi să cunosc 
realitatea. Realiatatea va fi crudă, îmi şoptise Vicolae 
înaintea plecării, dar te vei obişnui, sufletul va trebui 
să vibreze la suferinţă !...Imi venea să vomit. 
Puşcăria, unde-mi făceam veacul de vreo cîţiva ani 
neîmpliniţi, mă ameninţa cu duhoarea ei 
pestilenţială şi îmi doream s-o schimb cu un orizont 
nou, mai paşnic şi unde se putea face ştiinţă. 
Credeam că am vocaţie pentru cerecetarea sufletuui 
omenesc, făcusem cîteva lucrărele despre debilitate 
şi violenţă la bighidii, adică deţinuţi trineri, sub 18 
ani, lucrări care au fost apreciate cumva de    Vicolae 
care mi-a prins chemarea.  

-  Mergi şi te convinge, maestre,  e o realiate nouă 
pentru dumeneata... Eram maestrul, ce iz ironic 
pe limba acestui om deştept şi cu spirit 
contradictoriu, aşa-mi zice la întîlnirile noastre de la 
Cina, maestre, pentru că scriu versuri abstracte, pe 
care eu le consider idioate, domnule doctor.

-  Cum idioate, ai fler de poet, o să ajungi cîndva 
mare , în lumea artiştilor necuvîntători!...

M-a privit lung, ducînd paharul la gură, ca trezit 
din somnul rătăcirii, părea beat, dar nu era, omul 
acesta nu se ameţeşte niciodată, beţia e un mod de 
existenţă paşnic, unde se discută despre felurite 
probleme  neclare, poezie, filosofie, şi se fac un fel de 
afaceri, care glisează de la traficul de influenţă la 
nebunia ludică.

- Aşa, nu au nici o noimă, nu exprimă nimic, nici 
un strop de nelinişte şi nici  o suferinţă,  versurile 
astea nu transmit emoţia estetică, trăsnesc cu hîrtiile 
de masa de abanos tocit, de atîtea coate beţive. 

- Te-a obosit balamucul, maestre, da, cred că ai 
nevoie de schimbare.

Aşa o fi, de asta mă aflu aici, în staţia asta cu 
miros de pucioasă, aşteptînd un tren care a întîrziat ,  
din cauza  mişcarii revoluţionare  a aştrilor , precum 
şi a mîniei  cerului  care bombardează cu meteoriţi, 
în serile triste, linia ferată. Ce spuză subţire deasupra 
orizontului, pădurea şuieră şi urletul  acelui monstru 
fără mîini şi fără picioare  încă mă apasă aici.  La 
inimă. Am aflat de la asistenta blondă,  care m-a 
plimbat prin saloanele stabilimentului,   că nimeni 

nu-şi explică modul cum şi-a ucis mama şi sora cu 
un cuţit de bucătărie, într-o noapte cu lună plină sau 
neagră, nu se ştie precis, şi asta după investigaţii 
amănuţite ale parchetului militar şi ale poliţiei de 
frontieră. Cercetările au fost continuate după 
încarcerare  de specilişti  în igiena socială şi morală a 
statului,  şi de alţi doctori care au studiat angoasa şi 
anxietatea  cu chestionarul C.   Toţi au fost de comun 
acord că actul criminal a fost comis , fără dubii, într-o 
noapte cu lună plină sau neagră, nimic precis, pentru  
că aici diagnosticile  sunt puse după ureche,  cînd  
influenţele astrelor au un rol hotărîtor, în 
declanşarea furiei bolnavilor.  

 M-am oprit cîteva clipe asupra cazului. Am 
studiat,  din curiozitate, cearşaful alb şi  murdar , 
perfect întins pe patul de campanie, perna zăcrie şi 
oliţa de noapte nefolosită, locul  unde zăcea 
bolnavul,  şi am mai  făcut cunoştinţă cu umorile 
acelui ins care hăpăia aerul cu gura şi muşca cu 
ochii, în dorinţa de a-mi  pune cîndva  semnătura,  
pe fişa lui de spital, sănătos, domnule doctor, aveţi 
răbdare, aceast  invalid  va primi vindecarea 
divină… Iar eu voi fi unealta sa. 

Trenul scoate fum negru, înecăcios, dar 
neobservabil pe ceaţa aceasta care a coborît spontan 
din pliscurile ciorilor, sigur,  în  rărunchii săi,  un alt 
monstru icinerează nebunia şi pe nebuni. Mă feresc 
să urlu, deşi aş face-o cu dăruire, o, în mine se 
adăposteşte  spaima!, cineva, oarecine m-ar auzi, m-
ar raporta, şi , posibil, la coborîre,  aş fi arestat. 
Pentru că-i interzis să vizitezi alte stabilimente de 
taraţi psihic fără să raportezi la comenduire... Se 
practică arestul la domiciliu, sub supraveghere,  fără 
ca viitorul condamnat să-şi dea seama , de grija ce i 
se poartă, de către uneltitorii binelui universal... De 
aceea mă răzvrătesc şi strig  către pădurea fără ecou, 
că puscăriile sunt pline de hoţi, tîlhari şi curve, de 
frontierişti şi zevzeci, oameni care încearcă să zboare 
dincolo, într-un spaţiu fericit, dar sunt prinşi de cîinii 
şi soldaţii statului : stai că trag, şi poc, poc, moartea 
sau arestarea…

Vicolae e om, mă înţelege şi îngînă continuu un 
cîntec pentru cei vii. Am o încredere neasemuită 
în el, mi-a îndrumat paşii şi gîndul pînă azi.

- Te-a obosit puşcăria, maestre…
-  Vreau să schimb acel loc de blestem!… 

Trenul se opreşte scrîşnind, după urcuşul de 
cîteva grade, prin pădurea ostenită de frunzişul apus 
printre şine. Mie-mi face bine pădurea  şi aerul ei 
melancolic, încercînd să-mi ascund sufletul obrintit 
de cele văzute în Preventoriu. 

Asistenta , o femeie de vreo treizeci de ani,  tare 
ciudată femeia asta cu o  tichie albă pe capul blond, 
iar ochii albaştri, albaştri  ca azurul acestui  cer. 
Aşteaptă şi ea trenul, navetistă, îmi zic, şi mă întreb 
cine-o să aibă grijă de handicapatul nebun,  în lipsa 
ei. Imi zîmbeşte, se preface că nu mă vede, apoi mă 
cercetează ca şi cum m-ar fi zărit prima dată în viaţă. 
Cerul marin se rostogoleşte peste pădurea Bîrnovei, 
şi ochii mei sunt gata să primească altă senzaţie, 
fumul gros şi funinginea. Logic. Urc în tren  şi îmi 
caut un loc, dar totu-i ocupat, lume înghesuită,  
miros de muncă şi pîrci,  şi eu  cu gîndul că monstrul 
acela lipsit de membre, numai cap şi rînjet bălos, 
poate fi îmblînzit şi chiar vindecat, trebuie să existe 
metode terapeutice pentru Leviathan: iertare, 
maestre, aici funcţionează Decretul 314? Nu ştiu ce 
contine acest decret, o fi vorba despre  mîntuirea 
nebunilor criminali prin tehnica opresiunii liber 
consmţite. Asistenta, care răsare din pămînt şi se 
lipeşte de mine,  dă să-mi  povestească amănunţit 
despre caz. Simt mirosul suav venit dinspre pădure, 
chipul ei se transformă în peşte, după aceea în 
lingură şi în ghioc pentru ghicit viitorul.  Mai la 
urmă în cadru medical care mă plimbă prin spital. 
Mirosul acestei dame îmi face bine. E ceva de sulf, 
senzaţie de bine şi feminitate.Sunt hotărît  să-mi 
urmez delirul pînă la capoăt. 

- Pe Doctor  Vicol, am  sumedenie de speţe 
asemănătoare, madam,  numai că deţinuţii au 
picioare şi mîini,  acolo facem reeducare, spun  
serios, şi ea rîde pe sub mustăcioara fină, brodată 
cu picături de sudoare. Parcă mă ţine de mînă, şi 
dă mă ferească de alte leşuri  care hăpăie din fiinţa 
mea.

- Delirezi, tinere, spune femeia cu o uşoară 

Vasile POPA HOMICEANU 

Zăpezile şi furia
Fragment de roman
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fondul principal al culturii române

După urcarea pe tron a 
lui M. Sturdza (1834), 
Asachi a avut la început 
un sprijin puternic din 
partea domnitorului.

Până la Asachi, în 
Moldova nu erau şcoli în 
care să înveţe fetele. 
Fiicele de boieri învăţau în 
pensioane străine, din ţară 
sau de peste graniţă. 
Fiicele familiilor sărace nu 
primeau nici o învăţătură, 
din lipsă de şcoli. 
Regulamentul organic 

însă, prevedea (art. 422 al. b) înfiinţarea unui 
„institut de educaţie pentru 50 fiice şi orfane a 
dregătorilor statului”. Epitropia învăţăturilor 
publice, în frunte cu mitropolitul Veniamin şi cu 
Asachi, fac demersuri şi obţin aprobarea noului 
domnitor să se înfiinţeze această şcoală de fete, în 
care Asachi va primi, ca şi la institutul vasilian, 
câteva stipendiste, fete sărace. Deschiderea 
cursurilor s-a făcut în prezenţa epitropilor 
învăţăturilor publice şi a unei numeroase adunări, la 
8 noiembrie 1834, într-o clădire din cuprinsul 
mănăstirii Bărboi (Iaşi),cu care prilej a vorbit 
referendarul Asachi. Aşa a luat fiinţă prima şcoală 
de fete din Principatele Române.

Gândul care l-a frământat necontenit pe Asachi 
era, însă, înfiinţarea şi consolidarea unui învăţământ 
mai înalt în limba patriei „la nivel europenesc”. 
Regulamentul organic (art. 419), trecuse obligaţia ca 
Epitropia învăţăturilor publice să organizeze vechea 
Academie Vasiliană. Aceasta era necesară pentru 
pregătirea cadrelor superioare ale noilor instituţii de 
stat, a şcolilor etc., ce luau fiinţă acum întâia oară. 
De aceea, încă din februarie 1832, publică 
înştiinţarea că se caută, pentru Academia ce 
urmează a se înfiinţa, 5 profesori: de filozofie; 
matematică, fizică teoretică şi experimentală, chimie 
şi istorie naturală; matematică practică; economie 
rurală; limba şi literatura franceză. În martie 1832, 
după aprobarea de către Kiselev a Regulamentului 
învăţăturilor publice, Asachi constituie Comitetul 
academic, pe care îl consulta în organizarea 
sistemului de şcoli. În grupa cursurilor 
extraordinare, pe lângă cursul de legi (aprilie 1830), 
adaugă :

1) cursul de istorie naturală al dr. Cihac (martie 
1834) ; 

2) „desenul figurilor şi a zugrăvirii istorice în 
ulei”, al profesorului I. Muller (sept. 1834) 

3) cursul de filozofie, anul I, cu profesorul E. 
Murgu (noiembrie 1834) şi numeşte ca provizoriu 
(conducător) al institutului vasilian pe C. E. E. 
Tolhausen din Frankfurt pe Main (39).

Cumpără două clădiri (octombrie 1834 şi aprilie 
1835) pentru Academie în pregătire. Le repară şi le 
înzestrează cu mobilier necesar. La 14 iunie 1835, 
Asachi obţine de la domnitor aprobarea noului 
regulament scolastic şi a denumirii noului 
aşezământ: „Academia Mihăileană”. La 16 iunie 
1835 s-a făcut inaugurarea Academiei într-un cadru 
de împodobire şi solemnitate naţională „potrivită 
unui asemenea memorabil şi folositor aşezământ”. 
Cu acest prilej au vorbit domnitorul şi referendarul 
Asachi. În cuvântul cald, evocator, răscolitor şi 
convingător, pătruns de o adevărată mândrie 
naţională, Asachi, făcând istoricul învăţământului 
din Moldova, n-a uitat pe primul ctitor al 
învăţământului naţional – Vasile Lupu Vodă – de 
învăţaţii moldoveni, de prăbuşirea învăţământului 
naţional pe timpul fanarioţilor, de renaşterea 
învăţământului naţional de la 1828 şi, sub 
Regulamentul organic, de greutăţile de început şi 
frumoasele rezultate dobândite numai în curs de 
şapte ani şi încheie, cerând tuturor moldovenilor să 
aibă toată încrederea în noul aşezământ. În semestru 
de iarnă 1835, în mijlocul bucuriei tuturor, încep 

cursurile Academiei cu două clase gimnaziale 
pregătitoare, două clase ordinare de umanităţi şi 
cursurile extraordinare, fiind urmate de un mare 
număr de elevi , retraşi de la pensionatele străine. La 
şcoala vasiliană a rămas cursul învăţăturilor 
începătoare şi normale, precum şi internatul cu 
stipendişti, care, sub conducerea pedagogilor, 
mergeau la cursurile Academiei.

Prin Regulamentul organic, luând fiinţă 
numeroase instituţii, numărul boierilor nu ajungea 
ca să încadreze serviciile statului. Pe de altă parte, 
erau şi destule funţii mai mici, pe care boierii nu 
voiau să le primească, socotindu-le degradante. În 
sfârşit, chiar pentru administrarea moşiilor, boierii 
aveau nevoie de slujbaşi. De aceea, multe din aceste 
funcţii, slujbe, au trebuit să fie date fiilor de 
negustori, meseriaşi, preoţi şi oameni mai isteţi de la 
sate. Dar, spre a putea ocupa asemenea posturi, ei 
trebuiau să ştie carte. Dezvoltarea comerţului – 
înlesnită prin prevederile Regulamentului organic – 
împreună cu dezvoltarea agriculturii, a industriei şi 
a construcţiilor, a ridicat nivelul de trai al oraşelor, 
care simţeau o trebuinţă crescândă de diferite 
obiecte casnice şi de repararea lor. Oamenii care 
munceau în diferite ateliere de instrumente agricole, 
în ateliere meşteşugăreşti de obiecte casnice, în 
industrie, în comerţ, trebuiau să ştie carte şi să aibă o 
pregătire specială. Situaţiile acestea îl determină pe 
Asachi să înfiinţeze şcoli în toate capitalele de 
ţinuturi, în unele târguri şi chiar prin satele mai 
populate, unde întâlnea şi bunăvoinţa vreunui boier. 
De aceea, Asachi face apel către boieri şi alţi oameni 
avuţi să ajute prin donaţie la înfiinţare de şcoli şi 
înzestrarea lor. Ia parte la punerea temeliei clădirilor 
şcolare sau la deschiderea cursurilor noilor şcoli, la 
Bacău, Piatra etc. Scrie şi întreţine, prin „Albina 
Românească” o atmosferă entuziastă pentru această 
operă de înfiinţare de şcoli în limba naţională, încât, 
după o catagrafie a Ministerului din lăuntru, prin 
decembrie 1839 existau în Moldova – în capitalele 
din ţinuturi şi diferite târguşoare – 61 de şcoli 
începătoare sau normale cu 62 de profesori şi 
aproape 1000 de elevi .Între 1835 şi 1841, funcţionau 
şi 6 şcoli săteşti înfiinţate şi susţinute de boieri. 

În vederea pregătirii tineretului în direcţia 
activităţii practice, Asachi înfiinţează, cu începerea 
anului şcolar ( septembrie 1838), la şcoala 
începătoare din Iaşi, clasa a IV-a – denumită şi 
„şcoala reală”, „clasa reală” – pentru acei ce nu pot 
urma „clasurile mai înalte” şi ar dori să deprindă 
vreo meserie sau să se întărească în învăţăturile 
claselor normale.

În martie 1840, Asachi face demersuri către 
domnitor pentru înfiinţarea unei şcoli de arte şi 
meşteşuguri – instituit tehnic – în Iaşi, renunţând la 
combinarea acestuia cu „Institutul agronomic”, cum 
se plănuise încă din 1838. După obţinerea aprobării, 
în iulie 1840, Asachi pune piatra fundamentală a 
clădirii în apropierea bisericii Sf. Ilie (Iaşi), într-un 
cadru sărbătoresc, citind actul de fundaţie, redactat 
de el în limba română şi latină şi scris pe pergament. 
Clădirea, terminându-se în noiembrie 1840, cursurile 
începând la 1 ianuarie 1841 sub conducerea lui Carol 
Mihailic de Hodocin, iar deschiderea oficială şi 
solemnă se face la 22 iunie 1841, când Asachi 
rosteşte cuvântul inaugural. Prin organizarea şcolii 
de artă şi meşteşugari se puneau bazele unui 
învăţământ realist şi tehnic, care pe de o parte, 
satisfăcea cerinţele societăţii, iar pe de altă parte, 
dădea putinţă unui grup de tineri din categoriile de 
jos ale poporului să se cultive cu cheltuiala statului 
şi să aibă posibilităţi de viaţă mai bună în viitor. 
Asachi a avut mult de luptat pentru consolidarea 
acestei şcoli. „Neaplicarea moldovenilor pentru 
îndeletnicirea în manufactură a fost, mai ales la 
început, o mare piedică pentru adunarea tinerilor la 
acea şcoală şi mult au costisit până când s-au 
înduplecat moldovanul a prinde în mână ciocanul, 
ce i se părea a fi numai moştenirea ţiganilor” – 
spune Asachi. El nu se lasă învins de greutăţi, între 
care discuţii şi chiar atacuri ce s-au produs, pentru 
că, după şase ani de funcţionare, şcoala nu reuşise să 
dea rezultatele aşteptate. De la 1 ianuarie 1847, el 
trece şcoala în antrepriza particulară a comisului Gh. 
Căliman, dar sprijinită şi controlată de Epitropia 
învăţăturilor publice şi cu obligaţia acestuia de a 
realiza scopurile fixate în Regulamentul de 
organizare. În februarie 1847 au fost declaraţi calfe 9 

elevi, iar în mai 1848, alţi 4 candidaţi au fost 
declaraţi calfe în cadrul unei mari bucurii şi serbări 
deschise prin cuvântul lui Asachi.

Între anii 1843 şi 1846 s-au purtat discuţii între 
domnitor, Obşteasca Adunare, Epitropia 
învăţăturilor publice şi Comitetul academic pentru 
reorganizarea sistemului de şcoli. Cu acest prilej 
(1845), Asachi propune înfiinţarea de şcoli reale, cu 
structură proprie, independentă de şcoala primară – 
la Iaşi, Botoşani şi Galaţi – „pentru formarea 
tinerilor în ramul comercial şi industrial”. Aceste 
şcoli iau fiinţă în octombrie 1846 (Iaşi şi Galaţi), 
învăţăturile fiind împărţite pe patru ani. Înfiinţarea 
şcolilor reale, însă, s-a făcut cu banii economisiţi din 
desfiinţarea internatului de stipendişti de la 
Academie, fapt cu care Asachi nu era de acord. El 
susţinea înfiinţarea şcolilor reale, fără a se renunţa la 
predarea învăţăturilor înalte în limba naţională la 
Academie şi fără a se desfiinţa internatul Academiei 
pentru stipendişti.

Organizarea armatei naţionale necesita ofiţeri şi 
subofiţeri. Rangurile ofiţereşti constituiau un 
privilegiu al boierilor, care îşi căpătau pregătirea 
militară în şcolile din străinătate. Subofiţerii – fiind 
slujbaşi mici – trebuiau recrutaţi din categoriile 
sociale de mai jos. Această recrutare se făcea greu 
din pricina lipsei de învăţătură. Încă din 1833 şi 1835 
se discutase şi se hotărâse înfiinţare cursurilor de 
adulţi pentru pregătirea acestor subofiţeri. Ele iau 
fiinţă, însă, abia în 1843, la cazărmile din Iaşi şi 
Galaţi. Epitropia învăţăturilor publice, prin Asachi, 
recomandă profesorii care să predea ştiinţa de carte, 
urmând a fi plătiţi din fondurile hătmăniei. În 
octombrie 1845, Asachi remarcă prin „Albina 
românească” frumoasele rezultate ale celui de-al 
doilea examen public de la aceste şcoli.

Deşi erau unii boieri mari care sprijineau 
înfiinţarea „şcolilor naţionale”, deşi din 
Regulamentul organic se crease boierilor un 
privilegiu special în legătură cu posibilităţile de a 
urma cursurile înalte („colegia academică” etc.), 
totuşi cei mai mulţi preferau instruirea copiilor în 
familie prin profesori străini sau în pensioanele 
particulare din ţară ori din afară. Contactul copiilor 
lor cu copii familiilor sărace în şcoli ţinutale sau cu 
stipendiştii în Institutul Academic îl socoteau ca 
ceva înjositor. Din această pricină, cu toate că se 
înfiinţase şcoli publice de stat, pensioanele se 
înmulţeau în Iaşi şi în provincie, absorbind un mare 
număr din copii boierimii. Şcolile publice, cu 
Academia Mihaileană în frunte, apăreau ca 
aşezăminte pentru poporul de rând, iar pensioanele, 
şcoala boierilor.

Pe Asachi îl nemulţumeau, în această chestiune, 
două lucruri : 

a) învăţământul în pensioane într-o limbă străină 
– franceză, greacă sau germană – şi însuşirea unei 
culturi străine, înstrăina de masa naţională pe atâţia 
din fiii ţării sau – în orice caz – făcea dovada că 
numai într-o limbă străină se pot însuşi învăţăturile 
înalte ;

b) pensioanele fiind susţinute de boieri, se 
bucurau de mai multe mijloace materiale decât 
şcolile publice naţionale – întreţinute dintr-un buget 
sărac – şi, fiind mai bine înzestrate, atrăgeau pe toţi 
cei ce râvneau la cultură, discreditând astfel „şcolile 
naţionale”, pentru care lupta Asachi.

În 1842, după ce se întocmeşte o catagrafie a 
şcolilor private, Asachi – aplicând prevederile 
Regulamentu-lui organic – pe baza unui regulament 
ce-l întocmeşte, încadrează pensioanele şi profesorii 
particulari sub controlul Epitropiei învăţăturilor 
publice. Numeşte inspectori speciali pentru 
pensioanele din capitală, comisii care să ia parte la 
examenele publice ale şcolilor private din Iaşi etc. La 
examenul din martie 1846, susţinut la pensionul 
Luis Jordan, asistă chiar Asachi. În felul acesta, 
pensioanele, fiind încadrate în sistemul 
învăţământului de stat, erau şi ele străbătute, deşi 
mai slab, de curentul culturii naţionale, ca şi şcolile 
publice de stat.

O altă categorie de şcoli de care s-a ocupat 
Asachi – aproape în aceiaşi perioadă cu pensionatele 
– a fost aceea a naţionalităţilor şi confesiunilor 
conlocuitoare. Se ştie că, încă din secolele trecute, în 
meşteşuguri şi mai ales în comerţul intern şi extern 
al Principatelor Române au fost atraşi mulţi străini 
de peste hotare, care se bucurau de privilegii. Dintre 

Pedagogie şi politică 
educaţională 
la Gheorghe Asachi

Cătălin BORDEIANU
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aceştia, armenii şi evreii s-au statornicit în Moldova, 
legându-şi viaţa de soarta ei. Pentru dezvoltarea 
afacerilor comerciale şi chiar meşteşugăreşti, ei au 
nevoie de cultură, de şcoli. La cererea comunităţii 
armene din Iaşi şi după recomandarea Epitropiei 
învăţăturilor publice, domnitorul, în 1841, dă 
hrisovul întemeierii şcolii armene din Iaşi predat şi 
citit comunităţii de Gh. Asachi, într-un cadru 
sărbătoresc deosebit. Cursurile se încep în 1842. În 
august 1842 se trimite comunităţii armene un 
supliment de instrucţiuni – întocmite de Asachi – 
prin care se admite înfiinţarea de şcoli prin judeţele 
şi oraşele unde sunt armeni. În decembrie 1842, 
Asachi prezintă Epitropiei învăţăturilor publice un 
raport în care susţine înfiinţarea de şcoli şi pentru 
evrei şi cere ca organizarea lor să se facă după 
regulamentele din Austria şi Rusia, unde funcţionau 
astfel de şcoli. Asachi înţelegea să se înfiinţeze şcoli 
pentru fiecare confesiune, dar nu admitea să se 
înfiinţeze şcoli pentru propagandă religioasă. Astfel 
datorită raportului său, misionarul englez Herman 
Filip, deşi susţinut de consulul prusian Neugebauer, 
nu a obţinut aprobare să deschidă o şcoală de 
propagandă religioasă, în care urmau să se 
primească numai evrei. Încât Asachi, în calitatea sa 
de referendar, a înfiinţat şi organizat aproape tot 
sistemul de şcoli – de al cele începătoare până la cele 
înalte – pe care le prevedea Regulamentul organic 
sau care le necesita aplicarea lui.

Nu a realizat, însă, institutul agronomic şi silvic 
cu ferma model, prevăzute în Regulamentul organic 
şi regulamentele scolastice. Nu a înfiinţat nici o 
şcoală sătească de stat, despre care Regulamentul 
organic şi cele scolastice nu se ocupau în mod 
special.

Mijloace materiale pentru şcoli
Asigurarea mijloacelor materiale pentru 

susţinerea „şcolilor naţionale” a constituit o 
preocupare importantă a lui Asachi. Până la 
Regulamentul organic, aceste mijloace proveneau 
din surse variate, erau de diferite feluri, deosebite 
după şcoli şi mai ales nesigure: 

a) danii domneşti, bir special stabilit de 
domnitor, plătit obişnuit de clerici, visteria ţării, taxe 
pentru ranguri bisericeşti şi boiereşti – după 
hotărârile domnitorului ;

b) veniturile mitropoliei, ale episcopilor, ale 
mănăstirilor şi chiar ale bisericilor care primiseră 
danii boiereşti cu scop de binefacere obştească;

c) cotizaţii sau plată făcută de părinţii elevilor – 
în bani ori în natură – după învoiala cu dascălul 
respectiv.

Încasarea acestor venituri, care rar corespundeau 
trebuinţelor, se făcea greu şi neregulat, încât ele nu 
constituiau o bază sigură pentru înzestrarea şi 
funcţionarea şcolilor. Din această pricină, şcolile nu 
aveau siguranţa permanenţei lor şi, îndeosebi, nu 
aveau asigurată dezvoltarea lor. De aceea, chiar din 
clipa când Asachi ajunge referendar, a trebuit să 
ducă o vajnică luptă pentru asigurarea acestor 
mijloace „din binefacere şi milă domnească”. 

Fiind încă agent diplomatic la Viena, Asachi scrie 
diferiţilor boieri din ţară, rugându-i să acorde 
„legături”, „dăimuri” pentru înfiinţarea de şcoli. 
Deşi la una din aceste scrisori i se răspunde din 
partea unui prieten: „Trebuie să fii nebun ca să 
nădăjduieşti aşa ceva de la ei” (boieri), totuşi Asachi 
stăruie în această direcţie. Izbuteşte să găsească în 
fiecare ţinut câte un boier care să ajute cu bani, 
clădiri etc. înfiinţarea de şcoli. Fiecare donaţie era 
anunţată în „Albina românească”, lăudată şi dată ca 
pildă, ca îndemn pentru alţi patrioţi.

Cât a funcţionat ca agent diplomatic la Viena, în 
bibliotecile din Galiţia a aflat suretul lui Gh. Ştefan 
din 2 aprilie 1656, prin care întărea dania moşierilor 
Răchiţeni, Tămăşeni şi Iugani făcută de Vasile Lupu 
(1644) mănăstirii Trei Ierarhi, pentru susţinerea 
şcolii înfiinţate de el. Asachi, întors în ţară (1827), pe 
baza acestui document, începe o adevărată luptă în 
chestia „îngropatelor dreptăţi” ale „şcolilor 
naţionale”. Documentul este arătat domnitorului I. 
S. Sturza. Pe baza lui, o anaforă a boierilor şi 
mitropolitului(august 1827) şi altă a Epitropiei 
învăţăturilor publice (ianuarie 1828) cer 
domnitorului să se reînfiinţeze şcoala de la 
mănăstirea Trei Ierarhi şi cheltuielile de refacerea 
clădirii etc. să fie suportate din veniturile acestei 

mănăstiri, ceea ce domnitorul aprobă. Exarhii 
mănăstirilor de la muntele Athos – nemulţumiţi –s-
au plâns divanului de boieri. Acesta, prin hotărârea 
din 14 noiembrie 1830, găseşte plângerea 
neîndreptăţită şi obligă mănăstirea Trei Ierarhi ca, în 
termen de şase luni, să înfăţişeze Obşteştii Adunări 
a divanurilor „documenturile începătoare ce o fi 
având”. Potrivit rezoluţiei generalului Kiselev, 
hotărârea trebuia să fie întărită de viitorul domnitor. 
Mihail Sturza – pe anaforaua Epitropiei 
învăţăturilor publice (august 1835), semnată de 
Asachi – pune rezoluţia ca Adunarea Obştească să 
cerceteze împreună cu cele două părţi pricina şi 
hotărârea să i se comunice prin anaforă. După 
nenumărate demersuri ale divanului domnesc către 
egumenul mănăstirii Trei Ierarhi, către ierarhii 
conducători ai mănăstirilor de la muntele Athos etc., 
de a se prezenta înaintea divanului, procesul se 
judecă la 26 iunie 1839. În acest proces, Asachi era 
vechiul (reprezentantul) Epitropiei învăţăturilor 
publice. Protestul, comunicarea şi „întâmpinarea 
scrisă” citite de Asachi în acea zi sunt un model de 
pledoarie, care, pe bază de documente şi texte din 
pravilele ţării, ale Regulamentului organic, a 
procedeelor folosite de călugării greci de la 
mănăstirea Trei Ierarhi, dovedeşte drepturile 
Epitropiei asupra daniilor lăsate de Vasile Lupu 
şcolii înfiinţate la mănăstirea Trei Ierarhi. Divanul 
domnesc, alcătuit din boieri care avea strânse 
legături cu călugării greci de la mănăstirea Trei 
Ierarhi, a dat o hotărâre (10 iulie 1839) în favoarea 

călugărilor. Asachi atacă 
această hotărâre printr-un 

memorandum către 
domnitor, cerând 

rejudecarea 
procesului. Deşi 

domnitorul a 
aprobat judecarea 
din nou a 
procesului sub 

preşedenţia sa, 
datorită 

intervenţiil
or celor 
interesaţi, 
acesta s-a 
amânat 
până la 27 
martie 
1846, când 
se reia 
procesul şi 
se dă 
hotărârea 
definitivă 
la 29 

martie 1846 în favoarea cauzei pentru care lupta 
Asachi. Astfel Asachi a readus în patrimoniu 
„şcolilor naţionale” un important izvor de venituri.

Regulamentul organic a adus o orânduială şi în 
privinţa stabilirii mijloacelor materiale de susţinere 
a „şcolilor naţionale”. El prevede în bugetul statului: 

a) suma de 200 000 lei pentru şcoli, tipografie şi 
o bibliotecă publică ;

b) 60 000 lei pentru susţinerea seminarului de la 
Socola ;

c) zeciuiala din salariile dregătorilor (art. 423) ;
d) darurile-daniile compatrioţilor (art. 424) ;
e) veniturile averilor învăţământului.
Epitropia învăţăturilor publice – prin Asachi – 

provoacă circulara divanului către isprav - nici 
(decembrie 1831), prin care îi obligă să pună la 
dispoziţia şcolilor ţinutale ce urmează a se înfiinţa 
„o casă sau din cele monasticeşti, sau particulare”.

Potrivit Regulamentului organic, în toate 
regulamentele scolastice, începând din 1832 – 1847, 
se stabileşte că Epitropia învăţăturilor publice este 
instituţia conducătoare şi organizatoare a şcolilor, 
ajutată la ţinuturi de comitetele de inspecţie, care 
întocmesc bugetul şcolilor şi administrează 
veniturile respective.

Încât, pentru susţinerea „şcolilor naţionale”, 
Asachi, ca refendar, a realizat : 

- aducerea în patrimoniul şcolilor a daniilor 
făcute de Vasile Lupu ;

- a obţinut alte danii în folosul „şcolilor 
naţionale” ;

- a organizat bugetul şcolilor pe baza unei 
contribuţii precise şi obligatorii din partea statului.

În acest chip, el a asigurat baze materiale 
temeinice învăţământului naţional în Moldova şi în 
spirit modern.

Din toate aceste sforţări făcute de Asachi pentru 
asigurarea mijloacelor necesare susţinerii şcolilor, se 
vede preocuparea de a nu lăsa şcolile pe seama 
milelor şi binefacerilor domneşti şi deci cu o 
experienţă şubredă, ci de a le crea baze materiale 
legale sigure, ca instituţii de stat de mare importanţă 
sau tot atât de importante ca şi celelalte instituţii 
organizatorice ale statului. Prin grija lui Asachi, 
„şcolile naţionale”, „şcolile publice” sunt încadrate 
în bugetul statului. 

Regulamentele şcolare 
Organizarea şcolilor pînă la Regulamentul 

organic se făcea pe baza hrisovului domnesc care 
odată cu înfiinţarea şcolii, hotăra programul, 
profesorii, întreţinerea şi supravegherea şcolii. 
Măsurile organizatorice prevăzute în hrisov erau 
însă prea generale.

Pe baza hrisovului dat de I. S. Sturza (1 martie 
1828) pentru statornicirea „şcolilor naţionale”, 
Asachi întocmeşte un regulament. E primul 
regulament şcolar din Moldova. Acest regulament 
priveşte sistemul de şcoli al Moldovei, cu 
amănunte speciale asupra grupului de şcoli de la 
mănăstirea Trei Ierarhi : şcoala începătoare, şcoala 
normală şi gimnaziul vasilian. Grupul întreg de 
şcoli se numea „Gimnazia Vasiliană”. În legătură 
cu grupul acesta de şcoli, se dă programa, 
profesorii respectivi (nominal), personalul 
administrativ şi de serviciu (numeric). Se aminteşte 
în acest regulament provizoriu de „seminaria 
Socola” şi că se mai află „câte o şcoală începătoare 
pe la celelalte oraşe provinţiale”. În partea a doua, 
regulamentul se ocupa de profesori, elevi, 
stipendişti, datorii, disciplină, metoda de predare, 
hrana stipendiştilor, sănătatea lor, privigherea 
şcolii.

După punerea în aplicare a Regulamentului 
organic, Asachi întocmeşte un nou regulament al 
şcolilor, aprobat de generalul Kiselev (martie 1832). 
Acest regulament cuprinde 39 de articole împărţite 
în trei secţii :

I. Epitropia şi direcţia şcolilor ;
II. Şcolile ;
III. Institutul.
În secţia I stabileşte compunerea epitropiei – 

mitropolitul şi 3 boieri – şi atribuţiile ei: conducerea 
ştiinţifică, administrativă, ordinea interioară a 
şcolilor publice şi private, organizarea bugetului 
şcolilor, grija de cărţile didactice ; atribuţiile 
refendarului, director al şcolilor şi executor al 
hotărârilor epitropiei.

În secţia a II-a stablişte felurile şcolilor :
a) „Gimnazia Vasiliană”, cu o clasă elementară 

de 6 luni, o clasă normală de 2 ani şi 4 clase de 
umanităţi;

b) 6 şcoli ţinutale, cu câte o clasă începătoare şi 
alta normală;

c) seminarul de la Socola;
d) se anunţă şi înfiinţarea Academiei cu un 

institut pentru 100 de fii de dregători şi a unui 
institut de educare pentru fiicele dregătorilor.

Pe lângă programa grupului vasilian de şcoli, se 
mai stabilesc datoriile profesorilor, elevilor şi 
examenele publice de două ori pe an. 

În secţia a III-a se stabileşte felul de organizare a 
institutului academic, cu 25 de elevi fii de dregători 
şi 40 de orfani şi copii săraci. Asachi, în iulie 1832, 
întocmeşte „Instrucţiuni pentru şcolile ţinutale”, în 
care fixează sarcinile profesorilor ţinutali, 
completând regulamentul, precum şi felul cum se va 
desfăşura activitatea în aceste şcoli, disciplina etc.

După obţinerea aprobării domneşti (oct. 1834) 
pentru înfiinţarea şcolii de fete, Asachi întocmeşte 
„Regulament al şcolii elementare aşezate în Eşi 
pentru fete”, care primeşte o completare de 
programă în ianuarie 1836. După programul 
prevăzut în regulament, şcoala de fete e pe trei ani, o 
clasă începătoare şi un clas normal, ca şcoală 
ţinutală, având în plus „lucru de mână femeiesc”. 
„Celor mai vrednice fete, după terminarea cursului 
de trei ani, li se va împărţi o zestre din casa 
şcoalelor”.

(va urma)

fondul principal al culturii române
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Pe numele său 
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Puflea.
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1951 în satul 
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Bogdăneşti.
Profesor de 
limba şi 
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română la Lic. Teoretic „Mihai Eminescu” – Bîrlad.
Poet, prozator, eseist, publicist.
     Debut absolut:
1969 – revista „Aripi tinere” nr. 2 a Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu” -Bîrlad.
Colaborări cu poezie, proză, eseuri în revistele: „Dacia 
Literară”, „Convorbiri literare”, „Poezia”, „Cronica”, 
„Săptămîna”, „Astra”, „Est”, „Academia bîrlădeană”, 
„Cuvîntul adevărului” (Canada), „Literatura şi arta” 
(Chişinău), etc.
      Opera:
1991. „Totem interior”, Editura Arania, Braşov.
1992. „Dioptrii”, Editura Arania, Braşov.
1994. „Adio somnoroasă – spleen călugăresc”, Editura 
Arania, Braşov.
1996. „Obscure”, Editura Cronica, Iaşi.
1997. „Elegii fără timp”, Editura Cronica, Iaşi.
1999. „Apa vie şi smiceaua de măr”, Editura Sfera, 
Bîrlad.
2000. „Şoc”, Editura Timpul, Iaşi.
2002. „Spic de idei” (eseuri literare), Editura Timpul, 
Iaşi.
2003. „Oracol scufundat”, Editura Cronica, Iaşi.
2003. „Praf la statuie” (aforisme), Editura Cronica, Iaşi.
2005. „Dioptrii”, antologie de versuri, Editura Cronica, 
Iaşi.
2006. „Zar bizar” (proză scurtă), Editura Cronica, Iaşi.
2007. „Poeme maxime”, Editura Cronica, Iaşi.
2008. „Noroc/Soroc de apă surdă” (proză scurtă), 
Editura Cronica, Iaşi.
2009. „Aşchii de spirit” (eseuri literare), Editura 
Cronica, Iaşi.

Referinţe critice
Postmodernismul lui Simion Bogdănescu a depăşit 

faza experimentului textualist (intrat în desuetudine), 
poetul exersînd într-o lirică pluridimensională, în 
spiritul sintezei româneşti. Nu e de mirare că în cărţile 
sale îşi dau mîna, fără primejdia eclectismului, formele 
moderne cu cele clasice (sonetul, rondelul, doina cultă, 
etc.). Departe de a fi o întoarcere la tradiţionalism, 
Simion Bogdănescu ştie să fie un poet al timpului 
nostru, învăţînd parcă lecţia acelor mari pictori 
moderni care, înainte de a se aventura în lumea 
formelor „abstracte”, stăpînesc cu desăvîrşire pe cele 
clasice. Principalul atu al autorului este substanţa 
elegiacă. (...).

Dacă Narcis e numai privire, Orfeu e numai cîntec. 
Unul e spaţialitate, celălalt – temporalitate. Narcis e 
condamnat să nu audă, iar Orfeu să nu privească. 
Narcis se stinge în sterilitate pentru că văzul său nu 
are ecou, iar drama lui Orfeu începe din clipa cînd 
vrea să privească îndărătul său, acolo unde paşii 
Euridicei par să se piardă. El vrea să vizualizeze ceea 
ce este inaccesibil privirii: în definitiv, Euridice este 
Echo, iar Orfeu încearcă transcenderea propriei 
condiţii în Narcis. De aceea şi este pedepsit de zei să 
nu vadă nimic în urmă. Sau poate a văzut ceea ce este 
de văzut – golul fiinţei.

Simion Bogdănescu este un Narcis care încearcă să 
refacă experienţa inversă a lui Orfeu: adîncit în golul 
oglinzii, se refuză pe sine, căutînd-o pe Echo. În acest 
mod trebuie înţeleasă sintagma: Ecoul văzului. E o 
experienţă îndrăzneaţă, cu două consecinţe solidare, la 
nivelul viziunii poetice. Pe de o parte, o punere a ei 
între paranteze, iar, cum zice nostalgic – ironic poetul, 
o punere a vieţii în sertar. (...). Pe de altă parte, 
pierderea imaginii proprii e realizabilă prin reflectări 
succesive în dioptrii deformante pînă la limita cînd 
imaginea devine ecou.

(Theodor CODREANU– „Viaţa în sertar”, 
Literatorul, nr. 23/1993)
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Noaptea, un mînz

Noaptea, un mînz,
n-am să uit niciodată, 
îmi venea alb în somn
ca un suflet de tată
 
mă păzea cuvios
mi-aşeza cuvertura,
îmi fura răsuflarea
cînd îmi săruta gura
 
tremura, mă lăsa 
neştiut în velinţe
să visez pentru ce
au şi morţii dorinţe…
 
singur, un mînz, 
n-am să uit niciodată
către ziuă pleca
pe fereastră-n livadă.

Cumpăna

La treizeci de ani ce e iubirea?
Salcîm ori nor ducîndu-se spre sud?
Fanfara nopţii din tîrziul bal?
…şi morţii roua doar o mai aud…

La treizeci de ani ce-i părăsirea?
Cocor strigat de chipul unui gol – 
şi frica aşezată lîngă maluri – 
venele mortului duse în ulcior…

Ronsardiană I

De ce n-am fost, Marie, fîntînă 
undeva?
Să zicem, peste dealuri doinind de 
ţară mare – 
Vara să vii de una să te-uiţi în apa 
mea
şi ochii tăi să-i clatin, adînc, de 
nepăsare…

Să stai cu-auzul singur învinuit de gol
şi să asculţi cum iese izvoru-n sine, 
singur, 
cum număr tîmpla apei de veacuri în 
ocol
şi timpul nunţii noastre în cercuri îl 
însingur…

Să stai, să stai cu mîna şi părul pe 
ghizdele
cu salcia schimbată de seară într-un 
veac,
ce lin, de noapte sfîntă, se năruie de 
jele
să-i cadă umbra frunzei în apa fără 
leac…

Madrigal

Aşa pierdut surîzi oglinzii,
încît îmi vine să-ţi beau ochii,
să-ţi turbur sînii-n albăstrele, 
de luna umezeşte plopii!

Şi-aşa domol îţi pleacă umbra
şi se închide în oglindă,
încît parc-ai cădea în mare
şi n-ar fi nimeni să te prindă!
  
Spre ziuă

Femeie, cocoşii în creierul Domnului,
de ce-or fi cîntînd şi tu crezi că 
vîslesc?
de ce mă apasă şi-mi fîşîie-n gînduri
un fel de frunză dumnezeiesc?
 
Pe inimă rana seminţelor este
memorie-n pajiştea celor de ieri – 
de ce mă apasă pe gînduri spre ziuă
cocoşii sălbatici de mîngîieri?

Întoarce-mă-n lanul fugit pe colină

ori du-mă de mînă prin ape mereu
să scap de cocoşii ce cîntă-a ruină
tristeţea că-i singur şi Dumnezeu!...

Frică răscolită

Izbeşte îngeri grei şi este zid!
Ce dram de milă-i picurul de ploaie!
Şi tu asculţi un spic în infinit,
seminţele pe clopote se moaie…

Toţi am căzut cu fulgerul pe prund,
Toţi ne-ascuţim timpanele la vaduri,
Inima noastră, frică răscolită,
începe în cămară în zig-zaguri

să umble…

Veghere lîngă ziuă

Nisipul meu, tîrzie fecioară tremurată
de zările acele ce s-au pierdut prin 
stuf,
şi nu va fi nici coaja cireşului mai 
caldă
ca trupul tău de scoică pe plajele de 
sulf.

Ca locul din părere de apă săgetată,
veghere lîngă ziuă pe-ngînduratul 
golf,
şi nu va fi nici straja mai mult 
apropiată
decît în geana mării un pescăruş de 
sulf.

De ce te faci o rană sub lună? 
Niciodată
vrăjirea unui creier tu n-ai s-o mai 
apuci,
nisipul meu, o scoică de raze 
sîngerată

Din coaja amăruie a zărilor cu nuci – 
şi recile migraţii de pescăruşi odată

în năruirea mării în care-ai să te 
duci…

Ca un asfinţit

Ne tremura îmbrăţişarea
luminii prin livezi de mai – 
o, mărul blînd, cînd nepăsarea 
cu ramura o atingeai!

Cum de-ai ghicit că-n fundătură
mă poate iarba sugruma,
lăsîndu-mi trupul sărătură
linsă de-ntîiul miel, cîndva?

Că-n casă numai iarbă-avusem,
zăvorul tot de iarbă rea,
ceasornicul că fir de iarbă
în loc de limbă învîrtea?

Că numai singur, pe la grindă,
îmi caut zilele din vid
şi curge iarba din oglindă
femeie ca un asfinţit…

Iscălit pe neştiut
(stil popular)

Departe, dragă, departe, 
lup de umbră ne desparte
şi-a nins păpădii as-noapte.

Ş-a nins şi s-a-ntroenit
ora unde ne-am vorbit
c-ai să-mi fii scris pe cuţit.

Ş-a nins pîn' s-a mai văzut
tomna-n ceruri un recrut
iscălit pe neştiut.

Ce teamă de lună…

Ce teamă de lună, de cer şi de har!
Bourii îngropaţi în păduri se 

Simion Bogdănescu

destramă…
Pămîntul se lasă din cer în zadar
şi-oglinzile îmbătrînesc în lume, 
mamă.

dacă tot te-ai tăiat cu secera lunii,
prin păpuşoaie vinele tale-auzind…
veacuri cutreieră-albastrul minunii,
sîngele tău trece-n istorii să-l mint…

Puteai să te-ngropi printre păsări în 
stol
în fostul meu auz adînc să te-ngroape,
încît depărtările, făcute ocol,
mi-ar aduce luna de moartea ta mai 
aproape…

Presimţire

Vai, dorul pe cîmp se aude!
Vai, rod şobolanii în ceasuri
minutele nopţilor crude!...
Ascultă, ascultă, Gertrude,
de drumuri furate şi ude,
prin sîngele meu ce popasuri!...

Nu-i teamă, nu-i orgă să ningă – 
Trec ochi de lumină tîrzie…
Mi-e jale de pajiştea orei
întinsă-n oglinzi, brumărie, - 
Ascultă, ascultă ce leacuri,
Gertrude, în sînge-ntîrzie!...

Mă-ntreb dacă-i sora,+ de-i cucul,
Mă-ntreb dacă-i aerul zeu,
de unde, de unde e nucul
foşnire, foşnire mereu,
Gertrude, Gertrude amară
ca nuca şi sîngele meu?...

Culcuş de sori

…dar, mamă, nu mai este mult
şi voi veni ca să mă culc

în iarba ta de pe mormînt…
vor suge sorii înăsprirea,
vor trece, raza nu le-o da,
de multă moliciune dînşii 
în iarba ta se vor culca…
…dar, mamă, nimenea nu-i viu,
un frate ars la porţi, tîrziu
înveşmîntat ca un ostaş
în haină verde de imaş,
ni se tot uită înspre uşă, 
şi zorile ni-l încenuşă…

Pitagora

Un zero mare eşti, un mare zero, - 
Dar Dumnezeu de ce l-a dat pe Nero?

Un unu mare eşti, un unu mare , - 
Înger distrus de cancer sub altare.

Un doi de bob de mure, bob de mure, 
- 
Sfinţi pe pereţi se spînzură aiure.

Şi trei de zgură, chior, şi trei de zgură, 
-
Un tren de îngeri, rece, mă înjură.

Şi patru fete stinse, patru fete, -
Un şoim se plînge singur în boschete.

Pe cinci ferestre: luni şi marţi şi 
miercuri
Şi joi şi vineri face moartea cercuri.

A şasea oară, iar, a şasea oară
Ca perele curg sînii de fecioară

Şi-a şaptea zice liniei ce zice
Nu pot să tai c-un brici o pitulice.

Un opt mai mare eşti, un opt mai 
mare,
O soră mi-i înmormîntată-n mare.
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A noua umbră, schiţă de a noua, - 
Mai păstoresc doar brusturii şi roua.

Zece-i o ploaie, mînăstirea zece, - 
Scazi ce n-a fost din ce se va petrece.

Un zero mare eşti, un mare zero, -
Dar Dumnezeu de ce l-a dat pe Nero?

Mă ruga ulmul alb

Mă ruga ulmul alb:
Mă mai duci să mă scald
pe şosele cu soare?
Sînt mirare în sus,
sînt vînt alb, presupus, 
mă mai duci pe ascuns
în acelaşi apus,
în acelasi apus?
Ay, fuior înnălbit,
pui stingher, nălucit,
pui al celor ce nu-s
în acelaşi apus,
în acelaşi apus,
şi eu fost-am cîndva 
arbor alb pe-o şosea,
şi plecam undeva,
mă pierdeam undeva
făr' să ştiu unde-s dus
în acelaşi apus,
în acelaşi apus…

Omăt miop

Voce slabă, porumbei supţi de neant,
încetineala nimicului pe retină
creşte brazi pe malul celălalt 
cu miros de ruină

acolo pădure, explozie neagră
aici muntele, făină de carne
de zeu, acolo-aici tremurul
vocii slabe vămuite pe omăt…

Dioptrii de mîhnire

Dumnezeule, roată de tristeţe a ta,
un stîlp de mirare-amăruie
tulpina cucutei, şi care-nsera
m-a cules nostalgie-albăstruie.

Şi am mers înainte de şoareci în ceas,
Mărăcinii mi-au ros gîndirea şi anii
şi m-am tras din lentile să-ţi las
găuri în vînt, şobolanii.

Dumnezeule, ei ţi-au ronţăit numele 
muţi,
numele, duhul alb nicăire, - 
tu cu dioptrii mă-mprumuţi,
cu dioptrii de mîhnire…

Doină

Auzi-o-vei tu nuca
sus, în dealul de la Hupca,
adunîndu-se cum geme
licuricii în sisteme,
iar cum geme, cum adună
doar zădărnicii de lună, 
nuca, nuca de la Hupca
singură precum năluca,
nuca altor şase fraţi
în părere-ngemănaţi,
îi păzeşte pe părinţi 
de singurătate-n dinţi
şi-i gîndeşte pe băieţi
în muţenii de pereţi,
şi tot geme-ascunsă-n pod,
şi nici şoarecii n-o rod,
şi tot tace, şi tot tace, 
că n-are cine-o desface,
şi gîndeşte, şi gîndeşte
că degeaba-mbătrîneşte
şi lucarnele, şi gerul,
şi nervurile, şi cerul,
şi lumina, şi securea, 

şi un vîrf de nuc aiurea,
şi mişcarea, şi vederea…

şi-o mănîncă-ncet părerea.

Trist ca o ţară

Nu vezi că eşti trist ca o ţară
şi-ţi cîrpeşti rănile cu limbă de cai?
Nu vezi să scobori în paing pe o scară
dintr-o mare care nici nu o aflai?
Nu vezi că iepurii împuşcaţi ziare-s
împînzite pe zăpezi salcîmării?
Nu vezi că în ochi viermi de sare
lacrimile fac ciuperci liliachii?
Nu vezi că ai mreji în ochelarii de cai
şi că, totuşi, eşti trist ca o ţară
care-şi fumuie albinele-n alai
către mierea oarbă, milenară? 

Rîu nevăzut

Mă auzi, Neagoe de lună al meu
taică al necuprinderii viului?
Suflet vîslesc, mîhnit, de măslin
altădată lustruia trupul scatiului…
altădată erai de toată valea strigat
şi eu murmuram ochii prin rouă
cum faţa ta pururi de plîns o am 
spălat
cu mînurile-n rîu nevăzut 
amîndouă…
Mă auzi, mă auzi, Neagoe al meu?
Cine ţi-a furat nuferii de pe mantie?
Cine ţi-a nălucit păringul mereu
să mă satur de vederea ta fumurie?
O, picau vrăji, floare de corni
fulguiau trupuri de milă,
două timpanele mi le-am dat la 
licorni,
dar tot trag la ele-o cămilă
de înserare-n deşert străveziu 
cum ar fi ca să creşti într-o uşă,
iar uşa te-a dat ca să pleci ca străin

pe o dîră de slabă cenuşă,
iar uşa s-a fost şi deschisă puţin 
în necuprinderea viului ca tristeţea 
scatiului
părăsită pe apă-n pămîntul vecin…

Claustrare biblică

Acasă-i mutul… Negustorii-n casă,
Buna-i un fum mocnit într-o pădure…
Adie stins un leac de somnoroasă
şi toţi stejarii plîng după secure…

Dar ei îmi cer să le traduc Ebreul!
Îmi mută pleoapa de pe geam pe 
luturi,
mi-aruncă-n silă şi metalic leul
să cumpăr aţă neagră pentru fluturi…

Vai, inimă , de-ar fire povestite,
de-ar întîmpla-se cîmpul în suflare, 
de-ar fi şi buna-n adevăr la plite,
de n-ar fi fluturi negri şi cărare,

Le-aş'napoia jignirile cu ochii,
Nu le-aş traduce, le-aş zvîrli şi leul
şi m-aş dosi-n cămară lîngă rochii
să le mîngîi ca pe leproşi Ebreul!...

Fuga de mine

Domol se lasă craniul în oglindă
şi iarăşi casa-i o venire grea,
copilăria mi-a ieşit în tindă
şi-un clopoţel în mînă-i milogea.

Vrui să n-o văd, dar m-a luat oglinda
cu drumul stins şi-ncremenit în ea,
în urmă, ceara-ntunecîndu-şi, tinda
din ce în ce tăcut se adîncea.

Plecasem în lucirea-i cu tot ţelul,
dar se ţinea de mine ca un scai
şi milogea în mînă-i clopoţelul

vătui al morţii preursind pe plai.

Făclii şi urne moleşeau în faţă
un fulger se uscase zigurat,
cu ursitoarea plînsului din viaţă
m-am răsucit, şoptindu-i împăcat:

Căci păpuşoaiele se-nchină în foşnire,
căci te-nţelege fumul îngropat,
căci ia în palme linişte de fire
şi dă fuguţa pîn'la mort în sat.

Şi n-avea grijă unde e fîntînă,
doar ai căzut pe prispă şi nu-i bai,
de cucuveaua cîntă într-o rînă,
ca dînsa ai suflat şi tu din nai,

Căci scriu pe faţa duşilor vecinii
cu tălpile uitările-n ponor, -
şi nu mă blestema că-i dau luminii
să moară, ochiul tău de căprior!...

Descîntec gol

La răspîntii, inorogul
mi-a-ngropat norocul

dă-mi-l, dă-mi-l, inorog,
pe noroc, mă rog!

uite ciritei şi corn,
limpede licorn,

numai dă-mi-l, te invoc,
dă-mi-l pe noroc!

uite cana rourii
fraga măgurii,

dă-mi-l, dă-mi-l, inorog,
pe noroc, mă rog!

Dar din gînduri, inorogul
mi-a pierdut norocul,

dă-mi-l, dă-mi-l, inorog,
pe noroc, mă rog!... 

Obscura I
lui Heidegger

Mai aproape-i departele decît 
aproapele de aproape,
Mai departe-i aproapele decît 
departele de departe,
Mai devreme-i tîrziul decît devremele 
de devreme,
Mai tîrziu e devremele decît tîrziul de 
cel mai tîrziu,
Mai senin e-ntunericul decît orşice 
peşteră-n ape,
Mai obscură-i lumina decît tot ce ne 
poate desparte,
Mai pierdută ninsoarea decît orice 
creier prin vreme,
Mai pierdut creierul care scrie cînd 
scrie nu scriu...

Ninsoare răstignită

Demult e greu şi vadul tot mai greu,
cum să mai port ninsoarea pe figură?
Şi cum să scot un zbor din eleşteu
şi-un scîncet de mîhnire dintre zgură?

M-a dus un tren ce nici n-a fost al 
meu,
mi-s neuronii minţii în presură
şi mi-au vopsit vioara doar cu ură
în curcubeul fix de pe traseu.

Ce-i Saul fără stîlp şi fără Saul?
Ce-i nenorocul dacă nu-i noroc?
Saliva unui bou lăsat în staul

Nu-l mai găseşte pe Iisus la loc
precum nici drumul ars către Emaus
ninsoare răstignită doar în foc.

„Izbeste îngeri grei si este zid! / Ce dram de mila-i picurul de ploaie!”

Octombrie 2009 

Poezia lui Simion Bogdănescu nu are frontiere, nu 
uzează de conjuncturi, lexicul e bogat, rafinat, 
imaginaţia luxuriantă, tehnicile nenumărate, mijloacele 
de finalizare diverse. Poetul are o mitologie a sa bine 
desenată, aluzivă, cu inflexiuni biblice. Registrul 
muzical e grav, sacerdotal, ceremonios.

(Lucian VASILIU  - „Adnotări fulgurante”, Dacia 
literară, nr. 28/1998)

Versurile lui Simion Bogdănescu sînt edificatoare 
pentru ceea ce poetica modernă numeşte lirism 
reflexiv sau poezie cu implicaţii filosofice, nu poezie 
filosofică, menită să ilustreze concepte, ci poezie ca 
modalitate lirică de a trăi, dilematic, existenţa. Unde 
simţirea, trăirea, reflecţia sînt autentice, poezia lui 
Simion Bogdănescu atinge de cele mai multe ori culmi 
ale deplinei realizări estetice. (...).

Poezia lui Simion Bogdănescu este însă una 
îmbibată în lirism şi are un „sens”, adică o direcţie 
semiologică, orientată spre sondajul cu reverberaţii 
dramatice în eul profund. Pe cartea intitulată 
metaforic Dioptrii, îmi scria: „Nu ştiu nici ce este în 
noi, nici ce este în afara noastră – universul este o 
dioptrie infinită!”. Prin „dioptriile” sale, poetul 
încearcă chinuitorul demers de a descifra ceva din 
structurile de adîncime ale existenţei, bîntuit, mereu, 
de nostalgia absolutului, de o melancolie cu rădăcini 
metafizice.

Aş îndrăzni să spun, în lumina celor comunicate 
mai înainte, că Simion Bogdănescu, alături de Cezar 
Ivănescu, de Lucian Vasiliu, este unul din poeţii 
autohtoni (a căror gestaţie poetică a început la Bîrlad) 
cei mai valoroşi, sub aspect estetic, fiecare avîndu-şi, 
de pe acum, timbrul lui propriu, inconfundabil.

(Constantin PARFENE – „Caleidoscop 
memorialistic – epistolar”, vol. I, 

ed. Sfera, Bîrlad, 2004)

Totem interior traduce lunga cale spre meditaţia 
simbolurilor Tradiţiei care nu constituie, în cazul lui 
Simion Bogdănescu, un pretext al unui refugiu dincolo 
de timp, poate un refugiu în ce ne-a mai rămas din 
natură, legende şi vis. Neliniştea din lumea omului 

este transmisă lumii cuvîntului, silabele se caută, 
consoanele se aud clar. Toate vin să construiască o 
poezie ritmată, măsurată, respirată. Se aud voci 
profunde, voci puternice, voci fragile. Curăţenia 
tonului, tandreţea şi generozitatea temelor, fericit 
transpuse în strofe clasice, fac din Totem interior un 
adevărat totem oniric.

(Amelia CALUJNAI – „Evidenţa onirică”, 
Academia bîrlădeană, nr. 1/1994)

Poezia lui Simion Bogdănescu pare creată pentru a 
comunica în primul rînd stări interioare. Adesea, poeţii 
de azi se războiesc cu lumea sau ţin să facă din vers 
oglinda unui tip de reflecţie filosofică ce pleacă de la 
premisa unui dezacord ontic între divin şi mundan, pe 
care şi-l asumă ca pe o culpă ori ca pe un motiv al unei 
dispute cu Dumnezeu. Mulţi uită însă că poezia este şi 
o celebrare a cuvîntului. Este ceea ce Simion 
Bogdănescu încearcă să reinstaureze încă de la primul 
volum tipărit, Totem interior. Alegînd calea regală, 
dar plină de primejdii, a versului cu rimă, poetul 
optează implicit pentru o stare incantatorie, 
sărbătorească a vocabulelor.

(Radu VOINESCU – „Peisaje interioare”, 
Contrapunct, nr. 4/1995)

În Dioptrii, cel de-al doilea volum de versuri, 
poetul Simion Bogdănescu a întruchipat un imaginar 
atît de viu, încît acesta a pornit în căutarea realului 
pierdut. O  viaţă magică pare să cuprindă cuvintele, cît 
şi lucrurile; lucrurile au devenit cuvinte, iar cuvintele, 
călărind inorogul melancoliei, pietrifică aerul în 
lucruri, ard focul din lucruri şi împietresc lava care se 
zbate ca o inimă în fiecare biată entelehie. Borges avea 
dreptate – dar nu Borges are dreptate - ,ci simpla 
istorie omenească. Există un fel de lucur-cuvînt ce ne 
scrijeleşte pe pînza vremii, iar acest lucru-cuvînt sau 
cuvînt-lucru este o transcriere grafică a imperisabilului 
care nu înseamnă nimic.

(Amelia CALUJNAI – „În căutarea realului 
pierdut”, Academia bîrlădeană,

 nr. 4/1995)



născocitorul de gânduri

Numele lui Liviu Moscovici s-a impus demult în 
biblioteconomia ieşeană şi românească. De la 
terminarea facultăţii nu a cunoscut decât un singur loc 
de activitate – Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi -, 
încât viaţa-i s-a confundat cu însăşi istoria ultimilor 40 
de ani ai instituţiei. Dacă această prestigioasă 
bibliotecă a ajuns un sistem deschis, dinamic şi mereu 
fascinant, un spaţiu cultural generos, primitor, 
agreabil, în care lectura a devenit un proces axiologic, 
aceasta s-a datorat în mare măsură lui Liviu 
Moscovici. Prin vocaţie şi misiune, profesionalism şi 
aplecare migăloasă spre cercetarea psihopedagogică a 
cărţii, prin fapte şi evenimente purtând amprente 
inconfundabile, el a întruchipat figura bibliotecarului 
înzestrat, parcă născut pentru aşa ceva. Este suficient 
să ne amintim că a pus bazele organizării ştiinţifice a 
lecturii, a impus principiul accesului liber la raft, a 
conceput sistemul bibliografiei locale, să ne amintim 
că a fost autorul numeroaselor cercetări bibliografice, 
al unor temeinice lucrări şi studii de teorie şi practică 
bibliotecară, publicate în presa de specialitate, că viaţa 
culturală a comunităţilor din judeţul Iaşi nu poate fi 
concepută fără contribuţiile lui şi tot nu putem reda 
imaginea celui ce a folosit cu atâta iscusinţă şi 
competenţă cartea ca modalitate magică în costruirea 
armoniei din jurul nostru.

Să fi fost el atras irezistibil spre acest univers şi 
convertit iremediabil la acest mod de a exista? 
Probabil că într-o altă viaţă a fost tot bibliotecar, a fost 
printre cei care au descifrat tainele cărţilor cu ardoarea 
cu care îţi exprimi credinţa în bine şi frumos, în 
infailibilitatea destinului de oameni dăruiţi 

bibliotecii. A venit însă 
momentul fatal când a 
trebuit să se desprindă 
de familie, de colegi şi 
prieteni, de toţi cei cu 
c a r e  a u  r i d i c a t  o  
profesiune în sfera 
gesturilor oneste, în 
zona în care o teză de 
doctorat, o istorie a 
l i t e r a t u r i i ,  o  
monografie sau studiu, 
un indice de revistă sau 
o simplă bibliografie nu 
pot fi imaginate fără 
b ibl iotecarul  cu  o  
ex is tenţă  discretă ,  
modestă dar generoasă 
până la altruism. A 
lăsa t  în  urma lu i  
c e r t i t u d i n e a  c ă  
s e n t i m e n t u l  d e  
împlinire dăinuie în tot 
ceea ce face omul 
profund şi esenţial în 
viaţă.

Nicolae BUSUIOC

18 CRONICAOctombrie 2009 

Liviu MOSCOVICI 
Vocaţie şi profesionalism

in memoriam

Catamaranul m-a dus către o insulă pustie, sau 
aşa mi-am închipuit. Două luntrii lungi legate 
printr-o punte, şi-o limbă necunoscută auzului, de 
undeva din Polinezia(kattu – a înnădi, şi maram – 
copac), adică un vas compus din doi copaci legaţi 
prin platforme care nu sunt de stajar şi frasin, ci din 
oţel care adună perfect structurile navei… M-au dus. 
Şi vîjîitul unui nor de ape perforate de rame, şi 
coama lui Poseidon  care stîrneşte furtuna, zeul  
loveşte capul unei insule cu tridentul  pe care o 
scufundă,  se afundă în valuri şi scoate la iveală o 
insulă verde, va fi fost oare Thera, cine ştie, se mînie 
pe troieni pentru că nu a fost răsplătit pentru munca 
sa la ridicarea zidurilor cetăţii, travaliu creator făcut   
împreună cu Apollo,  se înfurie  pe Odiseu care i-a 
ucis un fiu, adică pe Polifem, ciclopul, orbindu-l, şi 
nimiceşte corăbiliile lui Ulise, mai sus pomenitul, 
încearcă să-l pună în lanţuri pe Zeus,  nu izbuteşte, 
dar împreună cu preaputernicul său frate împarte şi 
conduce lumea, ca şi acesta  cu zeiţele sau cu 
muritoaele are fii şi fiice, tot fiinţe monstruoase… 
Purtat de un car tras de cai înaripaţi şi urmat de un 
cotegiu marin despică marea, catamaranul despică 
marea şi se ia la întrecere cu temutul stăpîn al 
apelor, ici colo ciclopii făuresc nişte suluri de fier în 
mijlocul apelor, nişte vîrtejuri de foc care scuipă 
lavă, otravă şi mister, focul devorînd  furios cerul… 
Sunt rezultatele muncii lor, vulcanii, îmi sugerează 
însoţitoarea mea, în timp ce iluzioniştii din grup 
trag blizuri, e aici o frîntură de omenire zgomotoasă, 
banală şi fals interogativă, căreia mă alătur… 

Alerg către pupa să admir  sfîşierile apei, un 
ciclop care nu-i ciclop, ci o hidră albastră cu caschetă 
mă priveşte crunt, în semn că n-am ce căuta acolo,  
şi îmi strigă că Brontes, Steropes şi Arges  stau la 
pîndă să mă înhaţe, dar eu spun că-mi sunt prieteni 
ciclopii făurari şi că  sunt liber să mă iau la harţă cu 
marea, numai pentru că simt senzaţia de adîncime 
în creier, şi-mi place mirajul adîncului!… Mă dau 
bătut, furia se împreună cu legea. Şi ce legătură 
hilară. Chiar dacă am ajuns la ţărm şi apa loveşte la 
pupa şi glasurile surde amplifică polifonia gîndului, 
cum această insulă sub formă de arc ar fi fost cîndva 
Atlantida, şi-mi vine mirarea  că nu-i posibil ca  un 
teritoriu atît de sărac să sărbătorească amintirea unei 
legende. Şi Anaforeea, însoţitoarea mea, îmi 
sugerează că Platon  în Timaios şi Critias povesteşte 
despre o insulă aflată dincolo de Coloanele lui Hercule 
ca despre o mare putere navală care a cucerit Africa 
şi Europa de Vest… Fascinantă povestea pe 
care o ascult în urcuşul unui drum flancat cu 
o mie de biserici, ea-mi spune cum  Critias 
relatează în dialogul Timaios despre ceea ce 
un preot egiptean i-ar fi spus lui Solon într-o 
călătorie a acestuia în Egipt, … el arată că 
Atena a învins cîndva o armată invadatoare 
numeroasă venită de pe o insulă locuită de 
Atlanţi, insulă ce era mai mare decît Asia şi Libia 
la un loc, iar după victorie armata ateniană a 
fost distrusă,  şi  insula Atlantida a fost 
scufundată în ocean, în urma unei catastrofe 
naturale… După Critias, în vechime,  zeii şi-
au împărţit pămîntul, Atlantida fiind dată lui 
Poseidon care îndrăgostit de Clito a avut cu 
aceasta zece copii, Atlas, cel mai mare a de- 
venit rege al insulei… Urc drumul printre 
biserici şi-i văd pe Atlanţi certîndu-se între  
ei , organizîndu-se în cete, trăind după 
norme divine,  dar  şi încălcînd legea, din 
mîndrie, îmi siugerează Anaforeea, aşa cum 
se întîmplă printre oameni… Din vremurile 
acelea pînă astăzi zeii au fost mereu înlocuiţi 
de alţi zei, templele cu alte temple, 
instituţiile , aidoma celor de azi, mereu 
perforate de cruzimea corupţiei, de aceea 
număr aşezămîntele religioase fără să capăt 

un număr precis. Apoi cobor printre leandri, şi  
gustul pentru istoria Atlantidei  devine caduc, 
pentru că existenţa acesteia, după Aristotel,  ar fi 
fost considerată pur ficţională… Nu ştiu de ce, dar 
cred  în Aristotel şi în puterea minţii sale, poate 
pentru că a inventat logica  şi-a conferit raţiunii un 
alt fel de conţinut, mai puţin poetic…

Din largul mării zbuciumate Poseidon îmi trimite 
semne, catamaranul mă aşteaptă zdrelit de furtuna 
iscată din copitele cailor măritului zeu, semnele sunt 
clare acum, în falia trupului insulei ghicesc 
zbuciumul timpului geologic… Soarele orbitor, 
aerul greu de respirat, vociferarea comercială din 
templul portului, drumul strîns în arc de ceasorinc, 
hău după hău, brazde de cenuşă vulcanică, da, aici a 
fost catastrofa, îmi sfîşie auzul ciclopul Brontes. 
Contemplarea devine anevoioasă, mirosul de cenuşă 
invadează simţul olfactiv, ochii se pierd în albul 
căsuţelor de pe colinele Thirei şi Oia,  şi-n albastrul 
cupolelor bisericilor. Acum patru milenii  Vulcan  şi-
a amintit de o civilizaţie care trebuia să dispară,  şi 
asta a făcut, a făcut să dispară o lume de izvodită 
din tragicul labirint al lui Minos, ciclopii şi-au dat 
drumul desfrîului şi marea a curs lavă, şi timpul s-a 
făcut de cenuşă, şi pietrele au spart bolţile cerului, 
întîlnindu-l acolo, lîngă soarele copt pe Icar,  şi 
trupul minoicilor s-a acoperit de umbrele morţii …

Mă cuprinde jalea, spun din banalul meu timp 
rătăcit printre falii de zgură vulcanică, dar îmi place 
să devor imaginile de alb, de plenitudine solară şi de 
revoluţie în imaginarul mitic. La Akrotiri văd o 
frescă  cu un vas în mişcare, şi coloritul încîntător, şi  
nişte regi şi regine  flanacaţii de delfini… Apoi alte 
vase care curg din marea mărilor îl urmează, şi tot 
alaiul de  monştri albaştri pe marea de bronz, mai 
apoi mă fascinează o imagine cu un tînăr pescar care 
se mîndreşte  cu două legături de  peşti în mîini, aici 
e munca, îmi spun,  şi o altă frescă în care doi tineri 
boxează, înainte de inventarea acestui joc, şi aici e 
jocul, îmi spun… O primăvară prinsă în jocul 
rîndunelelor,  şi o imagine  de un abstract sublim, în 
care culorile se învălmăşesc cu imaginea mişcată a 
maimuţelor care se transformă în oameni, e o 
curgere de născociri care mă lasă perplex,  de aceea 
încep să jinduiesc la misterul ascuns într-o amforă 
de culoarea mierii: precis  nisipul timpului e ascuns 
acolo, printre seminţe, mirodenii, mirosuri de 
ambre, polenuri viclene, destine saturate de 
măreţii… Lipsesc caii, spun, dar Anaforeea îmi artă 
marea, dinspre Creta  spumele de ape nasc dihotomii, 
conceptul se divide în două părţi pentru a păstra 
intact înţelesul, asemenea catamaranul, din două 
luntrii acest concept al apelor  mă poartă către visul 
din  Knossos.

Despre lucrurile prime (9)

Catamaranul
Vasile POPA HOMICEANU 
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Prin capacitatea de a evalua, de a „interpreta”, omul 
se alege. Mai întâi, insul cochetează cu cel ce este, cu 
ceea ce se află „deasupra” şi totodată mai adânc în el 
decât e el însuşi, apoi metodic se pune „între” ceea ce 
există (ex-este), dar nu atât ca opunere - într-un fel: 
demers static, etanşeizare explozivă -, nu atât ca inserţie 
a exteriorului în interior, ci drept articulare, pulsândă 
legare şi totodată stilizare (simplificare reflexivă, 
identificatoare) în mers. Referim, aici, despre un anume 
sens, fir, un anume firesc al lumii, căruia adesea i s-a 
spus timp, timpul.

Fără a admite în urmărirea şi îndeplinirea identăţii 
proprii o anume voinţă (a asumării, de exemplu), ar 
însemna a i se lua subiectului - celui ce se bazează - 
însăşi puterea de alegere şi a-l face să cadă ca într-o 
alergare fără de sine, ca într-o rostogolire, alterare fără 
de reală întoarcere, plonjând în fatalitate.

Se arată capabil să interpreteze cel care are cheia, 
planul unei ţesături, şi care tocmai astfel, interpretând, el 
ţese, pe el însuşi se ţese, îşi dă sens, propriul său sens. 
Destul ar fi să ne gândim dacă nu cumva însuşi Odiseu 
- cel care se afla în conflict deschis, cât marea, cu 
Poseidon, zeul gata oricând şi oriunde să-l scufunde pe 
drumul de întoarcere de la tragica Troie până la fericita 
Ithaca - nu ar mai fi Odiseu fără de pânza pe care 
Penelopa pentru el o ţese şi-o destrămă după chiar 
cifrul, planul mării. Întoarcerea lui Odiseu pe mare şi nu 
pe uscat - nu în prelungirea cetăţii arse până la temelia, 
până la inima mării - vorbeşte de la sine despre o 
întoarcere nu numai în spaţiu, ci şi una în timp, spre a 
accesa începutul, momentul de graţie când prin creaţie - 
stare de singurătate şi de generoasă şi nobilă 
singularitate - însuşi întregul intră în parte, este una cu 
partea: entitate reflexivă, a fi şi din cunoaştere. Iar fără de 
capacitatea de a fi şi din cunoaştere omul nu ar fi cel ce 
se alege.

Tot mai mult, actul interpretării se dovedeşte nu atât 
straniu, cât strategic, prin care omul să-şi pună în 
valoare reala capacitate de a spera şi în disperare. 
Subiectul - cel ce, prin interpretare, se bazează, ce nu se 
lasă dus de valul, de „între”-le firii - trăieşte în chip real 
şi dramatic preeminenţa convingerii faţă de adevăr. Şi 
poate numai astfel pentru subiect adevărul nu poate fi 
redus la o convenţie, la o construcţie de felul inserţiei pe 
fluxul fiinţării; adevărul e con-venire, e împreună-
venire, a ta cu tine, de felul întoarcerii la tine însuţi, la 
început.

Actul interpretării e dreptul şi totodată îndreptăţirea 
fiecărui ins de a-şi fi autor şi actor, de a fi conştient cu 
preţul propriei morţi (conştient în măsura în care poţi fi 
conştient de propria moarte). Şi-atât de muritor şi 
totodată conştient cu fiece clipă, cu fiece simţire, senzaţie 
e insul uman, încât se poate spune că (cu fiece simţire, 
senzaţie) el percepe, gândeşte cu chiar speranţa 
disperării propria lui moarte. Pentru subiect a cunoaşte 
înseamnă, ca fapt al trăirii (fenomen, proces viu), a avea 
conştiinţă, a avea convingere, înseamnă preeminenţa lui 
faţă de adevăr şi faţă de moarte ca stare de a fi faţă în 
faţă cu sine însuşi, de a se cunoaşte, de a se alege.

Însă cel ce se alege cu preţul semenului său, cu a 
cărui viaţă e grabnic în stare de a-şi plăti moartea sa, 
acela face parte din categoria mutanţilor acestei specii 
din care facem parte.

De fapt, mutantul e creatura comparaţiei şi a 
competiţiei fără de odihnă, a pieţei de schimb, un rapace 
migrator static de felul păianjenului, e egoistul pentru 
care a urmări, a observa ceva nu înseamnă a urma şi a 
împlini, desăvârşi, ci pur şi simplu a număra, a-şi face 
suma, câştigul, cu chiar preţul semenului. Egoist e insul 
de piaţă, care negociază totul, insul globalizat şi 
globalizant. Mutantul nu e creaţia metaforei, a creaţiei 
propriu-zise, el nu e creator cu anume jertfă de sine, 
stilizatoare asumare; e făcătură.

Ignorând ceea ce numim chipul, spiritul de 
discernământ şi de alegere, şi absolutizând schimbul şi 
consumul, iată că mutantul vrea să mute - prin grosolan 
schimb, prin consum -, să disloce omul din locul lui 
lăuntric (ca unitate şi unicitate creatoare), din intima 
corespondenţă a lui cu lumea, luată în întregul, 
cosmicitatea ei. Omul creator - care naşte şi totodată pe 
sine se naşte, fiind subiect, creator bazându-se - e cel ce 
îşi asumă diferenţa proprie, ca fiind un „celălalt” pentru 
„celălalt” şi totodată el însuşi.

În acest caz, prin asumarea diferenţei dintre el şi 

„celălalt” - luat drept reper: primul, şi nu ceva de 
posedat -, iată că subiectul se vrea (fără a se îndoi de cel 
ce „este”, de primul) aldoilea, cel ce „există” şi dă sens 
sumei (ce începe cu doi), identităţii sale proprii: o sumă 
din mers, asemănarea cu sine din mers, a fiinţa cu alură, 
dezinvoltură, a fi dezinhibat până şi de sine spre a 
promova identitatea ca relaţie de la diferenţă la 
diferenţă, a fi faţă către faţă.

Cu pecetea asumării, pentru subiect însăşi suma, 
identitatea sa - ca sumă, identitate din mers - se face 
diferenţă a sa (cum ar veni: diferenţa dintre el şi lume 
este el însuşi), se face sensul său spre ceea ce e 
Asemănarea însăşi, şi spre care cuiva - ca unei particule 
în fizica cuantică - nu-i poţi determina totodată poziţia şi 
viteza decât numai dacă îi deduci credinţa, inducţia 
sintetică, a acelui cuiva, dacă îl percepi drept partea în 
care însuşi întregul a intrat, şi astfel poziţia şi viteza, 
precum spaţiul şi timpul, sunt una şi aceeaşi mărime, o 
anume constantă, limbă a cuiva ce se defineşte 
„identitate monadică”.

Subiectul - cel ce se bazează - se plimbă pe propria sa 
limbă. În fond, entitatea monadică - intim şi cosmic 
articulatoare - nu merge cu anume exterior şi pragmatic 
scop, ea se plimbă; nu negociază folosind câtimea 
tăioasă a semnului, a limbii scrise, de inventar, de sumă, 
ci pur şi simplu se plimbă, oralizează; ea nici nu se 
cheltuie până la nechip (în salturi de circ, sinucigaş 
mizând pe riscul fiinţei sale, ca fără de scop fiind), căci 
din sine ea nimic nu pierde în mersul static, de pândă, 
în schimbul de piaţă, corupt (unde câştig au doar 
negustorii de meserie, cei ce produc bani, ce mănâncă, 
beau, îmbracă bani, cei care, mai nou, devin, cu acest 
mers de piaţă, versatili politicieni, păstori ce se păstoresc, 
ce păstoresc doar pentru ei, cu căutătură în mers, cu 
alură de negustori de oameni, fiind cei care, deţinând 
banii, deţin astfel limba unică a globalizării).

Dar cine se mai plimbă când totul devine piaţă de 
schimb, acaparatoare şi egoistă negociere, când singura 
limbă sunt banii ? Cine dar se mai plimbă pe propria lui 
limbă ? În Geneza ni se spune că Duhul Creatorului se 
plimba pe deasupra apelor, în sensul că plănuia creaţia, 
s-o facă deci bună şi frumoasă, adică plăcută.

Banii s-au dovedit a fi cu-adevărat politicienii 
lucrurilor. De aceea poate politicienii noului val - 
tsunami globalizator - au mai mult de-a face cu banii, 
nu cu bunurile propriu-zise cu anume valori de 
întrebuinţare, specifice nevoilor concrete, de viaţă ale 
subiecţilor. Negustorii de semeni, politicienii, se 
dovedesc cei mai de succes inşi; în fiece semen al lui 
politicianul vede un lucru de lucruri, adică o maşină de 
făcut lucruri, iar pe el se vede cel mai profesionist 
negustor, negustor de negustori, un făcător de bani, ai 
cărui urmaşi poartă marca mutanţilor, aparţin unui timp 
total imprevizibil.

Cert lucru: globalizaţi-globalizanţi, politicienii din 
spectrul corupţiei nu mai vorbesc aceeaşi limbă cu 
semenii lor, cu cei cu acelaşi şi totodată specific thopos 
şi ethos, de felul lui „acasă”. Căci ei nu se mai bazează 
(prin consubstanţială comunicare, prin comuniune), ci în 
competiţii, în campanii electorale pervers-democratice se 
înhăitează cu mutanţii aflaţi în relaţii băneşti, 
interjecţionale, şi astfel sunt gata să dea tunuri planetei 
nu prădând băncile, ci prădând prin bănci, adevăratele 
tunuri, în care sunt în stare să pună planeta concretă şi 
vie ca pe o bombă cu care nemilos în semeni să tragă, 
globalizându-i, lumea însăşi să funcţioneze prin 
explozie, să producă doar bani, în paroxistică 
competiţie, adică după care nu se mai poate spune 
nimic.

Trăim în voioasă şi nonşalantă - neruşinată ? - 
inlfaţie. Promisiunile electorale de fapt nici nu se vor 
realmente onoate, în ceea ce priveşte valorile lor proprii 
de întrebuinţare. Tocmai, neonorate, promisiunile devin 
bani. Iar banii - lipsiţi de anume valoare de 
întrebuinţare, de bun simţ - vorbesc de la sine de lipsa 
de valoare umană a mutanţilor. Teribilă lucrare cum 
lipsa de valoare devine reperul valorii, cum fiece om e 
dus până în pragul prăpastiei - evident, unde păianjenii 
nu cad - de haita lui de bani. Se face politician lui însuşi. 
Adesea, banii lui - strânşi de plăcerea de a-i aduna, de a 
suma mult mai mulţi decât poate cu bun simţ, ca într-o 
plimbare, să-i folosească - sunt voturile pe care singur şi 
le dă, prin care se alege într-o democraţie a lucrurilor, 
nu a oamenilor.

În fapt „a asuma” ţine de a asculta, de a vorbi cu 
ascultare, de a urmări şi totodată împlini o anume lege 
de compoziţie, constituţie, identitate; la capătul 
drumului - oricât de obosit, dezamăgit ca o lumânare 
stoarsă - ai ajunge, ţii să te întâlneşti cu tine, să intri 
(precum creatorul după creaţie) în odihna ta, 
binemeritată, de bună şi vie mireasmă, în propria ta 
identitate, de duh. „A suma” însă ţine de a auzi, de a 
vorbi cu auzire, de a pune şi-a tot lărgi conturul unei 

mase lăuntric informe, fără de căutătură lăuntrică, fără 
de anume ritm-mers lăuntric, fără de alură, fără de 
proprie identitate, deci fără a se comunica - sieşi şi 
lumii. Gura-contur ce vorbeşte numai cu auzire e în 
stare numai de masticare; la limita legii, ca fără-de-lege, 
cochetând cu Cronos spre a-şi dobândi eternitatea în 
timpul atins de nemiloasa succesivitate, politicienii 
exersează antropofagia.

Distructiv, în afara dimensiunii etice (a unităţii şi 
unicităţii) ce ţine de semen-persoană, mutantul „citeşte” 
prin auz, literal (iar litera ucide) realitatea - o cântăreşte, 
măsoară, împarte până o desparte de ea însăşi -, dar 
tocmai pentru a face din cuvinte (şi, în general, din 
semeni) lucruri de consum. Înfulecând fără de gust şi 
fără de identificator saţ, fiind fără de soţ, fără de 
asemănare cu „celălalt”, fiind deci fără de ascultare şi 
fără de duh (iar duhul dă viaţă), ei, mutanţii, nu par să 
aibă întrebări în care să-şi asume răspunsul, pe ei înşişi 
să se asume (unui mutant îi repugnă vocabula „însuşi”, 
şi în general identitatea).

Fără de propriu sens - sublimă întrupare, poziţie şi 
totodată viteză -, mutantul nu e nici un „între”, o 
legătură de felul diferenţei, drept intimitate, celor 
asemenea, însă el din sumă, din ceea ce între ei e 
asemenea, face hulpavă diferenţă, cu care pe nerăsuflate, 
metodic, pe „ceilalţi” să-i înghită, el astfel nefiind altceva 
decât o etanşă întoarcere pe dos, nostalgie fără de sine, 
abstracţiune (fără de zvelta aruncare, trezire din sine).

Pe cei ce-şi pun întrebări fără să aibă, fără să dea deja 
răspunsuri, năprasnic mutanţii îi lovesc cu 
excomunicarea; căci după teribila poruncă divină, 
femeile gravide ale prinşilor de război trebuie 
spintecate, astfel mai uşor poporul ce-şi zice „ales” - a fi 
cel cu pretenţia că a confiscat divinitatea - să-şi poată 
însuşi, pentru el să smulgă în unghii nu doar locul 
lăuntric al acelui neam învins, nu doar o ţară promisă, 
ci, după divinul plac şi plan, să smulgă planeta promisă. 
Noii stăpâni, aleşii aleşilor - politicienii globalizării 
forţate - produc pe banda traiectoriei cosmice a Terrei 
doar leşuri, şi cu hăuri de necuprins hălcuiesc planeta 
aceasta - încă cu duh creator şi ţiitor fiind ea -, o izbesc 
cu sete negustorească de toate colţurile universului, praf 
şi pulbere din creierii născuţilor şi nenăscuţilor ei, din ea 
însăşi să se aleagă, spre a globaliza, în sfârşit, universul 
chiar, pe însuşi Creatorul.

Desigur, nimeni nu se întreabă ce-o să se întâmple 
cu aleşii, cu cei care fac din „ceilalţi” leşuri pentru 
privirile - ca nişte corbi necrofagi - ale divinităţii lor. La 
fel, nimeni nu se întreabă ce se întâmplă cu Dumnezeu - 
ce, adică, este cu el în timp, dacă încape ca prezenţă în 
timp -, pentru că nimeni de fapt nu-l vede şi încă să 
trăiască, nimeni în vederea aceasta muritoare nu-l 
încape, din El însuşi dislocându-l, ca astfel să practice 
(folosind nemaivăzute ori scandaloase imagini-reclamă) 
vinderea lui, să câştige infinit, ca popor ales. Negustoria 
pare a fi una cu credinţa şi totodată cu corupţia. Noul 
popor ales, format din politicienii globalizării forţate, 
vrea să spună că e atât de legat - cu însăşi infinitatea în 
timp şi spaţiu - de Dumnezeu, încât pur şi simplu gustă 
şi degustă din Dumnezeu, „ce bun este Domnul”. Piaţa 
e altarul de jertfă al lumii pragmatice.

Un lucru de observat numai: jertfa-jertfirea, 
generoasa, nobila milă în lumea în care absolutul e de 
vânzare nu poate fi decât mita, generalizata corupţie. 
Noul popor ales, politicienii libertinajului democratic, se 
văd îndreptăţiţi, mandataţi să terorizeze până şi 
divinitatea bunului simţ, s-o jerpelească, prin imagini-
reclamă până şi de piele dezbrăcând-o; ei promit 
nonşalant promiscuităţile după constituţia prostituţiei 
dizolvant-globalizatoare. Mesajul lor sună clar: acum şi 
aici îl poţi vedea pe Dumnezeu şi încă să mai trăieşti, în 
lumea după Dumnezeu, cea fără de chip, a mutanţilor. A 
vinde-a cumpăra e un fel de democratizare - de fapt: 
corupere - a elitei din fiece om; e reificare, cum ţi s-ar 
induce starea de-a fi elită a lucrurilor, a fi un fel de mort 
viu, un idol. Legarea de lucruri e dezlegare de semeni, 
de tine, e delăsare, lăsare până devii un laş, leş viu.

Mutanţii speciei din care facem parte nu practică 
întrebarea drept legătură, asumare între semeni, drept 
răspuns de lucru, viu. Ei fac, nu nasc; naşterea pentru ei 
devine afacere, de consum, directă basculare a propriilor 
progeniuri în gura lui Cronos. Noii mutanţi sunt marii 
corupţi, evaluatorii cau au luat şi încă iau mult prea 
mult decât le trebuie cu bună măsură să trăiască, sunt 
ucigaşi de semeni - de suflet, nu doar de trup -, ei 
semănă neasemănarea apocaliptică.

Instanţă a lumii în care trăim, cuvântul deosebeşte, 
diferenţiază prin lăuntrica lui întrebare, tocmai spre a da 
unitatea - suprem dar, răspuns - cu consistenţa 
existenţei, cu chipul adevărului celui cu putere de 
discernământ între cei asemenea. Cu chipul de nevăzut 
al timpului asculţi, cu asemănarea (celor văzute, 
pipăibile) auzi.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme

Octombrie 2009 

6. Alegerea - revelaţia de lucru a 
evaluării sau
Cum omul se plimbă pe propria sa 
limbă
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philosophia perennis
Euripide – un sofist al scenei

Cristina-Maria FRUMOS

ut pictura poesis

Octombrie 2009 

Identificarea lui Sofocle cu normă tragică (cf. Ann N. 
Michelini), ale cărui lucrări par a concentra artistic esenţa 
spirituală a secolului al V-lea atenian, conduce în viziunea 
multor cercetători, la apariţia anumitor dificultăţi de 
receptare a operei lui Euripide. Într-o perioadă de 
schimbări radicale şi de conflicte violente (Războiul 
Peloponeziac), într-adevăr, opera lui Sofocle a reprezentat 
momentul de dezvoltare în Atena a unei arte ce putea 
rivaliza cu poemele homerice în privinţa semnificaţiei pe 
care a comportat-o în conştiinţa grecilor, atât în timpul 
său cât şi după, ca şi pentru cultura europenă în întregul 
ei.

Interpretările succesive ale operei lui Euripide conduc 
la identificarea a două atitudini în critică: una interesată 
de a degaja sistemul de gândire, al ideilor teatrului 
euripidean, iar alta vizând evaluarea pieselor în funcţie de 
valoarea lor literară, prin articularea coordonatelor de 
viziune poetică şi teatrală a dramaturgului. În cele ce 
urmează, vom căuta să ne situăm în proximitatea ambelor 
obiective critice menţionate, căutând a explica 
funcţionalitatea mitului în condiţiile utilizării lui drept 
suport al unei gândiri originale şi complexe, cea a 
dramaturgului. După cum observa L. Cifor, în funcţie de 
contextul în care este actualizat, un mit dezvoltă o funcţie 
sau alta dintre cele patru funcţii fundamentale: funcţia 
cosmologică – slujind dezvoltarea potenţialului intelectual 
al omului; funcţia mistică – vizând edficarea spirituală a 
omului; funcţia pedagogică – în sensul că mitul 
furnizează modele de comportament, convingeri, 
atitudini; şi funcţia sociologică – mitul devine un 
principiu de validare a sistemului şi a ordinii sociale. O 
pondere diferită, inegală deţin aceste funcţii şi în contextul 
actualizării mitului Atrizilor de către Euripide, dar o 
absolutizare a celei sociologice se evidenţiază cu 
pregnanţă. Existenţa unui sistem filosofic ce traversează 
operele lui Euripide, marcând totodată un oarecare 
dezinteres al dramaturgului faţă de lirism, o infidelitate 
faţă de muză, permite evaluarea unei viziuni coerente 
asupra organizării lumii, sau asupra naturii existenţei 
umane. Aspectele sale diverse se reunesc într-o dialectică 
complexă şi itinerariile spirituale pot fi reconstituite. 
Diferitele influenţe filozofice, heraclitiene, anaxagoreene 
sau sofiste nu se fondează [cum precizează J. Assael], pe 
un sincretism arhaic, ci sunt mai degrabă reflexul unei 
gândiri originale, dar fluctuante. Pentru Euripide, puterea 
misterioasă a limbajului permite fiinţelor umane să 
acceadă la o cunoaştere adevărată. Cuvintele posedă 
aceeaşi virtute ca şi facultăţile senzoriale, în sensul că 
indică diferite aspecte şi moduri ale realului. În fapt, 
Euripide arată că toate instrumentele de cunoaştere 
umană sunt imperfecte, cunoaşterea e relativă iar 
limbajul, uneori, se poate constitui în piedică în calea 
cunoaşterii. O viziune asupra lumii nedionisiacă, 
scepticismul religios – zeii nu pot fi cunoscuţi – vin să 
afirme rolul raţiunii şi al sofiei în rezolvarea dilemelor 
culturale pe care le aduce cu sine a doua jumătate a 
secolului al V-lea î.e.n. grecesc.

Din perspectiva relaţiei text-ideologie, Euripide a 
folosit mitologia drept cadru de examinare şi chestionare 
a ideologiei contemporane, a contextului războiului şi a 
consecinţelor acestuia asupra discursului tragic, în lumina 
polarităţii „self” şi „other”: „The self is used to refer to the 
Athenian citizen and to all the ideas and experience with 
which he might identify; the other is that which he 
variously excludes, at the level of ideology, from the self 
”. (p 12, Croally)

Diversele interpretări pe care continuă să le provoace 
Euripide prin opera sa dramatică ţin cont, în ultimă 
instanţă, de specificul contexului cultural – în afară de cel 
al Marilor Dyonisii – care a influenţat tragediile sale, 
articulat în evidenţierea a două serii de evenimente, aşa 
numita „moştenire pericleană”: prima e cea a 
evenimentelor legate de Războiul Peloponeziac, masacrul 
de la Mitilene 427 î.e.n., lovitura de stat din Atena 404-403 
î.e.n.; a doua serie a faptelor din zona activităţii 
intelectuale, reprezentate de grupul eterogen al 
gânditorilor sofişti, persecuţia intelectualilor la finele 
secolului al V-lea, noul raţionalism care „i-a făcut pe 
oameni să-şi justifice brutalitatea faţă de ei înşişi” (p 219, 
Dodds), regresul religios. În ce priveşte influenţa sofiştilor 
asupra gândirii lui Euripide, trebuie spus că „sofiştii au 
fost aceia care l-au determinat pe el şi pe alţii din 
generaţia sa să discute problemele morale fundamentale 
în termenii opoziţiei dintre Nomos şi Physis, <<Lege>> 
sau <<Obicei>> sau <<Convenţie>> şi <<Natură>>”. (p 
209, Dodds)

Deşi există indicii la nivelul creaţiei dramatice 
euripidiene în sensul adoptării de către poet a direcţiei 
extremiste a Physis-ului (concretizată în ideea că pasiunile 
sunt „naturale”, şi, în consecinţă, moralitatea o convenţie 
înlănţuitoare), mult mai evidentă apare afirmarea „sofiei”, 

a controlului pasiunilor („self-control”, „self-mastery”) – 
sophrosune –, garante pentru evitarea eşecului culturii 
umane. Răzbunarea, pasiunea, egoismul exclud „sofia”, 
tot astfel cum războiul abrutizează, deformează 
comportamentul uman.

Euripide foloseşte termenul „physis”, conferindu-i 
sensul de „natură umană”. În fapt, el proclamă înainte de 
toate gloria eclatantă a inteligenţei umane, afirmând 
necesitatea legii şi ordinea universală: 

„Mais il ne choisit jamais définitivement entre la 
raison et l'irrationnel et, s'il célèbre la loi, il ne néglige pas 
la force de la nature qui, dans certaines situations, se 
révèle rebelle à toute règle” (p 205, Assael). Ca poet tragic, 
a cunoscut şi evidenţiat tensiunile şi contradicţiile care 
sfâşie natura umană – de exemplu: „Medeea” sau 
„Hipolit” – unde physis-ul e perceput drept obstacol 
plasat între inteligenţă şi virtute. 

Într-un context al crizei culturale severe, o criza de 
altfel panelenică, Euripide propune, prin maniera 
dramatică, nu atât o reorganizare a societăţii în care 
„sophrosune” să devină operabil, cât o reevaluare a 
garantelor culturii: „sophia” şi „sophrosune” în termenii 
unei viziuni mai democratice asupra naturii umane. Iată 
de ce, în această perspectivă, teatrul lui Euripide, aşa cum 
observa W. Arrowsmith, acorda întâietate ideilor, mai 
puţin caracterelor şi eroismului. Dacă Eschil a folosit 
ideile cu o îndrăzneală extraordinară, adaptând ordinea 
lumii post-hesiodice la istoria şi societatea ateniană 
contemporană lui, (ca şi Sofocel, de altfel), „Clearly, it is to 
Euripides – the innovator and experimentalist, the 
antitraditional, <<immoralist>> and <<stage-sophist>> 
that we must look for any valid fifth century theater of 
ideas” (p 14, William Arrowsmith – Segal)

Clasicistul american identifică o anumită „dezordine” 
prezentă în tragedia greacă, termen prin care desemnează 
o dezordine a experienţei ce intră în text. Teatrul lui 
Euripide e calificat drept „teatru de idei”, nu în sensul 
modern, ca teatru intelectualist sau al poetului sofist, ci în 
sensul teatrului al cărui mediu de gândire era scena, care 
a utilizat întreaga maşinărie teatrală drept modalitate de a 
gândi critic şi constructiv lumea greacă contemporană: 
„The Greek theater, like any other theater, made 
abundant use of ideas, and the Athenians regarded the 
theater, not as entertainment, but as the supreme 
instrument of cultural instruction, a democratic 
<<paideia>> complete in itself” (p 14, Arrowsmith).

„A vorbi despre Euripide e a vorbi în paradoxuri” – 
susţine Erich Segal. Orientarea lui Euripide este vădit 
antitradiţională şi realistă, corupând deliberat demnitatea 
scenei tragice, prin atitudinea iconoclastă cu privire la 
eroismul cultivat de antecesorii săi. Discrepanţele dintre 
realitate şi tradiţie, dintre valorile practice şi cele profesate 
ale culturii sale, dintre fapt şi mit, physis şi nomos, sunt 
transportate în piese cu conştiinţa afirmării noii paideia, a 
pierderii inocenţei, „inocenţă” ce-i caracteriza pe Eschil şi 
pe Sofocle, în calitatea lor de tutori morali ai atenienilor.

Teatrul lui Euripide e o încercare radicală şi 
revoluţionară de analiză şi evaluare a realităţii în relaţie 
cu natura umană, a cărei criză e revelată. Utilizarea 
mitului nu recuperează însă şi tradiţia cu valorile ei, ci se 
constituie în pretext de a critica realitatea contemporană şi 
politica publică – un exemplu în acest sens îl reprezintă 
Iphigenia în Taurida, în care cultul Artemisei din Brauron e 
restabilit la Atena la finalul piesei în scopul de a lumina 
asupra imensului sacrificiu de sânge uman al Războiului 
Peloponeziac. Fără a reprezenta doar o dramatică 
descriere a unei culturi divizate „what chiefly interested 
him was less the indictment (inculpare, rechizitoriu) of 
tradition, though that was clearly essential, than the 
confrontation, the dramatic juxtaposition, of the split in 
his culture. This was his basic theatrical perception, his 
reality…” (p 20, Arrow…).

Contestat în valoarea sa artistică, teatrul euripidean se 
va subsuma, din punctul de vedere al concepţiei 
dramatice, unor criterii noi, derivativ estetic al unei culturi 
în schimbare. Problema „irelevanţei”, ca dramaturg, e 
generată de impresia de „rupere în bucăţi” a „unităţii 
dramatice”,  concept de altfel mult mai larg decât cel de 
„unitate a acţiunii”. O tehnică deliberat deficitară sau 
deficientă face ca textul euripidean, chiar dacă nu prezintă 
unitate în sens aristotelian, să capete relevanţă dramatică 
din gruparea în pattern-uri emoţionale. Clasicistul G. M. 
A. Grube face o disrincţie clară între „irelevanţă” – care 
nu trebuie considerată în legătura sa cu canonul 
aristotelic: început – mijloc – sfârşit; cauză – efect; 
succesivitate a evenimentelor – anacronism. El precizează 
că fundamentalul anacronism euripidean îl reprezintă 
faptul că personajele sale legendare vorbesc şi gândesc ca 
atenienii secolului al V-lea: „every line and every 
reflection in Euripides' plays is completely relevant” (p 98, 
Grube).
Realismul operei sale dramatice, concretizat în refuzul de 
a cosmetiza chipul tragicului, a fost etichetat ca 
„undignified” atât în secolul al XIX-lea, cât şi în secolul al 
V-lea: „Euripides has many faults, but artificiality and 

insincerity at least are not among them” (p 7, Grube). 
Dezagregării canonului aristotelian îi corespunde – cu o 
singură excepţie – Herakles, unde Euripide încearcă să 
definească „noul eroism” – dispariţia eroului şi 
fragmentarea caracterelor mari, semn al noului interes 
psihologic.
„Euripides' interest in abnormality and mental 
derangement is so marked that critics have usually seen it 
as the very motive of his drama. This, I think, is a 
mistake. The interest in psychology is strong, but it is 
always secondary; the real interest lies in the analysis of 
culture and the relationship between culture and the 
individual” (Arrowsmith. p 21)

Transportarea unui mit dintr-o cultură veche într-una 
nouă – cum e şi cazul Atrizilor – face ca personajele 
mitului să poarte cu ele sarcina transplantării, iar această 
sarcinăe o reală presiune psihologică. Chiar această 
presiune, pe care Euripide o impune personajelor sale, e 
marca modernităţii teatrului său, implementarea 
caracterelor într-o cultură cu trăsături similare. Oreste, 
spre exemplu, e un bărbat care îşi ucide mama într-un 
Argos în care justiţia civilă deja există. Electra, desprinsă 
dintr-o cultură în care acţiunile ei aveau o semnificaţie 
morală înaltă, o face să pară acum distorsionată, morbidă. 
Euripide nu e interesat de procesul psihologic în sine, care 
determină acţiunile personajelor, cât de forţa interioară a a 
cestora, de vulnerabilitatea la circumstanţe, de 
imperfecţiunile firii lor, de violenţa lor. Într-o cultură 
divizată, „totalitatea” vechiului erou tragic e acum 
fărâmiţată. O observaţie interesantă în acest sens aduce 
clasicistul G. M. A. Grube în „The drama of Euripides” 
(1961) cu privire la independenţa caracterelor având 
acelaşi nume, şi a situaţiilor de acelaşi fel în opera 
aceluiaşi poet tragic. Privirea trebuie să difere mai 
degrabă decât dacă un caracter şi o situaţie tragică cunosc 
o lecţiune a unui autor modern. Prin urmare, de exemplu 
la Euripide, Iphigenia din Iphigenia în Taurida e diferită de 
Iphigenia din din Iphigenia la Aulis. Piesele nu pot fi 
considerate împreună: „Iphigenia among the Taurians 
condemns human sacrifice as barbaric, and this is an 
important factor in the drama; but in the other Iphigenia 
(Iphigenia la Aulis – n.n.) and the Phoenician Women the 
poet restricts himself to depicting the tragedy of sacrifice 
without raising the more fundamental issue” (p 32 – 
Grube).

Realismul euripidean e responsabil şi pentru o altă 
trăsătură a teatrului său, anume dificultatea de a clasifica 
unele dintre piesele lui ca tragedii ori comedii (Alcesta, 
Elena – tragi-comedii în mod clar). Comicul din tragedia 
euripideană reprezintă o formă de insistenţă a 
dramaturgului în prezervarea multitudinii de realităţi 
posibile în textura acţiunii. În drama tradiţională, o 
asemenea disonanţă este evitată şi considerată drept 
ofensă împotriva demnităţii tragice, dar „Euripides 
significantly sees both tragedy and comedy as equally 
valid, equally necessary” (p 23, Arrow…). Euripide 
accentuează, în scopul unui plus de „adevăr”, ceea ce se 
poate numi multipla dimensiune morală a caracterelor 
sale. Fiecare dintre ele este în parte o dovadă a percepţiei 
sofistice conform căreia caracterul uman  e alterat prin 
suferinţă ori exceptat de la suferinţă şi că fiecare 
temperament uman comportă înclinaţiile speciei spre bine 
sau spre rău. Ifigenia, spre exemplu, îşi schimbă caracterul 
fără nicio explicaţie: odată ce manifestă oroare faţă de 
sacrificiul uman, iar ca preoteasă a cultului va refuza să 
mai sacrifice străini – în Ifigenia în Taurida, iar altădată va 
lua drept bună justă practica sacrificiu;lui uman – în 
Ifigenia la Aulis”.

În ceea ce priveşte natura şi caracterul zeilor, ca şi 
epifaniile acestora în piesele lui Euripide, în pofida a ceea 
ce susţinuse Aristofan privitor la reputaţia de ateist a lui 
Euripide, trebuie spus că zeii nu sunt concepuţi şi 
dramatizaţi în scopul deliberat de a propaga necredinţa. E 
evident fundalul religios al conflictelor umane, prezenţa şi 
puterea zeilor e pretutindeni, influenţa lor frecventă 
motivând acţiunile şi sentimentele personajelor. Însă 
pronunţata autonomie a existenţei interioare a acestora, 
determinate de modificările în atmosfera spirituală a 
vremii – instalarea unei gândiri sceptice, relativizarea 
aportului divin direct în faptele oamenilor, sub influenţa 
raţionalismului sofist – conduce însă la artificializarea 
intervenţiilor zeilor, astfel încât scepticismul religios al 
dramaturgului e reflectat şi în cuvintele caracterelor sale. 
Euripide îi citise deopotrivă pe Xenofan, pe Anaxagora, 
dar şi pe Eschil, şi nu putea împărtăşi convingerile 
multora dintre contemporani. Niciun atenian educat nu 
credea că zeiţa Atena ar putea arăta precum statuia 
dedicată ei, după cum nici Euripide nu ar fi avut 
încredere în adevărul literal al unora  dintre istoriile pe 
care le-a dramatizat. Dar ca dramaturg, a utilizat aparatul 
mitologic al timpului său. Lumina slabă în care este 
proiectat Apollo, blamat în Electra, în Oreste şi în Iphigenia 
în Taurida, ca inspirator vinovat de crimă împotriva 
Clitemnestrei, nu reprezintă neapărat o formă de atac la 
adresa zeului. Piesele enumerate sunt prezentări realiste 
ale bărbaţilor şi femeilor în circumstanţe dictate de 
legendă în marea lor majoritate, iar Apollo e parte a 

(continuare în pagina 22)
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Aminteam în finalul articolului precedent că mulţi 
cercetători caută posibile filiaţii rosicruciene în unul 
dintre cele mai frumoase şi mai încărcate de 
spiritualitate dintre gradele Ritului Scoţian Antic şi 
Acceptat. Încă din 1638 exista o referinţă aluzivă la o 
posibilă legătură între francmasonerie şi 
rosicrucianism: "Pentru că ce povestim noi nu sînt 
amănunte,/ Fiind noi ai Crucii Rose fraţi: / Avem 
masonicul cuvînt şi viziune,/ Noi lucruri viitoare 
putem întocmai povesti". Primele cercetări asupra 
influenţelor şi posibelelor filiaţii apar în Germania 
secolului al XVIII-lea şi au fost expuse de J.G.Buhle şi 
au fost reluate în Anglia de Thomas de Quincey: 
"Cititorul va găsi că toate misterele francmasoneriei, 
aşa cum există pretutindeni în lume, după trecerea a 
mai bine de două secole, se află aici (adică în cartea lui 
Buhle-n.n.) pe deplin lămurite. Lucrurile au plecat de 
la o farsă jucată de un tînăr extrem de talentat, pe la 
începutul secolului al XVII-lea, dar pentru un scop mai 
elevat decît urmăresc, de obicei, farsele". Evident 
tînărul talentat nu era altcineva decît Johann Valentin 
Andreae, iar farsa era relatarea despre Fraternitatea 
Rosicruciană, pe care Buhle o socoteşte ca fiind la 
originea masoneriei speculative. Thomas de Quincey 
era convins că atunci cînd a fost transplantat în Anglia, 
rosicrucianismul a devenit francmasonerie, afirmînd că 
"francmasoneria nu este nici mai mult, nici mai puţin 
decît un rosicrucianism modificat de cei care l-au 
strămutat în Anglia".

     De Quincey considera că Robert Fludd era 
răspunzător pentru transplantarea 
rosicrucianismului în Anglia şi pentru 
transformările ulterioare. Fără a-i împărtăşi 
ideile întrutotul, Frances Yeats reţine ca 
deschizătoare de noi orizonturi pentru istoria 
ideilor contactele dintre Germania şi Anglia 
şi transplantul curentelor de gîndire între 
cele două ţări. Se ştie că doi dintre primii 
"acceptaţi", Robert Moray şi Elias Ahmole 
erau adepţi al rosicrucianismului. Cu 
rezerva specifică istoricului care îşi 
conturează discursul după fapte şi 
dovezi istorice şi documentare, evitînd 
capcana legendelor, Frances Yeats este 
tranşantă:"fenomenul european al 
francmasoneriei a fost sigur legat de 
mişcarea rosicruciană!" Roland 
Edighoffer, unul dintre cei mai 
avizaţi comentatori ai fenomenului 
rosicrucian, scria: "Acţiunea 
spirituală, socială şi culturală a lui Andreae arată că 
mitul rosicrucian nu era nici un simplu exerciţiu 
literar, nici un ludibrium, cum l-a calificat apoi autorul, 
din motive diplomatice. El este, în fapt, o expresie 
deosebit de reuşită a eforturilor desfăşurate de 
Andreae pentru a se opune secularizării culturii. Atît 
în domeniul vieţii individuale, cît şi în organizarea 
societăţii şi în cercetarea ştiinţifică, regenerarea, trăită 
simbolic în procesul unei alchimii spirituale, îi apărea 
ca fiind cheia salvării omului şi a întregii creaţii". 
Aproape că face unanimitate ideea că suprema 
întruchipare a mitului rosicrucian în masoneria 
speculativă o reprezintă gradul al 18-lea: Cavaler al 
crucii şi al trandafirului, cavaler al vulturului şi al 
pelicanului şi al ordinului lui Heredom, din Ritul 
Scoţian Antic şi Acceptat. La vremea constituirii sale, 
gradul a l8-lea era considerat nec plus ultra în 
masoneria gradelor înalte.  

        Simbolismul gradului de Cavaler al crucii şi al 
trandafirului nu s-a schimbat de la creearea sa, dar 
există unele diferenţe de nuanţe  în funcţie de 
obedienţa în care este practicat. Cele mai multe 
Supreme Consilii îi dau un sens apropiat de creştinism 
şi văd în simbolul trandafirului pe cruce una dintre 
reprezentările patimilor lui Isus, în vreme ce altele, 
invocînd evitarea oricărui dogmatism şi respectarea 
libertăţii de opinie, merg către o laicizare a ritualului şi 
văd în trandafir emblema gîndirii creatoare, a 
frumuseţii, a iubirii. Revenim la întrebarea lui Goethe: 
"Aşadar, cine a împletit trandafirul cu crucea?" Alături 
de cerc, centru şi pătrat, crucea este unul din cele patru 
simboluri fundamentale, fiind, prin complexitatea 
simbolică, cel mai totalizant simbol. În opinia lui G. De 
Champeaux şi S. Sterckx "crucea are, în consecinţă, o 
funcţie de sinteză şi de măsură. În ea se întîlnesc cerul 

şi pămîntul. În ea se amestecă timpul şi spaţiul. Ea este 
cordonul ombilical, niciodată tăiat, al cosmosului legat 
de centrul originar. Dintre toate simbolurile, este cel 
mai universal, cel mai totalizator. Crucea este simbolul 
intermediarului, al mijlocitorului, al celui care este, 
prin chiar natura sa permanentă, aducere laolaltă a 
universului, şi comunicare între pămîn şi cer, de sus în 
jos şi din jos în sus". Simbol abstract din antichitatea 
cea mai îndepărtată şi pe o arie geografică extinsă, 
crucea a căpătat noi valenţe în tradiţia creştină, 
condensînd în această imagine patimile şi mîntuirea lui 
Isus, Chiril al Ierusalimului arătînd că "Dumnezeu Şi-a 
desfăşurat mîinile pe cruce spre a îmbrăţişa marginile 
lumii întregi şi, de aceea, muntele Golgota este 
creştetul lumii". Crucea este însă şi simbolul slavei 
veşnice, pe care o evocă Dante în Paradisul: "Căci sus 
străfulgera Cristos/ şi pilde n-am să-i dovedesc prin 
ele-/ Dar cei ce-şi poartă crucea-ntru-Cristos/ mă vor 
ierta că-mi scap din mîini unealta,/ cînd fi-vor să-l 
zărească pe Cristos".

         Celălalt simbol fundamental al Cavalerului 
crucii şi al trandafirului este trandafirul, floare ale cărei 
origini antichitatea le leagă de moartea lui Adonis, ale 
cărei picături de sînge au dat naştere trandafirilor roşii. 
De atunci, trandafirii au devenit simbol al iubirii care 
învinge moartea şi al renaşterii. Referindu-se la 
metamorfozele eroului din Măgarul de aur, Hans 
Biedermann observă că "în procesul de iniţiere psihică 
ce ne este descris aici, după moartea şi "coborîrea în 
infern" care urmează, trandafirul este marca renaşterii 
spirituale sub auspiciile iubirii divine – dar a unei 
divinităţi carea apare sub aspectul său feminin (...). De 
asemenea, nu trebuie să surprindă că creştinismul avea 
să reia această temă a trandafirului pentru a-l dedica 
Fecioarei Maria". În simbolistica creştină trandafirul 
roşu va reprezenta sîngele lui Isus care a curs de pe 
cruce. Întrucît cu rosicrucianismul iniţial sîntem în 

lumea protestantă, să amintim, în treacăt, că 
pecetea lui Martin Luther era o cruce în mijlocul 
unui trandafir cu cinci petale. Charbonneau-
Lassay semnala existenţa unui tipar de ostie pe 
care se poate vedea cum sîngele ce picură din 
rănile Mîntuitorului se transformă în 
trandafiri; nu trebuie omis faptul că se fac 
apropieri între forma trandafirului şi potir, 
şi implicit Graalul în care a curs sîngele lui 
Isus. Un simbol al suferinţei tragice şi al 
morţii (crucea) devine prin cele patru 
braţe îndreptate în cele patru zări – 
emblema nesfîrşitului, se uneşte cu un 
simbol al regenerării, al purităţii, al 
cunoaşterii şi iniţierii (trandafirul); 
ceea ce este fragil este legat de ceea 
ce este nemuritor, "trandafirul pe 
cruce este o picătură de sînge care 
renaşte", spunea Jean Pierre Bayard.

    Un simbol major al Cavalerului crucii şi al 
trandafirului este pelicanul, unul dintre cele mai vechi 
simboluri ale umanităţii. Una dintre cele mai 
răspîndite credinţe despre pelican este aceea că îşi 
ucide puii şi îi învie , stropindu-i cu propriul sînge. 
Pelicanul este, în mod explicit, simbol al patimilor, de 
aceea îl găsim în numeroase invocări în litaniile 
medievale: "Pie Pelicano, ora pro nobis". Toma de 
Aquino introduce mitul pelicanului în imnul Adorati 
pentru oficierea sfîntului sacrament: "Evlaviosule 
Pelican, Doamne Isuse,/ Curăţă-mi necurăţenia cu 
sîngele tău,/ Din care o picătură ar mîntui/ Lumea 
întreagă de toate păcatele"; acelaşi simbolism şi la 
Angelus Silesius: "Trezeşte-te, creştine mort şi vezi, 
Pelicanul nostru te stropeşte cu sîngele său şi cu apa 
din inima sa. Dacă o primeşti cum trebuie, vei fi pe loc 
viu şi sănătos".

      Într-o relatare a legendei Cavalerului crucii şi al 
trandafirului, în care vede o transpunere a patimilor 
Mîntuitorului, Paul Naudon arată că "după 
reconstrucţia Templului, masonii şi-au neglijat 
lucrările. Ei au abandonat preţiosul edificiu pe care l-
au înălţat cu atîta trudă. Marele Arhitect al Universului 
a decis să manifeste Gloria sa, abandonînd Triumful şi 
ridicînd, prin Geometria sa superioară, un Templu 
spiritual, a cărui existenţă nu ar fi depins de acţiunea 
oamenilor şi care ar fi existat pentru veşnicie. Aceasta 
a fost cînd piatra unghiulară a Edificiului a fost 
aruncată de lucrătorii de la fundarea Templului şi pe 
care trandafirul masonic, sacrificat pe crucea înălţată în 
vîrful unui munte, se va înălţa la ceruri prin trei 
echere, trei triunghiuri şi trei cercuri". Într-o clipă, 
masoneria umană fusese distrusă, vălul rupt, tenebrele 
acopereau pămîntul, instrumentele rupte, coloanele 
prăbuşite, steaua înflăcărată stinsă, cuvîntul fusese 

pierdut, din piatra cubică se prelingeau sînge şi apă. 
De menţionat că atmosfera descrisă de Paul Naudon, 
privind distrugerea templului şi abandonarea 
lucrărilor, prezentă în ritualul Cavalerului crucii şi al 
trandafirului este asemănătoare climatului pe care îl 
exprimă evangheliştii în relatările despre moartea lui 
Isus: "Şi iată, catapeteasma templului s-a sfîşiat în 
două, de sus pînă jos, şi pămîntul s-a cutremurat şi 
pietrele s-au despicat" (Matei 27, 51).

     Cînd Cavaleri ai Orientului şi ai Occidentului 
doresc să primească iniţierea şi să ajute la căutarea 
Cuvîntului pierdut, Athirsata, conducătorul 
capitolului, le răspunde astfel: "voi ne găsiţi îndureraţi, 
într-o stare de deznădejde şi de disperare. Un întuneric 
apăsător învăluie pămîntul, semănînd dezordinea şi 
doliul. Forţa domneşte pretutindeni şi este suverană 
absolută. Cuvîntul, odinioară atît de puternic, nu mai 
este în stare să-i convingă pe oameni. Ei au devenit 
nişte rebeli ai raţiunii, ai justiţiei şi ai adevărului. Ei nu 
mai ascultă decît vocea faptelor şi a pornirilor josnice. 
În atmosfera aceasta de cataclism al inteligenţei, 
lucrările noastre au fost perturbate, muncitorii nu se 
mai recunosc, uneltele sînt împrăştiate, lumina ce 
alunga întunericul s-a stins, cuvîntul s-a pierdut". Într-
un templu drapat în negru, trimitere evidentă la 
atotputernicia întunericului ce stăpîneşte o lume în 
care steaua arzătoare a adevărului este eclipsată, dar 
trimitere şi la prima fază a operei alchimice, nigredo, 
Athirsata îi îndeamnă pe candidaţi să pornească în 
căutarea Cuvîntului pierdut. Pentru aflarea acestuia, 
candidaţii vor călători în întuneric timp de trei zile, 
cifră simbolică, adevărata vîrstă a Cavlerului Rosa-
Cruce fiind de 33 de ani; aceste călătorii sînt o trimitere 
la pelerinajele atît de răspîndite în lumea creştină 
medievală. De cele mai multe ori, experienţele 
pelerinilor nu descriu o geografie terestră, ci o 
geografie cerească, un "mundus imaginalis", o lume 
proprie sufletului unde se produce teofania; este 
înainte de toate un pelerinaj interior. Avînd asupra sa 
un toiag, asemenea păstorului care îşi conduce turma, 
pe parcursul peregrinărilor sale simbolice, candidatul 
descoperă trei coloane pe care sînt înscrise cele trei 
virtuţi teologale: "Şi acum rămîn acestea trei: credinţa, 
speranţa, caritatea" (I Corinteni 13, 13).

      Întrucît cuvîntul nu a fost găsit, iar cele trei 
constelaţii ale Credinţei, Speranţei şi Caritate au 
dispărut, întunericul fiind biruitor, Cavalerul 
Orientului şi al Occidentului, acoperit cu o pînză de 
sac, semn al umilinţei, porneşte din nou în căutarea 
Cuvîntului pierdut. În timpul acestei noi călătorii 
simbolice, templul este decorat în roşu, trimitere la 
încheierea operei alchimice, rubedo. "Cuvîntul regăsit 
este noua tetragramă I.N.R.I., semnificînd că legea cea 
nouă, cea a lui Isus, a înlocuit-o pe cea veche, că 
vechea dreptate biblică este de acum depăşită şi 
sublimată de iubire", afirmă Fernand Kessis. După ce 
piatra cubică, udată cu sînge şi cu apă, se preschimbă 
în trandafir, este prezentată semnificaţia cristică şi 
alchimică a acronimului I.N.R.I. : Isus din Nazaret 
Regele Iudeilor, sau Igne Natura Renovatur Integra.

      Simbolismul acestui grad a stîrnit numeroase 
controverse care sînt departe de se fi stins. Să amintim 
că în vremurile noastre, teologul dominican Jerome 
Rousse Lacordaire consideră că ritualurile "arată că 
este vorba de un grad de inspiraţie net creştină: 
locurile simbolice sînt Calvarul şi mormîntul lui Isus; 
cuvîntul este pierdut la moartea lui Isus, şi lucrările au 
ca vocaţie să îl regăsească la capătul unei călătorii 
simbolice în timpul căreia candidatul este ghidat de 
credinţă, speranţă şi caritate, care sînt coloanele Legii 
noi". Teologul dominican nu pregetă să vadă în 
ritualul Cavlerului crucii şi al trandafirului o imitatio 
Christi passionis.

     Rosa- Cruce! De aproape patru veacuri face 
obiectul cercetărilor serioase şi a publicităţii 
nemăsurate, atrage atenţia gînditorilor gravi, 
alimentează credulitatea populară, suscită curiozitatea 
erudiţilor. Rosicrucianismul – pansofie, alchimie, 
proiect de reformă – a fost pentru esoterismul veacului 
al XVII-lea, ceea ce a fost cabala creştină pentru 
esoterismul veacului precedent. Avîntul cu care s-a 
răspîndit rosicrucianismul, ca şi resurgenţa din zilele 
noastre arată odată în plus că Trandafirul şi Crucea nu 
şi-au pierdut din puterea sugestivă, că există o latenţă 
rosicruciană. De vreme ce epoca noastră este traversată 
de o criză nu mai puţin profundă decît cea de la 
începutul secolului al XVII-lea, este cu putinţă ca 
răspunsurile pe care le aşteptă să fie înscrise în filigran 
în mesajul primilor rosicrucieni.   
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cultura   religie    filosofie
Paştele, o noapte 
de veghe! (VI)

Vladimir PETERCĂ
 2. 11 – Paştele la comunitatea de la Qumran

Un moment important îl constituie sărbătoarea 
Paştelui în cadrul comunităţii de la Qumran. 
Sărbătoarea Paştelui este strâns legată de problema 
calendarului care era observat în această comunitate 
aflată în conflict continuu cu sinagoga. A. Jaubert a 
demonstrat că calendarul în vigoare la Qumran era 
identic cu cel al cărţii Jubileelor, cu cartea I a lui 
Henoch şi cu alte apocrife vechi-testamentare. Deci 
se poate spune, că această comunitate nu era în 
sintonie cu calendarul oficial iudaic şi, în consecinţă, 
ţi sărbătorile cădeau în zile diferite. Calendarul de la 
Qumran este compus din 364 zile (cf. Jub 6,38), care 
se împart la rândul lor în patru trimestre a câte 30 + 
30 + 31 zile. Fiecare trimestru avea un total de 91 de 
zile, adică 13 săptămâni (cf. cartea Jubileilor 6,29 
care este o carte deuterocanonică). Noul an cădea, 
de asemenea, în prima zi a fiecărui trimestru, care, la 
rândul său, se sărbătorea întotdeauna miercurea; se 
poate afirma că fiecare trimestru este simetric. Pe de 
altă parte, datele importante din calendar sunt foarte 
precis fixate. Se poate gândi chiar că acest calendar a 
fost împrumutat vechilor egipteni, cu toată 
probabilitatea, la începutul monarhiei israelite. În 
acest calendar specific de la Qumran, 15 a primei 
luni a anului cădea întotdeauna şi această zi tot 
miercurea, aşadar seara de Paşti cădea marţi sera. 
Toată problematica se prezintă total într-o lumină 
nouă după descoperirile făcute la Qumran având în 
vedere că vechiul calendar sacerdotal, care fixa 
celebrarea Paştelui invariabil marţea, era în vigoare 
în sânul acestei comunităţi. Aplicarea descoperirilor 
de la Qumran în conflictul dintre sinoptici şi Ioan a 
fost făcută de exegetul catolic A. Jaubert găsindu-se 
căi noi de rezolvare a vechilor conflicte. Anul morţii 
lui Isus, conform tradiţiei creştine, rămâne o dată ce 
trebuie să-şi găsească consens printre studioşii 
Sfintei Scripturi, de aceea sărbătoarea Paştelui din 
vechiului calendar sacerdotal oficial, ar fi fost 
celebrat marţi seara, fiind şi ajunul Paştelui în 
vechiul calendar sacerdotal. Acest argument ar fi 
putut pierde din forţa sa argumentativă, dacă pe 
timpul lui Isus din Nazaret, Paştele se celebra fără 
prezenţa mielului pascal jertfit în mod ritual. Acest 
fapt este susţinut şi de Mişmarot, un document găsit 
în grota numărul IV de la Qumran, care fixa Paştele 
întotdeauna marţi sera, adică ziua a paisprezecea a 
lunii, şi, în plus, este menţionat şi un al doilea Paşti 
care cădea joia, adică seara, a paisprezecea a lunii a 
doua Contradicţiile între sinoptici şi evanghelistul 
Ioan s-ar datora faptului că cele două sărbători 
reprezintă două puncte de vedere a priori diferite. 
Avem de a face în acest caz cu două tradiţii, care nu 
abordează problematica unuia şi aceluiaşi Paşte. Şi 
citatul din Mc 14,12 trebuie să se ţină cont de vechiul 
calendar sacerdotal: ”În prima zi a Azimelor, când se 
jertfea Paştele!”. Ceremonialul jertfirii mielului de 
Paşti se desfăşura la Templu în după-amiaza zilei de 
14 nisan. Miei erau prezentaţi preoţilor la intrarea 
spre altarul de jertfă. Un sunet de trâmbiţă dădea 
semnalul de începere a fiecărui sacrificiu. Sângele 
era adunat de un preot fiind vărsat înaintea 
altarului, de unde se scurgea printr-un sistem de 
conducte în pârâul Cedron. Măruntaiele şi grăsimea 
erau arse iar mielul jertfit era dus acasă pentru cina 
rituală, care avea loc în camera de sus a casei. 
Conform unei informaţii provenind de la I. Flavius, 
un istoric evreu din perioada imediat după Cristos, 
erau jertfiţi anual până la 600.000 de miei, o cifră 
destul de exagerată. Ultimele cuvinte din acest citat: 
”când se jertfea Paştele!” ar fi aparţinut unui copist 
care nu-ar mai priceput despre ce calendar este 
vorba în realitate? Avem de-a face cu un conflict 
care s-ar fi transmis an de an, el ridică o întrebare? 
Se pune totuşi întrebarea, ultima cină a lui Isus a 
fost masă pascală sau nu? Răspunsul ar fi o cină 

pascală, dar fără un miel pascal jertfit ritual. De 
asemenea, ziua în care se jertfea miei şi în care se 
îndepărta tot aluatul din case putea fi considerată ca 
şi prima zi de sărbătoare. După acest mod de a 
socoti, atestat şi în alte locuri, sărbătoarea dura opt 
zile incluzând şi 14 nisan, ziua de pregătire. 

3. Noaptea de veghe 

Termenul de ”noapte de veche” din Ex 12,42 a fost 
tradus cu ”vigilia”, dar acest cuvânt se găseşte şi în 
targumul, numit Codex Neofit I, după locul în care a 
fost descoperit în arhivele Vaticanului. Targumul 
este transpunerea Bibliei în limba aramaică 
împreună cu comentariul ei (vezi mai multe despre 
targum în: Vl. Petercă, Wege zum Bibelstudium, Iaşi, 
2001, pag. 49-103). Descoperirea respectivă a fost 
făcută cu totul întâmplător în anul 1956 de către un 
spaniol cu numele A. Diez Macho în: Pia domus 
Neophitarum. Acest document era datat, aşa cum ne 
spune însuşi manuscriptul cu pricina în anul 1504 
care corespunde anului ebraic notat cu 5264. După 
faimoasele manuscrise de la Qumran descoperite la 
mijlocul secolului douăzeci, acest document a fost 
cea mai importantă colecţie descoperită în vremurile 
noastre moderne în domeniul biblic. Este ştiut, că 
targumele însemnau traducerea Bibliei ebraice în 
limba aramaică, ele au luat fiinţă începând cu 
perioada exilului babilonic (589-535 îC). Targumele 
au fost necesare pentru nevoile de cult, deoarece 
evreii reîntorşi din exil nu mai foloseau de mult 
ebraică ca limbă de comunicare pentru simplu fapt 
că nu mai ştiau această limbă. De fapt, targumul 
însemna traducerea simultană sensul versetului în 
cauză însoţit şi de comentariul său, care se făcea de 
obicei în sinagogă. În plus, targumul are avantajul 
indiscutabil, pentru că el înseamnă Scriptură care se 
interpretează pe ea însăşi. 

În traducerea Targumului avem Poemul celor 
patru nopţi, care interpretează expresia vigilia din 
Biblia ebraică în felul următor: ”o noapte de veghe 
în cinstea Domnului” (Ex 12,42). Şi tot targumul 
răspunde: ”este o noapte de veghe, predestinată în 
numele lui Iahve în momentul ieşirii fiilor lui Israel, 
liberaţi, din ţara Egiptului. Cele patru nopţi sunt 
înscrise în Cartea Memoriilor: 

a) Prima noapte, a fost când Iahve se manifesta în 
lume pentru a o crea. Lumea era confuză şi haotică iar 
întunericul era răspândit deasupra abisului. Cuvântul 
lui Iahve era lumina care luminează. El a numit prima 
noapte; 

b) Cea de a doua noapte, a fost când Iahve a 
apărut lui Abraham, fiind în vârstă de o sută (de ani), 
şi Sarei, soţia sa, a născut în vârstă de nouăzeci de ani, 
pentru a se împlini ce spune Scriptura, şi anume, 
Abraham, având o sută de ani iar Sara nouăzeci, când 
au adus pe lume un copil. Isac avea treizeci şi şapte, 
atunci când el fu oferit pe altar (Aqeda). Cerurile se 
plecară şi coborâră asupra pământului iar Isaac văzu 
că totul este perfect în timp ce ochi lui s-au întunecat 
din cauza acestor perfecţiuni. El a chemat-o cea de a 
doua noapte; 

c) Cea de a treia noapte, a fost când Iahve a 
apărut Egiptenilor la mijlocul nopţii. Mâna sa i-a ucis 
pe primii născuţi ai Egiptenilor, în timp ce cu dreapta 
sa îi proteja pe primi născuţi ai lui Israel, pentru a se 
împlini cuvântul Scripturii: Fiul meu primul născut 
este Israel. Acesta a fost a treia noapte; 
d) Cea de a patra noapte, a fost când lumea 

ajunse la sfârşit pentru a fi desfiinţată. Jugurile de fier 
vor fi distruse iar generaţiile perverse vor fi nimicite, în 
timp ce Moise va fi s-a ridicat în mijlocul deşertului, 
«Regele Mesia va veni din înălţimi». Primul mergea 
înaintea turmei iar al doilea mergea tot în fruntea trupei, 
iar Cuvântul său mergea între cei doi, şi eu şi ei au mers 
împreună. 

Este noaptea de Paşti pentru numele lui Iahve, 
noapte rezervată şi fixată pentru libertatea întregului 
Israel de-a lungul generaţilor”. Pe scurt, în această 
noapte sfântă s-au petrecut lucruri minunate, aş 
spune, extraordinare, pentru istoria binecuvântată şi 
multimilenară a Israelului biblic, după cum 
urmează: 

a) noaptea creaţii; 
b) noaptea în care Abraham a primit 
făgăduinţa naşterii lui Isaac;
c) noaptea eliberării din Egipt; 
d) noaptea împlinirii definitive graţie mântuirii 
promise de Domnul prin intermediul lui Mesia. 

De aceea, această noapte sfântă este numită pe drept 
cuvânt de textul biblic: ”noaptea de veghe în cinstea 
Domnului!” (Ex 12,42). Este de la sine înţeles, că 
această vigilie este deosebit de importantă pentru 
toate generaţiile viitoare de evrei. Targumul 
palestinan, reflectând în jurul textului biblic, a 
compus această cântare biblică de o frumuseţe rară. 
Sărbătoarea Paştelui se celebra în speranţa, că Mesia 
va veni totuşi în această noapte. Conform seder-ului 
pentru Paştele ebraic, atunci când mânaţi de 
curiozitate în vremurile de mai târziu, copiii vor 
întreba: ”Ce este rânduiala acesta?” Fiecare tată de 
familie trebuia să aibă răspunsul deja pregătit 
printr-un ceremonie conform practicilor evreieşti. 
Iată răspunsul pe care îl primea orice copil: 

”Aceasta este jertfa pentru Paştele Domnului, 
care a trecut în Egipt pe lângă casele lui Israel, 
când a lovit Egiptul, iar casele voastre le-a 
cruţat” (Ex 12,26-27).

Cu alte cuvinte, această sărbătoare avea şi un 
pronunţat spirit didactic reactualizând în memoria 
colectivă date din istorie, care, mai apoi, trebuiau să 
fie mereu actualizate, tocmai de aceia stăpânul 
familiei, cu autoritatea pe care i-o acorda funcţia, 
purta această discuţie deosebit de instructivă cu 
generaţiile mai mici. 

Octombrie 2009 

poveştii. Poziţia zeului e aşadar rezultatul – nu cauza – 
prezentării de către dramaturg a unui Oreste şi a unei 
Electra ca oameni reali, concreţi.

Mai puţin preocupat de probleme teologice şi de 
adevărul simbolurilor, Euripide i-a prezentat pe zei aşa 
cum sunt ei, nu aşa cum ar fi trebuit să fie. Mintea umană 
şi emoţiile personajelor reflectă plenar conflictele zeilor, 
fiind vorba, în ultimă instanţă, de o încercare de 
reconciliere, pe pământ, a forţelor războinice ale cerului: 
Euripide şi-a focalizat interesul mai curând asupra 
umanităţii, pe care a căutat s-o înţeleagă în complexitatea 
naturii ei, şi mai puţin asupra lumii olimpiene. Încrederea 
în umanitate a dramaturgului, manifestată în 
convenţionalitatea intervenţiilor divine în existenţa umană 
– deus ex machina – reflectă, desigur, o criză a 
sentimentului religios şi totodată posibilitatea individului 
de a-şi explica motivaţia acţiunilor în care se angajează şi 
a pasiunilor care îl domină. 

Centrate pe chestiuni ca: „Moartea Zeului”; „Noua 
Moralitate”, „schimbarea relaţiilor dintre sexe”, cele 
şaptesprezece piese păstrate ale lui Euripide îl afirmă pe 
dramaturg drept un inovator indiscutabil, care a prezentat 
oamenii aşa cum sunt ei, cu complexele şi complexitatea 
firii lor, iar nu ca exemple, simboluri general-umane. 
Caracterele sunt mlădioase şi prin natura lor problematică 
sunt integrate miserului cotidian. Psihologizarea 
caracterelor se realizează prin supunerea acestora la 
transformări care sugerează că ele duc o viaţă proprie, iar 
mobilele faptelor izvorăsc numai din sufletul lor.

Literarizarea mitului Atrizilor prin operele poeţilor 
tragici şi pentru prima oară în Orestia lui Eschil, va 
conduce la dezvoltarea şi afirmarea unor mituri de esenţă 
individuală (precum mitul lui Ulise, al lui Prometeu, al 
Antigonei, al lui Faust, al lui Don Juan, et c.) în măsura în 
care ele sunt apte să prezerve un scenariu mitic şi să 
manifeste capacitatea de transformare, în funcţie de 
alegerile scriitorilor. 

Vom considera aşadar că tragedia greacă, ca spaţiu al 
mitologizării, re-mitologizării şi de-mitologizării istoriei 
Atrizilor, permite implementarea în conştiinţa literară a 
următoarelor mituri de esenţă individuală asupra cărora 
ne focalizăm cercetarea în continuare:

1) mitul Electrei, dezvoltat ca mit literar de Sofocle, în 
tragedia Electra, urmat de versiunea lui Euripide, având 
acelaşi titlu;

2) mitul lui Oreste, dezvoltat ca mit literar în 
Choeforele şi Eumenidele de Eschil, nuanţat într-o versiune 
inedită în Oreste de Euripide.

3) mitul Ifigeniei, impus ca mit literar de esenţă 
individuală în spaţiul textelor euripideene: Ifigenia la Aulis 
şi Ifigenia în Taurida.

Vom urmări maniera de adaptare a acestor trei mituri 
de provenienţă literară ulterior şi în operele a trei scriitori 
ai modernităţii: Mircea Eliade, Eugene O'Neill, Jean Paul 
Sartre.

(urmare din pagina 20)
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concursurilor în urma cărora se situau pe locul II sau I 
pe ţară, promovabilitatea de 100 % în învăţământul 
superior cu care nu se poate lăuda nici un alt liceu 
fiind măsura calităţii umane şi a actului paideic, chiar 
dacă nu toţi alegeau să-şi continue cariera artistică, 
unii urmând filologia, medicina, filozofia, arhitectura 
sau chiar ştiinţele exacte.

Satisfacţiile pentru ani interminabili de efort fizic şi 
psihic veneau şi de la entuziastele aplauze din partea 
publicului pentru recitalurile şi concertele susţinute, 
ţelul suprem fiind podiumul filarmonicii „Moldova”. 
Elevii acelor vremi, ca vis îndrăzneţ, nu puteau spera 
decât la un loc de student la prestigiosul Conservator 
din Moscova, fiindu-le limitată sau interzisă 
participarea prin neacordarea vizei de ieşire din ţară, 
chiar la concursurile internaţionale la care fuseseră 
deja admişi, în ultimii ani ai perioadei nici măcar 
pentru „ţara prietenă” Cehoslovacia. Unicul post de 
solist al filarmonicii ieşene e ocupat de acelaşi artist de 
aproximativ cincizeci de ani, deci visul acelor elevi de 
a deveni solişti era nerealizabil. Nici vorbă de cariere 
solistice sau de expoziţii personale în ţările din vest, 
decât dacă „uitau” să se întoarcă din vreo excursie în 
tărâmul interzis. Şi cu toate acestea învăţământul 
artistic ieşean a crescut în valoare, tinerii români 
„speriind” acum vestul prin talentul şi 
profesionalismul lor, cum o făceau odinioară ruşii.

Bucuria şi mândria lor era să urmeze cursurile 
Conservatorului, la care accedeau în urma unor 
concurenţe dure de patru-cinci pe loc, şi să revină ca 
profesori în şcoala care-i formase, ridicându-i an de an 
prestigiul, sau să întinerească şi să profesionalizeze 
orchestrele filarmonicii şi operei ieşene în primul rând 
şi apoi şi pe ale celorlalte instituţii similare din ţară, 
mai vechi sau mai noi. 

Am avut şansa unor profesori de excepţie cu 
virtuţi formatoare. Atractivitatea discursului, imaginea 
unui educator rafinat şi adaptat la rigorile paideei ce 
se adresa diferitelor paliere de percepţie ne 
determinau să devenim responsabili. Ostilitatea 
vremurilor, experienţa existenţială care-i un excelent 
formator de caractere, au determinat ca cei mai mulţi 
să-şi construiască cariere solide.

Distinsa mea profesoară din alte vremuri cu largă 
deschidere intelectuală datorată cursurilor de filologie 
ale Universităţii Cuza, celor muzicale ale 
Conservatorului şi lecturilor din toate domeniile 
umaniste, directoare a şcolii devenite Liceu de Artă, se 
mândrea că mai toţi elevii erau cu un potenţial 
intelectual deosebit, selectaţi  de o disciplină 
performantă, unde impostura nu se poate strecura ca 
în alte profesii.

Într-o analiză a României postdecembriste se 
observă că răsturnarea valorilor rămâne, probabil, 
exemplul cel mai serios de criză istorică a unui sistem. 
Orientarea educaţională de ansamblu din ţara noastră 
e viciată de rupturile culturale dintre fondul naţional 
şi concepţiile străine ce se doresc a fi implementate. 
Distrugerea competenţelor tradiţionale ale României, 
degradarea  standardelor intelectuale şi morale ale noii 
generaţii, precum şi absenţa punctelor etice de reper în 
conduita colectivă determină ca termeni precum 
onestitate, adevăr, loialitate, caracter să nu mai 
prezinte acum în mentalul colectiv juvenil nicio 
credibilitate, stârnind cel mult ilaritatea. Unii tineri 
români actuali sunt comparaţi în sens depreciativ cu 
cei ai vremurilor anterioare, fie ele comuniste sau nu. 
Plasaţi într-un univers fără repere etice la o vârstă 
timpurie, când modelele au un rol covârşitor, aceşti 
copii ai tranziţiei au învăţat empiric că "virtuţile" 
principale în lupta pentru supravieţuire sunt absenţa 
scrupulelor, arta înşelătoriei, dispreţuirea educaţiei, 
răutatea, violenţa şi duplicitatea. Părinţii evită 
asumarea oricărei responsabilităţi, „generaţia cool" 
trăind întreaga intensitate a dramei familiilor 
destrămate juridic sau fizic, în care prestigiul social se 
întemeiază cel mai frecvent pe aparenţe şi nu pe 
realităţi. Lipsa educaţiei autentice în familie i-a împins 
pe mulţi spre debusolare. Acest lucru se vede 
pregnant în ultimii câţiva ani.

În contradicţie cu cele afirmate mai sus, în primii 
ani postrevoluţionari Liceul de Artă „Octav Băncilă” a 
cunoscut o înflorire fără precedent bucurându-se de 
larga deschidere şi de contactele directe cu cultura 
europeană şi mondială. Forţa sa a ajuns cunoscută şi 
apreciată la nivel internaţional abia după intrarea în 
circuitul concertelor şi concursurilor naţionale şi 
internaţionale, în contactul intelectual cu instituţii de 
cultură de peste hotare, în realizarea doctoratelor în 
colaborare româno-europeană, în tipărirea articolelor 
de specialitate în publicaţii româneşti şi străine.

Miile de premii obţinute individual sau în formaţii 
la olimpiadele şi la concursurile naţionale şi 
internaţionale, recitalurile şi concertele sub baghete de 
prestigiu susţinute pe scenele filarmonicilor româneşti 
şi străine, televizate şi radiodifuzate, bursele de studii 
obţinute în urma unor selecţii riguroase la cele mai 
renumite universităţi din lume, cursurile de 
masterclasses urmate de profesorii şi elevii şcolii cu 
artişti şi pedagogi  cu autoritate în domeniu, 
parteneriatele realizate cu alte instituţii culturale, 
numeroasele articole şi interviuri din presa scrisă şi 
audio-vizuală dovedesc performanţele şi credibilitatea 
demnă de secolul XXI la care s-a ajuns şi constituie tot 
atâtea motive pentru care liceul devine Colegiu 
Naţional în 2004. 

Încrederea în prestigiul profesional a argumentat 
lărgirea ariei curriculare a şcolii cu noi specializări în 
arhitectură, coregrafie, teatru, design ambiental şi 
vestimentar, acordeon, saxofon, canto tradiţional, 
chitară, în acord cu cerinţele de dezvoltare socială, de 
la cei 102 elevi şi 25 de profesori ai perioadei 
începuturilor ajungându-se la 1450 de elevi şi 250 de 
profesori, din care 180 titulari, căminul asigurând 
cazare pentru 220 de copii din toată ţara dornici să se 
instruiască la o şcoală de renume.

Ieşind din zona perisabilului, destinul individual, 
ca şi cel colectiv al şcolii, bazat pe înzestrările, 
aspiraţiile, performanţele şi iniţiativele de calitate a 
cunoscut o dinamică transformaţională ascendentă pe 
baza unui material existenţial enorm, în care succesul 
de la vârste gimnaziale reprezintă o incontestabilă 
virtute ce ţinteşte vârfurile perfecţionării, unde faptele 
înaintaşilor se articulează coerent cu concretizările 
prezentului determinând înrudiri axiologice şi 
spirituale cu adânci implicaţii în structura 
comportamentală şi morală.

În societatea românească a ultimilor ani însă, 
lucrurile s-au agravat, primejdia venind tocmai din 
anularea principiului recompensei sociale, singurul 
capabil de a păstra nealterată ideea competiţiei 
sănătoase şi de a asigura echilibrul societăţii în 
dezvoltarea ei diacronică. Cei mai expuşi pericolului 
anihilării sociale prin marginalizare, pauperizare sau 
emigrare forţată sunt chiar cei dispuşi la efortul 
educaţional. Studioşii şi oneştii nu prea au şanse aici. E 
necesar să se determine cele mai bune variante de 
acţiune ale societăţii pentru ca posturile din 
învăţământul românesc să devină atractive pentru 
absolvenţii de valoare pe care-i produce pentru a 
împlini continuitatea. Arta a supravieţuit războaielor, 
revoluţiilor, mutaţiilor valorice şi în mod absolut 
inexplicabil pare să nu mai poată rezista tranziţiei 
româneşti. Sunt în joc rafinamentul, intelectualitatea, 
arta, educaţia. 

Această nouă provocare a marelui destin colectiv a 
transformat şcoala românească în furnizoare de talente 
super şlefuite pentru ţările ce ştiu să oferteze financiar 
şi social.

O evaluare canonică, oricât de restrictivă a 
fenomenalităţii artistice autohtone din ultimii 60 de ani 
dovedeşte o înclinaţie vădită către excepţionalitate. 
Elevii Colegiului Naţional de Artă se constituie încă de 
timpuriu, într-un produs absolut al ceea ce numim 
elita educaţiei autohtone.

Solidaritatea în proiect, bunăvoinţa în gest, munca 
responsabilă au făcut ca „Băncilă” să devină un brand 
şi o sursă generatoare de optimism, Iaşul putându-se 
adresa viitorului prin ceea ce de obicei legitimează o 
epocă: cultura. 

Am scanat cu onestitate tarele mai vechi sau mai 
noi ale societăţii româneşti de care şcoala noastră pare 
a fi fost ferită datorită specificului muncii sisifice cu 
care e obişnuită obştea-i pentru a susţine profilul 
artistic şi pe cel de cultură generală, pentru a 
impulsiona comunitatea locală - părinţi, autorităţi, 
beneficiari ai activităţii Colegiului de Artă – să 
interacţioneze pentru ca acest focar de cultură să aibă 
un viitor. În pofida mutaţiilor dinafara zidurilor, 
Colegiul a crescut în timp, şi-a dovedit utilitatea prin 
intricaţiile în toate activităţile artistice ale comunităţii 
locale şi naţionale. Ca măsură a realizărilor sale de 
excepţie ce induc justificate aşteptări de succese 
viitoare, în ideea continuităţii activităţii artistice în 
urbea noastră moldavă, ţinând cont că Moldova, 
binecuvântată îndeosebi cu har artistic, a furnizat ţării 
şi lumii cei mai mari creatori ce s-au adresat prin 
operele lor sufletului, urez instituţiei care a devenit un 
fenomen ce nu poate fi ignorat şi entuziaştilor săi 
căuzaşi

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

aşezăminte ale şcolii româneşti

Octombrie 2009 

În vremuri de criză, când stresul ocupă interfaţa 
dintre om şi societate, să profităm de rarele momente 
de mulţumire, cum este cel de la 1 noiembrie 2009, 
când comunitatea artistică naţională onorează 
împlinirile de excepţie ale celor 60 de ani de existenţă a 
Colegiului Naţional de Artă din Iaşi.

O irepresibilă, inevitabilă nostalgie mă învăluie 
acum când încerc o scurtă incursiune epică în 
îndepărtaţii ani ai înfiinţării Şcolii Medii de Muzică şi 
Arte Plastice din Iaşi, moment spre care a convers 
existenţa aşezămintelor de artă din vremi trecute de pe 
aceste meleaguri. Profesorii, selectaţi din rândurile 
celor mai performanţi instrumentişti şi artişti plastici ai 
timpului şi elevii lor şi-au început cu entuziasm 
activitatea în localul actual al Casei Universitarilor. 
După ce s-a mutat între zidurile Institutului Notre Dame 
de Sion, fost pension pentru domnişoarele boierimii 
moldovene, locaţie în care funcţionează de 59 de ani, 
colectivul şi-a întemeiat dinamica transformaţională pe 
baze ştiinţifice în care discipline teoretice şi practice să 
poată asigura pregătirea multilaterală a viitorilor artişti.

Deşi începutul şcolii se situează în epoca de plin 
avânt al proletariatului, în mentalul colectiv se 
perpetua ideea rămasă din epocile anterioare că 
educaţia tinerilor nu e completă sau superioară dacă 
nu include latura artistică. Drept urmare cei de familie 
bună, intelectualii, dar şi noii ajunşi la putere crezând 
ca dacă-i imită vor câştiga în nobleţe, îşi vor aduce 
copiii, alături de cei ai artiştilor care în mod tradiţional 
doreau să le urmeze profesia, la testările organizate în 
vederea admiterii.

Numărul mic de locuri acordat de minister la 
admiterea în liceu a determinat o triere riguroasă ce 
trezea legitime aşteptări de mari izbânzi în corpul 
didactic şi în cel studios al liceului.

Viaţa şcolară de atunci îmi apare drept mărturia 
idilică a muncii unor copii cu puternice înzestrări 
artistice care în plin materialism socialist îşi canalizau 
aspiraţiile idealiste impulsionaţi de proverbul „ai carte, 
ai parte” spre studiul individual ce le crea sistemul 
solid de cunoştinţe necesare evoluţiei spre carierele la 
care visau.

 Constituiau o structură oarecum ocultă, ce-şi 
desfăşura activitatea între zidurile pe care arareori le 
depăşea, doar cu bilet de voie, dar care, datorită 
particularităţii învăţământului individual sau cu grupe 
mici, era foarte apropiat de profesorii ce erau maeştri, 
mentori, modele. Specificul muzicii şi al artelor plastice, 
care lucrează cu sunete sau cu forme şi culori i-a ferit 
pe acei alumni de îndoctrinarea politică ce se 
transmitea prin cuvânt. Vieţile marilor creatori şi ai 
marilor artişti ai lumii din toate timpurile şi operele lor 
pe care le ascultau sau vizualizau le creau o stare de 
puternică emulaţie şi-i ajutau să descopere voluptatea 
de a depăşi prezentul prin artă. 

Pedagogii angajaţi să vegheze la respectarea ordinii 
şi disciplinei în cămine, la cantină şi pe holuri în pauze 
adăugau noi aspecte educative celor şapte ani de acasă 
cu care elevii veneau: cei mai mici erau învăţaţi să-i 
respecte pe elevii mai mari, cei de liceu se lipeau de zid 
când trecea un profesor pe holuri pe care-l salutau 
scoţându-şi şapca în semn de respect şi-i ţineau uşa 
oferindu-i întâietate la intrare sau ieşire. Nu îndrăznea 
nimeni să fumeze în faţa profesorilor, nu se înjura în 
prezenţa fetelor şi oricât de ciudat vi s-ar părea azi, 
regulamentele şcolare erau respectate iar gândul de a 
păţi ruşinea de a fi admonestat de diriginte în faţa 
clasei sau de a fi citat în careul pe şcoală făcea ca 
fiecare să-şi cenzureze conduita. Nici nu se putea 
imagina măcar atunci pericolul drogurilor, al infecţiei 
cu HIV sau al sarcinilor la 12 ani care sunt „binefacerile 
democraţiei” de azi.

Educaţia începea şi se continua în familie, părinţii 
supravegheau comportamentul şi evoluţia şcolară a 
copiilor lor, colaborau cu  profesorii fiind conştienţi că 
gloria şi excelenţa se pot obţine doar prin muncă. 

Faţă de elevii altor şcoli, cei de aici trebuiau să 
muncească dublu pentru a urma cursurile de cultură 
generală la un nivel cu nimic mai prejos decât al altor 
licee din Iaşi, dovadă fiind premiile obţinute la 
olimpiadele şcolare, notele la bacalaureat pe care cei de 
la Băncilă l-au susţinut ani de zile în faţa aceleiaşi 
comisii cu cei de la Negruzzi, liceu teoretic cu tradiţie, 
în condiţiile în care trebuiau să aloce zilnic minim 
patru ore de studiu individual reclamat de cursurile de 
specialitate artistică pentru a face faţă competitivităţii 

Colegiul Naţional de Artă 
„Octav Băncilă” - 60

Cornelia APOSTOL
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povestirii vom opera cel mai adesea, cu o lume 
contingentă (dominată de întâmplări  altfel spus 
evenimente non-necesare).

Mai jos, P1 este o schemă interpretativă 
pentru textul literar (text epico-dramatic, respectiv 
text lirico-eseistic). Textul artistic şi jurnalistic se pot 
compara pe baza unei scheme socio-culturale a 
“vocilor personalizate” (I, II, III şi IV), având în 
vedere patru poziţionări ale comunicării: A (de la 
persoana a II-a spre persoana I), B(de la persoana a II-a 
spre persoana I), C (de la persoana a III-a spre persoanele 
I şi II), D(de la primele trei persoane spre persoana a IV-
a). Această persoană IV-a poate fi Societatea, Opinia 
Publică sau Dumnezeu. Poziţionărilor A, B, C, D le 
corespund în literatură, pe rând, genurile dramatic, 
liric, epic şi eseistic; iar în jurnalistică, pe aceleaşi 
poziţii stau interviul, comentariul, reportajul şi 
ştirea.

Putem, astfel, distinge un model narativ, aplicat 
genurilor epic şi dramatic, şi unul descriptiv, aplicat 
genurilor liric şi eseistic. Parametrii analitici ai 
primului modele, al povestirii, sunt următorii:

P1 = {MRF, D, C, S, GP };
unde notaţiile sunt MRF = “model real-ficţional”, D 

= “diegeză”, C = “cadru”, S = “scenariu literar”, GP = 
“galerie de personaje”. Modelul P1 admite, până la un 
punct, o formalizare destul de riguroasă în două 
tipuri de termeni logici, şi anume noţiune şi 
propoziţie.

Gestionând timpul naraţiunii, diegeza devine 
pentru narator principalul factor de captare şi 
menţinere la text. Cadrul se referă la spaţiile în care 
se desfăşoară naraţiunea. Timpul şi spaţiul se 
regăsesc în modelul real-ficţional, fie în calitate de 
categorii ontologice (proză realistă), fie axiologice 
(proză fantastică). Lumea socială descrisă de proză 
este structurată în galeria de personaje iar mijloacele 
literare ale scenariului trebuie să ne conducă la o 
teorie a referinţei. Altfel ar fi foarte greu să inserăm 
prozatorul într-o epocă sau alta, într-o colectivitate 
(umană / non-umană) sau alta. 

Aplicând un “brici al lui Occam” asupra celor 
cinci categorii descrise mai sus, observăm că primele 
două (diegeza şi modelul real-funcţional) sunt cele 
mai importante. Briciul lui Occam este un procedeu 
prin care reducem noţiunile numai la cele strict 
necesare, deci ar trebui să inserăm aici o 
argumentaţie în jurul ideii că scenariul, galeria de 
personaje şi cadrul nu sunt strict necesare; în 
schimb, modelul real-ficţional ne fereşte de gafe 
interpretative de tipul confuziei dintre real şi 
fantastic, iar diegeza este, pur şi simplu, o imitare 
analogică, selectivă (nu omologică) a realităţii. O 
imitare cu elipse destul de largi, spre deosebire de 
mimesis, care presupune o acţiune aproape identică. 

2. Diegeza ca imitare selectivă a realităţii
Înserăm un argument în favoarea importanţei 

diegezei: întreaga povestire se poate rezuma şi astfel 
obţinem fabula  care “condensează” în sine 
povestirea. În continuare acest model este 
“încrucişat” cu hexada “situaţională” a profesorului 
Ioan. Am putea miza şi pe următorul model hexadic 
al stilului (interesant datorită echivalenţelor 
structurale cu hexada “situaţională”):

Componentele unui 
model narativ

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU

Lumile relatării narative necesită o introducere  
vitală pentru înţelegerea modelului real-ficţional al 
unei opere. Povestirea ca text este şi istorisire a 
întâmplărilor (istorie), şi asumare de punct de 
vedere din partea unui narator care poate fi inclus 
sau nu între actorii situaţiei narate (discurs). Nu 
numai  atât: ea este şi structură, naraţiune: 
naraţiunea este o parte a lumii romaneşti având 
naratorul (autorul discursului) şi naratarul 
(beneficiarul de discurs) drept puncte serioase de 
legătură cu lumea operei literare, situaţie descrisă de 
noi şi cu alt prilej (George Ceauşu, Logica mirabilis, 
Editura Alfa, Iaşi, pp. 144-147). 

1. Schema pentadică P1 (narativă)
Lumile care contează pentru receptor sunt: cea 

concretă, efectivă (contemporană existenţei sale); cea 
abstractă (în care el şi naratorul sunt introduşi ca 
agenţi-model); cea ficţională (conturată de conţinutul 
operei); şi cea citată, deci adusă în discuţie printr-o 
sintagmă de genul “grădina lui Pan”. La acest ultim 
nivel, posibilităţile de multiplicare a lumilor sunt 
impresionante (Jaap Lintvelt, Punctul de vedere. 
Încercare de tipologie narativă, traducere de Sorin 
Alexandrescu, Editura Univers, Bucureşti, 1994, pp. 
41 sqq.)

Vom da lumii fizice sau reale conotaţia cu care ne-
au obişnuit fizicienii: imaginea pe care ştiinţele 
contemporane ne-o oferă despre univers; sau, dacă 
ultimul termen ni se pare pretenţios, despre lumea 
înconjurătoare. Nu toţi fizicienii sau cosmologii sunt 
unanimi în acordul cu existenţa unei singure lumi; 
se vorbeşte şi de “versiuni ale universului” şi de 
lumi paralele. Dar toţi fac apel la sistemul nostru 
senzorial şi la dotarea fiinţei umane pentru 
percepţia mediului. La o primă examinare visul şi 
alte “fenomene intense” ale psihicului, dar fără 
suport senzorial, sunt “exportate” prin acest model 
în imaginar şi vor trebui redate “realului” pe alte 
căi, de exemplu prin realităţile multiple sau prin 
construcţia nivelurilor de realitate. Interesant e 
faptul că şi lumile imaginare (sau, mai pe larg, 
ficţionale) preiau continumul spaţio-temporal din 
lumea reală; mai mult decât atât, nu pot “funcţiona” 
în lipsa cauzalităţii sau finităţii cu care simţurile 
noastre ne-au obişnuit. 

Numeroşi comentatori ai textului literar, între 
care Algirdas J. Greimas şi Gerard Genette (Gerard 
Genette, Mimologiques, voyages en Cratylie, Editions 
du Seuil, Paris, 1976, pp. 78 sqq.)  detectează şi în 
cea mai “dezordonată” povestire diverse tipuri de 
ordini (spaţială şi temporală). Termeni opuşi 
realului sunt imaginarul, ficţionalul şi irealul   în 
raporturi de tipul reuniunii, respectiv anti-intersecţiei 
şi al contradicţiei (dacă figurăm realul şi opuşii lui în 
termeni clasiali). Lumile reale sunt cele descrise într-
o logică prin valori de adevăr, nu de fals; dacă 
intervin în discuţie şi termeni modali, lumile posibile 
s-ar rândui ca un halou în jurul celei reale. În cadrul 

(1 ) {Emitent, Intensiune, Denotat, Receptor, f

Conotaţie, Figură de Stil }, 
aflat în paralelism cu modelul “situaţional” al lui 

Petru Ioan:
(1') {Emitent, Intensiune, Denotat, Receptor, 

Conotaţie, Semnificant },
prezentat în premieră în 1995 (Petru Ioan, 

Educaţie şi creaţie în perspectiva unei logici 
“situaţionale”, Editura Didactică şi Pedagogică R. A., 
Bucureşti, 1995, pp. 72-144).

Parametrii semiologici ai textului narativ sau 
descriptiv sunt trataţi de noi în câteva intervenţii 
anterioare. Modelele P1 şi P2 admit, până la un 
punct, o formalizare destul de riguroasă prin 
semnalarea ansamblistă a galeriei de personaje (GP), 
cadrelor (C). De asemenea, se pot marca pe text 
momentele diegezei: I = “introducere, rutină”; D = 
“declanşare”; E = “evaluare”; C = “punct culminant”; R 
= “reevaluare”.

Prin una sau două propoziţii (în orice caz, o 
singură frază) se poate identifica fabula sau 
subiectul narativ (planul diegetic principal) în 
cadrul textului. De asemenea putem pune în 
evidenţă planurile diegetice secundare (cele 
raportate la galeria de personaje fără erou sau care îl 
vizează chiar pe erou, dar nu-l pun încă la 
încercare). Pe parcursul planurilor diegetice 
delimitate, se poate urmări punctul de vedere al 
naratorului. În sfârşit, se pot preciza mijloacele 
literare ale naratorului şi punerea lor în scenă 
(scenariul relatării). Cel mai adesea, nuvela sau 
romanul sunt deja opere cu diegeză multiplă  în 
sensul că nu au un singuri “fir epic”, ci mai multe, 
prezentate, de obicei alternant. Iată o schţă integrală 
a lui Frederic Brown (Răspunsul):

Cu gesturi lente şi solemne, Dwar Ev sudă  
cu aur   ultimele două fire. Obiectivele a 
douăzeci de telecamere erau fixate asupra lui şi 
undele subeterice purtară de la un colţ la altul 
al Universului douăzeci de imagini diverse ale 
ceremoniei. Se ridică, făcu un semn din cap 
spre Dwar Reyn şi se apropie de pârghia 
întrerupătorului general, pârghie ce va lega, 
dintr-o dată, toate giganticele calculatoare ale 
tuturor planetelor locuite din Univers, formând 
supercircuitul din care va ieşi supercalclatorul, 
o unică maşină biocibernetică sintetizînd 
întreaga ştiinţă a Galaxiilor.

Dwar Reyn adresă un scurt discurs 
nenumăratelor miliarde de spectatori. Apoi, 
după o clipă de linişte, spuse:

 Totul e gata, Dwar Ev.
Dwar Ew cborî pîrghia. Se auzi un 

formidabil bîzîit ce concentra toată puterea, 
toată energia a nouăzeci şi şase de miliarde de 
planete. Ciorchinii multiclori de lumini 
străluciră pe imensul tablou de comandă apoi, 
unul după altul, se stinseră.

Dwar Ev făcu un pas şi inspiră profund:
 Onoarea de a pune prima întrebare îţi 

revine ţie, Dwar Reyn.
 Mulţumesc, spuse Dwar Reyn. Va fi o 

întrebare la care nici o maşină nu a putut, 
singură, răspunde. Se întoarse către maşină: 
Există Dumnezeu?

 Şi imensa voce răspunse fără ezitare, fără 
cel mai mic pîrîit de siguranţe sau condensatori:

 Da, acum Dumnezeu există.
Teroarea răvăşi faţa lui Dwar Ev, care se 

avîntă către tabloul de comandă. Un fulger 
coborî din cerul fără nori, îl trăsni şi topi 
pîrghia, blocînd-o pentru totdeauna.

 (Fredric Brown, Răspunsul, în: idem, Povestiri, 
Editura Teora, Bucureşti, 1996, pp. )

Deşi galeria de personaje este destul de restrânsă 
(Dwar Ev, Dwar Reyn şi publicul), culminaţia 
intervine datorită apariţiei unui personaj-surpriză, 
supercalculatorul, şi a asumării de către acesta a 
rolului divin prin aplicarea aproape instantanee a 
unor proceduri ale inteligenţei artificiale. Momentul 
declanşării intrigii este voit amânat de autor pentru 
gradarea tensiunii.
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Tradiţia în care se 
înscrie eruditul creator al 
culturii şi artei, exeget al 
literelor, Alexandru 
Husar, prin ansamblul 
operei, la catedră, precum 
şi ca inimitabil magician 
al stilului oratoric, ca 
filozof al culturii, ca 
istoric, memorialist, ca 
„reporter” şi „cronicar” al 
epocii relativ frământate, 
după ce a citit „tot ce s-a 
scris” şi tot ce „s-a 
predat” la Iaşi şi peste 

graniţele ţării, ca estetician hermeneut îi conferă 
locul special, „de o foarte bine venită punte între 
Domnia sa, generaţiile antecedente şi acele care-i 
urmează”. Raportarea faţă de înaintaşi e explicabilă 
prin oameni de un profesionalism elevat, 
memorabilii: Simion Bărnuţiu şi Titu Maiorescu, Ion 
Pop Florentin şi Constantin Dumitrescu-Iaşi, 
Constantin Leonardescu şi Ion Găvănescul, Garabet 
Ibrăileanu şi Mihai Ralea, Octav Botez şi George 
Călinescu, Victor Iancu şi Alexandru Dima ş.a., 
cărora le închină pagini pline de consideraţie, 
inclusiv, în comunicarea Un veac de estetică. 
Învăţământul esteticii la Universitatea din Iaşi (1860-
1960) a fost publicat în Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi, în 1965, recent 
integrată volumului Tradiţii naţionale în estetică şi 
filozofia artei. Volumul i se revelează de asemenea 
cititorului actual prin interesante trimiteri în 
domeniu, adică cele ale lui Lucian Blaga, Lilla 
Bulandra, George M. Cantacuzino, Otilia Cazimir, 
Dimitrie Cuclin, Mihail Dragomirescu, Constantin 
D. Gherea, Mihai Eminescu, Mircea Florian, 
Octavian Goga, B.P. Haşdeu, Eduard Gruber, 
Dimitrie Gusti, I.H. Rădulescu, Eugen Lovinescu, 
George Oprescu, Camil Petrescu, Liviu Rusu, Ion-
Marin Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, G. 
Topârceanu, D.I. Suchianu, Tudor Vianu, Paul 
Zarifopol etc. Între cei menţionaţi se disting 
prozatori, poeţi, pictori, ingineri peisagişti, toţi 
artişti, care au meditat asupra propriilor opere, 
despre aspectele generale ale artei pe care le 
arborează. Ele încorporează în raţiunea criticului şi 
istoricului literar, Alex. Husar, ca fiind demne de a-
şi găsi un loc în palmaresul gândirii estetice 
româneşti. „Stăpân peste marea cea mare a culturii”, 
persuasivul artist generator al „substanţei şi al 
stilului fermecător”, istoric şi „misionar în religia de 
neam”, preocupat de „fenomenul românesc” în 
integritate şi traducător exemplar, poet elevat, 
reflexiv, elogiind ideea de puritate erotică, talent de 
geniu ca prozator, eseist de notorietate, maestrul 
Alexandru Husar rămâne în conştiinţa unei lumi 
întregi „spiritus rector” al culturii noastre româneşti, 
vie conştiinţă a acesteia, prin propulsarea 
progresului social, prin integrarea esteticii, a 
literaturii, a istoriei naţionale, a civilizaţiei 
autohtone, în context european, în universalitate.

A văzut lumina zilei în anul 1920, aprilie 26, la 
Ilva Mare, jude?ul Bistri?a Năsăud, ţinut transilvan 
dătător de oameni de seamă, de-a lungul veacurilor, 
cărturari de tradiţie, descinşi ca vlăstare ale unei 
populaţii greu încercate de crunta asuprire. Iată 
câţiva dintre aceştia: Iacob Mureşianu, George 
Coşbuc, Constantin şi Grigore C. Moisil, Liviu 
Rebreanu, Nicolae Drăganu, Iuliu Marţian, Simion 
Florea Marian, Emil Isac etc., etc.

Copil ori tânăr fiind, poetul Alexandru Husar 
rememorează nu fără oarecare nostalgie, aidoma lui 
Coşbuc, Goga, Blaga, Pillat, Eminescu ori Esenin, 
dar la un diapazon original, confesându-se, 
salutându-şi cu entuziasm, fie chinuit de mâhnire, 
de dor faţă de scumpele crâmpeie existenţiale din 
poezia Cavatina:

„Vă salut, dragi privelişti natale / Line culmi 
mari cu dor vă salut! / Ţară a Ilvei, pe văile tale! / 
Se-ntoarce azi fiul pierdut” (Irenikon – versuri, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990).

Hălăduia ca licean la Năsăud, în studenţie la 

Bucureşti, voind apoi a confirma ipoteza vizibilă o 
certitudine precum că „nasc şi în Transilvania 
oameni!”. Maestrul, renume recunoscut între zecile 
de generaţii de studenţi ieşeni şi între al?ii, de-a 
lungul multor decenii, şi-a desăvârşit anii de studii 
în capitală, luându-şi licenţa în Filosofie, în 1945, cu 
teza de estetică şi critică literară, purtând sigiliul 
profesorului Tudor Vianu, ca şi prin terminarea 
Şcolii Superioare de Arhivistică şi Paleografie.

Revenit pe meleagurile natale, este profesor de 
Literatură română şi Filosofie la Liceul „George 
Coşbuc” din Năsăud, instituţie pe care o absolvise în 
1939, se preocupă de biblioteci, de muzeul de acolo, 
ca din 1946 să fie angajat şi la Arhivele Statului din 
acelaşi loc, iar peste patru ani, la Cluj. În 1951, 
februarie, va reveni la catedra de Istorie a Filosofiei 
Moderne de sub egida profesorului Dumitru D. 
Roşca. După desfiinţarea facultăţii clujene de 
Filosofie, în următorul an, Alexandru Husar e 
încadrat ca asistent la catedra de Istorie a României 
a aceleiaşi universităţi „Victor Babeş”. Remarcăm o 
nouă fereastră luminată în biografia gânditorului 
omagiat – fructuoasa colaborare cu profesorul David 
Prodan. Graţie experienţei din cei 14 ani petrecuţi în 
Transilvania, la Năsăud şi la Cluj, în noiembrie al lui 
1959, remarcabilul om de cultură, având vârsta lui 
Mihai Eminescu la „arhiva emoţiei” Domniei sale, 
răspunde pozitiv invitaţiei adresate de profesorul 
Gavril Istrate, decanul Facultăţii de Litere, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, din „Iaşii marilor 
iubiri”, capitala Moldovei, în calitate de lector al 
catedrei de Literatura Română, în orizontul esteticii 
şi disciplinelor legate de teoria şi istoria artei. S-au 
scurs cca 46 de ani de când Al. Husar, în tripla sa 
ipostază, de filosof, de istoric, de filolog, a venit la 
Universitatea ieşeană, mânat de vechea certitudine 
din tinereţe, anume că: „nu poţi înţelege fenomenul 
cultural naţional fără un popas în Moldova”, după 
cum „nu te poţi pronunţa în cultura română fără un 
stagiu la Iaşi”. Astfel, acest remarcabil om al 
Literelor şi cărturar de vază a devenit notoriu ca om 
al culturii şi al ideii în cugetul şi în inima ieşenilor o 
autentică legendă, o ademenitoare „oglindă a 
cetăţii”, personalitatea Domniei sale complexă şi 
totală, nu lipsită de contradicţii. În sfera 
„managementului spiritual”, se reflectă eminentul 
ctitor al frumosului, pe de o parte, ca profesor, 
orator, publicist şi îndrumător omniprezent, dar şi 
ca „prieten al culturii şi mare animator”-„prieten al 
poeţilor şi al poeziei”, ca teoretician, exeget, ca 
istoric al literaturii şi artei în ansamblu pe 
coordonata Psiho-Logică, iar prin extensie ca filosof 
al culturii, al formelor ei simbolice, prin contact cu 
parametrul Praxio-Logic. În calitate de arhivist, 
memorialist, ca „reporter” şi „cronicar” al timpului 
anxios pe care-l trăieşte potrivit al determinării 
Onto-Logice.

Al doilea succes de notorietate al lui Alex. Husar, 
„plecat” dintre noi pe un drum fără întoarcere, fără 
de care vom fi singuri, dar prin neuitata-i magistrala 
şi inegalabila zestre artistică îi păstrăm o pioasă şi 
asiduă recunoştinţă, prin umanismul Domniei sale, 
a fost, este şi rămâne pururi o voce inconfundabilă 
în lumea Celor care şi-au închinat o viaţă de om în 
serviciul unor ideatici înalte menite să ne înnobileze 
spiritele. Ca teoretician, încă din studenţie (atunci 
autorul fixându-şi titlul), perfectat prin teza de 
doctorat din anul 1972, iulie, 17, la Facultatea de 
Filosofie a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, prin 
creaţia Metapoetica, apărută la Editura „Univers” în 
1983, îi conferă Maestrului Al. Husar premiul 
„Bogdan Petriceicu-Haşdeu” al Academiei Române, 
pe 1983.

În esenţă, cartea semnifică disocierea dintre 
estetică sub faţeta ştiinţei cunoaşterii sensibile şi a 
frumosului, în totalitatea ei, respectiv metapoetică – 
o conjugare a poeticelor, zestre a diverselor arte şi 
un stil particular al acestora. Asemenea distincţie – 
creată în concepţia germană prin Konrad Fiedler şi 
succesorii săi, e cu atât mai inerentă, cu cât estetica, 
înregistrând un salt spectaculos ca metodă şi ca 
sistem, nu mai constituie doar teoria artei. Graţie 
unui impresionant palmares de „-isme”, 
existenţialisme, structuralisme, semiotice etc., etc., 
ştiinţa „ideografică” perforează astăzi domeniile 
cotidianului, ale universului, a ambianţei şi chiar ale 
realităţii extraterestre.

Cea de a treia carte a structurilor teoretice ale 
ilustrului estetician hermeneut, Izvoarele artei: Ad 
Fontes, Editura „Meridiane”, este mărturia 

inebranlabilă a tentativei de a surprinde „dinamica 
interioară a artei pe firul izvoarelor” ei din vechime, 
până-n postmodernism şi în modernismul de după 
postmodernism. Se invită la curente, opinii, viziuni 
artistice, cele aproximativ 40 de surse  ale artei, 
oscilând între  natură ca lume exterioară (fie 
realitatea vitală, fie viaţa socială), precum lumea, ca 
eu, ori aceea în unitatea ei spirituală ca lume a 
„sufletului”, adică ideile şi trăirile artistului, 
realitatea spirituală, viaţa în sine. Pe acelaşi unghi 
axial diacronic, remarcabilul exeget ni se revelează 
în postura de filosof al culturii şi al formelor lui 
simbolice. Exemplific, în sensul aptitudinilor 
Domniei sale, teoretice, corola aceasta ideatică, 
istorică şi filosofică, cu titlul de Ideea europeană sau 
Noi şi Europa, 1993. Încununată cu premiul 
„Donaster” la Salonul de Carte Românească al 
Bibliotecii judeţene din Iaşi „Gh. Asachi”, octombrie, 
1993, precum şi Mioriţa, apărută la Editura 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1999, cartea în 
speţă ne înrâureşte cultura şi civilizaţia, definindu-
ne ca entitate etnică, în tandem cu ideea naţională.

Volumul Ideea europeană, cu interludii 
sociologice, cum aprecia cunoscutul om de litere, 
Constantin Ciopraga, e „românul unei idei”, iar 
după expresia reputatului eseist ieşean Constantin 
Coroiu care îl „titra” în „Adevărul Literar şi 
Artistic” din noiembrie 1993, ca un „punct de 
sinteză al eseului românesc”, precum şi „carte de 
referinţă a culturii noastre europene, care aduce 
imaginea mişcării şi apartenenţa spiritului românesc 
în coordonatele spiritului european”.

Maestrul Alex. Husar remarcă cum ideea 
„organică” şi „funcţională”, aparţinând conştiinţei 
de sine a poporului român, de la credinţa în 
nemurire a străvechilor geţi şi de la concepţia „ab 
initio” care a dirijat întemeierea statului centralizat 
geto-dac sub viteazul legendar Burebista, până la 
teza lui Eugen Lovinescu, a „interdependenţei 
societăţii moderne” şi la aceea susţinută pe 
baricadele „apriorismului etnic” de Lucian Blaga, în 
Spaţiul mioritic, rămâne autentică şi fundamentală.

Despre creaţia Mioriţa, capodoperă a literaturii 
române şi universale, din 1999, privind-o 
retrospectiv, desprindem, că aceasta reprezintă o 
sinteză critică a variatelor opinii, atât în ţară cât şi în 
străinătate, „mitul axial al culturii româneşti”, dar şi 
„un remarcabil reper” în cercetarea cu acribie a unui 
„vechi şi vast capitol al ideilor”.

Autorul celebrei lecturi folclorice, „sinteză a 
spiritualităţii poporului român”, supranumită astfel, 
inegalabila Mioriţa constituie o inestimabilă 
frumuse?e artistică în viziunea ilustrului ,estetician. 
Exitusul este „jertfă voluntară de sine”, după cum 
glăsuia genialul Mircea Eliade.

Pasionat călător, dornic să se închine 
„frumosului din Cetăţile liniştii”, cum cugeta atât de 
plastic Mateiu Caragiale, ori „aseminea fântânilor ce 
deşteaptă arsura setei peregrinului...”, cum zicea 
odinioară sfătosul Costache Negruzzi, 
îngemănându-se cu protagonistul cărţii sale Anti-
Gog (apărut în 1997), cu care rezonează, maestrul 
Alexandru Husar a întreprins în bogata-i şi 
surprinzătoarea-i existenţă cu urcuşuri, dar şi cu 
nelipsitele-i coborâşuri, sumedenii de excursii cu o 
diversitate de ţeluri ştiin?ifico-culturale. Deplasările 
multiple le-a făcut la Moscova, alte urbe ruseşti; la 
Kiev, Roma, Veneţia, Neapole, alte locuri; la 
München, Tübingen, Heidelberg, Koln, Aachen, 
Stutgart şi în alte centre de cultură germane; Lublin, 
Cracovia-Polonia; Grecia, Cehoslovacia etc.

Realizată exemplar sub pana unui maestru în 
filosofie, în istorie, în litere, deschiderea largă spre 
lume se reflectă actualmente, în mai multe cărţi 
purtând parafa Domniei sale.
Opera de debut a lui Alex. Husar se intitulează 
Dincolo de ruine, prefaţată de distinsul istoric clujean, 
Camil Mureşan, care subliniază, remarcând în cazul 
autorului acesteia rigoarea informaţiei, capacitatea 
de a crea precum şi spiritul expresiv ceea ce le 
conferă savoare cititorilor. Ne prezintă marea 
poveste vie a istoriei, simboluri inveterate ale unor 
timpuri eroice prin care au trecut odinioară 
strămoşii noştri, exemple concludente pentru 
generaţii prezente şi viitoare. A fost tradusă în limba 
maghiară de Román Dezsö, în 1961, Editura 
Ştiinţifică. Mai târziu, ilustrul scriitor va realiza 
performanţa de a unifica „interesul istoricului (...) cu 
sensibilitatea literatului”.

Al. Husar – voievodul luminat 
al propagării ideii europene, 
maestru al umanismului

Petre HERŢANU

(va urma)

personalităţi ieşene
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Academia Păstorel
Domnul senator BUJOREL POMPILIU DULAP este cam îngrijorat. În urmă cu 

ceva vreme, nu prea multă, se votase legea alegerilor uninominale, iar consilierii de 
imagine îl bătuseră la cap să mai iasă în teritoriu, însă el îi cam repezise atunci: 

- Bă, io-s soldat credincios partidului şi unde mă trimite el, acolo io-m' fac treaba! 
Numai că ieri fusese la partid şi acesta-i spusese cam încruntat:
- Băiii, DULAPULE, păi, ţie când ţi-a mers bine, şi hai, că ţi-a mers mai mereu pe 

mâna noastră, nu prea te-ai gândit la partid. Iar acu vrei să fii băgat în colegiu! Hai, 
sictir, descurcă-te singur! Se retrăsese din birou mergând de-a îndăratelea şi cu un 
surâs cleios întins pe faţă, bâiguind că: „scuzaţi poate am deranjat acu' şi nu era 
momentu', scuzaţiii”... 

Abia după ce închisese uşa biroului un gând i-a trecut prin cap dându-i cufureală: 
„Bă, să vezi c-am belit-o! Apoi se duse în biroul său şi căzu cu capul pe masă. Nu i 
se părea drept! Adică, cum! Tocmai el care de când cu revoluţia şi-a ars carnetul de 
partid şi deşi era profesor de marxism a dat o lecţie de demnitate tuturor înscriindu-
se curajos în noul partid de stânga, apoi în unul de centru stânga, apoi la centru 
dreapta şi acum în unul de dreapta, că la el nu contează ideologiile ci binele 
poporului, acum tocmai el să rămână fără colegiu!? Aşa ceva este imposibil! Leul din 
el ieşi la suprafaţă şi începu să ragă... 

Consilierii se adunară în jurul său şi concepură imediat un plan de măsuri! Se va 
dovedi că  este, de unul singur, capabil să obţină voturi în teritoriu, acolo unde este 
iubit, apreciat şi înţeles!

- Adică unde, îl  întrebă, destul de uimit, pe consilierul-şef. 
- Ăăămmm, ăăă, păi, io cred că la şcoală, acolo unde aveţi colegi... prieteni... 

dracu' ştie... Da! Propun, pentru început, o vizită la această şcoală, apoi vom face un 
sondaj de opinie şi vom calcula ce procente aveţi pentru... Consilierul ştia el ce ştia, 
însă gândul că-l va mulge pe zgârcan de nişte parale motiva suficient. Zis şi făcut!

În săptămâna următoare nişte piţifelderi locali din staff-ul de campanie al 
senatorului făcură, contra cost desigur, agitaţie în şcoala cu pricina că, iată, vine în 
vizită de lucru domnul senator, că el nu v-a uitat, că o fi el senator, dar a rămas cu 
sufletul la catedră, că şi acum îi pare rău că nu mai predă, că vine cu planuri mari, 
şiii, mare atenţie cum îl primiţi, că de asta depinde dacă veţi avea fonduri la iarnă 
pentru încălzire şi curent electric.

Prin urmare, în ziua cu pricina, elevii au fost scoşi în curte cu steguleţe, cu 
balonaşe, cu insigne şi cu figuri sincer radioase pentru că după ce-l primeau cum se 
cuvine pe domnul senator, o tuleau de la ore, şi se duceau la film sau la joacă pe 
maidanul din spatele şcolii, fiindcă profesorii nu puteau ţine cursuri fiind ocupaţi cu 
această activitate de protocol zero. Spun protocol, deoarece senatorul făcuse rost, prin 
mijloace specifice, de la sponsori, de ceva apă minerală, nişte fursecuri, şi chiar de 
două platouri cu sandviciuri de la un găozar, patronul unei firme de catering pe 
care-l scăpase de la o încurcătură cu nişte toxiinfecţii alimentare la o cumetrie. Mai 
pusese de-un şpriţ şi profa de chimie care era directoare adjunctă şi făcea parte din 
acelaşi partid cu senatorul. Bine, nu era chiar o chestiune dezinteresată, se şi vedea 
inspectoare la judeţ şi nu se făcea să nu se simtă. Una peste alta, festivitate în toată 
regula! 

Maşina, cu girofarurile în funcţiune şi sirenele de rigoare la maximum, intră în 
curtea şcolii însoţită de forţele locale ale poliţiei şi ale reprezentanţilor din teritoriu ai 
partidului, elevii începură să strige tot felul de tâmpenii, însă foarte însufleţiţi şi 
veseli, profii îmbrăcaţi cu costum şi cravată aplaudară şi... din luxosul automobil ieşi, 
măreţ şi plin de importanţă, însuşi domnul senator. Dădu mâna cu fiecare din 
profesori, o pupă pe directoarea adjunctă şi îşi şterse o lacrimă de emoţie când 
alunecă pe treptele cam rupte ale scării de la intrare. Nimeni nu a observat asta, mai 
ales că elevii erau deja îmbulziţi la ieşirea pe poartă, urlând de fericire.          

Cum protocolul prevedea mai întâi o conferinţă într-una din clase şi abia peste o 
oră întâlnirea amicală, senatorul rupse inima tuturor propunând cu acea sinceritate 
specifică politicienilor:

- Măi, fraţilor, oameni buni, nu pentru conferinţe am venit eu aici la voi! Am 
venit să-mi mai trag sufletul, să mai fiu măcar pentru un ceas alături de cei mai dragi 
dintre colegii mei, să mai stăm puţin de vorbă, aşa ca de la om la om, nu...

Tonul aplauzelor îl dădu tot doamna de chimie, deşi, directoarea se uita la ea 
precum un canibal rupt de foame care tocmai a întâlnit un misionar alb şi durduliu. 
Ca să nu mai vorbim că toţi au răsuflat uşuraţi fiindcă nu se răceau nici sarmalele 
aduse de o mamă a unei loaze ca să-l treacă proful de sport. În sala de clasă 
amenajată cu masă pe mijloc scaune şi câteva buchete de flori, profesorii se aşezară 
cu speranţa că vor mânca în linişte, apoi se vor duce acasă bucuroşi de economia 
făcută pe ziua respectivă. N-a fost să fie!

Senatorul rămase în picioare şi începu să vorbească despre realizările guvernării 
din care făcuse parte patru ani, privind crâncen atunci când vreun mesean încerca să 
întindă mâna către platouri. Şi ce minunat vorbea el despre investiţiile de portofoliu, 
despre alinierea la acquis-ul european, la valorile democraţiei consolidate, sau despre 
privatizările strategice cu parteneri euro-atlantici. Eee, dar despre realizările 
economice şi strălucitele succese în combaterea sărăciei, a inflaţiei, prin creşterea 
accelerată a productivităţii, despre procentele de excepţie acordate educaţiei şi 
învăţământului, despre sustenabilitatea programelor de mărire a salariilor tuturor 
bugetarilor, dar mai ales ale profesorilor, aceşti apostoli ai neamului, cei responsabili 
faţă de generaţiile viitoare, de şcolile noi care urmau să fie construite, şi câte şi mai 
câte... După o oră se prăbuşi pe scaun şi începu să se şteargă de transpiraţie cu un 
prosop dat de unul dintre bodigarzi. Zâmbea totuşi triumfător, convins de imensul 
succes reputat şi, prin urmare, foarte binevoitor. Deci, îşi roti vultureşte ochii injectaţi, 
de jur împrejur, şi întrebă, aşaaa, mai mult în glumă, ca să vadă masele ce spiritual e 
el:    

- Ei, mai are cineva vreo nelămurire? Spre surprinderea sa, un profesor mai în 
vârstă, domnul DINU, de matematică, se ridică respectuos, îşi drese glasul şi rosti:

- Domnule senator, eu una, totuşi, nu prea înţeleg!
- Hă, hă, hăăă, păi, zi băi, domnule, că de aia suntem noi aici ca să te lămurim, 

execută senatorul încă o glumă, de serviciu, care stârni râsete de circumstanţă.
- Dacă, aşa cum ne-aţi spus, timp de patru ani, economia a cunoscut cea mai 

mare creştere din istorie şi dacă, în tot acest timp, salariul meu s-a mărit, că acesta 
este adevărul, cu peste cinci zeci la sută, cum se face că, dacă acum patru ani din 
salariu îmi puteam cumpăra o sută de pâini, acum, cu toată mărirea, nu mai pot 
cumpăra decât opt zeci de pâini de aceeaşi calitate şi greutate?

Senatorul se ridică, măreţ, în picioare şi-i spuse:
- Auzi, băi, nea, din cauza unor tâmpiţi ca tine nu se dezvoltă ţara asta, că eşti un 
bou şi te bag în mă-ta!    

Recent prolificul epigramist Eugen Deutsch 
a editat o placheta cu titlul”Ocolul 
pamântului în 80 de epigrame”.
 
 În Olanda 

Când prin Olanda m-au condus 
Amicii s-au purta frumos 
Fiindcă-n Ţările de Jos 
Nu ne puteau privi de sus! 

La Paris 

 Sunt şi-n Paris destui bronzaţi 
Ce-n Turnul Eiffel, în perechi, 
Se-ntreaba, foarte excitati: 
„Cât dau aici pe fierul vechi?” 
  
La Nissa
  
Când vezi fetite multe-n jur, 
Golase, demne de-un sarut, 
Îti spui ca EVA s-a nascut 
Direct din Coasta de Azur. 
  
La Roma 
  
Iesenii la Roma-s acasa 
Caci ambele, stie oricine, 
Ţi-oferă tot pizza la masă 
Si au câte sapte coline. 
  
În bazar la Istanbul 
  
Se vând alune-americane, 
Rahat, halva şi blugi turceşti, 
Dar si cadâne: fetiscane 
           ...din Bucureşti. 
  
În Japonia 
  
Desi merg toate ca pe roate 
Asa cum este si la noi, socot; 
Au multe trenuri suspendate... 
Aici de-un cablu iar la noi de tot. 
  
                 ***
Triunghiul Bermudelor 
  
Loc în care s-au pierdut 
Nave-n marea-albastra; 
Poate-asa a disparut 
Chiar si flota noastra.   Familiala
      
Ca-n drumul nostru s-a ivit
Prilej de ceartă, câteodată,
E drept, şi recunosc cinstit,
Dar cine crezi ca-i…vinovata?
                                   Liviu Calcâi

Unei doctoriţe în autobuz
                    
Locul ţi-a cedat atent,
Bucuria ţi-a fost mare,
Fost-a primul pacient
Pus de tine pe picioare!
                                     Ioan Zaharia
Catastrofa

Pamântul s-ar fi dus, hainul,
De-a berbeleacul, vorba ceea,
De n-ar fi fost pe lume vinul,
Tutunul, dracul şi femeia!

Unui scriitor neinspirat
          
Uitând un vechi proverb latin,

Politică pe înţelesul tuturor
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Ce va mirati ca se înseala,
Când adevarul e în vin
Si el îl cauta-n cerneala?
                            Al. O. Teodoreanu-Păstorel

Pisica si soarecele

  Reuşind să prindă şoarecele-n gheare,
  După multe ore grele de-aşteptare,
  O pisică neagră, neavând ce face,
 A-nceput, voioasa, cu el sa se joace;
  Îl lăsa în voie, se făcea distrată,
  Dar, când da să fugă, îl prindea îndată,
  Până şoricelul, schingiuit prea tare,
 A ramas, sarmanul, fara de suflare, 
  Iar pisica noastră, mult prea obosită,
  Aţipi degrabă, şi-n acea clipită
  Cel de care-n „luptă” se alese scrumul
 A-nviat deodata si pe-aici ti-e drumul!...

                                                       Morala:
   Tot la fel se-ntâmplă, fără îndoială,
   Şi cu arestaţii, brusc răpuşi de boală;
   Puşi în libertate, pentru cercetare,
   Când se simt mai bine...fug peste hotare!

Ioan Toderaşcu

Sonetul hazului de necaz
                            
E secetă, şomaj şi ca atare
Al vieţii curs e tot mai descendent,
Industria-i în prag de faliment
Şi-auzi de "tunuri" care mai de care...

 E leul slab,corupţia-i in floare,
Aleşii noştri dorm în Parlament,
Guvernul eunuc e impotent,
Aşa, încât, "mon cher , e criză mare"!

 Dar vezi, românu-i hâtru-n Europa;
El poate depăşi uşor sincopa
Şi colapsul acesta serios,

 Deoarece aşa precum se ştie
Sunt multe "boli" în biata Românie,
Dar râsul la români e sănătos!!

Vasile Vajoga

 
Criza economica si cresterea somajului 
  
Guvernul, cu prioritate 
Se zbate ca cei daţi afară 
Sa aiba slujbe-asigurate 
(Ca preoti avem multi în tara!) 
  
S-a votat constituirea fondului pentru 
malpraxis în domeniul sanatatii 
  
O culpa medicala, spus pe sleau, 
Se-acopera în doar o saptamâna 
Sau de colegiul medicilor, sau 
De câteva hârleţe cu ţărână. 
  
România, tara cu 100 sporuri salariale 
  
Spor de Craciun, de Paste, de avarii 
De zgomot, greata, colici, stres, efort, 
Atâtea sporuri si-au votat mai marii 
Ca leafa-i doar „cireasa de pe tort”. 
  
„Garda de corp” 
  
Zău că-ţi faci cruce când dai curs 
La a lui Darwin ontogrila! 
Ce cale lunga a parcurs 
De la maimuta la „gorila”! 

 George Petrone

Fericit prin comparatie

Vorbele goale încearcă sa umple golul valorilor.
La o gluma buna râzi cu tot corpul.
Unul doarme în opt ore cât altul in trei.
Vremea unora fie că a trecut, fie că încă nu a venit.
Educaţia unui copil ar trebui sa înceapă cu 25 – 30 de ani înainte de naşterea 
lui.
Sunt de acord cu tine că nu trebuie să fim întotdeauna de acord.
L-a trântit cu fundul de Terra (political corect).
Moda asta nu mai e la  modă…
Cultură de masă? Păi, ori una, ori alta…!
E trist când te consideri fericit doar prin comparaţie…
Comentator de şuetă.
Nu putem ieşi din labirint, dar încercăm măcar să nu ne rătăcim.
Timpul nu are răbdare.
Nostalgii interesate.
Mulţi mă îndrumă spre o direcţie în care nu am nici o treaba.
Limba merge înainte (dintr-un studiu).
Ca să miroşi bine, nu e nevoie să ai nasul mare…E suficient să te speli.
Un înger mefistofelic.
Credincios de operetă.
Ceea ce nu s-a întâmplat este, adesea, mult mai important decât ce s-a 
întâmplat.

Dorel  SCHOR 
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literatură universală
Poezie din Balcani

Ivan Zhelev 
(Bulgaria)

Ivan Zhelev s-a născut în 1964, în oraşul Iampol, 
Bulgaria. A absolvit Universitatea de Arhitectură, 
construcţii şi geodezie, din Sofia. Volumul de debut, 
Înger şi oază, 1995, versuri, a fost distins cu premiul a 
primit „Southern Spring National Award”, 1996, iar 
pentru al doilea, Fără cenuşă, a primit Premiul 
Naţional de poezie „Ivan Nikolov”, în 2007. Locuieşte 
în Sofia.  

*
Câteva frunze cad aşa de încet
Că vor ajunge jos dincolo de toamna viitoare. 

Mărturisire

Iubesc locurile însorite
ale pistruilor tăi.
Mi-e teamă de amurg –
Nu sunt nimerit pentru o stea.
„Ce pasăre cu un comportament ceresc”,
gândesc ochii tăi.

Adevărul e mai puţin spectaculos.
Sunt un fluture –
Un vierme care poate să zboare
Puţin mai sus
Decât pot florile.

*
Ai zburat jos din ceruri ca o păsărică.
Hoinăreşti pe pământ ca un câine.
Este uşor să iubeşti viaţa pe pământ.
Este greu să o suporţi.

Deşertul

Omul, după ce trece de speranţe,
Ajunge la tăcerea deşertului.
Dar buzele lui arse, fără speranţă
Uneori zâmbesc dintr-o dată.
Şi el şi ea înţeleg brusc
Că au rămas păstrând azi în deşert, 
Ceea ce fiecare este pentru celălalt
Apă şi umbră, înger şi oază.

Poezie arabă contemporană

Stări de fapt

Salih el-Soisi
(Tunisia)

Violine

Triste între două mantre
Violinele copile dansează
Şi plâng
Amintirea roaselor lor strune…

Moarte lentă

Colo, lângă o veche vatră,
Şade ea elogiind ce-a mai rămas
Din vremurile lujerilor de grâu – vremea ei!
Ce vremuri minunate…!
Toamna s-a întors aşa curând ăst an …

Balcanica

Predică

Într-o noapte atât de lungă cum e asta
Ce-ar putea face doi îndrăgostiţi…?
Poate c-ar putea zâmbi Lunii ascunse
În spatele norilor de iarnă
Şi visa…!

Scrisoare

Am pus trandafirul în misivă
Cu ceva litere pe care le presar precum lacrimile
Pe o maramă
Dimineaţa ea şi-a deschis cutia poştală
Atunci o lumină-a izbucnit
Şi între degetele ei au dansat o mie de fluturi…!

Vis strecurându-se în nevăzut

Munir Meyzed 
(Palestina)

O, iubito,
Cine are o inima care nu cunoaşte supărarea
Acela nicicând lumina nu o va vedea
Cine-şi ţese-mbrăcămintea cu iţele izolării
Acela nicicând căldura nu o va simţi…

Aici păşesc într-un vis
Visând
Sunt într-un vis târându-mă prin balcoanele 
nevăzutului
Însoţit de regretele vieţii trecute
Şi celei care a fost
Ele vor deveni fluturi şi vrăbii
Zburând prin vis
Poeme de dragoste
Scrise pentru o zână pe care o pierd
Şi ea se-ndepărtează…!

În oglindă
Doi îndrăgostiţi
Fâlfâind două aripi uriaşe
Nici unul drumul celuilalt nu ştie
Iubita mea şi eu…!

Acolo plânge o Lună
Plângând marea şi umbra
Şi de dragul meu
Ea retează unghiile întunericului
Şi un pescăruş îmi pavează o cale către ceruri
Şi un drum spre singurătate
În timp ce pardoseşte un drum pentru iubita mea 
către suflet…!

O, iubito
Între singurătate şi cer
Mă văd pe mine incapabil să-mi înec supărarea
Ea persistă în a fi o muză fără mesager
Suferind de chinul separării şi despărţirii…

Trei scene din jurnalul unui om mohorât

Haneen Omar 
(Algeria)

1.
Singur eşti.
Amintirea iubirii e fără conţinut, în pofida 
anturajului
Ceştile tale
Fără cafea
Întunericul care le umple
Are gustul cafelei şi mirosul plânsului

2.
În faţa mesei un spectru
Eşti tu, în timp ce gândeşti că e altcineva…

Sub picioarele tale un gol tremurător
Te învăluie
Şi face cerul să jelească

3.
Acum ai:
- în timp ce te străduieşti din greu să fii
poet ultima dată –
toc
hârtie
o dorinţă!
Dar lipsa ta de vlagă încă-i
Mai puternică e decât toate aste lucruri…

Strada principală

Lamis Sa'aidi 
(Algeria)

Bătrânul colb
sălăşluieşte în balcoane…
Doar bătrâna înţelege:
De ce ploaia de toamnă nu e-n stare
Să spele al serii chip…!
Ea pătrunde-n sala de cinema deschisă
Privind la filmu-i favorit –
Defilarea pedestraşilor şi a carelor
realizând că eroul va fi mai frumos
când va mai îmbătrâni…!
Doar ea îl va săruta la finalul filmului
şi va pleca cu dânsul la sfârşitul nopţii
împreună cu demult.

Ambiţie

Abdulsalam Mosbah 
(Maroc)

1.
Doamna mea,
Ambiţiile mele fost-au mărunte
foarte simple
adică să fiu Singurul, în cuib,
În sanctuarul pelicanului,
Sau pe braţele Lunii,
Ori curentul care ne poartă şi ne duce la un alfabet
Care explodează fertil
Ispiteşte şoaptele,
Ale iubirii fructe…
Şi trezeşte înlăuntru-ne-o cerească atracţie
Muguri în deşertul trupului
Curăţindu-ne de bubele aridităţii
De seceta iubirii
Şi de seceta facerii amorului…

2.
Doamna mea
Ambiţia mea a fost mai neînsemnată
Decât ţi-ai putea imagina
Ambiţia mea a fost să stau într-o cafenea,
Să pocnesc din degete după chelner
Să comand ceşti cu vise,
Câteva felii
Din pâinea timpului…
Când tânără dorinţa ne atingea
Noi leneveam în umbra umedului alfabet
Pentru ca să înfrumuseţăm un regat
Care permite şoaptele,
Revelaţia,
Locuri în care am putea sădi iubirea
Şi făgăduita speranţă
Şi să deschidem pentru înfrânatele dorinţe
o fereastră
în acoperişul timpului
şi adormim goi
Ca toţi oamenii simpli…!!

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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degustări cultural - literareRespirînd Toamna prin ruginite 
tăceri de gînduri1

 Motto: "Ceeace am făcut pentru noi în? ine moare odată cu noi, 
ceeace facem pentru ceilal? i rămîne ? i este nemuritor"

Albert PIKE

Vatra, nr. 7-8 (460-461), se deschide cu angoasele 
poetice ale Simonei-Grazia Dima (O plimbare prin parc): 
„Mă plimb prin parcul zburătăcit de vîntoasă, / 
manelele-s mai puternice ca oricînd, / în loc de aer îţi 
intră în ochi anestezic, / să te facă să suporţi minciuna, 
/ să nu-ţi mai fie dor de adevăr.“ În acelaşi timp Vasile 
Igna se plimbă printre Animale domestice („Aş fi vrut să 
mă furişez într-un crîng/ unde nu văd bulevardele 
oraşelor/ şi unde cuvintele ajung rar/ sau din 
întîmplare“), pentru a observa că „ploaia e asemenea 
dragostei/ ea ocoleşte animalele sălbatice/  lasă 
deschise  ferestrele cerului pentru/ norii transparenţi, 
pentru ezitările/ asfinţitului.“ Introducere în atmosferă 
pentru secţiunea principală a numărului de faţă Poezia 
italiană de azi, deschisă de un minidiscurs semnat Alex. 
Cistelecan: „poezia italiană de azi e cam în aceeaşi 
situaţie în care se găseşte poezia română: se scrie mult 
şi se vinde foarte puţin.“ Cu ajutorul „dl. Luciano 
Landolfi, directorul revistei de poezie Atelier“, ni se 
propune „o adevărată antologie, consistentă şi 
relevantă. […] În plus, dl. Luciano Landolfi ne-a oferit 
şi o cheie de lectură, de fapt o adevărată panoramă 
critică, documentată şi concisă […] domnia sa a făcut 
partea cea mai grea, nouă rămînîndu-ne doar operaţia 
de traducere.“ Rezultatul? O imagine complexă şi 
articulată asupra poeziei italiene, împărţită în două 
mari perioade: una a postmodernităţii, ilustrată de 
Cesare Viviani, Valerio Magrelli, Giuseppe Conte, 
Maurizio Cucchi, Antonio Ricardi, Alessandro Ceni, 
Milo de Angelis, Antonella Anedda, Gianni d'Elia, 
Flavio Santi şi Andea Ponso, urmată de o perioadă 
„numită de dl. Landolfi dincolo de secolul XX “, ilustrată 
de Umberto Fiori, Fabio Pusterla, Edoardo Zuccato, 
Riccardo Ielmini, Simone Cattaneo, Federico Italiano, 
Andrea Temporelli, Alessandro Rivali şi Davide Brullo, 
la care „ni s-a părut de minim bun simţ“ adăugarea 
numelui lui Luciano Landolfi însuşi, „care nu e doar un 
critic şi un teoretician al poeziei, ci şi poet el însuşi.“ o 
întreprindere extrem de serioasă şi foarte utilă, care se 
citeşte cu mult folos şi interes. O reuşită a unui număr 
din care am mai remarcat: proza semnată de Bedros 
Horasangian (Isabelle), comentariile lui Dan Culcer 
(Illyés Gyula în dialog cu Dan Culcer. 1978: o punte 
nevăzută), Ştefan Borbely (Autoportret în oglindă), 
Cristina Timar (Cum să trăieşti cu o femeie necredincioasă), 
Andrei Moldovan (Rebreanu şi Rebrenii), Iulian Boldea 
(Ion Bogdan Lefter faţă cu postmodernismul), Rodica 
Grigore (William Trevor. Din nou Irlanda), Andrei Pop 
(În peştera lui Polifem), Ruxandra Cesereanu (Corăbiile 
nebunilor în Maestrul şi Margareta), alături de Alex 
Goldiş (Rolul călinescianismului în recuperarea autonomiei 
esteticului) şi Frederic Jameson (Deconstrucţia expresiei). 

De la Bîrlad primim Baaadul literar, nr. 3 (10), 
august 2009, realizat în excelente condiţii grafice şi cu 
un conţinut incitant. Contribuţiile lui Gruia Novac 
(Reflecţiile unui ciob din oglinda vremurilor), Constantin 
Călin (Note despre „Proză“ de Bacovia), Valentin Ciucă 
(Prin expoziţiile din Moldova), Nicolae Sava (o variantă 
plauzibilă a naşterii romanului Baltagul), Ion Ţepelea (La 
„fîntîna“veşniciei), Ion Popescu-Sireteanu (Contribuţii la o 
bibliografie Alexandru I. Philippide) se citesc cu interes. 
Am mai reţinut calitatea poeziilor semnate de Ion 
Murgeanu, Alexandru Jurcan şi Petruş Andrei. Pe cele 
asumate de Traian Vasilcău le-am mai citit şi semnalat 
şi în alte reviste literare!   

În Orizont, nr. 9 (1524) Şerban Foarţă (Galben) 
jonglează cu „echipa galbenă de polo […] îngăduindu-
ţi, în suspensie/ să stai, ca-n în apă, un corpuscul/ 
între-auroră şi crepuscul, / cît ţine meciul de adio / cu 
îngerii din Mar di Dio.“ Am reţinut cele trei interviuri 
inedite despre N. Steinhardt, realizate de Diana 
Şimonca-Opriţa – cu Virgil Cândea (Omul şi construcţia 
interioară) şi Alexandru Paleologu (Fără teamă, despre 
admiraţie) – alături de Adrian Sabău cu George 
Ardeleanu (Paradoxul Steinhardt) extrem de dense şi 
deosebit de interesante pentru atmosfera şi informaţiile 
evocate. În rest, în nota obişnuită, contribuţii serioase 
semnate de Christina Zarifopol-Illias (Matei Călinescu: 
memoria in aeterna), Elena Craşovan (Suprafaţă şi 
profunzime), Graţiela Benga (La locul potrivit), Alexandru 
Budac (Fumatul ucide), Tudor Creţu (Licărul imaginii) 
sau Otilia Hedeşan (Imaginea Sugestivă).

Convorbiri literare, nr. 8 (164), cuprinde, pe lîngă 
rubricile deja consacrate, semnate de Cassian Maria 
Spiridon (Tortura cea de toate zilele), Irina Mavrodin 
(Poezie şi rugăciune), Maria Carpov (Normală, dar nu 
banală), Elvira Sorohan (cicero şi Antonius, Seneca şi Nero 
în scrisorile lui Petrarca), Alexandru Zub (Eminescu şi 
identitatea naţională), Ioan Holban (O poveste cu pămînt şi 

cer), am citit cu interes şi interviurile „omagiale“ cu Ion 
Beldeanu („Poezia pe care o practică unii înseamnă, de fapt, 
o înşiruire de vorbe“), realizat de L. D. Clement, cu 
Nicolae Busuioc („Timpul trăit şi dialogul cu sine“), 
realizat de Bogdan Mihai Mandache, alături de 
„dialogul“ lui Aurel Ştefanachi cu Gheorghe Buzatu 
(„Demitizările funcţionează oricum în cazul istoricilor“). Ca 
de fiecare dată, se citesc cu profit intelectual şi estetic 
paginile semnate de Gheorghe Grigurcu (Între manieră 
şi manierism), Constantin Dram (Un fel de roman poliţist 
şi alte implicaţii), Dan Mănucă (În căutarea certitudinii), 
Vasile Spiridon (În patru vînturi), Emanuela Ilie (Poetul, 
călăul şi triunghiurile cu pupilă albastră) sau Livia 
Cotorcea (Dostoievski în viaţă şi în operă) şi Elena 
Vulcănescu (Valeria Micle Sturdza). De substanţă sunt şi 
intervenţiilelui Antonio Patraş şi Adrian G. Romila la 
Ancheta revistei: Istoria literaturii române postbelice între 
premise şi realizări. 

În condiţii grafice deosebite, Biblioteca judeţeană „V. 
A. Urechia“ din Galaţi ne propune revista trimestrială 
Axis Libri, nr. 3, iunie 2009, ce se dechide 
„primăvăratec“, editorialul (Vremea înnoirilor), semnat 
de directorul Zanfir Ilie, cel ce realizează că un „suflu 
nou, de reavăn şi senin, inundă tot ce este viu, 
exacerbînd dorinţa de a scoate la lumină rodul a tot ce 
s-a acumulat în timp din zăbava celor ce s-au dăruit.“ 
Urmează, după cîteva intervenţii legate, cum altfel, de 
Anul Urechia (Valentina Oneţ şi Constantin Ardeleanu), 
detalierea cîtorva dintre „proiectele şi programele de 
punere în operă a misiunii Bibliotecii“: Paula Gânju 
(Restaurarea - „leac“ pentru carte!), Mariana Pavel 
(Documentele multimedia şi utilizatorii acestora), Valerica 
Iacomi (Depozitul legal din Biblioteca „V. A. Urechea“ 
Galaţi), Laurenţiu Onosă (Noţiuni generale despre 
drepturile de autor), sau Dragoş Adrian Neagu 
(Managementul proiectelor şi dezvoltarea bibliotecii publice). 
Am mai reţinut mărturisirile lui Fănuş Neagu (Cum am 
scris Îngerul a strigat), deşi le-am mai citit şi prezentat cu 
ocazia publicării lor în altă parte (se poartă!), eseul 
asumat de Ivan Ivlampie (Despre calitatea vieţii), alături 
de Ideea de romanitate şi dacism în gîndirea eminesciană, 
semnat C. GH. Marinescu şi Fantasticul – vrăjirea şi 
dezvrăjirea lumii, asumat de Mirel Floricel.  

Din Atitudini, nr. 3(32), iulie-septembrie 2009, 
editată de Casa de Cultură „I. L. Caragiale“ din Ploieşti, 
am apreciat interviul realizat de Nicolae Dumitrescu cu 
Liana Gabriela Dupont (Orice clipă alături de Nino 
Stratan era un moment unic), alături de „flash-urile“ cu 
Octavian Lazăr Cosma (Era tot cu zîmbetul pe buze), 
Cornel Ţăranu (Enescu i-a conferit Premiul George Enescu 
pentru compoziţie) şi Dan Dediu (Din 20 în 20 de ani 
muzica se schimbă. Muzica lui Paul Constantinescu rămîne). 
În rest, poezie decentă (Ana Maria Bercea, Georgiana 
Surugiu, Ion Tereanu, Elena Datcu) şi un incitant 
fragment din teza de doctorat a Danielei Sitar-Tăut 
(Gib. I. Mihăescu – Poetica seducţiei), publicată în volum, 
în 2007, la Editura Princeps Edit din Iaşi (Estetica 
donjuanismului. O analiză a fenomenului autohton).

În Axioma, nr. 8(113), continuă evocarea lui Paul 
Constantinescu, la centenarul naşterii sale, (Paul 
Constantinescu – un compozitor european); tot la capitolul 
„continuări“, semnalăm contribuţiile semnate de Elena-
Cristina Baciu (Panait Istrati, Codin – o naraţiune 
balzaciană), Maria-Mirabela Negroiu (Oratoriu pentru 
imprudenţă), Radu Russu (Japonia), Mihai Brescan 
(Matematica şi problema libertăţii spiritului), alături de 
Lucian Gruia (Brâncuşi şi structurile antropologice ale 
imaginarului). Am mai reţinut Cronica literară semnată 
de Constantin Trandafir (Spectacolul parodiei şi 
autoparodiei), alături de corespondenţele din Franţa 
(Didier Nordon) şi Germania (Cătălina Ene). Poezie 
bună, semnată de Marian Ruscu, Viorica Răduţă şi 
Dariusz Sosnicki (în traducerea lui Vasile Moga).

Revista nouă, nr. 7(52), dedică o importantă 
secţiune Centenarului Constantin Noica (12 iulie 1909 – 4 
decembrie 1987): semnează Constantin Aslam 
(Paradoxul Noica), Claudiu Baciu (Faust, personajul în 
căutarea unui autor: Noica), Viorel Cernica (Observaţie 
asupra filosofiei culturii a lui C. Noica), Christian Crăciun 
(Europa lui Noica), Marin Diaconu (Îndemnul lui Noica de 
a fi de faţă), Florin Dochia (Transcrierea şi lectura vieţii 
interioare), Paul-Gabriel Sandu (Darul lui Noica), C. 
Trandafir (Gîndirea deschisă ca viaţa). Din acelaşi număr 
am mai reţinut: Jurnalul lui C.Trandafir, alături de 
articolele semnate de Ion Lilă (Impresii şi expresii), 
Ştefan Ene (Anii uitaţi ai lui Mihail Sebastian), sau Codruţ 
Constantinescu (Ard malurile Nistrului!). Poezie de 
calitate semnează Gabriela Musetti şi Marina Moretti 
(în traducerea Mardenei Kelmendi) şi Dan Dănilă.   

Ludică şi incitantă, ca de fiecare dată, revista 
constănţeană Tomis, nr. 473, august 2009, cu un sumar 
extrem de bogat şi variat din care semnalăm, din pipsa 
spaţiului tipografic, doar Creditorialul lui Bogdan 

Papacostea (Subiectul cultural al anului), alături de cele 
semnate de Beatrice Lepădat (Keith Jarrett – o definiţie a 
miracolului), Sergiu Miculescu (O filosofie în fărîme), 
Adrian Tamaş (Kiarostami, revoluţionarul iranian), Felix 
Nicolau (Complicat de simplu), Maria Alexe (Există o 
proză feminină în Basarabia), Raluca Şerban-Naclad 
(Jurnalul lui Lascăr Vorel), George Vasilievici (Copilul din 
orbită), Clement Greenberg (Avangardă şi kitsch), 
Constantin Stroe (Emascularea moralei de către Marx).

Bucovina literară, nr.8-9(222-223), conţine un aerisit 
interviu cu Ion Pop („Ne suntem, dacă putem fi“), realizat 
de Alexandru Ovidiu Vintilă, din care cităm: „Fără 
îndoială, a trăi în provincie e un mic handicap. Oricît ai 
fi de bun, nu te afli în centrul scenei pe care îl pot ocupa 
oameni ajunşi acolo tocmai pentru că reflectoarele sunt 
mai aproape de el şi maşiniştii mai numeroşi. Vă spun 
însă, sincer, că, personal, nu m-am simţit decît în mică 
măsură marginalizat. […] Şi la urma urmei, cum am 
spus şi cu alte ocazii, provincială poate fi şi Capitala.“ 
Magda Ursache (Uniunea scriitorilor cu bulină roşie), 
Alexandru Dobrescu (Temă şi variaţiuni), Theodor 
Codreanu (Istoria „canonică a literaturii române“ – partea a 
V-a), Constantin Cubleşan (Aglaia), Mircea Coloşenco 
(Nicolae Labiş  – epistolier condescendent), N. Georgescu 
(Eminescu în Dobrogea), Elisabeta Isanos (…Magda), 
Nicolae Turtureanu (Jurnalul unei menajere), Doina 
Cernica (Sărbătoarea Ion Beldeanu, o sărbătoare a Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni), alături de Constantin Călin 
(Ceremonialul) sunt totatîtea pagini care se citesc cu 
folos.

Din Apostrof, nr. 8(231) am remarcat portretul pe 
care Marta Petru îl face lui Andrei Marga: „Filosofia pe 
care o practică Andrei Marga este mai ales cea din afara 
liniei romantice (aceasta din urmă, mult mai bine 
prizată în România). Acum, prin pătrunderea în spaţiul 
religiei, al antropologiei şi al teoriei valorilor, prin 
contactul cu autori precum Rosenzweig, profesorul 
Marga dă semne că se apropie de stilul şi temele 
filosofice care interesează spaţiul culturii româneşti. 
Urmează oare sistemul?“ Cele scrise de Paul Mihalache 
(Multilingvism în Uniunea Europeană), Ovidiu Pecican 
(Tompa vs. Ionesco), Iulian Boldea (Textualism, 
hiperconştiinţă, artefact), Rodica Marian (Sărbătoarea 
întoarcerii la sine) se citesc pe nerăsuflate. Dosarul, 
dedicat lui Cioran, conţine o convorbire cu Laurence 
Tacou („Sunt un autor de fragmente“), alături de Mărturii 
ale unei prietenii necunoscute: Emil Cioran şi Benjamin 
Fondane (Staţia terminus a istoriei), asumată de Dieter 
Schlesak. Am mai citit şi poezie excelentă semnată de 
Emanuel Guralivu şi Letiţia Ilea.  

Antares, nr. 124-125-126 (iulie-august-septembrie) 
ne prezintă un interviu cu poetul canadian Christian 
Bök realizat într-o manieră „originală“ de 
traducătoarea Carmen Racoviţă: „Prezint interviul lui 
Stephen Voyce ca pe o adaptare, o traducere liberă, ca 
pe un esu al unui ventriloc, luînd bucăţi mari din textul 
lui Voyce pe care le unesc altfel.“ Proza lui Radu 
Voinescu (Maestrul) şi poeziile semnate de George 
Lisandru, Branislav Veljkovic, Miljurko Vukodinovic, 
alături de traducerea din T. S. Eliot (Coriolan) aparţinînd 
Adrianei Carmen Racoviţă şi lui Şerban Foarţă se citesc 
cu interes. Despre „Marele singur“, Poetul, adică Traian 
Vasilcău (Traianus) în selecţia şi viziunea lui Mihai 
Cimpoi, semnalez doar „republicarea“ acestui grupaj, 
pentru a cincea oară, intr-o presă culturală de 
provincie, (nu provincială!), pe care, se vede treaba o 
citesc singur! Vorba nevinovatului Traianus: „Să iau 
paharul plin cu vin – să-l sfarm, / S-arunc pachetul cu 
ţigări în vînt/ Şi revolveru-n trupu-mi să-l împlînt/ 
Fără vacarm.“ Aici greşim! Deci să facem oarece 
zgomot: ajunge! 

Răsfoind revista băcăuană Ateneu, nr. 8(480), l-am 
regăsit, la fel de savuros, pe C. D. Zeletin (Somnul 
nefericirii, Somnul fericirii), acompaniat con brio de Dan 
Perşa (Scriitorul şi duhovnicul), Lucia Dărămuş (Limba ca 
element de structurare a tiparului de gîndire european), 
Viorica Răduţă (Cărtărescu, alt Arcimboldo, textual) şi 
Marius Manta (A treia ceaşcă de ceai). O menţiune 
specială pentru proza propusă de Radu Aldulescu 
(Mărturii tulburătoare).
În încheiere, permiteţi-mi să citez din Emoticon-ul lui 
Şerban Foarţă („Omul începuse să vorbească singur“), 
publicat in Tribuna, nr. 166 (1-15 august): „Galaxia 
Gutenberg, a Cărţii, a dus la stingerea treptată a 
glasurilor poeziei. Versul a amuţit, cu timpul, în 
calitatea-i însăşi de semn grafic, de desemn vizibil şi 
lizibil, mult mai puţin decît e audibil.“ Din acelaşi 
număr, Laura Markovski proclamă: „Ucidem zi şi 
noapte/ cu nările-atîrnînd pri praful gros/ de frică.“

Al Dumneavoastră somelier,    

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

autorului.
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Filosofie şi teologie în antichitate
Un mai vechi proiect al profesorului Philippe Capelle-
Dumont prinde contur. Încă din 1996 cînd apărea la 
editions du Cerf primul volum al noii colecţii 
"Philosophie & Théologie" (Dominique Dubarle-
L'Ontologie de Thomas d'Aquin), coordonatorul 
colecţiei ne reamintea că gîndirea occidentală trăieşte 
dintr-o dublă moştenire formată din tradiţia filosofică 
şi teologiile provenite din credinţa într-un Dumnezeu 
revelat. De curînd au apărut primele două volume din 
ampla antologie, coordonată de Philippe Capelle-
Dumont, proiectată în patru volume: Philosophie et 
théologie dans la periode antique, anthologie-tome I, 
volume dirigé par Jérome Alexandre, introduction 
generale par Philippe Capelle-Dumont; Paris, les 
editions du Cerf, coll. "Philosophie & Theologie", 2009, 
400 p. Antologia, în ansamblul ei, îşi propune să ofere 
o imagine edificatoare asupra memoriei ample şi 
bogate dar uneori uitate a unei determinări fondatoare 
şi plurale a istoriei ideilor occidentale. Relaţia dintre 
filosofie şi teologie nu este o regiune particulară a 
gîndirii şi practicilor istorice, ea este constitutivă 
spaţiului lor. Uitată mult timp de lumea academică ea 
este acum în centrul atenţiei reînnoite; pe de o parte, 
filosofii au ignorat teologia din cauza 
aventurii propriei gîndiri; de 
cealaltă parte, teologii au 
considerat filosofia ca o auxiliară 
a teologiei, aceasta în cazul în care 
filosofia nu era izgonită în rîndul 
inutilelor perplexităţi sau a 
rătăcirilor. Secolul al XX-lea a 
deschis o nouă perspectivă, atît prin 
poziţia filosofilor faţă de "filosofia 
creştină", cît şi prin poziţia bisericii 
catolice exprimată în enciclica Fides et 
ratio. Philippe Capelle-Dumont 
identifică opt determinări principale în 
raporturile dintre teologie şi filosofie de-a lungul 
timpului: recapitularea cristo-teologică, asimilarea 
teologică, logicile disjunctive, desăvîrşirea filosofică, 
incusiunea reciprocă, integrarea teologică, 
neutralitatea ontologică, imposibilitatea (aceasta este 
imposibil omului, pentru Dumnezeu totul este 
posibil). Primul volum al antologieie, consacrat 
antichităţii greco-romane şi patristice, cuprinde 28 de 
note privind prima mare traiectorie a naşterii şi 
transformării relaţiei între filosofie şi teologie; în 
introducerea la primul volum, Jerome Alexandre 
observă că este uşor astăzi să vorbeşti despre 
raporturile între filosofie şi teologie, dar că în 
antichitate deosebirile nu erau atît de evidente; 
distinţia apare în mod evident odată cu patristica, dar 
antichitatea nu începe cu creştinismul: "În spaţiul grec, 
discursul asupra divinului făcea corp comun cu 
filosofia şi literatura. În iudaism, marile texte religioase 
îndrumau cu putere omul în căutarea adevărului şi 
sensului". Filosofia antică  nu este disciplina modernă 
pe care o cunoaştem astăzi, scrierile filosofilor nefiind 
obligatoriu scrieri filosofice; gîndirea antică nu 
cunoştea distincţiile de gen şi obiectiv comune omului 
de astăzi. De aceea autorii care au realizat antologia au 
căutat să ilustreze deopotrivă cunoaşterea, credinţa şi 
înţelepciunea anticilor, inculturarea filosofică a 
creştinismului, dar şi desăvîrşirea teologică a filosofiei 
în sînul creştinismului. Fiecare articol din antologie 
constă într-o succintă prezentare a filosofului sau 
teologului şi o selecţie de texte care ilustrează temele 
majore ale gîndirii sale; în acest prim volum au fost 
prezentaţi, printre alţii: Platon, Aristotel, Cicero, 
Seneca, Marc Aureliu, Clement din Alexandria, 
Origen, Plotin, Vasile din Cezareea, Ambrozie, 
Dionisie Areopagitul, Boetius, Maxim Mărturisitorul. 
Dintre realizatorii acestui prim volum amintim pe: 
Monique Alexandre, Michel Fedou, Genevieve 
Herbert, Goulven Madec, Marie-Anne Vannier.

Filosofie şi teologie în Evul Mediu 
Al doilea volum consacrat relaţiilor istorice între 

filosofie şi teologie continuă cu Evul Mediu: 
Philosophie et théologie au Moyen Age, anthologie 
tome II, volume dirige par Olivier Boulnois; Paris, les 
editions du Cerf, coll. "Philosophie & Théologie", 
2009, 468 p. În prezentarea sa, Philippe Capelle-
Dumont aminteşte dificultăţile istorice în a delimita 
Evul Mediu; pentru unii începutul este cu Boetius, 
pentru alţii după Anselm; cît despre sfîrşit toţi sînt la 
unison: secolul al XV-lea. Cunoscut sub denumirea de 
media tempestas, Evul Mediu desemna o perioadă 

tenebroasă în aşteptarea luminilor renascentiste. Abia 
în secolul al XIX-lea Evul Mediu a început să fie 
considerat o perioadă ordonată, stabilă, armonioasă. A 
fost o perioadă de o efervescenţă intelectuală 
incomparabilă, jalonată de mari gînditori, lumea 
medievală trebuind să fie apreciată prin cîteva mari 
sume de scrieri şi de posturi intelectuale. La rîndul său, 
Olivier Boulnois arată în introducerea la volumul al 
doilea că trebuie să părăsim clişeele privind servitutea 
filosofiei în Evul Mediu sau permanenta confruntare 
între filosofie şi teologie: "Totuşi, înainte de a fi locul 
înfruntării lor instituţionale, Evul Mediu occidental a 
inventat aceşti doi poli. El a inventat învăţămîntul 
universitar al filosofiei şi a fondat teologia ca ştiinţă. A 
nu vedea decît conflictul facultăţilor şi al disciplinelor, 
înseamnă a rămîne la un fenomen de suprafaţă, a 
neglija cadrul comun care l-a făcut posibil, şi a ignora 
înrădăcinarea lor comună în aceeaşi raţionalitate". 
Volumul al doilea nu este numai o abordare istorică a 
raporturilor filosofiei cu teologia, el caută să 
structureze şi răspunsuri privitoare la întrebări precum: 
de ce teologia a apărut în spaţiul occidental, de unde 
provine criza din secolul al XIII-lea, marcată de 
conflictul între filosofie şi teologie, cum se împacă 
autoritatea Scripturii cu dialectica raţională, cum se 

ajunge de la înţelegerea credinţei la teologie? Cele 
24 de capitole ale volumului nu mai sînt 

structurate pe personalităţi, ci 
caută să acopere fie perioade, fie 
teme care marchează evoluţia 

raporturilor între filosofie şi 
teologie: filosofie şi teologie în 

Bizanţ, filosofia islamică contra 
kalâm, autoritatea provenită din 

raţiune, credinţă şi raţiune, teologia 
monastică împotriva dialecticii, de la 

credinţă la ştiinţă, criza intelectuală a 
anilor 1270, criteriul evidenţei, 

umanism şi teologie, teologie mistică şi 
docta ignoranţă; amintim şi numele 

cîtorva filosofi şi teologi: Petrus Abelard, 
Anselm, Petrus Lombardus, Albert cel Mare, 
Bonaventura, Roger Bacon, Raimundus Lullus, Toma 
de Aquino, Dante, Petrarca, Nicolaus Cusanus.  În 
acest fel, autorii articolelor şi cei care au ales textele ( 
Luca Bianchi, Rémi Brague, Stephen Brown, Philippe 
Capelle-Dumont, Ruedi Imbach, Philippe Nouzille, 
Luisa Valente) restituie un corpus fundamental, 
mărturii ale teoretizărilor şi practicilor instituţionale ale 
unei relaţii care a deschis spaţiile moderne şi 
contemporane ale gîndirii. 

Spada de academician
 Chantal Delsol este un nume binecunoscut celor 
preocupaţi de filosofia politică. Doamna Chantal 
Delsol a fost discipol al celebrului profesor de filosofie 
politică Julien Freund, iar în prezent este profesor al 
Universităţii Paris XII, autor a numeroase volume de 
filosofie politică, dar şi a cîtorva romane şi eseuri. 
Dintre lucrările de filosofie politică amintesc cîteva: Le 
Pouvoir occidental; Les Idées politiques au XX siecle; 
L'Etat subsidiaire (premiul Academiei de ştiinţe 
morale şi politice); Le Souci contemporain (premiul 
Mousquetaire); Eloge de la singularité, essai sur la 
modernité tardive (premiul Academiei franceze); La 
Republique, une question française; La Grande 
Meprise. Cîteva din aceste cărţi au fost recenzate cu 
ani în urmă în paginile Cronicii, revistă în care am 
publicat şi un interviu cu Doamna Chantal Delsol, 
reluat în primul volum din Filosofia-aventura unui 
discurs. Din simpla menţionare a titlurilor cărţilor şi a 
prestigioaselor premii obţinute este lesne să ne dăm 
seama că Doamna Chantal Delsol este unul dintre 
intelectualii de prestigiu ai Franţei; este un teoretician 
şi un adept al liberalismului neoconservator şi al 
pricipiului subsidiarităţii. Ca o recunoaştere a 
activităţii sale prodigioase, Doamna Chantal Delsol a 
fost aleasă în ziua de 18 iunie 2007 membru al 

Academiei de Ştiinţe Morale şi 
Politice, pe locul rămas vacant 
prin moartea filosofului Roger 
Arnaldez. În ziua de 18 aprilie 
2008 a avut loc ceremonia de 
primire, discursurile fiind reunite 
în volumul L'Epée d'académicien 
de Chantal Delsol, Paris, Editions 
de La Table Ronde, 2008, 48 p. În 
alocuţiunea sa, Raymond Boudon 
arată că într-o lume în care falşi 
profeţi se pronunţă ambiguu 

despre democraţie şi republică, întreţinînd  confuzia 
intelectuală, opera lui Chantal Delsol în domeniul 
filosofiei politice este cel mai bun răspuns: regăsirea 
principiilor puternice care fondează democraţia 
reprezentativă. Alocuţiunea lui Raymond Boudon este 
o sinteză a gîndirii politice a lui Chantal Delsol, fiind 
subliniate principiile pe care aceasta le-a apărat şi 
promovat în cărţile sale: organizarea vieţii Cetăţii în 
maniera ca autonomia şi judecata cetăţeanului să aibă 
toate şansele să inspire efectiv deciziile politice; unul 
dintre principii este subsidiaritatea, iar instituţiile sînt 
alegerile, instituţiile de anchetă, de evaluare, instanţele 
de evaluare, organizarea federală a puterii politice.  
Raymond Boudon denunţă şi vulgata care se inspiră 
din Marx, Nietzsche şi Freud, care a influenţat 
considerabil intelectualii şi elitele din a doua jumătate 
a secolului al XX-lea. În alocuţiunea sa, Denis Tillinac 
reaminteşte că familia Millon, Chantal Delsol, mamă a 
şase copii, este soţia fostului ministru al apărării 
Charles Millon, a fost victima unei conjuraţii a prostiei, 
intoleranţei şi hărţuirii vindicative peste care Chantal 
Delsol a trecut cu seninătate.  În cuvîntul de răspuns, 
Chantal Delsol a reamintit cîteva momente din anii 
formării intelectuale, a mulţumit profesorilor de la 
Universitatea din Lyon ( Bernard Bourgeois, Henry 
Maldiney, Francois Dagognet), altor maeştri precum 
Pierre Boutang, Pierre Magnard sau Julien Freund.   

Vocaţia/meseria de filosof
Provocator titlul acestui volum al lui Louis Pinto; 
filosof şi sociolog, Louis Pinto a scris mai multe cărţi 
despre sociologia filosofiei în Franţa. Dintre lucrările 
sale amintim: L'Intelligence en action. Le Nouvel 
Observateur, 1984; Les Philosophes entre le lycée et 
l'avant-garde. Les métamorphoses de la philosophie 
dans la France d'aujourd'hui, 1987; Les Neveux de 
Zarathoustra. La réception de Nietzsche en France, 
1995; Pierre Bourdieu et la 
théorie du monde social, 2002; La 
Théorie souveraine. Les 
philosophes français et la 
sociologie au XX siècle, 2009, 
prezentată în această rubrică în 
numărul 5, mai 2009. Rîndurile 
care urmează sînt despre o carte 
apărută acum doi ani: La 
vocation et le métier de 
philosophe. Pour une sociologie 
de la philosophie dans la France 
contemporaine, Paris, Seuil, coll. 
"Liber", 2007, 316 p. Louis Pinto 
porneşte de la constatarea că este 
dificil astăzi să conteşti, în Franţa, existenţa unei 
sociologii a filosofiei; dar de ce ar fi necesară o 
sociologie a filosofiei, cînd, dincolo de interferenţe, 
fiecare disciplină are propriul domeniu de interes şi de 
studiu? Louis Pinto consideră că sociologia, departe de 
a reduce gîndirile originale la structuri sociale 
impersonale nu ignoră deschiderea inovaţiilor nici 
valoarea ideilor, ci consideră filosofii ca oameni 
asemănători celorlalţi, dotaţi însă cu interese specifice 
disciplinei, nicidecum purtători ai unor idei pure 
căzute din cer. Într-o primă secţiune, Louis Pinto face 
o retrospectivă a competenţelor filosofice aşa cum s-au 
conturat în Franţa, dar şi a condiţiilor logice şi sociale 
ale integrării corpului de filosofi profesionali; 
următoarea secţiune a cărţii caută să aducă o 
contribuţie la analiza comparativă a producţiilor 
şcolare rezultate în urma exerciţiului pedagogic 
propriu predării şi însuşirii filosofiei. A treia secţiune 
este consacrată evoluţiilor care corespund unei lărgiri 
a repertoriului practicilor filosofice şi unei deplasări a 
frotierelor cîmpului, pentru ca următoarele pagini să 
se ocupe de caracteristicile structurale ale cîmpului 
academic, care rămîne locul privilegiat al producţiei 
valorii filosofice. Ultima secţiune prezintă un studiu de 
caz care analizează maniera în care autori 
reprezentînd diferite poziţii în cîmpul filosofic tind să-l 
pună în operă. Cartea profesorului Louis Pinto nu 
vrea să fie nici un manifest, nici o panoramă, ea 
propune instrumente pentru a înţelege zămislirea 
ideilor şi a puterii lor de seducţie, filosofia constituind 
un fapt social de care ştiinţele omului trebuie să ţină 
seamă: cum poţi studia Quattrocento fără a remarca 
importanţa culturală a neoplatonismului? Ce să mai 
spui de tomism, kantianism, hegelianism, pozitivism 
sau fenomenologie care au inspirat varii domenii ale 
gîndirii şi acţiunii dincolo de cercul profesioniştilor în 
ale filosofiei? 

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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Cînd, în vara anului 2006, hălăduiam prin Cuba, 
împreună cu alţi poeţi invitaţi la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Havana, nu apucasem 
să cunosc prea multe despre incomparabila „perlă a 
Caraibelor”. Astăzi mi-am mai îmbogăţit bagajul 
cunoştinţelor cu o seamă de lucruri chiar 
interesante, dar atunci o descopeream cu nesaţ , mă 
cufundam cu voluptate în existenţa ei, în 
inconfundabila ei lumină, încercam să-i cunosc 
oamenii, frumuseţile, specificul, să-i înţeleg 
problemele. Poate de aceea m-a şi tulburat atît de 
mult, poate de aceea m-am îndrăgostit „de por 
vida” de această ţară şi de minunaţii ei oameni. 

A propos de perle : la mare preţ în Cuba sunt 
perlele negre (ca în toată lumea, de altfel), nu doar 
pentru că sunt foarte frumoase, ci şi pentru că sunt 
foarte rare. Rare-rare, dar se găsesc în tîrgurile / 
pieţele de artizanat, adică acolo unde bieţii cubanezi 
încearcă să cîştige un ban pe care să nu-l 
contabilizeze, să nu-l confişte hrăpăreţul regim 
castrist, să cîştige un ban ca să-şi amăgească foamea 
de la o zi la alta. Pentru că aceste perle negre, 
pescuite probabil în mările din jurul insulei (chiar, 
fiind acolo, mă întrebam cum procedează 
pescuitorii de perle pentru a intra în apă, căci la 
cubanezi ţărmurile sunt pustii, intrarea în apă 
echivalează cu o încercare de evadare din imperiul 
castrist şi intri imediat la apă, adică la „răcoare”, 
primind în schimbul tentativei de scaldă ani grei de 
temniţă), sunt rare, scumpe şi greu de procurat, au 
apărut tot felul de falsuri, de surogate din plastic, 
bile fără nici o valoare, pe care cu tupeu, dar şi 
mînaţi de sărăcie, unii vînzători încearcă să le 
plaseze necunoscătorilor, naivilor, celor dornici de 
chilipiruri, turiştilor în general. Vînzătorii 
adevăraţi, oneşti, ţin la preţul acestor perle şi, dacă 
te hotărăşti să cumperi, ţi le încearcă : le trec cu 
răbdare prin flacăra unei brichete. Perlele veritabile 
nu ard, pe cînd cele contrafăcute, fiind din plastic, 
se aprind sau se înmoaie. Dar cititorilor care doresc 
să cumpere perle fără să se frigă, le destăinui eu 
două secrete care-i vor ajuta să deosebească grîul de 
neghină. Primul secret : perlele adevărat e sunt 
grele, pe cînd cele de cultură, imitaţiile, falsurile 
sunt mult mai uşoare. Nimeni nu poat e realiza 
densitatea perlelor pescuite în ocean, decît doar 
dacă recurge la metale, numai că acestea pot fi 
depistate foarte uşor. Al doilea : indiferent de 
anotimp, de temperartura de afară sau de cea din 
magazin, perlele veritabile rămîn reci. Aşadar, 
înainte de a da bani pe ele, ţineţi perlele în palmă, 
cîntăriţi-le, „luaţi-le temperatura” şi amintiţi-vă cele 
două secrete. Nu veţi da greş niciodată!

În orice colţ al lumii, piaţa este un loc pitoresc, 
atractiv şi care - celui care are ochi de văzut şi 
urechi de auzit - spune multe despre viaţa 
localnicilor. Dar în Cuba, acest loc are o semnificaţie 
aparte, căci doar la piaţa de fructe poţi avea măsura 
sărăciei oamenilor şi doar la piaţa de artizanat 
băştinaşii au voie să primească bani de la străini. 
Probabil sunt supravegheaţi, controlaţi, iar la 
sfîrşitul „zilei de muncă”, adică la închiderea pieţei, 
trebuie să predea devizele autorităţilor. Acestea îşi 
opresc obolul, iar lor le dau cîţiva firfirei cu care nu 
pot cumpăra decît fructe. Şi chiar dacă nu şi-ar 
declara cîştigurile, banii adunaţi cu sudoarea frunţii 
(şi a mîinilor!), banii căpătaţi pe rodul muncii lor nu 
le servesc la nimic, deoarece ei au voie să deţ ină 
doar pesoul neconvertibil, cu care să-şi poată 
cumpăra ... fructe. Ei nu au dreptul de a intra într-
un magazin să-şi cheltuie banii primiţi în schimbul 
obiectelor pe care le produc şi le vînd. Nu pot să-şi 
ia mîncare, haine, aparatură electronică, mobilă etc., 
întrucît totul este cartelat. În Cuba nimeni nu 
reuşeşte să aibă ce-i doreşte inima, căci statul şi 
revoluţia hotărăsc ce necesităţi are fiecare cetăţean. 
Ai căzut din greşeală într-un ciot şi ţi s-a rupt turul 
pantalonilor înainte de vreme, adică înainte de 
termenul limită fixat de Comitetul de Apărare a 

Revoluţiei?! Să-ţi fie de bine, să fii sănătos! Umbli 
rupt sau peticit pînă la prescripţie, adică pînă la 
data cînd trebuia să primeşti alţi pantaloni. Această 
cartelare a existenţei (pe care am cunoscut-o şi eu în 
copilărie, dar nu atît de drastică, nu în formele 
aberante, paranoice pe care le-am întîlnit în Cuba!) 
este un teribil, un perfect instrument de controlare a 
fiecărui fapt, a fiecărui pas, a fiecărei mişcări, poat e 
chiar a fiecărui gînd al fiecărui individ luat în parte 
şi al întregii populaţii. Şi ce e mai uşor de ţinut în 
frîu decît o mulţime înfometată căreia îi dai 
săptămînal atîta mîncare cît să nu moară de foame?! 
Cum să se revolte bieţii oameni, cînd întreaga lor 
existenţă (hrană, îmbrăcăminte, educaţie, 
învăţămînt, sport etc.) este în mîna revoluţionarilor 
care îi exploatează fără milă pe cubanezii de rînd?!

În afara şiragurilor de perle, în pieţele de 
artizanat îţi iau ochii statuetele realizate din lemn 
de esenţă rară, din arbori tropicali : abanos, mahon, 
tec. De cele mai multe ori, vînzătorii acestor statuete 
sunt şi autorii lor, iar acestea se nasc sub ochii 
uimiţi ai vizitatorilor. De obicei, reprezintă siluete 
stilizate de femei, graţioase, gracile, misterioase. M-
am întors şi eu din Cuba cu vreo zece astfel de 
statuete şi cele mai multe le-am dăruit prietenilor. 
Nu ştiu cît de mult le-au plăcut, dar eu mi-am 
păstrat trei, care să-mi amintească de vizitele 
matinale în Havana Veche, unde sunt cele mai 
multe pieţe de artizanat. Le numesc aşa, pentru că 
într-adevăr abundă în minunate produse ieşite din 

mîinile meşterilor populari, dar locurile în sine 
constituie un adevărat univers ispit itor, fascinant pe 
care nu te înduri să-l părăseşti o dată ce ai intrat în 
el şi te-ai cuprins de farmecu-i indicibil. Ore întregi 
mi-am petrecut în astfel de locuri, admirînd 
îndemînarea, harul, imaginaţia, pasiunea pe care le 
„înzidesc” meşterii în minunile pe care le zămislesc. 
Şi ce nu găseşti aici?! Produse din ceramică, arse şi 
pigmentate atît de puternic, încît îţi iau ochii, 
produse din lemn, din sticlă, din nuci de cocos, din 
trestie, din scoici, din melci ... Ca la orice bazar, tîrg, 
piaţă, talcioc, brocantă găseşti în acest inimitabil 
univers tot ce-ţi poţi imagina că există pe lume. Dar 
tîrgurile din Cuba sunt mult mai colorate, mai 
animate, mai fremătătoare, mai vii decît suratele lor 
din Europa. Pe lîngă tarabagii (zău că m-ar tenta 
termenul „tarabieri”, chiar dacă nu există în limba 
română!), care-şi expun marfa spre a fi admirată, 
încercată, preţăluită şi, în cele din urmă, cumpărată, 
pieţele acestea, deşi nu sunt agroalimentare, sunt 
străbătute de tot felul de vînzători ambulanţi ce 
oferă mai ales băuturi răcoritoare (apă de fructe, 
apă de flori, sucuri, nectar), fructe, îngheţate etc. În 
Mexic, astfel de vînzători oferă şi gustări, prăjituri, 
plăcinte şi nesfîrşite feluri de bucate, dar în Cuba, 
unde oamenii mor literalmente de foame, cum să 
găseşti mîncare la vînzătorii ambulanţi?! Nu-i 
vorbă, nici apă nu se găseşte, este strict raţionalizată 
şi un cubanez de rînd are dreptul la zece litri de apă 
pe săptămînă pentru băut, gătit, spălat... Şi cum 
căldura sufocantă se instalează de la primele ore ale 
dimineţii (sincer să fiu, pentru noi, europenii, e atît 
de cald, că nici noaptea nu e uşor de suportat 
căldura umedă şi apăsătoare a climei tropicale; 

atmosfera fierbinte parcă-ţi coace creierii!), aceşti 
vînzători ai unei iluzii de răcoare sunt la mare 
căutare, iar produsele lor la mare preţ .

În astfel de pieţe descoperi o altă faţă – poate cea 
adevărată! – a cubanezilor. În piaţă, spiritul e mai 
liber, limbile se dezleagă mai uşor, mulţumirea că ai 
încheiat o afacere bună (chiar dacă e vorba de cîţiva 
bănuţi!) te face mai generos, mai comunicativ. 
Multe poţi afla într-o piaţă. Trebuie doar să-ţi 
doreşti. Iar eu îmi doream cu ardoare să pătrund în 
acel univers fascinant al unei ţări împinse spre 
moarte, tocmai ca să-mi pot aduna trăirile, 
experienţele, sentimentele într-o carte despre Cuba. 
Cuba aşa cum am văzut-o, am judecat-o şi am 
înţeles-o eu. Motiv pentru care, dimineţile, cînd 
programul Festivalului Internaţional de Poezie de la 
Havana nu-mi solicita prezenţa, fugeam spre 
Havana Vieja (taxiurile sunt antediluviene, ca mai 
tot ce mişcă-n ţara aia, interesante tocmai prin 
vechimea lor, dar deplasarea cu t axiul e la îndemîna 
oricărui străin, căci pentru turişti preţurile sunt 
destul de modeste, iar şoferii nu sunt nişte escroci 
ca bucureştenii care te duc la aeroportul Otopeni şi-
ţi iau şi pielea de pe tine!) să văd artizanii din pieţe, 
„fructarii”, buchiniştii, turiştii, să cunosc alt şi alt 
colţ din acel oraş seducător, atît de marcat de 
existenţa lui Ernest Miller Hemingway. Dar despre 
prezenţa în viaţa Cubei a celui ce a scris Bătrînul şi 
marea, într-un alt episod. 

Deşi sunt convins că şi printre tarabele 
meşteşugarilor şi ale vînzătorilor mişună galonaţii 
Comitetului pentru Apărarea Revoluţiei (chiar dacă 
sunt în civil!) - şi e normal (din punctul lor de 
vedere) să fie aşa, căci cumpărătorii, clienţii unor 
astfel de locuri sunt aproape 100% st răini -, aici 
cubanezii par mai puţin apăsaţi de frică, de griji, de 
necazuri, de sărăcie, de dictatură. Sunt mai 
zîmbitori, mai comunicativi, mai senini. Se bucură 
de orice bănuţ cîştigat (nu ştiu dacă banii respectivi 
le rămîn lor!), dar se bucură şi atunci cînd văd că 
munca lor îi ispiteşte, îi interesează, îi trage de 
mînecă pe străini. Şi astfel se iluzionează că nu sunt 
părăsiţi de toţi, că nu sunt uitaţi la cheremul 
dictatorului Castro şi al slugilor lui. Preţurile 
suvenirurilor nu sunt chiar accesi bile, dar produsele 
ieşite din mîinile artizanilor caraibieni (evident, nu 
mă refer la perle!) sunt atît de reuşite, de 
atrăgătoare, atît de frumoase şi cubanezii atît de 
săraci, încît nu te înduri să pleci dintr-o astfel de 
piaţă cu mîna goală.

Tîrgurile de artizanat, pieţele de fructe şi 
prezenţa ciorchinilor de tineri seara şi, mai ales, 
noaptea, pe Malecon constituie o salvatoare, o vitală 
pată de culoare în viaţa încenuşată a antilezilor. 
Oameni harnici şi pricepuţi, inventivi şi dăruiţi cu 
un suflet în care un loc statornic are iubirea pentru 
muncă şi pentru creaţie – ca toţi latino-americanii, 
de altfel – fac din orice nimic un obiect de artă, 
transformă utilul în frumosul care le mai colorează 
cît de cît viaţa de sclavi ai unui regim tiranic.

Spuneam la începutul acestui episod că mi-aş fi 
dorit să cunosc oamenii şi problemele lor, bucuriile 
pe care le trăiesc şi greutăţile cu care se confruntă, 
dar această dorinţă, simplă, e aproape zădărnicită 
de faptul că acolo totul este trucat, totu-i lustru şi 
spoială. Propaganda revoluţionar-comunistă 
disimulează realitatea, îi croieşte „strai de purpură 
şi aur peste ţărîna cea grea” şi oferă turiştilor 
realităţi care nu au nimic comun cu realitatea. 
Tehnica perfidă de a arunca praf în ochii străinilor o 
stăpînesc nomenclaturiştii lui Castro la perfecţie. 
Dar pentru mine, care trăisem vreme de 40 de ani în 
minciuna ideologic-revoluţionară care s-a numit 
cînd „cea mai bună dintre lumi”, cînd „societatea 
socialistă multilateral dezvoltată”, cînd „epoca de 
aur”, alegerea grîului de neghină, adică 
desprinderea adevărului din minciunil e, din 
falsurile, din trucajele oferite de aparatul de 
propagandă castrist era floare la ureche. O joacă de 
copil, în care am intrat prefăcîndu-mă că accept 
clişeele ce mi se ofereau, că iau de b une toate 
minciunile oficialităţilor cu care mă întîlneam. (va 
urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (13)

Valeriu STANCU
Octombrie 2009 
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Alura diafană a reginei, tenul ei ca petala de trandafir 
o fac la fel de irezistibilă ca trandafirul însuşi. Marie 
Antoinette à la rose... Ea poartă trandafirul sau trandafirul 
o poartă pe ea? Desigur, trandafirul este o întregire a 
persoanei reprezentate în tablou, un factor de emoţie şi 
de seducţie, pe care a scontat cu siguranţă pictoriţa, 
precum au scontat şi parfumurile florale în care 
predomină trandafirul şi iasomia. Sunt acestea 
„parfumuri clasice”, care au reprezentat succese 
răsunătoare în Paradisul terestru înmiresmat şi au 
rezistat, aproape un secol, sau numai câteva decenii, sau 
numai câţiva ani, deschizând drum şi „parfumurilor de 
nişă”, nu totdeauna şi nu prea des la înălţimea celor pe 
care le-au copiat. Un cuvânt greu de spus în parfumurile 
de cursă lungă l-au avut şi gardenia, lăcrămioara, 
magnolia, violetele, frezia, floarea de ylang-ylang din 
Filipine, tijele lungi şi înmiresmate ale arborelui Cenanga 
odorata răspândit în Filipine, sud-estul Asiei şi în 
insulele Comore din Oceanul Indian, din care se extrage 
principalul ingredient al unui imens număr de 
parfumuri de tip „floral” şi „oriental”.

Parfumurile florale sunt cele mai romantice şi mai 
populare, existând pe baza unor combinaţii care nu dau 
greş niciodată, integrând însă şi balsamuri vitale, răşini 
şi seve de copaci, mirodenii, izuri de verdeaţă, ambră şi 
mosc, pentru obţinerea diverselor senzaţii. Pot fi duete 
florale, cel mai cunoscut fiind legendarul № 5 de la Casa 
Chanel, a cărui formulă adaugă o notă de senzualitate 
acordului principal dintre trandafiri şi iasomie; sau ca în 
cazul parfumului Joy, creat de Jean Paton din trandafiri 
bulgăreşti şi iasomie de Grasse, considerat chiar 
Supremul Parfum romantic. Cunoscutul haut-couturier 
l-a conceput în 1929, la prăbuşirea Bursei de pe Wall 
Street, ca antidot pentru spaimele de natură financiară 
ale clienţilor săi de elită.

Alte parfumuri adună laolaltă un fascinant buchet 
de flori diferite, cum face Jardin de Bagatelle de la casa 
Guerlain, ceea ce ne aminteşte de versurile lui Ion 
Minulescu „Guerlain a botezat parfumul / Voilà 
pourquoi j'aimais Rosine”, sau cum fac mai toate 
parfumurile denumite „orientale” care evocă Orientul 
exotic, misterios şi senzual, adiţionând ierburi şi 
mirodenii cu miros intens, flori exotice, mosc, smirnă şi 
tămâie, paciuli, coriandru, lemn de santal şi de cedru, 
vetiver (obţinut din rădăcinile ierburilor khuskhus, care 
cresc în India meridională, Sri Lanka, pe insula Haiti, pe 
insula Réunion din Oceanul Indian; în concentraţie 
mare are un efect rafinat în superbul parfum unisex 
Vetiver de la Guerlain).

Nucelul „orientalelor” este însă şi el floral, în afara 
florilor cu mirosuri îmbătătoare şi impetuoase fiind 
folosite cantităţi covârşitoare de trandafiri, alături de 
tuberoze, gardenii ş.a. Parfumul Shalimar de la Guerlain, 
cu nume ce evocă minunatele grădini de la Taj Mahal, 
ridicat în secolul al XVII-lea de împăratul mogul Shah 
Jahan în memoria soţiei sale Muntaz Mahal – şi-a făcut 
apariţia la Expoziţia Internaţională de Arte Decorative 
de la Paris, din 1925, producând senzaţie. Întemeiat pe 
note de vanilie, scăldate în armonia miresmelor de 
bergamote (ulei extras din coaja unor portocale 
necomestibile), trandafiri, iasomie şi irişi şi contopite în 
senzualitatea caldă a răşinii de opoponax (asemănătoare 
cu şoarece) şi a boabelor de tonka (arbore american, ale 
cărui seminţe au miros de zahăr caramelizat), Shalimar s-
a bucurat de enorm succes, rămânând până astăzi 
întruchiparea absolută a parfumului oriental. În timp ce 
Byzance, parfum creat la Rochas, are o complicată 
alcătuire de mozaic bizantin, în centrul căruia se află 
trandafirii turceşti, înconjuraţi de tuberoze, paciuli, 
heliotrop, lăcrămioare, condimentate cu scorţişoară, 
cuişoare, mandarine, vanilie, mosc, reprezentând o 
îmbinare între Orient şi Occident. Tot floral este şi 
Arpège de la Lanvin, născut în 1927, renăscut în 1993, 
care conţine din belşug trandafiri bulgăreşti pe lângă 
iasomie, neroli (ulei obţinut din mugurii portocalului de 
Sevilla, cu fructe amare) şi un acord de lăcrămioare, 
liliac, paciuli, vanilie, lemn de santal. Inspiraţia 
arpegiului muzical conferă parfumului un fior senzual 
ca într-o nocturnă de Chopin, plină de graţie, emoţie, 
suspans. Formulei de „parfum oriental” îi putem 
adăuga şi Mon Parfum. Paloma Picasso, creat de fiica lui 
Pablo Picasso şi nepoata unui parfumier din Grasse, 
capitala parfumurilor franţuzeşti; mixtura alcătuită din 
flori – iasomie, irişi, lăcrămioare, zambile – năvălite de 
mosc, paciuli, licheni, o undă de frunză de tutun este 
„aprigă”, cu temperament spaniol şi cu altitudine de 
rafinament franţuzesc.

Tocade la de Rochas, cu pronunţat impact romantic, 

se bazează pe trandafirii cu iz de mosc, pe irişi, 
bergamotă şi miez de vanilie, pe când Y (pronunţat i 
grec) de la Yves Saint Laurent, lansat cu mare zarvă în 
1964, a găsit puterea de a deveni clasic prin amestecul 
blând de piersici, licheni, bergamote, sub ploaia 
miresmelor de trandafiri, tuberoze, iasomie, flori de 
portocal, osmanthus chinezesc. Tot astfel „orientalul 
baroc” Coco Chanel, creat în 1984, ca omagiu post-
mortem adus celebrei întemeietoare a casei de modă 
franceze, şi-a luat avânt dintr-un melanj de trandafiri, 
flori de portocal, miresme de coriandru, tonka, ulei de 
cascarilla din Caraibe, toate adiind încântător şi 
misterios concomitent.

Trandafiri în diverse alianţe intră în compoziţia 
parfumului „oriental accentuat” Le Baiser du Dragon, 
creaţie a Casei Cartier, care a adăugat gardeniilor, 
migdalelor amare (amaretto), irişilor s-a obţinut 
senzaţia că „sărutul dragonului” arde mocnit, gata să 
aprindă oricând dorinţa. În orientalul Magie Noire de la 
Lancôme, miresmele rozelor bulgăreşti se desprind din 
vraja coacăzelor negre, susţinută de narcise, muşchi de 
stejar, bergamote, precum şi de o vagă boare de paciuli şi 
tuberoze. S-au impus şi „orientalul fructat” Naheme al 
casei Guerlain, inspirat parcă direct din O mie şi una de 
nopţi, sau „orientalul pudrat” Youth Dew, lansat de Estée 
Lamber şi repurtând un mare succes la femeile 
americane după 1953.

Miresmele trandafirului au intrat şi în categoriile de 
parfumuri numite „Fiicele Naturii oceanice”, 
reprezentate prin Alessandro Dell'Aqua creat de 
strălucitul designer de modă napolitan cu acelaşi nume, 
sau prin Spielbound, lansat tot de Estée Lamber, care a 

amestecat o salbă de trandafiri, lăcrămioare, iasomie, 
tuberoze şi garoafe cu un vraf de mirodenii. În timp ce 
Dolce & Galbano a combinat senzualitatea sângelui 
fierbinte sicilian al lui Domenico Dolce cu rafinamentul 
stilului veneţian reprezentat de Stefano Galbano; inima 
compoziţiei din trandafiri, garoafe, flori de portocal, 
lăcrămioare, gălbenele, coriandru, lemn de santal, mosc, 
frezii formează o imagine a celor doi creatori: tupeu şi 
savoir-vivre, plăcerea de a face ceea ce vor să facă, 
manifestate într-un parfum, cu siguranţă prea puţin 
poetic, dar greu de spus dacă şi provocator. Un parfum 
ce pare a ne zâmbi şi a se îndepărta.

...Ca şi Marie Antoinette din tabloul Doamnei Vigée 
Lebrun, cu un chip care ţine să ademenească şi să reţină, 
să pară tandră şi inocentă, deşi încărcată cu seducţie 
mediteraneană. Trandafirul pe care-l ţine în mână cu 
graţie este unul bulgăresc (ca în parfumul Bal à 
Versailles), este un trandafir de Damasc sau un trandafir 
de Marachel (ca în reuşitul parfum american Black 
Cashmere al Donnei Kazan, adevărată vrăjitoare de 
laborator, care-l transformă din „floral” în „oriental-
pădureţ, deşi mireasma trandafirului reprezintă 
adevărata temă, îmbogăţită însă cu zmeură, citrice, 
piersici, santal, garoafe ş.a.)?... Este un trandafir din 
Turcia (ca în parfumul First al casei de bijuterii „Van 
Cleef & Arpels”, cu miros înteţit de tonka şi cuişoare, 
vanilie, santal, ambră, mosc)? Sau un trandafir 
Cherokee ca în parfumul „floral însorit!” Tommy Girl, 
devenit simbol al tinerilor din lumea întreagă, având 
darul de a se împrieteni cu toată lumea iar reţeta lui ne 
poate duce cu gândul la o excursie de-a lungul şi de-a 
latul Statelor Unite (conţine caprifoi, flori de măr şi 

violete din Noua Anglie, petale de magnolie din 
Mississippi, camelii din Carolina de Nord, crini din 
Dakota, citrice şi mentă sălbatică din însorita Califormie, 
dar la un loc de cinste trandafiri şi ierburi de prerie din 
Vestul Mijlociu). Putea fi trandafirul din mâna Mariei 
Antoinette un cistus (trandafir de stâncă) utilizat, mai 
târziu, într-o mixtură orientală în Gucci. Eau de parfum I? 
Este acel trandafir cultivat mai apoi special pentru 
„floralul exotic” al casei Elisabeth Arden – Red Door 
Revealed?

Plauzibil ar fi ca Marie Antoinette din tabloul 
Doamnei Vigée Lebrun să poarte frumosul trandafir 
Rosa centifolia din sudul Franţei, în jurul capitalei 
parfumului Grasse şi din nordul Africii; cu miros pur şi 
pătrunzător, din el se obţine valoroasa Rose de Mai, 
utilizată în nenumărate parfumuri, între care amintitul 
Joy, care se pretinde „cel mai scump parfum din lume”.

Dar ar putea fi şi trandafirul francez din vechime 
Papa Meillan, pe care ulterior l-a folosit Louis Cartier în 
parfumul creat pentru tânăra lui soţie: Le pretty. Era o 
englezoaică minunată ca un trandafir, parfumul creat în 
amintirea ei foloseşte miresmele rosa centifolia, ale 
trandafirului de Damasc şi ale trandafirului Papa 
Meillan, pe care brodează armonii fructate şi izuri florale 
de orhidee, iris, floare de portocal, caise, migdale, 
licheni, vetiver, lemn de santal.

Mariei Antoinette din tablou i s-ar potrivi parfumul 
unei miraculoase armonii a 5 trandafiri cu mirosuri 
accentuat diferite, contopite într-o sinteză perfectă, 
devenind în mâinile creatoarei Anniese Gental 
chintesenţa absolută a miresmei rozelor: Rose Absolue. 
Aleşi pentru tăria parfumului şi unicitatea provenienţei 
geografice: trandafirul turcesc cu parfum de mosc, 
trandafirul egiptean cu iz de mirodenii, trandafirul 
marocan cu profunzimi calde, trandafirul bulgăresc cu 
mireasmă opulentă şi Rose de Mai din Provence; culeşi 
manual, dispuşi în echilibru, dăruiţi cu accent 
introductiv de fragonată şi cu o tuşă finală vanilată et 
voilà – Rose Absolue! Parfumul perfect de trandafir. Iar 
pe noi în secolul reginei şi în Palatul de la Versailles ne 
poate purta unul dintre parfumurile franţuzeşti, tenace 
şi enigmatic, în compoziţia căruia legea o dictează 
trandafirii bulgăreşti şi iasomia de Grasse iar puterea o 
deţine alianţa dintre florile de portocal, vanilie şi lemn 
de santal, susţinute de răşini ambrate, paciuli şi vetiver. 
Este un parfum impozant ca denumire, conştient că 
noblesse oblige, cum a fost şi Marie Antoinette şi tot astfel 
nelipsit de spirit şi cordialitate învăluitoare. Este Bal à 
Versailles, considerat „oriental”, în realitate un parfum 
francez autentic, elegant şi civilizat, creat de Jean 
Desprez.

Porniţi pe acest antren, putem dedica însă Mariei 
Anoinette şi un parfum, a cărui emblemă perfectă ar fi 
putut fi chipul actriţei Audrey Hepburn, cu alura 
diafană şi culoarea ei de lapte: Very Irresistible. Conţine 
esenţe extrase din cinci varietăţi diferite de trandafiri, 
foarte deosebite între ele: luminosul Peony Rose, Fantasia 
Rose, seducătorul Passion Rose, senzualul Emotion Rose şi 
Centifolia. Acest „floral” de trandafiri este însoţit de 
unda finală a anasonului chinezesc şi a frunzelor 
acrişoare de verbină. Irezistibil!

Am mai putea adăuga la acest omagiu nostalgic adus 
lumii de vis a parfumurilor de trandafir, care o fac pe 
Marie Antoinette din portretul Doamnei Vigée Lebrun 
să plutească graţios, asemenea unui arabesc făcut pe sub 
ape, în lumea de umbre şi lumini a timpului reginei 
decapitate.

Poate că pictoriţa a decis să picteze Marie Antoinette à 
la rose în amintirea zilelor fericite pe care ea însăşi le-a 
trăit la Versailles, căci tabloul cu siguranţă s-a născut 
dintr-o iubire, dintr-o amintire pe care artista a vrut s-o 
retrăiască mereu cu încântare. De aceea imaginea din 
tablou „adie”, legitimând gestul nostru de consacrare 
imaginară a unor parfumuri şi are elocvenţa unui „Mă 
voi întoarce”. Există şi parfumul Je reviens de la Worth, 
dăruit fetelor rămase acasă, când mii de americani 
plecau să lupte în Europa, în timpul celui de al Doilea 
Război Mondial. Lumea nu era pe atunci mai puţin 
complicată sau mai fericită decât în timpurile Mariei 
Antoinette.

Pictoriţa a avut ambiţia să refacă vraja reginei, care să 
închidă ca într-o capsulă strălucirea şi hedonismul unei 
epoci, botezând-o prin mireasma unei flori a pasiunii, 
exuberanţei, spontaneităţii. Acea vrajă a întârziat până la 
noi, învăluind-o pe Marie Antoinette din tablou până 
astăzi într-un halo de linişte, departe de lumea ei şi a 
noastră, mereu dezlănţuită; poate că vraja conţine şi o 
subtilă invitaţie la senzualitate – doar o şoaptă, nimic mai 
mult. Tabloul ne oferă astfel o Marie Antoinette calmă, 
imperturbabilă, proaspătă, atrăgând mai ales latura 
potolită, meditativă a contemplatorului, dar mergând 
mai departe prin dorinţa pictoriţei de a ne impresiona 
prin atitudinea corporală a subiectului. 

gîndul şi lumea

Marie-Antoinette
Natalia CANTEMIR

(va urma)

Octombrie 2009 
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Franco Prete : 
„chi ti farà credibile?”

Franco Prete s-a născut la Treviso în 1933 şi şi-a 
petrecut copilăria şi adolescenţa la Veneţia, după 
care şi-a continuat studiile la Torino, Heidelberg  
(unde şi-a luat licenţa în limbi aplicate) şi Paris. 
După o strălucitoare carieră de înalt funcţionar în 
Instituţiile Europene, s-a retras pentru a-şi dedica 
mai mult timp creaţiei şi trăieşte împărţit între 
Veneţia şi Luxemburg. Este director al grupului 
„Origine”, pe care el însuşi l-a fondat în 1966, grup 
pluricultural ce include şi edituri internaţionale de 
poezie, dar şi cunoscuta publicaţie Origine – 
„revistă franco-italiană de Poezie”. Numărul 1 al 
acestei atît de căutate şi de rare publicaţii poartă 
menţiunea „printemps 1966” se găseşte într-un 
anticariat din Belgia şi costă o avere.

A debutat în 1962, la editura Loescher din 
Torino cu volumul I belli orizzonti, după care au 
urmat, în ordine cronologică, Il tempo dei frassini 
(Sestante, Padova, 1964), Pietra su pietra (De Luca, 
Roma, 1969), Lettere agli amici (Rebellato, Padova, 
1972), Terre di nessuno (Il Libro, Roma, 1977), 
Terre perse (Journal des poètes, Bruxelles, 1979), 
Quartine per le sere d'inverno (La table des 
champs, Frassem-Arlon, 1982), Renitenza (Origine, 
Luxemburg, 1998). Acest volum a fost reeditat în 
1999, într-o ediţie bilingvă, italiană/franceză, la 
cunoscuta editură l'Arbre à paroles din Amay, 
Belgia. De altfel, această editură a mijlocit şi 
întîlnirea noastră în 2002, atunci cînd a lansat 
colecţia (ajunsă faimoasă astăzi!) monde latin. 
Colecţia a pornit la drum lansînd opt volume 
deodată, semnate de scriitori din Italia (Gerardo 
Vacana), Luxemburg (Franco Prete), Portugalia 
(Casimiro de Brito), România (Ioan Flora şi Valeriu 
Stancu), Franţa (Biagio Marin) şi Spania. Pentru ca 
impactul colecţiei să fie cu adevărat important chiar 
de la început, editorii i-au invitat pe cei opt autori 
la lansarea volumelor lor şi în acest mod l-am 
cunoscut pe Franco Prete, acest fascinant scriitor 
italiano-luxemburghez. Ne-am dăruit atunci cărţile 
(eu mi-am lansat în acea colecţie volumul bilingv 
Autoportrait avec blasphème / Autoportret cu 
blestem). Cartea lui, Poésie, i-am citit-o chiar 
înainte de a mă întoarce în ţară, m-a impresionat şi 
mi-am propus ca într-o zi să traduc pentru cititorii 
români măcar cîteva din învăluitoarele sale poezii, 
dar a trebuit să treacă şapte ani pentru ca dorinţa 
mea să devină realitate.

Pentru valoarea operei sale poetice a fost inclus 
în multe antologii italiene şi internaţionale, dar mie 
la fel de interesant mi se pare şi faptul că Franco 
Prete scrie şi romane. Două dintre ele le ştiu şi eu : 
L'Ambasceria in Fiandra (Pagus, Paese, 1987) şi Il 
ruggito del Leone (Origine, Luxemburg, 1994). 
Cum nu i-am găsit şi alte titluri de proze, multă 
vreme am crezut că nu mi-am pus eu bibliografia la 
punct, dar scriitorul şi traducătorul André Doms, 
cel care, sedus de poemele cu adevărat tulburătoare 
ale creatorului italian / luxemburghez, le-a rostuit 
un “cuvînt însoţitor” (André Doms, căruia am 
fericirea de a-i fi prieten din 1992, e şi un fenomenal 
cititor de poezie, aşa cum este un fenomenal poet; 
în plus, cunoaşte poezia europeană de azi ca 
nimeni altul), lasă să se înţeleagă faptul că autorul a 
renunţat la experienţa de prozator : « C'est qu'après 
avoir tâté de la prose, Prete découvrit “qu'il était 
beaucoup plus utile, dans le monde où nous 
vivons, d'exprimer quelques sentiments en peu de 
mots que de les noyer dans des dizaines et des 
dizaines de pages”. » Şi ce poet uluitor a cîştigat 
Europa! 

Il Tempo dei frassini / Timpul 
frasinilor

Orice clipă pierdută
mă duce 
spre mărginirea timpului
şi mă apropie de tine :
puţinul nostru
în grădinile memoriei
mă silesc
să-l regăsesc.

*
O fremătătoare lumină 
îmi tulbură camera;
cu o strălucire ce sporeşte
luna pare la zenitul domniei sale – 
acesteia îi cedează
slăbiciunea inimii, tînăr
şi zvelt se înalţă montgolfierul
ca un copil pe lianele de la 
fereastră.
În jurul ei timpul 
îşi dezlănţuie dansul.
Dar tu, unde eşti tu,
cine te va face credibil?

Pietra su pietra / Piatră peste 
piatră

Ocean

Acolo unde cresc arbuştii de 
bougainvillée, 
unde se aprind alizeele 
cu mii de lumini – 
acum în cerurile agitate de vulturi
revăd velierele de odinioară
cu arhitravele nemişcate pe apă,
îngemănate cu cîntul piraţilor
prin lagune nesfîrşite ca mările :
viaţa pe care o mai am încă 
atîrnă de acest fir tremurător.
Piroga e o amăgire,
chiar şi cuvîntul ce se stinge
într-o nedesluşită aparenţă de 
seninătate
după compromisuri prea 
dureroase :
la marginea orizontului, nimic
mai veşnic decît un palmier
sau decît o dună – apa
e ocean.

Exil

Prietenul stinge ţigara 
şi vorbeşte despre noi cei din 
vremea 
escapadelor, el căutătorul
de aur fără noroc.
Afară vara monotonă 
marchează lungi dîre de soare;
credem că ar trebui să închidem 
grădina
înainte ca frigul să ne poposească-

n prag
cu ploaia şiroind pe geamuri;
mai vorbim de una de alta, noi
pietre imobile printre scaune 
risipite,
şi tot mai adînc se gravează 
fiecare cuvînt
pe chipurile descompuse trădînd
neliniştea noastră de emigranţi.
Dar verde e ora ce însoţeşte
destrămarea zilei
pe coline şi strălucitoare mereu 
flacăra
ochilor tăi, roata se-nvîrte,
voci nedesluşite şuşotesc, creşte
numărul zilelor fără soare.
Şi chiar dacă lumea feerică s-a 
făcut
ţăndări, rezistă, fii.

Lettere agli amici / Scrisori către 
prieteni

Rămas-bun

Ca o praştie răsturnată
se avîntă chiparosul spre 
aventură,
neştiută mîngîiere care coase din 
nou
marginile ranei.
Azi e timpul scrisului 
pînă la omega gurii tale
cuvintele respirate dintr-un izvor,
semiluna vărgată a întîlnirii
cînd pe palide maluri aşteptarea
era jocul cel mai apreciat al 
sărbătorii.
A noastră e setea celui care crede 
în viaţă ca desăvîrşire,
al nostru, adevărul ce fusese 
interzis,
zorii care de-acum plouă la 
fereastră.

Terre perse / Pămînturi pierdute

Amintirea Elenei

Dacă într-un blînd april 
îmi amintesc de vremea cînd 
rîdeam împreună, ştiu acum că
fiecare primeşte mai puţin
decît i se cuvine, şi că nu este 
supus judecăţii
atente ceea ce se destramă 
în această clipă irecuperabilă.
Fii atunci printre pietre floarea 
ce depăşeşte împrejmuirea, raza 
ce se strecoară prin vara deja în 
fărîme
cînd vine septembrie, şi încearcă,
încă o dată, să crezi în noi,
în nefericirea noastră. 

L'Estate indiana / Vara indiană

1. E ca şi cum printre metereze
s-ar descifra un cer întunecat 
pe care-l atacă pescăruşul
într-un picaj îndrăzneţ spre mare,
nu mai suntem noi cei care 
dictează 
timpul ce ne pîndeşte.
Şi dacă i-am cere lunii prevestirea,
cea scrisă pe oglindă în litere 
chirilice?

2. Timpul îşi arde idele, 
nici n-are nume vîntul care bate
în uşile odăilor pustii,
ţie, cel care uită, îţi amintesc zilele
cînd eram împreună, orele de 
bucurie
cînd din întuneric se iveau fluturi
pe cărările ce se prăvăleau înspre 
rîu

3. Iată rugi de mure,
ochi aţintiţi înspre zmeul 
rătăcit între nouri,
astfel revin frînturi din copilăria
de dincolo de munţi
care ţes ca o pînză de păianjen în 
jurul şemineului.
Mulţimi de chipuri străvezii 
evocă alte vremuri,
o oglindă ce se sparge în ultimul 
licăr al jarului.
Şi totuşi, noi ştim că tăcerea este 
milă,
că nu foloseşte nimănui să trezeşti 
fantomele,
că vîntul nu mai poartă murmurul 
pămînturilor călcate în picioare.
Dar ne lipseşte hotărnicirea
cea care desparte macii de pajişte.

4. Putea-va oare cineva să 
despotmolească 
ecoul vasului înghiţit
de pîntecele lichid al mării,
nu răspund acestei întrebări :
chiar paznicul s-a dus la fund
pe lîngă far, sextantul
s-a pierdut şi astrul la orizont
rămîne de asemenea un dat 
necunoscut de noi
care hoinărim prin grădini
unde fructele nu se pîrguiesc 
niciodată.

5. Nu mă judecaţi cu asprime : 
vîntul este prea violent
pentru bulendrele mele,
ramurile îşi pierd frunzele
iar banderola pe acoperişuri
scîrţîie cu un zgomot metalic ce 
istoveşte.
Sunt un trecător obosit,
ţintuit pe scîndurile băncii.
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