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„De la musique avant toute chose” 

Ascultă

Iubito cu părul de aur 
ascultă cum plînge un taur
acum şi în lumea de-apoi
lumină vom fi amîndoi

şi dacă vom fi o himeră
cu aripi sălbatică sferă
mai sfîntă ca cerul preasfînt
şi dacă vom fi un cuvînt

pe-o gură albastră de înger
vai coasta din nou o să-mi sînger
cu suliţa-n ceasul amar
şi iar rătăcindu-ne iar

pămînt o să fim amîndoi
acum şi în lumea de-apoi
ascultă cum plînge un taur
iubito cu părul de aur

Dan Laurenţiu 

Tema ediţiei din acest an a prestigiosului Festival 
Internaţional de Poezie de la Struga - Macedonia 
(cunoscut şi sub numele „Serile Poetice de la Struga”) 
este legată de relaţia dintre „poezie şi muzică”. O 
temă atît de generoasă, încît, deşi i-a preocupat pe 
creatorii dintotdeauna şi de oriunde, nu a putut fi 
epuizată nici pînă astăzi. De s-ar fi plictisit creatorii 
de ea, atunci nu ar mai fi fost temă a unei întîlniri 
rostuite sub semnul poeziei, al prieteniei şi, 
inevitabil, al muzicii. Şi pentru că organizatorii 
festivalului mi-au propus o intervenţie pe această 
temă, de la o vreme mă întreb ce aş putea spune 
despre  „poezie şi muzică”, fără să repet ce-au spus 
alţii şi fără să mă scald în truisme şi în citate.

Poezia şi muzica au străbătut un drum lung 
împreună, dar, din acest simbolic şi simbiotic drum, 
nu mă voi opri decît la un scurt tronson, chiar dacă nu 
este nici prea consistent, nici cel mai semnificativ : cel 
în care amîndouă muzele erau aservite ideologiei 
comuniste.

Despre poezia din vremea dictaturii am afirmat 
într-un eseu publicat în Belgia, în 1993, că era o 
„libertate a exilului interior”, dar ce să spui despre 
muzica unei epoci în care domneau absurdul teroarea, 
crima? Şi totuşi, românul cînta chiar şi în închisori, 
dovadă nu atît „cîntecele de ocnă”, indubitabil 
specifice pegrei băgate la răcoare pentru delicte de 
drept comun, cît, mai ales, cîntecele născute din 
lacrimile unor mari poeţi români întemniţaţi de 
teroarea marxism-leninismului autohton  : Radu Gyr, 
Nichifor Crainic, Andrei Ciurunga, Sergiu Grossu  şi 
mulţi, mulţi alţii.     Scriitori condamnaţi pentru 
simplul motiv că nu voiau să-şi încalce principiile, să-
şi schimbe convingerile şi să treacă de partea 
anticriştilor.

Metaforic, legătura imanentă dintre limbajul liric 
şi cel muzical a fost surprinsă tulburător de Paul 
Verlaine în poemul Sagesse, din care nu reproduc 
decît o strofă : „Ecoutez la chanson bien douce / Qui 
ne pleure que pour vous plaire / Elle est discrète, elle 

spunea, într-un cutremurător poem, scriitorul Andrei 
Ciurunga. Evident, pentru cei treizeci de talanţi ai lui 
Iuda Iscariotul s-au găsit şi cozi de topor care să cînte 
inepţiile închinătorilor şi lăutarilor roşii.  

Pe de altă parte, al doilea rol pe care l-a jucat 
muzica în raport cu poezia în perioada de tristă 
amintire a „epocii de aur” a fost acela de paravan unor 
poezii fără şansă de a fi tipărite şi difuzate. Acestea – 
de cele mai multe ori ţintă sigură a înverşunatei 
cenzuri exercitate de aparatul comunist de 
propagandă şi represiune – profitau de mîna întinsă 
cu generozitate de suportul muzical şi reuşeau să se 
strecoare, discret dar cu consecvenţă, pe piaţa literară 
sau literar-muzicală. Şi asta datorită faptului că 
muzica adormea vigilenţa de cerber a cenzurii şi făcea 
loc spre inima şi conştiinţa publicului unor poezii 
care altfel ar fi rămas nepublicate şi ar fi îmbătrînit 
prin sertarele securiştilor sau ale cenzorilor. Aşa s-a 
întîmplat cu poemul Canarul al lui Victor Şuvăgău. 
Poemul era un simbol, un adevărat strigăt de 
disperare a unei generaţii lipsite de libertate şi a fost 
imediat interzis de cenzura comunistă, de lingăii 
ceauşişti. Dar Casa de Discuri „Electrecord” a apucat 
să-i imprime formaţiei timişorene Phœnix, în 1968 (an 
cu rezonanţe speciale pentru tinerii din întreaga 
Europă – să nu uităm mişcările din mai din Franţa, ce 
au zdruncinat o societate care nu voia să vadă 
realităţile din care se nutrea) un disc cu patru melodii 
– între care şi Canarul -, disc pe care l-a cumpărat 
imediat toată generaţia tînără din România. Cînd 
cenzura şi securitatea au cerut retragerea discului de 
pe piaţă era prea tîrziu : cele patru cîntece 
pătrunseseră deja în inimile tuturor românilor. În 
plus, melodia compusă de Moni Bordeianu şi Nicolae 
Covaci    a fost folosită pentru coloana sonoră a 
filmului Canarul şi viscolul şi astfel poemul şi 
cîntecul au rezistat împreună încă vreo cîţiva ani. În 
cele din urmă, au fost interzise amîndouă, filmul s-a 
retras de pe piaţă, iar discul de vinil a devenit o 
raritate. Dar generaţia mea căpătase deja conştiinţa că 
trăieşte ca o pasăre închisă în colivie! 

În funcţie de împrejurări, de comandamente, de 
realităţi, în funcţie de harul, de interesele, de 
ambiţiile creatorilor, poezia şi muzica au slujit 
regimul dictatorial sau au încercat, foarte timid, e 
drept, să i se opună. Oricum, împreună, au ajutat un 
popor să supravieţuiască!

est légère : / Un frisson d'eau sur de la mousse”. Adică 
o indefinisabilă, inexplicabilă, imaterială legătură 
izvorîtă nu din vorbe multe (nu ne îndemna tot Paul 
Verlaine, în celebra sa Artă Poetică, să mai presărăm 
în drum multele cuvinte care poetice se închipuie?! : 
„Prends l'éloquence et tords-lui son cou”), ci din 
profunzimea trăirilor. Acelaşi Verlaine care a izvodit 
un vers emblematic pentru tema la care încerc să mă 
refer : „De la musique avant toute chose”. Aşadar, 
muzica înainte de toate. Nu şi înainte de poezie însă, 
ci numai împreună cu ea. Dacă e să dăm Cezarului ce-i 
al Cezarului, atunci trebuie să spunem că poezia s-a 
încuibat mai întîi în sufletele noastre şi din 
preaplinul ei s-a născut cîntul. E drept, despre muzica 
interioară a poeziei, despre muzicalitatea ei s-a tot 
vorbit, dar despre poezia muzicii mai puţin. Cum nu 
voi putea eu să îndrept în cîteva rînduri secole de 
inechitate, revin la aspectul pe care mi-am propus să-l 
semnalez.

În România care construia sesemedeul - adică 
societatea socialistă multilateral dezvoltată, de fapt,  
cea mai strîmbă dintre societăţile care au existat 
vreodată - muzica avea două roluri distincte : pe de o 
parte, era suportul care sprijinea şi transforma 
subproducţiile literare închinate partidului roşu şi 
genialului său conducător în „creaţii” artistice cît de 
cît utilizabile şi suportabile dacă nu pentru suflet, 
măcar pentru ureche. Unele din aceste adevărate 
lozinci puse pe note deveneau, prin insistenţa cu care 
erau promovate de propaganda comunistă pe 
posturile de radio şi televiziune, adevărate şlagăre. 
Aşa s-a întîmplat cu cîntecele de brigadieri din anii 
şantierelor utemiste, aşa s-a întîmplat cu aberaţia 
intitulată „cincinalul în patru ani şi jumătate”, aşa s-a 
întîmplat cu „Magistrala albastră”, cîntecul care 
proslăvea cea mai proastă investiţie din întreaga 
istorie a României, fără însă a aminti de miile de 
români ucişi de călăii roşii la acest canal şi aruncaţi în 
gropi comune, fără a aminti miile de vieţi ce s-au 
sfîrşit în „valurile cenuşii ale Dunării albastre”, cum 

acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Traian Mocanu
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fragmentarium istoric

O analiză sumară a teoriilor la nivel individual va 
reliefa faptul că explicaţiile cu privire la cauzele 
războiului derivă din cercetările efectuate în biologie, 
psihologie, psihiatrie, antropologie şi sociologie. Iniţial, 
cercetările în acest domeniu s-au axat pe studiul naturii 
umane, în încercarea de a explica latura agresivă a 
acesteia şi a face legătura cu disputele internaţionale. 
Dacă agresivitatea umană este rezultatul procesului de 
învăţare – aşa cum susţin liberalii internaţionalişti, 
atunci s-a presupus că prin intermediul educaţiei şi al 
altor procese de socializare vom fi capabili să 
„modelăm” persoanele care vor fi mai puţin predispune 
la violenţă; în cazul în care agresivitatea este înnăscută, 
se poate concluziona că omenirea are încă o cale lungă 
de parcurs pentru a elimina violenţa din societate. 
Punerea neajunsurilor politice pe seama unei naturi 
imuabile a omului, care are o potenţialitate inerentă atât 
pentru rău, cât şi pentru bine, este o temă care apare în 
mod constant în literatura domeniului. Gândirea 
politică a teologului Reinhold Neibuhr porneşte de la 
conştientizarea dramatică a naturii pervertite a omului, 
în urma păcatului originar. Expresia acestei naturi este 
mândria care îi face pe oameni, chiar şi pe oamenii 
morali, să caute puterea. Aici îşi are originea conflictul 
intern şi razboiul în afară, iar lupta pentru dreptate este 
întotdeauna o luptă pentru putere. Pentru Hans 
Morgenthau, părintele realismului clasic, dorinţa de 
putere are un fundament psihologic: omul are un 
instinct înnăscut de dominaţie, asemănător celor de 
supravieţuire şi reproducere. La polul opus, John. Herz  
porneşte de la observaţia ca omul este o fiinţă 
„preocupată” de propriul viitor, conştientă de pericolele 
care îl ameninţă şi, mai ales, de faptul că alte fiinţe 
umane îi pot provoca moartea. Cum şi alţii la rândul lor 
îl pot privi drept duşman, la nivelul societăţii se 
generalizează o „dilemă a securităţii”, care stă la 
originea conflictului. În acest sens, John Herz afirma că 
„este greşit ca din fenomenul universal al competiţiei 
pentru putere să tragem concluzia că există vreun 
instinct de putere înnăscut. Simplul instinct de auto-
prezervare este cel care duce la competiţia tot mai mare 
pentru putere”.

La nivel societal, cercetătorii au produs o serie de 
teorii în legătură cu „pacea democratică”, distragerea 
atenţiei publice, grupurile de interese, efectele 
domestice ale economiei sau ale culturii politice asupra 
păcii şi a războiului. Unii cercetători au sugerat că 
atributele statului pot fi variabile determinante în 
declanşarea războaielor. În acest sens s-a afirmat că o 
anumită cultură politică, religie sau ideologie determină 
statele să fie mult mai predispuse spre un 
comportament conflictual. Însă, aceste aserţiuni nu au 
fost sprijinite de probe empirice care ar putea rezulta 
din studii cantitative. În acelaşi timp, alţi cercetători au 
căutat explicaţii ale conflictelor tocmai în diferenţele 
dintre caracteristicile statelor. Prin urmare, diferenţele 
naţionale de limbă, religie şi alte trăsături contribuie la 
războaie, în timp ce similaritatea acestor dimensiuni 
facilitează pacea. Proliferarea conflictelor interetnice în 
perioada imediat următoare Războiului Rece a deplasat 
preocuparea cercetătorilor de la razboaiele interstatale 
spre cele intrastatale, o atenţie deosebită fiind acordată 
cauzelor violenţelor între diverse etnii, condiţiilor în 
care aceste conflicte pot fi oprite şi posibilului rol al 
intervenţiei internaţionale în vederea stopării 
războaielor interetnice.

Un alt aspect intens cercetat la nivelul societal a fost 
predispunerea regimurilor politice, fie ele democratice 
sau autoritare, de a declanşa şi a purta războaie. Din 
momentul în care Immanuel Kant a lansat ideea unei 
uniuni pacifiste între democraţii, mai mulţi autori au 
încercat să demonstreze natura paşnică a regimurilor 
democratice. O serie de studii din anii '80 ai secolului 
trecut, Michael Doyle este autorul unuia dintre cele mai 
cunoscute, au oferit dovezi empirice clare în sensul că 
democraţiile nu se războiesc între ele la fel de frecvent 
ca statele cu regimuri politice de altă natură. Desigur, 
acest lucru nu înseamnă că democraţiile sunt 
întotdeauna mai paşnice decât alte regimuri politice. 
Democraţiile au aceeaşi predispoziţie de a declanşa 
războaie ca şi regimurile autoritare ele implicându-se 
deseori în conflicte. Alături de paradigma marxistă, la 
capitolul explicaţiilor economice aflate la geneza 
conflictelor, se află şi modelul grupurilor de interese 
intens folosit în perioada interbelică şi în timpul 
Războiului Rece. Potrivit acestui model, producătorii de 
armanent şi cei care profită din finanţarea lor, 
concesionari, antreprenori şi investitori, se află în 

spatele acţiunilor diplomatice şi al propagandei care 
legitimează şi în final, conduce la declanşarea 
războiului. Deoarece activitatea „industriilor de război” 
creşte semnificativ în cazul unui conflict armat, sporind 
şi profiturile industriaşilor, aşa numitul „complex 
militar-industrial” va face orice nu numai pentru 
declanşarea războiului, dar şi pentru prelungirea 
acestuia cât mai mult posibil. De asemenea, trebuie 
menţionată o altă cauză economică responsabilă pentru 
declanşarea conflictelor: resursele vitale limitate sau 
aducătoare de mari profituri. Astfel, controlul resurselor 
de apă sau zăcămintele de petrol aflate la frontiera 
dintre două ţări pot constitui cauza unui conflict armat.

Abordările de la nivelul sistemic au dominat practic 
explicaţiile cu privire la cauzele războiului în teoria 
relaţiilor internaţionale. Printre acestea, se remarcă în 
special două perspective realiste: teoria balanţei de 
putere şi cea a tranziţiei hegemonice, precum şi două 
prespective de orientare neomarxistă: teoriile 
imperialiste şi cele cu privire la comerţul internaţional.

Exponenţii teoriei balanţei de putere afirmă că 
scopul principal al statelor este evitarea instaurării 
hegemoniei, iar obiectivul instrumental este menţinerea 
echilibrului de putere în sistem. Acest model 
anticipează acţiunile statelor în vederea sporirii 
capacităţilor militare şi formarea alianţelor pentru a 
contrabalansa ameninţările la adresa securităţii sale şi, 
în primul rând, împotriva oricărui stat care tinde spre 
hegemonie în sistem. Realiştii care au aderat la acest 
punct de vedere susţin că mecanismul de 
contrabalansare funcţionează aproape perfect pentru 
prevenirea instaurării hegemoniei, fie datorită efectului 
de descurajare pe care o coaliţie antihegemonică îl are 
asupra pretendentului la supramaţie, fie prin 
înfrângerea candidatului la hegemonie de către o astfel 
de coaliţie, atunci când aceasta nu a produs efectul de 
descurajare în momentul formării sale.

O abordare diferită de precedenta perspectivă este 
teoria tranziţiei hegemonice, o formă a teoriei 
structurale care presupune existenţa unei ordini în 
cadrul sistemului considerat a fi anarhic. Hegemonii 
sistemului sunt primus inter pares, sunt cei care îşi 
folosesc preponderenţa pentru a impune o serie de 
reguli politice şi economice în sistem - şi, de asemenea, 
veghează asupra respectării acestora. În acest fel, 
furnizând „bunurile publice” ei asigură stabilitatea 
sistemului, dar, în acelaşi timp, îşi promovează propriile 
interese de securitate. În teoria tranziţiei hegemonice, 
conceptul central este războiul hegemonic, o înfruntare 
ce implică aproape toate statele din sistem şi care va 
decide cine va guverna sistemul în anii următori, 
precum şi cine va determina valorile şi ideile 
predominante. Spre deosebire de teoria balanţei de 
putere, egalitatea puterii şi modificările la nivelul 
puterilor sunt factori perturbatori, care sporesc şansele 
unei confruntări generalizate. Potrivit supoziţiei 
preponderenţei puterii, războiul este mai puţin probabil 
atunci când un stat se bucură de poziţie predominantă 
asupra altui stat şi învers, când statele sunt egale ca 
putere, probabilitatea războiului creşte. Logica pe care o 
respectă această judecată constă în faptul că cel puternic 
este satisfăcut de statu-quo şi nu este dispus să lupte, iar 
cel slab se conformează, neavând capacităţile necesare 
pentru a avea şanse de câştig într-o eventuală 
confruntare militară.

În timp ce societatea internaţională a fost constrânsă 
să limiteze şi să înfrâneze războiul, ea a căutat, de 
asemenea, să atribuie unor tipuri de război un rol 
pozitiv în menţinerea ordinii internaţionale. În primul 
rând, ea consideră războiul ca pe un mijloc de aplicare a 
dreptului internaţional. Dată fiind absenţa unei 
autorităţi centrale sau a unui guvern mondial, dreptul 
internaţional poate fi aplicat numai de anumite state 
capabile şi doritoare să pornească război în numele 
societăţii internaţionale. La limita ei minimă, această 
concepţie despre război ca mijloc de aplicare a legii se 
referă doar la cazul războiului de autoapărare dus de un 
stat ale cărui drepturi de suveranitate teritorială au fost 
violate de către un agresor. La limita ei maximă, 
concepţia se extinde şi la războiul dus în numele 
victimei de către state ale căror drepturi n-au fost 
încălcate şi la războiul dus pentru apărarea nu numai a 
integrităţii teritoriale, ci şi a unei întregi serii de 
drepturi juridice. În al doilea rând, societatea 
internaţională, cel puţin cea de la începutul secolului al 
XVIII-lea, a văzut războiul ca pe un mijloc de menţinere 
a echilibrului de forţe, adică acea situaţie în care nu 
există nici un stat dominant care să stabilească legi 
pentru alte state. Menţinerea unui echilibru general de 
forţe a fost înţeleasă ca esenţială pentru supravieţuirea 
sistemului bazat pe state, iar războiul dus în acest scop, 
ca având o funcţie pozitivă. În al treilea rând, ceea ce 
este mai îndoielnic, se poate susţine că societatea 
internaţională, în ansamblul ei, a privit uneori războiul 
ca îndeplinind o funcţie pozitivă atunci când nu este 
purtat în numele ordinii juridice internaţionale sau al 

echilibrului de forţe, ci pentru a cauza o schimbare 
justă. Societatea statelor, întotdeauna scindată în 
privinţa regulilor şi instituţiilor necesare menţinerii 
ordinii, este şi mai divizată în privinţa cerinţelor 
justiţiei. Uneori, au fost ocazii când acceptarea fără nici 
o împotrivire de către societatea internaţională a unei 
schimbări cauzate prin forţă reflectă, printre altele, un 
sentiment larg răspândit că folosirea ameninţării cu 
forţa a fost justă.
Conchidem că dezbaterile cu privire la originea 
conflictului internaţional sunt încă departe de a avea un 
rezultat unanim acceptat şi că este greu să ne imaginăm 
o lume a păcii lipsită de războaie într-un viitor 
previzibil. Ca şi pacea, războiul constituie o dimensiune 
esenţială a destinului umanităţii şi de aceea el trebuie 
înţeles şi studiat cu toată atenţia. 
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     Nu trebuie opusă o reflecţie istorică şi o reflecţie 
speculativă, căci între cele două poate fi un cerc virtuos 
în care una o hrăneşte neîncetat pe cealaltă. Reflectez în 
acest moment la problema răbdării şi este clar că este 
imposibil a căuta să determini natura răbdării fără a 
trece printr-un studiu istoric care să ţină cont de 
evoluţia virtuţii răbdării de la Platon la Aristotel, la 
stoici, la Părinţii Bisericii. Este important deopotrivă să 
arătăm ceea ce se petrece cînd răbdarea faţă de lume 
devine cu gîndirea modernă o rezoluţie pe care şi-o dă 
subiectul şi aceasta permite a înţelege cum vrînd să 
scape de filosofiile subiectului Emmanuel Levinas 
regăseşte importanţa răbdării, dar dîndu-i de această 
dată un sens mult mai alrg. În schimb, interogaţia 
istorică asupra evoluţiei termenului de răbdare 
presupune Ruckfrage, cum spunea Husserl, o chestiune 
care revine la sensul originar al răbdării, chestiune fără 
care niciodată această evoluţie nu ar putea căpăta 
semnificaţia unei istorii. Este deci sigur că sîntem astăzi 
mult mai atenţi la discontinuităţile istoriei, dar că 
aceasta nu suprimă căutarea continuităţii, ci 
dimpotrivă.
      -Se vorbeşte mult despre lumea în care trăim. Lumea 
contemporană trăieşte o criză spirituală? Cum putem depăşi 
acest impas?
       - Pornesc de la ceea ce am spus în răspunsul la a 
doua întrebare: da, lumea contempoarnă trăieşte o criză 
spirituală şi este vorba de a răspunde acestei crize ca 
filosof. Altfel spus, filosoful nu este cel care va căuta 
cauzele exterioare unei crize invocînd dificultăţile 
economice, politice, sociale, ci el este cel trebuie să-şi 
atribuie această criză. Filosoful este cel care spune: dacă 
există criză, este pentru că noi nu am filosofat cu 
destulă seriozitate, este pentru că nu am fost la 
înălţimea misiunii noastre, şi că noi trebuie să 
determinăm care lipsă filosofică a condus la această 
criză. Întrega mea reflecţie asupra interiorităţii şi asupra 
persoanei caută să vadă originea acestei crize într-o 
concepţie prea formală şi prea abstractă a persoanei ca 
subiect conştient de el însuşi şi polarizat de un ideal de 
autonomie. În adevăr, concepţia unui subiect autonom 
care este creatorul lui însuşi în solitudinea reflecţiei sale 
este sigur rezultatul întregii evoluţii istorice marcate de 
de-teologizarea lumii; cu toate acestea ea conduce la o 
identitate închisă care este o sursă de violenţă. Sloganul 
modernităţii este că trebuie "să fii prin tine însuţi" şi că 
această libertate impune o responsabilitate infinită a 
sinelui. În acest mit al supraomului, în sensul non-
nietzschean al termenului, este vorba de a purta singur 
propria existenţă, de a-ţi găsi loc sub soare, de a-ţi 
justifica utilitatea în viaţa socială. Bunul european este 
atunci acest bărbat tînăr, diplomat, activ, constructor, 
tată de familie, responsabil, care, aşa cum se spune, "s-a 
făcut pe el însuşi", ceea ce înseamnă că îşi imaginează 
că nu datorează nimic nimănui. În contrapartidă, dacă 
din nefericire îi lipseşte şansa reuşitei sociale, dacă nu 
are o bună sănătate, sau dacă îmbătrîneşte, este 
"dependent", el este judecat, şi uneori se judecă el 
însuşi, ca fiind o povară pentru cei apropiaţi, pentru 
societate, şi iată pentru ce anumite asociaţii valorizează 
sinuciderea, în numele libertăţii! Este aici ceva foarte 
simptomatic în această publicitate pentru sinucidere 
sau pentru eutanasie, căci ea este consecinţa însăşi a 
unei anumite concepţii asupra omului în care eşti om 
liber fiind un om singur, izolat.
      Este vorba de un nihilism contemporan şi nu este 
posibil de a ieşi decît dezvoltînd o altă concepţie despre 
om în care să nu se mai opună faptul de a fi "prin sine" 
şi faptul de a fi "prin altul". Nu este vorba pur şi simplu 
de a redescoperi intersubiectivitatea, căci aceasta nu 
este decît acordul subiecţilor mai înainte separaţi, ci de 
a arăta că există un "a fi împreună" prim de la care ceva 
cum ar fi un "sine" poate căpăta o adevărată 
semnificaţie. Persoana nu poate deci să fie definită ca 
un individ înzestrat cu conştiinţă, ci trebuie să se 
înţeleagă plecînd de la înrădăcinarea sa într-o istorie 
comună, într-o viaţă comună, care dă posibilitatea 
însăşi de a spune "eu". Este vorba deopotrivă de a gîndi 
o responsabilitate comună care să nu fie o simplă 
adiţionare a responsabilităţilor individuale şi care ţine 
cont pe drept de finitudinea oricărei existenţe 
individuale. Pentru a ieşi din această criză spirituală, 
este deci necesar a invita omul să se înţeleagă altfel 
încetînd să răspundă la întrebarea "ce sînt eu?" pentru a 
răspunde la întrebarea "cine sînt eu?". Această trecere 
de la "ce" la "cine" este cea care permite a rupe definitiv 
cu înţelegerea omului ca un lucru pentru a vedea cu 
adevărat în el o existenţă. Am vrut să arăt că raportul 
omului cu omul nu este un raport de la subiect la 
subiect, ci întîlnirea între o fiinţă suferindă sau o fiinţă 
iubită şi martorul său. Concepţia de martor este cea 
care mi se pare că permite cu adevărat să ne luăm 
rămas bun de la filosofiile subiectului pentru a gîndi la 
un om care trăieşte mai înainte de întîlnirea sa cu 
lumea. (va urma)

o criză politică. Criza actuală este o 
criză foarte profundă şi care pune 
în discuţie filosofia însăşi, căci ea 
se manifestă printr-un abandon al 
reflecţiei teoretice, prin însuşi 
faptul de a nu mai înţelege sensul, 
interesul reflecţiei filosofice, şi 
aceasta chiar în mediile cele mai 
cultivate. Că filosofia este 
constrînsă în mod constant să 
trebuiască să-şi justifice dreptul de 

a exista, aceasta nu este ceva nou, o ştim de la moartea 
lui Socrate, dar de acesată dată otrava este mult mai 
vicleană: nu este nici un refuz violent al filosofiei, nici 
simpla oboseală în raport cu misiunea de a purta 
greutatea sensului lumii, ci este mai mult decît o 
indiferenţă generalizată, este o manieră de aluneca într-
un nou somn dogmatic.
      Este vorba despre o criză a lumii însăşi în maniera 
în care se poate înţelege pe ea însăşi, şi nu de o simplă 
problemă de adaptare a învăţămîntului filosofic 
universitar. Nu este o problemă de pedagogie, este 
remarcabil a constata că toate tentativele de filosofie 
populară nu au adus nimic recunoaşterii filosofiei şi 
dimpotrivă ele au îndepărtat filosofia. Ideea că ar fi o 
filosofie "facilă" este o iluzie, o minciună, şi cei care 
dezvoltă o astfel de idee nu sînt decît falsificatori. Cel 
mai adesea aceste discursuri populiste nu sînt decît 
propuneri ideologice care sînt totdeauna dublul 
monstruos al filosofiei şi a cărui valoare este invers 
proporţională cu succesul lor în rîndul a ceea ce numim 
într-o manieră foarte vagă "marele public", adică 
finalmente pe lîngă jurnalişti. Nietzsche devine în 
această ideologie autorul cel mai masacrat, el devine o 
adevărată caricatură care permite să susţină un 
moralism care ia forma imoralismului. Trebuie să 
recunoaştem că în faţa pierderii studenţilor, filosofia 
universitară însăşi nu rezistă totdeauna tentaţiei de a 
renunţa la esenţa sa, şi de aceea vedem cum se 
multiplică cursurile de "etică practică", expresie care nu 
are nici un sens pentru că întreaga etică este o teorie în 
acţiune. Astfel, se propun cursuri de etică medicală, de 
etica întreprinderii, de etica sportului. În mod 
paradoxal niciodată nu s-a vorbit atît despre etică şi 
niciodată reflecţia etică  nu a fost mai săracă.
     Aceasta nu înseamnă că visul filosofiei ca ştiinţă 
riguroasă s-a sfîrşit, ci că filosofia a intrat într-o epocă 
foarte dificilă şi riscă să se piardă în două direcţii 
diferite dar finalmente solidare: fie un joc pur formal 
rezervat cîtorva persoane, fie o ideologie populistă. 
Singurul răspuns posibil acestei situaţii este de a 
continua să filosofăm cu seriozitate revenind la 
lucrurile înşişi.

*criza spirituală a lumii contemporane*

        - Cum vedeţi istoria filosofiei? Este o succesiune de 
singularităţi?
        - Nu este filosofie fără istoria filosofiei şi Heidegger 
a ştiut să ne arate că filosofii din trecut sînt pentru noi 
bogaţi în potenţialităţi  şi pentru ce lectura lor ne oferă 
un viitor. Heidegger ne-a mai învăţat să acordăm o 
mare atenţie textelor înşişi: chiar dacă noi nu putem 
înţelege grecii aşa cum ei înşişi s-au înţeles, este esenţial 
de a nu forţa lectura autorilor greci. Epoca noastră, să o 
spunem după Jacques Derrida, este prea preocupată de 
o cunoaştere istorică riguroasă şi refelecţia filosofică 
caută să evite două excese: primul exces este cel al unui 
istoricism care conduce la a nu căuta o unitate în istoria 
filosofiei pentru a nu vedea decît o succesiune de 
doctrine separate. Cînd filosofia nu este decît o erudiţie, 
atunci se pierde ea înşăşi, căci ea nu este ghidată de o 
idee teleologică şi ea pierde sensul însuşi al întrebării 
sale. Un mare număr de aşa-zişi filosofi nu sînt decît 
istorici şi dacă  munca lor este utilă, ea nu face viaţa 
însăşi a filosofiei, căci ea nu participă la una şi aceeaşi 
istorie începută cu Platon. Al doilea exces este legat de 
amintirea idealismului german, cel al unei lecturi 
teleologice, prea dură a istoriei filosofiei şi care constă 
în a face dintr-o determinare filosofică de moment o 
normă de lectură a trecutului. A trecut timpul cînd 
făceam din doctrina kantiană a lui apriori norma pentru 
a înţelege doctrina paltoniciană a reminiscenţei. Aşa 
cum am putut să arăt în La Vocation de la personne, 
neajunsul numeroşilor istorici ai conceptului de 
persoană, şi astăzi încă, este de face din conceptul 
kantian de persoană ca subiect auto-legiutor scopul 
spre care ar tinde toate gîndirile anterioare asupra 
persoanei, ca şi cînd cu Kant sensul persoanei era în 
sfîrşit găsit. Dimpotrivă, istoria conceptului de 
persoană este foarte complex şi am vrut să arăt că sînt 
cel puţin două istorii ale conceptului de persoană, care 
nu trebuie opuse, cea a conceptului juridic de persoană 
şi cea a conceptului biblic de persoană.

Emmanuel HOUSSET:  Filosofia 
este o ştiinţă care vrea să pună 
întrebările ultime 

                                                                    

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE

     Emmanuel Housset este conferenţiar universitar în 
cadrul departamentului de filosofie al Universităţii din 
Caen Basse-Normandie, membru al echipei de cercetări 
Identitate şi subiectivitate. Este de asemenea conferenţiar-
asociat al Institutului Catolic din Paris. Studiile şi 
cercetările sale privesc îndeosebi fenomenologia, dar şi 
istoria metafizicii, filosofia medievală şi filosofia 
morală. Este autorul mai multor lucrări apărute le 
prestigioase edituri franceze: Personne et sujet selon 
Husserl, PUF, Paris, 1997; Husserl et l'énigme du 
monde, Seuil, Paris, 2000; L'intelligence de la pitié. 
Phénoménologie de la communauté , Cerf, Paris, 2003; 
La vocation de la personne. L'histoire du concept de 
personne de sa naissance augustinienne à sa 
redecouverte phénoménologique, PUF, Paris, 2007; 
L'interiorité d'exil. Le soi au risque de l'altérité, Cerf, 
Paris, 2008.

*abandonul reflecţiei teoretice*

        Bogdan Mihai MANDACHE:- Domnule Emmanuel 
Housset sînteţi autorul multor cărţi de filosofie, încît cred că 
prima provocare a acestui dialog este să ne oferiţi un răspuns 
asupra unui domeniu care de la Parmenide pînă în zilele 
noastre nu a contenit să interogheze conştiinţa lumii. Putem 
vorbi despre un loc al filosofiei în ansamblul interogaţiei şi al 
reflecţiei umane?
        Emmanuel HOUSSET: Filosofia, aşa cum a 
subliniat-o Husserl la sfîrşitul vieţii sale, este cea care se 
consideră ca fiind responsabilă de sensul lumii, de 
sensul vieţii umane, motiv pentru care dezvoltă o 
reflecţie unică care nu priveşte scopurile finite ale 
existenţei, ci misiunea infinită de a fi om. Pentru a o 
spune altfel, filosofia nu posedă un "loc" determinat 
dinainte în reflecţia umană, pentru a relua termenii 
întrebării Dvs., căci ea nu este o ştiinţă privind un 
aspect particular al lumii. Psihologia este o ştiinţă 
specializată, în ciuda marii sale întînderi, căci ea 
studiază acest obiect particular care sînt structurile 
psihismului uman. Chiar antropologia, al cărei obiect se 
identifică adeseori cu filosofia, rămîne o ştiinţă 
determinată de un obiect bine determinat în lume, 
comportamentul uman, fără a se ocupa de alte obiecte 
posibile. Altfel spus, ştiinţele naturii ca şi ştiinţele 
spiritului, pentru a relua distincţia stabilită de Dilthey, 
sînt ştiinţe "de lume", ocupîndu-se de un spaţiu 
determinat al lumii, în vreme ce filosofia pune lumii 
această întrebare : "ce este o lume?". Este deci esenţial a 
păstra acest caracter propriu filosofiei care face 
identitatea sa: ea nu este o ştiinţă mai generală decît 
altele, ci ea este o ştiinţă care vrea să pună întrebările 
ultime. Această problemă a sensului lumii angajează în 
mod evident semnificaţia fiinţei în viaţa omului, ceea ce 
înseamnă a fi o persoană, iar aceasta angajează o 
reflecţie asupra fiinţei-ansamblu, asupra socialităţii, şi o 
reflecţie etică asupra scopurilor ultime ale existenţei. 
Din acest punct de vedere, fenomenologia este cu 
adevărat cea care asumă astăzi toate dimensiunile 
reflecţiei filosofice revendicînd statutul propriu al 
discursului său prin raport cu alte ştiinţe, ceea ce nu 
înseamnă o ignorare sau o indiferenţă faţă de alte 
ştiinţe. Principiul însuşi al fenomenologiei este că acela 
că este imposibil a explica lumea printr-o parte a lumii, 
de exemplu prin mecanismele creierului.
      -Epoca noastră este una propice filosofiei? Care sînt 
speranţele cu care contemporanii noştri privesc înspre 
filosofi/filosofie?
      - Sîntem într-o epocă foarte bogată şi deopotrivă 
foarte dificilă pentru filosofie, ceea ce constituie un 
paradox. Pe de o parte, rareori reflecţia filosofică va fi 
fost la fel de productivă, de  asemenea diversă, şi nu 
numai în Europa. Pentru a nu vorbi decît despre ceea ce 
se întîmplă în Franţa, după aceşti mari gînditori care au 
fost Emmanuel Levinas şi Henri Maldiney, fecunditatea 
filosofică este considerabilă şi este suficient să gîndim la 
lucrările lui Jean-Luc Marion, acum la Academia 
franceză, de Jean-Louis Chretien, de Didier Franck, de 
Catherine Chalier, de Jean Greisch, de Jean-Yves 
Lacoste. Pe de altă parte, într-o manieră evidentă lumea 
se schimbă, şi în această nouă lume locul filosofiei va fi 
mult mai puţin mare. Se vede că în majoritatea 
universităţilor din Europa numărul studenţilor în 
filosofie scade, posturile în învăţămînt sînt suprimate, şi 
aceasta nu este legat simplu de criza economică sau de 
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memorie epistolarăDialog epistolar Ion Irimescu - Ioan 
Bârleanu şi alţi contemporani(III)

Paginã realizatã de 
Gh. MACARIE

1 Scrisoarea este redactată pe un carton-
felicitare de artizanat (original colaj de 
material textil semnat de autoare: tapisiera 
Lena Constande).

2 Scrisoare nedatată a lui I. Irimescu către I. 
Bârleanu. Databilă în deceniul 8 al secolului 
trecut.

3 Statuia marelui cărturar şi mitropolit 
Dosoftei (1624–1693) a fost amplasată (în 
1975) lângă un edificiu din sec. XVIII, 
rămas însă în conştiinţa colectivă drept 
Casa Dosoftei (astăzi muzeu).

4 Viitoarea statuie ecvestra a lui Stefan cel 
Mare din Suceava, dezvelita în 1977.

5 Scrisoare a sculptorului Marcel Guguianu 
[Gâga] (n. 1922) catre I. Bârleanu. Acesta 
locuia la Bucuresti, pe str. Boteanu nr. 3, de 
unde îi scria, la 16.VIII. 1977 (data stampilei 
postei – Bucuresti).

6 Cuvânt indescifrabil.
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privitor ca la teatru

Semioticienii domeniului teatral (secolele XX-XXI) 
manifestă o preocupare vădită în ceea ce priveşte 
trecerea de la scenariu la spectacol, cu atît mai mult cu 
cît acesta este o sinteză a artelor şi cu atît mai mult cu 
cît se simte cu luciditate faptul că teatralitatea este 
unul din aspectele esenţiale care-l guvernează. De 
altfel, se şi vorbeşte despre teatralitatea unui text în 
sensul în care acesta este uşor abordabil scenic şi oferă 
o gamă vastă de posibilităţi ludice. Considerăm 
necesar a deschide o mică paranteză pentru a ne referi 
la concepţia încetăţenită potrivit căreia există piese 
redactate mai mult pentru a fi citite, suferind de un fel 
de rigiditate la nivelul trecerii lor în spectacol. Iată 
una din aprecierile lansate de Marian Popescu în 
privinţa celor două tipuri de scriitură: “Semnificativ 
este, însă, că, teoretic, spre deosebire de prozator, de 
pildă, dramaturgul trebuie să armonizeze două 
strategii: una este a literaturii textului, cealaltă se 
referă la teatralitatea sa. Atunci cînd preocuparea 
autorului este acaparată, din diverse motive, de 
primul aspect, se decretează faptul că avem de-a face 
cu «piese pentru lectură», şi-l vom citi, de exemplu, pe 
Blaga, dramaturgul cu conştiinţa apartenenţei sale la 
literatură”. Credem că problema teatralităţii sau a 
literarităţii unui autor se discută pe palierul receptării. 
Cîtă vreme un text, fie el scris de Lucian Blaga sau de 
Camil Petrescu, spune destul pentru un regizor sau 
pentru un actor acesta este în acel moment şi pentru 
acel interpret realizabil din punct de vedere teatral. 
Un roman, o nuvelă pot fi la fel de teatrale şi pot avea 
la fel de mult succes într-o dramatizare, precum o 
pieasă scrisă cu scopul de a fi montată la modul cel 
mai practic. În acelaşi sens discutăm şi actualitatea 
unui dramaturg şi a operei sale. Un ochi poate vedea 
semne noi şi le poate reformula într-un text ce nu 
aparţine prezentului cultural: de exemplu, Patrice 
Chereau montează Phèdre după piesa lui Jean Racine, 
într-o variantă simplă, aproape strict fondată pe 
aptitudinile actoriceşti, în costume moderne, într-un 
decor sumar, actual. Textul lui Edmond Rostand, 
Cyrano de Bergerac, conţine la lectură destule formule 
învechite. Cu toate acestea, o reformulare parodică s-a 
jucat în Los Angeles în 2007, purtînd titlul de 
Cyranose! / Cyranas! de către trupa Sound&Fury. Un 
text vechi poate spune destule pentru aceia care “văd” 
în el. Dar în aceeaşi vreme alt ochi poate rămîne imun 
şi poate găsi desuet un astfel de text. 

Patrice Pavis distinge în L'analyse des spectacles 
două modalităţi de a surprinde raportul text-
spectacol: viziunea texto-centristă şi viziunea sceno-
centristă. În primul caz, textul este pivotul montării 
ulterioare în vreme ce în al doilea caz suveranitatea 
trece de partea regiei care, aşa cum se întîmplă la 
Robert Wilson sau la Heiner Müller care pornesc de la 
diviziuni mici (text, muzică-sunete, scenografie) 
ajungînd să le mixeze în final aşa fel ca ele să 
constituie o unitate perfectă, precum într-o montare 
cinematografică. Explicînd tehnica sa de lucru Wilson 
afirmă că în metoda lui niciodată nu cere actorului să 
imite ceva, ci se construieşte un cadru în care se 
nuanţează apoi tonalităţile (mai tare, mai încet, mai 
puternic, mai slab etc.). Teatrul lui este unul al 
întregului în care fiecare semn are un rol prioritar. 
Lumină, spaţiu, construcţie, actor – totul intră într-un 
sistem care se metamorfozează în el. Spectacolul 
Alcestis însumează elemente din epoci diferite şi pune 
accentul pe simplitatea formei. Într-un decor aerisit, 
animat de formele pe care le îmbracă lumina în 
diferite chipuri, personajele lui Euripide se mişcă 
încet, în incantaţii misterioase. Eroina este îmbrăcată 
asemenea femeilor din vechea Grecie, dar copiii 
poartă haine moderne, îngerul morţii este o 
combinaţie teatrală între arta africană şi straiele 
funerare antice. Corpuri fantomatice se preling prin 
lumina de laser proiectată dintr-un loc-nicăieri. Stînci 
întunecate se profilează inerte ca şi cum ar contura un 
tărîm pietrificat, înalt, mort. Textul a trecut în spatele 
imaginii, dar prin reorientarea acestuia naşte 

produsul final.
În fapt, aşa cum concluzionează şi profesorul 

francez, atunci cînd ne referim la spactacolul de teatru 
(uneori şi la cel coregrafic, mai ales în baletul clasic) 
textul nu poate fi ignorat, iar cele două viziuni 
coexistă. Pentru a accentua ideea de mai sus, vom 
adăuga că şi Anne Ubersfeld vede printre aspectele 
esenţiale ale punerii în scenă textul (care există în mod 
imperativ, fie că el este o simplă canava, fie că e o 
reflecţie în fundalul căreia ia naştere apoi spetacolul). 
Ce se întîmplă în aceste condiţii cu manifestări 
precum happening-ul sau cu performance-ul? Forme 
la limita teatralului, cele două genuri pot face 
abstracţie de scenariu, mizînd fie pe spontaneitate, 
improvizaţie aşa cum este happening-ul, fie pe 
capacităţile fizice, chiar mentale ale performerului. Iar 
în ambele circumstanţe impactul cu publicul este o 
relaţie esenţială. Comparativ cu actul teatral în 
accepţia lui clasică, cele două forme de artă amintite 
au ca punct comun elementul acţiunii, al întîmplării, 
al unei situaţii date. De multe ori ele chiar sunt 
spectacole şi pot fi aici amintiţi The Living Theater cu 
manifestaţiile lor stradale. Turning the Earth / Pămînt 
întors este un spectacol din 1975 care are loc într-un 
scuar newyorkez în marginea căruia se adună 
spectatori oarecare, trecătorii de la acea oră, în acel 
loc; trupa lui Julian Beck şi a lui Judith Malina practică 
un ritual de primăvară în care sunt plantaţi copaci pe 
terenul gol, ritual în care incantaţiile transmit mesaje 
pacifiste pentru toleranţă şi oprirea războaielor din 
lume. Situaţia există, ea concentrîndu-se în actul 

plantării puieţilor; dialogul ia o direcţie dublă – se 
stabileşte între membrii trupei care-şi trec sarcinile de 
la unii la alţii şi se îndreaptă deopotrivă spre public, 
invitat la acţiune directă. Textul este suportul unei 
metafore care se strecoară în mesaj: ura oamenilor, 
această ţărînă stearpă, poate fi schimbată în viaţă, ceea 
ce se reprezintă prin arborele-copil. Sunt însă şi acte 
care se îndepărtează de teatru şi intră în domeniul 
vizualului, rămînînd un spectacol  doar din punctul 
de vedere al formei. Statele Unite ale Americii au 
deschis o linie lungă de artişti care apelează la 
performance pentru a pune în practică ideile lor. 
Începînd cu anii '60 relaţia spiritului cu trupul, relaţia 
dintre artist şi spectator îi interesează pe , 

, , , 
, , iar mai nou pe Marina 

Abramavić, Sandra Binion sau pe Sophie Calle. 
Performance-ul este o artă mixtă şi paradoxală: se 
desparte de teatru, stînd totuşi în limitele lui (un om-
personaj face ceva aici şi acum), activînd efectele 
vizuale, auditive, comunicînd un mesaj. Rezistenţa 
fizică, testarea limitelor umane, autosacrificarea sunt 
bariere pe care un Chris Burden şi le impune în acte 
precum Trans-fixed / Trans-fixat (1974) sau în Shoot / 
Foc (1971). În astfel de cazuri textul lipseşte, fiind 
înlocuit de acţiunea propriu-zisă (care poate fi 
descrisă verbal) şi concretizîndu-se într-un mesaj.

Aşadar, un rol esenţial în revizuirea unui text, în 
trecerea lui spre spectacol, îl are interpretul. Acesta 
poate fi un regizor, un scenograf sau un actor, în 
munca lor cu materialul de care se folosesc: decor, 

Yves Klein
Vito Acconci Chris Burden Carolee Schneemann
Yoko Ono Allan Kaprow

costume, personaj. Anne Ubersfeld descoperea în definiţa 
pe care o dădea noţunii de actor şi latura interpretativă 
(receptivă) a acestuia. Semioticianul vede actorul drept 
“un artist prezent în spaţiul scenic şi a cărui misiune este 
de a acţiona şi de a vorbi într-un 

”. La rîndul său, Antoine Vitez vedea în actor nu 
doar un interpret, cît mai ales un artist, termen care-l 
conţine pe primul şi subliniază autonomia creatoare a 
acestuia. Totuşi ochiul care înglobează toate elementele 
transpuse în spectacol este cel al regizorului. Referitor la 
acesta şi la arta punerii în scenă, cercetătorul francez mai 
sus amintit arăta foarte limpede cum se creează distanţa 
dintre un text şi realizarea lui: “În raport cu textul T al 
scriptorului, punerea în scenă construieşte împreună cu 
toate semnele un text secund T', a cărui bază este efortul 
de construcţie a unei referinţe, a unei referinţialităţi a 
textului: a) în raport cu timpul punerii în scenă şi cu 
«lumea reală» a regizorului; b) în raport cu timpul trecut, 
acela al scriptorului sau acela al fabulei evocate. Această 
referenţialitate este totdeauna rezultatul unei alegeri”. 
Uneori, distanţa dintre scenariu şi firul coordonator al 
spectacolului propriu-zis este destul de mare, 
refomulările unei dramatizări sau ale unui dramaturg 
fiind din cele mai variate, ajungînd pînă la tehnici de 
colaj, musical-uri, sincretisme artistice. Dintre producţiile 
care se îndepărtează destul de mult de scriptul iniţial am 
putea aminti, doar pentru o scurtă exemplificare, 
Bacantele (producţia muzicală, după textul lui Euripide 
din 2008 de la National Theatre of Scotland), À la recherche 
de l'oiseau bleue (teatru-balet după textul Pasărea albastră 
de Maurice Maetelinck, din cadrul Festivalului de la 
Avignon, 2007), Divina commedia (spectacol în regia lui 
Romeo Castellucci, după Dante Alighieri, prezentat la 
Festivalul de la Avignon, 2008). Reuşita unui spectacol 
depinde, în cele din urmă, de susţinerea sa argumentativă 
şi de adaptabilitatea sa. Şi poate şi de mesajul său 
universal, de profunzimea în care adînceşte mintea 
publicului. În această idee, Thies Lehmann defineşte trei 
genuri de mizanscenă. Regia metaforică preia elemetele 
din text şi le transpune scenic, însă totul se petrece la 
modul ilustrativ, fără medieri şi fără a fi găsite noi 
sensuri ale textului (teatrul naturalist şi parte din teatrul 
realist). Regia scenografică este aceea care consideră 
scena ca fiind o sinteză în care toate semnele converg spre 
o singură semnificaţie (regiile secolului XX, aşa cum 
deschid calea Artaud, Meyerhold pînă la Peter Brook, 
Patrice Chereau sau Robert Wilson). Regia evenimenţială 
este aceea care se serveşte de text fără a-l pune în valoare, 
ca şi cum, textul este lăsat într-un fond îndepărtat. În 
acest ultim caz este citat un spectacol realizat de grupul 
avangardist Angelus Novus din Viena în care se lectura 
de către actori altenativ, timp de douăzeci şi două de ore 
Iliada lui Homer, în vreme ce spectatorii veneau şi plecau; 
străvechiul text nu mai reprezintă decît un act de citire, 
spaţiile delimitîndu-se foarte clar: scena unde se 
lecturează şi textul desprins de vreo reprezentare certă în 
cadrul teatrului. 

Cercetătorii au găsit şi alte formule de a califica 
receptarea regizorală în funcţie de apropierea sau 
depărtarea cu care se tratează un text. În aceeaşi lucrare 
amintită, Patrice Pavis face distincţia între regia 
autotextuală, ideotextuală şi regia intertextuală. Primul 
tip se referă la sisteme închise, care au o estetică 
autonomă. În al doilea tip se înscriu spectacolele care 
sunt montate tocmai în ideea interpretării, a unei 
comunicări directe cu publicul (teatrul documentar, 
teatrul epic în anumită măsură). Cel de-al treilea tip 
înglobează spectacolele făcute după piese clasice (ale 
unor autori precum Shakespeare sau Molière) care relevă 
partea lor actuală, realizîndu-se legătura trecutului cu 
prezentul. Încercările în acest sens sunt multiple, de la 
regizori care montează tragedia clasică (Orestia în regia 
lui Michael Thalheimer de la Deutsches Theater din 
Berlin) la cei care se apleacă asupra lui Jarry (Ubu Rex în 
regia lui Silviu Purcărete de la Teatrul Naţional din 
Craiova) sau a lui Brecht (Opera de trei parale în regia lui 
Victor Ioan Frunză la Teatru Maghiar de Stat din 
Timişoara) ş.a.

Opera de artă defineşte o lume a ei, dar în acelaşi timp 
şi pe creatorul acesteia, este într-adevăr (re)găsirea unui 
timp pierdut. În cazul teatrului, unde textul beneficiază 
de dublarea sa în reprezentare scenică, în realitate, timpul 
(re)găsit în mod ideal ar trebui să potenţeze enigma 
textului. Regia – teatrul sui generis – nu trebuie să 
răspundă la întrebările scriiturii, ci să deschidă noi 
întrebări.

univers ficţional pe 
care-l construieşte sau contribuie la construirea 
acestuia

Ioana PETCU

Text sau spectacol?  
Cîteva considerente asupra ponderii 
literaturii în zona teatralului actual

August 2009 
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Iubitorii de artă s-au 
familiarizat cu existenţa pe 
vechea stradă Lăpuşneanu a 
Galeriei de artă „Dana” 
patronată cu discreţie şi 
generozitate de d-l inginer 
Mihai Pascal. Am asistat de 
curând la inaugurarea unei noi 
Galerii cu acelaşi nume pe 
strada Profesor Cujbă din 
oraşul nostru. Aceasta din 
urmă concepută de la bun 
început pentru o astfel de 
finalitate, se numără după 
ştiinţa mea, printre cele mai 
frumoase şi adecvate spaţii din 
România pentru expoziţiile de 
pictură şi desen, mai ales.

Pe strada Lăpuşneanu cu puţine zile în urmă, a avut 
loc vernisajul expoziţiei de pictură Nicolae Suciu, 
pictor care îşi desfăşoară o consistentă şi laborioasă 
activitate de artist şi profesor în Baia Mare. Acest loc al 
industriei aurifere şi al mineritului este şi un Centru 
universitar de la ale cărui începuturi au trecut mai bine 
de cinci decenii. Este locul cunoscut pentru arta 
plastică din România ca spaţiul în care cu aproape 120 
de ani în urmă câţiva pictori cu elevii lor veniţi din 
Europa, au descoperit un peisaj generos şi un climat 
propice pentru a se împlini ca artişti, impunându-se 
prin activitatea lor ca grup care au alcătuit „Şcoala de 
la Baia Mare”. Suita de manifestări, neîntrerupte a 
acestora dealungul mai multor decenii se aseamănă cu 
reflexul într-o oglindă a timpului a altor locuri şi 
destine cunoscute în istoria artei ca Şcoala de la 
Barbizon spre exemplu.

Baia Mare şi-a cucerit prestigiul de a fi un Centru 
artistic de dimensiuni europene conectat la înnoirile 
aduse prin viziunile expresionist-fauve ce se distingeau 
la finele sec XIX şi începutul celui de al XX-lea, mai 
ales, în perimetrul german. Locul nu a fost agreat de 
artişti doar pentru frumuseţea sa din perioadele 
estivale. El a fost cuceritor favorizând dezvoltarea unei 
colonii stabile şi permanente cu artişti autohtoni.

Nicolae Suciu născut în zona Bârladului şi-a făcut 
studiile medii la Liceul de Artă „Octav Băncilă” şi cele 
superioare la Universitatea de Arte „George Enescu” 
din Iaşi, dar prin arta sa este un exponent reprezentativ 
al „Şcolii de pictură de la Baia Mare” în varianta sa 
modernă. Îmi face plăcere să folosesc această sintagmă 
considerând-o onorantă pentru un pictor a cărui operă: 
se distinge prin coordonate estetice recognoscibile.

În expoziţia de la Galeria Dana, privitorul avizat şi 
vizitatorul ocazional, vor descoperi o lume explozivă a 
culorilor situate in palierele celeste ale spectrului. Vom 
spune la un prim contact că lumina s-a metamorfozat 
în străluciri cristaline. Întregul registru cromatic este 
prezent în tablourile lui Suciu fiind coordonat de legile 
armoniei prin care raporturile cantitative şi calitative 
sunt rezultante ale simţului echilibrului şi măsurii, nu 
ca urmare a unei aritmetici bine stăpânită ci ca 
emanaţii ale intuiţiilor şi a unei sensibilităţi profunde 
cu care sunt înzestraţi pictorii adevăraţi.

Autorul expoziţiei propune publicului o etalare 
parţială a repertoriului în jurul căruia dezvoltă 
discursul plastic. În aparenţă pare a se cantona în 
perimetrul tradiţional dacă listăm titlurile lucrărilor, 
peisaje, flori, colţuri citadine, naturi moarte, vederi 
urbane sau secvenţe de ritualuri tradiţionale. 
Descoperim coagulându-se prin suprapunerile 
straturilor de culori sau alăturările dintre ele în marea 
lor mulţime aflate cât mai aproape de starea calitativă 
primară, figurări recognoscibile.

Nicolae Suciu este un liric prin excelenţă, marcat de 
o autentică trăire poetică când se află în faţa pânzei. În 
această stare de lirism şi poezie decodificăm rădăcinile 
sale moldoveneşti. Contactul cu artele focului îndelung 
practicat în mediul industrial de la fabrica „Faimar” 
după încheierea studiilor de pictură desăvârşite sub 
aripa măiastră a profesorului Dan Hatmanu, s-a 
dovedit providenţială, reprezentând o etapă superioară 
a devenirii sale ca pictor. Limbajul s-a diversificat şi s-a 
îmbogăţit. Păstrând  o structură repertorială aparent 
tradiţională el a folosit-o pentru a amplifica în deplină 
libertate şi expansiune imaginativă propria sensibilitate 
exprimată prin culoare.

Privitorul nu percepe structuri constructiv-
geometrice compoziţionale de forme sofisticate ci este 

invitat la lectura unui regal de lumină şi culoare 
exploziv exprimate.

Artistul s-a integrat climatului şcolii de pictură 
băimărene păstrând reverberaţiile lirice născute din 

matricea sa moldovenească 
cărora le-a adăugat prin 
grefe compatibile ecouri ale 
viziunilor unor redutabili 
pictori băimăreni a căror 
operă defineşte specificul 
coloniei despre care am 
amintit. Un anume „duh al 
locului” l-a cucerit pe 
Nicolae Suciu  în aşa 
măsură încât prin alegerea 
unor teme, prin starea 
poetică si atitudinea în faţa 
motivului, fie că vorbim 
despre „Centrul vechi”, 
„Primăvara de acasă”, 
„Iarnă în Maramureş” ş. a. 
autorul se dezvăluie a fi un 
remarcabil pictor al acestei 

zone mirifice aducând o notă de originalitate specială 
în contextul artei locului. El şi-a definit opţiunile 
estetice decantându-le cu maturitate într-o formulă 
stilistică bine definită şi personalizată.

Răspunzând provocărilor de a explica prin cuvinte 
ceea ce într-o viaţă a rostit cu ajutorul liniilor şi a 
negrului cernelurilor tipografice în gravurile sale, 
Marcel Chirnoagă, într-un mod simplu, dezarmant, 
meditează afirmând că: „...arta este o formă de 
bucurie”. Pentru a pleda convingător recurge la 
impactul metaforei exprimată de poetul A. Silezius 
prin versurile: „Trandafirul e fără «de ce», el înfloreşte 
pentru că înfloreşte...”*. Înţelegem din aceste expresii 
că rolul explicativ al unor comentarii estetico-
interpretative rostite de un interpus între operă şi 
public, nu totdeauna îşi au rostul. Arta ca formă de 
exprimare a bucuriei, dacă este născută din acea stare 
fecundă care a făcut posibilă bucuria exprimării, va fi 
cu siguranţă percepută şi acceptată de publicul care se 
perindă prin faţa operelor. Confesându-se şi explicând 
într-un fel demersurile creaţiei 
proprii, artistul, referindu-se 
spre exemplificare la 
conţinutul unei cărţi, 
parafrazând, spune că: „dacă 
citim ceva cu greutate, 
înseamnă că autorul nu şi-a 
atins scopul...”. Altfel spus, 
înseamnă că trăirea bucuriei 
prin artă nu s-a împlinit.

La un pol cu totul opus se 
situează gravorul Marcel 
Chirnoagă, un artist a cărui 
operă s-a împlinit pe durata 
unei vieţi şi pe care, privind-o 
în întregul ei, de fiecare dată 
când ocaziile fericite ale unor 
expoziţii ne sunt la îndemână, 
o descoperim uimitor de 
unitară prin stil şi concepţie. 
Opera sa reprezintă o treaptă 
superioară pentru evoluţia 
gravurii, timid şi ezitant 
cultivată de artiştii români.

Începând cu Th. Aman şi 
C.D. Stahi în sec. al XIX-lea şi 
prelungind preocupările în 
prima jumătate a sec. XX prin 
Gh. Petraşcu, N. Vermont, 
Gabriel Popescu, Jean Al. Steriadi şi alţii, gravura ca 
tehnică de exprimare îşi cucereşte locul cuvenit în arta 
românească. A doua jumătate a sec. XX este într-adevăr 
marcată prin dezvoltarea modalităţilor de expresie 
plastică diversificate şi prin mijloacele specifice graficii, 
în general. Gravura s-a bucurat de un interes susţinut din 
partea multor artişti remarcabili. Dintre aceştia, Marcel 
Chirnoagă, matematician ca formare bazică universitară 
şi cu studii libere de artă, este unul dintre cei mai 
reprezentativi artişti gravori. El a debutat în 1952 
impunându-se prin vitalitatea liniilor şi structurile 
dinamice şi laborioase ale compoziţiei. Mesajele 
conţinutului gravurilor sale sunt exprimate nesofisticat.

Arta sa este emanaţia unei echilibrate conjuncţii 
dintre talent, inteligenţă, cultură dincolo de graniţele 
celei legată strict de profesie, caracter şi spirit deschis 

interlocutorilor cu generozitate, eliberat de reziduurile 
egoismului şi invidiei, ale vanităţilor şi trufiei. Un om 
care se dăruie celor din preajmă, fără a lăsa impresia 
obligativităţii recompensei pentru gestul său, cu 
siguranţă este purtătorul aureolei unui mare caracter. 
Din toate acestea se naşte arta sa care, prin conţinutul 
armonizat cu mijloacele specifice de expresie, înseamnă 
un răspuns la provocatoarele întrebări ce frământă 
omenirea, vechi de când este lumea. Numai cine 
pătrunde în labirintul unor cicluri care se constituie 
periodic în pretexte expoziţionale, va înţelege că Marcel 
Chirnoagă aparţine elitei formată din marii artişti 
gânditori ai omenirii. De altfel, un punct de vedere 
asemănător exprima, în 1982, Ion Frunzetti prin 
următoarele cuvinte: „Nu cunosc în arta universală 
pledoarie contemporană mai temeinică în favoarea unui 
ideal umanist valabil decât în opera lui Chirnoagă... 
Cruciat al unui crez  pe care nu şi-l poate trăda, ideea de 
om, artistul e un luptător... Viziunea lui (Chirnoagă) 
despre om se aseamănă cu a lui Dante, Cervantes şi 
Shakespeare: este cea a glorificării speţei umane şi 
complângerii stadiilor prin care evoluţia spre stele o 
obligă să treacă. Arta lui este un imn şi un marş, de tipul 
simfoniei a noua. Şi totuşi nu e retorică. E confesiune.”

Prestigioasa Galerie „Dana” a găzduit în spaţiul său 
expoziţia de gravuri Marcel Chirnoagă în 2007. Nu este 
prima prezenţă expoziţională a artistului în Iaşi. Prin cel 
puţin încă două expoziţii personale, în urmă cu câţiva ani 
sau alături de alţi importanţi gravori români, precum 
Bogdan Stihi, Theodor Hrib, Marcel Chirnoagă a devenit 
o prezenţă stabilă fixată în mentalul publicului local. 
Rolul acestei prezenţe este, dincolo de aparenţe, foarte 
important pentru că are valoare de pionierat prin 
familiarizarea publicului şi trezirea gustului acestuia 
pentru frumuseţea liniei şi a expresivităţii plastice 
construită prin mijloacele gravurii.

Iaşul este locul în care s-au format de-a lungul 
timpului mai ales pictori. Chiar dacă C.D. Stahi, la 
vremea sa, a probat, prin lucrări remarcabile, virtuţile 
gravurii, exemplul său nu a rodit spre a forma rădăcinile 
unei tradiţii în acest oraş.

Expoziţia care reprezintă pretextul acestor pagini 
este structurată prin lucrări aparţinând ciclurilor: 
„Apocalipsă” în majoritate, „ Labirintul”, „Virtuţi şi 
vicii”, la care se alătură o categorie de lucrări neincluse 
acestor cicluri.

Ne-am obişnuit ca vorbind despre gravuri să ne 
imaginăm că lucrările sunt de dimensiuni mici, aproape 

miniaturale, uneori, cum sunt 
cele semnate de Rembrandt. 
Tehnica gravurii impune, în 
general, dimensiuni reduse ale 
lucrărilor. Partea de travaliu 
pregătitor, manopera şi tehnica 
t ranspuner i i ,  mater ia le le ,  
formatul utilajelor, sunt elemente 
î n  m ă s u r ă  s ă  d e t e r m i n e  
considerabi l  d imensiuni le  
lucrărilor.

Marcel Chirnoagă pare a nu 
lua în seamă toate aceste 
condiţionări. El optează pentru 
p l ă c i  m e t a l i c e  d e  m a r i  
dimensiuni, care îi permit o 
desfăşurare amplă şi autoritară 
pe suprafaţă, incizând cu energie 
şi cursivitate în carnea metalului. 
În negativul materiei dure el 
figurează personaje-simbol, 
obsedante şi provocatoare pentru 
imaginaţia privitorului. El se 
exprimă prin imagini simbolice 
ale căror origini le descoperim a fi 
interpretări semnificante tematic, 
despre universul începuturilor 
lumii, aspectele fundamentale ale 

moralităţii umane, frământările şi căutările existenţiale 
ale omului asupra intereselor vieţii şi lumii în care trăim, 
interpretând-o prin mijloacele specifice artei. El vede 
fragmentele universului integrate unui labirint pe care 
fiecare fiinţă umană îl parcurge căutînd calea spre 
lumină şi ispăşire morală. Chirnoagă nu este un moralist 
şi nici un ilustrator. El este un interpret care îşi propune 
descifrarea codurilor marilor teme universal-existenţiale 
filosofând asemeni marilor umanişti. 
Prin operele sale, artistul cercetează răspunsurile la 
întrebările propriei conştiinţe pentru a se face înţeles 
de contemporani. El rămâne un singuratic. Cu 
mijloacele  limbajului expresiv-plastic el interpretează 
în cheie personală, într-o viziune romantic-
expresionistă, lumea ideilor la care aderă.

ut pictura poesis

August 2009 

Nicolae Suciu – 
lumină şi culoare

Marcel Chirnoagă
(1930-2008)

pagină realizată de Liviu SUHAR
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sunetul muzicii
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Fiecare eveniment muzical, de importanţă mai mare 
sau mai mică, are un ecou imediat şi o prelungire în 
sufletul  part icipanţi lor  (ci teşte :  „ în mintea 
participanţilor“, pentru că impalpabila artă a sunetelor 
se agaţă obstinat de amândouă aceste himere 
nestatornice, sufletul – mintea, şi le confundă pe una cu 
alta!). În august, ultimele zile caniculare sunt pe sfârşite, 
o boare abia resimţită  a trecut ieri „pe de-asupra viilor“, 
vestind apropierea settembrinelor, dimpreună cu 
nostalgia impresiilor încă vii, pe care le vor şterge 
bucuriile viitoare. Ce bucurii?! – Desigur, cele ale 
muzicii!... Şi aşa se deapănă stagiune după stagiune, 
deschizând un nesfârşit şir de ferestre luminoase în 
cotidianul descurajant pentru omul făcut să aspire spre 
mai bine, un bine încă imprevizibil la noi, în România; 
ferestre spre o lume armonioasă, unde te poţi contopi în 
sinele tău cu spiritualitatea omenirii. Muzica „de factură 
cultă“ este un astfel de univers, la care aş vrea să adaste 
cât mai mulţi tineri de azi, dar, „fie că vrem să admitem, 
fie că nu, muzica de factură cultă devine, în atmosfera 
guvernată de comercialism a zilelor noastre, un fenomen 
din ce în ce mai izolat“, cum scriu pertinent organizatorii 
Concursului Internaţional de Vioară „Ion Voicu“, în 
publicaţiile de excelentă ţinută grafică şi informativă, 
tipărite cu această ocazie.

A doua ediţie a Concursului Internaţional, onorantă 
pentru Iaşul nostru cel de toate zilele,  s-a dorit şi a reuşit 
să fie „o manifestare culturală menită să le arate tinerilor 
(care studiază muzica, o iubesc, o caută neîncetat – 
precizarea noastră!) că, munca lor deosebit de dificilă, 
zilnic depunsă de un violonist, este apreciată şi 
apreciabilă“. Anunţat cu mult timp înainte prin pancarte 
stradale, prin mijloace mass-media, chiar prin viu grai 
(între practicanţi!), concursul înfăptuit la Filarmonica 
„Moldova“ Iaşi, cu ajutorul Consiliului Local al 
Municipiului Iaşi, al Consiliului Judeţean Iaşi, al 
Fundaţiei Internaţionale „Ion Voicu“, al Universităţii de 
Arte „George Enescu“ Iaşi, al Fundaţiei Culturale 
„Vacanţe muzicale la Piatra Neamţ“, al câtorva sponsori 
binevoitori, deci susţinut de atâtea forţe reunite pentru 
Muzică, a produs fervoare între tinerii interpreţi din Iaşi, 
Bucureşti şi Cluj. Iar pentru noi, care aproape că am uitat 
vîrsta competiţiilor universitare, organizarea unei 
asemenea manifestări, când clădirea Filarmonicii şi 
edificiul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri“ stau 
încremenite de ani şi ani în schele, deteriorându-se şi 
deteriorând blazonul culturii ieşene, asemenea 
manifestare aduce nădejdea că nu vom rămâne mereu 
provinciali, uitaţi într-o margine de Moldovă şi de ţară, 
ignoraţi în pofida valorilor noastre trecute, prezente şi, 
cu siguranţă,  viitoare!... 

Prima ediţie a acetei competiţii muzicale s-a ţinut la 
Piatra Neamţ în anul 2008, dar „nivelul nu a reuşit să se 
ridice la standarele unui concurs internaţional de 
vioară“, cum a apreciat într-un recent interviu profesorul 
şi violonistul Bujor Prelipcean; domnia sa a participat în 
juriu atât atunci, ca membru, cât şi acum, în calitate de 
preşedinte. Iată că a doua ediţie  conferă Concursului 
statutul menţionat în titlu. Afirm aceasta, motivată de 
trei considerente principale: participarea unor renumiţi 
muzicieni în juriu, înscrierea (ce-i drept, cam redusă 
numeric pentru aspiranţii de peste hotare!) pe lista 
concurenţilor a doi tineri interpreţi din China şi a unei 
tinere violoniste de la Chişinău, şi foarte important, 
Efigia „Ion Voicu“ adusă la Iaşi, în oraşul de care marele 
artist a fost puternic ataşat şi unde a interpretat pe 
podiumul Filarmonicii „Moldova“, între anii 1942 şi 
1988, cele mai spectaculoase concerte din vastul său 
repertoriu. Efigia „Ion Voicu“ semnifică recunoaşterea 
mondială a artei noastre interpretative într-o perioadă 
grea din istoria postbelică, pe când circulaţia dincolo de 
hotare a românilor era condiţionată în fel şi chip. Poate 
puţini dintre tinerii de azi mai ştiu că, datorită măiestriei 
sale neîntrecute şi la intervenţia unor foruri 
internaţionale,  virtuozul Ion Voicu a fost lăsat prin 
excepţie de oficialităţile comuniste  să concerteze pe 
scenele de primă importanţă ale lumii, în compania unor 
renumite orchestre şi în colaborare cu eminenţi 
muzicieni, că a fost primul deţinător din România al unei 
viori Stradivarius, însfârşit, că a fost apreciat şi iubit de 
generaţiile noastre, întrucât prin măiestria arcuşului său 
găseam refugiul în muzică, evadând imaginar din 
perimetrul strâmt al cenzurii asupra intelectului. 

Este de la sine înţeles în cazul unei manifestări 
organizate la Filarmonica „Moldova“, că invitaţia la 

Concurs, încurajată de instituţiile mai sus numite, nu 
putea să poarte decât o singură semnătură: a 
cunoscutului violonist şi profesor universitar dr. Bujor 
Prelipcean, cel care a vădit energia necesară pentru a 
conduce aproape patru decenii gloriosul Cvartet Voces 
spre succese în marile centre muzicale europene, acelaşi 
care şi-a asumat în 1999, cu foarte bune urmări, rolul de 
director al Filarmonicii ieşene, muzicianul înzestrat cu 
puternică forţă de acţiune şi de influenţă, care a înscris 
acum într-un timp record competiţia aceasta la Federaţia 
Internaţională a Concursurilor de la Geneva şi a coordonat 
cele trei etape, parcurse de concurenţi între 27 iunie şi 4 
iulie c. Survine următoarea sbliniere: un conducător 
reuşeşte numai dacă are oameni de elită în preajmă; 
precum partenerii din Voces au susţinut de-a lungul 
anilor fiecare acţiune a prim-violonistului din cvartetul 
lor, tot astfel, dirijorul Alexandru Lăscae, colaboratorul 
stabil, competent şi loaial al orchestrei simfonice ieşene – 
în fruntea întregului corp al instrumentiştilor din 
redutabila formaţie, apoi domnul Constantin Alupului-
Rus, directorul executiv al Concursului – împreună cu 
personalul ajutător, muzicologa Carmen Chelaru şi 
ceilalţi realizatori ai materialelor publicitare, Paul 
Constantin, Silvia Matei, Paul Chitic, Mihai Cantea, 
într-un cuvânt, toţi resposbilii de „resorturi“ artistice şi 
administrative, au contribuit (pe măsura poziţiei 
profesionale şi a posibilităţilor fiecăruia!) la reuşita unei 
întreprinderi de asemenea anvergură, care a marcat 
încheierea stagiunii 2008–2009 a Filarmonicii printr-o 
manifestare artistică de vârf. Iar dintre invitaţi, un ajutor 
inestimabil a dat doamna Prof. Verona Maier, de la 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 
asigurând corepetiţia pentru majoritatea concurenţilor, 
în zilele pregăttitoare şi în derularea etapei a II-a a 
Concursului. Numai cine a avut cândva o îndatorire 
similară poate aprecia cuantumul de efort al pianistului-
corepetitor, când poartă răspunderea reuşitei, sau... a 
nereuşitei momentane! Dar acum nu se poate pune în 
discuţie  nereuşita cuiva, după cum voi încerca să arăt.

Toţi cei 14 concurenţi sunt violonişti la nivelul 
corespunzător şi rămâne merituos pentru ei că au 
participat la o întrecere internaţională care, sunt 
convinsă, îşi va cuceri prin ediţiile viitoare locul cuvenit. 
Promite aceasta chiar nivelul repertoriului impus: Etapa 
I – două părţi dintr-o sonată pentru vioară solo de J. S. 
Bach,  un Capriciu de Paganini, o parte dintr-un concert 
pentru vioară şi orchestră de W.A. Mozart; Etapa a II-a – 
prima parte dintr-o sonată pentru vioară şi pian de 
Beethoven sau de Brahms, o piesă de mare dificultate 
instrumentală (concurenţii au prezentat creaţii de Ravel, 
Wieniawski, Saint-Saëns, Chausson, Ernst), partea I  din 
Sonata nr. 2, Op. 6, de George Enescu; Etapa a III-a – un 
concert pentru vioară şi orchestră din repertoriul 
romantic şi modern (s-au redat pagini muzicale mult 
îndrăgite de interpreţi şi auditoriu: Mendelssohn-
Bartholdy, Brahms, Ceaikovski, Lalo, Sibelius, 
Haciaturian, Şostakovici). 

Toate etapele Concursului s-au desfăşurat cu public, 
încât melomanii ieşeni  îşi vor putea rememora cîndva 
imaginea şi modul de manifestare în juriu, ale unor 
contemporani de autoritate supremă în arta 
interpretativă şi în pedagogia viorii,.  Gazdele au fost 
onorate de prezenţa şi participarea faimosului Sherban 
Lupu, profesor de vioară la University of Illinois at 
Urbana-Champaign, violonist de talie mondială, 
multiplu premiat la mari concursuri, unul dintre cei mai 
valoroşi interpreţi ai muzicii lui George Enescu şi, ca 
urmare, director artistic (din decembrie 2005) al 
Societăţii „George Enescu“ din Statele Unite ale 
Americii; merite la care adăugăm:  Sherban Lupu, 
originalul contribuabil la cele două C.D.-uri, grupate cu 
cartea Arta lăutarilor–izvor al violonisticii moderne (Editura 
„Casa Radio“ Bucureşti, 2004). 

În juriu a fost şi concertistul internaţional Herwig 
Zack, laureat al mai multor întreceri violonistice de 
primă importanţă, devenit profesor (din 1980) la Indiana 
University, totodată, la Internationale Bachakademie din 
Sturttgart, iar din 1994, la Hochschule für Musik din 
Würzburg. A venit la Iaşi împreună cu doi dintre tinerii 
violonişti pe carde îi formează, Li Le şi Wang Huan, 
originari din China.

Dintre maeştrii români, alături de Dan Prelipcean, au 
mai deliberat în juriu Gabriel Croitoru, solistul 
permanent al Filarmonicii din Ploieşti, prim-violonistul  
Cvartetului Transilvan din Cluj-Napoca şi profesor dr. la 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 
realizatorul a peste 500 de concerte pe tot cuprinsul Eur-
Asiei, merituosul câştigător al concursului pentru 
acordarea viorii Guarnieri del Gesu-1731, care i-a 
aparţinut marelui George Enescu, şi profesorul Valeriu 
Maior, membru fondator al Concursului  Internaţional 
de Vioară „Ion Voicu“, fost solist-concertist al 
Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş (1976–1984), apoi 
director (1985–1990) la aceeaşi instituţie de artă, acum 

conferenţiar dr. la Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima“ din Cluj-Napoca, de la a cărui clasă de vioară s-a 
prezentat în concurs absolventul Paul Petru-Sârbu. 

Laurii au fost acordaţi astfel: Premiul al II-lea – 
Alexandra Conunova (studentă în Anul III la Academia 
de Muzică din Rostok, clasa Prof. Petru Munteanu)   şi  
Li Le (clasa Prof. Herwig Zack, Hochschule für Musik de 
la Würzburg); Premiul al III-lea – Teodora Stoica 
(absolventă a Colegiului Naţional de Artă „Octav 
Băncilă“ Iaşi, clasa prof. Natalia Epure, şi a Universităţii 
de Arte „George Enescu“ Iaşi, clasa Prof. Bujor 
Prelipcean) şi Wang Huan (clasa Prof. Herwig Zack, 
Hochschule für Musik de la Würzburg); Premiul al IV-
lea – Ioana Cristina Goicea (absolventă a Liceului de 
Muzică „Dinu Lipatti“ din Bucureşti, clasa Prof. Radu 
Popescu, cursantă la master a Prof. Petru Munteanu de la 
Hamburg). Spre delectarea suporterilor, premianţii au 
susţinut concertul de gală (4 iulie c.), în compania 
Orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „Moldova“ şi 
a dirijorului Alexandru Lăscae. Creaţiile concertante 
care le-au adus satisfacţia reuşitei, au răsunat din nou, 
dar de astă dată, elanul tinereţii s-a resimţit din plin, 
eliberat de reticenţele concursului.

 Seriozitatea aprecierilor juriului s-a reflectat în 
decizia de a nu se acorda la această ediţie mult aşteptatul 
premiu întâi, fapt surprinzător pentru cei necunoscători 
ai criteriilor de apreciere. Preşedintele Bujor Prelipcean 
explică: „Ediţia precedentă a avut un vârf incontestabil, 
în persoana tânărului Tobias Feldmann din Germania, 
care şi-a demonstrat măiestria şi în concertul din 
închiderea stagiunii la Filarmonica ieşeană, vineri 26 
iunie anul acesta. El promite să devină în următorii zece 
ani un nume cunoscut, care va susţine concerte în toată 
lumea, din Canada, pînă în Insulele Fiji!... Pentru a păstra 
nivelul impus de acest solist nu am acordat premiul întâi 
la prezenta ediţie. Anul acesta nu s-a atins nivelul 
premiului întâi de anul trecut. Toţi membrii juriului au 
fost de acord. Nu am avut mult de negociat pe această 
temă. Am apreciat omogenitatea juriului – deciziile au 
fost luate aproape spontan“.

Acestea fiind spuse, aşteptăm settembrinele, cu dulcea 
melancolie a toamnei aducătoare de alte daruri 
muzicale...

Concursul  Internaţional 
de Vioară „Ion Voicu“, 
Ediţia a II-a

Paula BĂLAN

http://cpciasi.wordpress.com

Un proiect cultural 
multimedia

care cuprinde:

?

clasice utilizînd extrase din lucrarea Carte de 

istorie a muzicii 
?Documente audio digitizate din colecţiile 

bibliotecii
?Documente de muzică tipărită (partituri) 

digitizate, din colecţiile bibliotecii.

12 lecţii multimedia de istorie a muzicii 



la vreme şi la nevreme

Evaluaţionismul se vrea atât creaţionism - creaţie din 
nimic, dintr-odată şi fără de materie primă -, cât şi 
evoluţionism. Fulgurant, el se arată gata să transforme 
timpul în spaţiu şi, mai nou, spaţiul în bani prin 
competiţia marcată de adiţionare posesivă, prin 
violentă întrecere până la luarea în posesie şi 
consumarea semenului. Câştigătorul, cel ce ajunge 
primul, pe locul unu, îi „ia” pe ceilalţi; mecanismul 
clasificator şi ierarhizant al competiţiei pune în mişcare 
un proces de abstractizare ce consumă concretul, 
semenul personalizat. Într-un fel sau altul, fiecare dintre 
cei aflaţi în competiţie îşi zice: „Fără de semen, sunt eu 
însumi, eul însuşi. Între mine şi mine nu mai poate fi 
nimeni şi nimic, căci voi câştiga dreptul de absolută 
intimitate”. Numai că, fără a-ţi fi ţie însuţi semen, fără a 
fi fiinţă reflexivă, intimitatea devine inoperabilă.

Pe de o parte, din portofoliul creaţionismului 
evaluaţionismul preia faptul că lipsa materiei prime 
tocmai constituie materia primă. Şi-i de înţeles: 
Creatorul absolut nu a creat din sine (de aceea 
divinitatea nu o poţi cunoaşte faţă către faţă, cu alte 
cuvinte: nu poţi cunoaşte în mod absolut lumea, ceea ce 
există); El a creat prin sine, făcându-se cuvânt care 
singur gândeşte. Pe de altă parte, din recuzita 
evoluţionismului, evaluaţionismul a speculat faptul 
incontestabil că omul se vrea creator sieşi, „creator 
absolut”, dar tocmai reducându-şi, prin competiţie, 
nemiloasă comparaţie, semenul la nimicul din care, ni se 
spune, Creatorul a creat în chip absolut.

Cu deosebită atenţie, în evul evaluaţionismului se 
impune a urmări rolul pe care îl are cuvântul, până la 
distorsionarea rostului său propriu chiar. Dacă în 
primul caz, al creaţionismului, cuvântul face din nimic, 
din nefiinţă, semen - încât cuvântul să poată spune (de 
fapt, să se spună: să se pună, drept realitate) „Nefiinţa 
fiinţează” -, în al doilea caz, al evaluaţionismului, el, 
cuvântul devenit imagine, devenit reclamă, face din 
semen nimic, des-face, desfiinţează, are drept mesaj 
propoziţia „Fiinţa nefiinţează”, adică „Fiinţa fiinţează 
nefiinţând, murind”, şi astfel se arată gata să plătească 
cu preţul semenului pretenţia neofiliei, goană ahtiată, 
de narcoman, după ceea ce se cheamă nou, noul.

Imaginea se pune punte subţire, de glisaj 
competiţional, între concret şi abstract, în subiect. Tema 
tuturor temelor: lupta cu el însuşi a omului. Competitiv 
sau cu îngrijorare până la angoasă, fiecare individ se 
pune înaintea lui însuşi, se vrea primul, unu, e 
preocupat, copleşit chiar, de cum arată în fiece clipă în 
ochii „celorlalţi”, în ochii timpului care nu stă. Pentru a 
se menţine pe soclul propriei imagini, competiţionarul 
ţine să facă dovada că e în stare să plătească cu mai mult 
decât are, chiar cu mai mult decât poate el avea. De aceea 
promite, e ca şi pornit să mituiască în stânga şi în 
dreapta, consideră un act de fină strategie în a corupe în 
fel şi chip semenii, cu chiar preţul de a-şi corupe, jefui - 
ca orice fiinţă politică - intimitatea.

Poate mai mult decât oricând, se pune problema 
discriminării sau a coabitării, în subiect, între elită şi 
parazit. Desigur, limita, identitatea fiecărui subiect e cât 
se poate pe sine imita, cât ţine la el însuşi mita proprie, 
cum poate face din clipă - din ceea ce a şi trecut - durată, 
duritate de diamant spre a-şi păstra locul favorit din 
vârful timpului, al celui de neoprit (decât în lumină, 
luând chip reflexiv,  cunoaştere absolută a 
divinităţii/lumii).

A se observa: pentru subiectul uman, imaginea-
reclamă - pecete a consumului fără de sine, a insului 
mereu rătăcitor-risipitor - nu poate fi decât o pecingine, 
un parazit al cuvântului-eului. Sintagma „om de 
cuvânt” de fapt înseamnă: om care vorbeşte limba 
numelui său, om cu - totală - chemare; pentru el 
cuvântul încă cheamă, creator, de la nefiinţă la fiinţă. 
Pentru „omul de succes”, ce singur se pune pe fugă spre 
a fi primul, ins al evaluaţionismului supralicitând 
evoluţionismul, vital-mortală este imaginea, 
comparaţia virulentă de felul „care pe care e mai tare în 
parcare”; prin cuvântul său devenit imagine - gură fără 
de saţ, un nimic cu cosmică foame -, insul nefiinţează, îşi 
înghite semenul, fiinţarea.

Aşa-numita cultură a imaginii - făcătoare de oameni-
imagine, de vipuri, de „vampiri buni” - promovază 
lumina târâtă prin glod (cu viteza din ce în ce mai mică 
decât viteza timpului), acea lumină pe care s-o încalece 
noii troglodiţi, cei cu dispensă de a fi om, de felul 
politicienilor marcaţi de neofilie, de forme străine şi 
stranii fondului, gata fiind ei să-şi pună interesele lor 

deasupra ale celor care i-au ales, manipulând mulţimea-
demosul spre a-i alege „democratic”, adică împotriva 
lui însuşi.

Noua democraţie electorală, democraţia de piaţă - 
căci despre ea este aici vorba -, domesticeşte cu vicleană, 
perversă violenţă lumina; din glodul foşgălăind al 
intereselor se construieşte casă luminii, dar în care 
nimeni să nu se simtă acasă, astfel privirea ta să nu-ţi 
poată fi lumină, şi generos şi specific, cu amprentele tale 
proprii, tu să nu luminezi, de fapt să nu vezi şi nici pe 
altul să nu-l poţi face să vadă nici cât, în întuneric, o 
lumânare. Ba încă: să fii orbit, năucit şi pustiit în felul 
cuvântului răstignit - explozie cinic realizată cu 
încetinitorul - în soarele înnebunitor de durere al 
amiezii, astfel să devii imagine, om-imagine, ins fără de 
sine. Însă cine nu vede în soare o lumânare, acela nu se 
cunoaşte pe sine, nu este subiect, nu se bazează, el 
ratează şansa de a fi aldoilea.

Compet i ţ ia  acerbă  -  pragmat ica  acedie  
evaluaţionistă - merge până la violenţa ucigaşă (şi 
evident sinucigaşă) a semenului, căci, în goana nebună 
după nou, omului îi repugnă starea de a-şi fi semen, de 
a-şi locui deplin, nefăţarnic, intimitatea-identitatea. 
Ceea ce se arată izbitor şi neizbăvitor în acest ev al luării, 
al evaluării: omul se face pe sine, prin cuvântul devenit 
imagine, drept „celălalt”, nimicul-vrăjmaşul. Astfel, 
relaţia de asemănare devine relaţie de ne-asemănare. 
Prin cuvâtul devenit imagine, sensul devine semn, iar 
insul - fără de şansa de a-şi veni odată cu fiul risipitor în 
sine, fără şansa de-a fi subiect - îşi consumă semenul, 
nefiinează (fără conotaţia spirituală, sublimatoare) 
fiinţa.

Între cei asemenea, noua ideologie a evaluării a 
înlocuit şi înlocuieşte comunicarea cu competiţia; când 
începe acerba competiţie (adică: când începe sfârşitul), 
se opreşte cuvântul, cel care pentru om „înseamnă” - e 
semn şi sens totodată -, e însuşi începutul, ceea ce zicem 
„la început”. Pentru om, singura şansă de a vedea, de a 
percepe divinitatea e de a se face martor şi mărturisitor 
creaţiei absolute, din nimic: e de a se smeri.

Smerenie creatoare: omul se face subiect, îşi vine (din 
risipire-rătăcire) în sine ca într-o întrupare şi totodată 
sublimare - pe un alt şi înalt nivel de realitate. 
„Cunoaşte-te pe tine însuţi” nu poate fi decât un act, 
proces, tragicul şi fericitul travaliu al naşterii, şi-anume: 
al naşterii din nou. Din sine omul vine prin sine, se face 
creator de sine, se naşte aldoilea. Şirul cantitativ 
adiţionant al promisiunilor - automituirea prin exagerat 
consum - devine calitativă alegere, fără de care e de 
neconceput saltul de-a fi eu-altul.

Aici, alegerea este între cuvânt şi imaginea-reclamă. 
Îţi asumi riscul; nu te pui - cu pârghia comparaţiei 
părtinitoare - pe un soclu înainte, ci pur şi simplu te 
arunci înainte, într-o existenţiatoare metaforă. De fapt, 
în imagine, comparând etanş, sufocant, nu te poţi întâlni 
cu tine însuţi. Miza se pune pe orizontul lăuntric, al 
aruncării din sine cu valoarea credinţei, experimentând 
speranţa şi disperarea ca fiinţă conştientă şi muritoare 
totodată. Experiezi prevmatic principiul, începutul: fiul 
crede tatălui. Căci s-a zis: cine are urechi de auzit, să 
audă…

Ca să auzi cuvântul trebuie mai întâi, în tine, să-l taci, 
să-l asculţi până la gândul lui, până la gândirea lui. Nu 
oricui îi este dat să mărturisească începutul; despre 
trecerea de la nefiinţă la fiinţă, nu oricine îşi ascultă din 
partea Asemănării chemarea de-a fi creator, propriul 
său nume în care - ca într-o anume limbă - să vorbească 
toate celelalte cuvinte.

Adesea ne lovim de prejudecata că un creator 
produce pur şi simplu noul ca discordie, neasemănare 
în asemănător, ori că de la sine noul este valoare. Dar 
noul - cu metaforică şi smerită vigoare, cu capacitatea de 
a fi aldoilea, smerenie creatoare - se propune drept 
asemănare în neasemănător, căci dincolo de trecerea 
timpului, dincolo de vreme coagulează valoarea. Şi 
mult prea facil s-a mizat şi lunecat pe ideea: evaluarea 
creează (noul, valoarea); prea se cred creatori 
evaluatorii şi judecătorii acestei lumi. Ne paşte un 
pericol cu greu de stăpânit: relativismul hermeneutic e 
pe cale de a deveni totolitarism democratic. Inima 
democraţiei fără de elită, dar care se consideră drept 
elită generalizată, nu poate fi decât un parazit care 
pulsează - consumă, consumă.

În acest caz, interpretarea evaluaţionistă - această 
Evă care promite noul pe bandă, pe tavă - nu trece 
dincolo de prejudecată. Nu este credinţă, suspans şi salt 
reflexiv, căci nu poţi crede în ceea ce ai-consumi deja 
odată cu timpul de neoprit, deja trecut, tiranic tăvălug, 
succesivitate. Or, a crea cu prejudecată e a crea cu 
Judecată de Apoi, cu Apocalipsă. Prejudecata cu care 
creezi devine Judecată de Apoi, Apocalipsă, cea mai tare 
armă politică în cer şi pe pământ. E ca şi cum ai aprecia 
ceva înainte de a fi (creat) acel ceva, ca şi cum se poate 

crea cu prejudecată, ori ca şi cum Apocalipsa, Judecata 
de Apoi, a fost aprecierea - ca prejudecată - a Creatorului 
înaintea Genezei. Se cuvine să ne amintim că doar după 
fiece zi a creaţiei Creatorul constata, evalua că ceea ce 
tocmai făcuse era „bun şi frumos”.

Noua filozofie a interpretării evaluaţioniste nu face 
decât să decreteze: „Noul, doar el este Unu.” De aici, cu 
acest principiu ontologic, se rostogoleşte în lume şi 
peste lume postmodernismul - „post-” ca pre-
apocalipsă. 

De departe se vede că numai o creaţie cu/din 
prejudecată este una ce se pretează la globalizare. Or 
despre globalizare, proces în derulare şi afon la vreo 
„fugă” de Bach, mărturisesc evaluatorii - mărturisitori 
care nu acceptă şi preţul de-a fi martiri, din contra, şi 
care confundă un mercenar cu un mecena, poate chiar 
cu Mesia. În gura mare, evaluatorii - alchimişti fără de 
taină, re-vendicatori fără să-şi vină, precum fiul 
rătăcitor, în sine - se dau drept creatori, ei susţin vârtos 
cum că nu este creaţie din nimic, că nu poate fi vorba de 
creaţie absolută, dar îşi arogă şi acordă dispensa de a 
crea prin reducerea a ceea ce există, fie şi potenţial, la 
nimic. Trâmbiţa lor de plumb şi de coclită aramă şi-a 
găsit spaţiul de rezonanţă mănoasă şi auroasă în 
economia de piaţă, în inginerii negustoreşti (de prost- şi 
de post-gust) şi cămătăreşti, financiar-bancare. Pretind 
preţul cu supra de măsură, ca şi cum, de la început, 
creaţia a fost pentru ei făcută, pentru a fi de ei evaluată, 
luată în posesie. Întâmpinarea lor are drept argument că 
pentru ceva-cineva etern începutul ţine de prejudecată, 
ceea ce se arată impropriu unui proces de creaţie: să pui 
sfârşitul înaintea începutului. Adesea, între muritori, cei 
ce aspiră la nemurire încep de fapt cu murirea, cu 
moartea.

Tema pe care noii lideri, evaluatorii, o pun omenirii: 
dacă o explozie de tipul globalizării poate să închege, să 
dea unitate, dinamică stabilitate, omului şi omenirii. 
Mai întâi, noii evaluatori sunt cei care sistematic ucid 
orice taină a creaţiei - a verbului care nu se lasă lesne de 
oricine conjugat -, ei ucid creaţia. Uciderea-sinuciderea 
se dovedeşte acedia terorismului evaluator. Cu tupeul 
unor răsfăţaţi - cum că ar fi faţă în faţă cu însuşi 
Creatorul -, evaluatorii se văd aici şi acum îngerii 
Judecăţii de Apoi. Ba încă, unii s-au şi grăbit să anunţe 
moartea Creatorului, a divinităţii înseşi.

Cu-adevărat, dintre muritori, creator e cel ce prin 
cuvânt creează, iar evaluator, cel al cărui cuvânt însuşi 
gândeşte. Noii evaluatori sunt însă din şcoala corupţiei, 
fac din cuvinte pur şi simplu lucruri, reifică 
comunicarea cu sine, cu semenii lor, cu divinitatea. Ei îşi 
propun să corupă divinitatea, s-o imite, să-i dea pur şi 
simplu mită. Prea adesea violenţa posesivă ţine loc de 
credinţă, devine fanatism. Partea din întreg pe care şi-o 
revendică evaluatorii este, nici mai mult şi nici mai 
puţin: însuşi întregul. De aici fantastica pornire, 
explozivă, dincolo de orice măsură, a celor puşi să 
dispună, să discearnă libertatea în numele adevărului.

Criza actuală este expresia globalizării. Dacă 
globalizarea s-a vrut soluţia, globalizarea este criza. 
Pentru marii corupţi, criza este normalitatea, 
normalitatea supra normală, de natură divină, 
divinitatea. În fel şi chip, crizei i se înalţă imnuri. Chiar 
jertfe omeneşti. Piaţa de schimb e marele templu în care 
se oficiază, zi şi noapte. Trebuie să acceptăm, nu-i aşa, că 
însăşi natura lumii în care trăim este această criză - în 
care pe noi înşine nu ne mai stăpânim, nu mai suntem, 
împreună şi fiecare în parte, un întreg.

Distingem apetitul de a evalua drept instinct 
definitoriu al globalizării. Pe de o parte, consumismul 
ne apare drept ceea ce este: grosolană evaluare, forţată 
unitate - obezitate - a cerului şi pământului, de unde 
rezultă că omul-obezul nu se asimilează, nu este 
asemenea lui însuşi, nu are conştiinţa de sine. El ia 
succesivitatea masticatoare drept reflexivitate, însă 
adiţionarea ca scop în sine ţine de stilul căpuşei, nu al 
omului. Ca evaluare, globalizarea lucrează întotdeauna 
în deficit, pentru că luarea în acest caz este scădere direct 
din total, ca proporţionalitate; atunci când, 
proporţional, iei din întreg, iei mai mult decât dintr-o 
parte. Globalizarea îşi propune luarea în stăpânire a 
globului, a tot ce pe aici mai există.
În general, evaluatorul - aflat la bordul ideologiei 
manipulatoare - are tendinţa de a se supraevalua: de 
a-şi promite, tocmai pentru a se alege el pe el însuşi. 
Îşi arogă calitatea de lucrător-creator, de autor al 
calităţii, al valorii - calitate a calităţilor, valoare a 
valorilor -, când de fapt ar trebui doar să constate 
adecvarea unui calificativ dintr-o grilă unui anume 
produs, unei anume entităţi. În mozaicul existent, 
pătrăţica evaluării se vrea verigă, şi încă cea mai 
importantă: cu atributul veridicităţii. Evaluarea 
singură se impune drept contur întregului, cum că ea 
contează cel mai mult în contabilitatea acestei lumi.

Marinică POPESCU

În acest ev al luării, 
al „evaluării”
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În prima jumătate de august, toridă, a avut loc la 
Mangalia, în organizarea Agenţiei pentru Strategii 
Guvernamentale,  întâlnirea Mass media diasporei. 
Întâlnirea în sine a fost una de mare interes. Nu atât 
pentru organizatori, cât mai ales pentru românii care au 
decis sau cărora li s-a impus să trăiască în afara 
graniţelor României, dar în interiorul limbii române. 
Dacă reprezentanţii agenţiei guvernamentale amintite 
şi-au făcut datoria de gazdă, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre Departamentul pentru Relaţiile Românilor 
de Pretutindeni, de pe lână Ministerul Afacerilor 
Externe. Secretarul de Stat, Eugen Tomac, a uitat pur şi 
simplu de această acţiune în care departamentul pe care 
domnia sa ar trebui să-l conducă şi la propriu, a fost cel 
mai des citat, marea majoritate a problemelor 
identificate în timpul întâlnirii fiind de competenţa 
acestuia, dar şi a Institutului Cultural Român, la fel de 
absent la Mangalia cum, de altfel, îşi demonstrează 
mereu lipsa de implicare în viaţa comunităţii românilor 
din diaspora. Ziarişti care scriu în limba română în ţările 
în care trăiesc au venit pe malul Mării Negre pentru a se 
întâlni cu confraţii lor din România, într-un fructuos 
dialog aplicat, identificându-se rezolvări imediate sau 
de perspectivă ale unor probleme create de viaţa de zi 
cu zi a fiecărei comunităţi formate din conaţionalii 
noştri, oriunde s-ar afla, fie în Australia, SUA, Canada, 
Elveţia, Franţa, Germania, Spania, Portugalia, Italia, 
Belgia fie „răpiţi” o dată cu teritoriile fostei Românii 
Mari, cum ar fi sudul Ucrainei sau Republica Moldova. 
Au mai fost prezenţi la întâlnire şi românii din Ungaria 
şi Serbia. Am încercat această primă clasificare pentru a 
separa problematica intervenţiilor colegilor mei într-ale 
jurnalismului. În primul rând, s-a detaşat ideea de 
diasporă. A fost necesară o nuanţare atât a termenului, 
cât mai ales o nuanţare a adevărurilor denaturate de 
intenţia de globalizare a înţelesului cuvântului 
„diaspora”. 

Pentru românii din provinciile istorice ale României, 
românii care trăiesc pe partea stângă a Prutului, în 
Basarabia, dar şi pentru cei care trăiesc în sudul 
Ucrainei sau în Bucovina, problema limbii române 
capătă accente puternice de apărare a moştenirii din 
moşi-strămoşi! Limba română în aceste teritorii are rolul 
zidurilor cetăţilor medievale, cu ajutorul cărora ziariştii, 
oamenii de cultură, intelectualitatea încearcă să se 
opună decisiv fenomenului asimilării de către limba şi 
cultura ţării între graniţele cărora românii au ajuns, „la 
ei acasă”, fie populaţie majoritară fără drepturi (cum 
sunt românii din Basarabia), fie populaţie minoritară, 
lipsită de respectarea drepturilor minorităţilor etnice 
(cum sunt românii din sudul Ucrainei). 

Tot în cuprinsul termenului „diasporă” există şi 
românii din interiorul Uniunii Europene, români care 
încearcă, din ce în ce mai decişi, să fie un glas puternic, 
în limba română, în interiorul comunităţilor de români 
din Spania, Italia, Portugalia, dar şi din Franţa şi 
Germania, ultimele două ţări fiind recunoscute ca 
destinaţii preferate exilului românesc de dinainte de 
1989. Astăzi nu se mai poate vorbi, în acest spaţiu, 
despre emigranţi, atâta timp cât România a reuşit să se 
integreze în spaţiul Uniunii Europene, câştigând pentru 
cetăţenii săi dreptul la liberă circulaţie, la domiciliu şi la 
muncă în interiorul Uniunii Europene. Emigrarea 
rămâne valabilă în continuare pentru românii care decid 
să-şi stabilească domiciliul în afara spaţiului european, 
în SUA, Canada, Australia sau în oricare altă ţară din 
lume care încurajează acest mod de atragere pe 
teritoriile lor a cetăţenilor de o altă naţionalitate. Dacă 
românii din Franţa şi Germania revendică Guvernului 
României mai mult un sprijin moral, sprijin cu ajutorul 
căruia îşi pot sistematiza vizibilitatea în viaţa cotidiană a 
ţărilor în care trăiesc, românii din Ungaria şi Serbia, de 
exemplu, solicită un ajutor imediat, sub formă de 
intervenţii diplomatice, ale Ministerului Afacerilor 
Externe de la Bucureşti, pentru a pune presiuni pe 
guvernele Ungariei, respectiv Serbiei, astfel încât 
comunităţile româneşti din aceste ţări să se bucure, la 
modul explicit, cel puţin de aceleaşi drepturi de care se 
bucură în România etnicii minorităţilor maghiare şi sârbe. 
Românii din Australia, Canada sau SUA acuză 
probleme majore privind activităţile consulare 
(schimbarea unui paşaport românesc în Australia, de 
exemplu, durează şase luni!), dar şi o inexplicabilă 
părăsire a instituţiilor din România a comunităţii 
româneşti din aceste ţări, părăsire ce este pe punctul de 
a transforma aceste comunităţi în „ultimele colectivităţi 
în care se vorbeşte limba română, în care cultura şi 
tradiţiile României îşi dau ultima suflare”. În Israel, de 
exemplu, la o comunitate de peste 400.000 de români, 

nu există nici o singură bibliotecă de carte românească, 
în ciuda faptului că la Tel Aviv există un Centru 
Cultural Român, din reţeaua Institutului Cultural 
Român, instituţie „anesteziată” de crasa incompetenţă 
dovedită a genialului Roman Patapievici. Genial doar 
pentru că a ajuns să nu fie înţeles de nici un confrate 
contemporan lui. Activitatea românilor din Spania şi 
Italia poate fi considerată a fi una dintre cele mai 
dinamice replici pe care românii le dau acestui nou mod 
de viaţă, în termenii impuşi de actuala realitate a 
cetăţeanului comunitar, chiar dacă, trebuie să 
recunoaştem că, în România, ne place să spunem : 
„avem grijă de copiii străzii” şi de „câinii comunitari”, 
după cum avea să remarce Constantin Dumitru, 
cunoscutul ziarist de la Top Business. 

Dacă ar fi să identificăm problematica evidenţiată la 
această importantă întâlnire, ce a adus pe malul Mării 
Negre peste 80 de jurnalişti din diaspora, alături de alţi 
30 de jurnalişti români, membri ai Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România, trebuie să recunoaştem ca 
principală acuză adusă autorităţilor de la Bucureşti, lipsa 
de implicare în viaţa românirilor din diaspora, părăsirea 
acestora, păstrarea reprezentanţilor instituţiilor ce au în 
responsabilitatea lor „soarta românilor de 
pretutindeni”, a mentalităţii păguboase şi hilare „dar pe 
voi cine v-a trimis la mama dracului, că veniţi acum să 
ne luaţi la rost de ce nu avem grijă şi de voi?” Acest 
mod retrograd de a-şi motiva nepăsarea şi, mai ales, 
ignorarea realităţii vii în care şi ei trăiesc, nu se justifică 
nici măcar pe suport economic, atâta timp cât românii 
plecaţi „la mama Dracului”, trimit bani în ţară, la 
nivelul celor pe care guvernanţii încearcă să-i 
împrumute astăzi, în condiţii de criză, de pe piaţa 
financiară mondială. 

Pe lângă nepăsare şi lipsă de respect faţă de 
conaţionalul lor, guvernanţii mai sunt acuzaţi de lipsa 
unei strategii naţionale, care să aibă în centrul atenţiei soarta 
românilor din diaspora, începând de la identificarea 
problemelor specifice, cu care se confruntă comunităţile 
românilor, şi până la dezvoltarea unor programe 
guvernamentale de încurajare, de menţinere şi de 
transmitere a tradiţiilor româneşti  în comunităţile 
românilor de pretutindeni. Apărarea limbii române ar 
trebui să aibă importanţa care este acordată apărării 
independenţei şi integrităţii teritoriului naţional. Limba 
română s-a dovedit a fi mult mai curajoasă, mult mai 
puternică decât orice alt politician pe care ţara l-a 
produs, reuşind să păstreze o populaţie românească în 
teritorii de mult pierdute la „ruleta Istoriei” sau să 
cucerească noi teritorii în ţări în care România era cu 
greu identificată pe hartă.

La Mangalia, timp de cinci zile,  ziariştii de limbă 
română din diaspora au mai încercat o dată să strige în 
urechea administraţiei centrale un „Deşteaptă-te, 
române” atât de necesar astăzi, când nu este prea târziu. 
Poate Cristian Diaconescu, ministrul Afacerilor Externe 
sau chiar premierul Emil Boc vor avea „urechi de auzit” 
şi, mai ales, o motivaţie în plus de a transforma cele trei 
departamente care se ocupă „de soarta românilor de 
pretutindeni” , într-unul singur care, într-adevăr, să-şi 
asume la modul profesionist soarta românilor din 
diaspora, ţinând cont şi de faptul că nu mai avem cum 
să ignorăm cele 12 milioane de români care trăiesc în 
afara graniţelor ţării, dar în interiorul limbii române!

braţe încrucişate (VIII)
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Asistăm de vreo cincisprezece ani încoace în 
România la o agresiune fără precedent a 
pornograficului care, intruzionat în toate artele, în 
mass-media, în relaţiile sociale a căpătat amploarea 
unui fenomen aproape imposibil de disipat. 
Explicaţia acestui fenomen poate fi aflată într-un 
sincronism impus cu agresivitate la nivel social, 
politic şi cultural după ieşirea din comunism, în 
schimbarea bruscă a comunicării (Internet, telefonie 
mobilă etc.) şi în eliberarea de morala comunistă care 
impunea o anumită pudoare.

Deloc străină de dezvoltarea şi amploarea 
fenomenului, mass-media a acaparat un public 
destul de larg pentru ceea ce a fost numit 
pornocultism, un public amator de senzaţii tari prin 
gestică şi limbaj. Ca şi proletcultismul, 
pornocultismul a trecut rapid în rîndul categoriilor 
negative, a fenomenelor nocive pentru fiinţă.

Fenomenul nu putea ocoli artele plastice, artiştii 
care urmăresc şocul cu orice preţ, exprimă mai mult 
o atitudine civică decît artistică, ideea unei culturi în 
declin şi a deriziunii într-o lume dominată de 
raţionalitatea economică. Altfel, cum s-ar putea 
categorisi expoziţia „Banane cu căcat", cea a oalelor de 
noapte a lui Verdoni sau cea de la Baubourg a lui 
Manzoni intitulată „Merda del artisto”?

În ce priveşte literatura, pornocultismul a 
provocat şi la noi ceea ce am numit o literatură 
hormonală, mustind de vulgaritate şi dezmăţ 
lingvistic. O practică în special tinerii scriitori, dintr-
un spirit de frondă şi dorinţa provocării şocului. Sunt 
gesturi de atitudine, deloc scăldate în sosul noutăţii, 
dacă ţinem seama că toată literatura avangardei 
începutului de secol XX e atitudinală, cuprinzînd, cu 
mai mult farmec atunci, un larg evantai de gesturi 
antiburgheze. Ca întotdeauna scriitorii autentici sunt 
mai temperaţi, atenţi la modalităţi originale de 
expresie şi ca întotdeauna imitatorii lor, urmărind 
şocul cu orice preţ, practicînd ieftinele trucuri ale 
vedetismului, grăbiţi în brodarea textelor lor, 
făcîndu-şi steag generaţionist din defecarea 
lingvistică, cad de cele mai multe ori în penibil.

Degustătorul de literatură, care face întotdeauna 
diferenţa între kitch şi arta autentică, ştie că 
înjurătura din cinci în cinci cuvinte şi folosirea 
abuzivă a unui pumn de cuvinte din sfera aparatului 
genital nu pot face o nouă literatură. De asemenea, 
optimismul nostru e întreţinut de speranţa că 
cititorul ştie să facă demarcaţia între literatura 
licenţioasă de bună calitate (cum sunt o parte din 
scrierile unor Haşdeu, Gib. Mihăescu sau Ion 
Creangă) şi această literatură hormonală de tranziţie.

Artele faţă în faţă cu 
pornocultismulRomânii din diaspora la malul mării

Şi dacă noaptea ar amuşina taifasul plopilor fără 
mine, aş putea să trec din răsărit în răsărit ca de pe un 
trotuar pe altul, ca dintr-o rătăcire în alta, ca dintr-un 
mijloc de transport, în care aproape zăresc încîlcindu-
se întîmplările celor cu feţe năduşite, în altul asemenea. 
La ce bun, te-ai putea întreba, dacă miezul fiecărei zile 
e aceeaşi lumină groasă, bolnavă, cenuşie? Poate 
pentru a nu stingheri căutarea; căutarea cuvîntului care 
să se aşeze în sine ca-ntr-un cuib . Pînă atunci, scriu şi 
caut ; şi de ce nu, mă ştiu căutată, căci în momente de 
restrişte slovele mi-au adăstat stol în lumina gîndului, 
ele  m-au ajutat să mă lepăd de gustul de pămînt roşu 
al singurătăţii. Împrumut cu drag şi cu recunoştinţă 
zicerea Anei Blandiana, pe care mi-aş fi dorit să fi fost 
în stare a o plăsmui: “Scriu pentru că n-am descoperit nici 
o altă soluţie mai eficace, mai totală, nevoii mele de a exista, 
exasperării mele de-a mă convinge nu numai că sunt, dar şi 
că fiinţa mea are un sens”. 

Numeşte scrisul terapie ori ifos, numeşte-l har sau 
risipire, din toate se vor închega înţelesuri, nu voi căuta 
să ogoiesc asprimea convingerilor; ştiu doar că nimic 
nu egalează sentimentul ce-mi potopeşte sufletul cînd 
zbuciumul, furia, lumina, tăcerea se încrustează 

miraculos în neclintirea albă a paginii. Scriu pentru că e 
un fel de a respira, un fel de a exista, un fel de a iubi, 
un fel de a oferi, pentru că, dincolo de corvezile 
cotidiene, fiecare rînd te construieşte, iar la final, tu, cu 
ochi străin, te bucuri sau îţi reproşezi. Zbuciumul  
confesiunii în fel şi chip, pe care-l încearcă cel hărăzit 
scrisului, va răsturna din cînd în cînd edificiul, dar nu-i 
va putea anula menirea: "Pentru asta sunt aici, e 
limpede", nota Kafka în jurnalul său, chinuit de 
neputinţa redării “lumii monstruoase” pe care refuza 
totuşi să o închidă, să o îngroape în sine.

Scriu despre noapte şi ţipete de lilieci, scriu pentru 
că se întîmplă: în sala de curs, înainte să mă prindă 
somnul, după ce m-am uitat la curcubeu ca la o 
minune. Scriu despre povara de a fi, despre bucuria de 
a fi, scriu despre zbor, despre moarte şi, mai ales, 
despre iubire: Ei aveau gleznele atîrnate în nouri, muşcau 
perle roşii de răsărit/ Aveau zîmbete umede ca iarba, spre 
nedumerirea îngerilor cărnoşi, cu ochi injectaţi/ Niciodată 
nu se întîlneau, doar se închipuiau adormind unul în 
cochilia celuilalt/ Ascunzîndu-şi luminile ochilor, fragede, ei 
aveau încă lut proaspăt pe fiecare silabă/ Şi nu conteneau să 
se mire.

Scriu despre zbor, despre moarte, despre iubire…     
Ştefania HĂNESCU
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O revista ce apare sub antetul Consiliului Judeţului 
Galaţi. Revista este fondată în 1908 - Serie nouă - nr. 89, 
iulie 2009. Centrul Cultural Dunărea de Jos. Clişee 
literare.

Pe coperta revistei citim ca un preaviz enunţul 
acesta. În revistă găsim şi explicaţii la ceea ce înseamnă 
"Clişee literare" datorate lui Constantin Frosin.. şi 
bibliografiei folosită în articol. Coriolan Păunescu scrie 
despre "Teorii privind publicitatea". Interviul cu Vasile 
Ghica, realizat de Gh. Nazare, este interesant şi 
revelator pentru scriitor, profesor, publicist şi.. pentru 
noi toţi.

O carte de istorie pentru istorie: Monografia 
Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci, ediţia a 
11-a, consemnată de  Gh. Nazare. Autorul monografiei: 
Ştefan Rugină. Edit. DICATIN, Galaţi 2009, 738 pagini. 
Alte multe articole fac revista deosebit de interesantă şi 
ne îndeamnă s-o citim. Aşa de exemplu "De prin reviste 
adunate:" Tecuciul literar – artistic,        Ex-Ponto, 
Revista nouă, Tomis, Renaşterea culturală, notată de 
Valeriu Valegvi. Informaţia îşi are şi ea locul în paginile 
acestui număr. Menţionăm articolul lui Virgil 
Guruianu: "Scriitori gălăţeni nominalizaţi în 
Dicţionarul general al literaturii române", cu o notiţă în 
subsolul paginii, despre DGLR.

Nu lipsesc nici comentariile la: Dicţionar - Artişti 
plastici gălăţeni (28), la litera D: Dăscălescu Mihai - 
pictor - 1917-1999 (consemnează Corneliu Stoica). 
Arhitectura ţărănească din Zona Covurlui Nord - 
Subzona de Vest! Bălăbăneşti - (II) - la rubrica tradiţii: 
Eugen Holban.

În excelentele sale Aforisme, Vasile Ghica scrie: 
"Indolenţa nu este codificată în genă. Ne-o procurăm 
singuri". Radu Moţoc prezintă "Primul Dicţionar tehnic 
românesc", apărut în 1851 la Tipografia Buciumului 
Românesc din Iaşi. Am citit cu deosebit interes acest 
număr având în întregime o mare bogăţie de date, de 
talente ce scriu literatură originală cu nimic mai prejos 
decât aceea din alte zone ale ţării, unde preocuparea, 
dar şi realizarea unor lucruri literare de top este 
cunoscută şi recunoscută. Vivat Florina Zaharia - 
Redactor şef.

Nu numai că Revista Medicală Română este una de 
prestigiu şi că apariţia ei este de subliniat, dar evidenţa 
pasului înainte, după fiecare număr, o particularizează. 
Acesta este şi motivul pentru care consemnăm aici 
numărul unu/2009.

Revista Medicală Româna are, evident, amprenta 
redactorului şef, dr. Grigore Buşoi, şi numeroase 
articole sunt de citit atât de medici cât şi de literaţi 
implicaţi în sănătatea publică, în medicina practică şi 
de cercetare. "Constantin Maximilian şi Universul 
genetic", este exegeza semnată de N. Stănicel, 
ocazonând un excurs în domeniu. Un gest de reţinut, al 
discipolilor şi colaboratorilor regretatului genetician.

D-l conf. dr. G. G. Constandache scrie sub titlul "o 
invitaţie la dezbatere pentru Societatea Medicilor 
Scriitori şi Publicişti din România", despre I. Kant şi 
implicit despre "analiza posibilităţilor şi limitelor" 
cunoaşterii umane.

Ca întotdeauna dr. Grigore Buşoi vine cu opinii ce 
denotă studiul aprofundat al abordării realităţilor 
medico-sociale actuale. Lansând ideea de .. 
"instrumente mentale noi " în această problematică,  el 
ne avertizează chiar din prima frază a articolului - 
editorial: "Omenirea se află într-o nouă articulaţie 
mondială prin trecerea de la Civilizaţia carbonului la 
Civilizaţia Siliciului" (observaţie dr. Buşoi, 
Calitatismul sau Curentul calităţii - Rev. med. rom., 
1993, nr. 3 - 4).

Articolele de interes strict medical sunt, toate, de 
actualitate: Aspecte actuale în boala Crohn, Leziunile 
precanceroase de col uterin în practica medicală. O altă 
serie de prezenţe în Revista Medicală Română fac 
servicii medicilor, la capitolul "educaţie medicală 

continuă", deziderat şi el actual pentru medicul instruit 
teoretic şi practic, şi cercetător ştiinţific în acelaşi timp. 
"O nouă abordare - Psihologia evoluţionistă" este titlul 
articolului, Lector dr. Beatrice Balgiu, Catedra de 
Ştiinţe Socioumane, Universitatea Politehnică 
Bucureşti. De asemenea, bine pus la punct şi articolul 
"Steatoza hepatică non-alcoolică şi riscul de boli 
cardiovasculare" (dr. Laura Diana Lupu, prof. dr. Dan 
Olteanu), "Profilaxia fracturilor în osteoporoza 
vârstnicului", sau "Un posibil profil psihologic al 
pacienţilor suferind de constipaţie" sunt de citit cu 
interes.

Patologia curentă este şi ea abordată, de medicul de 
familie, dr. Florentina Mulţescu ("Managementul 
hipertensiunii arteriale la pacientul diabetic"). De 
menţionat articolele  despre "Disgravidiile 
emetizante. ."  (dr.  Pantelimon Bărbulescu),  
"Comentariu asupra unui caz de pareză facială" (prof. 
dr. Traian Ataman, dr. Daniela Monţescu); 
Uretroscopia (dr. Petrişor Gevalete).

Elevat şi cu o contribuţie valoroasă, ca enunţ şi 
conţinut, este punerea în discuţie în lumea medicală, a 
operei poetului Mihai Eminescu, "Versul Eminescian, 
un posibil element de testare a sănătăţii fiinţei noastre 
profunde" (dr. Grigore Buşoi). Impresionant "Rămas 
bun, Domnule profesor! (prof. dr. Dan Enăchescu: 
19.11.1930 - 25.11.2008)". Articol scris de Dana Galieta 
Mincă. Într-adevăr suntem toţi datori d-lui profesor, 
plecat  de curând dintre noi.

Medicii de famile, Societatea Naţională de 
Medicina Familiei, are un nou Comitet de conducere, 
căruia îi dorim succese deosebite, comitet inserat 
împreună cu "Calendarul Manifestărilor Ştiinţifice pe 
anul 2009". Revista Medicală Română îşi onorează 
prezenţa printre noi şi dovedeşte profesionalism, în 
domenii ale medicinii de interes pentru noi toţi. Revistă 
de elită coordonată şi direcţionată de d-l dr. Grigore 
Buşoi, redactorul şef al acesteia, cărora le dorim 
longevitate şi articole pe măsura drumului pe care şi l-a 
asimilat într-un teritoriu ce îi aparţine.

            

*Revista Medicală Română.Vol. LVI, nr.l, an 2009.

Claudia Voiculescu publică astăzi o carte sub 
titlul: Sudul târziu   Presupun ca asta ar însemna o x)

lumină care a venit ca o aureolă, târziu, dar la timp 
totuşi. Este o părere! Criticul literar Liviu Grăsoiu 
zice în prefaţa cu titlul: "Din nesfârşită iubire" că 
"doamna Claudia Voiculescu (la început a semnat 
Claudia Ilie) şi-a văzut temerile risipite şi speranţele 
împlinite". Afirmaţia este susţinută pe "aprecierile 
ultrafavorabile cu care a   întâmpinat-o Cezar Baltag". 
Din prefaţa citată rezultă însă că şi Liviu Grăsoiu nu 
are decât cuvinte de laudă la adresa poeziei scrisă de 
Claudia Voiculescu. Ceea ce este desigur meritul 
poetei. Noi, fiindcă ne-a oferit cartea, ne grăbim să o 
semnalăm cititorilor şi să-i invităm să o citească pe 
una dintre poetele cu personalitate în poezia feminină 

actuală. În poezia de azi Claudia Voiculescu ocupă 
un loc ce trebuie menţionat, din aceleaşi motive 
subliniate de prefaţator: "Cu noua sa carte de poeme 
doamna Claudia Voiculescu dislocă Nordul din 
sufletul cititorului, impunând un Sud târziu, dar cu 
atât mai luminos, şi cald."

Dar să vedem cum stau lucrurile! Cartea începe sub 
semnul peisajului însorit: "Soare coboară în iarba 
cosită/ Cu miresme dintr-o veche ispită;/ Mierea 
curgând subţiată a vis / Cum peste ape, sălcii şi 
Narcis... ". Narcis (fiul unui zeu şi al unei nimfe), 
îndrăgostit doar de sine însuşi, despre care au scris: 
Ovidiu, Paul Valery, Andre Gide (Tratat despre Narcis) 
etc. Şi iată a scris şi Claudia Voiculescu, într-o carte 
superbă în care primele poeme afirmă captivitatea în 
copilărie, într-o zonă de metafore fără acoperire 
"Nedumerit, la marginea poveştii...." (Clipa de vară).

Povestea începe la Roma ("O, dat mi-a fost să calc 
prin vechea Romă"), de unde poeta trece punţi, (să 
trecem punţi) - un fel de cale către noi generaţii...  
"Tăcuti, cuminţi../ Ne-or da arginţi/ Să trecem punţi/ 
La alte nunţi..". Această căutare are în sens laic, de găsit 
alesul, dar "Atuncea fiecare om e însemnat cu un 
număr...". Alesul în înţelegerea, de primul, este 
numărul unu: "Din toate, numai numărul unu este 
alesul/ şi-l poartă destinul cu fulgerele multe/ Până-n 
nemurire, până-n nicăieri ... " (Alesul).

Metrica poeziei populare este una dintre cele 
particulare şi în această carte, Glaudia Voiculescu fiind 
deja recunoscută şi ca scriind sonet, ori rondel, cu 
talent. Teritoriile acestea, atâta timp cât emoţionează 
sunt "de ales", în locul unor texte fără fior liric. 
Problematizantă, într-o măsură, poezia Claudiei 
Voiculescu ne reaminteşte că poeţii mor singuri (dar nu 
numai ei?). Poeta publică poezia "De ce mor poeţii 
singuri? " (înscrisă şi pe coperta a patra a cărţii actuale): 
"Iată! - am zis - iată-mi căderea!/ Tu încă mai priveai în 
gol/ Aşteptând parcă un sol / Atât de imaginar, încât/ 
Ţi-era frig, ţi-era urât. ".. "Gânduri pentru fiul meu 
Octavian" este, de asemenea, un poem de amplă 
respiraţie emoţională: "Tu stai să vezi cum să-ţi alegi 
cărarea/ Şi cum să fii văzut dintr-o oglindă/ Când 
rătăcirea lumii o să-ţi prindă / De suflet şi de minte 
întrebarea...".

Melosul acestor poeme este debordant. Uneori 
poezia nu-şi găseşte decât parţial drama pe care o 
cuprinde, în versuri ce par solitare, între celelalte ale 
poemului. Au şi un anume descriptivism nu îndestul 
valorificat în planul metaforei: "Treceau pe străzi 
bărbaţi/ purtând neştiutoarele    mirese/ 
Îngenuncheate peste visul lor.." (Mirele cu ochii 
mireselor...). Poezia Claudiei Voiculescu respiră 
dragoste şi taine legate de însăşi viata pe care poeta a 
traversat-o.. Din acest punct de vedere "fragmentarea" 
nu-i decât o formulă binevenită în contextul emoţional 
transmis nouă.

Claudia Voiculescu scrie şi scrisori cu adrese 
detectabile (Scrisoarea I, Scrisoarea a II-a). Din 
"Anotimpul unui carnaval" s-a născut şi "Sudul târziu", 
declaraţii de iubire devenite poeme prin confabulare şi 
printr-o chemare indecisă între "Iubirea aceasta-i un 
mit..." şi "Iartă-mă, frumosul meu domn,/ Te iubesc!/ 
Cobor în apa sonoră/ A unui vechi clopot..."  
(Jurământul de dragoste).

Între iubire şi rugăciune n-a mai rămas pentru poetă 
decât "Şansa suferinţei", iubitul fiind acum "străinul 
meu Domn".. Din această suferinţă  s-a născut totul, 
inclusiv un poem de adio câinelui ce a vegheat la 
liniştea părinţilor poetei, poem ce impresionează, 
poate şi prin ineditul său. (Bătrânul câine, Pol cel 
credincios). Claudia Voiculescu este o poetă cu largi 
valenţe  şi cu o oarecare labilitate, cu trimitere către 
mari scriitori, cum ar fi cazul lui V.Voiculescu căruia îi 
dedică: Piscul visat ca o izbândă - Închinăciune lui 
V.Voiculescu:  "Oricâte s-ar mai scrie "Sonete-
nchipuite"/ De vreun poet anume, numindu-se chiar 
mag/ Purtate de furtună, cum frunze-n vălmăşag,/ 
Sub ochiul tău de argus, s-ar pierde vremuite...".

Cartea se încheie cu "Repere critice" şi cu un 
"Curriculum vitae".         

*ClaudiaVoiculescu, Sudul târziu, Editura Vremea, 

Bucureşti, Colecţia Poesis, 2008, Prefaţă de Liviu Grăsoiu.

August 2009 

jurnal cu scriitori

Dunărea de Jos

Revista Medicală Română, 
*

revista tuturor medicilor.

*Poezie confesivă

pagină realizată de Ion HURJUI



11CRONICA

jurnal cu scriitori

Aproape uitasem cum arată satul nostru când, iată!, 
Ştfen Mitroi ni-l povesteşte în această carte 
tulburătoare:„Dulce-amar ca pelinul” (Editura  
Fundaţiei Culturale Libra, 2009) Scriitorul vine de pe 
meleagurile Teleormanului. De aici, unii au văzut o 
înrudire cu Marin Preda. În realitate, înrudirea  cu 
fabulosul lumii lui Zaharia Stancu este esenţială la 
Ştefan Mitroi şi ea se vede cel mai bine din senzaţia 
de neobişnuit, de nerostit  care ne urmăreşte şi după 
ce am închis şi ultima pagină a acestui roman-poem al 
drumului vieţii către moarte. 

Descântecul. Titlul cărţii urcă spre noi din nişte 
versuri mai mult strigate decât cântate pe uliţele satului 
:„Doamne, fă-ţi cu mine plinul/ Dar lasă pe câmp 
pelinul/ Că fără dulceaţa lui/ Greu i-ar mai fi omului” 
Aici pare a sta cheia sufletească a întregii cărţi. Fiindcă, 
aşa după cum s-a mai observat, deşi vremile pe care le 
străbat sunt atât de amarnic încercate, eroii romanului 
nu par a fi întorşi de la rosturile lor. Autorul însuşi 
consemnează ridicarea vremelnică şi căderea fără 
întoarcere a unor mai mari ai clipei ca pe un lucru în 
ordinea faptelor. Eroii satului lui Ştefan Mitroi nu fac 
decât să se pregătscă, gustând clipă cu clipă, dulcele 
pelinului vieţii, pentru întâlnira cu ceasul apusului. Fără 
a avea ştiinţa filosofică a celui care a scris că „viaţa este 
o curgere spre moarte” aceşti ţărani se fac a lua  această 
viaţă, aşa cum este ea, în serios numai în măsura în care 
ea îi pregăteşte pentru clipa absolută. Dulcele şi amarul 
se amestecă într-o alchimie al căror tâlc numai ei, 
oamenii din  Grosu, îl stăpânesc.

Figura memorabilă a cărţii rămâne, după credinţa 
mea, Mancioacă, iar gestul său, pentru unii uşor 
nebunesc, de a se întinde în biserică,  pe masa pe 
morţilor are o încărcătură cu totul aparte. Atunci, 
privind  bolta pictată a bisericii, va înţelege el că marele 
rost al vieţii se numeşte::„Căderea în  cer” De aceea 
poate, ultimul său drum,  ca trăitor pe această lume, este 
un zbor cu avionul: „Trăieşti într-un sat unde oamenii 
cred despre ei că sunt buricul pământului. Uitându-te 
însă la toate acestea de la mare înălţime, vezi cât sunt de 
mici, atât de mici , încât le poţi lua în pumni , 
vânturându-le de sus, din slăvile albastre ale cerului, ca 
pe o pleavă”.

Agonia lui Mancioacă este de o cutremurătoare 
măreţie:„În momentul despărţirii definitive  de lumea 
aceasta, i-au apărut în gînduri, ca o ultimă licărire a 
vieţii, câmpul năpădit de grâu şi drumuri şurliţei ce 
părea să  nu mai ducă spreasfalt, ci spre  cerurile ăn care  
el începuse să cadă. Ar fi vrut să întrebe:”Cu ele cum 
rămâne? Ce or să se facă fără mine? Ce –o să se aleagă 
din toate în urma mea?” 

În fapt, prin Mancioacă trăieşte şi moare o parte din 
ţăranul român şi din satul nostru, al tuturor.  

Cel care se scrie. Există în romanul-poem al lui 
Ştefan Mitroi un personaj, Fănuţă, care „scrie” şi, prin 
aceasta, se simte fericit şi puternic. Scriind, Fănuţă se 
scrie pe sine şi pe semenii săi. „Dar ce se întâmpla dacă 
el nu mai „scria” nici casele ,şi nici oamenii din case? 
Rămânea atunci un pustiu alb pe locul lor. Nu, în  
niciun caz asta! Însemna ca el să dea cu piciorul  puterii 
aşa de mare, şi că lucrul acesta îl făcea să se simtă 
fericit.” 

Câteva pagini mai departe avem dialogul desluşitor 
pentru universul moral al acestui personaj, Fănuţa, fără 
îndoială un alter-ego al autorului: 
 „- Şi ce vrei să scrii?
   - Cu litere mici, cerul şi pâmântul . Cu litere mari, 
oamenii care au fost. Ar putea să iasă în cele din urmă o 
carte..
   - O carte despre ce*
   - Despre un sat unde se pregătesc ultimii oameni să 
moară.” 

Cartea (încă) mescrisă. Om al satului, prin simţire şi 
nu doar prin simplu accident biografic, Ştefan Mitroi a 
scris un roman- poem greu de egalat în spaţiul 
literaturii noastre de azi. În egală măsură, el a lansat o 
provocare pe care, vrea sau nu, trebuie să şi-o asume. 
Mă gândesc la ce  uluitoare materie umană şi, prin asta, 
literară, zace în istoria, încă nescrisă, a satului românesc 
din ultimele două decenii. Au fost drame, prbăbuşiri şi 
descumpăniri care îşi cer locul ce li se cuvine într-o alt 
roman –poem de calibrul acestei cărţi de neuitat a lui 
Ştefan Mitroi.

 „Atunci  de ce mai scria? Aveau cuvintele sale vreo 
putere câtă vreme nu izbuteau să aducă o singură zi 

din trecut înapoi, iar dintre oamenii morţi să-l facă pe 
unul singur să se întoarcă viu pe pământ?”

Ştefan MITROI       

Ion Beldeanu – 70: 
Numărînd corăbiile eşuate ale fiinţei …

Emanuela ILIE

August 2009 

În pragul vîrstei de 70 de 
ani, apreciatul scriitor 
bucovinean Ion Beldeanu a 
ţinut să demonstreze că, 
indiferent de formulele 
publicistice pe care, ca orice 
autor experimentat, pare a  le 
stăpîni cu uşurinţă, este mai 
întîi de orice un poet de cursă 
lungă. Ultima sa realizare 
editorială, volumul de poeme 

1
Chiar dacă? , poate avea, prin 
urmare, o miză îndoită: pe de o parte, poate fi citit ca o 
carte a maturităţii creatoare şi, implicit, a reflexivităţii 
sporite, dar şi, pe de altă parte, ca rezultatul vizibil al 
unui pariu cu propriul sine. Un pariu, aş spune, care 
vizează efortul autodepăşirii, cu atît mai dificil de 
realizat în cazul unui scriitor septuagenar,  pentru care 
formula scripturală pare definitiv aleasă. Din acest 
punct de vedere, cartea îi punctează, într-adevăr, datele 
esenţiale ale scriiturii specifice, dar se şi detaşează într-o 
oarecare măsură de acestea. Una dintre mărcile bine 
cunoscute ale poeziei sale, interogaţia explicită, plasată 
strategic, în puncte nodale ale discursului liric, nu 
lipseşte spre exemplu nici din această carte; dimpotrivă, 
capătă o funcţie privilegiată, resorbind, practic, 
neliniştile şi interogaţiile esenţiale ale poetului şi 
redifuzîndu-le, într-un regim lapidar, purificat de 
excesul de imagism liric. Cu excepţia interogaţiilor cu 
tentă mai pronunţat sau mai estompat ironică, 
antisentimentală, ce deturnează anxietatea în reversul ei 
cinic (“Şi altceva?”, “Şi acum?”, “Dar oare va muri 
cineva pentru mine?”, “Şi gloria? Ce culoare are 
gloria?”), se pot identifica, la o lectură mai atentă, 
interogaţiile care captează tematica de adîncime a cărţii, 
cea identitară. O strofă din Cînd începe să respire 
dimineaţa, de pildă, debutează şi se încheie cu două 
astfel de întrebări ale fiinţei, întrebări-ancadrament 
pentru un răspuns cît se poate de abil, menit a releva 
resorturile invizibile ale crizei de identitate şi, de ce nu, 
a sugera din soluţiile rezolvării ei: “Cine eşti tu? Sînt iar 
întrebat/ şi nu ştiu ce să răspund/ aud unghiile cum 
rup din carne/ şi ies în lumină/ ceva ce aduce a 
primăvară/ ori aşa cred eu/ oricum atunci cînd soarele/ 
se izbeşte de ochiul meu/ şarpele prinde să toarcă/ şi să 
asculte seminţele scuipate/ Ce semn să fie acesta/ în 
care să-mi agăţ măcar privirea?” Toate trăsăturile 
imaginarului poetic din Chiar dacă? sînt prezente în 
această secvenţă să spunem centripetică a volumului, de 
unde vor iradia în restul ansamblului textual: 
metaforismul autentic (nu şi abundent), expresivitatea 
provenită dintr-o anume retorică a discursului şi, înainte 
de orice, o dinamică aş spune căutată a contradicţiei. 
Între candoare şi dezgust, între rafinamentul imaginii 
lirice şi impulsul regresiv, anticalofil, între confesiunea 
onestă, netrucată a sinelui şi camuflarea sa în măştile 
deziluziei ori scrîşnitei ironii, poetica lui Ion Beldeanu 
glisează lucid, pentru a puncta atît un profil de esenţă 
apăsat reflexivă, cît şi o manieră specifică de raportare la 
înseşi convenţiile marii poezii. 

Să notăm, de altfel, că în volumul de faţă mult 
clamatele “aşezări” ale poetului, loc comun în critica de 
întîmpinare mai veche – Ion Beldeanu a fost inclus în 
special între neobacovieni sau expresioniştii descinzînd 
din Blaga – nu îşi mai găsesc prea multă acoperire. 
Notele livreşti, cîte există, sînt asimilate într-o magmă 
discursivă în care sonurile intertextuale abia mai tresar, 
cînd şi cînd. Poetul e mult mai preocupat, acum, de 
reliefarea propriului desen al fiinţei, al unei fiinţe ieşite 
sau care se forţează a ieşi dintr-o Provincie raportată 
exclusiv la marginalitate şi complex, păstrîndu-i cel mult 
din acele date exterioare care să îi permită conturarea 
exactă a sinelui. Reflexele întunecate ale memoriei sau 
înscenările fantastice, discontinuitatea ori inconsistenţa 
reflecţiei sînt în mod evident cenzurate, în locul lor fiind 
preferată voinţa fermă de a trasa însemnele cele mai 
semnificative ale lumii interioare. O lume decis 
orgolioasă, mai ales după depăşirea simplelor accidente 
sau a carnagiilor afective, prin tentativa mereu reiterată 
de a le repudia într-un colţ al memoriei: “M-a călărit în 
toţi aceşti ani neputinţa/ dacă mă priveşti în ochi/ ai s-o 
vezi şi acum/ biciuindu-mă cu nonşalanţă/ pe pereţii 
reci atîrnă fotografia Eldòrei/ carnea ei încă mai doare/ 
şi cuvintele se duc ori se întorc/ fără să-i atingă 
paşii//…// Desigur nu aici şi nu aşa se termină 
povestea” (Arcadia). Vechile spaime, frustrările şi 
anxietăţile de altădată sînt, la fel, izgonite, din cenuşa lor 
neputîndu-se consuma niciun miracol al reînvierii: 
“Ochiul de platină urcă/ pînă în amvonul capelanului/ 

să-i pipăie catharsisul, să-i audă trecerea/ pe cealaltă 
parte a cărării// Încearcă şi tu/ miezul zilei aduce cu o 
felie de pepene/ somnoros din care muşcă vechile 
spaime/ nisipul şi disimulările voalate// Nu ai senzaţia 
unei ploi de cenuşă?” (Şi apoi?).

Subsecventă, în fond, aceluiaşi cod atitudinal, ne 
apare dorinţa de autoanesteziere prin cultivarea iniţială 
a mărcilor ironiei şi dezgustului, în fine, a tot ceea ce 
poate înscrie latura prea gravă a meditaţiei într-un 
regim al relativizării şi deriziunii. Iată, de pildă, o 
reprezentare marca Ion Beldeanu a realităţii thanatice, 
transformată din ceremonial tragic, din care nu lipsesc 
actorii binecunoscuţi (cel-ce-aşteaptă, cel-ce-petrece-
dincolo, cea-care-vine) în reversul său parodic: “Am să 
chem călăreţul de iarbă/ să vă vindece de ispita plecării, 
zicea/ nimeni nu-l ştia, nimeni nu-l căuta// Ce 
carnaval, ce splendid tăietură/ cînd uşa îşi răsuceşte 
spatele/ urmărind cum curge noaptea/ clic, clic, 
precum moartea// o, neştiuta moarte/ cea care face şi 
desface/ cuvintele ca şi penele de crocodil/ ori îşi ridică 
fustele/ şi nimeni nu trage cu ochiul ce să vadă, ce să 
audă?” (Călăreţul de iarbă). Imaginea, emblematică în 
felul ei, a călăreţului de iarbă (sumbru luntraş al lui 
Charon, însoţitorul etern în ireversibila călătorie spre 
Hades), va reveni de cîteva ori în volum, punctînd de 
fiecare dată ideea de ratare lucidă a destinului. Impulsul 
sarcastic, notaţia virulentă sau cinismul crud dintr-o 
parte a discursului se schimbă prin urmare, vrînd-
nevrînd, în contabilizare a minusurilor existenţiale (“am 
fost aici şi am numărat/ toate corăbiile noastre eşuate” – 
Numărînd corăbiile eşuate, I-II) şi în impuls retractil, în 
cealaltă parte a lui.

Procesul acesta, de schimbare treptată, dar sigură, a 
orizontului existenţial, îşi are şi un corespondent firesc 
în planul expresiei lirice propriu-zise. Dacă, iniţial, se 
poate vorbi de o imagistică a înstrăinării şi a detaşării, 
inclusiv a obiectivării formale, pe parcursul volumului 
se aglomerează, dimpotrivă, mărcile confesiunii, ale 
reflexivităţii poetice. E un fel de a spune că vointa de 
înstrăinare prin refuzul autoscopiei sensibile eşuează, la 
rîndul ei. Spre finalul cărţii, semnele revenirii la matca 
subiectivităţii salvatoare devin nu atît numeroase, cît 
pregnante. Frenetic şi dezinhibat, eul liric sfîrşeşte prin 
a-şi devoala sensibilităţile, neliniştile, în ultimele poeme 
situîndu-se chiar într-un orizont al reveriei întunecate 
despre fiinţare şi sfîrşit. În Netezind porţile paradisului şi 
mai ales în Luna în eclipsă, nu lipsesc nici acordurile de 
straniu lamento: “Peste sîngele meu înfăşurîndu-se/ 
fuioarele insomniei/ odată cu clipocitul ploii de mai/ 
marile focuri par a se stinge/ se vede prea puţin 
înainte/ se aude prea mult din urmă// Iată, ai ochiul 
plîns/ păsări de iarbă îţi cad pe umeri/ şi eu mă întreb/ 
ce ar putea să ne mai salveze// Abia de se zăreşte/ 
palma ta mică dintre aceste întîmplări/ nu mai e nimic 
de salvat/ nimic de inventat/ pînă şi îmblînzitorul de 
cobre/ şi-a pierdut verva de altădată/ el, care susţinea 
mereu/ că are asigurată/ partea nevăzută a gloriei”. 
Singura consolare, plasată de altfel în poziţie finală, 
poate şi ca o promisiune de revenire ulterioară, este 
cuvîntul. “Nimic nu-i veşnic,/ nici tu, nici copacul sau 
copacii/ în care mi-am lăsat/ vechile imagini despre 
ereziile noastre.// Numai cuvintele, doar cuvintele”, ne 
asigură Ion Beldeanu în textul cu valoare testamentară 
ce închide volumul, valorificînd una dintre constantele 
tematice ale marii lirici. Doar logosul, conştiinţa 
perenităţii lui, mai exact, poate rezolva în fond criza 
existenţială a unui poet de cursă lungă, exorcizîndu-i 
demonii, dizolvîndu-i spasmele în fluid creator, fecund.

Poem al drumului vieţii 
către moarte

Şerban CIONOFF

1 Ion Beldeanu, Chiar dacă?, Art Press, Timişoara, 2008.
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Slavco Almăjan (n. 1940)

Ieşirea din clepsidră, Editura Princeps Edit, 
Iaşi, 2003

Ningea odată în Banat

A căzut o aripă
Din privirea mea lungită
Pe frunze aburite şi obosite
Şi din aripă amintirea a ieşit şi m-a alintat
De atunci a început să ningă-n mine
Cum ningea odată în Banat
Nu ninge mi-ai spus
Totul este o închipuire
Senina amintire cu neatins oxigenat
Azi pe bulevarde trec
Şi doar visez că ninge
Cum ningea odată în Banat
Deschide astă seară fereastra neadormită
Vei vedea un nor cu fulgii liliachii
Copacii-n strada noastră se vor legăna 
rimat
Se va mira lumea şi vântul dezechilibrat
Iar numai tu vei şti că ninge
Cum ningea odată în Banat

George Astaloş (n. 1933)

Parcurs, Editura Eminescu, Poezii, 1997

Fără îndoială

actorului de superioară sensibilitate
Emil Hossu

Fără îndoială iubito
noi doi suntem
o generaţie
nemaipomenit de
nemaipomenit
deci
să ne purtăm soldăţeşte
La revedere mamă
la revedere tată
eu plec să îmi fac datoria
totul e să îţi faci datoria
curajul este cartea noastră de
şi
pe loc repaos
pe lor repaos
de voie
Nu plângeţi contemporani mai
vârstnici
şi nu mai vorbiţi pe la
colţuri
pe vremea noastră
pe vremea noastră
iernilor li se dădea zăpadă
femeilor prioritate
bărbaţilor dreptul de-a lua
parte
pe vremea noastră
pe vremea noastră
şi nu uitaţi că
înainte marş!
Să ne încolonăm iubito
într-o dulce plimbare colectivă
perioada individului s-a
terminat
Să ne adăpostim ca pentru
luptă
şi sa facem copii
căci se simte o mare nevoie de
carne
La revedere mamă
la revedere tată
EU PLEC SĂ ÎMI FAC
DATORIA

Vasile Barbu (n. 1954)

Lacrimă la o margine de aşteptare, Editura 
Lumina, Drobeta Turnu Severin, 1995

Trec drumurile prin dava mea

Din Kogaion spre miază-zi
şi pân'la dava mea
şerpuiesc prin munţii de granit

şi codrii seculari
poteci valahine.
Poteci pentru armată şi biata ţărănime
pentru preoţii istoviţi
pentru cei cu turmele de oi
pentru cavalerii Istrului
şi solii celeşti.
Pentru toţi care
ne-au apropiat cerul
de acest pământ udat
cu vin, cu trăsnite şi lacrimi.
Pelasgii salmosieni
cei drepţi ca brazii
şi uzi ca duzoii
din lumea Soarelui
călătoresc
în Ţara tinereţii fără bătrâneţe
şi-a vieţii fără de moarte
prin dava mea.
Sunt toţi blonzi
şi tineri.
Laţi în umeri, iuţi la mânie
şi-şi plâng tristeţea naşterii.
Dacia, boceşte până noaptea târziu
urmele acestei morţi.
Ce se apropie mereu
de dava mea.

Ioan Baba (n. 1951)

ReversAvers, Editura Augusta, Timişoara, 
1999

Icoană din Balcani

De o roată ridicată pe un pilon imaginar
În univers atârnă un carusel ultra-modern
Sub o singură bezmetică umbrelă
Cu sacrificii inutile
Sângerând
Istoria se clatină-n infern
Adio Dragă Adio viaţa mea sortită
Eu nu mai izbutesc să măsluiesc realul
Din interiorul casei ca să fac lumină
Nici stelele gonite şi ascunse
Să le scot din plumburiul adăpost
Pe masa cea de joc a uliilor
Cu opulenţă generoasă
Lipsesc doar ouă roşii
Crucea şi apa cu miros de busuioc
Singură icoana ta de pe perete
Ca îngerul apărător cu blânda ei tăcere
Inspiră un dor fierbinte
Priveşte-n marea mae de setembro
Năzuind la fapte bune şi virtuţi
Cu pilde candide şi resimţite
.....................................................
Trage Doamne cu sabia dreptăţii
Frica aproapelui şi Răul să devină pradă
Stăpâneşte-ne în veacul care vine
Viaţa insolită şi Dorul cel Mare

Ştefan Baştovoi (n. 1976)

Eterna iubire: antologie: versuri de dragoste ale 
poeţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei: 
1999-2000, Editura Biodava, Bucureşti, 
1999

Rusoaica

Ochii ei sunt pestriţi
ca o hartă veche a Rusiei.
De jur împrejur cresc
pădurile şi Siberia verde,
în mijloc aleargă cerbii
şi veveriţele şi toate
animalele cafenii,
Când este surprinsă
sau când iubeşte
atât de înalţi devin ochii ei
că însuşi Petru cel Mare
poate intra fără să se aplece.
Când cade pe gânduri
ies din pădurile reci camioanele
şi descarcă pe zăpada
roşiatică deportaţii.
De jur împrejur cresc păduri
şi Siberia rece
în mijloc aleargă cerbii şi toate animalele 
cafenii
şi veveriţele stau la foc.

Shaul Carmel (n. 1937)

Dor de dor: [versuri], Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1996

Am vrut

Am vrut să te iubesc, oraşul meu,
Cum se iubeşte ce e mai aproape;
Ca ochii mei din cap, de sub pleoape.
Dan n-am putut, şi inimii mai gre
I-a fost în carnea mea să te îngroape.
Am vrut să te iubesc, oraşul mei,
În care am deprins târziu lumina,
În care-o pine înseamnă şi cina,
Visând l-atâtea altele mereu,
Senin, ne căutând cuiva pricina.
Şi-am vrut să te iubesc, oraşul meu,
Oraşul celor mai frumoase fete,
Mândrele, netunsele brunete,
Loc unde bunul Dumnezeu
Şi-a revărsat tot zâmbetul în plete.
Şi-am vrut să te iubesc, oraşul meu,
Oraşul tinereţii fără zboruri,
În care mi-au murit nespuse doruri
Şi-n ele am murit, adesea eu.
Am vrut să te iubesc şi n-am putut,
Cum n-am putut nici vrăjile să-ţi nărui.
Cum nici să fiu al tău n-am ştiut să stărui,
Când n-am avut, dar toate le-am avut.
Eu n-am putut nici ura să ţi-o dărui.

Pavel Gătăianţu (n. 1957)

Metafore româneşti din Iugoslavia: Antologie, 
vol.I, Editura Cronica, 1998

Pe bulevardul eroilor naţionali

Pe Bulevardului Eroilor Naţionali
se plimbă diferite fiare,
doamne ramolite, epave cu pisici
persiene, câinii saşii adulmecând
fustele trecătoarelor tinere.
La ultimul semafor, la roşu
răsar ţipetele şi oasele ucişilor
de pe pânzele de groază.
Pe bulevardul eroilor naţionali
într-o dimineaţă am găsit lănci
şi armuri şi suliţe
şi spade şi suflete decapitate.
Circulaţia era blocată pentru
schimbul trei până ce nu au fost
înlăturate şi cadavrele şi restul.
Pe Bulevardul Eroilor Naţionali
mă plimb timid cu lanţul vitejiei
la gât.

Ion Miloş (n. 1930)

Metafore româneşti din Iugoslavia: Antologie, 
vol.I, Editura Cronica, Iaşi, 1998

În trei limbi

Am ajuns la fântână
Şi plâng
Nu-mi mai văd chipul în apă

Vin din dragoste
Si oamenii nu mă cunosc
Pielea mea e vânătă de muşcături de şarpe
Am rămas copil
Spun vorbe pe faţă
În trei limbi
Se poate vedea cine sunt
În toate tremur de singurătate
În Iugoslavia n-am fost iugoslav
În Suedia nu sunt suedez
În România sunt străin
O coţofană mă înjură
Pentru un ghiocel
O râmă mă scuipă
Pentru o lalea
Copoii nu-mi cunosc mirosul
Şi latră latră...
N-am dreptul să fiu vultur cu aripi de 
azur
S-aprind trandafirii pe culmi
Dreptul meu este supunerea
Somniferele şi munca

Arcadie Opaiţ (n. 1948)

Pagini de literatură română, Bucovina, 
regiunea Cernăuţi, 1775-2000: (compendiu şi 
antologie) de Grigore C. Bostan şi Lora 
Bostan, Editura Alexandru cel Bun, 
Cernăuţi, 2000

Dincolo

Nu mă căutaţi în afară
dincolo de uşile închise
a tăriilor în cumpănă
Dincolo
cuvintele saltă sălbatic
ca nişte gazele rănite
Marele arbore
este naş
la sărbătoarea morţilor
Tam-tamurile bat
de-o jumătate de secol:
mama-inorog
în dureri naşte noul
Cămaşa lumii
acoperă coada cometei
din şaua căreia mă priveşti
neînţelegând
că eu sunt tu
ascuns în oglindă

Adam Puslojic (n. 1943)

Metafore româneşti din Iugoslavia: Antologie, 
vol.I, Editura Cronica, 1998

Noi, Noica

Poetului Ion Miloş

Iată, Ioane, la acest mormânt,
dau mână cu mână, dacă
eşti de acord cu mine,
dau ceaţa cu pământ, apă de băut
cu gheată, dacă eşti un sârbo-dac
sau sârbo-mut, aşa cum eu
devin un româno-suedez
şi un turco-olandez. Hai, bătrâne,
noi doi (numai doi pe lume)
să dăm sau să nu mai dăm
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Un Iason nebun de aur şi de lână,
de Elada şi Elena (unde-i Troia,
unde-i Troia?) ca un Adam
din Zelanda, ca un Uoan şi un Iona
dintr-un creion,
din alt eon, dintr-un alt eon,
noi şi Noica, doi
şi Unul, eu şi eu –
nebunul !

Prin Răşinari, de 8 mai 1994

Arcadie Suceveanu (n. 1952)

Catedrală medievală

Tu eşti proiectul unei catedrale
Pe care a visat-o Dumnezeu,
Îngăduindu-mi s-o-ntrevăd şi eu
În armonia goliciunii tale.
Şi la porunca lui (spre a păstra
Materia în forma ei divină)
Vin lebedele să moară-n carnea ta,
Albinele-ţi zidesc în trup lumină.
Un suflu tainic şi un ritm preapur
Dă forme dulci şi linii muzicale
Acestei ctitorii medievale,
Zidită din lut atic şi azur,
În care Domnul, spre-a-i spori misterul,
Adună-n taină tot ce pierde cerul.

Vasile Tărâţeanu (n. 1945)

Litanii din Ţara de Sus, Editura Augusta, 
Timişoara, 1995

Spovedanie

Doamne, nu pot să împart
Trupu-acesta în trei ţări,
Că e unul şi-i prea slab
Pentru-asemene-încercări.
Cum să-mpart, Doamne, strămoşii
Şi copiii ce îi am?
Cum să-mpart o ţară-n trei
Şi în două-acelaş, neam?
Cum să-mpart, Doamne, Moldova
Şi prea dulcea Bucovină,
Lăsând crengile de-oparte
De străbuna lor tulpină?
Cum să-mpart pe Ştefan Vodă
Ca pe-un lan tivit cu maci,
Când e unic precum munţii
În străbunii noştri daci?
Cum să-mpart pe Eminescu
Ca pe-un râu ce curge lin,
Când e unic ca izvorul
Ce se dăruie din plin?
Şi-apoi nici nu vreau stăpâne,
Să mă-împart în două părţi.
Răstignit pot fi chiar mâine
Numai nu pe două hărţi...
Numai nu pe două hărţi...

Grigore Vieru (n. 1935)

Acum şi în veac, Editura Litera, Chişinău, 
2004

Mamă, tu eşti...

Mamă,
Tu eşti patria mea!
Creştetul tău –

Vârful muntelui
Acoperit cu nea.
Ochii tăi –
Mări albastre.
Palmele tale –
Arăturile noastre.
Respiraţia ta –
Nor
Din care curg ploi
Peste câmp şi oraş.
Inelul
Din degetul tău –
Cătare
Prin care ochesc
În vrăjmaş.
Basmaua –
Steag
Zvâcnind
Ca inima...
Mamă,
Tu eşti patria mea!

Valeriu Matei (n. 1959)

Eterna iubire: antologie: versuri de dragoste ale 
poeţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei: 
1999-2000, Editura Biodava, Bucureşti, 
1999

Vestitorul
Peste margini de prăpăstii
trece călăreţul dac.
duce-n pumn o pasăre
domnişoarei din iatac.
- Domnişoară-a mea lupoaică,
iată pasărea ce cântă
dinspre morţi a nemurire
şi iubirea ne-o descântă.
Şterge-i de pe-aripi cenuşa
norilor străpunşi de suliţi
şi dă-i drumul să o vază
lupii hăulind pe uliţi.
Leagă-i la picior scrisoare
către zeul de pe creste.
spune-i că sufletu-mi tânăr
va veni curând cu veste.

Emilian Galaicu – Păun (n. 1964)
***

 “un poem este-aidoma unui imperiu. cum 
este
un imperiu? aidoma unui stomac de 
bovină – cântaţi
împreună cu noi: vaca paşte
iarbă verde... – cu două cămări: cea mai 
mare-i ca o magazie
unde iarba se culcă-n cămaşa ei verde şi 
noaptea
se trezeşte în zeghe vărgată-n cămara
cea mai mică, dar care de fapt întreţine 
digestia. (“nu te
întrista, a spus tata, pleci dintr-o
închisoare mai largă într-una mai 
strâmtă”) eu am
ridicat o cincime din ţară – cântaţi
împreună cu noi: floricele
pe câmpii... – şi-am închis-o-n cămara mai 
mică, am pus
străjii de jur împrejur, am pus zgardă 
curentului
electric şi botniţa i-am aruncat-o cât acolo. 
l-am tot asmuţat şi
i-am dat drumul pe sârma ghimpată şi (“... 
iar
la ieşire nu te bucura, a mai spus, vei 
schimba doar
o-nchisoare mai strâmtă pe una mai 
largă”) astfel am
împărţit şi am împărăţit. repetaţi
împreună cu noi: un poem
este-aidoma unui imperiu: el are stomac
de bovină: abia după ce-a înghiţit la 
cuvinte începe
să le mistuie: laptele lui
noi îl bem când e seara îl bem la amiaz 
dimineaţa îl bem şi la noapte
îl bem
şi îl bem, subsemnat: iosif vis- ”

Aura Christi (n. 1967)

Eterna iubire: antologie: versuri de dragoste ale 
poeţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei: 
1999-2000, Editura Biodava, Bucureşti, 
1999

Ars Amandi

Joc de miracole absurd,
În care mă arunc până la sânge
cu timpul meu strecurat, scrâşnit,
de puterea ce cântă vibrând şi plânge.
Joc de sensuri stârnit de lipsa de sens
adusă în faţa zeilor îngrijoraţi.
Unul dintre ei şi-a făcut meserie din a iubi
cum nu se iubeşte între amanţi, nici între 
fraţi.
El mă roagă de mii de ori, poruncindu-mi: 
fii.
El mă adoră, îmi face aerul irespirabil.
Când mă sufoc, el îmi aduce în faţă stihii
şi imagini pentru vidul meu crispant, 
afabil.
El îmi dedică poezii şi dispare,
Lăsându-mi cu haite de îngeri perplecşi în 
casă.
Când vreu să renunţ la mine, la el;
să fug, să m-ascund –
sfârtecând depărtări, el se ridică din mine.
Nu ne lasă,
îmi spune el, nici noaptea, nici Aruru, să 
plecăm.
Tu nu mai poţi să nu fii, îmi spune el; 
bucură-te!
Bucură-te şi plânge-ţi forţa în cântece.
Eşti cea mai fumoasă dintre femei,
fiinţă, repede...
Eu îi ascult basmele neversimile.
Vreau să-l cred.
Şi, iată: sunt în jocul revelaţiilor – absurd.
Sunt: cu tot cu timpul meu vijelios, 
scrâşnit, cu tot cu
zeii mei ce-şi potrivesc reverul după felul
în care ninge şi plouă cu soare în burg.

Nicu Ciobanu (n. 1960)

Vânător din labirinturi, Princeps Edit, Iaşi, 
2007

În spatele unui sfârşit,
cuvintele nerostite îşi potrivesc imaginea

Câteodată, din pragul unei uşi,
întrezărim imagini ce se perindă-n 
întuneric
şi poate doar ploaia
încă te mai face să regreţi după acel cuib 
de
ochi
răsturnat,
fără gesturi,
la marginea gropii.
Odinioară puteai să alegi rostul într-un 
vârf de
umbră
ca şi cum moartea,
aşezată la început de toate, îţi oferă jocul
ce deopotrivă seamănă cu viaţa
şi poate cu vorba răzleaţă – trăită virtual.
Uitaseşi acel colţ de cer,
O linie în cadranul unui ochi şi atât.

Traian Mocanu (n. 1954)

La marginea nimicului, Junimea, Iaşi, 1997
***

Se temea totul la început
se temea firul de iarbă
de bătaia vântului
se temea visarea de rătăcire.
Faptul se temea că nu-şi crease
încă obligaţii...
Şi se făcuse gol
şi enigma începutului apăru
încă şi mai bizară
de parcă se temea natura toată

să facă pasul gingaş către stele
peste neputinţa prăpăstiilor
şi-atunci îmi apăruse Universul
prietenul naturii
până în zăpada vie a căldurii lui.
E greu să ştim ce va mai fi,
ci lumea abia acuma se deschide
părând să-ncerce o viaţă nouă -
Universul se va muta în casă nouă
natura însăşi voind să crească
alături de Ei.

Constantin Ciopraga (n. 1916)

Nisipul, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1989

Cu domnişoara Pogany

Brâncuşi

De câteva zeci de ani mereu împreună:
domnişoara Pógany, statuarul bărbos şi 
noi…
Jumătate din lume se-ntreabă într-una
cine-a fost Pógany, cine eşti, domnişoară?
Coloană de templu-n Egipt, sfinx, orice-ai 
fi,
piatră de sarcofag – ai vorbi, ai vorbi.
Nepricepuţii de noi ne-ntoarcem spre 
lună,
ne tot întrebăm: cine-ai fost, cine eşti?
Din ciudaţii ochi oblici fug păsări şi peşti.
“Dar cine sunteţi voi, oameni de-o noapte 
şi-o zi?”
Aşa tot întreabă bronzul zis Pógany...

Alexandru Husar (n. 1920)

Poeme de odinioară, Editura Augusta, 
Timişoara, 2000

Noapte la Iaşi

E noapte-n cer şi-n ochii mei,
Noapte-n oraş. Sub bolţi de tei
N-aud maşini, nu văd femei,
Un om, un om dinspre vitrine
Nefericit spre mine vine.
Dar nu; nu mă cunoaşte, nu-l cunosc.
Sunt singur şi de-atâta vreme singur
El trece singur când trec eu
Distant absent
În pasul meu.
În calea noastră
Cad frunzele şi se-ntâlnesc,
Se-adună, îşi spun ceva, şoptesc,
Vorbesc uşor, sporovăiesc
Ca într-o simfonie înaltă
Bizare grupuri de femei
La ceai un five a clock ceresc.
Păstrând distanţa le fac loc
Protocolar şi mă-nfior
Necugetate cum dispar
Anonime se risipesc
În rotocoale
Şi-n urma lor pe trotuar
O umbră-n vânt îmi dă târcoale
Fidelă mie numai ea
Sărmană mută cerşetoare
Umbra mea

cuvântul care uneşte

pagini realizate de Cătălin BORDEIANU
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termodinamicii în viaţa de zi cu zi. Ce să mai vorbim, a 
cam uitat fizica ştiută la liceu şi acelaşi rostogol al uitării a 
cuprins şi chimia, şi biologia. Dimpotrivă, s-ar putea să 
fie un literat de mare clasă şi să vrea să argumenteze, ca şi 
Jean Baudrillard, că războiul din Irak a izbucnit din 
cauza geometriei neeucidiene! Deci nu este exclus ca 
„analfabetul ştiinţific” să aibă şi cultură generală cu 
ghiotura, dar în exerciţiul său cultural să se manifeste ca 
un doxoman, dându-şi cu părerea despre orice   chiar 
atunci când nu este invitat. Este, desigur, o manie ca, în 
calitatea ta de cetăţean terestru, să crezi că ştii tot ce-i în 
Lună şi în stele.

„Analfabetismul ştiinţific” are conotaţii diferite în 
ştiinţele naturii şi în cele socio-umane. Citind lucrări mai 
tîrzii ale lui Constantin Noica (să zicem Scrisorile despre 
logica lui Hermes), am putut constata o oarecare distanţare 
faţă de matematica pe care o studiase în tinereţe. 
Filosoful de la Păltiniş făcea apel la ideile hermeneuticii, 
chemate să facă ordine în gândire. Este scuzabil: s-o fi 
plictisit omul de studiile sale matematice şi a acces spre 
autodepăşire. (care, poate poate însemna şi negarea 
preocupărilor de tinereţe). Blaise Pascal invoca „spiritul 
de fineţe” şi pe cel „geometric”. Pe atunci exista 
geometria, dar cum să vorbească de „spiritul de fineţe” 
când nu apăruse analiza matematică, ştiinţa lui epsilon? 
Epsilon, desigur, este infinitul mic iar pentru specialiştii 
de astăzi ai analizei matematice pare banal să înveţi 
câteva reguli de punctuaţie. Din păcate, "Gazeta 
matematică" conţine şi astăzi destule agramatisme, deşi a 
educat generaţii de fini matematicieni, fiind una dintre 
cele mai longevive reviste ştiinţifice din România. Iar 
practicanţii ştiinţelor naturii pe care eu îi ştiu nu au 
„spirit geometric”!

Un analfabet artistic n-are curajul să spună 
despre o carte sau un concert "îmi place" sau "nu-mi 
place". Trece foarte greu de la aprecierea spontanee la cea 
estetică. (Dacă trecerea este prea uşoară, lucrul este şi mai 
grav!) Apoi judecata de valoare este pentru el o piatră de 
moară şi evită să şi-o expună în public, pentru că lucrul 
acesta presupune responsabilitate  o “mobilizare 
decizională” pe care el o amână la nesfârşit. E mai uşor să 
spui ce spune toată lumea, schimbând aprecierea în 
funcţie de context. Vorba unuia dintre fraţii Marx: 
„Acestea sunt principiile mele. Dacă nu-ţi plac, le 
schimb.”

Practicanţii într-ale criticii literare ştiu cât de greu este 
să faci un comentariu care să nu fie apologetic. Un 
comentariu care să urmărească şi „punctele slabe” ale 
unei cărţi, nu numai cele tari. Peste 80 la sută dintre 
autori vor să fie lăudaţi şi manifestă o repulsie instinctivă 
faţă de cei care îi critică. Sau se simt mult prea bine atunci 
când sunt lăudaţi  pentru că atunci când sunt criticaţi trec 
imediat la „poza războinică”. Poate eu exagerez, dar 
după diverse comentarii de cărţi am simţit cum, luni de-a 
rândul, beneficiarii criticii mele se cam ţineau pe 
trotuarul celălalt. Sugestiile de îmbunătăţire a cărţii sunt 
interpretate de cei mai mulţi autori ca un afront adus 
unei munci titanice: unii chiar nu vor să schimbe o biată 
virgulă pusă aiurea. 

Un analfabet într-ale religiei nu cunoaşte deosebirea 
dintre un penticostal şi un iehovist. Sau în general, 
ignoră conceptul de Dumnezeu, uitând că, atunci când 
spunem “realitate”, este vorba şi de Dumnezeu, pentru 
că această “realitate” este plină de supoziţii filosofice. Cei 
care admit o realitate definită doar pe calea 
experimentului ştiinţific se numesc “materialişti”. Nu 
vorbesc de dificultatea materialiştilor de a face 
raţionamente pe intervale spaţio-temporale la care 
simţurile noastre nu au acces, pentru că sunt prea mari 
sau prea mici (vârsta universului sau percepţia “micro 
psi”). Dar vorbesc de tristeţea (materialistă) care te 
întîmpină cînd descrii un tablou ca o aglomeraţie de 
molecule. Sau descrii cauzalitatea care stă la baza unui 
sughiţ  a unor lucruri facticiale, în orice caz. Psihicul 
uman este nu numai  “o ficţiune utilă” (John Locke), ci şi 
concurentul cel mai serios în lupta pentru crearea unei 
realităţi care se numeşte, de fapt, “proiect social” (John R. 
Searle) şi care, mai devreme sau mai târziu, se va împlini.

O nouă alfabetizare
În filosofia ştiinţei, purtătorii adevărului sunt 

propoziţiile sau enunţurile, ultimele fiind, de fapt, 
propoziţii complexe şi contextualizate. Cele trei tipuri de 
“analfabe t ism” se  raportează la  at i tudinea 
propoziţională, pentru că omul de cultură, pentru a-şi 
forma o idee asupra realităţii, trebuie să eticheteze ca 
„adevărate” sau „false” atitudinile ştiinţifice, artistice 

sau religioase.
Spre deosebire de alte vremuri, când se vorbea intens 

de alfabetizare, nu este vorba, în cazul de faţă, despre 
diplome care să ateste un cumul de cunoştinţe. Acestea s-
au înmulţit cu timpul iar ciclul primar sau secundar sunt 
urmate acum, sistematic, de marea majoritate a 
populaţiei. Este vorba mai degrabă de un liceu bine făcut, 
ca o anticameră (interdisciplinară) la viitoarea 
specializare. „Interdisciplinaritatea” este cuvântul-cheie 
într-o epocă în care ştiinţele sunt tot mai riguroase şi 
specializările tot mai înguste. Reluată în discuţie pe la 
anii '60 ai secolului abia trecut, ca un deziderat mai mult 
sau mai puţin îndepărtat, interdisciplinaritatea a devenit 
imperativă pentru o fiinţă umană sufocată de povara 
unei cunoaşteri tot mai largi şi tot mai “teoretice”  cu tot 
mai puţine aplicaţii imediate şi chiar “practice”. 

Cînd anii de şcoală nu se îmbină cu umilinţa (uneori 
exersată) de a nu ne fuduli cu ştiinţa noastră cădem în 
analfabeţie. Alfabetizarea se înfăptuieşte astăzi cu succes 
în ţară; chiar învăţămîntul superior nu mai produce, ca 
pe timpuri, elite intelectuale, ci “mase de studenţi”. Dar 
şi Uniunea Europeană s-a resemnat: recunoaşte 
competenţele universitate formate în ţările membre 
(chiar şi în ultimele nou-venite, România şi Bulgaria), dar 
recunoaşte şi dificultăţile survenite pe piaţa muncii în 
urma acestei inflaţii de diplome. De toate culorile şi de 
toate naţionalităţile. Pe piaţa muncii s-a format o gură 
care spune „mi-e foame” în peste 40 de limbi oficiale ale 
Uniunii. Competenţa se extinde vertiginos nu numai în 
Europa, ca şi dincolo de ocean, fiind vorba nu numai de 
un învăţământ formal (instituţionalizat), ci şi de unul 
informal.Cele trei tipuri de “analfabetism” (ştiinţific, 
artistic sau religios) nu au o prea strânsă legătură cu 
nivelul de cunoştinţe afişat de protagonist, ci mai 
degrabă cu bunul simţ şi cu cei şapte ani de-acasă. Am 
început cu exemplul Xantos, “analfabetul filosof”. 
Filosofia nefiind o ştiinţă (ca şi psihologia, de exemplu), 
ci doar una din multele discipline orientate spre  
precizarea supoziţiilor existenţiale (de preferinţă, în 
limbaj natural), filosoful rămâne, în repetate rânduri, un 
interdisciplinar nedeclarat care aderă la diverse tradiţii.

De multe ori am participat la manifestări 
interculturale în care personajele care trebuiau să 
deschidă demersul comparatist între cele două culturi, 
română şi anglo-saxonă, de exemplu nu se exprimau 
coerent nici în română, nici în engleză. Adesea îi 
dispreţuim pe fraţii noştri basarabeni cînd îi auzim 
vorbind româneşte; desigur, ruşii get-beget care îi aud 
sunt tentaţi să îi eticheteze pentru felul cum se exprimă 
ruseşte. Şi românul şi rusul, sunt tentaţi să taxeze dur 
lipsa de fineţe lingvistică a “basarabeanului”, fără a 
observa interesantul exerciţiu intercultural al celui silit 
să asimileze, de voie sau mai degrabă de nevoie, două 
limbi. Aceeaşi judecată este aplicabilă şi maghiarilor din 
România. Accept interculturalitatea între cei care ştiu să 
deschidă gura şi îmi pun probleme de alfabetizare la cei 
care nu ştiu să o deschidă. Însă îmi este mai greu să accept 
ca între cele patru teritorii ale culturii invocate pînă acum 
un cetăţean al secolului XXI să-şi permită monotonia 
teritorială: doar ştiinţă, doar artă sau doar religie. Este 
demarcarea unui “ţarc al conştiinţei” în condiţiile unei 
“reali tăţ i  combinatoriale” sau de-a dreptul  
“exponenţiale” a timpurilor noastre.

Ciomăgeala cu "limba de lemn" rămâne la fel de 
primejdioasă atât la un congres ştiinţific, cît şi în mijlocul 
codrului. Inconştienta culturală a analfabetului cu acte se 
numeşte analfabeţie. (Nu analfabetism: cifrele spun, şi ar 
trebui să le credem că analfabetismul a fost eradicat în 
Romînia.). Analfabeţia nu-i condamnabilă, dar e taxabilă. 
Prostul, dacă nu-i fudul, nu-i prost destul. Sunt mulţi 
intelectuali care nu numai că nu merg la vot (într-o tânără 
societate românească fondată pe democraţie!) dar care se 
şi bat cu cărămida în piept că n-au fost. Fără să observe cît 
sunt de proşti făcându-i „proşti” pe cei care ne conduc. 
Există şi o prostie voluntară, sinonimă cu auto-
excluderea. 

Cultura nu are turnuri de fildeş. Adevărata 
provocare pentru omul de cultură din Romînia este să 
compare o banană  furată de Roxana şi Suzana din coşul 
zilnic al fostei trupe "Valahia"  cu o rimă la “ban” din 
manelele romîneşti (adică “golan”, “duşman” şi 
“american”), cu un kilogram din creierul lui Eminescu şi 
cu un metru din verticalitatea politică a preşedintelui 
Băsescu. Este cu adevărat o problemă grea şi, fără 
îndoială, interdisciplinară.

Ce contează

August 2009 
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Mi-e somn şi mă întreb dacă poţi într-adevăr să fii 
tandru.

În noaptea asta am să te aştept, ca întotdeauna, în 
bucătărie, târziu după miezul nopţii. Poate o să-ţi fie 
foame, poate o să renunţi, măcar o dată, la capsulele tale 
nutritive, lipsite de gust, poate o să cazi deîndată într-un 
somn: oboseala drumului.

Da, ţin minte, o singură dată ai acceptat, totuşi, un 
ceai. Dar ai dorit să ţi-l fac cu flori proaspete, rupte atunci 
din copac.

Mă întrebi dacă rîd. Da, bineînţeles. Minusculul 
emiţător psi pe care l-ai plasat sub pielea craniului m-a 
anunţat că vii încă de cînd erai la milioane de kilometri 
depărtare. Mă întrebi dacă plâng. Da. Bineînţeles. 

Dacă ai reuşi să ajungi ceva mai repede ca de obicei, 
am apuca să facem şi o plimbare pe sub stele, prin stele. 

Straniu şi sîcîitor: nu-mi amintesc cum arăţi. Ce spui? 
Înţeleg. Chipul e o aparenţă împrumutată din drumurile 
tale galactice. 

Da, ştiu, prima dată m-am speriat. Erai, totuşi, 
neînţeles de urât. M-ai rugat să-ţi acoper faţa cu coji de 
portocală. Scăpaseşi din mlaştinile de pe Uranus. A 
trebuit să te ascund de vecini. Aici, pe Pământ, noi ne 
gândeam cum am putea ajunge pe Lună, dar tu 
ajunseseşi prea departe.

A doua oară ai apărut ca un zeu. Am îngenuncheat 
lipindu-mi părul de şoldul tău. Dar tu nu voiai să 
vorbeşti. Aşteptarea asta mă îngheţa. Ţi-am descleştat 
buzele cu un sărut. 

À propos,  tu de ce nu porţi cravată? S-ar potrivi destul 
de bine cu salopeta de astronavigator şi mai ales cu 
tandreţea ta tentaculară.

M-ai tras spre tine. Mă ţineai strâns îmbrăţişată cu o 
mână. Cu cealaltă ai apăsat comutatorul becului din 
tavan şi totul a devenit catifelat.

Ce spui? Mă minţi până şi în coordonate psi. Tu nici 
măcar nu ştii ce înseamnă a iubi, iubitule.

Dar vezi, şi sufletul tău e mereu altul. De fiecare dată, 
altul. Adineauri mi s-a părut că-ţi aud paşii. Sper că n-ai 
să greşeşti uşa. Nu departe de aici poţi cumpăra 
sentimente. Mult mai ieftin. uzate. Îndoite pe la colţuri. 
Dar tu eşti atît de naiv, că te-ar putea înşela oricine. 

Mi-e foarte somn şi mi-e teamă de tandreţea ta 
stângace.

Noaptea se târâie încet. Prin pereţii încăperii, ţevile 
de apă îşi gâlgâie cântecele lor de noapte.

Ştiu că o să vii dintr-o clipă în alta. Te aud foarte clar. 
Oare cum arăţi.... Cum arăţi? Mai e în tine ceva din tine?
Mă întrebi dacă plâng. Nu, bineînţeles. Mă întrebi dacă 
râd. Nu, bineînţeles. Cu capul în mâini, cu ochii închişi, 
simţindu-te tot mai aproape.

Esop era sluga filosofului Xantos. Dar nimeni nu s-a 
gândit vreodată să-l considere pe Xantos filosof. Poate 
doar acei contemporani ai săi care puneau un preţ prea 
mare pe statutul său social. 

Analfabeţi cu diplomă şi fără
Ce-o fi  fost Xantos în vremelnica lui viaţă ca să-i 

îndreptăţească etichetarea profesională de „filosof”? 
Nici nu ştiu dacă răspunsul exact interesează: actuala 
piaţă a muncii are denominaţii profesionale mai 
specializate decât ne oferă Antichitatea. Important e 
faptul că se produce aici o inversiune între stăpân şi rob. 
Stăpânul înlănţuit în prejudecăţi şi robul cu o uimitoare 
libertate a spiritului. Să recunoaştem că  acum, ca şi 
atunci   personalităţile culturale sunt oameni ceva mai 
liberi decât alţii şi că perechea alcătuită din Esop şi 
Xantos este un caz de „inversiune spirituală”. Vorbind 
despre cultura plasată la „purtător”, ne vor interesa mai 
puţin statele de serviciu şi mai mult canalele de 
exprimare culturală. Suntem aici în prezenţa unor 
manifestări ale spiritului care n-au neapărat legătură cu 
statutul profesional, ci cu talentul nativ. Cel mai adesea, 
acest talent nu-şi găseşte, într-o viaţă de om, “mediul 
profesional“ potrivit.Un analfabet ştiinţific n-are idee de 
dualismul particulă-undă şi nici de teoria relativităţii. 
Sau de consecinţele principiului al doilea al 

Analfabeţi şi analfabeţie
George CEAUŞU
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În Germania, lupta o dă corpul didactic primar - 
institutorii, pentru un învăţământ democratic care să 
îndeplinească în structura şi conţinutul său cele trei 
mari principii ale unei şcoli liberale: egalitate, 
obligativitate şi laicitate. În învăţământul secundar se 
iscă o mare polemică între partizanii şcolii clasice şi cei 
ai şcolii reale. Războiul franco-german din 1870 punea 
noi probleme pentru Europa, şi mai ales pentru cei 
învinşi. De aceea s-a vorbit în Franţa de o educaţie 
naţională. Între 1872 şi 1905 s-au făcut în Franţa reforme 
însemnate şi numeroase. Se instituie chiar o comisie de 
anchetă parlamentară care să cerceteze calea şi 
mijloacele de a para aşa-zisa criză a învăţământului. Se 
ajunge la concluzia că marea greşeală a studiilor 
secundare a stat „în rigiditatea programei”. Abia prin 
reforma din 1902 s-a ajuns la o şcoală secundară 
diversificată, sprijinită pe vocaţia şi aptitudinile 
elevilor, organizată pe patru secţii: greacă-latină; latina-
ştiinţifică; latina-limbile moderne şi ştiinţifică-limbi 
moderne (Ibidem, p. 544). Numai aşa putem înţelege de 
ce România a rezolvat cu patru ani înaintea Franţei, în 
1898, această diversificare şi tot prin această lege, 
învăţământului superior îi revenea nu numai sarcina 
de a pregăti cadre superioare pentru administraţie, 
economie şi învăţământ, ci şi de a promova ştiinţa 
(Ernest Renan cerea ca universităţile să se ocupe în mod 
special de promovarea ştiinţei. Iată ce spunea în toiul 
bătăliei, după 1870, referitor la organizarea 
învăţământului: „Forţa unei naţiuni nu stă numai în 
armatele sale, dar şi în şcoalele sale. Înălţarea învăţământului 
superior constituie unul din factorii principali ai 
redeşteptării naţionale, în acelaşi grad ca şi refacerea 
fortăreţelor şi a materialului de război” (cf. Desbaterile 
Adunării Deputaţilor, nr. 31 din 7 martie 1907, p. 449). 
“Cu prilejul încercării nereuşite din februarie 1907 de a se 
modifica capitalul referitor la învăţământul superior din 
legea învăţământului secundar şi superior din 1898, s-a cerut 
cu insistenţă să se dea universităţilor noastre o îndrumare 
ştiinţifică. S-a relevat că aceste aşezăminte de înaltă cultură 
urmăresc două obiective: mai întîi ele au un rol cultural, de 
progres social şi naţional şi în final un rol ştiinţific. Când un 
popor este tânăr şi îi lipsesc elementele organizării stabile, 
rolul universităţilor este mai mult naţional şi social; mai 
târziu însă, când au fost puse bazele fundamentale, când viaţa 
intelectuală a ţării a progresat, universităţile trebuie să aibă 
nu numai un rol social şi naţional, ci şi un rol ştiinţific. La 
1864 universităţile noastre n-au urmărit decît primul 
obiectiv, dar mai târziu începând cu secolul al XX-lea, s-a 
cerut cu insistenţă ca ele să devină un focar pentru 
dezvoltarea ştiinţei.” (Desbaterile Adunării deputaţilor nr. 
31 din 7 martie, p. 449). De altfel, corpul nostru didactic 
superior a făcut puternice dovezi de muncă ştiinţifică şi 
până la 1900. O dovedeşte prezenţa lor la diferite 
congrese ştiinţifice europene. C. Dimitrescu-Iaşi n-a 
fost numai un strălucit profesor care a sedus atâtea 
generaţii de studenţi cu inteligenţa şi cultura sa. Format 
în oraşl care a dat atîţia literaţi, oameni de cultură şi 
străluciţi oameni politici, C. Dimitrescu-Iaşi a fost 
angajat prin solicitare la competenţa şi bunăvoinţa sa în 
multe alte funcţii: mentor al consiliului permanent de 
instrucţiune, director al Fundaţiei Carol I, director al 
Bibliotecii Centrale de stat, rector al Universităţii din 
Bucureşti, deputat, ziarist. Titu Maiorescu a fost cel 
dintâi care l-a acuzat pentru cumul. Dar trebuie 
observat un lucru: C. Dimitrescu-Iaşi n-a avut nici 

moşie, n-a fost nici avocat cu procese „mari” şi nici 
ministru cu fonduri secrete. El s-a întreţinut din munca 
sa şi n-a făcut compromisuri ca să parvină).

Toate aceste probleme semnalate mai sus au stat în 
atenţia lui C. Dimitrescu-Iaşi şi „Revista pedagogică” a 
făcut oficiul de a găzdui principiile călăuzitoare ale unei 
viitoare reforme care într-adevăr ne-a situat, pe plan 
cultural, alături de ţările cu veche tradiţie culturală.

Înfăptuirea reformei învăţământului secundar şi 
superior în 1898 a fost punctul terminus la ceea ce C. 
Dimitrescu-Iaşi îşi propusese încă din 1891. Acum 
venea altceva la rând, reforma pedagogică, adică 
reforma metodelor. Chiar el, de altfel, o recunoaşte. 
„Prima parte a acestei campanii a culminat cu reforma 
învăţământului secundar şi superior din 1898” (C. 
Dimitrescu-Iaşi, Prima verba, în „Revista de filosofie şi 
pedagogie”, an I, fasc. I/1906, p.3). Referindu-se la 
reformele pedagogice pe care le avea în vedere, 
Dimitrescu-Iaşi ţine să precizeze: „vorbind de reforme 
pedagogice, noi nu vorbim de reforma legilor 
învăţământului, nici de reforma programelor sau 
regulamentelor, ci vorbim de reforma metodelor, după 
care s-a făcut şi se va face încă educaţia şi instrucţia 
noastră, atât în şcoală cât şi în familie. Şi prin metoda de 
educaţie înţelegem felul cum se îndrumează creşterea 
naţională” (Ibidem, p. 5).

După cum se ştie, secolul al XIX-lea a fost numit şi 
„secolul educaţiunii şi instrucţiunii. Aceleaşi trebuinţe 
sociale, care au provocat în alte ţări acest curent, n-a 
întârziat de a-l deştepta şi la noi” (Analele Academiei 
Române, seria a III-a, Tom XXII, 1899-1900, Bucureşti, 
1900, p. 462).

Veacul următor aducea şi surprize. Oameni cu 
vederi înaintate au semnalat schimbările ce s-au produs 
în viaţa socială. Crearea partidelor social-democrate a 
dat un mai mare avânt mişcării muncitoreşti europene. 
La noi, după 1894, Partidul Social-Democrat îşi 
intensifică propaganda la sate. Activitatea extraşcolară 
a învăţătorilor s-a format şi pe locurile cluburilor 
socialiste de la sate; cei mai mulţi învăţători le-au 
îndrumat şi au activat chiar în cadrul lor. C. Dimitrescu-
Iaşi n-a scris nimic în legătură cu această chestiune, deşi 
pentru unii analişti acest lucru era implicit. Trebuie să 
ţinem cont de faptul că nici el însuşi nu mai era acela din 
1888. Ca rector al Universităţii bucureştene (1898-1911) 
şi ca director al Fundaţiei Universitare „Carol I”, C. 
Dimitrescu-Iaşi se adresează studenţilor, cerându-le să 
se aplece cât mai mult spre învăţătură şi să-şi însuşească 
metodele de a putea pătrunde în cetatea ştiinţei. Cu 
prilejul sărbătoririi a 13 ani de la înfiinţarea Fundaţiei, el 
aminteşte de „sguduirile sociale din Martie 1907” (C. 
Dimitrescu-Iaşi, Discurs rostit la a XIII aniversare a 
Fundaţiei universitare Carol I, anul 1908, în C. Dimitrescu-
Iaşi. Omul şi opera, Bucureşti, 1934, p. 371) care au 
zdruncinat orizontul vieţii sociale.

Pare că după această dată Dimitrescu-Iaşi rămâne 
mai mult un liberal satisfăcut de ceea ce se realizase. A 
înţeles însă noile curente sociale care apăruseră şi a 
căutat să le explice geneza şi finalitatea. Ţara, spunea el, 
în 1909, s-a găsit într-o mare primejdie, prin faptul că 
„imensa majoritate a populaţiunii - muncitorimea 
agricolă - se răsculase, cerând o mai largă îndreptăţire la 
viaţă” (C. Dimitrescu-Iaşi, Discurs rostit la Fundaţia 
Universitară „Carol I” la 9 mai 1909, în C. Dimitrescu-Iaşi. 
Omul şi opera, Bucureşti, 1934, p. 380).

După 1906, când scrisese atât de îndrăzneţul şi 
demascatorul studiu: Cele două morale, C. Dimitrescu-
Iaşi se ocupă în mod cu totul deosebit de rectorat şi de 
cele două instituţii legate direct de universitate: 
Seminarul pedagogic universitar şi Fundaţia 
Universitară „Carol I”.

Procesul de democratizare a societăţii era cerut din 
ce în ce mai mult de către forţele sociale nou apărute pe 
scena istoriei şi implicit a vieţii publice: ţărănimea şi 
proletariatul. „Societatea, spunea C. Dimitrescu-Iaşi, se 
împarte în majoritate şi minoritate” (C. Dimitrescu-Iaşi, 
Discurs rostit la a XIII-a aniversare a Fundaţiei universitare 
„Carol I”, în C. Dimitrescu-Iaşi. Omul şi opera, Bucureşti, 

1934, p. 372) şi, în virtutea evoluţiei sociale, trecutul nu 
dispare decât cu încetul. Victoria în luptă pentru 
existenţă nu se mai apreciază după cantitatea şi calitatea 
muncii, ci după dibăcia fiecăruia. Liberalul liniştit 
putea să afirme acum cu scepticism, dar şi cu 
îngrijorare. De cele mai „multe ori, zicea el, trebuie să 
înregistrăm triumful majorităţii neluminate, care te 
zdrobeşte cu puterea numărului” (Ibidem).

Războiul a adus o „pace” aparentă între clasele 
sociale datorită sacrificiilor ce s-au făcut pe toate 
fronturile. Ne-am dobândit unitatea politică, ne-am 
desăvârşit unitatea naţională. Pe planul vieţii politice 
apar partide noi care se confruntă cu vechile partide sau 
cu aşa-zişii „oameni noi” care, părăsind vechile partide 
istorice, se considerau îndreptăţite să treacă la 
conducerea statului. Lupta acestora împotriva 
Partidului Liberal urmărea nu atât îndreptarea 
democraţiei burgheze, cât mai mult preluarea puterii.

Din nou, C. Dimitrescu-Iaşi intră în scenă. Retras la 
Turnu Severin, la o familie de moşieri, înrudită cu fiica 
soţiei sale, C. Dimitrescu-Iaşi se face port-drapelul 
liberalismului, apărându-l împotriva oricărui atac. în 
“filipicile” sale. Face unele aprecieri negative la adresa 
revendicărilor clasei muncitoare (El nu face aprecieri 
negative numai la poziţia clasei muncitoare faţă de 
momentul istoric în care ne găseam, ci cu mai multă 
recrudescenţă critică partidele istorice, ca şi pe oamenii 
care s-au desprins din ele, căutând, sub firma de 
„oameni noi” să înşele buna-credinţă a maselor chemate 
să-şi spună cuvântul la viaţa publică prin acordarea 
dreptului de vot), o face având în vedere „situaţia cu 
totul excepţională” (C. Dimitrescu-Iaşi, Ce vrea ţara?, în 
„Cerna”, Turnul Severin, nr. 482/1922) în care se afla 
ţara şi de a pune în faţa contemporanilor necesitatea de 
acţiune în vederea coalizării unităţii sufleteşti a 
neamului (După îndeplinirea idealului naţional de 
întregire a neamului, spune C. Dimitrescu-Iaşi, după ce 
am realizat „unitatea geografică şi politică a neamului, 
trebuie să muncim fără preget să realizăm unitatea 
sufletească”. Vorbind de „puteri unite”, C. Dimitrescu-
Iaşi s-a arătat un clarvăzător pe linia aceasta a 
desăvârşirii idealului naţional care deschidea înaintea 
poporului român ”problema vieţii acestui popor şi rolul 
ce e menit să joace în mijlocul popoarelor din sud-estul 
Europei ca factor cultural” (C.Dimitrescu-Iaşi, Unitatea 
sufletească, în „Cerna”, T. Severin, nr. 49/1922).

C. Dimitrescu-Iaşi n-a mai trăit mult după ce a scris 
aceste articole. Dezorientat, dar cu gândul cinstit de a 
apăra partidul din care a făcut parte timp de aproape 
cinci decenii, dar şi de a-l îndruma către o nouă direcţie, 
a crezut că mai poate salva ceva din ceea ce a fost 
„gloria” partidului, care uitase de zvâcnirile 
revoluţionare de la 1870 şi 1888.

C. Dimitrescu-Iaşi n-a fost deprins cu tiparul, cum au 
relatat, ulterior morţii sale, foştii săi amici, dar la vremea 
aceea România nu avea nevoie de acele spirite „care să 
laude cu orice preţ cultura românească, ci de spirite 
critice, care să ştie deosebi înainte de a împrumuta, ce 
este real de ce este aparenţă în cultura europeană” 
(Ibidem, p. 4). Cunoscând realităţile româneşti şi călăuzit 
de o dragoste fierbinte pentru patrie, el se angajează 
într-o serie de activităţi care, chiar dacă nu pe toate le-a 
îndeplinit în mod onorabil, a ştiut totuşi să împlinească 
idei noi, să creeze o atmosferă prielnică de muncă şi a 
îndrumat tineretul studios timp de peste patru decenii, 
îndemnându-l la munca asiduă şi cinstită, infiltrându-i 
dragoste de patrie şi de comorile ei materiale şi 
spirituale.

Lecţiile sale captivante, „totdeauna nou şi 
interesant”, l-au situat pe Dimitrescu-Iaşi printre cei mai 
de seamă oratori de catedră pe care i-a avut această ţară.

Încercarea noastră de a restitui contemporaneităţii o 
personalitate atât de complexă care a luptat din 
răsputeri pentru o cultură naţională şi pentru plasarea 
acestei culturi pe meridianele Europei, evidenţiază, 
încă o dată, faptul că C. Dimitrescu-Iaşi a fost un 
militant neînfricat pentru desăvârşirea unităţii 
naţionale şi pentru unitatea sufletească a neamului 
românesc.

Cu toate limitele gândirii sale, C. Dimitrescu-Iaşi 
rămâne permanent reclamat de filosofi, sociologi şi 
pedagogi, după cum tot aşa de bine opera sa politică şi 
cea estetică reprezintă un exemplu de generozitate 
intelectuală.

Cătălin BORDEIANU

DESPRE PSIHOLOGIE SOCIALĂ, EDUCAŢIE ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNT LA C. DIMITRESCU-IAŞI (IV)

MOTTO:

„Un popor care îşi dă 
seama de trecutul său, de puterile 
sale de viaţă şi de ţinta de viitor 
către care e în drept să-şi 
îndrumeze paşii, are deplină 
conştiinţă de sine şi de rostul său. 
Şi numai popoarele înarmate cu 
această înaltă însuşire pot, 
înfruntînd vijeliile vremurilor, să-
şi afirme tot mai mult fiinţa în 
mijlocul altor neamuri”.

(C.Dimitrescu-Iaşi, Discurs 
rostit cu prilejul sărbătoririi 
Unirii la 24 ianuarie 1909, în C. 
Dimitrescu-Iaşi. Omul şi opera, 
Bucureşti, 1944, p. 381)
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salonul literar
Volume publicate

Poezie
- Noaptea pandorei, 1969, Editura pentru 
Literatură
- Ornicul trecerii, 1971, Editura Junimea
- Poemia, 1980, Editura Junimea
- April, 1986, Editura Junimea
- Poemia şi alte poeme, 1995, Editura 
Junimea
- Limba Hu, 2001, Editura Alfa
-  Sunetul cheamă auzul, 2001, Editura 
Princeps Edit
-  Recurs la Poemia (ediţie Română-
Engleză), 2003, Editura Timpul
Poeme Hu (ediţie Română-Franceză), 2008, 
Editura Tipo Moldova

Proză
-  Iubirea din strada a şaptea, ediţia I, 1983, Editura Junimea
-  Iubirea din strada a şaptea, ediţia a II-a, 2003, Editura Alfa

Editare
-  Pasiunea pentru poezie, Iuliu Niţulescu, 2000, Editura Fundaţia Chemarea Iaşi. 
Ediţie Ion Hurjui şi Mihai Liţu

Cărţi de specialitate (prim autor sau în colaborare):
-  Cursuri de Semiologie şi Patologie medicală (Cardiovascular, 1967; Aparat 
respirator, 1972), Litografia IMF Iaşi
-  Farmacologie Clinică (II) – sub redacţia O.C. Mungiu – Capitolul : „Aspecta 
actuale de farmacologie clinică şi terapeutică geriatrică”, 1985, Litografia IMF Iaşi
- Epidemiologia bolilor netransmisibile – sub redacţia A. Ivan – Capitolul: 
„Epidemiologia bolilor bronhopulmonare cronice”, 1981, Bucureşti, Editura Medicală
- Geriatrie – sub redacţia M. Dumitru – capitolul: „Diabetul zaharat la vârstnici”, 
1982, Editura medicală
- Medicul familiei – Terapie cognitivă – vol. I, 1994, vol. I şi II, 1997, Editura 
Moldova Iaşi, Reeditare, Editura Tipo Moldova, 2002
- Durerea – actualităţi în fiziologia, genetica şi farmacologia durerii, Editura 
BIT, Iaşi, 1999
- Durerea la vârsta a treia, Editura BIT, Iaşi, 2000
- Algeziologie Specială – sub redacţia O.C. Mungiu – Capitolul Durerea la 
vârstnici – Editura Polirom Iaşi, 2000
- Tratat de algeziologie – sub redacţia O.C. Mungiu – Editura Polirom Iaşi, 2002
- Geriatrie, vol. I şi vol. II, Editura Edict, Iaşi, 2002
- Compendiu de Geriatrie, Editura Alfa, 2004

Lucrări publicate in extenso:
- Palmograma – criteriu de vârstă. Hurjui J., Velişcu Carmen, Olcescu Maria, Rev. 
Med. Chirurg., Iaşi, 1969, 73, 3, 719-721
- Particularităţi ale diabetului zaharat la vârstnici, Hurjui J., Sinescu Rodica, Rev. 
Med. Chirurg., Iaşi, 1970, 74, 1, 189-193
- Studiu experimental asupra respiraţiei reticulocitului de iepure tânăr şi bătrân 
(nota I, II, III), Hurjui J., Anica Iacobovici, Ababei L., Rev. Med. Chirurg., Iaşi, 1975, 
79, numerele 2, 3, 4
- Clinical implications of glucose tolerance test interpretation in relation to the age 
of the subject, Hurjui J., Creţeanu Gh., Şerban Fl.

Mărturii
Ştefan Andronache: Tecuci – Ghid, Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 2001, pp. 

162-163. În afara unor lucrări de strictă specialitate… este autorul unui roman 
(Iubirea din strada a şaptea) … În anul 1980 a primit Premiul Asociaţiei Scriitorilor 
din Iaşi pentru volumul Poemia. Este iniţiatorul şi coordonatorul prolificului 
Cenaclu literar „V. Voiculescu” din Iaşi şi membru fondator al Societăţii Medicilor 
Scriitori şi Publicişti din România (1991)

The 3rd World Congress of Poets for Poetry Research and Recitation July 21-24, 
2001, Iaşi, România, Harmony, Fides, p. 64. Ion Hurjui, called by his friends, Jean, is 
a person with an unusually mildness and a famous medicine in Iasi. He is teaching 
at Medicine University „Gr.T. Popa” and he is ruling the internal clinic of CFR Iaşi 
hospital. But, for Ion Hurjui, poetry is not a „violon d'Ingres”, but a permanent, 
profound occupation, which grave birth to many poetry boocs. This is why poetry 
book can stand the medicine ones. Ion Hurjui is for a long time member of the 
Union of Romanian Writers, enjoing his fellows respect and admiration. (Dorin 
Popa)

Richard Constantinescu: Dacia literară, anul XVII (serie nouă) nr. 69 (6/2006) 
„Această epurare a început cu Ion Hurjui, a continuat cu Emil Brumaru, cu 
subsemnatul şi cu voia dumnealor, cu Emil Iordache”

Vasile Ghica: Nasc şi la Tecuci oameni, Edit. PIM, Iaşi, 2008. Mic Dicţionar 
Enciclopedic, pp. 138-140

Otilia Bălinişteanu: Ion Hurjui, scriitorul-medic care a fondat geriatria ieşeană, 
Lumina, 7 martie 2007, p. 1 şi 8

Constanţa Cornilă: Ion Hurjui. Poeme Hu, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2008, 
Oglinda literară, anul VII, nr. 87, martie 2009

Oltiţa Cîntec, Luceafărul 50, O istorie esenţială, Editura Cronica, 2000, p. 69: 
Despre acest spectacol (Comedie cu războinici de Ion Hurjui) Ştefan Oprea scria că 
„este o aleasă reuşită a Teatrului pentru Copii şi Tineret, una din cele mai frumoase 
şi mai serioase reprezentaţii din ultima perioadă, demonstrând faptul că trupa şi-a 
consolidat un stil ce o particularizează în mişcarea noastră teatrală destinată copiilor 
şi tineretului: zicând un stil nu înţelegem doar stil de joc, ci stil de muncă în general, 
care cuprinde şi relaţiile cu publicul şi opţiunile repertoriale, şi lucrul cu 
colaboratorii (în special cu scriitorii).
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floarea galbenă

din obolul iubirii
– cum spunea Marguerite (Yourcenar)
n-a mai rămas nimic (nici obolul!)

fie iertat omul iubitor –
totu-i până într-o zi/ omul piere
şi-i creşte pe mormânt floarea galbenă

straturile reci
ale numărătorii zilelor de după aceea
sunt vitrina morţii fără alegere

obolul a fost iubirea – iubirea e un 
dar/
dăruirea, singura care contează –
de departe se aude plânsul florii 
galbene!

şarpele – o ameninţare!

când s-a hotărât să mă muşte
şarpele m-a îndemnat să scriu
ultimele rânduri către muritori

în mormântul aflat la Sfinţii Petru şi 
Pavel
voi scruta cerul metafizic prin aerul 
dens
de deasupra pietrei ce-mi ţine de urât

cerul metafizic priveşte lumea din 
Carul Mare!
Carul Mic rămâne rezervat pentru 
vieţuitoare altele –
e o ambianţă plăcută când sunt flori de 
drum!

lacul Veneţia de lângă Iaşi!

un fel de a fi
străbate Olimpul

diriguitorii de fapte mari
mai uită să pună în valoare
apele sfinte

fotografii aduse
de furtună
de vânturile de lună nouă!

pentru a afla
locul nenorocirii
sună Veneţia lângă Iaşi

lacul îţi va răspunde
pe unde sonore!

nomazi!

rămaşi suntem
în ultimul mileniu –
n-am vrea să-l uităm

mahalaua unde învăţam
la şcoală
(ce sat al minunilor!)

din iubire naşterea
şi din ea ne aşezăm
în faţa rugăciunii

n-ai după ce să scrii psaltirea –
n-avem vreun semn
că am să fiu cu voi!

aşa mi-a spus fiul meu
şi fiica mea şi
fiul ei şi cei ce vor urma.

verdictul!

vedete pure/ trup de vis
şi părul/ pletele diavoleşti
vei reveni-n abis

reperul meu –
o umbră călătoare
în noaptea dintre Mai
treizeci

şi treizeci şi unu
slab ecou
al nemuririi
pe treptele edenului
coborau măicuţe înţelepte –
umeri forte/ măicuţele
aduc retorte de lumină

pe ramuri
fructul oprit
pentru un timp…

chiar oculistul

Matusalem trăia
în uitare/ în timpul ăst
scriam despre mirare
şi despre oculistul chior
ce n-a văzut ce frumuseţe
avea în pat de patimi

ca fost bărbat
i-a dat o vreme
o pasă proastă
şi a venit şi a plecat
şi răzvrătitul
şi-a uitat părinţii!

s-a stins iubitul
s-a stins iubita
şi-n întuneric
ispita este martor
nici datoria
nici orgoliul…

era o noapte de februar
a doua zi de dimineaţă
(chiar oculistul o părere)
tu te născuseşi/ am aflat târziu
şi tot târziu îţi scriu

Clitemnestra – veacul întâi al iubirii 
noastre!

imberb şi mucalit
ca prinţ rămas
în viaţă

şi mângâierea ta e o răsfaţă
a feţei noastre de demult –
te-ascult şi cad în faţa-ţi
în extaz…

către noapte
ce va fi să vină
aprind lumină

scriu vorbe-n vânt şi
iar transcriu o tragedie
din vremea Clitemnestrei
ce mi-a fost femeie

tu trci şi nu ştii
ce-i aceea o ispită
la drumul mare

şi mergi aşa-n continuare
drum complet/ spălat

Ion Hurjui



şi totuşi n-am teamă

am suferit deja
o operaţie
(şi cum se spune –
tot începutul este greu!)

acum sunt revoltat
împotriva soarelui –
fără să ştie mă îmbolnăveşte
dar fără el nu pot trăi…

la zidul Atlanticului

pe la marginea fustei
unei artiste dintr-o
piesă de teatru revoltător 
de modernă şi rece

se vedea intrarea langustei
triste/ într-un desen

era scenografie doctă
în teatrul nostru ilustrat
muzical de Sabin Păutza
acum dincolo de mal de 
Atlantic

maestru gigantic/ dacă se 
poate spune aşa/
medita la un nou concert în 
SUA

un cântecel construit eşafod
era exod şi muzica pleca
în depărtări în căutare
către Vasile Spătărelu în turneu

la „Comedie cu războinici”
cântecelul aducea pace
„cu cât mai mult mi-e teamă

lebăda moare fără cântec”

zilele curg

doarme în pat străin noaptea
de după amurg – semn bătrân
de încorsetare a anilor trecuţi
zilele curg şi-ntunericul curge
de fiecare dată când bate 
miezul nopţii
tresar – o zi s-a mai dus să 
moară!
aşa a trecut copilăria
tâmplă la tâmpla universului
aşteptam altă trecere 
ireversibilă
în amurg fiind ca într-o toamnă
perpetuă încep să scriu un 
Jurnal
temător ca şi cum ar fi al altuia
din atâtea adausuri – din 
pierderi
nu s-a mai ales nime să-mi
spună pe nume la zile faste
mai înainte de cunoaştere
în ziua de naştere
– zile adaus –
trecerea sfântă întru renaştere
în pierderea sfântă
unde fiecare zi se înmormântă!
luni către marţi…
trece tramvaiul de epocă –
aşa i se spune de către noi…
erau în acelaşi vagon sărmani
doamne sărmane târgoveţe
şi se priveau tandru
călătoria era de plăcere
era nuntă în tramvaiul de epocă
luni către marţi (a treia zi)

salonul literar
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erai de mine/ foarte aproape/ (Marea! Marea!)

mai pur ca aurul –
departe cântă graurul!

Marea! Marea!

adulmecam drum către Orient 
–
frumoasele poveşti
stau să irumpă

tu te visezi pe nava albă/
vechea şalupă de nevisători!

erai de mine foarte-aproape
se leagănă şalupa-n val de timp

şi eu te-ntreb cin-să te cheme
de vreme ce e cerul înstelat?

stai de o vreme-n altă lume –
un ochi deschis
un altul luminat.

pe firul apelor

lasă-l să treacă
în defileul apelor
din faţă

nu-i decât prea datornic
lor/ din el defileul
rupe!

curgerea vremii

rostul meu este doar
să ating cu mâna
partea frunzelor ce vin

să le dăm ajutor
în mormântul lor planificat –
să plângem!

către apele învolburate
mă ameţeşte ideea de inundaţii
(cântecul lebedei nu-i cântec!)

la anul vom culege din nou 
hribi –
ciupercile otrăvitoare vor 
ameninţa
şi în acest an necunoscătorii

trăim la noroc s-ar zice
sub căderea de frunze
până la toamnă târziu!

esenţele

ar fi fost de dorit
să tulbur în evlavie
apele ce se hazardează
să curgă în vis

terenul din ce în ce
devine mai mlăştinos –
se unesc între ele firele
de apă ca o ţesătură neagră!

numai tu
pe principiul recunoaşterii
celorlalţi mai întâi/
numai tu îngenunchezi în 
extaz!

sunetele din străfunduri
se întorc către scoarţa 
pământului/
a copacilor/ a omului dedus

din propriile îngândurate 
repause!

numai tu te apropii de mine
şi mi te destăinui
într-o limbă descoperită –
căreia-i caut esenţele.

în zadar către mâine!

stările ce se aglutinează
ca fiecare dintre cântecele mele
să se recunoască pe sine
şi să mă ştie şi pe mine

lucrurile cărora nu le dădeam 
crezare
până acum/ le încercam cu 
vorbe
puterea lor de reciprocitate –
în zadar către mine!

pe margine de drum
latră câinele a pustiu/
a nerecunoaştere a locurilor
unde altădată era stăpân

încerc să-l îmbunez
şi îi arăt locul
unde a fost casa
unde suntem amândoi/ seara

nu ştie nimic din toate acestea –
latră neoprit de nimic
ca şi cum un inamic nevăzut
ar sta între noi străin acum!

umbra unui plâns!

îndepărtatele interpretări

ale ceea ce a fost traiul
pe unde am fost
şi de unde vin aducerile aminte

nu se va mai înţelege
de ce nu ne-am recunoscut
de ce timpul ne-a ascuns
numele şi prenumele şi viaţa

acum în umbra acestui plâns 
monoton
sunt eu cel ce trec pe aici
întâmplător şi pe aici am fost
toată copilăria mea – nu mai 
este!

sub fiecare dintre cuvinte
stă o încercare de revenire –
peste tot o uşoară adiere de 
vânt
ce ne culcă la pământ/ ne 
aminteşte tinereţea

nu se mai răsfaţă
nici pomul înflorit
nici fructul în pârg –
într-un târg din apropiere 
chiote de petrecere.

nunta

în genunchi şi pe coate
urcam dealul către bisericuţa
din lemn milenar
şi ne rugam să ne primească

unde vor fi urcând
ceilalţi ce se roagă pentru noi?
mergem tăcuţi –
Dumnezeu ştie şi noi suntem 

fericiţi

astfel am trecut cu gândul
dincolo de dealuri…
de sfintele locuri cu biserici
şi cu credincioşi în rugăciune

numai noi de Sfintele sărbători
de vară ne adâncim în ritualul
acesta de credinţă – pe costişele
simbolului nunţii noastre!

UNU

celălalt drum –
al aceluiaşi personaj
ştiut mie din copilărie
este de nedespărţit

numai unul şi
numai unul –
drumul şi omul călătorul
(lumina mereu înainte!)

calea se împarte
şi iar se desparte –
numai UNU niciodată
nedespărţit –

celălalt drum
nu există/ nu există!
tristă căutarea/ tristă ajungerea
(lumina mereu înainte!)

obsesiile

obsesiile mele
singure îşi refac
starea de sănătate

se eliberează
dintr-o entitate
de bun augur

şi se năruiesc
şi reînvie
din an în an

obsesiile n-au dreptate
n-au intrat în fiziologia
limbii Hu!

fără ele n-aş fi eu
fără mine se ştie
limba Hu nu-i

identitate?

nu-s în stare
să depăşesc pasul
pentru a fi înaintea
celui ce mă aşteaptă!

generos cum altul nu-i
strict înţelegând
soarta fiului risipitor
acum se întoarce
      *
* *
sunt deasupra cupolei
de la Mitocul Maicilor
dătătoare de viaţă

prin fereastra sfântă
trec maicile cernite
îmbrăcate întru credinţă

sfinte iubiri
trecătoare şi ele

dintr-o stare în alta

porumbeii
din Piaţa Unirii
deasupra clopotniţei!

florile calvarului!

oricât mi-aş ascunde emoţia
nu pot să nu spun că îmi este
calvarul neinvitat ca într-o 
poveste!

la ceremonia aceasta joc de 
nevoie
şi trupul îmi ascultă gândul 
aproape/
flori oferind florarului îi ştiu 
suferinţa

de aceea jocul meu obositor ca 
o pedeapsă
în dimineaţa când paşii mă duc 
în grădina
altădată a copilăriei nevinovate 
– petale ca săbii

pe fluviu trec corăbii ducând 
suflete nevinovate/
calvarul acestui tablou neuitat/ 
tulburător –
adormite pe câmp de o parte şi 
de alta a apei!

strigăt de ajutor în al 
doisprezecelea ceas
visul neaşteptat/ nedorit – o 
halucinaţie
la o înmormântare ce duce 
copilăria în aval…

imnuri
lui Lucian-Jan

aşa îţi spuneam
adu-ţi aminte
de zilele grele
când erai bolnav

ascultă acest imn
închinat ţie
fiindcă exişti

fiindcă locuieşti
în casa noastră
şi ne dai viaţă

nouă bunicilor tăi
ne eşti bucuria şi
curajul pe care ni-l dai

pentru mai târziu
te vor îndemna simţurile tale
şi imnurile mele şi ne vei fi
mângâiere

oglinda

nu-i pot apropia
timpului meu
nădejdea că se poate
vedea în oglindă

ştiu din cărţi
că mintea comandă
şi buna dispoziţie
şi tristeţea şi boala!

n-am teamă
sunt predispus
la boli degenerative
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Grifoni  în băi de crini la Knossos, a fost  visul din 
noaptea aceea, după toate rătăcirile prin Labirint. L-am 
strigat pe Dedal, constructorul, dispăruse, pe fiul său, 
artizan al zborului, niciunde,  s-o fi prăbuşit din 
înalturi pe vreo insulă a lui Apollo, şi-o fi dăruit trupul 
eteric unei fîntîni, nu ştiu, dar însoţitoarea mea cade-n 
fereastra luminată cu crini, citeşte ceva, eu alunec în 
simboluri şi număr zeii… Cîţi vor fi fiind? Răspunsul 
nu vine  din semnul de întrebare, ci din lecturi 
polisemantice, şi, iată,  văd cercul de piatră din Festos, 
şi mă minunez de litera zeificată, de crinii lăptoşi din 
braţele prinţului şi pulpa de peşte din mîna 
pesacrului… Uluitor, frescele sunt minunate sub 
spectrul unei mitologii care nu benefică sacralitatea, ci 
o împrumută din cînd în cînd, pentru că omul e 
măsura tururor lucrurilor, domnilor,  şi  
antropomorfismul  secular e filosofia acestei mitologii 
…  Descifrez textele metaforice  din Homer, Hesiod şi 
Pindar,  traduc speculaţiile anectotice ale lui Ailianos, 
antimitografiile lui Xenofan, şi mă informez din textele 
lui Tucidide, Pausan sau Herodot… Ştirile sunt 
prelucrate dogmatic de însoţitoarea mea,  pe care am 
botezat-o în ultimul moment,  Anaforeea, eram la 
Hersonissos cînd s-a întîmplat chestia cu însfinţirea, pe 
un colţ de stîncă ne adulam   carnea şi pielea  la 
atingerea  apei de sare… Atunci a coborît  în zbor  o 
bufniţă suavă, din florilegiul Athenei,  şi  ne-a picurat 
pe frunte nectarul divin, în timp ce  noi continuam să 
numărăm şi să culegem pietrele preţioase din 
apropierea ţărmului, şi ne vedeam crescuţi din magma 
rubinului şi a smaraldului… Ne simţeam  alintaţi  de  
limba Afroditei, deşi  eram deplin informaţi  că ea s-a 
născut departe, pe insula Kipris.  Visul nostru era s-o 
prindem   în ritualul dragostei,  de cînd  un cîrd de fete 
slave şi scandinave poposiseră de curînd aici, iar fetele 
zburdau prin deşertul apei, în delir… Era frumos, ne 
regăseam lipsiţi de trufie lumească şi de interogaţii…

Panteonul mitologic al grecilor e exclusiv 
antropomorf, îmi şopteşte însoţitoarea mea, cu gîndul 
cald, la  cina cu specific mediteranian, multe sălăţi, 
frunte, legume, şi fierturi, îmi gîngureşte… Eu am zis: 
da, m-am desprins din braţele trepiedului, unde 
alimentam focul, şi  m-am gîndit la  capacitatea acestor 
oameni de a   sacraliza defecte umane teribille… Ce vis 
grotesc, ce lunatici suntem cînd ne amestecăm cu zeii, 
în amoralitatea lor funciară, văd lăcomia,  adulterul, 
incerstul,  fratricidul, injustiţia, în acord cu crima, 
vanitatea, lăcomia, nedreptatea… Ciudat, poeţii i-au 
prins pe zei în poveşti cum nimeni n-ar cuteza să 
rostească nici despre duşmani,  ei le-au reproşat zeilor 
nu numai răpiri, adultere, mituiri, ci şi faptul că s-au 
înfruptat din carnea propriilor copii,  că şi-ar fi 
emasculat taţii, sau şi-ar fi pus mamele în lanţuri… Ce 
grozăvii, Isokrates! acesta e adevărul, zeii sunt 
neîndurători ca şi oamenii… Manevrează şi sunt 
manevraţi,  se folosesc de alţii în scopuri persoanale,  
produc certuri astrale,  au fel de fel de capricii,  fiind 
maliţioşi şi răzbunători… Imaturi, ca nişte copii 
obraznici, mofturoşi ca nişte mîţe alintate,  zeii duc o 
viaţă de   club certăreţ lipsit de norme morale… Chiar 
dacă hrana şi băutura lor este ambrozia şi nectarul,  se 
îmbuibă hăpăind hălci de carne şi dau pe gît  vinul din 
belşug, iar cînd îi vizitează pe oameni, ascultă muzică, 
suferă de boli şi  preferă compania Muzelor la ospeţe…

Ciudaţi oameni, zeii aceştia, îmi şopteşte însoţitoarea 
mea, la rîndu-i,  şi eu izbucnesc în rîs, şi rîdem şi 
rîdem, în drum spre cina pe care o gîndim bogată în 
condimente şi carne de  capră , poate 
nişte legume umplute, nişte plăcintă cu 
scorţişoară… Ne vom retrage pe o 
terasă, vom servi raki , vom coamnda o 
salată cretană, un amestec colorat de 
roşii, castraveţi, măsline, ceapă şi brînză 
feta, suntem chiar sub muntele Ida, aici 
platoul Lasithi se desfăşoară cenzurat de 
stîncile verzi şi florile de azur… Gustăm 
din feta, brînza asta minunată, iar 
însoţitoarea mea îmi sugerează stifado, o 
mîncare din carne de vită, cu arbacic şi 
roşii… Nu suntem singuri, iar cei care 
ne acompaniază au sufletul  de culoarea 
vinului roşu…Ne colorăm fiinţa şi noi 
cu aceleaşi arome bachice şi încheiem 
masa cu loukoumades, nişte  gogoşele 
bine prăjite, înmuiate în sirop de miere 
şi presărate cu scorţişoare… Vezi, îmi 
spune Anaforeea, bucătăria lor e simplă 
şi elegantă, nu simţi aromele subtile cu 
textura fină şi crocantă ale bucatelor? 

oricum, mîncarea asta e sănătoasă şi hrănitoare,  te 
invită la o călătorie pe tărîmul zeilor. Nu cunosc nici un 
zeu al foamei la greci, dar va fi fost unul, zic, satisfăcut 
de  momentul culinar… O, îmi suflă Anaforeea, din 
depărtări mitice,  Aristaios, un fiu al lui Apollo, a fost 
trimis de zei să aduncă în dar grecilor , arta preparării 
brînzei,…, s-a întîmplat atunci, cîndva, şi grecii au 
apreciat darul zeilor, şi au excelat în timp… Feta e una 
dintre cele mai fine brînzeturi din lume… 
Apoi am zburat peste stîncile încununate de gustul 
pentru satornicie, dealurile se ridică din mare oferind o 
panoramă răscolitoare, din cer zeii continuă să facă 
giumbuşlucuri, iar noi intrăm în ritualul  firii lor, şi ne 
mirăm, oare nu  vor fi aceştia creaţiile noastre, gîndesc, 
cine ştie?  Suntem oameni, Anaforea, nu?  Admir un 
tablou de Veronese, îl  transcriu în memorie, în timp ce 
am intrat în cort, e răcoare, şi însoţitoarea mea pare  
neliniştită.  Are ceva de dăruit. Nu vrei să ştii povestea, 
îmi şopteşte, vei cunoaşte de ce sunt capabili zeii? Mi 
se face somn, după această zi obositoare, dar sunt în 
stare să ascult. Şi aud un susur la ureche, şi povestea 
derulează năzbîtiile erotice ale lui Zeus, şi prevăd 
înşelăciunea, perfidia  şi erosul consumat prin viclenie,  
o amoralitate care atinge zona fărădelegii, dar totul era 
posibil atunci, ca şi acum, îngînă însoţitoarea mea,  nu 
e drept să te îndrăgosteşti? Şi eu, da, toţi avem dreptul 
la dragoste, dar nu la una interzisă, şi ea zice: hmm!, şi 
spune că într-un palat din Tyr, trăia fecioara Europa, 
fiica regelui Ageno, şi într-o noapte a visat un vis 
ciudat ca toate visele, că două continenete se certau,  şi 
aveau  chip de femeie,  o femeie era din ţara ei, Fenicia, 
iar cealaltă era străină, mă asculţi? Desigur, spun, 
fîntînile Cretei sunt minunate!… Femeia străină o 
apuca în braţe  ca pe o pradă, spunîndu-i că o va dărui 
lui Zeus, pentru că asta îi era hărăzit… A doua zi, 
împreună cu prietenele sale s-a dus pe ţărmul mării să 
culeagă flori şi să asculte murmurul valurilor… Era 
Europa îmbrăcată într-o haină brodată cu aur, 
reprezentînd scene din viaţa zeilor, posibil ca haina 
aceea să-i fi fost dăruită de zeul mării… După ce n-au 
mai cules flori, s-au  aşezat pentru odihnă, mă auzi, 
desigur, spun, din visul meu, cu Europa, iar visul 
începe să se  adeverească, da, azi voi cunoaşte chipul 
adevărat al celor de sus, în timp ce însoţitoarea mea 
povesteşte şi spune, cei de sus sunt în firea noastră, şi 
eu nu înghit o asemenea aserţiune, eu vreau să ştiu 
povestea, îmi place să mă afund în mister… Şiretul 
Zeus, cuprins de iubire, se preschimbă într-un taur 
minunat, şi-l rugă pe Hermes să ducă în Fenicia spre 
ţărmul cu Europa cirezi mari de vite, şi  printre vite, 
frumosul taur,  adică El, care primi admiraţia fetelor 
care doreau să-l mîngîie… Ce seducţie parşivă,  
Anaforeea! Iar taurul admirat se aproipie tot mai mult 
de Europa, care se sperie la început, apoi pune 
mănunchiul de flori  la botul animalului… Taurul i se 
aşază la picioare, şi ea în jocul ei de nubilă se suie pe 
spinarea lui… Pe neştiute taurul pleacă alunecînd în 
nisipul de aur, pleacă, grăbeşte pasul, se afundă în 
mare şi înoată către o ţară cu numele de Creta… Vor fi 
ajuns la destinaţie, nu?, aşa cred, vin din vis, cu gîndul 
aiurea, acolo Zeus şi-a dezvăluit identitatea, şi i-a 
dăruit trei fii Europei: Eac, Rhadamantes şi Minos… 
Europa a fost prim a regină a Europei, iar  Minos,  fiul 
ei … E tîrziu, n-am ştiut, spun, cu înţelegere, şi-mi dau 
seama că toate se leagă logic, pămînt, istorie, 
constelaţie… Aceea a taurului, spun, iar Minos devine 
cultul care  leagă spiritual  două continente, nu aşa ? 
Posibil,  visele noastre nu nasc numai monştri!… Nu mai 
pot aţipi, număr zeii care se plimbă pe cer, constelaţiile 
nou apărute, degetele însoţitoarei mele…

Despre lucrurile prime (7)
Vasile POPA HOMICEANU 

născocitorul de gânduri

August 2009 

Există cu adevărat un remediu împotriva uitării, o 
cale certă ca numele omului să nu fie total pierdut în 
neantul lacom şi fără de sfârşit? Chiar dacă aflăm un 
răspuns oarecum convenabil nouă, cel puţin pentru un 
timp mai scurt sau mai îndelungat, trecerea în nefiinţă 
rămâne echivalentă cu neputinţa de a mai ieşi vreodată 
din spaţiul acestui neant. Dar orice viaţă umană capătă 
sens abia în orizontul morţii şi când însăşi filosofia este 
o „meditaţie nu asupra morţii, ci asupra vieţii”. O viaţă 
de om în deplinătatea faptelor se manifestă prin 
mijlocirea formelor de spirit şi cultură care edifică 
însuşi omul. Atunci când o comunitate dispune de cât 
mai multe personalităţi de acest gen, chiar şi după 
dispariţia lor, ea, comunitatea, beneficiază din plin de 
frumuseţea calităţilor lor, de contribuţiile, uneori 
inestimabile, ale celor ce au gândit, împlinit şi 
desăvârşit opere demne de recunoştinţă şi neuitare.

Seria volumelor din Personalităţi ieşene, de care s-a 
ocupat ani la rând neobositul cercetător şi bibliograf 
Ionel Maftei, îşi continuă apariţia graţie urmaşului său 
Ioan Timofte, preluând din mers cu aceeaşi aplecare şi 
distincţie tabloul evocator şi informaţional al galeriei 
de „nemuritori”: muzicieni, artişti plastici, scriitori şi 
publicişti, medici, arhitecţi, actori, cărturari, profesori, 
ingineri şi inventatori, jurişti, filologi, matematicieni, 
biologi, fizicieni, chimişti, economişti etc, toţi cei care 
au rămas în conştiinţa publică. Ca în orice lucrare care 
ţine mai mult sau mai puţin de lexicografie şi în această 
anevoioasă dar importantă întreprindere autorii au 
avut în vedere principiile şi metodele practice de 
realizare a textelor, pornind de la sursele uneori extrem 
de risipite în studii, dicţionare, articole, publicaţii, 
monografii, biobibliografii, arhive, memorii, amintiri 
pentru ca imaginea celui evocat să fie cât mai completă, 
argumentată, esenţială şi sugestivă. Dacă e să ne 
referim doar la volumele X şi XI din Personalităţi 
ieşene (2004-2008), Ioan Timofte îşi susţine motivaţia 
printr-o convingătoare pledoarie: „Cartea constituie un 
omagiu pentru cei ce au slujit cu credinţă pe altarul 
culturii, ştiinţei şi tehnicii ieşene, pentru întreaga 
activitate depusă, lăsând opere de o deosebită valoare. 
Este un semn de preţuire şi respect pentru probitatea 
lor profesională clădită pe studiu, tenacitate, dăruire şi 
înaltă morală demonstrată”.

Într-un timp grăbit şi bezmetic este preferabil să ne 
întoarcem la cunoaşterea trecutului şi la oamenii care 
au fost, pentru ca mirarea noastră să nască 
înţelepciunea de a întemeia prezentul şi mai ales 
viitorul, să descoperim „semnele relevante” 
supravieţuitoare şi capabile să reziste între celelalte 
forme şi formule existenţiale. Ne apreciem înaintaşii 
pentru ca noi înşine să renaştem frumosul şi binele, în 
dauna scepticismului, răului, falselor valori şi a vidului 
din jur. Ce poate fi mai presus decât a îmbina armonios 
ecourile unor „trecute vieţi de doamne şi domniţe”, 
preluând celebrul titlu al lui C. Gane, şi prin extensie 
ajungând şi la domni, cu prospeţimea creaţiei, 
expresiei şi forţei imaginative ale celor temeinici şi 
adevăraţi oameni de azi.

Efortul generos al lui Ioan Timofte de a aduce un 
elogiu binemeritat celor ce au trecut în lumea de 
dincolo, cu un „supremum vale” (ultim bun rămas), nu 
poate fi decât vrednic de aprecierea contemporanilor, 
în a căror memorie trebuie să se fixeze figurile 
luminoase ale celor ce nu mai sunt printre ei. Altfel, la 
cine şi cu cine să se raporteze?

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

UN „SUPREMUM VALE”
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Tudor GHIDEANU
Nu ne aflăm, nicidecum, în faţa unei înţelepciuni 

„populare resemnate” – cum au încercat unii să 
acrediteze o paradigmă fals-judicativă – ci, dimpotrivă, 
a unei convingeri ontic-ontologic care înseamnă că: „A 
fi are trepte, ce merg de la zvonul fiinţei, trec prin 
pregătirile urcătoare ale fiinţei ce stă să apară şi se 
încheie în fiinţa desăvîrşită. Dar chiar pentru fiinţa 
împlinită şi săvîrşită noi nu spunem numai este. 
Spunem şi „a fost să fie”, înţelegînd că s-a făcut vădită 
legea lucrului, ca un text scris”.

Pe aceste fundamente (care desfid ele însele 
sfidarea cioraniană: „de ce nu şi un sentiment 
paraguazan al fiinţei?”!), Noica răstoarnă toate 
prejudecăţile anterioare, privitor la Mioriţa, avînd 
oarecari rezerve şi faţă de Blaga, „care a făcut filosofia 
culturii sub semnul mioriticului, nicidecum filosofia 
fiinţei”.

Noica accentuează că redarea concepţiei româneşti 
în întregime „înseamnă a te limita la un singur sunet 
sau, atunci, a trebui să forţezi limitele unei admirabile 
piese poetice, care nu spune decît ce poate spune o 
baladă”. Admirabil şi înţelept spus! Noica adaugă 
pertinent că viziunea despre fiinţă a lumii româneşti 
„este nespus mai puţin simplificată decît a ontologiilor 
culte tradiţionale, ca şi moderne, şi poate de aceea lecţia 
ei ar merita să fie reţinută filosofic şi prefilosofic”. Iată, 
exemplifică filosoful: în „ceasul matur al limbii noastre, 
de mai înainte ca ea să intre în contact cu limbile 
moderne şi înrudite”, Chesarie Rîmniceanu se exprima, 
atît de profund şi frumos, româneşte: „Pronia 
dumnezeiască alegînd cu umblet fără sunet, cu glăsuire 
fără auzire, zice (...) unuia să se ascundă, altuia să se 
ivească”. Aici, filosoful nostru decide, pătruns de 
verosimilitatea gîndului: „Dar aşa face. Poate, fiinţa, 
cum am văzut-o în modulaţiile ei: într-un loc este 
ascunsă, într-altul gata să se ivească, iar alteori este pe 
deplin ivită”. Noica îşi continuă profunda şi subtila 
constatare cînd scrie: „Gîndul de mai sus al lui Chesarie 
este de altfel urmat de un loc încă mai caracteristic 
pentru fiinţă, aşa cum se poate citi în Mineiul pe 
ianuarie” (v. Bibliografia românească veche, de I. Bian 
şi N. Hodaş, vol. II, Bucureşti, 1910, p. 236).

Vorbind despre stăpînirile ce s-au succedat în Ţara 
Românească, Chesarie spune într-adevăr cîteva cuvinte 
de rară pătrundere pe orice plan, inclusiv cel al 
ontologiei. El scrie: „... Asemenea şi oblăduirea Şării 
Româneşti, fiind şi mai mult supusă supt nestatornica 
pravilă a lucrurilor omeneşti, fiind curgerea ei prin rîpe 
şi pietre ascunse, avînd ţărmurile ei fără limanuri, s-au 
asemănat stăpînirea ei cu paliriile (de la paliroia, ce 
înseamnă reflux în greacă n.n.) adică cu apele cele de 
dimineaţă pînă la o vreme curg în sus, iar de la o vreme 
îşi întorc curgerea în jos”. Dar cu adevărat aşa pare, 
sub sugestia modulaţiilor ei fiinţa”.

Fiinţa, la noi, apare „din înţelesul lui „a fi întru”, în 
sînul căruia există şi limite, şi lipsă de limite, există şi 
înaintare, dar şi tragere îndărăt. Astfel că nu are sens 
(ba este chiar împotriva sensului, rostului! S.c. E.B.) să 
reducem concepţia despre fiinţă la Mioriţa. La omul 
românesc, susţine Noica, utilizînd limbajul lui Mircea 
Vulcănescu, exista, desigur, o „lipsă de teamă în faţa 
morţii” (cum o aveau şi daco-geţii, am sublinia n.n. 
E.B.), „Uşurătatea” fiinţei este doar expresia libertăţii, 
aproape a exuberanţei pe care o capătă ea în viziunea 
românească”.

O nouă distincţie introdusă în eşafodajul 
argumentării nicasiene este menită să deruteze: 
filosoful simte nevoia să distingă între fiinţă şi 
prefiinţă, pentru că fiinţa presupune atît esenţă cît şi 
existenţă.3) Astfel, cele 6 modulaţii sînt cuprinse sub 
conceptul de prefiinţă, deoarece „în toate aceste 
modalităţi apare o trimitere la existenţă, ca la un 
moment de împlinire”. Dar momentul rămîne un capăt 
de drum, modalităţile fiind treptele lui de asigurare. 
Noica simte nevoia a încă unei distincţii, aceea dintre 
fiinţă şi realitate, cînd precizează: „Realitatea are mai 
multă sau mai puţină fiinţă, respectiv fiinţa are, în sînul 
realităţii, grade de împlinire”.

Spre deosebire de Heidegger, care „şi-a concentrat 
investigaţia asupra unei existenţe privilegiate, omul” 
(Dassein, spune mai amplu Martin Heidegger!) fără să 
ignoreze, desigur, „permanenţa de ordin absolut”, 
Noica va aduce completări demne de luat în seamă, 
spunănd: „Omul nu revelă numai fiinţă, ci şi tot ce e în 
jurul ei. El însuşi prefiinţează, căci el nu e numai în, 
este şi întru ceva. Omul încearcă, îşi vede limitele 
proprii, ca şi limitele a ce este pe lume, lărgeşte realul 
înspre eventual, îl reface ca posibil, îl vede în iminenţa 

împlinirii lui ca real şi îl 
contemplă apoi realitatea lui 
săvîrşită. Acestea nu sînt 
numai situaţiile sale, erau 
situaţiile fiinţei”.

Împotriva lui Hegel, care 
în Logica echivală pînă la 
urmă fiinţa cu nimicul însuşi, 
Noica face precizarea că 
experienţa românească a 
fiinţei arată că poate spune 
ceva despre fiinţă, chiar cînd 
este gîndită fără nici o 

determinarem „că fiinţa însăşi intră în situaţii care, abia 
ele, sînt determinate. Atunci – susţine filosoful român – 
fiinţa nu trebuie să decadă în nefiinţă, ca la Hegel, spre 
a trece apoi în devenire şi a se dezvălui şi desfăşura. 
Fiinţa se dezvăluie şi se lasă cunoscută prin situaţiile ei. 
Sentimentul românesc al fiinţei este ceva apropiat, 
accesibil şi cu înţeles- Cu fiinţa nu este vorba de un 
absolut, nici de ceva neraţional şi inefabil, care ar 
deveni accesibil doar printr-o intuiţie, sensibilă ori 
intelectuală. Fiinţa are o întemeiere şi poate fi înţeleasă 
în facerea, dincolo de gata-făcutul ei”.

Dorind să reliefeze propriul gîndirii sale, 
deosebirea şi faţă de greci, dar şi de Heidegger, Noica 
vorbeşte avîntat despre: „Gîndirea mai înaltă, care se 
interesează de procesualitatea vastă a lumii, nu doar de 
„ce este”, ci şi de „cum ecu purinţă ce este” – caută nu 
fiinţa, ci devenirea întru fiinţă. Ca atare – relevă 
filosoful făcînd loc şi omului (n.n. E.B.) – ea întîlneşte 
făpturi ce intră în fiinţă sau ies din ea, făpturi de o clipă 
(cum scrie Eminescu! N.n.), ce au parte totuşi de fiinţă. 
(...) Dar asemenea, făpturi nu pun mai puţin în joc 
temeiurile fiinţei, pe care o caracterizează cu 
permanenţă în eternitate, ci plinătatea de realitate”. Ea 
nu se opune neantului, ci „se opune la ceva de ordinul 
haosului”.

Exemplaritatea ne-o dă pentru întreg excursul 
filosofic de pînă aici Eminescu şi temele sale din 
poezie: Haos şi Neant. Aşadar, Noica e presat să facă 
loc problemei nefiinţei (neantului) în Ontologia sa, aşa 
cum i-a făcut loc şi Martin Heidegger socotind-o drept 
un „corelat” al #stării afective” (Befindlichkeit) pe care 
o reprezintă angoasa (Angst). Noica face constatarea că 
vechii greci, cînd se gîndeau la nefiinţă, nu se gîndeau 
la neant, ci la materia nedeterminată („ce n-a căpătat 
încă formă”). Ca şi Heidegger, Noica socoteşte că: 
„non- fiinţa, în fapt, spune încă mai puţin decît on-om, 
că fiinţa nu are nici o complementară care să nu fie, 
aşadar nu are nici o „întregire” posibilă. Doar 
poeticeşte termenul de nefiinţă are putere de sugestie”.

Luînd momentul Eminescu, în poezia lumii, Noica 
se referă expres la Scrisoarea I, cu modelul ei indian, 
Imnul rigvedic nr. X. „La-nceput pe cînd fiinţă nu era, 
nici nefiinţă...” Eminescu începe cu ideea că „la început 
a fost haosul”, „haos de contraste” – spune Noica – 
deşi primul sens era de „nediferenţiere totală”:

„Cînd nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns,
Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?”
Poetul invocă apoi „un haos” de perfectă 

omogenitate:
„Umbra celor nefăcute nu-ncepuse a se desface
Şi în sine împăcată stăpînea eterna pace...”
Noica înalţă aici un comentariu, o tipologie de 

„haosuri”, amintind şi pe filosoful-paleontolog 
Teilhard de Chardin, decizînd în final că: „o geneză 
care trebuie să se ăpetreacă după modelul intrării în 
fiinţă (...) nu poate rămîne la o singură fiinţă 
generatoare, nici la o creaţie privilegiată. Problema ei e 
tocmai individualul, făptura, care ia întotdeauna chipul 
mai multor întruchipări individuale”.

În argumentarea filosofului român apar expresiile, 
socotite de el ca fiind dezvăluitoare de sens, în cele ce 
privesc fiinţa. Aşa, de pildă: „a prinde sau a nu prinde 
fiinţa”, „Situaţia individuală prinsă în, aflată întru 
generalitate” prin modulaţiile (cele şase! n.n.) verbului 
a fi din rostirea românească. Filosoful conchide luînd 
în seamă atît ordinea fiinţei, cît şi partea ei de 
dezordine.

„Pentru fiinţă, ceea ce este revelator nu e recursul la 
nefiinţa aceea pe care o invocă prea des modernii; în 
schimb, revelatorie este neîmplinirea de fiinţă”. (s.n. 
E.B.) Noica dă multe exemple: de la undă şi mişcarea 
browniană pînă la plasma vitală etc. Argumnentul său: 
„în sentimentul românesc al fiinţei sînt prinse şi 
făpturile ei de-o clipă”, căci pentru asemenea făpturi 
de-o clipă se pune problema fiinţei, „iar nu pentru 
permanenţe materiale ori inteligibile, care, dacă ar fi, 
nu pot să fie decît veşnice”.

Gîndul românesc poate interveni în discursul 
ontologic – acreditează Noica – deschizînd între „a fi 

în” şi „a fi întru”. Individualul este suspendat şi 
gîndit de nefiinţă, dar desprinderea lui este orientată: 
el trebuie, cu preţul de a cădea efectiv în nefiinţă, să 
intre într-o formă de „a fi întru”.

Aceasta şi deosebeşte individualul de particular: un 
lucru particular este în generalitatea dată, pe care o 
particularizează, pe cînd un lucru individual este întru 
generalitate şi are o devenire în sînul ei. În precaritatea 
aceasta – reflectează filosoful nostru – se afă tot ce a 
prins contur individual. Este aici şi ceva pozitiv, dar şi 
ceva negativ. Iar Eminescu, oricît de intens ar simţi 
negativul, nu poate să nu facă loc pozitivului. Căci el 
scrie:

„Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu 
cotul,

În acea nemărginire ne-învîrtim, uitînd cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată...”
Desigur, realităţile individuale sînt suspendate. 

Totuşi, sorţii fiinţei sînt cu ele. De aceea Eminescu scrie 
îndată apoi:

„Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adîncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă”.
Un capitol extrem de important, esenţial revelator 

pentru ontologia nicasiană, este cel privitor la 
Cîmpurile fiinţei, capitol care deschide perspectiva 
către Raţiunea fiinţei şi către Modelul ontologic. 
Tentînd o determinare a individualului, ca pe ceva ce 
„a ieşit din condiţia de a fi”, Noica face încă o 
precizare: „Iar determinaţiile unui individual, cu 
variaţia lor, legată la început doar de prezenţa 
constantă a aceluia, fac un cîmp”. Cîmpul fiinţei ar 
putea avea o „înrudire” cu „cîmpul fizic”, cu „cîmpul 
de conştiinţă”, „cîmpul lingvistic” etc., dar cîmpul 
fiinţei are o spaţialitate deschisă precum „spaţialitatea 
mişcătoare a flăcării, ca o întruchipare ce s-ar extinde şi 
retrage liber”. Filosoful exemplifică apelînd la aceeaşi 
poemă eminesciană:

„Şi în roiuri luminoase izvorînd din infinit,
Sînt atrase în viaţă de un dor nemărginit”.
Pe aceasta filosoful român o identifică prin „o 

deschidere întru, care e şi o închidere întru ceva a 
determinaţiilor individuale. (...) Evantaiul 
determinaţiilor unui individual ţine sau nu ţine 
laolaltă. Individualul – colonia, roiul luminos care şi-a 
afirmat libertatea – îşi găseşte necesitatea şi este. Sau 
nu şi-o găseşte, şi atunci se înscrie printre „coloniile de 
lumi pierdute”, de care vorbea poetul”.

Sentimentul românesc al fiinţei se deschide către 
înţelesul ei raţional. „Există o textură a fiinţei, poate un 
model al ei, sau chiar un arhetip, pe care-l aproximează 
tot timpul gîndirea noastră”. Trupul acestei scheme 
este „viaţa arheului care este fiinţa”. Raţiunea fiinţei 
structurează sentimentul fiinţei, ca Individual – 
Determinaţii – General, în simultaneitatea lor elocventă 
pentru cei „trei termeni ontologici”.

Noica reia tema importanţei prepoziţiei întru 
pentru caracteristic sentimentului românesc al fiinţei. 
El scrie: „Dacă e un dram de genialitate în buchetul de 
semnificaţii al prepoziţiei noastre „întru”, este că 
exprimă tocmai situaţia fiinţei de a se ivi prin 
deschiderea către ceva care poate şi să nu fie”. Acesta 
este singurul sens al nefiinţei, susţine filosoful, ca opus 
al fiinţei pline („plinătăţii fiinţei”). „Prepoziţiei întru îi 
sînt implicite cîteva contradicţii care îi dau o specială 
tensiunem de o parte, o bună legănare, de alta, întru 
interioritate şi exterioritate, stare şi nestare, înstăpînire 
în ceva şi lipsă de ceva (...), pendularea către ceva încă 
neştiut. Fiinţa, cu legănarea pe care i-am văzut-o în 
modulaţiile româneşti, se iveşte prin ancorarea în ceva 
care adesea n-ar nici măcar nume”.

Ion Creangă exprimă cel mai nimerit, cu „o vorbă 
stranie, poate luată din popor, poate de-a sa”: „Se vede 
c-a venit, de n-a mai venit” (!), vorbă în care „nu e în 
joc numai înţelepciune resemnată”.

Noica susţine, consecvent şi constant, că vocabula 
întru face să rodească toate modulaţiile fiinţei (cele 6 
modulaţii) dar şi modelul fiinţei (I.D.G.). Ca o efectuare 
intuitivă (Edmund Husserl!)  a unui eidos (esenţa!), 
„două creaţii, Luceafărul lui Eminescu şi apoi un basm 
popular, Tinereţe fără bătrîneţe, ar putea să ilustreze 
modelul ontologic – scrie peremptoriu Noica -, schiţat 
mai sus în prelungirea sentimentului românesc al 
fiinţei. În fapt (...), este în cele două creaţii mai mult 
decît o ilustrare a modelului; este o adîncire şi o 
reliefare a lui, cu Luceafărul învederîndu-i-se 
înţelesurile prin neîmplinire, cu basmul popular, prin 
împlinire”. Cu dezvăluirea acestor sensuri ne întîlnim 
în cartea Eminescu sau gînsuri despre Omul deplin al 
culturii româneşti, Ed. Eminescu, 1975), „Eminescu” 
reprezentînd în a noastră „geografie eidetică” 
Continentul Eminescu – adevărat Das Mutter Erde 
(Măicuţa Pămînt) interstiţiul funciar dintre Universal şi 
Românesc.

Eonul  Noica 
al  Europei  (III)
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Cu ocazia Marilor Dionysii din anul 458 î.e.n., cu doi 
ani înainte de moarte, Eschil () a prezentat dramatizarea 
proprie a mitului casei lui Atreu, cunoscută mai târziu sub 
titlul Orestia. Din cele 90 de piese scrise, doar 7 au 
supravieţuit şi numai 3 dintre ele aparţin unei singure 
trilogii: Agamemnon, Choeforele şi Eumenidele. Celelalte 
patru sunt piese izolate, aparţinând altor trilogii: Hiketidele 
şi Prometeu înlăntuit sunt primele piese ale trilogiilor din 
care făceau parte, Cei şapte contra Tebei este ultima piesă a 
altei trilogii, iar Perşii apartine unei trilogii cu piese 
izolate, fără subiect interconectat.

Adânc cunoscător al tradiţiilor mistice ale locului său 
de naştere, Eleusis, se pare că Eschil ar fi fost acuzat de a fi 
revelat prin piesele sale unele dintre secretele mistice, dar 
că ar fi fost ulterior achitat pe motivul că nu era conştient 
că acestea erau secrete. Vom observa că ideile mistice 
reprezintă o remarcabilă trăsătură a Orestiei. 

Conglomeratul de idei, credinţe, practici rituale 
moştenite la sfârşitul perioadei arhaice ori în aceea a 
clasicismului timpuriu e reflectat în Orestia, deşi în 
perioada dintre Eschil si Platon „prăpastia dintre 
credinţele poporului şi credinţele intelectualilor,”care este 
deja implicită la Homer, se adânceşte până la o ruptură 
totală şi pregăteşte terenul pentru dizolvarea treptată a 
conglomeratului” (E. R. Dodds, Dial. Sp. Grec, p 207)

O sumă de aspecte ale unei gândiri religioase arhaice 
prelungite în conştiinţa secolului al V-lea grecesc îşi 
găseşte reflectarea şi în textul Orestiei. Conditionat social 
să creadă în interventia psihică, omul arhaic are conştiinţa 
vulnerabilităţii în faţa unei instanţe divine considerate 
ostile. Ideea că zeii sunt resentimentari şi geloşi faţă de 
orice succes al omului, care l-ar putea ridica deasupra 
statutului său e „o venerabilă si străveche doctrină” după 
cum afirma Eschil. În perioada arhaică tarzie şi în cea a 
clasicismului timpuriu „ideea de phthonos – gelozie 
divină – devine o amenintare agresivă, o sursă sau o 
expresie a angoasei religioase” (p 50, Dodds). Evocăm aici, 
ca exemplu, rezerva lui Agamemnon de a călca pe covorul 
purpuriu, din teama de a nu stârni invidia divină. De 
asemenea, ideea greşelii moştenite, pentru care se impunea 
catharsisul, care în perioada arhaică reprezenta o obligaţie 
rituala, e încă activă în conştiinţa perioadei clasice 
timpurii. Un alt aspect dominant în climatul religios al 
vremii se referă la ambiguitatea relatiei dintre ate – 
înţeleasă ca stare de spirit caracterizată prin confuzie; 
accident care nu implică vreo vină morală sau drept 
pedeapsă pentru hybris, o pedeapsă supranaturală – şi 
hybris, „aroganţă în vorbă, în faptă sau chiar în gândire”. 
(Dodds, p 50)  Extensia sensului lui ate implică ideea de 
pedeapsă sau desemnează manifestările maniei divine. La 
Eschil ispitirea devine pedeapsă pentru hybris. În mod cert 
tragicul profund al păgânismului diferă de cel european 
de după aceea, prin faptul că, în cadrul său, noţiunea de 
vină nu e înţeleasă, raportul păgânului cu oracolul 
menţinându-se în starea de angoasă. 

Diferit de divin şi daimonicul va juca un rol important 
în credinţa grecilor antici; lumea daimonilor era lumea în 
care Eschil se născuse: „în epoca dintre Odiseea şi Orestia 
daimonii par să-şi intensifice prezenţa”. (p 61 Dodds) În 
tipologia daimonilor Eriniile ca mustrări de conştiinţă, 
alături de Moira ocupă un loc prioritar şi formează un 
segment al tradiţiei religioase greceşti din secolul al V-lea 
î.e.n.

Istoria lui Oreste, asa cum este ea spusă de Eschil, 
apare mai întâi în poemele homerice, dar fără nicio 
mentiune la festinul lui Atreu, la sacrificiul Ifigeniei, la 
oracolul delfic, la persecuţia Eriniilor, la purificarea prin 
Apollo, ori la procesul pentru matricid. Faptul se explică 
probabil fie prin aceea că Homer nu a pretins să prezinte 
întreaga poveste, fie prin tendinţa generală în epic de a 
modifica tradiţia populară în interesul monarhiei: obiceiul 
sacrificiului uman e atestat ca trăsătură a monarhiei 
timpurii, iar persecutarea lui Oreste de către Eriniile 
mamei sale reflectă o ordine matrilineală. Clasicistul G. 
Thomson le considera spirite ancestrale ale comunitatii 
„which traced descent through the mother, and their 
prominence in these tradition of the Mycenean Age 
reflects the dynastic conflicts precipitated in the ruling 
class of a matrilineal society by the rapid growth of 
property” (p 32)

Istoria casei Atrizilor cunoaşte prin Eschil o fază de 
desacralizare a mitului, prin faptul literaturizării tradiţiei 
mitologice, contribuind la dezvoltarea şi afirmarea 
ulterioară a unor mituri literare de sine stătătoare: mitul 
literar al lui Oreste, cel al Electrei, al Ifigeniei, din aceeaşi 
categorie cu miturile lui Prometeu, Ulise, et c. Orice nouă 
versiune literară confirmă mitul literar al unui erou mitic 
devenit personaj literar. 

În Orestia, avem o adevarată istorie în care acţiunea 
este puternică, progresivă, conflictul culminând în crimă, 
răzbunare si proces. Acţiunea e plasată în centrul 
contemplaţiei, iar faptele şi suferinţele fiecărui personaj 
sunt văzute sub specie a eternitatis. Eschil şi-a luat 
subiectele din pasta mitului. În mâna sa caracterele devin 
eroice, conflictele sunt tensionate. În termeni mitici, 
suntem la câţiva ani de la războiul troian, dar în timp 

istoric avem o nouă vârstă şi o nouă ordine socială. 
Versiunea lui Eschil ia forma trilogiei conectate, care 
desfaşoară în ordine cronologică, cu continuitatea 
subiectului-mamă, imagerie, caractere si linie epică.

Agamemnon vorbeşte despre întoarcerea strategului 
după căderea Troiei şi uciderea sa, alături de Casandra, de 
mâna Clitemnestrei, care a preluat puterea împreună cu 
Egist. Fiul exilat, Oreste, se întoarce pentru a răzbuna 
moartea tatălui său, ucigându-i pe Clitemnestra şi pe Egist 
cu ajutorul Electrei şi al femeilor sclave din palat, care dau 
şi titlul celei de-a doua tragedii a trilogiei, Choeforele sau 
Purtătoarele de libatii. După matricid, Oreste este urmărit 
de Furii până la Delphi, apoi până in Atena, unde se va 
prosterna la picioarele statuii zeiţei Pallas. Aici, Atena 
stabileste o curte pentru a judeca pe vinovat, votând ea 
însăşi eliberarea lui Oreste. Tot ea va calma mania 
Eriniilor, transformându-le în Eumenide. Acestea vor da şi 
titlul celei de a treia piese a trilogiei. Piesa satirică Proteu, 
acum pierdută, ar fi prezentat escapadele lui Menelau, 
fratele lui Agamemnon şi soţul Elenei, pe durata 
naufragiului în Egipt, în drumul său dinspre Troia.

Trilogia lui Eschil îşi concentrează materialul în două 
tipuri de opoziţii menite să coboare povestea mitică în 
realitatea socială, politică şi culturală a secolului al V-lea. 

1. Cea dintâi opoziţie, între oikos, desemnând ceea 
ce se referă la casă, la membrii acesteia, la ordinea 
familială şi polis, ca centru al vieţii sociale, implicând 
comunitatea, ideologia, normele, ideea bunului cetăţean, 
se traduce în trilogie, în tensiunile produse între două 
centre ale manifestării autorităţii în cultura secolului al V-
lea: acţiunea debutează în casa familiei – oikos, pentru a 
se muta apoi în curtea de legi a polis-ului. 

 O scurtă aşezare în oglindă a Odiseei lui Homer şi a 
Orestiei  lui Eschil, are aici menirea de a fixa specificul a 
două perioade istorice şi sociale diferite, chiar dacă forţa 
culturală a lui Homer a continuat să domine şi Atena 
democratică, în ciuda diferenţelor dintre vârsta mitică a 
eposului homeric şi sistemul social al secolului al V-lea 
democratic. Astfel, în Odiseea:

Egist este primul exemplu de comportament uman 
discutat. Moartea lui nu e o chestiune care să fi meritat 
atenţia lui Homer; 

Absenţa oricărei referiri la matricid are rolul de a 
menţine o figură pozitivă a lui Oreste şi de a afirma 
importanţa luptei masculine pentru controlul oikos-ului; 

Odiseea rămâne centrată pe chestiunea  controlului 
casei, al familiei, fapt susţinut de linia masculină Lerte-
Odieseu-Telemach-Trei generaţii de bărbaţi într-o casă 
exemplară. Prezervarea liniei masculine reprezintă 
apanajul autorităţii ordinii de tip patrilineal;

Pattern-ul întoarcerii şi revanşei e motivat la Homer de 
prezervarea oikos-ului.

La Eschil, cum vom vedea, un rol preeminant îl 
deţine polis-ul: 

Clitemnestra, şi nu Egist, e cea care îl înşeală pe 
Agamemnon, care-l ucide, preluând astfel controlul casei; 
trecută sub tăcere la Homer, moartea Clitemnestrei devine 
centrală în trilogia lui Eschil;

Oreste reprezintă un exemplu de urmat pentru 
Telemach, dar la Eschil el capată statutul unui personaj 
problematic;

Violenţă repetată şi răzbunarea conform legii sângelui 
au fost stopate prin instaurarea Areopagului în noua 
cultură a polis-ului democratic, iar validitatea lui dike 
depinde de faptele viitoare ale cetăţenilor;

Prezenţa zeiţei Atena resuscitează tradiţia festivalului 
Panatheneia.

Observăm deci că afirmarea mitului polis-ului 
democratic în trilogia eschiliană se reflectă în relocarea 
oikos-ului în cadrele mai largi ale polis-ului.

2. Explorarea ordinii sociale şi problema 
transgresării normelor pot fi „marcate” şi în termeni de 
gen. Conflictul dintre masculin şi feminin este concentrat 
în ceea ce S. Goldhill numeşte „the narrative of revenge 
and reversal”, altfel spus, pattern-ul revanşei şi reversul 
ei. În lumea competitivă a Greciei, răzbunarea reprezenta 
o normă morală. În Orestia, ca şi în Hamlet a lui 
Shakespeare, pattern-ul răzbunarii e menit să exploreze 
natura acţiunii şi a obligaţiei umane ca şi mai larga idee a 
justiţiei şi a transgresării ei. Structura trilogiei leagă 
pattern-ul răzbunarii de cel al replicii ei, unde actul 
repetat al revanşei îl transformă pe cel care o împlineste în 
obiect al revanşei. Actul revanşei deschide întotdeauna 
orizontul violenţelor, pedepsei, dreptăţii, într-o foarte 
largă dinamică a ordinii sociale. În Agamemnon 
Clitemnestra justifică acţiunea răzbunarii împotriva 
soţului ei prin sacrificarea fiicei lor, Ifigenia. 
Transgresarea normei de către Paris trebuie să fie 
pedepsită, deci cere răzbunare. Pentru ca Agamemnon să 
pedepsească depăşirea normei de către Paris, el însuşi 
trebuie să o depăşească. Transgresarea normei cu rol în 
pedepsire îl transformă pe Agamemnon în vinovat care îşi 
asteaptă pedeapsa. Moartea regelui nu doar confirmă 
pattern-ul răzbunării şi al reversului ei, ci fixează 
moştenita, specifica repetiţie a violenţei intrafamiliale. 
Egist, în scena finală a primei tragedii, se laudă că partea 
sa în chestiunea uciderii lui Agamemnon constituie 

răzbunarea pentru ceea ce tatăl lui Agamemnon, Atreu, i-
a făcut lui Thyestes, tatăl lui Egist. Oreste, la rândul sau, în 
Choeforele, se întoarce pentru a repeta această dublă 
legatură tragică, a răzbunării şi a reversului ei. Deşi 
motivat însă de comanda divina a lui Apollo, fiul 
pedepsitor se va afla în situaţia vânătorului vânat de Furii: 
„Agamemnon, Clytemnestra, Orestes, each commits a 
wrong, a thus becomes the hunter hunted, the sacrificer 
sacrificed, the punishor punishEditura Each, too, 
recognizes the tragic dilemma that leads to such inevitable 
transgression. The paradox of the double bind is central to 
the plotting of the Oresteia (p 30, Goldhill)”. Eumenidele 
stopează acest ciclu tragic al răzbunarii şi reversului ei, 
atâta timp cât discursul persuasiv al Atenei afirmă 
descoperirea potenţialului de a evita violenţa nesfarşită: 
„Furiile vor sta pe tronurile luminoaselor altare, copleşite 
cu mărire de oamenii cetaţii” (p 185- Orestia). Importanţa 
legii  în democraţie e susţinută la nivelul celei de-a treia 
piese, de procesul implicând eliberarea lui Oreste. 
Tranziţia de la dike ca răzbunare spre dike ca justiţie 
legală reprezintă în fapt o mişcare de la repetarea 
sângeroasă a răzbunării la lumea ordonată a polis-ului şi 
a instituţiilor lui.

Revenind la ideea conflictului între masculin şi 
feminin, trebuie remarcat că el este exprimat de-a lungul 
Orestiei, ca şi cel de natură etnică, ori dinastică, dar 
prezintă preeminenţă şi se rezolvă în Eumenidele. 
Recurenţa acestui conflict are varii forme: în Agamemnon, 
repudierea constantă de către regină a dispreţului 
masculin pentru starea marcată emoţional a femeii se 
manifestă pe scenă prin victoria simbolică asupra lui 
Agamemnon în „scena covorului”, iar în afara scenei, prin 
răzbunarea sângeroasă. În a doua piesă a trilogiei, 
conflictul masculin-feminin e simplificat de unul între 
generaţii: matricidul lui Oreste ca răzbunare pentru 
uciderea bărbatului de către femeie. În Eumenidele 
conflictul în discuţie implică şi o componentă divină prin 
confruntarea între Erinii şi Apollo, şi este în final rezolvat 
prin votul Atenei „pentru bărbat” şi prin integrarea 
Furiilor într-o nouă ordine, depăşind vârsta veche a 
antipatiei între sexe.

Pentru G. Thomson, al cărui determinism economic în 
probleme istorice tinde să se reflecte şi în punctele de 
vedere literare, dilema lui Oreste „reflects the struggle of 
divided loyalties characteristic of the period in which (…) 
descent was being shifted from the mother's to the father's 
side, and his acquittal will mark the inauguration of 
Athenian democracy” (p 89). De asemenea, comentând 
acordarea votului zeiţei Atena, Thomson afirmă: „On the 
question of paternity she [Atena – n.n.] endorses the 
attitude of Apollo, and so lays down the principle of the 
Attic law of inheritance”. (p 90) (apud Conacher – p 207)

În această perspectivă, supunerea femeii e o consecinţă 
a dezvoltării proprietăţii private. În Atena democratică era 
imposibil pentru o femeie   să-şi impuna voinţa, inteligenţa, 
să-şi pună în valoare calităţile, darurile în propriu-i avantaj 
ori în folosul comunităţii. În atare context, Clitemnestra 
poate apărea şi in calitatea sa de simbol pentru toate soţiile 
şi mamele care suferă din cauza statutului inferior al femeii 
în mariaj. Clitemnestra trăieşte deci o tragedie personală.

Înscriem acest tip de conflict masculin-feminin în 
cadrul mai larg al ideologiei ateniene a secolului al V-lea, 
când, conform teoriei lui N. T. Croally, „the citizens 
defining themselves against barbarians, men against 
women, the free against the enslaved” (p 264). Fără 
îndoială, opoziţiile amintite reprezintă tot atâtea 
paradoxuri ale ideologiei democratice ateniene, examinate 
ulterior de Euripide. Agent al descoperirii de sine, („self-
definition”) a bărbatului, a propriei lui alterităţi, femeia 
deţine propria sa poziţie în chestionarea tragică a 
ideologiei. Bărbatul are întotdeauna nevoie de „inside”, nu 
poate să-l ignore. Are nevoie de asistenţă feminină. Precum 
Oreste de Electra. Dacă nu păstrează relaţia cu „inside”, 
atunci el merge „inside” spre primejdie, în sensul că spaţiul 
casei devine primejdios, pentru că acolo domneşte femeia. 
E şi cazul lui Agamemnon al lui Eschil. Femeia rămâne 
înca în polis, la Eschil şi la Sofocle, dar la Euripide ea e 
împinsă la periferia acestuia. („outside of polis”)

Subordonarea soţiei soţului ei, a femininului 
masculinului, reprezintă, cum am văzut, un factor 
determinant în definirea relaţiilor dintre cetăţenii Atenei şi 
totodată un element fundamental în ordinea oikos-ului: 
„for a women to plot like a man is inevitably to plot 
against a man: against the established order of  
patriarchy” (p 37 Goldhill). Statutul Atenei, în finalul 
trilogiei, este amplu discutat în perspectiva tensiunii între 
genuri: ea este, bineînţeles, o zeiţă; dar care posedă multe 
dintre atributele ascociate cu masculinitatea în secolul al 
V-lea. Ea este o războinică purtătoare de armură şi zeiţă a 
înţelepciunii, născută din capul lui Zeus. De asemenea, e o 
zeiţă fecioară, fără partener masculin. Acest statut 
ambivalent al Atenei trebuie actualizat în momentul în 
care ea votează pentru Oreste. Absenţa liniei feminine în 
naşterea ei accentuează importanţa relaţiilor parentale, 
prin extensie – a ordinii de tip patrilineal. Se poate spune 
că pentru întâia dată în trilogie conflictul între sexe apare 
atenuat; mai evidentă apare tensiunea între această stranie 
figură a Atenei şi femelele Erinii, unde Atena urmăreşte 
reconcilierea, mai degrabă decât victoria prin distrugere. 
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La aproape patru secole de la apariţia sa şi în ciuda a 
numeroaselor studii şi cărţi care i-au fost consacrate de 
eminenţi istorici ai ideilor, rosicrucianismul rămîne o 
mişcare spirituală şi culturală enigmatică. Este şi acesta 
un semn că avertismentele din primele rînduri şi din 
finalul scrierii Confessio Fraternitatis nu au răsunat în 
deşert: "Nimic din ceea ce se află rostit şi adus la 
cunoştinţă tuturor, prin mai sus arătata Fama, cu 
privire la fraternitatea noastră să nu fie judecat cu 
uşurătate şi să nu fie socotit ca o născocire deşartă şi cu 
atît mai puţin să nu fie primit ca şi cînd ar fi doar o 
închipuire a noastră. (...) Noi nu ieşim la vînătoare 
după avutul vostru născocind elixiruri mincinoase, ci 
dorim să vă facem părtaşi ai bunurilor noastre. Vă 
vorbim acum în pilde, dar (cînd va sosi clipa) vrem să 
vă aducem în faţa unei înfăţişări, înţelegeri, mărturisiri 
şi cunoaşteri a tuturor tainelor, cunoaştere care să fie 
dreaptă, simplă, uşoară şi fără ascunzişuri".  
       Cele trei manifeste fondatoare ale 
rosicrucianismului (Fama Fraternitatis, Confessio 
Fraternitatis şi Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 
1459), apărute în 1614, 1615 şi 1616, datorate pastorului 
Johann Valentin Andreae, au stîrnit o adevărată 
furtună în mediile intelectuale ale Europei apusene, 
dovedită atît de circulaţia şi de interesul cu care erau 
lecturate şi interpretate, cît şi de abundenta literatură 
pe care au generat-o cele trei cărţi în primele decenii 
după apariţia lor. Vastul curent hermetico-alchimic 
apărut în Renaştere nu urmărea doar restaurarea 
înţelepciunii antice, ci şi reforma generală şi radicală a 
tuturor instituţiilor religioase, sociale şi culturale; în 
cazul 
rosicrucianis
mului era 
vorba de 
"accelerarea 
procesului 
de renovatio 
al lumii 
occidentale 
(M. Eliade). 
Prima 
jumătate a 
secolului al 
XVII-lea a 
fost marcată 
de o triplă 
criză a 
civilizaţiei 
occidentale: 
în domeniul politic, opoziţia între absolutism şi idealul 
puterii contractuale fondate pe dreptul natural; în 
domeniul religios, nevoia de a transcende clivajele 
dogmatice şi de a deschide spiritualitatea către natură 
şi lumea materială; în domeniul ştiinţific, tensiunea 
între concepţia mecanicistă a unui univers închis în el 
însuşi şi convingerea că arhitectonica lumii are sens. 
"Scrierile apărute sub baniera rosicrucianismului 
propuneau o soluţie la toate aceste probleme, şi îl 
duceau pe om spre perfecţiune, să poată înţelege 
propria lui nobleţe, şi de ce se numeşte microcosmos, 
şi cît poate cuprinde din Natură cunoaşterea lui", 
spunea Roland Edighoffer.
       Mişcarea rosicruciană originală este dificil de 
înţeles fără o atentă observare a climatului poltico-
religios şi intelectual al redactării şi publicării Bibliei 
rosicruciene. Era un timp dominat de strania figură a 
împăratului alchimist Rudolf de Habsburg, de 
recesiunea economică, de aşteptarea sfîrşitului lumii, 
de proliferarea calculelor astronomice. Era un "timp al 
sintezelor, al antologiilor, dar şi al viselor, al 
delirurilor" (Bernard Gorceix), iar aceste nelinişti se 
traduceau prin nemaiîntîlnita efervescenţă literară, 
filosofică şi artistică: publicarea operelor lui 
Paracelsus, ale filosofului mistic Valentin Weigel, ale 
lui Jacob Bohme, iar pe plan artistic avîntul 
manierismului. În aceiaşi ani, Michel Maier publica 
Atalanta fugiens, o sinteză a artei alchimice, poetice şi 
muzicale, Henricus Khunrath edita Amphiteatrum 
sapientiae aeternae. Studiind atmosfera care a înconjurat 
apariţia scrierilor rosicruciene, Bernard Gorceix 
găseşte şi explicaţia succesului lor considerabil: Johann 
Valentin Andreae a ştiut să facă sinteza angoaselor şi 
speranţelor timpului său; pentru Bernard Gorceix "este 
de netăgăduit că fabula  rosicruciană, între altele, 
traduce o sumă de aspiraţii politico-religioase 
complexe, în Suabia începutului de secol XVII, după 

imaginea unei epoci şi a unei societăţi ale cărei 
contradicţii insuportabile urmau să se rezolve într-un 
război pe cît de lung, pe atît de confuz". 
      Scrierile rosicruciene au fost studiate şi prin prisma 
temelor abordate. În Fama fraternitatis, care descrie 
viaţa lui Christian Rosencreutz, sînt identificate trei 
teme: starea lumii. motivele care au dus la crearea 

confreriei rosicruciene, programul mişcării 
rosicruciene. Temele şi motivele din Fama fraternitatis 
se regăsesc în Confessio fraternitatis, în descrierea stării 
lumii, a confreriei şi a urgenţei reformei politice şi 
intelectuale. Cele două manifeste rosicruciene, în ciuda 
programului reformatopr avansat, ar fi rămas 
incomplete fără cea de atreia scriere- Nunta chimică a 
lui Christian Rosencreutz care relatează călătoria lui 
Christian, participarea sa la cununia regală şi 
întoarcerea sa. Întreaga aventură îşi are originea în 
invitaţia la cununia regală, invitaţie care deschide seria 
misterelor, începînd cu apariţia glorioasă care îi aduce 
scrisoarea, continuînd cu simbolul de lîngă poemul-
invitaţie: "Astfel că am deschis scrisoarea cu grijă. 
Înăuntru, pe un fond azuriu, scrise cu litere aurii, am 
găsit următoarele versuri: Ziua de astăzi, azi/ E ziua 
Nunţii Regale./ Pentru asta ai fost născut/ Şi ales al 
Domnului, spre bucurie./ Trebuie să mergi în munte/ 
Acolo unde sînt trei temple,/ Să vezi acolo totul de la 
un capăt la altul./ Fii atent/ Observă-te cu grijă/ Şi să 
nu îmbăiezi complet/ Nunta te-ar putea năpăstui./ 
Năpasta vine peste cel ce greşeşte aici/ Să se ferească 
cel ce e prea slab. Dedesubt era scris: Sponsus şi 
Sponsa".    
    Înainte de a porni în călătoria sa iniţiatică, Christian 
vrea să afle dacă este demn de a răspunde invitaţiei, 
iar răspunsul îl află printr-un vis în care se regăsesc 
elemente dintr-o predică a sfîntului Bernard: zăcînd 
împreună cu alţii într-un puţ adînc, unde o frînghie 
salvatoare este aruncată de şapte ori, Christian 
reuşeşte să se caţere pînă afară şi să părăsească 
tenebrele. După acest vis, Christian s-a pregătit de 
drum: "mi-am pus haina albă de in, mi-am încins 
cureaua şi mi-am petrecut în cruciş peste umeri o 
panglică roşu-sîngeriu. În pălărie mi-am prins patru 
trandafiri roşii în aşa fel încît datorită acestui semn să 
fiu foarte repede observat în mulţime. Ca hrană am 
luat pîine, sare şi apă. Dar înainte de a-mi părăsi casa, 
îmbrăcat cum eram pentru nuntă, am îngenunchiat şi 
l-am im plorat pe Dumnezeu ca în eventualitatea unui 
asemenea eveniment să mă călăuzească pe calea cea 
bună."
    Următoarele şase zile descriu drumul iniţiatic al lui 
Christian Rosencreutz: întărit în intenţia sa de trecerea 
primei probe, Christian ajunge la o răspîntie umbrită 
de trei cedri, simbol al metamorfozei omului, unde 
graţie unei porumbiţe şi zeului Mercur îşi găseşte 
calea, peregrinarea, căutarea orientului spiritual 
încheindu-se printr-o ascensiune, Christian ajungînd în 
vîrful unui munte înalt unde se înălţa palatul regal, 
clădire zidită pe stîncă, descrisă în parabola 
evanghelică, imagine a construirii de sine. Christian 
ajunge la castel la apusul soarelui şi va trebui să treacă 
de trei portaluri împodobilte cu figuri misterioase, în 
spatele cărora sclipesc lumini; de la noaptea profană la 
iluminare, o trecere simbolizată de porţile castelului 
avînd inscripţii lămuritoare: "Deasupra era prinsă o 
tabletă destul de mare ce conţinea aceste cuvinte: 
Procul hinc, procul ite profani! (Păstraţi distanţa, voi care 
sînteţi profani!) precum şi alte lucruri despre care mi s-

a interzis să vorbesc". La trecerea prin fiecare poartă, 
pelerinul primeşte o insignă de aur cu litere gravate pe 
margine, cu sens alchimic şi spiritual. Trecut de 
ultima, aceasta se închide în urm alui pentru a arăta 
dificultăţile unei naşteri, părăsirea vieţii profane şi 
ieşirea la lumină, arată Roland Edighoffer, unul dintre 
cei mai avizaţi comentatori ai fenomenului rosicrucian.
     O altă probă este cîntărirea sufletelor, fiecare dintre 
cei aflaţi în castel fiind aşezat pe platanul unui cîntar, 
la extremitatea cealaltă fiind aşezate şapte greutăţi, 
corespunzînd unor virtuţi: credinţă, milă, bună 
înţelegere, castitate, răbdare, umilinţă şi cumpătare. 
Christian trece proba cu uşurinţă, îşi scoate trandafirii 
de la pălărie şi îi oferă tinerei care condusese cîntărirea 
sufletelor, trandafirii vor întruchipa opera alchimică, 
Christian purtînd de acum o cruce roşie pe un 
stindard alb. Invitaţii care au trecut proba primesc Lîna 
de aur cu un leu înaripat, simboluri care dau naştere 
unor subtile interpretări.  Leul ivit pentru prima oară 
în povestire ca paznic al castelului misterios, este 
aşezat pe o fîntînă, cu o spadă goală între labe, pe care 
o rupe şi ale cărei bucăţi le aruncă în fîntînă. Leul, 
regele animalelor este una dintre reprezentările 
mercurului filosofic. Ziua următoare, Christian este 
condus din nou la fîntînă, aici leul ţine între labe o 
placă avînd gravat acest text: " Prinţul Hermes. După 
atîtea răni făcute în trupul omenirii, aici prin 
oblăduirea lui Dumnezeu şi cu ajutorul Artei curg eu, 
un leac bun împotriva bolii. Să mă bea cel ce poate; să 
se spele cel ce doreşte; să mă deranjeuze cel ce 
îndrăzneşte; beţi, fraţilor şi trăiţi". 
     După ce s-au spălat la fîntînă şi  au băut din apa sa, 
invitaţii îmbracă haine somptuoase, simboluri ale 
metamorfozei, apoi primesc o altă Lînă de aur 
presărată cu pietre preţioase. Medalia agăţată de lîna 
de aur are gravat pe o faţă un verset din Isaia : "Şi luna 
va străluci ca soarele, iar soarele va străluci de şapte 
ori mai mult". La sfîrşitul romanului, Christian se 
bucură de favorurile deosebite ale tînărului Rege; 
povestirea se termină prin procedeul ultimelor pagini 
pierdute şi prin paradoxul eroului care ajunge la el 
acasă, deşi şi-ar fi dorit să rămînă la castel!
    Dincolo de farmecul pe care îl stîrneşte lectura 
Nunţii chimice, romanul lui Andreae este unul 
profund, caracter pe care îl accentuează analiza 
simbolicii prezente în paginile sale. Judecata cea  
mai frecventă în privinţa rosicrucianismului este cea 
că ne aflăm în faţa unui sincretism, a unei sinteze 
compozite. Descifrarea simbolurilor este anevoiasă, 
specialiştii din vremurile noastre întîmpinînd unele 
dificultăţi în înţelegerea semnificaţiei acestor 
simboluri pentru trăitorii începutului de veac XVII. 
Cultura 
literară a 
autorului 
din secolul 
al XVII-lea 
nu este 
numai de 
mare 
profunzime 
şi întindere, 
ci şi plină de 
aluzii şi de 
imagini 
insondabile 
în zilele 
noastre. 
Majoritatea 
imaginilor 
din Nunta 
chimică 
apartine 
limbajului 
alchimic şi 
dovedeşte o 
cunoaştere 
profundă a literaturii alchimice. "Maniera în care 
imaginile se succed şi se înlănţuie ne permite să 
regăsim în roman descrierea detaliată a unui proces 
alchimic tradiţional. Unul dintre cei mai buni 
cunoscători al literaturii alchimice, Carl Gustav 
Jung, are deplină dreptate să ia opera lui Andreae ca 
una din sursele importante pe care se bazează teza 
sa de psihanaliză. Nunta chimică este prima operă 
spagirică pe care o citează în al său Mysterium 
coniunctionis", notează Bernard Gorceix.
     Nunta chimică este un strălucit exemplu de 
alegorie spirituală, de alchimie interioară, folosind 
procedeele transmutaţiei alchimice. Captivat de 
frumuseţea romanului, Goethe se întreba într-un 
poem esoteric : "Aşadar, cine a împletit Trandafirul 
cu Crucea?" (va urma) 
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Consumul de azime, care părea absolut firesc pe 
vremea lui Moise, este acum anacronic pe vremea lui 
Iosue. Împreună cu azimele, evreii au mai consumat şi 
boabe de grâu prăjite, prin acesta se făcea o referinţă la 
bunurile acestui pământ la intrarea lor oficială în Ţara 
Canaanului; 

a)  sărbătoarea Paştelui a îmbrăcat un caracter nou, 
eminamente biblic şi religios, ceea ce a însemnat 
sfârşitul perioadei deşertului şi care a coincis cu 
încetarea definitivă a manei. În textul din Ios 5,12, 
termenul mană este folosit de două ori, ceea ce este un 
indiciu referitor la importanţa acestui aliment, de care 
au dispus evrei în deşert (cf. Ex 16,1-36). Încetarea manei 
însemna de fapt şi încetarea definitivă a perioadei 
petrecută în deşert; 

b) începând cu acest moment solemn, ”evreii au 
mânat din roadele Canaanului” (Ios 5,11). Această 
menţiune nu pare să fi avut vreo importanţă deosebită, 
ci mai degrabă un înţeles religios general. Evreii păşesc 
acum într-o ţară pe care Dumnezeu a dat-o patriarhilor, 
o ţară cu o cultură nouă şi deci gestul lor posedă o 
încărcătură religioasă acum în preajma sărbătorii 
Paştelui. Încetarea definitivă a manei însemna pentru 
evreii un nou început, acela al consumului de acum 
încolo din fructele obişnuite ale Pământului Făgăduinţei. 
În felul acesta, autorul textului biblic respectiv prezintă 
celebrarea Paştelui, ca pe o sărbătoare firească, în care 
toţii evreii consumă din alimentele pe care ţara 
Canaanului le punea la dispoziţie din belşug; 

c) locul celebrări Paştelui a fost aleasă câmpia 
Ierihonului (cf. Ios 5,10) şi nu în vechiul sanctuar 
canannean de la Ghilgal. Acesta a fost construit cu toată 
probabilitatea ulterior în amintirea evenimentelor 
petrecute aici pe locul fostului sanctuar păgân. În plus, 
celebrarea Paştelui şi-a păstrat pentru evrei caracterul ei 
familiar (cf. Ex 12,1-14). Dar despre acest lucru vom mai 
avea ocazia să vorbim în paginile care urmează. 

Pericopa noastră biblică se încheie cu o menţiune 
demnă de luat în seamă şi care face legătura între textul 
nostru pascal cu cele petrecute sub patriarhi sau sub 
Moise. Textul de studiu este acelaşi (cf. Ios 5,15): apariţia 
îngerului ne aminteşte de vechile teofanii din timpul 
patriarhilor sau, şi mai recent, de pe vremea lui Moise cu 
rugul care arde fără să se consume (cf. Ex 3,1-6). Probabil 
îngerul numit în textul de faţă ”capul oştirii Domnului”, a 
venit cu o misiune precisă, acea de a da anumite 
instrucţiuni în materie. Prezenţa îngerului este un semn 
al prezenţei lui Dumnezeu, care se va adresa personal 
lui Iosue (cf. Ios 6,2). Teofania are şi un alt scop, acela de a 
arăta că Iosue este pus pe aceiaşi linie cu înaintaşii săi: 

a) cu patriarhul Abraham (cf. Gen 15,12); 
b) cu Moise, a cărui experienţă cu divinul, o 

cunoscuse direct de la sursă (cf. Ex 3,3-6). 
Textul biblic insistă asupra caracterului charismatic 

al misiunii lui Iosue, acela că Dumnezeu este singurul, 
care îl protejează, îl inspiră şi-l conduce. Ordinul pe care 
îl primeşte Iosue este întru-totul asemenea celui pe care 
Moise l-a primit în Ex 3,5. Probabil această relatare 
biblică s-a dorit să se refacă oarecum întemeierea 
sanctuarului de la Ghilgal. De aceea, este clar că autorul 
cărţii lui Iosue esre mânat de dorinţa de a apropia figura 
lui Iosue de cea a lui Moise, adevaratul conducător al 
poporului, un adevărat model de urmat pentru Iosue. 
Am putea spune, că Iosue s-a aflat încontinuu în aceasta 
stare charismatică. Toate acţiunile şi faptele sale, 
petrecute pe fondul istoric cunoscut de toţi, au şi un 
fond de mister. Scoaterea încălţămintei din picioare 
aduce aminte de viziunea sublimă avută de Moise pe 
muntele Sinai. Distanţa înapoi până la Sinai este acum 
destul de mare, iar autorul cărţii lui Iosue găseşte ca 
foarte nimerit înlocuirea prezenţei lui Iahve cu prezenţa 
unui înger. Acest text a fost redactat cu toată 
probabilitatea în perioada deuteronomistă, când 
asistăm la o dezvoltare teologică a angelologiei.

O perioadă de timp foarte importantă ia sfârşit în 
mod definitiv, este vorba despre timpul deşertului, şi 
începe o nouă perioadă, cea a vieţii sedentare în Canaan, 
după care generaţii şi generaţii de evrei au visat. Acum 
îşi văd visul împlinit! Sărbătoarea Paştelui şi consumul 
produselor specifice din noua lor patrie, Israelul, 

subliniază această ruptură între trecut şi prezent, între 
vechi şi nou, care acum cu prilejul Paştelui devine o 
chemare, dar şi un mesaj, care pentru Iosue are o 
semnificaţie de noutate pentru viaţa evreilor pe viitor. 

2. 6 – Celebrarea Paştelui sub Ezechias (2Cron 30,1-27)

Mai bine de şapte sute de ani mai târziu, de când 
evreii sub conducerea lui Iosue au păşit pentru prima 
oară pe Pământul Făgăduinţei, pe tronul de la Ierusalim s-
a urcat regele Ezechias, un rege temător de Dumnezeu şi 
cu mult respect pentru tradiţiile părinţilor. Acesta a 
sărbătorit la Ierusalim pentru prima dată celebrarea 
Paştele într-un cadru solemn după secole şi secole de 
aşteptare de delăsare religioasă. Despre activitatea sa 
ieşită din comun pe tărâm religios ne dă mărturie 
cronistul în cartea cu acelaşi nume: 2Cron 30,1-27. 

În cazul regelui Ezechias, ca şi în cazul regelui Iosia 
trebuie să facem o referinţă de rigoare. Cartea Cronicilor 
ne dau mărturie despre sărbătoarea Paştelui în viziunea 
cornistului şi prin aceasta Cronicile nu ne dau mărturie 
despre realitatea de facto contemporană cu cei doi regi. 
Trebuie să avem prezent că cartea Cronicilor sau 
Paralipomena au fost scrise mult mai târziu şi de aceea 
teologia cronistă, care aşa cum ştim, a avut câteva punte 
foarte precise din punct de vedere teologic. 

Secole de adevărat de păgânism s-a instaurat la 
Ierusalim datorită unor regi, care au făcut de toate, dar 
numai pe Dumnezeul, Cel viu şi adevărat, nu l-au 
reprezentat cu cinste şi cu demnitate. Regele Ezechias, 
în prima fază, a săvârşit toate faptele preparative în 
vederea Paştelui (cf. 2Cron 30,1-12), după care el celebră 
cu mult fast sărbătoarea Paştelui (cf. 2Cron 30,13-22), 
sărbătoare care a durat două săptămânii (cf. 2Cron 
30,23-27). Acesta este o diagramă a textului biblic. 
Fiecare amănunt descrie importanţa celebrării, care a 
însemnat: 

a) participarea întregului Israel; 
b) celebrarea în conformitate cu vechile prescrieri 

rituale; 
c) abundenţă de sacrificii de holocaust; 
d) celebrarea propriu zisă sărbătorită prelungit, cu 

multă fervoare, în cântece şi cu multă bucurie populară. 
În concluzie se poate afirma, că toată această 

sărbătoare a însemnat renaşterea lui Israel. Paştele este o 
reprezentaţie dramatică al primului Paşte al exodului. 
Regele Ezechias a destinat această sărbătoare pentru 
întregul Israel, însă puţini au venit la Ierusalim din 
Regatul de Nord. De fapt, această sărbătoare era gândită 
de regele Ezechias ca o sărbătoare a întregului Israel, a 
împăcării cu ori ce preţ între toţii evreii risipiţi 
pretutindeni prin ţară. Este şi un sâmbure de adevăr 
istoric în această iniţiativă minunată e regelui Ezechias, 
care voia cu ori ce preţ să restabilească unitatea 
poporului pierdută prin ruptura nordului de sudul 
ţării. Istoria în prezintă ca pe un nou Solomon, care 
guvernează ţara înaintea schismei. În timpurile 
prelungite care s-au scurs de la scindarea Israelului, au 
făcut să cadă tot mai mult praf peste toate instituţiile 
israelite, sărbătoarea Paştelui totuşi a continuat să fie 
celebrată, dar de la an la an mai modest pierzând-şi 
enorm de mult din conţinutul şi din importanţa ei 
religioasă şi teologică, pe care a avut-o această 
sărbătoare încă de la început ei. Din timp în timp însă, 
evrei decăzuţi a tratat cu indiferenţă vinovată 
sărbătoarea Paştelui, iar din pricina unor neglijenţe 
culpabile mulţi evrei şi-au împrăştiat forţele neglijând 
aproape total obligaţiile care le reveneau. Nu mai 
mergeau nici în fiecare an la Ierusalim, nici nu mai 
sărbătoreau Paştele cu întreaga comunitate ebraică. 
Regi infideli s-au succedat rând pe rând pe tronul lui 
David iar delăsarea religioasă s-a degradat încetul cu 
încetul. Poporul nu se mai aştepta nimic de la regat 
schismatic, în timp ce frecvenţa la templu devenea din 
ce în ce mai mică. În regatul lui Iuda se neglija totul 
templul, sărbătorile tradiţionale, legea etc., iar 
preoţimea a adormit total. Regi, la rândul lor. se 
prezentau unul mai rece decât celalalt, cum ar fi: Ioram, 
Athalia, Ioas, Achas. Israelul avea îndreptate privirile 
sale în altă parte! 

Regii nu făceau nimic altceva, decât prin pilda lor 
rea, să descurajeze pe ori ce cale evlavia evreilor buni, 
care de mult au ajuns minoritari. Regele Ezechias, 
cuprins de mare zel, a trimis mesageri săi în tot regatul, 
dar şi la triburile lui Efraim şi a lui Manase, pentru a 
chema tot poporul la sărbătoarea Paştelui. Pe un ton 

foarte conciliant, regele Ezechias se adresa poporului 
său de pretutindeni cu cuvintele: 

”Domnul Dumnezeul nostru este milostiv şi îndurător 
şi nu-şi va întoarce faţa sa de la voi, 
când veţi face pocăinţă!” (2Cron 30,6b).
Mesajul acesta era adresat evreilor care locuiau în 

Regatul din Nord, al cărui teritoriu fusese ocupat între 
timp de asirieni. Cuvântul de ordine al regelui Ezechias 
era unul singur: întoarcere! Regele, mânat de duhul 
blândeţii, spera că evreii îi vor auzi î sfârşit glasul 
Domnului şi se vor întoarce, cu mic, cu mare, de pe căile 
rele, pe care au mers până acum. Vor veni să 
sărbătorească Paştele la Ierusalim ”de la Beerşeba până la 
Dan” (2Cron 30,5), adică părinţii, fraţi şi fiii voştri: 

”Ca să slujească Domnului Dumnezeului vostru, 
ca el să întoarcă de la voi văpaia mâniei Sale !” (2Cron 

30,8). 
Nici preoţii nu erau nici pe departe pregătiţi pentru a 

sărbători Paştele, mulţi dintre ei nu mai păzeau de mult 
poruncile Domnului aşa cum se cuvine. Un mare număr 
dintre ei nu se aflau nici măcar în condiţiile de puritate 
legale. Erau atât lucruri de făcut. Această sărbătoare 
cădea ”în luna a doua” (2Cron 30,2), în conformitate cu 
dispoziţiile Num 9,6-13, text care este însă din perioada 
post-exilică. Adevăratul motiv al acestei întârzieri se 
află în lipsa de zel şi de interes la foarte mulţi preoţii. A 
fost stabilită totuşi sărbătoarea Paştelui ”în luna a doua, 
în ziua paisprezecea, între cele două seri” (Num 9,11), aşa 
cum prevedea legea din moşii, strămoşi. Indiscutabil, 
textul din Num 9,1-14, evident de origine sacerdotală, 
adaugă o reglementare importantă referitoare la 
sărbătoarea Paştelui (cf. Ex 12,1-51), conţine o dispoziţie 
complementară şi de mare interes practic, atât pentru 
evrei, cât pentru cei ce trăiau în diasporă, care, aşa cum 
se ştie, erau ţinuţi de a veni anul la Ierusalim cu prilejul 
sărbătorii Paştelui. Evreii, care veneau de la mari 
depărtări şi prin forţa lucrurilor, vrând nevrând, 
deveneau impuri în timpul călătoriei. În felul acesta, 
evreii din diasporă riscă să nu poată sărbători Paştele 
din cauza prescripţiilor de purificare. (A se vedea 
regulile relative de-a a fi pur sau de-a a fi impur: Lev 11,1-
16,34). De fapt, acest text biblic general l-a inspirat pe 
cronist în cazul de faţă prin cele două trăsături esenţiale 
(Num 9,1-14):

a) starea de impuritate generală; 
b) lungul drum ce trebuia străbătut până la 

Ierusalim şi care era plin de prilejuri de a deveni impur. 
Invitaţia regelui Ezechias nu a fost primită cu 

entuziasm deosebit în vechiul regat al Israelului. Mai 
mulţi oameni din clanurile lui Aşer, Manase şi Zabulon 
au venit doar ei singuri la Ierusalim (cf. 2Cron 30,10-11), 
în schimb, cei din Iuda s-au adunat în număr mare dând 
curs invitaţiei regelui (cf. 2Cron 30,12-13). Mulţii au 
mâncat Paştele în mod nedemn şi prin acesta nu au dat 
importanţa cuvenită la prescrierile lui Moise de altă 
dată. În felul acesta, au mâncat Paştele fără să fie 
purificaţi în prealabil. Aceştia proveneau în special din 
triburile lui Manase, a lui Isahar şi a lui Zabulon (cf. 
2Cron 30,18). Avem în acest verset un aspect 
extraordinar al unui Paşti ecumenic în toată puterea 
cuvântului: 

a) valorile sale umane sunt superioare aspectelor 
tehnice şi rituale (cf. Lev 15,31); 

b) toate acestea au loc prin decretul regelui sub 
presiunea intereselor politice. 
Trebuie spus că autorul măreşte puterile care ţin de 
sacrificiu a leviţilor propunând motivul impurităţii 
poporului. Este cunoscută preocuparea cronistului 
pentru puritatea rituală. Regele Ezechias însă s-a rugat 
pentru toţi evreii, iar ”Domnul a iertat poporul!” (2Cron 
30,20). Un entuziasm de nedescris a cuprins atunci pe 
toţi participanţi la sărbătoare, încât numeroşi pelerini 
au hotărât pe loc să-şi prelungească şederea la 
Ierusalim pentru a celebra întreagă sărbătoare de 
şapte zile. Regele a dăruit cu acest prilej un număr de 
”o mie şi şapte mii de vite mici” iar colaboratorii săi au 
dăruit şi ei un număr de ”mie de viţei şi zece mii de vite 
mărunte”. ”Cu acest prilej, notează în continuare textul 
cronistului, au fost sfinţiţi şi mulţi preoţi!” (2Cron 30,24). 
De pe timpul regelui Solomon, aşa cum îşi aminteşte 
memoria colectivă, nu a mai fost o asemenea 
sărbătoare, trăită atât de intensiv de evrei adunaţi la 
Ierusalim. Această sărbătoare a fost şi semnalul dat 
poporului a unei învingeri religioase şi a unei reacţii 
puternice contra idolatriei şi delăsării în credinţă.

(va urma)
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Organism viu, întrupat dintr-o dispersare de 
rădăcini evolutive ramificate – constituite din etapele: 
protoelena, elena antică, elena comună, greaca medie 
sau bizantină şi, în fine, greaca modernă sau neogreaca; 
varietăţile dialectale, cu periodice exacerbări şi 
specializări: dialectele arhaice locale, aticismul, 
alexandrinismul; dihotomiile: discurs scris/discurs 
oral şi limbă literară pură/limbă populară comună – 
limba greacă ilustrează destinul polivalenţelor şi al 
partiţiilor puse în mişcare de un intens suflu istoric, cu 
componente politice şi culturale determinante, uneori 
chiar pentru actul de desemnare a felurilor vorbirii, 
prin crearea de verbe speciale (βαρβαρίζω – 
vorbesc/scriu greceşte cu multe greşeli, în stil barbar, 
αττικίζω – vorbesc în dialect atic, ελληνίζω – 
vorbesc/imit limba sau obiceiurile grecilor). Întreaga 
devenire a acestei limbi pe parcursul a peste patru 
milenii indică tocmai forţa spirituală idealizată de către 
Wilhelm von Humboldt ca principiu creator de 
specificitate intelectuală a unei naţii. Limba însăşi este un 
tip de produs al specificităţii intelectuale care, în cazul 
Greciei, în perspectivă diacronică, se poate dovedi a fi 
purtătorul viilor scântei inspiratoare, capabile, dacă nu 
să reaprindă flăcările unei civilizaţii de prestigiu 
universal, atunci cel puţin să asigure o strălucire de 
reper.

Itinerariul istoric al actualei limbi oficiale a statului 
grec independent este însemnat cu marcaje mai 
degrabă ideologice şi politice decât pur lingvistice; pe 
baza acestora s-au teoretizat convenţional patru 
perioade: veche – αρχαία, sau elenă (până în secolul al 
IV-lea a.Ch.), comună – κοινή (secolul al IV-lea a.Ch. – 
secolul al VI-lea p.Ch.), medie – µεσαιωνική sau 
bizantină – βιζαντινή (secolul al VI-lea – 1453), modernă 
sau neogreacă – νεοελληνική (de la jumătatea secolului 
al XV-lea până astăzi). Pentru a completa schema 
acestei delimitări, este oportună trimiterea la 
momentul de geneză a culturii elene, întrucât până la 
acesta se extinde structura limbii greceşti. Astfel, 
instalarea în Grecia a populaţiilor indoeuropene 
ulterior numite Έλληνες (elenii) se produce pe durata 
mileniului al II-lea a.Ch., în valuri succesive (οι Ίωνες – 
ionienii, οι Αχαιοί – aheenii şi οι ∆ωριείς – dorienii), care 
întâlnesc deja o populaţie autohtonă, preheladică, cu o 
cultură proprie destul de dezvoltată, vorbitoare a unei 
limbi neindoeuropene şi generoasă în elemente de 
transfer. La nivel lexical, o serie de cuvinte din 
neogreacă atestă acest transfer, confirmând punctul 
genealogic de pornire a evoluţiei limbii (exemple: 
λαβύρινθος – labirint,  κυπάρισσος – chiparos,  θάασσα – 
mare,  νήσος – insulă,  κυβερνώ – a conduce,  θάλαµος – 
încăpere,  ζέφυρος – zefir, ρόδον – trandafir s.a.). Odată 
contopite cele două populaţii, după câteva veacuri va 
înflori civilizaţia miceniană, care a lansat sistemul de 
scriere silabic în „linearul B”. Mai târziu, în secolul al 
VII-lea a.Ch., de când datează mărturii arheologice ale 
limbii greceşti, scrierea va fi alfabetică, de inspiraţie 
feniciană, cu adaptări la limba greacă, inclusiv 
privitoare la direcţia de orientare a scrisului (fenicienii 
notau literele de la dreapta la stânga, însă grecii au 
inversat orientarea pe primul rând, menţinând-o pe cea 
specifică limbilor semitice pe rândul al doilea, sens 
dictat de ritmul agrar). Contextul favorizează aici 
iniţierea unei scurte incursiuni în istoria caligrafiei 
limbii greceşti. Astfel, până în secolul al IX-lea p.Ch., 
limba greacă a utilizat doar scrierea capitală, apoi pe 
cea tahigrafică pe papirus sau forma standardizată 
rotunjită, numită „scrierea cu litere rotunjite” 
(στρογγυλογράµµατι γραφή). Notarea cu litere minuscule 
finalizează seria tahigrafică, normalizată şi folosită 
sistematic în copierea manuscriselor. Aspect 
semnificativ pentru ideea de continuitate a tradiţiei 
grafice, tipul manuscris al neogrecilor îl reproduce 
fidel pe cel tipărit, cu separarea literelor între ele, 
adecvat în acest mod practicii manuscriselor Evului 
Mediu şi primelor ediţii tipărite (se poate constata 
fenomenul invers celui specific limbii arabe, unde 
caligrafia manuscrisă a literelor, legate între ele, este 
specifică şi scrierii tipărite). În inscripţiile antice şi în 
manuscrisele cu capitale rotunjite, cuvintele nu erau 
separate între ele şi nici nu purtau accent. Accentuarea 
ar fi fost inutilă pentru cititorul grec din antichitate, aşa 
cum este şi pentru cititorul neogrec, apt să citească fără 
dificultate textele actuale în capitale. 

Există opinii (Henri Tonnet, Ιστορία της νέας 
ελληνικής γλώσσας. Η διαµόρφωση της, Dim. N. 
Papadima, Atena, 1995) conform cărora nu există o 
greacă veche, ci o sumă de dialecte arhaice ale limbii 

greceşti. În realitate, până în secolul al III-lea a.Ch. a 
durat o epocă a dialectelor arhaice (εποχή των αρχαίων 
διαλέκτων), dintre care trec drept cele mai importante: 
ahaicul – τα αχαϊκά, eolicul – τα αιολικά, ionicul – τα 
ιωνικά şi doricul – τα δωρικά, toate înregistrând 
subdiviziuni. Timp de câteva veacuri, fiecare regiune şi 
polis autonom foloseşte un idiom propriu, iar rămăşiţe 
ale dialectelor arhaice, ionic şi ahaic-doric în mod 
special, sunt identificabile în graiurile şi idiomurile 
limbii neogreceşti. Cu toate acestea, comunicarea în 
spaţiul grecesc nu a fost obstrucţionată de diversitatea 
de graiuri şi dialecte, iar vorbitorii acestora aveau 
conştiinţa apartenenţei la o singură comunitate 
lingvistică. 

Treptat, unele idiomuri comune locale – τοπικές 
κοινές devin mijloc de verbalizare în scris pentru ca, 
ulterior, în Ionia, regiune cu o civilizaţie superioară, să 
se consacre prima limbă greacă comună – κοινή, 
dezvoltată din dialectul atic, care a subordonat celelalte 
dialecte şi şi-a arogat rolul istoric de a servi drept 
instrument de interacţiune între greci şi neamurile din 
statele elenistice (perşi, sirieni, iudei, arabi etc.). Este o 
consecinţă a prestigiului politic al Atenei, după căderea 
Imperiului ahemenid, dar mai cu seamă a reflectării 
creaţiilor artistice ale atenienilor în conştiinţa panelenă. 
Atenienii au avut la Marea Egee un imperiu, care a 
folosit dialectul atic; de asemenea, stăpânind Pireul, au 
ocupat cel mai mare ţărm al Greciei, eveniment ce a 
fixat dialectul atic drept limbă a comerţului. Totodată, 
el a dobândit strălucirea spirituală a limbii tragicilor şi 
filosofilor. Din motive de comoditate, în secolul al V-
lea a.Ch., societatea macedoneană vorbea în dialectul 
atic; în armata macedoneană din 334, care şi-a 
concentrat recruţi din toate oraşele-stat, în afară de 
Sparta, limba de comunicare era cea a dialectului atic, 
iar coloniile întemeiate de Alexandru cel Mare şi de 
succesorii săi au avut ca dialect comun această formă a 
limbii greceşti. Mulţi dintre grecii care au adoptat acest 
dialect erau de origine ionieni, fapt ce a conferit 
dialectului atic comun un vădit specific ionic.

Ca reacţie la reformarea limbii practicată de κοινή 
(înlocuirea cuvintelor arhaice cu sinonime mai regulate 
şi plastice, îmbogăţirea lexicului cu cuvinte noi, de 
origine străină), devenită limbă cotidiană, datorită 
caracterului omogen, simplificator şi oral, curentul 
aticist ce a debutat în secolul I a.Ch. a promovat 
principii puriste şi estetice, încercând să apere vechea 
limbă atică de transformările suferite în vorbirea 
cotidiană. Incriminând „limba barcagiilor”, partizanii 
acestui curent literar au invocat modelul lingvistic 
impus de Platon şi Demostene şi au programat limba 
καλή, frumoasă, a scrierilor lui Plutarch (secolul I 
p.Ch.) şi Lucian (secolul al II-lea p.Ch.), seducând o 
lungă galerie de scriitori, gramaticieni şi lexicografi. 
Rezultatul programului lor literar este perceput însă ca 
o creaţie artificială, forţată şi, mai mult, ca oprelişte în 
calea evoluţiei fireşti a limbii. 

Pe de altă parte, din limba κοινή a epocii clasice, cu 
filonul în dialectul atic, vorbit deopotrivă la curtea 
regilor macedoneni şi în cercurile militare şi politice ale 
imperiului macedonean, se va desprinde o κοινή 
elenistică sau alexandrina ionic-atică, adoptată nu 
numai de greci, ci şi de străinii elenizaţi, inclusiv de 
populaţiile bilingve din regiunile orientale (Asia Mică, 
Siria, Egipt, Persia, până la graniţele cu India şi 
Pakistan) supuse de către Alexandru cel Mare şi 
urmaşii lui.

În timpul ocupaţiei romane (146 a.Ch. – 330 p.Ch.) 
continuă procesul de nivelare a conflictelor dintre 
vechile cetăţi greceşti, care îşi pierd acum autonomia şi 
strălucirea. În Orientul elenizat înfloresc noi centre 
urbane intens populate şi cu mare amplitudine 
spirituală (Pergam, Alexandria, Antiohia). Se propagă 
un nou elenism, care depăşeşte frontierele etnice, 
materializându-se într-o formă de cultură şi educaţie 
transmisă în idiomul comun tuturor acestor populaţii, 
mijloc de comunicare scrisă şi verbală echivalând 
statutul de limbă internaţională a epocii. 

Această κοινή, al cărei izvor principal îl reprezintă 
limba Noului Testament, aspiră elemente din dialectele 
greceşti şi, totodată, cuvinte străine semitice, ebraice, 
latineşti ş.a. Fără a beneficia însă de unitate diacronică, 
ca şi unele etape anterioare, ea bifurcă aspectele scris şi 
vorbit, din cauza tendinţelor de arhaizare şi aticizare 
artificială a limbii, pregnante în mod special odată cu 
începuturile perioadei creştine. Dacă în primele secole 
ale creştinismului, biserica martirilor şi a primilor 
părinţi foloseşte o limbă simplă, fără note arhaizante şi 
accesibilă maselor, din intenţia de respingere a culturii 
elenistice, ca expresie a religiei păgâne, politeiste, după 
victoria asupra idolatrilor şi acceptarea noii religii de 
către Imperiul roman, biserica selectează un idiom 
arhaizant care o conduce, în secolul al V-lea p.Ch., la o 

limbă scrisă consacrat aticizantă, distanţată total de 
limba vie. Acest tip lingvistic se impune la 
Constantinopol, care, după Atena şi, ulterior, 
Alexandria, devine centrul spiritual al lumii elene şi, 
totodată, capitala politică şi religioasă a statului 
bizantin. În general, epoca bizantină trece drept una a 
purificării lingvistice (εποχή του γλωσσικού καθαρισµού). 
Însă, din secolul al VII-lea până în secolul al XI-lea, la 
nivelul limbii vorbite prinde contur accentuat 
neogreaca şi deja un grec de astăzi înţelege limba 
populară de la mijlocul secolului al XII-lea. Drept 
urmare, de acum datează încercări de redactare a 
textelor literare într-o limbă apropiată de cea vorbită. A 
patra cruciadă, soldată cu cucerirea 
Constantinopolului, punctează un moment important 
în istoria limbii: greaca veche încetează să fie folosită şi 
mai apoi impusă de către administraţia centrală a 
Bizanţului. Împărţirea spaţiului elen în principate 
înlesneşte diversificarea limbii κοινή vorbite şi 
generează apariţia dialectelor neogreceşti. 

Evenimentul istoric din 1453 marchează trecerea de 
la greaca medievală sau bizantină la neogreacă. 
Debutează etapa turcocraţiei (1453-1821), până la 
sfârşitul căreia limba greacă asimilează un mare număr 
de cuvinte orientale (turceşti, arabe şi persane), cu 
turca drept limbă-vehicol. Greaca insulelor ionice este 
ferită de această invazie, însă vocabularul ei acceptă un 
număr mare de cuvinte din dialectul veneţienilor, care 
au pus stăpânire pe regiune. Soluţia limbii la ceea ce 
deja devine το γλωσσικό ζήτηµα (problema lingvistică) 
va fi aceea de a împrumuta nu din limbile europene, 
cum ar fi fost firesc, ci din limba greacă veche, apelând 
astfel la propriile straturi anterioare. Arhaizarea limbii 
redevine o sursă internă de primenire şi înfrumuseţare 
(καλλωπισµός) şi se va numi καθαρεύουσα, sau aventura 
cosmetizării prin katharsis-ul lingvistic. 

Spre sfârşitul acestei perioade, alte iniţiative de 
reformare a limbii impun în scris două nivele: cel pur – 
καθαρή şi cel popular sau demotic – δηµοτική, proces 
continuat şi după 1821, în intervalul declanşat de 
crearea statului independent şi prelungit până în 
prezent. În anii 1825-1840, în care la Atena se pun 
bazele statului liber al Greciei moderne, capătă 
aderenţă o nouă δηµοτική  vorbită, lansată de dialectul 
peloponesiac. Paradoxal, în administraţie şi în 
învăţământ îşi continuă cariera limba scrisă arhaizantă 
καθαρεύουσα. În acelaşi timp, demotica devine limba 
prozei şi a poeziei secolului al XX-lea, pătrunzând 
astfel în manualele şcolare prin intermediul textelor. În 
anul 1917, guvernul grec adoptă reforma 
învăţământului şi a limbii, popularizând o gramatică 
nouă, cu reguli ortografice simplificatoare. Într-o 
consecuţie anevoioasă, abia în 1976, odată cu 
reinstaurarea democraţiei, limba demotică este admisă 
legal ca limbă oficială a statului grec, în ambele 
variante, scrisă şi orală. Se înregistrează astfel o 
performanţă fără precedent în istoria limbii şi culturii 
elene, şi anume încheierea unei îndelungate coexistenţe 
a celor două varietăţi lingvistice şi geneza unei limbi 
amestecate în mod natural, un tip de καθαρή δηµοτική 
(demotică curată) sobră, normată în 1981 de către 
gramaticianul Manolis Triandafyllidis. Printr-o stranie 
răsturnare de situaţie, demotica oficială se află astăzi 
pe poziţia de altădată a katharevusei, manifestând 
aceeaşi înclinaţie tiranică de expulzare a formelor şi 
expresiilor provenite din varianta oponentă, după cum 
aceasta din urmă ostracizase împrumuturile străine şi 
modelele aberante. Ultima legiferare care intervine 
asupra conformaţiei limbii greceşti prevede, în 1982, 
renunţarea la utilizarea în scris a spiritelor aspru şi lin 
şi trecerea la sistemul ortografic monotonic, 
monoaccentuativ.

Prin prisma periodizării, este remarcabilă trăsătura 
definitorie a întregii istorii a limbii greceşti, care constă 
într-un mecanism cu dublă mişcare, de diviziune şi 
convergenţă, de dilatare şi contracţie a mijlocului de 
comunicare. Mai mult, începând din secolul al XVIII-
lea, limba greacă nu mai prezintă o evoluţie naturală, ci 
este obiectul demersurilor dificile de creare a unei 
limbi naţionale contemporane. Subsumată trăsăturii 
formulate, diglosia este un fenomen cu ocurenţă în 
toate fazele constituirii limbii greceşti, determinat de 
partiţia duală: limbă scrisă/limbă vorbită, limbă 
populară, spontană/limbă cultă, arhaizantă.

Totodată, limba greacă tratează împrumuturile şi 
tentaţia termenilor străini prin dezvoltarea unui reflex 
propriu de autoprotecţie în faţa a ceea ce ea percepe 
drept agresiune lingvistică cu efect mutilant. Astfel, 
până şi neogreaca manifestă în faţa influenţelor limbii 
engleze sau franceze eterna reacţie de respingere şi de 
elasticizare a propriilor expresii şi cuvinte, adesea prin 
traducere directă.

cultura   religie    filosofie

(va urma)
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E o vorbă care spune că „Mai bine mai tîrziu decît 
niciodată”. Aşa este, fără îndoială, numai că nu-i la fel cu 
dacă s-ar fi întîmplat la timpul potrivit. Dincolo de 
bucuria firească, stăruie undeva, în adîncul sufletului, un 
gust amărui. Cu nişte ani în urmă, nu prea mulţi, s-a ivit 
în existenţa mea de anticălător posibilitatea de a pleca, nu 
singur, la Paris. Era cît pe ce, dar îngerul pervers sau, mă 
rog, entitatea care îmi tot face feste (acest „cît pe ce” m-a 
urmărit mereu de-a lungul vremii) mi-a risipit în ultima 
clipă şansa la care nici nu mai speram.

Şi iată, acum... Potrivnicii nevăzuţi s-au îndurat şi, 
graţie unei gentile poftiri a lui Dragoş Cojocaru, care mi-e 
nepot, mi-am făcut bagajele, încă neconvins că voi păşi în 
sfîrşit în vechea Luteţie.

Pornim, într-un grup de patru, spre Bucureşti. Un 
drum în noapte, cu un autobuz care îşi face treaba. Orele 
trec greu, dar trec. Priveşti pe geam, n-ai ce să vezi. 
Lumini, luminiţe, şi atît. Poate de asta m-a răzbit somnul 
pe mine care în viaţa mea n-am putut să aţipesc la un 
drum oricît de lung.

Nu se crăpase încă de ziuă cînd am ajuns la Otopeni. 
Avioanele sînt colea, dar, ciudat, inima nu-mi bate cine 
ştie ce. Poate că totuşi o să avem parte de un văzduh bun 
şi de o navă aşijderea. Aşteptare, şi iar aşteptare, pînă ce, 
trecînd prin vămile cuvenite, ne îmbarcăm în fine. Ca un 
făcut, avem avionul 13 şi asta nu-i de natură să dea curaj 
unei firi mai superstiţioase. Cum sînt eu...

Mai zburasem, cândva, către Roma. Ţin minte atacul 
de panică pe care l-am avut atunci. A fost cît pe ce să mă 
reped la uşă în clipa decolării, s-o forţez şi să sar cît timp 
aparatul mai rula pe pistă. Am reuşit să mă stăpînesc şi, 
cum zborul era lin, chiar mi-a plăcut.

Ei, se vede că de data asta cerul pe care-l străbatem e 

mai accidentat. Din cînd în cînd ne hurducăm ca o căruţă 
pe o uliţă cu gropi. Scuturături-scuturături, hopuri-
hopurele... Altora văd că nu le pasă, se uită liniştiţi prin 
hublou, dar eu trec din crispare în crispare.

Reperul meu sînt stewardesele. Calme, îşi fac 
meseria. Nu seamănă cu cele din legenda despre mult-
arătoasele zburătoare. Sînt femei de o anumită vîrstă, 
care nici în tinereţe nu par să fi fost chipoase din cale-
afară. Dar, sigur, drăguţe, serviabile... O stewardesă cu 
mină obosită ne îmbie să sorbim o ceşcuţă de „kefi”, de 
cafea adică, într-o frangleză care nu-mi sună bine.

Daradaica, un Air France de mici dimensiuni, înghite 
cum-necum distanţele, iar eu, încordat şi nutrit cu 
docufilme („Clipe de coşmar”, „Secundele dinaintea 
dezastrului”), am tot felul de reprezentări aiurea cu 
terorişti, incendii, accidente mai mult sau mai puţin 
fatale. Şi un supărător huiet în urechi! ...

Mai repede decît mă programasem eu lăuntric 
începem coborîrea. O coborîre lungă, lungă, lungă. Nu se 
mai aud motoarele. Plutim. Dar oare de ce or fi tăcut toţi 
pasagerii? Nici un rîset, nici o mişcare. Se aşteaptă... 
contactul cu solul. Care, fără vreun incident, se produce.

În ciuda entităţilor superoculte, am pus piciorul în 
Paris. Prima mişcare – la hotel! Şi începe un zig-zag, de 
colo-colo, de colo-colo, cu metroul de mă apucă 
buimăceala. Dacă mă rătăceam cumva, acolo rămîneam, 
atît de fin e simţul meu de orientare.

Prima impresie – deloc grozavă. În vintrele 
metropolei, nu zic că e mizerie, dar te trece, aşa, un fior de 
neplăcere. Şi asta nu neapărat pentru năboiala de tuciurii 
care te împresoară. Albii zici că-s minoritari; printre ei, 
asiatici (ca să nu le zic galbeni) duium! Mulţi ai naibii 
afroparizienii ăştia, te simţi stingher să ai un ten mai 
deschis la culoare. Unii par mai agresivi, dar în general 
ne îngăduie în preajma lor. La staţia... Le Blanc Mesnil nu 
coboară nici unul. Cred şi eu...

Depunem bagajul la Hotel Jarry, de pe străduţa cu 
acelaşi nume şi, strecurîndu-ne printre viguroşii 
reprezentanţi ai unui continent unde te prinde bronzul 
înainte de a te naşte, ieşim să vizităm ce s-o putea din 
marele oraş. Încă nu m-am dezmeticit din năuceala ce mă 
cuprinsese şi, deodată, după un urcuş uşor, o 
splendoare! Înveşmîntată în mister, de o graţioasă 
măreţie, dalba Sacré-Coeur, proiectată pe un cer azuriu. 
N-am putut trece mai departe. Acolo şezum şi 
contemplarăm, cu gîndul de a reveni.

O oarecare oboseală ne dă tîrcoale. O noapte întreagă 
cu autobuzul, emoţiile plutirii cam hîţînate prin ceruri-
nalte. Ajungem în Place Pigalle. Nici o „vedetă” a locului, 
dintre cele care, ştiţi dumneavoastră, seara, intens boite, 
te ispitesc. Mai bine, nu vreau să-mi mînjească 
priveliştea. La ora amiezii, zona – ca toate cele din Parisul 
baronului Haussmann – îşi devoalează boieria 
arhitecturală. Construcţiile, care nu seamănă neapărat 
una cu alta, sînt aliniate cu o rigoare care e o desfătare a 
ochiului. Nimic alandala, totul proiectat într-un 
armonios ansamblu. Pe alocuri, îţi aminteşti de... micul 
Paris. De Bucureştiul nostru, care va să zică. Uite şi 
Moulin Rouge! Altă legendă... Şi cam atît. O fi ce-o fi 
înăuntru (dar, deh, n-avem noi buzunarele pline; şi apoi, 
cancanul e un dans care, chit că săltăreţ, nu mă atrage), 
dar pe dinafară, să mă iertaţi, locaşul e dezamăgitor, cu o 
tentă de kitsch. Seara o fi arătînd altfel, mai ademenitor.

Smulgîndu-se din ambianţă, cvartetul nostru 
(Dragoş, zis şi Nuni, tatăl lui, Liviu Cojocaru, prietena lui 
Nuni, Luminiţa, şi eu, ultimul pe listă, cu voia dvs.) o ia 
înspre Catedrala Notre-Dame, pe care atîtea cărţi şi atîtea 
filme au nemurit-o. Intrăm. Biet necredincios ce mă aflu, 
sînt copleşit de atmosfera de cucernicie sobră care 
înăuntru domneşte. Simţi că aici, oricît ai fi de tulburat, îţi 
poţi găsi un echilibru, o împăcare poate chiar. Vitraliile, o 
minune, sînt parcă un filtru prin care se prefiră un har 
dumnezeiesc. Iar sunetele de orgă ce acompaniază slujba 
pe care avem norocul să o ascultăm umplu sufletul de o 
înseninare ce se împînzeşte dincolo de clipă. Şederea în 
marea catedrală, pentru mine, e binefăcătoare.

Ieşim, îmbogăţiţi lăuntric şi cu o anume dispoziţie 
reflexivă. Pe Sena alunecă vaporaşe. Parcurgem, fără a 
zăbovi, Cartierul Latin. Nu e lipsit de poezie, o poezie 
evocatoare, cu terasele şi cafenelele lui unde atîtea şi 
atîtea nume mari au adăstat. Aici, de bună seamă, ne vom 
întoarce.

E răcoare. Se presimte o ploaie. Cu nesaţul şi rîvna 
turistului ce nu are mult timp la dispoziţie, o pornim spre 
Turnul Eiffel, fără de care nu se poate. E seară, curînd se 
întunecă. Şi se porneşte şi o ploaie ca aceea, o ploaie de 
vară. Sînt gata să renunţ, cum să urci în ceruri, cînd cerul 
pare atît de neprietenos? Noroc de Liviu, avid să vadă cît 
mai multe în timpul de care dispunem. Ziua se îngînă cu 
noaptea cînd începem ascensiunea în turnul hulit de 
mulţi atunci cînd a fost înălţat. Suim, suim, parcă nu se 
mai termină – ce Dumnezeu, sîntem într-o rachetă care 
decolează? Am oleacă de vertij de înălţime, aşa că, ajunşi 
sus, mă uit de jur-împrejur, dar mai cu grijă. Peisaj 
uimitor, cu geometria de aur a clădirilor perfect rînduite, 
lumini ca pe firmament, celebrele repere – Sena, cu 
ambarcaţiunile ce lunecă încoace şi încolo, Arcul de 
Triumf, turlele de la Notre-Dame, Cîmpul lui Marte, 
Turnul Montparnasse, dar cîte nu se văd! Undeva, în 
zare, Sacré-Coeur. Nu prea ai cum să contempli, cu 
lumea zgomotoasă care foieşte ca într-un Turn Babel 
renăscut. Într-un tîrziu, după ce ne săturăm de privit, 
coborîm. Şi cu ascensorul, şi apoi, sute şi sute de trepte, 
cu piciorul. Păi nu? Cînd mai punem noi piciorul aici?

Pentru o singură zi, ajunge. Haidem la hotel! Pe 
coridoarele lungi ale metroului, pe pereţi, afişe cu fel de 
fel de manifestări. E şi un Cyrano de Bergerac, cu Placido 
Domingo, în regia lui Petrika Ionesco. De văzut, de 
auzit...

Şi a fost ziua a doua... Flanăm pe bulevardul Saint 
Michel. Pe terase, oameni parcă fără griji zăbovesc la o 
ceaşcă de cafea şi privesc, privesc. Nici o înnegurare. Pas 

de crise... Păşim, mai departe, în Grădina Luxembourg, 
unde venea Emil Cioran să-şi mai destindă nervii veşnic 
încordaţi. Ce linişte, în care să tot stai să te destinzi! Peisaj 
întremător, cu ape în care se zbenguie peştişori exotici. 
Pe marginea unui bazin, o statuie a lui Polifem, emanînd 
forţă, însă forţa încătuşată a unui înfrînt.

Panteonul ne întîmpină cu grandoarea lui solemnă şi o 
semiîntunecime care protejează taina sepulcrului. E o 
frapantă emfază în această rece celebrare a eroilor 
Franţei. Nu puteau lipsi eroii Revoluţiei, vă daţi seama! 
Ororile sînt date uitării. Rămîne gloria, nu-i aşa, 
nepieritoare...

Popas în Cartierul Latin, cu peisajul lui romantic, 
poeticesc. Luăm o gustare, încercînd să ne închipuim 
freamătul altor vremuri. Imaginaţia, stimulată de lecturi, 
învăluie asemenea locuri, dîndu-le un vino-ncoa' pe 
care-l au mai mult sau mai puţin.

Se lasă seara. Un ceas-două de odihnă şi suim din nou 
la Sacré-Coeur, ca s-o vedem înveşmîntată în lumini. 
Interiorul nu mi se pare pe potriva înfăţişării din afară. 
Rece, distant, sever. Un mic disconfort îţi provoacă 
păzitorii de abanos, care te ţin din scurt. Unii, nu cei din 
biserică, fireşte, au şi ţignal. Mă rog, aşa or fi dispoziţiile. 
Dar ei sînt foarte zeloşi.

De aici, de sus, se vede oraşul, în somptuozitatea lui 
străveche şi pururi nouă. Se întunecă, nu mai putem 
rămîne. De jos, de pe străduţele comerciale care ne 
aşteaptă cu puzderia lor de oferte, cătăm înapoi, spre 
sacra casă a Domnului, care parcă atîrnă de cer.

Pe Montmartre, paşii ne poartă, vrînd-nevrînd, iarăşi 
spre Moulin Rouge. Le Moulin Rouge. Lume multă, 
zîmbitoare, dornică să petreacă. Localul, să mă ierte 
Toulouse-Lautrec, are doar magnetismul celebrităţii. 
Brandul contează, îmi spune Liviu, şi nu pot să nu-i dau 
dreptate.

O bere-două într-un bar intim, unde ne veghează ca o 
mamă grijulie Mona Lisa, cu care avem întîlnire în 
curînd, la Luvru. Carisma ei încă îmi scapă... Oricum, au 
revoir, Gioconda! Noi ne întoarcem la hotelul nostru, 
Hotel Jarry, cam sărăcăcios, altminteri curăţel. Schimb de 
impresii, apoi, deşi nu simţim nici o oboseală, somn de 
voie. Încă o zi plină ne aşteaptă.

În dimineaţa următoare trecem val-vîrtej prin 
labirintul de la metrou şi ieşim la suprafaţă tocmai bine în 
preajma Academiei Naţionale de Muzică. Nu vom avea 
prilejul să-i călcăm pragul. Sus, pe edificiu, statui poleite 
cu aur. Nu-mi place asta, e o făloşenie nu de cel mai bun 
gust, exprimînd o trufie de imperiu, de mare putere, cum 
Franţa a fost odată. Nu prea mai e, şi de aici ranchiuna, 
uneori dezonorantă, împotriva Statelor Unite ale 
Americii. Mulţi hulesc prosteşte SUA, dar colosului pare 
nici că-i pasă de piţigăiala lor. Cînd vine greul, nu acolo 
caută euroţîfnoşii ajutor?

Arcul de Triumf... La Fraaance îşi cinsteşte eroii, cu 
pompă, dar şi cu un sentiment al sublimului. Şi al 
libertăţii. Roată-n jur, cetatea croită de un geniu cartezian 
al liniilor şi proporţiilor. O armonie cerebrală, ce lasă 

cîmp deschis privirii dornice să cristalizeze impresia care 
defineşte.

Pogorîm... Unde-ai căta, semnele crizei ia-le de unde 
nu-s. Terase pline şi zi şi noapte, magazine care te îmbie 
pînă în zori şi au, slavă Domnului, clienţi, restaurante (cu 
denumiri poeticeşti sau care intrigă – Les Chimères, 
Hippopotam), bistrouri pline cu inşi care au chef să se 
simtă bine. Nu se aud claxoane, şi circulaţia nu-şi pierde 
o clipă fluenţa. Nu te mîrîie nicăieri vreo potaie; cîinii sînt 
scoşi la plimbare numai în lesă. Fără vreo legătură cu 
elementul canin, poliţişti nu întîlneşti, să dai cu tunul. Pe 
undeva or fi ei, dar nu-ţi ies în cale.

Pe seară, admirăm, dar în treacăt, Opera Bastille, 
monument în sticlă, de concepţie modernă. Tot 
hoinărind, dăm de minusculul Théâtre de la Huchette, 
unde piesele lui Eugène Ionesco, Cîntăreaţa cheală şi 
Lecţia, se joacă neîntrerupt din 1957. Trei nume 
româneşti, trei oameni de teatru, am reperat în Paris: 
Popesco (sala Elvira Popesco), Ionesco (Eugène, fireşte), 
dar şi Ionescu („clona” lui Dali, supermustăciosul 
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Petrika Ionescu sau, mă rog, Ionesco).
Luvru, alt vis livresc (nu pot să-i zic... pictural). Îl 

străbatem allegro ma non troppo, temători că nu vom 
apuca să vedem tot ce e de văzut. Ce să zic? În materie de 
pictură sînt un... impresionist. Iar în acest muzeu, mai 
mult decît în altele, trebuie zăbovit. Nu mi s-a părut că ar 
fi o diferenţă atît de mare între originale şi reproduceri. 
Rafael e Rafael, Veronese e Veronese, Rembrandt, 
aşijderea. M-au reţinut, în afară de marile „vedete” la 
care toţi se opresc, un Il Bergognone, un Lodovico 
Carracci (cu pînze de un dramatism intens), Salvator 
Rosa (impresionant prin dinamica liniilor), Gaspare 
Traversi şi Jusepe de Ribera (portretişti), Henry Fuseli 
(un tulburător tablou avînd-o ca eroină pe Lady 
Macbeth, insomniacă, cu licăriri de nebunie), Ary 
Scheffer (umbra Francescăi da Rimini şi a lui Paolo 
Malatesta apărînd înaintea lui Dante şi a lui Vergiliu), 
Claude Vignon (evocînd moartea lui Seneca). Oarecare 
îngrămădeală e la Mona Lisa, de care n-o să mă 
îndrăgostesc niciodată. Dar nu pot să nu recunosc acestei 
privilegiate acel mister care vine dintr-o magie făptuită 
de ingeniozitatea tehnică a lui Leonardo da Vinci: în orice 
colţ al sălii te-ai afla, Gioconda te urmăreşte cu privirea, 
ba chiar pare că se mişcă din tors în direcţia în care te 
deplasezi.

Ce aş vrea să mai adaug? Mai întîi că pruncii, chiar cei 
din pînzele celebre, sînt urîţi, ca nişte viermi graşi, 
aproape că respingători. Nici femeile nu se arată a fi mai 
seducătoare; împăstate într-o senzualitate dospită, au 
ceva opac, un facies cu urme vagi de spiritualitate 
(puţine excepţii: Madame de Récamier a lui David ar fi 
una). Şi încă un lucru. Aproape nimeni nu rîde, nu se 
bucură în sutele, miile de zugrăveli. Extaz mistic, 
spaimă, încrîncenare, etalare de forţă, interiorizări 
enigmatice. E un imperiu mai curînd apăsător.

Înainte de a părăsi cel mai celebru muzeu, trecem şi 

prin sălile cu sculpturi. Statui egiptene (filosoful fără cap! 
...), urieşeşti, purtînd peste milenii o taină numai a lor, 
statui greceşti, solare, armonioase, întruchipînd un ideal 
care înglobează şi spiritul şi trupul.

... Se lăsa, aproape, noaptea, cînd am intrat, ca într-o 
cetate ştiinţifico-fantastică, în La Défense. Era rece afară, 
dar senzaţia asta cred că era sporită şi de aspectul, 
neobişnuit ochilor noştri, al imenselor blocuri din oţel, 
beton şi sticlă. Covîrşitor, strivitor... Sînt aici instituţii, e 
limpede, dar oare în aceste construcţii pe care nici soarele 
nu ştiu dacă le încălzeşte locuieşte cineva? Nici un 
balcon, lumini ici şi colo, cum s-or fi simţind cei ce 
sălăşluiesc în acest peisaj de dincolo de vremea noastră? 
Mă simt, cumva, ca pe o planetă străină. Cum altfel, cînd 
eu vin de pe malul argilos al bîhlitului Bahlui?

De aici, un drum întins cu metroul spre Centrul 
Pompidou. O construcţie de metal şi sticlă, cu o întreagă 
reţea de ţevi care face ca ansamblul să pară o uzină în 
repaos. Fiind tîrziu, n-am pătruns înăuntru. N-am vizitat 
nici Atelierul lui Brâncuşi. Iar altă dată, pentru mine, nu 
va mai fi.

În Montmartre, unde boema artistică petrecea 
odinioară aşteptînd fiorii inspiraţiei, pătrunzi într-un alt 
timp, care îşi prelungeşte pînă astăzi trena. Vezi şi acum, 
ca altădată, desenatori care îţi fac din cîteva linii un 
portret flatant, pictori care îşi încropesc, unde apucă, 
mici expoziţii în aşteptarea marii lovituri care cine ştie 
dacă o să vină, poeţi cu alură inspirată visînd la vreo 
capodoperă. E un ce romantic în acest loc în care turiştii 
foiesc de colo-colo. Un restaurant se cheamă „Au clair de 
lune”, un altul „Troubadour”. În Piaţa Jean Marais, vis-à-
vis de localul „La Bohème”, ne hodinim tuspatru la o bere 
blondă. De fapt, la mai multe. În faţa noastră, o cîntăreaţă 
de stradă, energică şi cam vulgară, simpatică în felul ei 
(versiune degradată a Annei Magnani), adună în juru-i 
roiuri de cască-gură. Indivizi de toată mîna şi de toate 
naţiile. Mais où sont les parisiens d'antan? Altfel, te simţi în 
voia ta deplină în cetatea (altcîndva a) eleganţei şi a 

bunului gust. Poţi sta liniştit unde pofteşti, nimeni nu se 
holbează la tine să vadă cum arăţi sau ce faci, ca în 
mahalaua mare de acasă. Mai fiecare pare că se bucură că 
se află în aceste locuri. Parisul ca o sărbătoare...

Nu poţi, fiind la Paris, dar şi oriunde, să nu-ţi faci 
micul şi grăbitul tău pelerinaj la lăcaşurile sfinte, atîtea 
cîte îţi stau în cale. Notre-Dame, Sacré-Coeur, zilele 
trecute, în dimineaţa asta Saint-Sulpice şi Saint-
Germain-dès-Près. Picturi, pe care semiîntunericul din 
incintă nu le avantajează, vitralii, de o artă desăvîrşită. 
Spaţii vaste în care te pierzi, în căutarea seninătăţii care 
nu-i de găsit altundeva. Aş putea să recurg, ca un creştin 
smerit, la exclamaţii-şablon. Dar nu... Îmi lipseşte, se 
vede, dimensiunea comunicării cu cele nevăzute. Nu am 
simţit nici un fior, n-am perceput nici un foşnet de îngeri. 
Poate undeva, cîndva...

... Se apropie ploaia, a doua ploaie la Paris, însă ne 
gîndim că avem timp să vizităm Le Jardin des Plantes. 
Florile nu m-au făcut să mă extaziez niciodată, totuşi 
culorile pe care le văd aici, în combinaţii de tente pe care 
nu le-am mai întîlnit, îmi dau o emoţie, cum să o numesc, 
estetică. Şi poate mai mult decît atît. Portocaliu, mov – e 
ca un poem de Rimbaud.

Părculeţul zoologic (animalele îmi plac!) e atrăgător, 
dar intrigă lipsa unora dintre „vedetele” obişnuite 
(elefanţi, de pildă, sau lei). Orişicît, te plimbi printre 
jivine şi păsăret cu care nu dai ochii în fiecare zi. Şi şerpi, 
brr... Un urangutan mizantrop îşi tratează vizitatorii cu 
un scuipat bine ţintit, ceea ce înseamnă că maimuţoiul e 
şi... flegmatic. Pantera zăpezilor, la fel şi leopardul se 
agită, stresaţi, porcuşorii de Guineea, prietenoşi şi 
drăgălaşi, te îmbie să-i iei acasă.

Champs-Elysées, la căderea serii. Respiri în voie, cu 
sentimentul că iei parte la viaţa unui oraş care te-a 
adoptat. Senzaţie de relaxare, de trăire euforică. E multă 
viaţă, într-adevăr, în jur. Terasele, magazinele (chiar şi 
cele de bijuterii), părculeţele sînt pline şi te ademenesc. Îţi 
vine să te opreşti la fiecare pas. Numai că paşii noştri, în 
timpul scurt pe care-l avem la dispoziţie, nu prea au cum 
să cunoască odihna.

După Luvru, Musée d'Orsay. E mai mult rafinament 
aici, în etalarea de peisaje, cu flori, arbori, ape, peste care 
penelul maeştrilor aruncă un văl de poezie. Corot, 
Manet, Millet, Sisley (cu iernile lui), Degas (de o graţie 
aeriană), Renoir (portretul unei tinere). La Courbet, care 
nu mă atrage, reţin autoportretele; nu şi şocanta pînză 
Originea lumii, care nu vă spun ce prezintă. Nici Cezanne 
nu mă încîntă, la fel Gauguin. Senzaţia de vertij, de delir 
febricitant o încerc la Van Gogh, deşi mă aşteptam la un 
mai puternic impact. Percepţia mea, desigur, e de vină...

Pe un soare încins – e prima zi cînd „meteo” nu ţine cu 
noi –, ne-am aventurat, eu şi cu Liviu, pînă la Versailles. 
Fără dînsul, oricum, n-aş fi reuşit să mă descurc. Iar el, cu 
o bulimie nemaipomenită (să vadă tot, să „consume” tot, 
şi ceva pe deasupra) a ţinut să vedem şi acest aristocratic 
parc. Cu un trenuleţ simpatic ne-am plimbat prin 
grădinile faimoase, cu jerbe de fîntîni arteziene străjuite 
de pomi tăiaţi (coafaţi...) atent, aproape cu pedanterie. 
Un spirit regal prezidează acest spaţiu, dar poate că şi 
întreg Parisul, care se mîndreşte cu atîtea castele şi 
biserici ce dau iluzia altor timpuri. Şi asta, în ţara ce 
cultivă, cu tremolo, cultul Revoluţiei care s-a soldat cu un 
măcel abominabil. La televizorul necăjit pe care îl avem 
în cameră, cu programe din care nu prea ai ce să alegi, 
văd nişte guşaţi făcînd propagandă goşistă. Le-ar trebui 
ăstora – şi altora, emasculaţii care dirijează cu anumite 
interese fenomenul nu rareori mistificator al 
„corectitudinii politice” – un comunism ţeapăn, cum l-
am suportat noi. Să-i văd atunci dacă îşi mai bolborosesc 
lozincile de stînga!

În Père Lachaise, n-am mai ajuns. În compensaţie, 
dacă pot spune, ne-am dus la Domul Invalizilor. În 
mijlocul unei săli rotunde, un sarcofag din marmură 
imitînd lemnul tare pare a grăi mut, sombru, cum ar zice 
poetul, despre nemurire. Dar pînă la urmă, oricît 
marmura e, prin veacuri, indestructibilă, o rezonanţă a 
Domului sugerează nu altceva decît eterna deşertăciune. 
Chiar cînd personajul înmarmorat e Napoleon!

... Luni seara, înaintea plecării de a doua zi. Avem 
bilete la operă, la Teatrul Châtelet, Théâtre du Châtelet. Un 
regal – Placido Domingo în Cyrano de Bergerac de Franco 
Alfano, „comedie eroică” în patru acte, după piesa 
binecunoscută a lui Edmond Rostand. Ce-i şi viaţa asta! 
Credeam eu că o să-l văd „en vif” pe Domingo, 
incomparabilul, şi încă într-un teatru parizian? ... Dar, 
forţele obscure care mă urmăresc au picotit şi, cînd şi-or fi 
dat seama, eu eram instalat, oarecum comod, la nivelul al 
treilea al sălii cu cinci nivele. Lume bună, care ştie cum să 
se comporte, lume multă, duium. Rău îmi pare că n-a 

putut veni şi sora mea, Magda, cu noi. I-a plăcut 
întotdeauna opera, mai mult decît orice. Nu pierde 
transmisiile de pe Mezzo sau de pe Cultural, ba şi pe cele 
de la Radio România Cultural. Ce-mi place e că emoţia 
nu-i afectează discernămîntul.

Domingo, care cîntă parcă de cînd lumea şi nici că are 
de gînd să se oprească, îşi are în Dragoş Cojocaru cel mai 
fervent fan, cred, din lumea asta. Nuni, cum îl apelează 
cei apropiaţi, nu pierde, am impresia, nici un spectacol 
dintre cele susţinute de idolul care îl fascinează. Îşi 
cumpără bilet, ia avionul şi, împreună cu Luminiţa, îl 
(re)vede fie la Valencia, fie în Germania, nu mai ştiu în ce 
oraş, unde tenorul abordează partituri wagneriene. N-a 
ţinut cont, se vede, de reţinerile mormăite ale lui Iosif 
Sava!

Pulsul îmi creşte un pic atunci cînd Placido intră în 
scenă. E puţin aplecat şi mişcarea în scenă nu-i chiar 

agilă. Dar glasul, după ce s-a încălzit (în primul tablou 
am perceput nişte apăsări pe laringe), se lansează în 
registrul înalt cu destulă strălucire, punînd în valoare 
binecunoscutu-i timbru armonios. Cît priveşte „comedia 
eroică”, ea nu se remarcă, deloc, prin melodicitate. Are în 
schimb intensitate dramatică, remarcabil susţinută de 
orchestra dirijată electrizant de Patrick Fournillier (o 
revelaţie – primul dirijor văzut de mine pe care 
spectatorii, pe deplin meritat, îl aclamă). Mă temeam de 
extravaganţe cînd am aflat că regia o semnează Petrika 
Ionesco. Dar punerea în scenă e categoric o reuşită cu 
relieful ei plastic ce evocă pe alocuri picturi celebre şi cu o 
dinamică moleşită de rare sincope.

Afară, la ieşirea actorilor, un pîlc de admiratori îl 
aşteaptă pe regele Operei. Dintr-odată, se dezlănţuie o 
ploaie de vară, cu fulgere şi tunete. Ce vreţi, sîntem în 
preajma lui Placido, care coboară din Olimp. Ai mei duc 
o mică luptă ca să obţină un autograf. Pe mine aşa ceva nu 
mă pasionează. Atîta vreme cît gloriosul nu mă cunoaşte, 
ce valoare, ce semnificaţie poate avea semnătura lui, fie şi 
însoţită de un zîmbet? O clipă, privirile ni s-au încrucişat 
şi în acea secundă mi s-a părut că citesc în ochii lui 
Domingo un licăr, nu mai mult, de mirare. I s-o fi părut 
curios că stăteam liniştit şi îl studiam de aproape, fără să 
mă zbat să îl ating. Asta e. L-am văzut, l-am auzit, pentru 
mine e de ajuns.

Şi a venit, hèlas, ultima zi. E într-o marţi, cînd nu ştii 
care-s cele trei ceasuri cu bucluc. Ne grăbim, pe o ploicică 
înviorătoare, spre aeroport. Bine că am valiză cu rotile. 
Intrăm mai întîi în gară, de unde urmează să luăm un tren 
spre Charles de Gaulle. Uf, e greu al naibii să găseşti 
peronul (nu-mi place cuvîntul „terminal”). Eu oricum 
sînt năuc, paralizat de dezorientare, dar îi văd şi pe 
coechipierii mei derutaţi, dacă nu chiar olecuţă neliniştiţi. 
Timpul – zboară şi el!

După rătăciri exasperante, ce păreau că nu se mai 
termină, găsim ce căutăm. Repede în vagon şi, mai cu 
ochii pe ceas, mai pe fereastră, sosim la aeroport. Trecem 
iarăşi prin filtrele inevitabile şi, cînd să urcăm în aparat, 
suspans! Plecarea se amînă, cu o oră. La emoţiile decolării 
se adaugă şi acest stres. Vremea nefavorabilă să fie de 
vină? La TV, în ajun, se prevăzuseră „orages violentes”. 
Cică nu. S-a descoperit o hibă şi a trebuit schimbat 
aparatul în care urma să ne îmbarcăm.

Urcăm... Cam mititel, cam vechi, cam şubred mi se 
pare. Ultimele instrucţiuni. Stewardesa, care putea să 
arate şi mai bine, ne arată cum să folosim măştile de 
oxigen. Parcă pricep? ... Orişicît, o plăcere!

Zborul e unul chinuit, o hurducare continuă, 
continuă. Curenţi atmosferici, goluri de aer, naiba ştie. Îi 
văd neliniştiţi şi pe cei pentru care călătoria prin văzduh 
pare a fi de rutină. Echipajul zîmbeşte – o fi zîmbetul lui? 
De atîta zgîlţîit nu poţi citi, nu poţi lua masa ca lumea. Nu 
pot să scriu... Aceste însemnări de final le-am făcut la 
măsuţa mea de acasă, care se clatină şi ea, dar altfel, parcă 
s-ar alinta. S-o fi bucurînd că, după atîta umblet prin 
coclauri, m-am întors...

August 2009 

Paris, mon séjour
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Academia Păstorel

Seară. Ora de maximă audienţă, cea în care toată lumea este la televizor. 
Tăticul, cu picioarele pe masă şi cu gura mai mereu ocupată de o sticlă de bere, 
incitat de iminenţa rubricii sportive, mămica cu gura ocupată de mici blesteme 
domestice pentru că a început telenovela iar „animalul” nu vrea să se uite la 
porcării, iar GIGEL, eternul copilaş, cu ochii proptiţi în ecran, că, precum ştie, aşa 
fac oamenii mari şi el este un copil ascultător. Doar motanul ARISTOTEL, un leneş 
irecuperabil doarme ca un nesimţit, anesteziat de mirosul ciorapilor aruncaţi de 
tăticul pe covorul cu motive naţionale.

În sfârşit, pe ecran apare figura de infarct a prezentatoarei ştirilor sportive şi 
guriţa ei dulce rosteşte cu o parşivă notă ispititoare: 

- Iar acum, ştiri din sport! Finanţatorul echipei STAR, marele filantrop şi om de 
afaceri, GHIŢĂ a fost arestat ieri de mascaţi pentru corupţie! Oaaa, păi, chiar aşa! 
Filmul îl arată pe marele GHIŢĂ încătuşat de nişte oameni în negru şi dus la 
pârnaie, iar tribunele ieşite în stradă încep nişte cafturi destul de reuşite cu forţele 
de ordine. Pe fundal, lozinci cu FREE GHIŢĂ, pe care nu le pricepe nimeni, agitate 
de femei, copii, preoţi şi bruneţi cu dovleacul ras, în maieuri, sau chiar cu toate 
tatuajele la vedere. 

Timp de cam zece minute familia stă cu respiraţia tăiată de mirare şi plăcere. 
- Peste două zeci de arbitri au fost, şi ei, arestaţi pentru că au blătuit meciurile. 

Vin din urmă, cu mari şanse, preşedinţii ligii şi ai federaţiei. Într-adevăr, pe ecran 
moacele destul de sfinţite ale unor vestiţi cavaleri ai fluierului, încearcă ceva 
zâmbete în obiectivele camerelor, menite să ascundă spaima care le presează 
vezicile. Faze destul de anoste...

- Rămânem la fotbal şi dăm secvenţe de la meciul de ieri în care tribunele au 
fost incendiate iar poliţia a trebuit să intervină în forţă pentru a opri distrugerile. 
Ei, da! Acum e mult mai bine! Scutieri care mardesc la marele fix indivizi 
dezbrăcaţi, chitiţi pe ruperi şi dat foc. Merită! Păcat că nu durează decât un sfert de 
oră.

- Şi, acum, să vedem ce se mai petrece în hochei! Ei, da! În hochei vedem o 
bătaie pe cinste, că aici sunt şi nişte unelte adecvate, respectiv crosele, cu care se 
fac tot felul de scheme foarte asemănătoare celor din filmele cu bătăuşi chinezi. 
Numai că acolo sunt regizate, pe când aici, mamă, mamă! 

- Revenim la fotbal şi dăm o fază spectaculoasă din minutul cinci. Tare! Un 
jucător, abandonează pentru o clipă mingea, dar numai atât cât să-i dea un picior 
în cap unui adversar căzut, spre ghinionul lui, în apropiere. Poate că totul ar fi 
trecut neobservat dacă lucrurile nu ar fi luat turnura firească. O încăierare absolut 
bărbătească, inclusiv cu arbitri, plus ceva public foarte hotărât, care duce la 
întreruperea meciului. Nu contează! Merită!

- Iar acum, câteva cuvinte despre marele nostru jucător SURDU, zis PRINŢUL, 
aflat în graţiile presei pentru strălucitele sale prestaţii din campionatul italian. În 
acest moment jucătorul se află în spital cu coastele rupte şi cu un mic traumatism 
cerebral. Se dă secvenţa în care şutul energic al unui adversar intră în coastele 
răsfăţatului nostru, apoi o relatare inutilă despre calitatea bandajelor şi a ghipsului 
de sub care se ghicesc ochii îndureraţi ai vedetei, nefericită (declaraţia 
managerului echipei) că nu mai poate juca în etapa viitoare.

- În schimb, cealaltă mare mândrie a noastră, atacantul CICI, zis RUBINUL, a 
petrecut o binemeritată vacanţă, în insulele „SEKELE” (blonda prezentatoare este 
absolventă numai de public relations, nu şi de geografie) cu noua sa cucerire, top 
modelul SHARK. Destul de frumos! SHARK 

arată în prin-plan de ce e ea top model, iar tăticul rade pe nerăsuflate o bere, 
urmărit de privirea dispreţuitoare a mamei. Fire permisivă, aceasta se mărgineşte 
la a-i da doar o palmă în cap. Tati nu ia în seamă gluma.

- Din campionatul de handbal transmitem aspecte de la funeraliile marelui 
handbalist VASILE, cel care, în urmă cu trei zile a fost ucis mişeleşte de nişte 
ţigani, într-un bar unde se relaxa cu câteva profesioniste. Pe ecran apar figuri 
îndoliate de handbalişti cu căutături năprasnice chitite pe răzbunări sângeroase. 
Mmm, destul de banal! 

- Iată, acum, şi câteva secvenţe de la meciul de rugby din preliminariile 
campionatului mondial. Viaţa revine la normal. Pe ecran, nişte malaci, având noroi 
şi în albul ochilor, fac un spectacol pe cinste cu aruncări peste umăr, cu crampoane 
în ţeastă şi cu capete foarte meseriaşe repezite în gura oricărui neinspirat care iese 
în faţă. Magnific! Trist e că secvenţele nu durează decât zece minute. 

- Iar, în încheiere, câteva comentarii ale jucătorilor, despre meciul selecţionatei 
noastre cu echipa de fotbal a minerilor din NOVOSIBIRSC, meci terminat, aşa cum 
ştiţi, cu victoria oaspeţilor. Pe ecran apar frezele pline de gel şi mutrele de 
şmecheraşi ale unor jucători autohtoni, tot vedete şi ăştia, care recită cam acelaşi 
text, destul de scurt şi fără cuvinte grele:

- Ămm, ăăă, deşi este, ămmm, uşor dă constatat că i-am dominat, îîîî, to' timpu' 
şi că am prestatîîî un jocîîîî, foarte dă calitateeee, putemîîî spunăăă chiar că i-am 
făcut praf, însă eiiii, au băgatîîîî, mai multăăă goluri. Dar, aşa cum binăăă zice şi 
nea TIŢI, antrenoruuu' nostru, în fotbal e, nu-i aşaaa, ca-n viaţă, la pocăr : mai 
pierzi, mai câştigi, asta-i viaţa! Pe întreaga durată a discursului se remarcă 
dexteritatea cu care flăcăii mestecă gumă fără să o scape pe gât, ceea ce le conferă 
un prestigiu remarcabil. Abisalul celor rostite dă crampe tuturor filozofilor lumii, 
care nici nu bănuiesc de la ce li se trage, deoarece ei nu urmăresc acest gen de 
emisiuni, singurele care pun în valoare înţelepciunea îndrăgiţilor noştri atleţi.

Urmează câteva secvenţe, foarte slăbuţe, plictisitoare chiar, din campionatul 
K1, cu doar trei sportivi scoşi pe targă, în timp ce învingătorii afişează figuri 
însângerate, dar fericite, stâlcite de pumni. Ce mai, bune şi astea, la o adică! 
Jurnalul de ştiri sportive ia sfârşit şi prezentatoarea surâde fericită de parcă ar fi 
câştigat la loto.

Adrenalina care vâjâie prin venele bărbatului îi ia puţin minţile şi, din exces de 
zel, dă o palmă pe una din fesele generoase ale doamnei. La rândul ei, aceasta îi 
spune, porcule, însă cu atâta dulceaţă în glas, că nu mai încape nici o umbră de 
îndoială. Pleacă din cameră, ţinându-se tandru de talie. Şi prin venele lui GIGEL 
circulă ceva adrenalinuţă, însă el se descarcă repezind un picior în blana 
indolentului ARISTOTEL. Deşi acesta este doar o biată necuvântătoare, reuşeşte să 
intre brusc în atmosfera familială şi îl gherăie pe impertinent. Acum motanul 

Tiranii sunt făţarnici… Dar parca numai ei?!
Cai verzi pe pereţi verzi…De aia, nici nu se vad.
Întrebarea nu e daca vine nota de plata, ci când 

vine.
La un păhărel, graniţa dintre Don Juan şi 

Schopenhauer se şterge pe nesimţite.
Poporul meu personal (citat).
Teme-te de prea multe coincidenţe…
"Am început sa meditez cu intelectul" …
Nu folosi cuvinte scărpinate…
Mersul pe jos face capul sănătos (populara).
Ce interes are sa mă servească fără nici un interes?!
Justiţia e legata la ochi…, la mâini şi la picioare…
Numai ceva vechi poate fi reînnoit.
La unele flori, miroase frunza.
Dictatură: frica ţine loc de justiţie.
Oamenii devin cifre.
"Eu nu sunt candidat! Eu sunt contra-candidat…!"
Orice întrebare se afla „între  bare”.
Soţia mea rezolva totul…Şi eu fac restul! 

Satisfacţie 
Cu serviciul meu, beleaua 
E că încă nu mă prind: 
Ori încep să strâng cureaua, 
Ori va trebui s-o-ntind. 
  
Ce-am avut şi ce-am pierdut 
Zic şi azi ca şi-n trecut 
Ca românul: „Frunză verde...” 
Dacă nu ştiu ce-am pierdut 
Ştiu că n-am avut ce pierde. 
  
Gândind la Eva 
Eternul arhitect divin 
A hotărât o zi măiastră, 
S-avem o coastă mai puţin 
Şi s-o avem în coasta noastră. 

Vasile Darie

Lumea 
E-o scenă uriaşă, ştim precis, 
Dar ne-ntrebăm, aşa cam fără rost: 
„Jucăm cu toţii chiar atât de prost, 
De nu obţine nimeni nici un bis?!” 
  
Originalitate 
Un rege urmărindu-şi scopul, 
Spusese: „După noi, potopul !“ 
Mai marii noştri schimbă-un pic 
Spunându-şi: „După noi, nimic !“ 

Eugen Deutch
  
Crâşmăriţa 
N-are dânsa nici o vină, 
Pe nedrept au acuzat-o. 
Băutura ei e fină 
... Că doar ea a botezat-o! 
  
Funcţionarul model 
E blând, amabil, priceput, 
Nu e servil, nu-i prefăcut, 
E silitor, atent, corect 
Într-un cuvânt: un tip suspect. 
  
Curte 
Este cu purtare-aleasă, 
El, şi nu-i urât deloc, 
Dar de curtea lui nu-i pasă 
Fetei, că ea… stă la bloc! 
  Ioan Frenţescu
Erezie 
Pe Eva şi Adam i-ai expulzat, 
Dar şarpele complice a scăpat, 
Grăit-ai drept, Înaltule Preasfânt: 
Precum în cer, aşa şi pe pământ! 
  
Romanţă la ştrand 
Te superi că admir splendoarea 
Atâtor trupuri tinereşti 
De fete brune ca cicoarea? 
Ei, da, mă uit că şi… uitarea 
E scrisă-n legile-omeneşti! 
  
Epitaf fostului miliţian 
Inima-i ce nu o dată 
A fost obştii de folos, 
A-ncetat de-acum să bată 
Ca şi braţul lui vânjos. 

Doctrinarii comunişti 
Diriguind societatea 
Cu Marx şi Lenin în desagă, 
Mereu aţi împărţit dreptatea 
(În loc s-o fi lăsat întreagă!) 
  
Unde duce băutura 
Venind beat mort, în ziua de chenzină, 
Greşind şi uşa, ce mai tura-vura, 
A nimerit în pat la o vecină; 
Deci iată unde duce băutura! 

George Petrone
  

Sport! Varianta telejurnalului
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Moda modelelor 
În modă fete-nalte-s căutate, 
Uscate, triste, bust de orfeline, 
Cu mers cazon, deloc împiedicate: 
În rochia ce cade… de la sine! 

 Aurel Popescu 
  In vino veritas 
După mintea mea socot 
Că în spaţiul carpatin 
Adevărul e în vin 
Iar minciuna peste tot. 

Ioan Toderaşcu 

Promisiuni prenupţiale 
  -  Iubitule, zic, fără nazuri, 
Curând vom împărţi, ca-n Rai 
Şi bucurii, dar şi necazuri. 
-  Necazuri? N-am!  -  Dar o să ai! 

  Adrian Grăjdeanu
Pripita

L-a cunoscut din întâmplare
Pe stradă într-o dimineaţă,
Legându-se cu el pe viaţă
Căci i-a plăcut la-nfăţişare.

N-a mai cerut nici o povaţă,
Dar cum în graba asta mare…
L-a cunoscut din întâmplare
Pe stradă într-o dimineaţă.

Dar junele cu scopuri clare
Arama şi-o dădu pe faţă,
De-atunci el nici c-o mai răsfaţă
Iar ea regretă ziua-n care
L-a cunoscut din întâmplare.                     

Vasile Larco
Rondel politic
                  
Mai marii în politică se spurcă
În fel şi chip, şocante declaraţii,
Spun că-i spre binele acestei naţii,
Dar sărăcia-n case se tot urcă.

Din tot ce zic, sunt numai aberaţii,
Şi neamul nostru-n spusa lor se-ncurcă,
Mai marii în politică se spurcă
În fel şi chip, şocante declaraţii.

Cu cei de jos comunică prin turcă,
Prin legi, decrete, fără explicaţii,
Ştiu pentru sine-a-şi face situaţii
Şi-a da poporului mereu de furcă,
Mai marii în politică se spurcă.

Corneliu Văleanu

Femeia 

De-o comparăm, la modul ideal, 
Femeia-i ca o vază de cristal: 
Frumoasă, foarte scumpă, va să zică, 
Dar cum o scapi din mână, cum se strică. 
V.D. Vasiliu 
Aplicarea Legii 18 

Dreg tarlaua în ogoare, 
Ani în şir şi zi de zi, 
Ce e drept, ei au răbdare, 
Dar pământul... şi mai şi. 
  
Credinţă 

Cum nu-s obişnuit să tac 
Un mod de viaţă îmi propun: 
Tot ce e omenesc să fac 
De n-oi putea ceva mai bun! 

 Vasile Bolocan 

  Fetiţe dulci 

„Fetiţe dulci ca-n Bucureşti 
În toată lumea nu găseşti...” 
- Pe naiba! zise-un turc fudul, 
Sunt câte vrei la Istanbul ! 
  
Cum se răcoreşte românul vara 

La munte nu te duci că n-ai parale, 
La mare-s preţuri de te îngrozeşti, 
Aşa că-ţi mai rămâne doar o cale:

Înjuri guvernul şi te răcoreşti. 
Neculai Darie 

Meditaţie 

Sub soare blând şi mângâios de toamnă, 
În vreme ce din mustul dulce gust, 
Văzduhul plin de funigei mă-ndeamnă 
Să caut timpul ce-l pierduse Proust. 
  
Invazie pe litoral 

Azi litoralul ne uimeşte 
Cu fenomene nefireşti: 
Sirenele n-au cozi de peşte 
În schimb au peşti…

Constantin Iuraşcu-Tataia

Cai verzi

August 2009 



27CRONICA

degustări cultural - literareSimptome fără diagnostic: 
invenţii, vise, aiureli1

Motto: „Dacă aş fi Moise aş scoate
 cu toiagul regrete din stînci“

Emil Cioran

 Revista arădeană Arca a intrat, cu nr. 1, 2, 3 (226, 227, 
228)/2009, "în cel de-al XX-lea an de existenţă, de apariţii 
neîntrerupte", prilej bun pentru redacţie de a şi a se întreba: 
"este vizibilă Arca în peisajul cultural românesc de astăzi? Dacă 
da, care credeţi că ar fi notele ei distinctive?" Răspund: Cornel 
Ungureanu, Ioan Moldovan, Adrian Popescu, Traian Ştef, 
Andrei Bodiu, Ovidiu Pecican, Gheorghe Grigurcu, Marin 
Gherasim, Mihail Neamţu, Cassian Maria Spiridon, George 
Vulturescu, Liviu Antonesei, Ion Bogdan Lefter. Cronici şi 
recenzii consistente semnează Vasile Dan (Istoria emoţiilor mele), 
Romulus Bucur (O poezie ok), Ovidiu Pecican (Iluziile 
iluzionismului literar. O abordare punctuală), Gheorghe Mocuţa 
(Lista lui Mincu), Gheorghe Lazea (File din istoria calului nărăvaş), 
Petru M. Haş (Poezia ca formă de supravieţuire. Excursie într-un lan 
în care sau pierdut nişte nasturi, alături de Încheieturile poemelor 
nescrise şi fenomenologia sidefului), Horia Ungureanu (O carte care 
confirmă), Lia Faur (Simptome fără diagnostic). Pictorul Onisim 
Colta susţine secţiunea Arte vizuale, relatînd cu o "putere de 
impact admirabilă" despre expoziţia de sculptură şi desen a 
"septuagenarului artist băimarean", fost elev al lui Romul Ladea 
(Traian Moldovan – idee şi întrupare): "Cu discreţia sa tipic 
ardelenească a dat naştere de-a lungul unei vieţi cumpătate unei 
opere coerent articulate, organic integrată în peisajul plastic al 
sculpturii româneşti a generaţiei sale şi peste care pluteşte 
duhul artistului, unul de pace lăuntrică de aspiraţie tăcută spre 
intrarea în armonie cu cosmosul, către o realitate de dincolo de 
aparenţe, spre absolut, pînă la urmă." Douăsprezece reproduceri 
color îi confirmă afirmaţiile. Poezie, atent aleasă, semnată de 
Mihai Prepeliţă, V. Leac, Lia Faur, T. S. Khasis, Adrian Bodnaru, 
Paulina Popa, pagini de roman asumate de Gheorghe Schwartz 
(Sosind din spatele hotarelor lumii), completează un număr de 
revistă consistent, din care am mai reţinut Glosele semnate de 
Romulus Bucur (Cherchez la poésie), respectiv Lucia Cuciureanu 
(Creatorul de himere, criticul şi cititorul. Variaţiuni pe aceeaşi temă).

Fundaţia Naţională "Satul românesc" (preşedinte Alexandru 
Brad) editează, în concepţia grafică a lui Viorel Mărginean, cu 
sprijinul Consiliului judeţean Alba şi în condiţii grafice 
excelente, dar cu supărătoare greşeli de tipar, periodicul 
cultural trimestrial Acasă (anul II, nr. 1 şi 2, ianuarie-iunie 2009). 
Avînd sediul în Bucureşti şi un colegiu editorial din care nu 
lipsesc Ion Brad, Eugen Simion, Horia Bădescu, Sultana Craia, 
Georgeta Filitti, Lucia Mureşan, Petru Poantă, Mircea Popa, 
Mircea Tomus sau Razvan Voncu (şi nu i-am amintit pe toţi!), 
volumul (184 de pagini in folio) are un sumar generos şi divers 
(poate prea dispers!). Mult mai interesant prin semnăturile 
prezente, decît prin conţinutul articolelor, i-am întîlnit aici pe 
Ion Buzaşi, Eugen Simion, George Corbu, Dan Hăulică, Geoge 
G. Potra, Ion Dodu Bălan, Adrian Păunescu, Fănuş Neagu, 
Mihai Cimpoi, Dumitru Micu, Gabriel Ştrempel, Valeriu 
Rîpeanu, Victor Crăciun care semnează alături de marii noştri 
poeţi Mircea Stîncel, Maria Mănucă, Mihai Cocor, Ioana Zamfir 
Toma şi eternul Traian Vasilcău. Am citit cu interes Jurnalul lui 
Ion Dumitrescu şi un autentic Fănuş Neagu din Povestea viei, 
cântecul vinului: "Martie. A-nverzit pelinţa. Vă atrag atenţia că 
toţi cei care vor să bea vin amărui în mai, trebuie să strîngă 
pelinul în aceste zile. Eu, cel puţin, mă simt cu buzunarele pline 
de mireasmă de pelin crud şi cu sufletul mîngîiat de nuiele de 
dracilă. Nu tună, şi numai tunetul poate dărîma osul iernii."

Revista nouă nr.5 (50! şi toate cu "lipici"; la cît mai multe şi 
cel puţin la fel de bune!) se deschide cu un editorial de C. 
Trandafir (Transcendentul care coboară): "În prefrumoasa lună 
mai, dedicată prin tradiţie poeţilor, s-a născut Lucian Blaga. Şi 
Arghezi tot acu văzu lumina zilei. Dar cum viaţa este 
indisolubil legată de moarte, Blaga a murit tot în luna mai. Ca şi 
Bacovia." Diana Marinache publică un fragment dintr-un studiu 
mai amplu dedicat poeziei lui Geo Bogza (Geo Bogza. Poezia 
faptului divers): "Cu mici excepţii, reportajele literare ale lui 
Bogza sunt poeme de largă respiraţie, lirismul poate fi socotit 
nota lor dominantă şi distinctivă." Christian Crăciun (Un destin 
fericit) recitind Jurnalul fericirii, în paralel cu monografia lui 
George Ardeleanu Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, 
concluzionează: "Steinhardt încetează de a mai fi un caz 
oarecum pitoresc, tinde să devină un instaurator de paradigmă." 
Poezie semnată de Nina Cassian, Ioana Geacăr, Valeria Manta 
Tăicuţu, Florea Iordache, alături de o proză jucăuşă, semnată de 
Ana Hîncu, se remarcă dintr-un număr mai mult decît decent.

Am rămas în urmă cu prezentarea Axiomei prahovene, pe 
care o apreciez (de) mult (de pe vremea cînd avea un format 
mai generos!). Din nr. 5(110) şi 6(111) am lecturat, ca de fiecare 
dată cu plăcere, editorialele lui Ieronim Tătaru (Un vrajitor al 
cromaticii – despre pictorul Gheoghe Petraşcu, respectiv M. 
Eminescu – de la Phidias ori Praxiteles la Rafael), articolele semnate 
de C. Trandafir (Romanul proteic – despre Cel mai iubit dintre 
pămînteni, urmat de Oximoronul şi cripticul), Ion Bălu (Sorana 
Gurian – un volum neştiut şi Marius Nica – Valenţele imaginarului 
matein), Octavia Floricică (În centrul labirintului – Mihai 
Eminescu), Maria Mirabela Negroiu (Oratoriu pentru imprudenţă), 
Gherasim Rusu Togan (Practica şi limbajul ocultat al cerşetoriei, 
alături de Căutarea izvoarelor şi consacrarea fîntînii, fiind şi cel care 
semnează un omagiu "la ceas aniversar" profesorului şi 
criticului literar C. Trandafir, la care subscriem din toată 
inima!), Andi Bălu (Paul Johnson – Creatorii, respectiv 
Romantismul), poemele lui Marian Ruscu (în ambele numere!). 
Remarc cu invidie prietenească minuţiozitatea cu care îşi 
redactează toate cele asumate Marian Chirulescu. 

De la Bacău primim revista Ateneu, număr dublu (6-7/478-
479) în care Carletta-Elena Brebu (Lumina de peste veacuri sau 
iubirea ca antidot al alienării) constată că "noi, muritorii, am uitat 
scopul sacru al existenţelor noastre efemere: iubirea şi bunătatea – 
cele două căi ale înălţării noastre spirituale (indiferent de 
confesiune). Ne aduce aminte, însă, peste neguri de vreme, 
Meister Eckhart prin tratatele sale Despre omul nobil şi Cupa din 

care bea regele, prinse în acelaşi volum elegant, într-o impecabilă 
traducere din germana veche, pe care o datorăm lui Gabriel H. 
Decuble." Adrian Jicu este categoric (Mincu. Marin Mincu): 
"Dacă antologii poetice s-au mai făcut la noi, înclin a crede că O 
panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea este una 
completă, utilă atît prin selecţia textelor (operaţie ce presupune 
ea însăşi gust, instinct critic, discernămînt etc.), cît mai ales prin 
paginile care preced pe fiecare dintre poeţii antologaţi. […] 
Rezultatul? O imagine complexă şi credibilă a poeziei 
româneşti." C. D. Zeletin (Pînă la Michelangelo), Victoria Huiban 
(Un estet al senzualităţii: Felix Aderca), Vasile Spiridon (Tentaţia 
universalizării), Emil Nicolae (Enigmaticul Conte de Lautreamont) 
şi Nikiforos Vreakos (Poetul fanteziei libere) în prezentarea şi 
traducera Sorinei Munteanu, se citesc cu folos şi plăcere. 

În Orizont, nr.6(1521), Remus Georgescu (Toată viaţa mea era 
scăldată în muzică) îşi deapănă amintirile într-un molcom 
interviu realizat de Eugen Bunaru. Despre Adam Michnik, care 
şi-a lansat la Timişoara Mărturisirile unui dizident convertit, 
apărută în acest an la Polirom, scriu Marcel Tolcea (Împotriva 
întrupării minciunii comuniste în carte), Victor Neumann 
(Perspective normale despre trecut şi prezent: aspiraţiile lui Adam 
Michnik), Daniel Vighi (Trenul pe care l-am pierdut), Alexandru 
Budac (Etică, solidaritate, controversă) şi Radu Pavel Gheo 
(Michnik la Timişoara). Elena Craşovan (Jocul ideilor), comentînd 
Interlocuţiunile lui Alexandru Paleologu, recent apărute la Carte 
Românească, începe prin a remarca pe "autorul eseurilor: 
impecabil logic, dar şi maliţios, umoral doar atît cît e nevoie 
pentru a da sare şi piper polemicii", pentru a conchide cu 
rigoare şi acuitate: "Nu toate afirmaţiile sale rezistă, deşi sunt 
seducătoare, mai ales prin formulare, căci eseurile sunt nu doar 
un spectaculos joc al ideilor, ci şi unul al stilului. Formularea 
problemelor, subtilităţile, distincţiile fine, felul în care îşi obligă 
cititorul să gîndească pe cont propriu, sau să regîndească lucruri 
ce păreau ştiute (adevăruri de «manual», devenite axiome), să 
îşi definească locul în lume, ca persoană unică, nesubordonată 
unei ideologii, însoţită de umilinţa bună, a recunoaşterii 
limitelor, toate sunt cîştigul esenţial al acestei lucrări, pe care îl 
mărturiseşte şi autorul: În fond, ce este interesant şi palpitant în 
viaţă este să-ţi dai tu însuţi, tîrziu şi greu, nişte răspunsuri parţiale şi 
amendabile, răspunsuri care se nasc din întrebările pe care ţi le pui." 
Pentru Graţiela Benga (Un om aşa cum a fost), "traversînd două 
epoci, care reactualizează efervescenţa generaţiei interbelice şi 
imaginea descărnată a comunismului Jurnalul lui Arşavir 
Acterian mizează pe simplitate şi discreţie; pe asumarea firească 
a unui fel de a fi, aşa cum a fost." Alexandru Ruja (I. Negoiţescu – 
între exaltare şi raţiune), comentînd volumul ce reuneşte 
"publicistica de tinereţe […], fiind ordonată cronologic pe 
perioada 1938-1947" de îngrijitoarea ediţiei, Lelia Nicolescu, 
remarcă: "Gestul critic are perspectivă istorică, iar criticul chiar 
la tinereţe are opţiuni estetice, face evaluări şi selecţii care se vor 
păstra şi în marile proiecte ulterioare, cum a fost cel al Istoriei 
literaturii române." Cristina Chevereşan (Armenii copilăriei) 
comentează "romanul de debut" al lui Varujan Vosganian: 
"Cartea şoaptelor propune o interpretare vie, umană, de 
anvergură a lucrurilor pe care versiunile standardizate ale 
istoriei nu le menţionează, eventual, decît în treacăt. Echilibrată, 
sedimentată, nu excesiv de lirică sau fantezistă, dar nici pur 
testimonială, ea nu încetează să ofere teme de gîndire cititorului 
pe care-l iniţiază."

Contemporanul – Ideea europeană, nr.6(687) se deschide, 
evident cu Nicolae Breban (Vinovăţii pozitive): "Există şi vini, 
vinovăţii pozitive! Odată acceptată, vina este adeseori capabilă 
să creeze o «mişcare internă» în individ, care nu numai îl 
readuce pe «drumul cel drept», cum spune Biserica, dar îl 
proiectează într-o stare dinamică psihologică, aptă de a-i revizui 
întreg comportamentul şi reacţiile sale de fond." Irina Petraş 
(Ştefan Mitroi, prozatorul), Nicolae Balotă (La răscruce de vînturi), 
Ştefan Borbely (Aurel Sasu şi Mircea Zaciu în corespondenţă), Aura 
Christi (Livada de litere), Doina Ruşti (Liniştea perfidă a văilor), 
Mara Magda Maftei (Cioran şi Eliade), Boris Marian (Cel mai 
important scriitor israelian de azi – Amos Oz), Rodica Grigore (Ken 
Kesey. Libertatea de dincolo de ziduri), Mihaela Albu (Dizidenţă, 
opoziţie, rezistenţă), Monica Meruţiu (Dezbaterea Habermas-
Ratzinger) se citesc cu încîntare şi interes. Dosarul Lev Tolstoi: 
Jurnal versus Memorii şi dialogul inedit al Mihaelei Helmis cu 
Petru Creţia rotunjesc un număr, ca de fiecare dată consistent, 
polemic şi instructiv!

Revista Tomis, nr. 472 (iunie) şi 473 (iulie), incitantă, ludică, 
bine gîndită, cu sumare vii şi machetarea ingenioasă 
dintotdeauna. Am reţinut contribuţiile semnate de Bogdan 
Papacostea (Nene Iancule, salvează-ne! şi Viaţa şi opiniile lui Matei 
Călinescu), Beatrice Lepădat (John Coltrane – o dragoste supremă), 
Luana Luban (Martha Graham, un mit al dansului modern, Cehov, 
doctorul sufletelor omeneşti, alături de Fermecătoarea tristeţe a unui 
pescăruş universal), Raluca Şerban-Naclad (O nouă abordare a 
imaginarului funebru românesc, Sunt însetat de somnul pămîntului s-
adorm), Felix Nicolau (O înmormîntare ca un botez, Chestii serioase, 
nu talent), Mădălin Roşioru (Thalassocraţie, Cartea descotorosită).

Dacia literară, nr. 84 (3/2009) cuprinde un interviu inedit cu 
Constantin Ciopraga (realizat de Dionisie Duma), două 
convorbiri dense şi incitante ale lui Călin Ciobotari cu Val 
Gheorghiu (Ştiu exact ce se întîmplă cu mine) şi Constantin Popa 
(Şi acum mă înfior cînd spun Teatrul Naţional), o evocare 
Alexandru Husar (Profesorul), datorată lui Constantin Coroiu, 
alături de analize bine construite semnate de Anamaria Blănaru 
(Gheorghe Crăciun. Substanţialitate cuvintelor), Valentin Ciucă 
(Mitologii subiective), Daniel Corbu (Matei Vişniec. Mitologia 
măştii şi dimensiunea tragică a fiinţei), Ilie Danilov (În dialog cu 
istoria), Stelian Dumistrăcel (Dăinuirea prin cuvînt), Ioan Holban 
(Femeia care tulbură şi bărbatul care farmecă), Ion Hurjui (Tutan 
Cuman, ajuns la "episodul" 7!), Emanuela Ilie (Scriitorul român. 
Rege şi ocnaş), Liviu Suhar (O expoziţie Chris Burden). 

Vatra, nr.5-6/2009, cuprinde o secţiune amplă (La 
"Echinox") dedicată unui "moment cu semnificaţii multiple 
pentru literatura română contemporană, chiar dacă mulţi 
ignoră, premeditat sau nu, în istorii sau sinteze literare nu 
îndeajuns de obiective, importanţa şi prestigiul revistei 
studenţesti clujene" după cum subliniază Iulian Boldea în 
Argument, pentru a continua: "Incomodă pentru autorităţile 
comuniste din acea vreme, revista Echinox a fost una dintre 

puţinele reviste (dacă nu cumva singura) care şi-au croit o alură 
europeană, prin spiritul de de multiculturalitate promovat 
(existau pagini în română, maghiară şi germană), prin dialogul 
fecund al valorilor literare, precum şi prin deschiderile multiple, 
salutare spre universalitate. […] O şcoală literară dintre cele mai 
exigente, Echinox-ul a fost şi a rămas, dincolo de toate 
avatarurile sale, o stare de spirit." Redacţia revistei ne propune 
"o recapitulare a semnificaţiei şi importanţei echioxismului, prin 
intermediul unui interviu cu Ion Pop, mentorul grupării, printr-
o anchetă la care răspund echinoxişti din diferite generaţii, 
printr-un grupaj de texte In memoriam Al. Th. Ionescu, colegul 
nostru echinoxist plecat prea devreme dintre noi, prin cîteva 
poeme emblematice pentru spiritul echinoxist şi prin reacţiile la 
spiritul echinoxist al unor scriitori ce nu fac parte din gruparea 
născută în jurul revistei studenţesti clujene." Nu avem a face 
evidenţieri, totul merită a fi citit! Am mai reţinut eseurile lui 
Mircea A. Diaconu (Antidoturi. Despre ceilalţi şi experienţa 
extazului) şi Vlad Moldovan (Structura hermeneuticii la F.D.E: 
Schleimarcher) alături de comentariile lui Gheorghe Perian (Muza 
metaficţională alui Mircea Cărtărescu), Liana Cozea (Trecute vieţi de 
Doamne şi de Domni) şi Dan Culcer (Nina Cassian şi poezia 
românească).

Bucovina literară, nr.7(221) se deschide printr-o evocare 
(Un fiu al satului: Vasile Boca) semnată de Radu Mareş, pentru a 
continua cu un cald interviu (autor L. D. Clement) cu Nicolae 
Turtureanu, despre care scrie, amical, şi Ioan Holban (De la Iaşi 
la Kali-Buba). Isabel Vintilă (Gelu Naum, teologia binelui), Irina 
Ciobotaru (Nicolae Steinhardt şi fericirea postumităţii), Ion Hurjui 
(Busola scriitorului), Alexandru Ovidiu Vintilă (Demersul dialogic, 
fenomen şi diversitate întru «viaţa lumii») se citesc cu interes. 
Teodor Codreanu continuă "disecţia"  lui Nicolae Manolescu în 
Istoria "canonică" a literaturii române, N. Georgescu cu Eminescu 
în Dobrogea a ajuns la al şaselea episod, în timp ce neobositul 
Dimitrie Vatamaniuc cu Onomastică, genealogie şi destine  este la 
episodul XLI (2)! 

În Apostrof, nr. 7(230), Mircea Moţ (Despre un anumit fel de 
lene) consideră că în "Povestea unui om leneş se stabileşte o 
sugestivă relaţie între cuvînt şi tăcere, echivalînd relaţia creaţiei 
cu increatul. Este uşor de sesizat că între leneş şi săteni nu se 
stabileşte dialogul garantînd prezenţa istoriei, ci, dimpotrivă, 
tăcerea. […] Leneşul nu e pedepsit deloc din punct de vedere 
moral. În oricare altă parte, fie şi la casa cucoanei, el poate să 
rămînă mult şi bine în condiţia de nesimţitor, fiindcă acolo este 
un alt spaţiu, diferit, plasat dincolo de lumea lor. În universul 
satului din povestire, leneşul însă nu are loc: dacă nu acceptă 
expulzarea el trebuie obligatoriu să moară." Ce păcat că e vorba 
doar de o poveste! Textele semnate de Mihaela Ursa (Întoarcerea 
la roman), Constantin Raveca Buleu (Lecţiile critice ale memoriei), 
Gelu Ionescu (Succesul ca blestem) şi Iulian Boldea (Fascinaţia 
eseului) sunt în nota obişnuită a revistei. Dosarul numărului este 
dedicat lui Matei Călinescu, prin semnăturile lui Ion Vianu 
(Despărţirea), Ştefan Borbely (În dimineaţa de Sînziene…), Sanda 
Cordoş (Ore clujene) şi Laura Pavel (Reîntoarcerea scriitorului, 
reîntoarcerea personajului). Ion Muşlea (La moartea lui Alain), 
alături de poeziile Adrianei Teodorescu şi Ovidiu Pecican, 
întregesc un număr destul de trist.

Argeş, nr.6(324), ne propune o (re)întîlnire cu Tălpile lui 
Nichita Danilov (Tiranul şi bătrînica lui Mircea Cărtărescu), cu 
Traducerile aminte ale lui Şerban Foarţă (Max Jacob – Cîntecul 
Marianei), cu Nicolae Turtureanu (Altă vedere de pe pod…), Aurel 
Sibiceanu (Miliţianul din cimitir), Liviu Ioan Stoiciu (Suferinţa 
care sfinţeşte locul.La Sighet) şi Luca Piţu (Revistele studenţeşti de 
altădată în recenzii de o factură aparte), cu poeziile lui Gheorghe 
Păun, Gheorghe Mocuţa, Florian Silişteanu, Rodian Drăgoi şi 
Florin Gheţău, cu dramaturgia lui Dan Alexe (Spoiala sau Lumea 
ca spoială şi împovărare) şi nu în ultimul rînd, cu impetuoasa 
Magda Ursache (Obiectivul Dan Culcer – note lămuritoare).

Revista Sud, nr. 4(117), 5(118) şi 6(119) editată la Bolintin 
Vale, "în colaborare cu Biblioteca Judeţeană «I. A. Basarabescu», 
Giurgiu", este o apariţie meritorie, în fiecare număr putîndu-se 
găsi ceva de reţinut. Şi nu e puţin lucru! Am remarcat 
colaborările semnate de Livu Ioan Stoiciu (Cultura română de azi 
şi Bonaparte!, alături de Sfărşitul lumii! şi Serile de literatură 
Antares-Antoniu), pe nostalgicul C. Stănescu (Campaniile lui 
Mihai Ungheanu, Scandal la Piteşti! şi Ce-a vrut să spună 
preşedintele), alături de Teodor Vîrgolici (Gala Galaction), 
Dumitru Matală (Prin minciună, către adevăr), dar şi pe "vechii 
tovarăşi" George Apostoiu (Fănuş Neagu, diplomaşia şi 
Ulenspiegel) şi Ion Andreiţă ("Cartea – obiect de inspiraţie 
medievală" şi Sărutînd inelul Papei). Florentin Popescu (Un 
ambasador cultural: Baki Ymeri, Gînduri nerostite despre Artur), 
poezie decentă, semnată de Florin Costinescu, Ion Horea, Ioana 
Greceanu, Marin Moscu şi proză aşijderea, asumată de Gabriela 
Tănase şi Violeta Craiu sunt de remarcat.  

Din Ex Ponto, nr. 2(23), aprilie-iunie 2009, am reţinut, pe 
lîngă editorialul lui Angelo Mitchievici (Literatura şi puterea: 
paradoxurile ambiguităţii),  cele asumate de Carmen Raluca 
Şerban (Timpul ca ramă a fiinţei), Ileana Marin (Ionescu şi fantasma 
rinoceritei),  Cristina Vlaicu (Scenariul postmodern al apocalipsei 
Estului), Geo Vasile (Eugenio Montale: muze, stadii, traduceri), 
Sofia Avram (Gîndirea utopică şi literatura britanică) şi Lucian 
Cosneanu (Mitul metempsihozei în romanul românesc interbelic). În 
rest, ceva poezie (Nicolae Caratană, Valeriu Stancu, Arthur 
Porumboiu, Şerban Codrin, Ion Roşioru, Victoria Milescu), 
proză (Constantin Abăluţă, Ioan Neşu, Paul Sîrbu) şi reîntîlnirea 
cu un prieten drag, într-un articol semnat de Mariana Popescu: 
Tenorul Mihail Munteanu, o  voce de aur.

Din lipsă de spaţiu, închei cu un citat doar, din Teofil 
Răchiţeanu publicat în Familia nr. 6(523), număr pe care îl voi 
recenza în ediţia viitoare: "Pe cîmpiile cerului/ Cineva joacă 
ping-pong cu stelele." 

În rest, vorba lui Valeriu Stancu: "Sărut mîna boierule! Ce să 
facem?/ Ne luptăm cu viaţa!" Sau altfel spus: "în catapeteasma 
nopţii se-nveşmîntă întrebări…"

Al Dumneavoastră somelier,    

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

literatură universală
Din „timpul goliciunii”

„Timpul meu este al ironiei
Eroii se mănâncă unul pe celălalt
Existenţa îmi goleşte venele de sânge
Pe calea destinului pentru sacrificiu
Goliciune vie în orice colţ al lumii”
Nexhat Rexha, Goliciune (Zbrazëti)

În ultimii ani am avut ocazia să citesc creaţii ale 
poeţilor/ autorilor de limbă albaneză care trăiesc în 
Albania, Kosovo, Macedonia sau în alte părţi ale 
lumii de pe diferite paliere valorice, stilistice, 
tematice ş.a. Am constatat că literatura de limbă 
albaneză este una de valoare, variată din toate 
punctele de vedere, că poate „sta în picioare” în 
Europa nu doar prin Ismail Kadare, fără îndoială un 
scriitor care merită citit. În ultimii ani, dacă ne 
referim la traducerile în limba română semnate de 
Baki Ymeri, probabil cei mai numeroşi au fost poeţii 
kosovari, între care, iată, acum va apărea în volum în 
România şi Nexhat Rexha.

Nexhat Rexha (despre care nu vom discuta din 
punct de vedere stilistic sau al plasării pe o scală 
oarecare din vreun punct de vedere valorizator/ 
comparativ, constatând doar că în versurile sale s-ar 
putea găsi unele elemente care, în timp, l-ar putea 
ajuta să tindă la o forţă de expresie care să îi faciliteze 
un limbaj poetic mai cuprinzător) se situează, cum se 
relevă în poemele din acest volum, în galeria poeţilor 
kosovari pentru care independenţa Kosovei este un 
obiectiv de prim ordin. (obiectiv în care se 
circumscriu durerile oamenilor locului, miturile 
popoarelor din regiune, care se contrapun şi se 
îngemănează, de la caz la caz, spaimele dar şi 
speranţele ş.a.)

Astfel, poezia lui gravitează în interiorul acestui 
teritoriu tematic, între polii care înseamnă istoria 
zbuciumată a regiunii şi independenţa ei („…un vis 
trist/ care începe şi se termină în coloana/ cu răni 
statornicie şi noi naşteri/ pentru o zi de primăvară/ 
în Kosova”). În viziunea lui acolo oamenii au trăit un 
„timp/ al apocalipsei”, dar „viitorul este aici/ se 
vede în orice palmă/ a acestui pământ enigmă”, care 
va rămâne însă marcat de trecutul însângerat, şi 
oamenii, dar şi ţinutul, cu trupul „muşcat/ în 
nouăzeci şi nouă de spaime”. Este greu de vorbit 
despre alte motive în poemele selectate în acest 
volum, istoria, trecutul zbuciumat al regiunii, 
valurile de lupte care au acoperit totul lăsând în 
urmă peste secole o moştenire apăsătoare – „toate 
drumurile Kosovei/ sunt umplute cu coşmar şi 
mânie” – ocupând întregul univers poetic al 
autorului, aşa că asupra acestor aspecte ne vom opri. 
În substrat se poate vorbi şi despre o viziune a 
autorului în ce priveşte modul în care celelalte ţări 
(„Europa”) au receptat situaţia de pe meleagurile lui 
natale şi o privesc, într-o măsură, şi astăzi. Astfel, 
într-o lume apăsată de conflicte interetnice „cu 
întunericul aşternut pe drumurile înguste/ încoace şi 
dincolo de podul Mitroviţei”, iată, scrie autorul, 
„cooperarea epocală şi astă dată/ rămâne fără final”, 
iar Europa este un loc al „testărilor fără strategie”, şi 
Kosovo „fără somn în această imagine anemică”. Pe 
de altă parte timpul în care trăieşte autorul este, în 
viziunea lui, unul „al ironiei”, în care „eroii se 
mănâncă unul pe celălalt”, sau „linge oase/ 
rostogolindu-se”, pe când „protagoniştii curţii/ zac 
în faţa microfoanelor”; istoria este „fără suflet”, dar 
oamenii trebuie să înţeleagă, scrie el, că atunci când 
curge sângele, sacrificiul de sine „devine necesitate”. 
Asta deşi în continuare, chiar şi în vremurile noastre, 
scrie Nexhat Rexha, „Lumânările acestui pământ/ 
Întotdeauna au vărsat lumină”, iar, la celălalt „pol”, 
„păşesc pe trotuar barbarii/ fără conştiinţă prin 
secole”.

Dacă va dobândi sau nu în timp forţa de expresie 
care l-ar alătura unor poeţi kosovari de renume 
(parte traduşi deja la noi), putem remarca, în acest 
volum, un plus în ce priveşte unele expresii 
(exemple: „pacea rece fumegă prin ruinele arhaice”; 
când a căzut Troia/ Odiseu a călărit timpul pierdut”; 
„am obosit buzele pentru o viaţă”; „cartea 
surâsului”; „telegramele păsări ucise”; „să prind 
lacrima luminii pe umăr” ş.a.), elemente de 
originalitate şi unitatea tematică.

Acestea fiind spuse, putem concluziona că 
autorul scrie o poezie la limita celei „angajate”, că 
trecutul pentru el înseamnă un lung şir de lupte 
pentru independenţa regiunii („vai de noi/ câte 
secole am fost atacaţi”), că a trăit vremuri când ţara 
avea „limba luptei”, dar şi în care „dorul a învins 
indiferenţa mută/ în vreme ce rănile revarsă 
puroaiele timpului urât”, iar viitorul înseamnă 
speranţă, dar de acum şi certitudini.

Aşadar, un alt volum al unui poet kosovar vine 
să întregească, în faţa cititorului roman, peisajul 
poeziei de limbă albaneză, graţie lui Baki Ymeri.

Balcanica
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Nexhat Rexha, Binecuvântarea 
secolelor/ Bekimi i shekujve, poezie 
albaneză din Kosovo, versiunea în 
limba română: Baki Ymeri, Bucureşti 
(în colaborare cu Uniunea Culturală 
a Albanezilor din România), 2009

Poezie contemporană din Balcani

Marina Kljajo-Radić (Croaţia)

Marina Kljajo-Radić s-a născut în 
Mostar 25 ianuarie 1962. Locuieşte în 
Bijelo Polje. A absolvit facultatea de 
filologie din Mostar, secţia de limbă şi 
literatură croată. Lucrează ca profesor 
de croată, este preşedintele Asociaţiei 
Scriitorilor din Herceg Bosnia. 
Poemele ei au fost publicate în mai 
multe antologii din Bosnia şi 
Herzegovina şi Croaţia. Este redactor 
şef la revista literară "Osvit". A 
publicat mai multe volume de poezie: 
Tragovi (Urme), Mostar, 1997; 
Narancasti cvijet (Floarea portocalie), 
Mostar, 1998; Strălucirea literelor/ Sjaj 
slova, Mostar, 2004; Svitac kameniti/ 
Licuriciul pietrificat, 2007, Mostar. 
Scrie critică literară şi eseuri.

Între

Între ceea ce sunt
Şi ce ar trebui să fiu

Se deschide o mare
Pe care navighează barca de 

hârtie
Şi vuietul cuvintelor singure

Între ceea ce sunt
Şi ce ar trebui să fiu

O măslină e neagră
Cu luna răsucită în inimă
Implacabilul navighează pe cer

Între ceea ce sunt
Şi ce ar trebui să fiu

Oţelul încins fierbe
Mâna sigură
Toarnă metalul în crucea 

destinului

Între ceea ce sunt
Şi ce ar trebui 
să fiu

Vreau să mă ascund
Dar totuşi să fiu
Licurici împietrit

(Korčula, 30  august 2005)

Orientalia

Poezie arabă contemporană

Nu magie,
ci o taină printre ale tale taine

Munir Mezyed (România, 
Palestina)

Coborând de pe negrul ei armăsar
Lângă mine
Vedenia tăcută a rostit primul ei 

cuvânt către mine
Astfel, margaretele poemului au 

început să înflorească
În pedunculul nevăzutului
Şi curând lumea a devenit
Poiana imnurilor

Poemul m-a întrebat despre un 
plop

Pe moarte
Căci a început să găzduiască ciori

Pe crengile lui
Şi să audă nemiloasele cânturi 

bătrâne…

Acum… după ce a început să-şi 
şteargă vântul

De pe chip
Repetând ecouri ale poemului 

ciripind cu toate păsările colorate
Ce vin dinspre cer
El devine un soare ce niciodată nu 

s-a mai arătat…!

Iubita mea
Nu am venit de dragul iubirii
Am trăit şi mai vieţuiesc
Rege al regretelor mele
Însămânţând seminţele luminii 

pure
În solul nevăzutului…!

Templul meu înseamnă vise 
murmurând versetele Domnului

Colorate cu vorbe migratoare de 
către pescăruşi

Visez despre fecioare 
dezbrăcându-se

Pe genele grămezilor de ceaţă
Răsărind din mare
În colbul zorilor în care păsările 

urlă
Şi despre dulceaţa sânilor sugând 

gura poemelor
Cu laptele margaretelor

O, bătrâne spirit
Pierdut într-o străveche furtună 

de colb
Întoarce-te la templul iubirii pure
Spală-te cu moscul cuvintelor
Esenţa poftei şi supărării
Şi cu buzele tale întinse
Sărută lacrimile unui îndrăgostit
Care a trăit aşteptându-ţi 

învierea…!

Iubirea mea
Tăcerea vine către mine 

tremurând
Mantia lui lăptoasă e o lumină a 

albei luni
Gândeşte profund în sinea lui
Topindu-se în extazul meditaţiei
Devenind o ghirlandă 

împodobind fruntea nopţii

Ah, iubire
Toate anotimpurile dragostei au 

nevoie de tine
Nu magie, ci o taină printre ale 

tale taine
Dacă deşertul se transformă-ntr-o 

pădure printr-un sărut
De pe buzele tale dulci
Oricine iubeşte, iubito
Te-ar putea vedea, 
Chiar de-ai fi în inima 

întunericului…!

Uraganul iubirii

Alina el-Madani (Arabia Saudită)

El a venit către mine
Uimit cu totul.
S-a uitat la mine la mine cu o 

privire
Cu care nu eram obişnuită din 

partea nici unor ochi.
Şi-a întins mâna 
Să-şi scoată cercelul din ureche
Spunând:
Cineva ca tine
Nu ar trebui să fie şi mai 

încrezută.
Şi a şoptit vorbe
Care nu aveau atributele 

vorbirii…
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Respiraţia lui se mişca încet
Ca un sculptor măiastru în crearea
Unei statui
Scriindu-şi poemul despre mine
Sau scriind-mi mie un poem
M-a închis între literele lui
Şi mi-a devorat toate întrebările
Nimicind cu buzele lui
Răspunsurile care încercau să 

evadeze
Înecându-mă în mireasma 

răsuflării lui
Uraganul iubirii mă invadează
Astfel că mă prăbuşesc
Declarându-mi supunerea
El m-a urmărit şi, continuând 

distrugerea,
Fără să mă avertizeze
S-a retras la fel cum a venit
Clamându-şi victoria
Lăsând în spate lumea iubirii
Ea nu se destramă…!

Pod de foc

Majid Hasisi (Siria)

Am construit un pod care să poată 
atinge cerul

Nu se curbează
La capete
Am crucificat
ziua de ieri vie
pe el
am atârnat o ancoră de vas
S-a prăbuşit
În lacrimile ploii
S-a răsucit în spaţiu
Şi l-am uitat atârnat
m-a întrebat despre treptele 

podului meu
despre urcare şi coborâre
despre oameni mergând pe el
discutând
în timp ce steaua de deasupra lor 

păleşte
în depărtare
am văzut un copil cu două aripi 

zburând
sus... jos

hoinărind liber
mâinile lui erau schimonosite
picioarele îi erau rupte
pântecul lui era supt
segmentele lui erau împrăştiate
el zbura în aer
invocând ploaia
invocând cerneala pentru hârtie
invocând somnul pentru insomnie
O lacrimă a căzut
Din ochii lui
Aprinzând o lumânare pe pod
În timp ce ochii lui vegheau
Mugetul vântului, interpretând
sunetul prăjirii
şi melodiile ofilirii
Am apucat focul din pletele nopţii
Podul a luat foc
Şi s-a prăbuşit
Pe când ochii mei vegheau
Şi copilul plângea fără zgomot
Se îndepărtează… astfel dispare
Între rândurile cărţii
Foile ei erau lăcrimate de oglinda 

acestei epoci
Gândul meu, ochii mei şi eu
Nu a, găsit un colţ să ne odihnim
Înlăuntrul meu… geamătul ars
m-a crucificat 
în niciunde
sub rânduri
în spatele cuvintelor
pre-tranzitul
Acestui timp!!!

Pagină realizată de Marius CHELARU
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Interogaţie asupra sinelui
      Filosof şi jurnalist, a 
lucrat mai bine de treizeci 
de ani la "Combat" şi "Le 
Figaro", Claude Jannoud 
nu a uitat nici o clipă că 
filosofia îndeamnă la 
meditaţie, şi dincolo de 
jurnalism, dar şi acesta în 
tentă culturală, nu a 
întîrziat să aştearnă pe 
hîrtie gînduri despre 
lumea de astăzi, despre 
nihilism sau criza 
spiritului, în trei cărţi: Au 
rendez-vous du nihilisme; 
L'Envers de l'humanisme; 
La Crise de l'esprit. În 
urmă cu cîtva timp a 
apărut o nouă încercare a lui Claude Jannoud de a 
descifra tainele condiţiei umane: Le traitement de 
soi, Paris, editions de La Table Ronde, 2007, 160 p. 
Autorul vorbeşte despre el însuşi şi despre condiţia 
umană, evocînd tinereţea, maturitatea şi bătrîneţea 
într-o lume pe care o judecă cu severitate. Deşi 
editorii afirmă că evocările lui Claude Jannoud se 
evendică din celebrele Confesiuni ale sfîntului 
Augustin, nu pot fi trecute cu vederea influenţe 
venind dinspre Pascal, Scopenhauer Kierkegaard sau 
Leopardi. Sînt nu doar simple notaţii cotidiene, nu 
sîntem în faţa unui jurnal care consemnează fapte 
obişnuite, presărat ici şi colo cu cîte vreo cugetare, 
sînt micro-eseuri despre viaţă, despre lumea 
modernă în care vede în pricipal aroganţă, suficienţă, 
satisfacţie de sine şi aproape deloc profunzime." 
Societatea de consum trebuie luată în accepţia sa cea 
mai largă. Ea nu este numai de ordin economic. Ea 
este difuză, nu are strategie. Ea este funciar iraţională 
sub masca unei hiper-raţionalităţi. Dumnezeu este 
mort. Nimic nu este adevărat, totul este permis". 
Claude Jannoud crede, asemenea multor iluştri 
înaintaşi, că lumea este o cavernă/peşteră şi că 
oamenii sînt prizonierii trecutului, puţinele lumini 
care luminează pereţii nefiind decît umbre palide ale 
prezentului şi trecutului. A evada din cavernă, spune 
Claude Jannoud, este poate cea mai tragică iluzie a 
modernităţii. Dar lumea contemporană promovează 
false valori şi întreţine evidente confuzii şi 
contradicţii; ideologia dominantă are un rol major în 
inversarea valorilor sexualităţii, care ocupă un loc tot 
mai important în discursul contemporan: "Dreptul la 
plăcere este unul dintre principalele articole ale 
acestei carte contemporane, sexualitatea este mijlocul 
cel mai banal, adeseori cel mai puţin costisitor de a-l 
satisface". Dar Claude Jannaud nu este critic doar cu 
timpul în care trăieşte, el are obiectivitatea de a privi 
în sine şi de a mărturisi erorile comise, gîndurile 
înşelătoare cărora le-a căzut pradă. Recunoaşte că şi-
a luat ca model literar Confesiunile sfîntului 
Augustin, că nu are geniul acestuia, dar nici 
concepţiile sale religioase, şi că împărtşeşte aceeaşi 
dorinţă de a scrie despre sine şi lume şi despre 
dorinţa de a trăi în pace bătrîneţea sa, de a se înţelege 
şi de a-şi explica comportamentul: "Sclavie a vieţii, 
sclavie a morţii, aceasta ar putea fi definiţia condiţiei 
umane. Una din ideile cele mai absurde, cele mai 
masochiste care ar fi ieşit din imaginaţia umană, este 
visul nemuririi, oricare ar fi scenariul", scrie Claude 
Jannoud în finalul confesiunilor sale.

Amintiri despre Cioran      

        Mario Andrea Rigoni 
este considerat unul 
dintre cei mai mari şi mai 
secreţi prozatori italieni 
contemporani. Profesor la 
Universitatea din Padova, 
Rigoni este cunoscut în 
lumea academică pentru 
studiile şi ediţiile de 
referinţă din Giacomo 
Leopardi, dar şi pentru 
traducerile din scrierile lui 
Cioran. Este cronicar al 
cunoscutului ziar Corriere 
della Sera, unde a publicat, printre altele, multe 
articole dedicate gîndirii lui Cioran, adunate, alături 
de alte texte, în volumul In compagnia di Cioran, 
tradus recent în franceză: Cioran dans mes 
souvenirs, Paris, Presses Universitaires de France, 

coll. "Perspectives critiques", 2009, 128 p. Volumul se 
deschide cu un portret al lui Cioran, rezultat al 
întîlnirii celor doi în anul 1970, cu aminiri despre 
viaţa cotidiană a lui Cioran în modesta locuinţă din 
rue de l'Odeon, despre existenţa lipsită de 
exterioritate agasantă, o existenţă în perfect acord cu 
concepţia lui Cioran despre precaritatea lucrurilor. 
Vizitîndu-l în mai multe rînduri la Paris, Rigoni a 
observat că Cioran nu era posesorul unei vaste 
biblioteci, nici nu ar fi avut spaţiu pentru aşa ceva, 
multe din cărţile primite de la diverşi autori fiind 
depozitate pe un coridor. În tinereţe neavînd propria 
locuinţă, prefera să citească la Biblioteca Naţională. 
Rigoni spune că printre lecturile preferate ale lui 
Cioran erau biografiile, ale scriitorilor, misticilor sau 
marilor figuri istorice; era pasionat de asemenea de 
lectura memoriilor şi a epistolarelor. Dar dincolo de 
genul predilect, rămîne fervoarea lecturii şi 
convingerea lui Cioran că disecarea frumuseţii unei 
cărţi este un sacrilegiu, o carte trebuind să fie simţită 
şi gustată; el mai credea că nu ai citit niciodată o carte 
dacă nu ai recitit-o.  O secţiune importantă în volum 
o constituie textele scrise de Mario Andrea Rigoni 
despre cîteva din cărţile lui Cioran cu ocazia apariţiei 
versiunilor în italiană; în Istorie şi utopie, Rigoni 
vede un Cioran metafizician şi psiholog, dar şi un 
prozator superb, cartea reflectînd gloria şi tragedia 
lucidităţii; despre Manual de descompunere, Rigoni 
scria că este "una din capodoperele prozei, şi a 
gîndirii, secolului al XX-lea a fost scrisă imediat după 
al doilea război mondial de un român care nu avea 
40 de ani şi care, de zece ani, ducea la Paris o viaţă de 
boem; cu această carte el publica prima operă în 
franceză. (...) Manualul s-a impus ca o evanghelie 
secretă a experienţei noastre intelectuale". Ultimele 
pagini ale cărţii poartă numele regăsit în titlul 
volumului, Rigoni rememorînd cîteva amintiri ca şi 
ultima întîlnire cu Cioran, pe patul spitalului Broca, 
cînd bătrîneţea, această "pedeapsă de a fi trăit", cum 
spunea eseistul, îi răpise vigoarea şi scînteierea 
intelectuală: la intrarea în salon şi la plecare, Cioran îi 
zîmbise lui Rigoni- "între aceste două surîsuri este 
ultima amintire a unui om pe care am avut atîtea 
motive să îl iubesc şi să îl admir".         

Forme ale raţionalităţii

    Michel Fattal, membru 
al Societăţii platoniciene 
internaţionale, s-a 
consacrat studiilor despre 
forme ale raţionalităţii în 
antichitate, cît şi 
receptării medivale a 
filosofiei greceşti. Dintre 
cărţile sale amintim: Pour 
un nouveau langage de 
la raison; Logos et image 
chez Plotin; Logos, 
pensée et verité dans la 
philosophie grecque; 
Plotin chez 
Augustin;Aristote et 
Plotin dans la philosophie arabe. De curînd este 
autorul unui nou volum dedicat aceloraşi teme: 
Image, Mythe, Logos et Raison, Paris, Editions 
L'Harmattan, coll. "Ouverture philosophique", 2009, 
166 p. Recenta carte a lui Michel Fattal este o anchetă 
privind diferitele forme de raţionalitate care s-au 
manifestat în antichitatea greacă şi evul mediu latin 
aşa cum se regăsesc în scrierile lui Lucian din 
Samosata, Parmenide, Platon, Plotin şi Anselm."Prin 
problematica Imaginii, Mitului, Logosului şi a 
Raţiunii va fi posibil să se dea seamă de originalitatea 
acestor gîndiri diferite situate la hotarele retoricii şi 
filosofiei, ale poeziei şi filosofiei, ale esteticii şi 
cosmologiei, ale mitului şi ale raţiunii, ale credinţei şi 
ale raţiunii, ale teologiei şi ale filosofiei", notează 
autorul în deschiderea volumului. Pornind de la 
descrierea făcută de Lucian din Samosata unui 
Heraclit pesimist şi melancolic plîngînd destinul 
tragic al omului şi al lumii, Michel Fattal se întreabă 
care era statutul imaginii, al imaginarului şi al 
ficţiunii în opera retorului din veacul al II-lea după 
Isus. Plotin va dezvolta o concepţie pozitivă asupra 
imaginii care va permite cititorului să aprecieze 
alegerile estetice ale lui Plotin în materie de artă 
figurativă. Prima parte a volumului se încheie cu un 
studiu despre rolul mimesisului în elaborarea unei 
filosofii a limbajului în dialogul Cratilos al lui Platon. 
În al doua secţiune a recentei sale cărţi, Michel Fattal 

se întreabă în ce manieră Parmenide, situat la 
originea gîndirii occidentale şi părinte al filosofiei 
după Platon, vede raporturile logosului cu mitul; sînt 
raporturi conflictuale sau de colaborare în 
desemnarea adevărului, prin mit şi logos, sau prin 
fiecare separat?; care  este poziţia lui Parmenide faţă 
de limbajul tradiţiei poetice şi mitice reprezentat de 
Homer şi Hesiod?; originalitatea lui Parmenide nu 
stă în faptul că, înaintea lui Platon, a reflectat asupra 
condiţiilor de posibilitate a adevărului şi erorii în 
limbaj? O altă întrebare, adresată de această dată 
unui alt gînditor- Anselm de Cantorbery- este dacă 
raţiunea înţeleasă ca logos joacă un rol determinant 
în gîndirea occidentală, şi care este aportul raţiunii 
pentru evul mediu latin? care sînt raporturile între 
ratio, intellectus şi fides la un teolog, filosof şi mistic 
precum Anselm? Acestor întrebări le oferă răspuns 
Michel Fattal.

Un cartezian uitat

    Istoria filosofiei i-a 
reţinut ca moştenitori sau 
adversari declaraţi ai lui 
Descartes pe 
Malebranche, Spinoza, 
Leibniz şi Pascal. Unul 
dintre cei mai riguroşi şi 
novatori cartezieni, cel 
care a dat cea mai 
coerentă şi novatoare 
lectură a Mediataţiilor 
metafizice este astăzi 
aproape uitat, rareori 
citat şi aproape necitit: 
Fénelon. Laurence 
Devillairs, autoare a unui remarcabil studiu despre 
Descartes (Descartes et la connaissance de Dieu) 
asumă misiunea de a-l redescoperi pe Fenelon: 
Fénelon. Une philosophie de l'infini, Paris, 
Editions du Cerf, coll. "Philosophie& Theologie", 
2007, 258 p. Eminent reprezentant al misticii iubirii 
pure, Fénelon a fost judecat cu asprime de unii 
istorici ai filosofiei care i-au contestat apartenenţa la 
breasla iubitorilor de înţelepciune, într-o altă 
manieră decît cea de simplu martor al epocii, de 
asiduu cititor şi comentator lipsit de originalitate. 
Laurence Devillairs nu se lasă descurajată de 
numele unor predecesori iluştri care l-au exclus pe 
Fenelon din rîndul creatorilor de sistem şi caută să 
arate că arhiepiscopul de Cambrai nu a fost numai 
un cititor atent al marilor metafizici ale epocii 
clasice, ci a încercat el însuşi să contureze un sistem 
coerent în care să se regăsească filosofia şi doctrina 
mistică. Pentru Fénelon, Dumnezeu al filosofilor se 
confundă indisolubil cu Dumnezeu iubit de 
credincioşi, meditaţia metafizică fiind totdeauna 
meditaţie creştină: "Apărînd teza uni filosofii 
originale şi novatoare, a lui Fénelon, am spera să 
arătăm cum cunoaşterea şi iubirea, metafizica şi 
mistica sînt legate". Un prim capitol supune atenţiei 
raporturile lui Fénelon cu filosofia, cu orizontul 
cartezian al filosofiei, cu scrierile lui Malebranche şi 
Pascal, cu relaţia filosofie-aplologetică. Al doilea 
capitol aduce în discuţie filosofia lui Fénelon, 
"cogito"-ul fénelonian, probele existenţei lui 
Dumnezeu văzute de un filosof şi un mistic, 
inteligibilitatea incomprehensbilă a lui Dumnezeu, 
atributele divine. Ultimul capitol este despre iubirea 
infinită, despre fundamentele filosofice ale misticii, 
despre mistica infinitului, despre Isus ca ideal al 
practicii mistice.  Volumul scris de Laurence 
Devillairs pune în lumină originalitatea demersului 
fénelonian, acel de a converti metafizica lui 
Descartes în apologetică. "A-l cunoaşte pe 
Dumnezeu în infinitatea sa înseamnă de asemenea a 
recunoaşte că toate atributele sale nu sînt 
deductibile în mod raţional, dar că unele nu sînt 
accesibile decît prin Revelaţie. În sînul cunoaşterii 
raţionale, infinitul este astfel cel care deschide către 
adevărul credinţei.(...) Nu există la Fénelon un 
Dumnezeu al rugăciunii, pe de o parte, şi un 
Dumnezeu al filosofiei, pe de altă parte", notează 
Laurence Devillairs, subliniind încă o dată că 
Fénelon arată că raţionalismul cartezian este una 
dintre cele mai minunate căi de acces către 
Dumnezeu şi iubirea sa infinită. 

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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N-am înţeles niciodată interesul morbid şi 
publicitatea deşănţată de care s-a bucurat „Marele 
Che”, acest „fou furieux”, cum îl numeşte Jean 
Duramé, un prieten francez, pe călăul de la fortăreaţa 
La Cabańa, în ciuda faptului că şi prietenul francez 
are vederi de stînga. Nu atît de accentuate ca ale 
argentinianului, din fericire! Şi n-am înţeles cum de 
acest interes venea din partea atîtor generaţii de 
tineri, din partea intelectualilor, din partea celor ce 
cochetează cu marxismul pe toate meridianele 
globului. Şi iarăşi nu am înţeles cum de fascinaţia pe 
care a exercitat-o asupra atîtor naivi sau interesaţi se 
mai poate re-simţi şi acum în întreaga lume. Dar cum, 
vreme de 45 de ani, România nu a făcut parte din 
„întreaga lume”, pe noi nu ne-a molipsit acest microb 
al adulării unui criminal. Aş îndrăzni să afirm că o 
parte bună tot a avut cultul exacerbat al personalităţii 
scorniceşteanului : ne-a ferit de excesele de admiraţie 
faţă de alţi lideri, de adularea unui scelerat care nici 
măcar nu era „cel mai iubit fiu al neamului nostru”. 
Noroc că poporul român nu e un popor de 
fanatici! 

Sincer să fiu, deja m-am săturat să tot 
scriu despre acest impostor, am încercat 
chiar să nu mai răspund la întrebările 
cititorilor despre el, dar m-au căutat în 
ultima vreme la redacţie tot felul de 
apropiaţi ai Cronicii, care-mi cereau numere 
mai vechi pentru a-şi completa foiletonul 
despre Cuba. Şi cum nu sunt chiar atît de 
orgolios, încît să-mi închipui că sunt 
fascinaţi de scrisul meu, este clar că îi 
preocupă de fapt episoadele despre 
Guevara, că „personalitatea” acestuia le stă 
pe creier şi-i „mînă-n luptă”. Aşadar, voi 
încerca să mai grupez în acest episod cîteva 
răspunsuri pentru feluritele întrebări ce mi-
au fost adresate despre revoluţionarul 
rosarin, sperînd să mă reîntorc în următorul 
episod la insula în formă de aligator : Cuba 
- în fapt, adevăratul subiect al acestui serial.

Am amintit mereu fel de fel de 
amănunte legate de viaţa şi de moartea 
astmaticului guerrillero. Nici posteritatea nu i-a fost 
mai tihnită. Ca şi despre alte personalităţi ce au intrat 
în conştiinţa lumii, şi a căror moarte oamenii nu 
puteau s-o accepte sau să o suporte, şi despre Ernesto 
Che Guevara s-a afirmat mereu că nu ar fi fost el cel 
ucis în Bolivia pe 9 octombrie 1967 şi îngropat în 
aceeaşi lună „departe de muma care-l crescuse şi 
care-l iubi”. Cert este că în 1997, la 30 de ani de la 
executarea sa, a fost exhumat, a fost identificat pe 
baza analizelor ADN şi reînhumat împreună cu şase 
din complicii din Bolivia într-un mausoleu din oraşul 
Santa Clara din Cuba, nu înainte însă ca Fidel Castro 
să ofere poporului pe care-l împingea spre moarte 
încă un spectacol : funeraliile de erou naţional pentru 
cel care, în realitate, renunţase la cetăţenia cubaneză. 
Dar turma are nevoie de pîine şi circ, pentru a putea fi 
condusă mai uşor. Iar cum pîine nu-i putea oferi, 
Castro i-a dat un nou prilej de bîlci.

Mama primei lui fetiţe, Hilda Beatriz, este 
comunista peruviană Hilda Gadea, o exaltată pe care 
Che a scos-o fără nici o remuşcare din „patul” său. Cu 
Aleida March, a doua soţie, a avut patru copii, iar 
dintre bastarzii pe care i-a semănat cu generozitate, 
singurul (cred!) pe care a apucat să-l recunoască este 
fiul Omar Pérez, fruct al legăturii „vinovate” cu Lidia 
Rosa López. În scrisoarea adresată copiilor săi, prin 
care-i îndeamnă să crească şi să se formeze „ca nişte 
buni revoluţionari” numele lui Omar Pérez nu apare 
menţionat. 

Despre admiraţia pe care i-o purta lui Stalin am 
vorbit deja.

Nu, stimaţi cititori, înainte de capturare Che nu 
mai comanda 47 de oameni, cît numărase la început 
„Armata de Eliberare Naţională”, ci doar 16. Nu a fost 

capturat singur, ci împreună cu Simón Cuba Sarabia, 
dar despre acesta nu ştiu mare lucru, deoarece istoria 
e foarte discretă.

Nimeni, deocamdată, nu a scos la iveală 
adevăratele motive ale rupturii dintre cei doi 
“prieteni”, Fidel Castro Ruz şi Ernesto Che Guevara. 
Există supoziţii, ipoteze, bănuieli, păreri mai mult sau 
mai puţin apropiate de adevăr, mai mult sau mai 
puţin fanteziste, dar nu există certitudini în această 
privinţă. Şi cum unul dintre cei doi ticăloşi e deja 
mort, iar celălalt nu are interes să le dezvăluie, 
deoarece acestea se leagă şi de motivele pentru care a 
ordonat suprimarea argentinianului, se pare că vom 
rămîne pentru totdeauna pe terenul instabil al 
presupunerilor. Am spus deja că, după opinia mea, 
ruptura dintre cei doi  ucigaşi se datorează mai ales 
faptului că unul, Fidel, pusese deja mîna pe putere şi 
pe bogăţiile Cubei şi nu mai voia să-şi pună pielea la 
saramură, nu mai voia să-şi pună-n joc poziţia, 
averile, privilegiile pentru lupte fără sens în vederea 
victoriei finale a revoluţiei mondiale (de care-i păsa 
lui Castro cît îmi pasă mie de expansiunea 
universului), victorie care, evident, nu avea să vină 
niciodată (şi cum Fidel nu era un prost, nici un 
exaltat, el înţelesese deja acest adevăr), în vreme ce 
refulatul Guevara, care nu prinsese mai nimic la 

împărţirea prăzii (să recunoaştem că pentru un 
ambiţios de talia lui Ernesto, postul trecător şi nesigur 
de ministru într-un guvern de brute, de analfabeţi, de 
pungaşi nu era mare lucru), propovăduia asiduu 
revoluţia permanentă. Probabil “Marele Che” era 
obsedat de lupta în sine, care-i permitea să ucidă fără 
a fi pedepsit. Aşadar, poziţiile lor deveniseră 
ireconciliabile şi, văzînd că în Cuba şansele lui de a 
mai lupta sunt reduse la zero, văzînd că îi stă ca un 
spin în talpă lui Fidel, Ernesto a părăsit ţara acestuia, 
care nu mai era şi a lui, de vreme ce înainte de 
ruptură renunţase la ea. De această renunţare îl 
anunţase pe liderul cubanez printr-o epistolă, un fel 
de scrisoare de adio, ceea ce l-a jignit profund pe cel 
care se credea (şi se comporta ca un) stăpîn absolut al 
celor din jurul său şi nu admitea împotriviri, sfidări, 
fronde, revolte, revoluţii. Evident, singura revoluţie 
legitimă fusese a sa! Citind printre rînduri, explicaţia 
rupturii dintre ei s-ar putea afla chiar din această 
scrisoare, în care Che, după ce îl anunţă că renunţă la 
cetăţenia cubaneză (“Prin aceste rînduri doresc să 
anunţ că renunţ oficial la toate funcţiile pe care le 
deţin în conducerea partidului, renunţ la postul meu 
de ministru, la gradul de comandant şi, nu în ultimul 
rînd, la cetăţenia cubaneză.”), îi cam reproşează, între 
altele, faptul că s-a ales cu praful de pe tobă din lupta 
revoluţionară ce-i adusese lui Fidel toate beneficiile 
(faptul că reproşul e destul de voalat poate fi şi el, la 
rîndul său, interpretat în fel şi chip!) : “Nu-mi pare 
rău că nu las o situaţie materială stabilă copiilor şi 
soţiei mele. Chiar mă bucur că este aşa. Nu am cerut 
niciodată nimic pentru familia mea căci ştiu că 
statul le va asigura tot ceea ce au nevoie pentru a trăi 
şi a învăţa”. Oare sîngerosul ucigaş care a sfîrşit prin 
a fi executat aşa cum el însuşi executase sute de 

oameni numai pentru că nu-i împărtăşeau opiniile, 
era chiar atît de naiv, încît să creadă propriile 
minciuni?! Greu de crezut! Dacă renunţarea la funcţii 
şi posturi fără prea mare importanţă nu-l deranja din 
cale-afară pe Castro, renunţarea la cetăţenia cubaneză 
şi aluzia la diferenţa de beneficii dintre ei erau 
expresia urii adînci săpate între cei doi, era un afront 
personal şi Fidel le-a recepţionat ca pe o lovitură sub 
centură, căci puneau în chestiune chiar rezultatele 
revoluţiei, ale teoriilor sale revoluţionare şi ale 
guvernării sale. Castro, care a intuit imediat că 
popularitatea lui Guevara îi poate pune în pericol 
poziţia, care a înţeles că Il Comandante avea să-i 
devină un redutabil adversar, ba chiar un duşman ce 
avea să-l arate cu degetul ca pe un căpătuit, ca pe un 
îmbuibat, ca pe un trădător al principiilor 
revoluţionare (în care, de altfel, nici unul din ei nu 
credea, dar le propovăduiau amîndoi, de ochii lumii), 
şi-a propus să-l piardă şi, după cum se ştie, a reuşit. 

Nici înaintaşii, nici urmaşii unei persoane nu sunt 
responsabili (decît în mică măsură) de faptele acelei 
persoane, aşa încît eu nu am motive să-i vorbesc de 
rău părinţii – nişte burghezi aşezaţi şi la locul lor, care 
nu au decît vina că şi-au irosit o parte din avere ca să 
susţină ideile şi faptele inepte ale astmaticului lor fiu - 
sau nepoata care – ecologistă înfocată – îşi susţine 
cam prea pătimaş ideile, pozînd semigoală în scopul 
de a salva natura. Scop nobil, nu?

Unei astfel de fiare, care omora mai uşor decît 
respira, oamenii îi ridică statui, îi dedică filme, 
cîntece, poezii, expoziţii, bannere, postere, afişe, 
manifestări culturale şi politico-ideologice, îi poartă 
chipul pe haine sau chiar tatuat pe trupuri! Ce-o fi 
oare în mintea şi în sufletele celor care idolatrizează 
un criminal? Un exemplu aparent minor, dar sugestiv 

şi cutremurător pentru modul în care 
propaganda comunistă perverteşte sufletele 
noilor generaţii, falsificînd imaginea acestui 
monstru şi transformîndu-l într-un exemplu 
obligatoriu de urmat : în şcolile cubaneze, în 
fiecare zi, orele încep cu un cîntec devenit 
celebru : „¡Pioneros por el Comunismo, 
seremos como el Che!”. Traducerea e de 
prisos! Ei bine, acestui vampir care a supt 
sîngele a mii de oameni, i s-au dedicat ode, 
imnuri, i s-au consacrat lucrări, i-au fost 
înălţate monumente mai ales în Cuba, ţara 
de adopţie, şi în Argentina, ţara de baştină. 
Rosario, oraşul în care a văzut lumina zilei, 
nu-l iubeşte, dar profită de pe urma 
turiştilor atraşi de „casa natal”, ca muştele 
de borcanul cu miere, chiar dacă astăzi 
această impunătoare casă ce a aparţinut 
bogatei sale familii (un adevărat palat, de 
fapt!) adăposteşte sediul unei importante 
companii de asigurări. Dar, pentru că am 
vorbit despre monumentele ridicate în 
cinstea călăului, ţin să amintesc şi cîteva 

amănunte mai puţin cunoscute, legate de 
reprezentarea artistică a rosarinului cubanizat. Chiar 
la el acasă, impresionanta pictură murală realizată de 
Ricardo Carpani în Plaza de la Cooperación, îl 
prezintă aproape ca pe un vampir. Cred că imaginea 
aceea are mai mult rolul unui avertisment de genul 
„nu faceţi ca el!”. În stînga imaginii vampirizate, în 
colţul de jos, discret, pe o placă memorială mai 
modestă, e un portret al lui Che realizat de Pablo D 
Flores din doar cîteva trăsături de „cărbune”.  
Respectivul portret a fost „completat” ulterior, în 
sensul că un rosarin hîtru a desenat pe vestitul contur 
inspirat din fotografia lui Alberto Korda, mutra 
marinarului Popeye. E drept, pe placă se poate citi un 
text dacă nu întru totul conform cu realitatea, cel 
puţin sobru şi echilibrat, decent chiar : „A pocos 
metros de esta plaza nació Ernesto “Che” Guevara un 
rosarino que luchó por una sociedad mas justa y 
solidaria. Rosario, septiembre de 1997”. Aşadar, placa 
a fost bătută la 30 de ani de la moartea “rosarinului 
care a luptat pentru o societate mai dreaptă şi unită”. 
Iar acesta îşi dorea o societate atît de unită, încît 
propovăduia la fiecare pas ura între popoare. În plus, 
după ce la începuturile sale de „politician” nu mai 
prididea sărutînd dosul americanilor, a ajuns să-i 
urască atît de mult, încît, nemaiţinînd cont de 
posibilele consecinţe ale spuselor sale, a făcut una 
dintre cele mai nechibzuite, absurde, odioase 
declaraţii, afirmînd că „trebuie să creăm două, trei, 
nenumărate Vietnamuri, acesta este consemnul”. 
Cum le spuneai matale, bobocule! Cu asemenea 
pacifist, nu mai era nevoie de războinici care să 
distrugă omenirea! 

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (11)
Che Guevara – de la „părintele 

revoluţiilor”, la „banditul roşu” (VI)

«el revolucionario es 
una máquina de matar»

 „revoluţionarul este o maşină de ucis”
Ernesto Che Guevara

Valeriu STANCU
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Înfiorarea noastră faţă de aceste drame englezeşti 
supraetajate legate de devenirea Europei provine din 
descoperirea pas cu pas a felului cum lucrează 
Dumnezeu cu istoria oamenilor, conducându-i, secol 
după secol, spre înţelegerea faptului că libertatea se 
realizează prin virtute iar „opusul păcatului nu este 
virtutea, ci este libertatea de pe urma virtuţii” (Arh. 
Teofil Părăian).

Desăvârşirea istoriei este fără hotar şi pentru fiecare 
popor, nu numai european, funcţionează legea pe care 
am putea s-o conturăm, parafrazându-l pe Sfântul Ioan 
în Scara: libertatea întinată, libertatea furată, libertatea 
pierdută şi libertatea curată.

Fiecare dintre cele două personaje feminine din 
secolul al XVI-lea, care au marcat istoria Angliei şi a 
Europei, a purtat în suflet o încărcătură adusă din moşi-
strămoşi, din străfunduri de existenţă nordică, în care 
trăiau trollii şi eroul Beowulf; cu acea existenţă barbară 
s-au reîntâlnit anglii în al doilea mileniu după naşterea 
lui Iisus Mântuitorul şi au trebuit să o rezolve. Şi, ca 
toate generaţiile anterioare, cele două regine n-au fost 
singure la mântuire, ci cu darul şi ajutorul lui 
Dumnezeu, care nu lucrează însă 
fără angajarea omului.

Au trebuit să rezolve acea veche-
străveche încărcătură nordică într-un 
timp în care, la modul paradoxal, 
tocmai zelul religios care nu tolera 
alternative confesionale şi permitea o 
singură denominaţie devenise cauza 
confruntărilor. Ura interconfesională 
a condus la declanşarea Războaielor 
Religioase franceze şi la răscoala din 
Ţările de Jos. Politica Elisabetei I a 
încercat să fie generoasă atât faţă de 
catolici, cât şi faţă de protestanţi, pe 
când Filip II era monarhul unei mari 
puteri catolice care denunţa erezia, 
deci nu putea permite toleranţă faţă 
de protestanţi.

Influenţa spaniolă devenind tot 
mai puternică, ea nu mai putea fi 
ignorată nici de regatul englez, unde 
Biserica anglicană rupsese definitiv 
legăturile cu Sfântul Scaun (din 
timpul lui Henri VIII cu cele şase 
soţii ale sale). Pe de altă parte 
sfetnicii de taină ai copilei Anei Boleyn au sugerat 
susţinerea activă a taberei protestante franceze (Sir 
Francis Walsingham fusese martor direct al masacrului 
din Noaptea Sfântului Bartolomeu, acele evenimente i-
au sporit resentimentele faţă de catolicism). La sfârşitul 
anului 1570 s-a agravat şi situaţia din Ţările de Jos iar 
Walshingham, Leicester şi Raleigh au recomandat 
reginei un ajutor de amploare. Pe harta Europei 
Apusene s-a conturat astfel o situaţie dramatică care 
prevedea ciocnirea fatală a celor două puteri ale 
timpului.

Datorită eforturilor susţinute ale flotei engleze şi a 
tacticii neconvenţionale, folosite de Drake, invazia pe 
scară largă plănuită de forţele spaniole a fost evitată. 
Elisabeta însăşi, împiedicată de sfetnicii ei autoritari să 
viziteze garda de pe coasta sudică, s-a dus la Tilburg 
(estuarul Tamisei), unde i-a încurajat pe soldaţii 
surprinşi de prezenţa ei: „Sunt pregătită să trăiesc sau 
să mor alături de voi toţi, să mă jertfesc pentru 
Dumnezeu şi pentru regatul meu, pentru popor, onoare 
şi sângele strămoşesc, chiar dacă voi fi biruită. Ştiu că 
am corpul unei femei plăpânde şi slabe, dar am şi inima 
şi curajul unui adevărat rege al Angliei”.

Discurs pe care l-ar fi putut rosti şi Jeanne d'Arc... 
„Suflet mare de regină într-un corp gingaş de femeie? 
Regina protestantă a Angliei – replică a eroinei 
naţionale a Franţei? Este posibilă şi o astfel de 
interpretare a simbolului reginei fecioare care a deschis 
calea spre întemeierea Imperiului Britanic, de altfel 
plenar exprimat în interpretarea genială a actriţei Cate 
Blanchet în memorabilul film Elisabeth, pentru care a 
fost răsplătită cu Globul de Aur.

La sfârşitul domniei Elisabetei I, Anglia îşi câştigase 
prin forţă dreptul de a domina vastele oceane ale lumii, 
dar ţara a trebuit să treacă dintr-o criză în alta până la 
restabilirea, un secol mai târziu, a situaţiei politice 
interne şi până la urmă potenţialul economic realizat în 
„epoca elisabetană” a ieşit la suprafaţă, Anglia 
începând să controleze mapamondul prin puterea sa 
economică. În această retrospectivă, intensa opoziţie 
dintre Coroană şi Parlament din secolul al XVII-lea, 
privită (inclusiv în acest text) ca o formă de încleştare 

religioasă catolicism-protestantism sau în Biserica 
anglicană – între protestanţi puritani şi radicali – poate 
să fi fost „monitorizată”, în realitate, de lupta pentru 
putere dintre sprijinitorii monarhiei şi cei ai 
Parlamentului. Un alt argument în sprijinul acestei idei 
este faptul că înlăturarea tradiţiilor de autoritate 
medievală a condus la un comerţ liber şi la un sistem 
financiar eliberat de sub dominaţia Bisericii.

Pentru Marea Britanie pare să fi fost prielnică 
această viziune asupra lumii, în orice caz aşa a înaintat 
Anglia în civilizaţie, cu dinţi de mică fiară care roade 
tronurile, templele, „l'azur phosphorescent de la mer 
sur les Tropiques”. Căci, nu-i aşa, mirajul englezesc al 
coloniilor poate fi exprimat şi prin poezia lui José Maria 
de Hérédia, născut în Cuba, cu studii în Franţa şi mare 
succes poetic cu volumul Les Trophées, membru al 
Academiei franceze. Descoperit de spaniolul Cristofor 
Columb, Noul Continent va deveni în Nord o creaţie a 
spiritului englez, iar în Sud – a celui spaniol. „De Palos 
de Moguer, rentiers et capitaines / Partaient, ivres d'un 
rêve héroïque et brutale”. Totuşi în secolul al XIX-lea, 
după dezastrul de la Sedan, protecţia acordată de 
anglicana şi legendara regină Victoria împărătesei 
spaniole a Franţei vorbeşte de atenuarea „visului eroic 
şi brutal” care a pus la încercare spiritul competitiv al 
celor două naţiuni. Atât Eugenia, cât şi Victoria au adus 
cu ele încărcătura părinţilor şi străbunicilor... şi 
Dumnezeu ştie până unde s-au întins rădăcinile 
existenţei lor, cum se întind şi cele ale existenţei 

fiecăruia dintre noi, în prezent şi în 
viitor. În afară de toate acestea mai 
există şi un destin, în sensul că 
„fiecare dintre noi venim într-un 
cadru şi în cadrul respectiv ne 
raportăm la lume şi la viaţă, 
învăţăm ce avem de învăţat în 
condiţiile respective” – spune 
filosoful ortodox Teofil Pârâian. Şi 
Elisabeta I şi Maria Stuart au venit 
pe lume în împrejurări care le-au 
determinat viaţa, destinul lor a fost 
să fie regine şi fiecare a încercat să 
facă faţă şi să-şi facă datoria în 
situaţiile în care s-au aflat.

Iar dacă nu vorbim neapărat de 
Legea lui Dumnezeu înscrisă în 
inima celor două regine, una 
protestantă şi alta catolică, dacă 
vrem doar să cunoaştem prin 
destinul lor sentimentele omeneşti 
pe care le nutresc femeile unele faţă 
de altele, universul feminin 
moştenit încă de la Adam şi Eva, 

dacă vrem să vorbim de soarta femeilor care s-a 
înrăutăţit, în cea mai mare măsură chiar din cauza lor – 
cred că şi atunci putem purifica invidia, ipocrizia, 
gelozia, pizma, dispreţul, viclenia, răutatea, 
îmbrăţişarea părţii rele a unei cauze, numai pentru că 
adversara a apucat-o pe cea bună, de parcă în asemenea 
condiţii ar mai fi vorba de luptă... În cartea dedicată 
procesului Mariei Antoinette, Doamna de Staël scrie: 
„Invidia poate fi îndurată când izvorăşte din admiraţia 
trezită de talent... dar există oare nenorocire mai mare 
decât aceea de a trăi acolo unde superioritatea stârneşte 
invidie şi nu entuziasm?”.

Poate că Maria Stuart să se fi simţit pizmuită de 
Elisabeta, pentru iubirile ei, pentru puterea de seducţie, 
pentru viaţa în Franţa, pentru că născuse un băiat, 
pentru că era scoţiană? Se spune că atunci când i s-a 
citit decretul regal de execuţie, Maria s-a schimbat la 
faţă şi a spus: „Îi mulţumesc Domnului pentru asta”. 
Victis honor sau Gloria victis erau formulele latine 
adresate vitejilor, care deşi înfrânţi, au avut o 
comportare eroică în lupte. Complotul care a dus direct 
la execuţia Mariei era condus de Thomas Morgan, 
sfetnic al Mariei aflat la Paris, ale cărui mesaje erau 
descifrate de dregătorul Elisabetei, Walshingham. 
Acesta căutase timp de 20 de ani, din momentul 
întemniţării Mariei, o dovadă irefutabilă în susţinerea 
pledoariei pentru executarea Mariei. ...Putea să-i aducă 
mulţumiri lui Dumnezeu regina Scoţiei, că prin marea 
milă a lui o absolvea, în fine, de această lume oribilă – 
în care condiţia însăşi a  femeii devenise teatrul celei 
mai respingătoare rele-credinţe, câtă vreme buna-
credinţă trecea nebăgată în seamă şi răstălmăcită.

În acelaşi timp, tradiţia creată de Elisabeta I de a fi 
cu orice preţ o suverană îndrăgită de supuşii săi s-a 
perpetuat până în zilele noastre, când secretul 
popularităţii familiei regale britanice se poate înţelege 
prin relaţia deschisă, menţinută constant cu populaţia 
obişnuită. În perioada recentă, familia regală britanică a 
devenit o „monarhie deschisă”, oamenii fiind atraşi şi 
fascinaţi de relaţiile conjugale, părinţi-copii, poveştile 
de viaţă ale membrilor familiei regale. Astfel, fără să 
aibă prerogative politice, monarhia britanică deţine un 

rol activ în societatea britanică.
Cel de-al 63-lea monarh englez, actuala regină 

Elisabeta a II-a, este a şasea femeie din istorie urcată pe 
tronul Angliei. În afara numelui există şi alte 
similitudini cu prima Elisabetă, între care: părinţii lor n-
au fost primii fii ai regilor anteriori, ambele au urcat pe 
tron la 25 de ani, în perioada domniei lor naţiunea a 
trecut prin schimbări majore. Când Elisabeta a II-a 
împlinise 13 ani s-a declanşat a Doilea Război Mondial 
iar ea s-a angajat în diverse acţiuni caritabile, ceea ce a 
făcut să fie îndrăgită de englezi. După război vechile 
colonii engleze şi teritoriile aflate sub mandat britanic 
au devenit, unul după altul, state independente. Marea 
Britanie şi-a pierdut prestigiul imperial al „epocii 
elisabetane” sau al „epocii victoriene”, au apărut 
problemele recesiunii economice, precum şi chestiunea 
Irlandei de Nord axată, din nou, pe înfruntarea 
catolicism-anglicanism. În toate aceste situaţii Elisabeta 
a II-a şi-a impus o partitură dificilă a rolului ei regal, cu 
fermitate şi loialitate faţă de ţară. A vizitat adesea 
Commonwealth-ul, împreună cu prinţul consort Filip 
(de data aceasta englez), încercând mereu, cu mai mult 
sau mai puţin succes, să determine o colaborare între 
părţile participante; din păcate diferenţe uriaşe despart 
aceste state, care aparent au interese comune. Cazul 
Australiei a revenit în atenţia mondială cu ocazia 
deschiderii Olimpiadei de la Sidney din anul 2000 iar 
Elisabeta a II-a a făcut faţă acestei situaţii, ca şi multor 
altor întâlniri dificile sau multor alte chestiuni delicate, 
domnia ei fiind astăzi mai îndelungată decât a 
predecesoarei Elisabeth I (Pentru scoţieni ea rămas 
prima Elisabetă).

Să credem în final că regina Victoria cu deosebire a 
transmis nepoatelor sale, printre care se numără şi 
Regina Maria, mândria casei regale din România şi 
bunica regelui Mihai I, un specific simţ al omenescului 
care a contribuit la sevele actualei naţiuni politice a 
Europei, cu fascinanta ei diversitate culturală. Rădăcini 
protestant germanice şi anglicane ale familiei regale 
române au devenit ortodoxe, astfel contribuind la şansa 
ţării de a fi o naţiune pe deplin europeană, de spirit 
latin-oriental.

Ar fi crezut regina Victoria că unele dintre nepoatele 
ei se vor converti la ortodoxia latino-răsăriteană sau 
slavo-răsăriteană? We know what we are, but know not 
what we may be este o frază adresată de Ofelia regelui 
din Hamlet.

Cum spune şi zicala românească – omul nu ştie 
niciodată ce-l aşteaptă, ce poate ajunge. Secolul XX, al 
accelerării intense a progresului, dominat de 
comunicare şi schimbări, precum şi de descoperirea 
lumii, cu civilizaţia lui de masă (variabilă la variate 
naţiuni) şi cu inegalităţile sale flagrante s-a terminat cu 
o perioadă neliniştită şi neliniştitoare, dominată de 
imaginea „ucenicului vrăjitor” incapabil să-şi 
stăpânească invenţiile.

„Seul en Europe tu n'es pas antique, ô Christianisme
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape”
scria Guillaume Apollinaire în 1913. Poate acel 

ucenic vrăjitor era doar un vis al Muzei adormite a lui 
Constantin Brâncuşi. Dar în această privinţă învăţaţii 
nu s-au înţeles încă.

În rest, toate naţiunile de pe glob au încercat să-şi 
seducă Soarta, dar aşa cum spunea Dante „Nici o ştiinţă 
pământeană nu poate opri roata să se învârtească. O 
naţiune triumfă, alta este înfrântă, ambele supunându-
se sentinţei”.

Dar atunci, pe vremea Elisabetei I şi a Mariei Stuart, 
timpul părea că se reinventează fără oprire, oferindu-se 
clipei, de aici şi impresia cercetătorilor, mai mult sau 
mai puţin istorici, că oamenii acelui areal mediteranean 
apusean-nordic priveau mai mult prin prisma 
momentului prezent, decât a unei călătorii spre eternul 
Infern sau eternul Paradis.

Iar pe fondul acelei perioade al'nuovo, cu ceva nou 
în fiecare zi, în teatru mai cu seamă, cu insule noi, cu 
teritorii noi, cereale noi, maşinării noi, ca obiectele 
desenate de Leonardo – îmi apar, emblematic, cele 
două regine insular-europene.

...Aproape înfricoşătoare în frumuseţea lor aspră şi 
spoită după moda timpului, care impunea vopsirea 
părului şi acoperirea feţei cu ceruză de un alb 
strălucitor şi cu roşu carmin, de păreau acele feţe 
fasonate în ceară iar pe feţe ochii clipeau precipitaţi, 
imploratori, poate disperaţi...

...Reginele care şi-au lăsat tulburată viaţa, acceptând 
să piardă tot ceea ce pentru ele reprezenta o siguranţă, 
pentru a nu renega culturile de care aparţineau...

...Scriind împreună un roman istoric captivant ca o 
sagă ce coboară până la rădăcinile civilizaţiei engleze. Şi 
confirmând împreună că în om există ceva ce transcede 
culturile, „ceva” care este tocmai natura omului, această 
natură fiind măsura culturii.

gîndul şi lumea

Intermezzo (IV)
Marie-Antoinette şi Maria Stuart(III)

Natalia CANTEMIR

August 2009 

(va urma)
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scriitori francezi în spaţiul cultural românesc

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Claudine Helft
Cred că întîia oară 

am întîlnit-o nu în 
Franţa, ci în Belgia, în 
2003, cred, la Festivalul 
Internaţional de Poezie 
de la Namur, organizat 
de scriitorul Eric 
Brogniet. Mi-a plăcut 
poezia ei, dar pînă în 
octombrie 2007 nu m-
am interesat cu 
adevărat de cărţile 
sale, deşi ne-am 
revăzut destul de 
frecvent. Apoi, în 
Canada, în acel octombrie pe care-l evoc, un 
octombrie transformat de natură într-o vară indiană 
şi de trifluvieni într-o sărbătoare a poeziei, mi-a 
dăruit volumul ei Une indécente éternité, încercînd 
să-mi sugereze prin dedicaţia de pe pagina de gardă 
că luntrile destinului nostru duc spre veşnicia 
cerului. Am început imediat să citesc volumul 
apărut în acelaşi an la Editions de la Différence, mai 
mult din curiozitate, spre a mă convinge dacă are 
valoarea la care făcea aluzie. Şi am concluzionat fără 
nici o reţinere că, într-adevăr, este un autor de care 
poezia franceză contemporană trebuie să ţină seamă. 
Ceea ce de fapt se şi întîmplă.  Claudine Helft scrie 
poeme de cînd se ştie şi e foarte implicată în „viaţa 
publică” a poeziei europene şi nu numai. Astfel, e 
membru fondator al cunoscutelor „întîlniri poetice” 
şi redactor la Aujourd'hui poème. Este şi membru  al 
Academiei Mallarmé, membru al juriului premiului 
Alain Bosquet, secretar al unei societăţi culturale 
intitulate l'Association des Amis d'Alain Bosquet. 
Preşedintă a premiului Louise Labé, „elle a reçu la 
Médaille vermeille de la Ville de Paris pour 
l'ensemble de son œuvre et pour son action au 
service de la poésie”.

Este tradusă în mai multe limbi (italiană, chineză, 
germană, spaniolă, între altele) şi figurează în peste 
treizeci de antologii şi o sută de reviste. A fost şi este 
invitată mereu la prestigioase manifestări literare 
organizate în Argentina, Irlanda, Spania, Elveţia, 
Macedonia, Bulgaria, Belgia, Canada şi, dacă nu mă 
înşel, am reîntîlnit-o anul trecut şi în Mexic.

Dintre volumele publicate, în afara celui amintit 
deja, din care şi traduc poemele din această pagină, 
aş menţiona cîteva încă, pentru că s-au bucurat de 
atenţia susţinută a criticii literare şi au fost 
încununate cu premii : L'Entre-Deux (Saint-
Germain-des-Prés, 1975), Un risque absolu (Saint-
Germain-des-Prés, 1976), Parhélies (Saint-Germain-
des-Prés, 1979), Métamorphoses de l'ombre (Pierre 
Belfond, 1985), Visage de l'écriture (Le Hameau, 
1985), L'Infinitif du bleu (L'Age d'homme, 
Lausanne, 1992), Le Monopole de Dieu (L'Age 
d'homme, Lausanne, 1996), L'Etranger et la Rose 
(Le Cherche-Midi, 2003). Citindu-i cărţile presărate 
cu imagini proaspete şi sugestive, traversate de 
sensibilitate şi sinceritate, dar şi de un epicureism 
distilat picătură cu picătură pînă la esenţă, am 
înţeles că pentru adevăraţii creatori, printre care 
talentul i-a hărăzit să trăiască, veşnicia nu va fi 
niciodată indecentă. 

Speranţă

Primăvara nu e decît o speranţă 
căreia vara îi este singurul adevăr.

Cenuşi şi miere

Mi-a venit poftă 
de flori şi de bărbaţi
de parcă cenuşi ar fi şi miere

Mi-a venit poftă 
de tot ce se sfîrşeşte
şi cîntă încă

Trecător

Tristule trecător,
Unica ta suferinţă este propria inexistenţă!
Deja se înfăşoară pe glezna-ţi
şarpele Timpului
şi tu continui să crezi că mergi. 

Imagine

Ea, dintr-o dată la trecut 
ca o imagine
căzută dintr-un carnet
şi aruncată acolo ca un punct
de reper în timp.
O pagină ruptă 
ce traversează podeaua,
o valiză uitată
plină încă de sărutări.

Amazoană

Ea purta luni negre 
şi emoţii,
şi desuuri scăldate
în ţinuta ei de amazoană
uşoară
fără de cal.

Fetiţă şi bicicletă violet

O femeie brunetă şi însingurată 
se încrucişează cu surîsul unei fetiţe 
înnegurate; o fetiţă foarte mică
– urcată pe o bicicletă violet -
care se deschide în umbră
ca un fruct al zorilor, creată
dintr-un singur hohot de rîs, un rîu,
în care vine să se scalde o femeie violet
şi solară.

Niciodată

Niciodată nu voi şti cum se numea
arborele care dormea de-a lungul palmierului;
şi dacă frunza care părea patul tău
va purta mereu fructele nopţilor mele.

Un salut

Nu vreau decît să te salut
Doamne 
de departe
fără să mă întorc
doar să te salut
aşa cum se articulează
o frază
de nepronunţat
să te salut cu familiaritate
pentru ca să-ţi fie mai uşor.

Noapte

Noaptea era frumoasă 
cerul era senin.
Pătrar de lună 
şi singurătate deplină.

Noroc

Un băiat, o fată  
legănaţi 
de propriul noroc
aşteptînd dimineaţa.

Vaci albe
pentru Simone R.

Reflectare sfinţită de chiciură 
pe albeaţa neprihănită
a unei coline rutiere.

Pămîntul, un lac de iarnă.

Siluetele damelor albe 
erijate în divinităţi
în argintul palid al dimineţii.

Statui de fildeş, în drum;

Goliciuni de ceruză şi de alb 
închinate sacrificiului,
dintr-o dată alunecînd înfiorarea dansului
la porunca unui cer îndiavolit.

Fax
lui J. M. Baillat

Timp albastru, pătrunzător şi rece.

Timp al veşniciei şi al sinuciderilor.
Dar timp excelent pentru sănătate.
Trupurile noastre de primăvară
Se încovoaie sub povara zăpezii.
Navigare

între doi poli
de mizerie, bucuria o înfrînge
şi toate luntrile duc în cer.

Zei

lui Guy Roussille

O fericire 
fără nor,

traversată de păsări furioase 
sub ceruri năduşite.

Amendament al zeilor :
„fiţi fericiţi pe pămînt
sau aici sus vom face grevă”.

Rouă

pentru Colette

Ea se spală pe picioare
în fărîme de rouă. Singură 
pe lume în adîncul dimineţii, dimineaţa
îi aparţine; între albastru şi verde,
între tăcere şi plenitudinea cîmpurilor
în care pămîntul cîntă liniştindu-se.
E ora opt; cerul e luminos 
viaţa în sfîrşit începe.
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