
Valeriu STANCU
„Lung prilej de vorbe şi de ipoteze”... (III)

Nu intenţionez să radiografiez evenimentele din 
decembrie 1989, deoarece nu sunt istoric, nu am 
datele necesare emiterii unor ipoteze obiective şi 
documentate şi nici nu mi-am propus să elucidez eu 
aspecte pe care o întreagă ţară nu le poate lămuri de 
două decenii încoace. Cred însă că mai toţi 
revoluţionarii care se bat post festum cu pumnul în 
piept că l-au răsturnat pe Ceauşescu ori că prin 
activitatea lor de disidenţi de trei zile (nu atîta ţine o 
minune?!) au contribuit la căderea dictaturii, ar 
trebui să înţelegă un adevăr pe care-l ştie tot 
poporul român : ei avut rolul pe care-l are părul din 
jurul... pardonului, care nici nu ajută, nici nu 
trebuie. „Agenturili” şi marile puteri care au decis ce 
se va întîmpla în Europa comunistă nici nu i-au luat 
în seamă. Cei care astăzi sunt burduşiţi cu privilegii 
(şi nu mai încap unii de alţii!) nu se pot lăuda măcar 
cu faptul că au fost folosiţi ca pioni de sacrificiu, 
întrucît pur şi simplu au fost ignoraţi de puternicii 
lumii care au făcut jocurile pentru destrămarea 
lagărului socialist.

Am decis să mă ocup de cele două decenii de 
zvîrcoliri postceauşiste, căci le-am trăit şi pot să 
judec (fără teama de a greşi prea mult) sau să 
repertoriez schimbările (în bine sau în rău!) pe care 
le-au adus ele pe plaiurile eternei şi fascinantei 
Românii.

În societatea noastră de tranziţie,  marcată de 
cameleonismul foştilor pecerişti, de originalitatea 
democraţiei, de lupta pentru spolierea bogăţiilor 
ţării în scopul înavuţirii personale şi de neruşinata 
opulenţă existenţială a foştilor securişti (amestecaţi 
fără nici o jenă, pînă peste cap, în tot ce s-a întîmplat 
notabil în ultimele două decenii în viaţa economică, 
socială, politică, diplomatică sau militară din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic), cad guvernele ca perele 
mălăieţe (e adevărat că mălăieţi partinici sunt şi 
miniştrii pe care mlădiţele pecereului aflate la 

putere încearcă să le bage pe gîtul românilor!), 
clanurile mafiote înfloresc mai ceva ca portocalii în 
Sicilia, tineri frumoşi ca Apollo violează babe mai 
înspăimîntătoare decît vrăjitoarele cele rele din 
basmele copilăriei, „revoluţionarii” sunt interesaţi 
numai de privilegii şi de răsplăţi pe care cei mai 
mulţi dintre ei nici nu le merită (dar despre hîrciogii 
postdecembrişti voi scrie un alt material, după 
trecerea acestui moment bilanţier), contra unor 
consistente comisioane personale se vînd „pe te miri 
ce şi mai nimica” bogăţiile strategice ale ţării (care 
au mai rămas nefurate, bineînţeles!), se ucid fraţii 
între ei pentru o sfoară de pămînt, ticăloşii sunt 
asemenea lui Făt-Frumos (adică se îmbogăţesc într-o 
zi mai mult decît alţii într-o viaţă!), oamenii politici 
se bat (de multe ori chiar la propriu!) pentru ciolan 
şi duc ţara în fundul prăpastiei. Revoluţionarii, 
politicienii, afaceriştii îşi trădează fără scrupule 
idealuri, convingeri, prieteni, pentru a urca ei o 
treaptă, chiar dacă acea treaptă e groasă ca foiţa de 
ţigară. Avem, aşadar, parte de bîlci în fiecare clipă 
postdecembristă, căci ştim să ne ridicăm poalele-n 
cap şi să ne facem de rîs în văzul lumii. Orice jurnal 
de actualităţi devine un adevărat film horror, lectura 
unui ziar constituie o veritabilă trecere în revistă a 
celor mai sigure fapte care duc la balamuc sau la 
puşcărie. Dar să opresc acest pomelnic al năpastelor 
ce s-au abătut pe capul românului, după ce 
preşedintele de trei mandate a dat liber la apocalipsă 
şi să amintesc cea de a treia schimbare majoră pe 
care ne-a adus-o lovitura de stat din decembrie 1989. 
Această schimbare, spre deosebire de primele două 
– enunţate deja –, a influenţat mai puţin viaţa 
indivizilor, în schimb a marcat în mod esenţial 
evoluţia societăţii româneşti postdictatoriale, avînd 
o importanţă deosebită în relaţiile României cu 
lumea. Ea a însemnat în acelaşi timp şi un bobîrnac 
peste sfîrla ruşilor, o palmă peste tureatca acelora 

care (începînd cu 1711, cînd Dimitrie Cantemir a 
făcut greşeala de a aduce pe plaiul mioritic ursul 
rus, adică pe ţarul Petru I), de-a lungul istoriei, ne-
au făcut mai mult rău decît toţi ceilalţi duşmani la 
un loc. După ce perioada de frăţie cu ţara sovietelor 
a trecut, după ce internaţionaliştii proletari care ne-
au adus „binefacerile” comunismului o dată cu 
tancurile sovietice au fost puşi cu botul pe labe, 
românii au început să înţeleagă un adevăr axiomatic 
: ruşii sunt mai răi decît ciuma, decît toate molimele, 
decît toate nenorocirile de pe pămînt, iar gulagul 
roşu e mai de temut decît iadul neadormitului 
Michiduţă. Şi-au amintit urmaşii lui Traian şi 
Decebal că urmaşii lui Ivan cel Groaznic s-au purtat 
groaznic cu noi de-a lungul vremii, ne-au furat 
teritorii, ne-au luat cu japca bogăţii şi tezaure, ne-au 
distrus aşezări, ne-au dus părinţi şi fraţi în robie 
tocmai în străfundurile Siberiei, ne-au omorît - în 
cîrdăşie cu roşii autohtoni - cei mai buni fii ai 
poporului. Şi-atunci au înţeles că o ţărişoară mică, 
aşa cum e a noastră, are nevoie de aliaţi puternici, 
gata oricînd să-i sară în ajutor. Şi astfel, românii au 
început tratativele pentru aderarea la NATO. După 
eşecul de la Madrid (cînd ni s-a spus în cea mai 
curată castiliană „Net!”), a venit în sfîrşit aderarea şi, 
la 29 martie 2004, România a devenit membru cu 
drepturi depline al NATO. Dar pasul cel mai 
spectaculos pe care societatea românească l-a făcut 
în vederea deschiderii sale spre lume a fost intrarea 
în Uniunea Europeană. Intrare ce se include în sfera 
miraculosului, dacă ţinem cont de faptul că vreme 
de o jumătate de veac România a fost una din cele 
mai izolate, din cele mai închise ţări ale lumii. Ca şi 
primirea în NATO, aderarea la UE a fost sinuoasă şi 
extrem de dificilă, rămînînd aproape pînă în ultima 
clipă sub semnul incertitudinii, căci bătrîna Europă 
ştia foarte bine cu cine are a face şi se lăsa greu. 
Probabil că azi îşi muşcă mîinile că ne-a primit la 
sînul ei şi că ne este piaţa comună, dar nu mai are 
încotro : a intrat în horă şi trebuie să joace după 
regulile corectitudinii şi ale normalităţii pe care ea 
însăşi le-a impus. (va urma)
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Aseară pe-nserate
Fecioara Maria
În Viflaim cetate
Călătorind sosea.

Şi fiind obosită
Sălaş îşi căuta, 
Şi-n Viflaimul mare
Nimenea n-o primea.

Atunci Sfînta Fecioară
Din Viflaim ieşea, 
Şi-n cîmp într-o poiată, 
Acolo s-aşeza.

Şi între dobitoace
Pe fînul cel uscat
Născut-a Preacurata
Un mare Împărat.

Fiul începe-a plînge
Maria-l mîngîia

O, nu plînge Iisuse
Că tu cunoşti lumea

Că lumea asta mare
Prin tine s-a zidit
Prin tine şi prin Tatăl
Şi Dumnezeu cel Sfînt.

S-aude glas spre seară, 
Al clopotelor cînt, 
Că vine, vine iară
Iisus pe-acest pămînt.

El vine-n haină albă
De îngeraşi purtat
Să spele lumea-ntreagă
De rău şi de păcat.

De-atunci în orice casă
S-aud colindători, 
Colinda lor duioasă
Răsună pînă-n zori 

poem de decembrie
Aseară pe-nserate
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„Dacă naţionalitatea este sufletul unui popor, dacă 
câtă vreme el păstrează acest semn caracteristic al 
individualităţii sale, acest spirit de viaţă, el este 
investit cu dreptul imprescriptibil de a trăi liber, 
unanimitatea naţională este chezăşia libertăţii lui, este 
trupul lui trebuincios ca sufletul să nu piară şi să 
amorţească, ci din contra, să poată creşte şi a se 
dezvolta.”

Nicolae BĂLCESCU

„O ţară românească a tuturor românilor”
Făurirea statului naţional unitar, a României 

întregite, constituie unul dintre dezideratele majore, cu 
adânci rezonanţe în întreaga istorie a neamului 
românesc, dorinţă legică şi profund ancorată în spiritul 
vremii, urmărind realizarea cadrului naţional firesc, 
necesar pentru afirmarea superioară a comunităţii 
statornicite de-a lungul secolelor între toate provinciile 
româneşti. Din această perspectivă, participarea 
României la prima mare conflagraţie mondială, alături 
de ţările Antantei, este pe deplin legitimată de îndelung 
urmăritul ţel naţional şi capătă, în acest context, o 
valoare nouă, justificată de faptul că, spre deosebire de 
ţara noastră, majoritatea statelor care au declanşat 
războiul şi au participat nemijlocit la el au urmărit 
ţeluri expansioniste, au vizat extinderea graniţelor sau a 
sferelor lor de influenţă, ignorând principiul 
naţionalităţilor, impus cu atâta tărie de secolul al XIX-
lea.

Întreaga epopee română în cursul războiului de 
întregire a neamului demonstrează cu prisosinţă că 
numai idealul naţional a animat poporul şi numai el a 
determinat intrarea ţării în război alături de Antantă, el 
justificând, de altfel, grelele jertfe şi tributul de sânge 
vărsat pe altarul zeului Marte. De altfel, chiar în cursul 
tratativelor cu Aliaţii, care au premers intrarea ţării în 
război, guvernul român a arătat că nu se putea concepe 
de către opinia publică de la noi alt război decât cel 
pentru eliberarea românilor subjugaţi. Deşi Aliaţii au 
emis ipoteza unei ofensive mai întâi împotriva 
Bulgariei, pentru a o scoate din luptă, dincoace de 
Carpaţi, singurul război popular nu putea fi decât 
pentru eliberarea Transilvaniei şi a Bucovinei. În acest 
fel, s-a ajuns la un plan de operaţii spre Transilvania. 
Caracterul naţional al acestei campanii îl dovedeşte şi 
marele entuziasm cu care armata română, în care 
luptau şi mulţi voluntari transilvăneni, a fost 
întâmpinată în Ardeal.

În timp ce ostaşii români duceau lupte grele cu 
inamicul, stăvilind – ca în cele două bătălii ale 
trecătorilor din 1916, sau la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz 
în 1917 – cotropirea duşmană, în planul activităţii 
diplomatice şi de propagandă se afirma cu tărie ţelul 
suprem al războiului României: unirea tuturor 
românilor într-un singur stat. Victoriile de pe front din 
vara anului 1917 au reprezentat o contribuţie 
importantă şi un moment hotărâtor în lupta pentru 
eliberarea patriei şi pentru înfăptuirea unirii într-un 
singur stat a românilor. La sfârşitul bătăliei de la 
Mărăşeşti, generalul Eremia Grigorescu, comandantul 
Armatei I române, sublinia într-un înflăcărat ordin de 
zi: „Prin rezistenţa ce aţi opus-o cu piepturile voastre la 
Mărăşeşti şi Muncelu aţi făcut să se întunece visurile de 
cucerire uşoară a patriei ce ne-a mai rămas din scumpa 
noastră ţară. […]. Aţi făcut să reînvie în mintea tuturor 
amintirea glorioasă a faptelor strămoşilor noştri. Fiţi 
gata să arătaţi liftelor sălbatice că românul nu are de dat 
din pământul scump al ţării decât locul de mormânt. 
[…] Din sângele vostru se va ridica, curat şi măreţ, o 
ţară românească a tuturor românilor”. După victoriile 
istorice din vara anului 1917 – victorii care au dat 
imbold şi speranţă tuturor românilor – lupta de 
eliberare naţională a românilor a cunoscut o intensitate 
deosebită.

Evenimentele din iarna anului 1917-1918 s-au 
precipitat cu o repeziciune uimitoare. Revoluţia 
burghezo-democratică din februarie 1917 din Rusia a 
clătinat regimul autocratic, încurajând pe o scară largă 
lupta popoarelor asuprite. Poporul român, împărţit şi 
subjugat, elita sa politică, s-a bucurat de această 
schimbare. Ministrul român la Petrograd, Diamandy, 
declara ziarului rus „Birjevaia vedomosti”, la 28 iulie 
1917: „vorbind cu toată sinceritatea, cu greu s-ar mai 
putea găsi în Europa vreo altă ţară care să se fi bucurat 
atât de sincer de căderea ţarismului rus ca România. În 
adevăr: noi am iubit şi iubim poporul rus, însă ţarismul 
rus ne-a insuflat totdeauna o oarecare neîncredere”.

Repercusiunile loviturii de stat bolşevice şi a 
politicii interne şi externe a Rusiei Sovietice, hotărârile 
guvernului sovietic, Decretul asupra păcii, Decretul 
asupra pământului şi Declaraţia drepturilor popoarelor 

din Rusia, prin care se acordă popoarelor din Rusia 
egalitate, suveranitate şi dreptul la autodeterminare 
până la despărţirea de stat şi formarea de state 
independente, s-au resimţit cu putere până în cele mai 
îndepărtate regiuni ale Europei.

În aceste împrejurări se întruneşte, la Chişinău, între 
20-26 octombrie 1917, Congresul ostăşesc moldovenesc. 
Congresul, care reprezenta peste 300 000 de ostaşi 
români basarabeni, proclama autonomia Basarabiei şi 
hotărăşte constituirea, în cel mai scurt timp, a „Sfatului 
Ţării” şi convocarea „Adunării Constituante a 
Basarabiei”. În „Sfatul Ţării”, întrunit la 21 noiembrie, 
era reprezentată întreaga populaţie cuprinsă între Prut 
şi Nistru, - 120 de deputaţi, 90 români şi 30 ai 
minorităţilor. Acest organism de largă reprezentare 
naţională hotărăşte crearea „Republicii Federative 
Democratice Moldoveneşti”. În acest context au loc o 
serie de reforme, pe teritoriul cuprins între Prut şi 
Nistru: reforma agrară, reforma electorală şi reforma 
justiţiei. Se proclamă Republica Moldovenească 
„slobodă şi de sine stătătoare”. Proclamarea Republicii 
Moldoveneşti independente a impulsionat şi mai mult 
tendinţele de unitate ale românilor. La 27 martie/9 
aprilie, Sfatul Ţări adoptă hotărârea de unire a 
Basarabiei cu România, motivând-o ca legitimarea 
dorinţei şi voinţei majorităţii absolute a populaţiei. 
Caracterul larg reprezentativ democratic al acestui 
măreţ act al istoriei naţionale reiese şi din faptul că 
această hotărâre era însoţită de prevederi care vizau 
respectarea drepturilor minorităţilor, votul universal, 
egal, secret şi direct, libertatea personală, a tiparului , a 
cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi asigurarea 
tuturor libertăţilor obşteşti, garantate prin constituţie, 
reforma agrară în conformitate cu nevoile şi cererile 
naţiunii; autonomie provizorie sub conducerea Sfatului 
Ţării, ales prin vot universal egal, direct şi secret. 86 de 
deputaţi au votat pentru, 3 împotrivă şi 29 s-au abţinut, 
cu motivarea că nu aveau mandat pentru asemenea 
hotărâre. Rezultatul votului a fost adus la cunoştinţa 
primului ministru al României, Alexandru 
Marghiloman, invitat la Chişinău, care, intrând în sala 
de şedinţă a cerut cuvântul şi a arătat: „în numele 
poporului român… cu mândrie iau act de declaraţia 
domniilor voastre pentru unire şi declar că Basarabia 
este de acum unită pe vecie cu România, unită şi 
nedespărţită… Am luat act de declaraţia d-voastră şi, în 
numele guvernului român, declar că o primesc”.

Vestea adoptării Declaraţiei de Unire cu Ţara a 
focalizat atenţia opiniei publice româneşti asupra 
acestui măreţ eveniment. Ziarul „Sfatul Ţării” relata 
despre marea însufleţire ce domnea pretutindeni în 
ziua istorică a Unirii: „Publicul, zguduit de entuziasm, 
striga: „Trăiască România Mare!... Deputaţii şi publicul 
se îmbrăţişau şi se sărutau. Ochii tuturor sunt înrouraţi 
de lacrimi de bucurie”.

Actul de la 27 martie, încununare a luptei 
desfăşurate timp de peste un secol de românii din 
această provincie pentru păstrarea fiinţei lor naţionale, 
pentru drepturi politice şi sociale, a avut un caracter 
profund progresist, a corespuns legităţilor dezvoltării 
naţiunii române moderne, s-a înscris în amplul proces 
de autodeterminare naţională şi politică care se 
desfăşura în Europa acelei vremi.

„Realipirea la Moldova lui Ştefan”
Bucovina (Ţara Fragilor) a fost cea de-a doua 

provincie românească unită cu patria mumă, anticipând 
astfel un proces care avea să culmineze la 1 decembrie 
1918, când idealul naţional, statul naţional român 
unitar, s-a realizat. Afectată din plin de conflagraţia 
mondială, plătind un greu tribut de sânge pentru o 
cauză care nu era a ei, Bucovina se vedea cu o soartă 
străină de interesele ei fireşti, rezervată de Monarhia 
Austro-Ungară. În condiţiile în care mişcările naţionale 
ale popoarelor din cadrul Imperiului austro-ungar erau 
din ce în ce mai puternice şi mai vindicative, împăratul 
Carol I a publicat, la 3/16 octombrie 1918, un manifest 
către „popoarele mele credincioase”, prin care anunţa 
că: „Austria va deveni, în sensul dorinţei popoarelor ei, 
un stat federativ, în care fiecare popor să formeze o 
comunitate de stat proprie în cuprinsul ei”. Noul stat 
urma „să conlucreze prin sfaturi naţionale compuse din 
deputaţii în parlament ai fiecărei naţiuni care să 
reprezinte interesele popoarelor unul faţă de altul, 
precum şi faţă de guvernul meu”. În planurile 
Monarhiei, nici măcar un astfel de statut nu-i era 
rezervat Bucovinei. Apelul lansat de Carol I a avut un 
efect contrar celui scontat de Curtea imperială, deoarece 
popoarele nu se mai lăsau amăgite de făgăduieli 
deşarte pe de o parte, iar pe de alta, ceea ce li se oferea 
era departe de ceea ce pretindeau acestea.

Intenţiile Austriei vis-a-vis de Bucovina vizau 
înfiinţarea unei provincii ucrainene prin contopirea 
Bucovinei cu Galiţia Orientală ( în acest sens, 
realizându-se şi un acord secret între Austria şi Rada 
ucraineană la începutul anului 1918). Cedarea 

Bucovinei către Ucraina urma să se facă în schimbul 
unei cantităţi de un milion de puduri de grâu, de care 
Austria avea nevoie stringentă. Obţinută de la turci pe 
calea unui şantaj ruşinos în 1775, după ce o exploatase 
aproape un secol şi jumătate, Austria încerca să vândă 
acum Bucovina Ucrainei. În situaţia creată, românii 
bucovineni au trecut deschis la acţiune. La 11 octombrie 
1918, un grup de intelectuali români bucovineni în 
frunte cu Sextil Puşcariu au hotărât editarea ziarului 
„Glasul Bucovinei” şi au formulat programul luptei 
naţionale sub forma unei declaraţii de principii 
intitualtă „CE VREM”. În această declaraţie se preciza: 
„Vrem să rămânem români pe pământul nostru 
strămoşesc şi să ne ocârmuim singuri, precum o cer 
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misiune de cea mai mare importanţă ca Biserica să 
reînnoade legăturile cu tradiţia sa simbolică, cea care 
este inima tradiţiei sale. Dacă ea nu o face, spiritele 
însetate de profunzime vor merge să caute în altă 
parte cu ce să se hrănească.

-Asistăm astăzi la o revenire în forţă a barbariei sub 
diverse forme?

  - Barbarul, aşa cum ne reaminteşte Joseph de 
Maistre, nu este cel care ignoră civilizaţia asemenea 
unui sălbatic. El desemnează pe cel care vrea să o 
distrugă din interior pentru că o detestă. Aici este o 
barbarie modernă, să nu o ascundem. Nazismul a 
fost o formă de barbarie. Comunismul stalinist a fost 
o altă formă. Există o barbarie tehnicistă, o barbarie 
a banului, o barbarie legată de drog sau de o 
sexualitate dezumanizată. În Africa, în Rwanda, 
lumea a asistat cu oroare la un genocid. În Liberia, 
războiul civil a fost de o cruzime fără seamăn. 
Nelegiuri au fost comise de o parte şi de alta în 
timpul războiului din Kosovo. Brutalitatea lumii nu 
a încetat în ciuda eforturilor făcute pentru a face să 
fie respectate drepturile omului şi pentru a asigura 
progresul bunăstrării populaţiilor. Această barbarie 
nu este un hazard. Omul devine crud  cînd nu dă 
viaţă sursei sale interioare legată direct de Cuvînt. 
Frustrat, el devine primar şi furios. Acestea fiind 
spuse voi adăuga că noi nu asistăm la o 
recrudescenţă a barbariei în lumea noastră. Sînt 
motive pentru a nu fi disperaţi. Pretutindeni vedem 
ivindu-se forţe care luptă împotriva acestei barbarii. 
Nazismul a fost învins, comunismul a căzut. Nu se 
pot înăbuşi la nesfărşit forţele vieţii care sînt în om. 
Cînd trăieşti şi negi viaţa pe care o porţi în tine, 
aceasta se revoltă luînd forma insurecţiilor creatoare 
total neaşteptate. Aceste insurecţii sînt insurecţii ale 
Spiritului şi  nu insurecţii violente. Dacă barbaria 
există, există de asemenea şi anti-barbaria. 
Pretutindeni se creează "Biserici", ansambluri de 
bărbaţi şi de femei în căutarea experienţei autentice 
de viaţă, de sens, de profunzime. Setea de a reînnoi 
legătura cu Cuvîntul şi prin el cu Isus, Cuvîntul 
întrupat, sînt aici, reale, vibrate. Acestea dau epocii 
noastre forţa sa şi densitatea sa. Un filosof 
contemporan, Andre Comte-Sponville a făcut critica 
speranţei. El vede în această noţiune o aşteptare 
iluzorie a unei soluţii ideale. Şi o respinge. se cuvine 
să adăugăm că există o speranţă care nu este 
iluzorie. Realitatea noastră nu este închisă. 
Pretutindeni, numeroşi bărbaţi şi multe femei 
purtători şi purtătoare de lumină lucrează pentru 
viaţa lumii. Acţionînd cu forţă, răbdare, umilinţă, 
inteligenţă ei ne dau energia de a nu dispera. Ei ne 
arată şi ne amintesc că Dumnezeu este viu. El nu a 
abandonat creaţia sa. S-a crezut că el este absent, 
pentru că  nu a distrus răul în mod direct. Se uită că 
el acţionează în mod indirect, cu Omul, prin el, nu 
împotriva lui sau fără el. Lucrul cel mai important 
astăzi constă în a nu dispera. Umanitatea trăieşte o 
mare perioadă de creştere care fac să se mişte multe 
lucruri. Trebuie ţinut seama de aceasta. Viitorul nu 
este condamnat. Datorită filiaţiei spirituale care se 
înrădcinează în inefabila sursă divină, Omul are un 
tezaur de forţe în el. 
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destinului său decît de o putere religioasă. În acest 
sens, cea mai mare sfidare a creştinismului în timpul 
care va veni nu vine din lume, ci din creştinismul 
însuşi. Dacă acesta va şti să se înrădăcineze într-o 
credinţă autentică venită din profunzimi, într-o 
credinţă luminoasă, într-o credinţă încrezătoare în 
Sfîntul Duh, îşi va lua din nou zborul. Va străluci 
poate mai mult decît a strălucit vreodată. Dar dacă 
se va agăţa de puterea politică gîndind că viitorul 
său, siguranţa sa şi supravieţuirea sa se găsesc acolo, 
va suporta destinul tuturor puterilor.   

-Putem vorbi despre un nou dialog între filosofie, 
ştiinţă şi teologie?

-Cu siguranţă. Sîntem într-o lume care s-a 
schimbat, care se schimbă şi care se va schimba. 
Graţie acetei schimbări noi legături se ţes între 
ştiinţă, filosofie şi teologie. Dacă dogmatismul 
ştiinţific, filosofic şi teologic împiedică comunicarea 
între aceste domenii, libertatea creatoare a înseşi 
acestor domenii favorizează întîlnirile lor şi 
verificarea datelor lor. Este izbitor de a constata 
uimitoarea libertate a teologiei apofatice cu care 
aceasta se adresează savanţilor care practică fizica 
cuantică cu paradoxurile sale. Tot aşa este izbitor să 
observăm cum libertatea gîndirii crescută pe 
cîmpurile cunoaşterii se deschide asupra unui 
cuvînt al existenţei care intră în rezonanţă cu viaţa 
Cuvîntului.      

viitorul nu este condamnat
- Cum explicaţi această efervescenţă a noilor forme de 

spiritualitate? Ce trebuie să înţelegem din această goană a 
omului contemporan către esoterisme, paranormal, 
astrologie?

- Se cuvine să distingem două lucruri. Dacă 
există un mic esoterism, există şi un mare esoterism. 
Micul esoterism este un fenomen de tinereţe curent 
în viaţa religioasă. Orice spirit religios cunoaşte într-
un moment sau altul o admiraţie exagerată pentru 
forme de spiritualitate sălbatică. Descoperind planul 
divin al existenţei, el descoperă odată cu el 
dinamismul gîndirii analogice. Dacă acest fenomen 
este normal, el poate deveni un obstacol pentru 
evoluţia spirituală a celui care se împotmoleşte. Se 
poate zăpăci şi se pierde în această lume luînd mai 
ales dorinţele sale ca fiind realităţi şi senzaţiile 
personale ca fiind o cunoaştere divină. La extremă, 
aceasta se revarsă într-un delir pur şi simplu al 
spiritualităţilor auto-declarate manipulate de 
ucenici-profeţi. Există totuşi o a altă Gnoză care este 
o mare Gnoză. Este vorba despre cea pe care o 
găsim în inima şcolii din Alexandria după Clement, 
care a parcurs întreg neoplatonismul creştin înainte 
de a traversa cabalismul creştin şi gîndirea 
romantică. Lumea divină este o lume care excede în 
aşa măsură categoriile noastre mentale obişnuite, 
încît nu ne poate fi accesibilă decît prin mijlocirea 
simbolurilor. Se accede la cunoaşterea acestor 
simboluri pornind de la o experienţă intuitivă care, 
cînd este cultivată, dezvoltă gîndirea analogică. 
Aceasta constă în a apropia planul uman de planul 
divin prin alăturarea simpatiei secrete care uneşte 
aceste două planuri cu toate genurile de rezonanţă. 
Este aici o experienţă vizionară care nu este 
accesibilă decît plecînd de la un demers extrem de 
riguros primind multă umilinţă şi integritate. 
Accesul la o astfel de cunoaştere este posibil numai 
în sînul unei tradiţii cu maeştri. Pascal care a avut 
acces la această învăţătură a spus despre Dumnezeu 
că acesta este un Dumnezeu ascuns. Formulă care se 
regăseşte la Meister Ekhart, care a reluat-o el însuşi 
din tradiţia ebraică. Dumnezeu nu este ascuns în 
sensul că face mistere. Este ascuns în sensul că el 
este profund şi nu se întîlneşte decît în cea mai mare 
profunzime a lui însuşi.

Cred că lumea noastră este însetată de o 
asemenea cunoaştere, care din nefericire a fost 
adeseori respinsă de unele puteri religioase 
preocupate ca spiritele să nu se rătăcească, dar 
deopotrivă înfrigurate să vadă neliniştiţi în faţa unei 
conştiinţe libere pe care este geloasă, pentru că le 
privează de putere. Isus a vorbit în parabole pentru 
motive care trec dincolo de raţiunile morale. Este o 

Bogdan Mihai 
MANDACHE: -Sînteţi un 
filosof preocupat de 
problemele lumii moderne, 
de evoluţia creştinismului. 
Care sînt fructele amare ale 
modernităţii pentru credinţa 
şi pentru teologia creştină?

Bertrand VERGELY: - 
Fructele amare ale 
oricărui lucru desemnează 

dificultăţile, tensiunile care trebuie suportate. Fiind 
vorba despre modernitate, este corect să constatăm 
că aceasta este un timp de încercare pentru credinţă 
şi pentru teologie, modernitatea fiind în bună parte 
caracterizată prin refuzul oricărei tradiţii şi 
îndeosebi a oricărei tradiţii religioase. Se ştie cît a 
suferit România prin modernizarea impusă de 
regimul comunist.Acestea fiind spuse, aş vrea să 
spun că modernitatea nu este în mod simplist acest 
sens negativ şi distrugător al oricărei tradiţii. Există 
o frumoasă modernitate şi aş spune chiar mai mult – 
o modernitate necesară. Cînd Profeţii lui Israel 
tocmai ne-au dezvăluit că Dumnezeu nu vrea 
sacrificii sîngeroase, ci o inimă transfigurată de 
bunătate, ei sînt uimitori de moderni eliberînd 
lumea timpului lor de fascinaţia pentru o violenţă 
arhaică, care rămîne o tentaţie constantă a 
umanităţii. Cînd, moştenitor al întregii tradiţii a 
Părinţilor, un gînditor precum Berdiaev vine să 
spună că nimic nu este mai important, mai profund, 
mai spiritual decît o persoană liberă, aici este de 
asemenea o uimitoare modernitate. Linia credinţei şi 
adevărata modernitate sînt acelaşi lucru şi aceasta 
pentru că nu este nimic mai modern decît adevărata 
credinţă, care merge în profunzimile persoanei. În 
acest sens, nici credinţa nici teologia nu sînt cele care 
consumă fructele amare ale modernităţii. 
Modernitatea caricaturală este cea care distruge 
orice tradiţie, care are dinţii străpeziţi de 
amărăciunea pe care a semănat-o. Omul nu are o 
viaţă autentică fără tradiţie adevărată, fără memorie, 
fără profunzime, fără reculegere în misterul inefabil 
al vieţii. Este tristă viaţa fără credinţă şi fără 
teologie. Din punct de vedere istoric, Biserica a 
suferit tot felul de persecuţii; tot felul de umilinţe. 
Dar în esenţa sa, nimic nu poate face să dispară 
tezaurul pe care îl poartă. Adversarii credinţei 
suferă mai mult decît suferă ea. Din nefericire 
pentru ei.

- Aveţi o privire de ansamblu asupra evoluţiei 
creştinismului în timpurile noastre. Cum caracterizaţi 
starea creştinismului astăzi? Care este cea mai mare 
sfidare care i se adresează?

 - Creştinismul este într-un moment de cotitură al 
istoriei sale. Mult timp creştinismul a fost religia 
oficială a patriilor care o compun. În secolul al XX-
lea şi acum, această poziţie a fost doborîtă. Astăzi, 
creştinismul nu mai este religia oficială a statelor. 
Este considerat ca o spiritualitate printre altele.  Este 
vorba aici de o poziţie nouă care este inconfortabilă, 
cînd a avut obişnuinţa de a fi respectat. Dacă 
creştinismul este încercat de reîntoarcerea în trecut 
străduindu-se să resusciteze un trecut revolut, cred 
că nu va supravieţui în lumea în care sîntem. El va fi 
izgonit. Nu va înainta privind înapoi. Dacă în 
schimb creştinismul va rămîne liniştit şi puternic, 
conştient de bogăţiile care sînt ale lui şi pe care 
nimeni  nu la va putea abate, cu cît vin mai de 
departe cu atît vor merge mai departe, cred că 
creştinismul nu are de ce să-şi facă griji. Are în faţă 
frumoase zile de trăit. Lumea are mai multă nevoie 
de o Biserică care să îi anunţe profunzimile 

Decembrie         2009 

Bertrand VERGELY: 
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este tristă viaţa fără 
credinţă

Număr ilustrat cu lucrări ale sculptorului Dan COVĂTARU
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Cărţi rare din secolul al XVI-lea(III)

47. NIZOLIUS (MARIUS). Thresaurus ciceronianus... 
Basilae, apud Ioanéem Hervagium, 1559, mense 
martio.
Semnături: Pe verso coperţii şi pe foaia de titlu: 
„Abrahami Wildii 1643”; pe forzaţ: „Nizolii in 
ciceronem index a Jacobo Cellario recognitus, 
Basilae fol. 1595”. Pe verso coperţii gravat: „Ex libris 
Robert Saitschik”.
Legătură de epocă în pergament cu ornamente 
presate şi cu încuietori de metal.

V – 398

48. OLAUS LE GRAND. Histoire des pays 
septentrionaus écrite par... Traduite du latin de l'auteur 
en françois. A Paris, ches Martin le Jeune... 1561. 
Anvers. De l'imprimerie de Christophle Plantin le IX 
de novembre MDLX.
V. Brunet, III – 1302.
Legătură în piele.

I – 2159

49. OSIANDER, LUCAS. De ratione concionandi. 
Tubingae, excudebat Alexander Hoggim, 1582.
Legată împreună cu alte cărţi.

I – 2171

50. PASSERATIUS, IOANNES. Kalendae ianuariae. 
Lutetiae apud Mamertum Patissonium 
typographum regium. Ex officina Rob. Stephani 
1597.
Pe foaia de titlu semnătura „A. c. Nissard, m. April 
1615”. Însemnări marginale în text.
Legată în pergament împreună cu alte lucrări.

II – 3422

51. PLATONOS. Oroi. ARISTOTELIS, Peri Kosmu 
(Korone tes Transylouanias), 1541.
16 pagini. Numeroase însemnări marginale şi 
interliniare în latină. Coperta gravată de Ioan 
Honter cuprinde în partea inferioară stema oraşului 
Braşov.
V. Kara I. Art. cit. În: Cronica, 5, nr. 36, 5 sept. 1970, 
p. 11;
A. Huttman. În: Neuer Weg, nr. 6149, 8 febr. 1969, p. 
1.
Gross. 5; Szabo II, 25; Tontsch II – 218; V. Jugăreanu, 
285; K. K. Klein, Der Humanist und Reformator 
Johannes Honter, Sibiu, 1935, p. 27.
Legată împreună cu tipărituri similare.

I – 2050

52. POSSEVINUS, ANTONIUS. Judicium de nuae 
militis galli Ioannis Bodini Philippi Mornaer & Nicola 
Machiavelli... item defensio veritatis adversus. Petro 
Coreto Tornaci canonico. Item... de confessione 
augustana... de Desiderio Erasma & secta Picardia 
Iudicium... Lugduni, apud Ioannem Baptistam 
Buysson, 1593.
Însemnare pe foaia de titlu. „... Es demi don 
Fernando Aluir decanis”.

Legată în pergament.
I – 2232

53. Promptuarii iconum insigniorum a seculo hominum... 
editio secunda. Prima pars. Lugduni, apud 
Gulielmum Rouillium 1578. Pars secunda, 1581.
Brunet, IV – 900.
Portretele gravate nu sînt autentice.
Legată în pergament împreună cu altă lucrare.

III – 2673

54. ROSSETI, P. PAULUS. De laboribus beatissimni 
apostoli. Parisssis, apud Nicolaum Buffet, 1537.
Însemnare de mînă pe forzaţ „Ango iure me habet”.
Legătură în pergament. 

I – 2120

55. RUSCELLI GIROLANO. I fiori delle rime de poeti 
illustri. Venetia, Presso gli Heredi di Marchio Sessa, 
1586. In Venetia appresso Girolamo Polo. 1586.
V. Graesse, VI – 194.

I – 2096

56. SANNAZARO, GIACOMO. (Arcadia). În Pavia, 
aprèsso Andrea Viani, 1595.
Lipsă foaia de titlu.

I – 2072

57. SORBOLI GIROLAMO. Celestina. favola pastorale. 
In Ferrara, per Vittorio Baldini, 1586.
Legătură în pergament.

I – 2075

58. SPANGENBERG JOHANN. Ausslegung der 
Epistel und Evangelien von Ostern bisz auffs 
Advent. Nurnberg, 1557?
Legată împreună cu lucrări similare de acelaşi autor.

V – 324

59. (SPANGENBERG) JOHANN. Ausslegung der 
Epistel und Evangelien von Adved bisz auffs 
Ostren. Nurnberg, 1557?
Lipsă foaia de titlu. Legată împreună cu două lucrări 
similare de acelaşi autor.

V – 324

60. SPANGENBERG JOHANN. Ausslegung der 
Epistel und Evangelien von den furnembsten festen 
durches ganze iar. (Nurnberg, 1557?).
Legată împreună cu alte lucrări similare de acelaşi 
autor.

V – 324

61. STOBAEUS, IOANNES. Sententiarum... Tomus 
secundus... Lugdunum, apud Seb. Gryphius, 1555.
V. Brunet, supl. vol. II, 696.

I – 2073

62. TANSILLO, LUIGI. Le lagrime di San Pietro... 
Venetia, presso Gio. Battista Bonsadino, 1598.
V. Graesse VI.2 – 26.
Pe ultima pagină „Ex libris D. Boncompagni, 
emptus lib. 015”. Legătură în pergament.

I – 2098

63. (Topographicae tabulae nobilissimarum Europae 
civitatum) (Icones nobilissimarum Europae 
civitatum). (1572?). 
Lipsă foaia de titlu, primele treisprezece gravuri şi 
unele de la sfîrşit începînd cu numărul 294. 

Numerotare de mînă refăcută ulterior.
Numeroase gravuri din Germania, Ţările de Jos şi 
Elveţia. Gravurile din afara Europei nu par 
autentice. Unele gravuri sînt semnate Francesco 
Valegio, altele Martinus Roba. Ele poartă data 1572.
La unele gravuri s-a adăugat de mînă blazonul 
oraşului. Unele numiri latineşti au fost traduse în 
germană. 
Lipsesc gravurile nr. 66, 86, 89, 201, 214.

I – 2170

64. URBINATUS, POLYDORUS VERGILIUS. De 
rerum inventoribus libri octo. Lugduni, apud Seb. 
Gryphium, 1546.
Însemnări marginale în text. Pe ultima pagină „Ex 
libris And Legey”. Legătură în pergament. 

I – 2158

65. Decretum latino – hungaricum juris 
consuetudinarii inclyti regni Hungariae & 
Transilvaniae. Az – az magyar es Erdeliy orszagna 
törveny könyve Verböczi Istvan – altal iratott. 1514 
esztendoeben.
Probabil ediţia clujană din 1572.
V. Graesse VI, 2 – 280.
Pe foaia de titlu „Ioseph Enves mp.”. Legătură în 
piele cu emblema ordinului iezuiţilor.

II – 3405

66. VERGILIUS, MARO. Opera. Basilae, per Henri 
Petri, 1561 MENSE MARTIO.
V. Graesse, VI.2 – 338/339.
Semnături pe forzaţ şi pe foaia de titlu: „Ladislai 
Benedek, 1799”, „Stephani Nagy Karczagini, 1831”, 
„Georgius Sigivistus...”.
Legătură de epocă în pergament cu imprimări la 
rece. Încheietori de alamă.

V – 137

67. VIDA MARCUS HIERONYMUS. Dialogi de rei 
publicae dignitate. Cremonae, apud Vincentium 
Contem, 1556.
Legătură în pergament.

I – 2097

68. VIDA MARCUS HIERONYMUS. Operae. 
Lugdunum, apud Antonium Gryphium, 1592.
Pe forzaţ şi pe foaia de titlu: „Ex libris Delavardes 
1714”.

I – 2094

69. WIGANDUS, IOHANNES. De coniugio doctrina. 
Ihenae, ex officina Donati Richtzenhani, 1578.
Pe copertă „Illust Gym. Ref... Lysgesti Ex Th. E Nro 
231”. Pe foaia de titlu „Est mihi cultellus anqui venit 
ab anglia telus”. „Schola Szigetina 1718”.
La sfîrşitul cărţii însemnări în latină şi maghiară.
Legată împreună cu alte cărţi.

I – 2171

70. XENOPHONTIS... Opera in duos tomos divisa. 
Francofurti, apud Heredes Andreae Wecheli, Claud. 
Marnium & Ioann. Aubrium, 1595.
V. Brunet V, 1490. Graesse VI, 2 – 489.
Pe foaia de titlu „S. I. Baronis De Szala, 1762”.

I – 2173

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 

(va urma)

(III)
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privitor ca la teatru

MOTTO: Trăim pe ruinile unei lumi apuse şi purtăm 
doliul tuturor moştenirilor noastre [...] Scriu într-o 

nesfârşită melancolie cronica ireparabilului. 
(Denis Tillinac, Măştile efemerului)

În vasta arie a culturii, teatrul are un statut dual. 
Este depozitar al trecutului, al mentalului 
civilizaţiilor (atât în calitatea sa de text, cât şi în cea 
de scenicitate), dar în acelaşi timp este supus, poate 
cel mai mult efemerului. Lăsând la o parte scriitura, 
mărturie literară a unui timp, scena este dominată 
de  principiul hic et nunc. În fiecare seară, Hamlet 
moare altfel. Cu fiecare cortină care se lasă, Don 
Juan îşi pune o altă mască. Când uşile teatrului s-au 
închis, actorul lasă, dincolo de ele, personajul ca pe o 
haină uzată, puţin prăfuită, pentru a se întoarce, 
poate, a doua zi, spre a-l reînvia puţin schimbat. În 
plus, dacă ar fi să privim termenul modern de artă 
efemeră, am putea observa că el se referă atât la 
sculpturile supuse schimbărilor climatice (sculpturi 
în gheaţă, în nisip, desene pe asfalt), cât şi la arta 
născută din interacţiunea (adesea şi teatrală sau 
teatralizantă) cu umanul şi cu hazardul. Gândim în 
acest caz la happening, performance şi improvizaţie. 
Dintr-o perspectivă diferită, criticul George Banu 
sesiza aspectul paradoxal al teatrului în ceea ce 
priveşte lupta cu nestatornicia: „[...] putem spune că 
alianţele pe care le realizează scena sunt fugitive. 
Trecătoare. Ele se destramă şi lasă puţine urme: în 
afara locurilor şi a textelor, marea uitării înghite 
actul ce a ajuns o clipă la actualizarea cuvintelor 
scrise odinioară [...] Căci conştiinţa efemerului invită 
fiinţa care joacă sau fiinţa ce priveşte să devină fiinţa 
ale memoriei”. Cronos este stăpân peste 
Mnemosyne. Fiica Cerului şi a Pământului dă 
naştere celor nouă muze şi asta nu e o întâmplare, 
căci Melpomene şi surorile ei vor fi locuri în care 
sumedenie de semne ale trecutului se vor aduna – 
de la măştile dăltuite în piatră, până la versuri albe 
şi partiturile lui Satie. Din ipostaza sa paradoxală, 
teatrul are puţine posibilităţi de a resuscita ceea ce a 
fost. Reactivarea pe scenă se face prin metaforă şi 
analogie, adică prin acel mesaj universal care face 
din omul aflat în public un călător pe meleaguri de 
demult.

Fragmentarium teatral
Povestea Troiei, aşa cum o vede Euripide, este 

prilej pentru autor de studiu în interiorul 
personajului, cât şi al legăturilor care se creează între 
personaje. Dacă Eschil se concentra pe acţiune şi pe 
morală, cel care îi va fi luat locul în Hades, preferă 
să se adâncească poate tocmai în ceea ce este mai 
vremelnic – trupul şi sufletul omenesc. Mamă a 
celor cincizeci de copii ai lui Priam, Hecuba, asistă 
încet la propria distrugere: un vis îi tălmăceşte că 
pruncul pe care-l poartă în pântec, Paris, va fi cel 
care va aduce nenorocirea în cetate. Dar regina nu-şi 
omoară copilul, după cum fusese sfătuită, ci îl 
protejează, trimiţându-l pe muntele Ida, unde 
tânărul devine frumosul păstor, îmbiat mai târziu de 
Hera, de Athena şi de Kypris. Iar pe zi ce trece, Troia 
devine din ce în ce mai fantomatică. Când profeţia 
se împlineşte, nu mai rămân decât vestigiile unei 
lumi. Tragediile Hecuba şi Troienele fac din motivul 
vremelniciei un topos dominant: „Nebun e 
muritorul ce trăieşte vesel, încrezător în fericirea lui. 
Norocul are toane, ca un om ciudat; el saltă când la 
dreapta, când la stânga, şi nimeni nu-i de-a pururi 
norocos”. Acestea sunt şoaptele stăpânei-sclave care 
îşi pregăteşte de înmormântare nepotul, pe 
Astyanax, fiul Andromacăi, împins în gol de pe 
zidurile de apărare. În monologul ei, eroina încearcă 
să reînvie în amintire (pseudo-prezenţă) viaţa care s-
a stins. Cuvintele copilului, spuse acum de bătrână, 
sunt ceea ce rezistă perisabilului: „La moartea ta, 
bunico, am să tai din părul meu cârlionţat o buclă 
groasă, am să conduc alaiul de prieteni la mormânt, 
şi-am să-ţi rostesc cuvinte gingaşe de bun-rămas”. 
Critica vorbeşte despre Hecuba ca fiind o piesă în 
care evoluţia protagonistei este descendentă, pare că 
asistăm la degradarea psihică a acesteia. Cadavrele 
care se înmulţesc în jurul ei o determină pe bătrână 
să se răzbune crunt pe acela care a greşit cel mai 
mult, pe regele trac Polymestor care i-a ucis fiul mai 

mic, Polydor, lăsat sub protecţia vechiului prieten al 
lui Priam. Planul final al fostei regine este diabolic: 
Polymestor este atras în cortul sclavelor troiene, iar 
copiii lui îl urmează; femeile deznădăjduite îi 
omoară vlăstarele, iar lui îi împung ochii cu agrafele 
de păr, orbindu-l. Lumea Hecubei este plină de 
cadavre, de fantoşe care vin din trecut şi sunt un fel 
de umbre pe pereţii în clarobscur: Ulisse îi smulge 
fata spre jertfire din braţe fără a fi încercat de nici o 
remuşcare, cu o cruzime sadică; Polymestor este 
mort înainte de a orbi, pentru crimele şi lăcomia lui 
fără limită; Agamemnon se pleacă înaintea dorinţei 
armatei sale şi doar parţial cuvintele de rugă ale 
femeii îndurerate îl înduplecă. De altfel, caracterul 
cameleonic al lui Agamemnon nu se dezminte nici 
acum. Sfârşitul Hecubei are două variante. Una 
dintre legende spune că fapta ei nebunească este 
mărturisită de stăpânul Micenei în faţa tracilor, care 
o ucid aruncând cu pietre în ea, iar din movila sub 
care ea îşi dă suflarea va ţâşni o căţea cu ochi de foc; 
altă legendă dă curs profeţiei lui Plymestor potrivit 
căreia, mama fără copii se va arunca de pe puntea 
corăbiei odiseice în mare, purtând aceeaşi văpaie 
delirantă în priviri. Dar degradarea Hecubei şi 
corpurile deja destrămate ale celor care o înconjoară 
nu sunt decât imaginea fragilităţii omeneşti. Starea 
bătrâneţei care apasă trupul eroinei, este afirmată în 
cuvinte , este sugerată prin poziţiile fizice. Însă 
această stare nu este decât un chip al suferinţei, un 
chip al minţii destrămate, al prezentului în care s-au 
răvăşit rămăşiţele timpului trecut. Cadavrele sunt 
pentru dramaturg, aşa cum apreciază cercetătorul 

Rush Rehm limite ale umanului şi forma fizică a 
flagelului din piesă.

Element recurent în tragedia euripideană aflată 
în discuţie este simbolul acvatic – unda marină. 
Femeile sclave ce au fost aduse pe ambarcaţiunile lui 
Agamemnon şi ale lui Ulisse cântă imensitatea apei 
care le înconjoară ca şi cum valurile le-ar putea 
înghiţi pe dată, curmându-le firul fragil al vieţii. 
Apa răzbunătoare care ar trebui să înece în furtuna 
ei tot necazul (şi pe Helena totodată) are ceva din 
vârtejul amăgitor care o atrage pe Ofelia în râul 
morţii, ceva din ameţeala stranie care o cuprinde pe 
Mélisande în faţa fântânii asupra căreia se apleacă, o 
fântână atât de adâncă, încât poate ajunge până la 
capătul pământului, aşa cum spune Péléas, o 
fântână atât de tăcută, încât se poate auzi somnul 
apei – moartea. Apa este materie-simbol al 
efemerului. Corpul tânărului Polydor este aruncat în 
apă, şi adus la mal de unda trecătoare („Servitoarea: 
L-a scos pe ţărmur un talaz rostogolit din larg”). 
Fapta cea grea a fost descoperită, dar mai mult decât 
atât, valul aduce semnul nimicniciei şi tristeţea ca 
efect înaintea sorţii (a neînţelesului) care transformă 
totul.

În general, tendinţa regizorală în realizarea 
destinului reginei este marcă a gravităţii şi a 
grandorii. Linda Quibell, interpreta Hecubei într-o 
montare de la Vancouvert East Cultural Center din 
2007, este o statuie care păşeşte stăpânit. Vanessa 
Redgrave în acelaşi rol, în spectacolul realizat de 
Tony Harrison, este întruchiparea dezlănţuirii 

absolute. Melania Ursu în regia lui Cristian Nedea 
oferă o partitură largă de trăiri, conturând un 
personaj complex în care se lovesc sentimente 
contrarii. Vremelnicia este concepută la nivel de 
spaţiu, poate şi pentru faptul că aici urmele 
trecutului sunt dintre cele mai vizibile, în vreme ce 
transformările din oameni sunt ceva mai ascunse. În 
centrul Clujului, în schelele capelei catolice Sfântul 
Iosif, Nedea închipuie un univers al alienării. E o 
căutare continuă a sinelui între zidurile neterminate, 
dincolo de armăturile care se înalţă absurd spre cer – 
formă a omenescului strivită de înălţimea 
înnegurată. Închipuită ca un amfiteatru antic, incinta 
austeră a catedralei aflată în construcţie descrie 
conturul unui cerc ce reprezintă în acelaşi timp 
imposibilitatea evadării şi infinitatea lumii de 
dincolo. Poziţia Melaniei unită cu pământul, pe mica 
platformă circulară aminteşte de vechile fiinţe 
ritualice. Cu ochii secătuiţi de lacrimi pare că este ea 
însăşi oarbă în negura delirului ei, delir deopotrivă 
halucinant şi impunător. Celelalte personaje se 
perindă asemenea unor umbre zburătoare, profilate 
pe planurile verticale, pe platformele de beton. Unii 
par că iscodesc, ţinându-se ascunşi, alţii prin umbră 
îşi fac simţită prezenţa. Eroii vin, se întrupează în 
lumină, apoi pier în tărâmul umbrelor, fie că acest 
tărâm este al lui Hades, fie că este negura 
nestatornică din fiecare. În afara pereţilor catedralei 
se întind bulevardele aglomerate, clădirile luminate, 
străzile mici şi zgomotoase; în afara pereţilor cresc 
copacii solitari. Decorurile lui Euripide (malul tracic 
într-o rază ştearsă a dimineţii care se îngână cu 
noaptea, ceaţa grea) s-au metamorfozat în cenuşiul 
semi-urban, în spaţiul rotund aflat la conjuncţia 
dintre sacru şi profan. Mizanscena de la Vancouver 
East Cultural Center se serveşte de o scenă care este 
de data aceasta clasică, dar funcţionează ca un 
sistem viu, ca o întrupare a Mnemosynei. Proiecţiile 
care au loc un fundal de dimensiuni uriaşe sunt 
rămăşiţe ale timpurilor care au apus. O lume 
paralelă, care pulsează precum o inimă nevăzută, 
adună în ea ruine abstracte, siluete de femei care-şi 
îngroapă copiii, viteji asemănători lui Ahile care 
privesc falnici câmpurile de luptă devastate. Toate 
imaginile sunt simboluri ale pierderii, ale distrugerii 
şi suferinţei umane, aceleaşi în orice vreme. Gama 
de culori ale proiecţiilor este restrânsă, dar 
sugestivă: alb şi negru sau albastru chtonian 
marchează încă o dată faptul că imaginile aparţin 
unei lumi îndepărtate, interioare. Iar lumea aceasta 
se vede printr-o lupă imensă implantată în 
adâncurile fiinţelor muritoare.

Decorul pustiirii din Troienele aminteşte într-o 
montare de la Malthouse Theatre de probleme 
individului modern, supus perisabilului, răului şi 
nefericirii, aşa cum era şi cel antic. Cu accente de 
grotesc (femei rase pe cap, aproape masculinizate, 
trupuri descărnate) scenografia se concentrează 
asupra unui motiv central: Hecuba şi corul 
troienelor ies şi intră din/în nişte nişe care seamănă 
cu vagoanele de tren ce aveau ca destinaţie lagărele 
de concentrare, alteori sunt simple crăpături în care 
frica împinge personajul să se îngrămădească. Cutii 
sufocante, sicrie sărăcăcioase colţ al pedepsei şi al 
protecţiei. Înghesuite în aceste „compartimente”, 
protagonistele fac legătura vizuală între ceea ce 
omenirea a trăit şi ceea ce încă trăieşte. Muzica se 
împleteşte ca un fior al spaimei, ca o revoltă 
tulburătoare, ca aripă a timpului care devoră şi 
mistuie: Bizet, Mozart, melodii populare slovene şi 
songuri de cabaret. Un timp decrepit, care încearcă 
inutil să se salveze, face supratema spectacolului 
după textul euripidian de la National Theatre. 
Pentru Hecuba lui Katie Mitchell teatrul este 
aproape gol; se zăresc doar câţiva stâlpi subţiri, 
asemenea unor gratii sau unor coloane zvelte care se 
ridică spre nicăieri. Realitatea ei este cea a rochiilor 
de catifea, a contururilor perfecte într-o lumină 
slabă, a eleganţei decadente. Elememntele luxului, 
într-un decor auster contrastează şi implică acelaşi 
sentiment al pierderii irevocabile. Dacă războiul a 
dispărut (regia nu lasă pe scenă nici un obiect pe 
care Troia antică să-l recupereze) el este, în mod 
paradoxal, prezent. Se simte în atmosfera închisă, în 
privirile grave, în cadenţa dramatică a replicilor. 
Femeile din cor dansează vals cu bărbaţi îmbrăcaţi 
în frac pe o platformă goală, în bătaia unui reflector 
îndepărtat. Ele nu mai sunt decât proiecţii fantastice 
într-un univers părăsit, păpuşi care se învârt într-un 
joc mecanic. Omul modern întoarce clepsidra, dar 
nisipul nu mai curge.

Ioana PETCU

Efemer şi persistenţă în 
teatrul grec antic
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6 CRONICA

„Energiile care zac în piatră sunt uneori domolite de 
un sever control care are drept consecinţă închiderea în 
forme geometrice a volumelor, iar alteori izbucnesc libere, 
într-o tensiune vitală”, sunt cuvintele ce exprimă într-o 
foarte sugestivă sinteză caracterizarea demersului creator 
al sculptorului Dan Covătaru la etapa deplinei maturităţi 
şi împlinirii stilistice a artei sale. Autorul acestei sinteze 
prezentată în  „Dicţionarul de artă modernă şi 
contemporană” apărut la editura „univers enciclopedic” 
în 2002, este Constantin Prut. 
Pornind de la acest reper 
critic, vom parcurge spaţiile 
Galeriei de artă „Dana” din 
str. Prof. Cujbă pentru a-i 
descifra miezul şi sensurile în 
expoziţia amplă de curând 
inaugurată. Iubitorii de artă 
au acum prilejul de a privi cu 
ochii şi sufletul un ansamblu 
de lucrări cu totul 
remarcabile.

Sculptorul Dan Covătaru 
şi-a probat identitatea de 
creator în perimetrul ieşean 
iradiind prin opera sa 
omniprezentă la nivel 
naţional ca un demn şi 
remarcabil reprezentant al 
sculpturii moderne din capitala Moldovei.

Pentru istoricul de artă preocupat de a pecetlui locul 
creaţiei artistului în afara abordării cronologice şi 
retrospective cred că de mare importanţă este recursul la 
fundamentele materiale ale creaţiilor sale.

Privitorul mai puţin iniţiat asociază sculptura, din 
punct de vedere al materialelor, ca fiind tributară mai ales 
pietrei şi bronzului. Istoria artei ne relevă în durata sa 
milenară diversitatea şi varietatea, de multe ori 
surprinzătoare, a materialelor la care au recurs sculptorii 
pentru a crea opere nemuritoare. În general acele 
materiale, de orice natură ar fi fost, proveneau din 
locurile în care artiştii existau şi durau acele opere. Este 
evident faptul că în epoci şi culturi diferite, predominanţa 
unor materiale au configurat stilistic sculptura acelor 
perioade.

Asociem sculptura Egiptului antic cu duritatea şi 
culorile granitului. Arhitectura şi sculptura Greciei şi 
Romei antice sunt tributare marmorei şi bronzului, 
materialele bazice a căror prezenţă o vom întâlni 
dealungul timpului până în zorii secolului XX.

Actuala expoziţie a sculptorului Dan Covătaru are un 
discret aspect retrospectiv. Totuşi, sunt evidente 
preocupările lui de etalare cu claritate a direcţiilor 
tematice şi estetice pentru care a optat pe parcursul celor 
patru decenii, ani activi în cel mai constructiv sens.

Ceea ce nu a fost posibil de prezentat în ansamblul 
expoziţie, decât sub forma unor imagini fotografice, sunt 
lucrările integrate forului public. Dan Covătaru este 
autorul unor remarcabile busturi monumentale ce 
reprezintă personalităţi importante ale culturii şi istoriei 
naţionale. Amintim în acest sens, printre alţii, pe Jacob 
Negruzzi, George Enescu sau Sergiu Celibidache dar şi 
Alecu Russo sau Alexei Mateevici şi Ion Creangă în 
Republica Moldova.

Un capitol important al creaţiei sculptorului îl 
reprezintă lucrările realizate în taberele naţionale de 
sculptură, fiind o prezenţă activă la aproape douăzeci de 
ediţii.

Pentru un sculptor participarea la taberele sau 
Simpozioanele de sculptură de la Măgura-Buzău; Arcus- 
Sf. Gheorghe, Galaţi; Lazarea sau Poiana cu Schit de 
lângă Iaşi, însemna certificarea talentului şi 
profesionalismului său, validarea sa ca reprezentant de 
referinţă pentru sculptura românească contemporană. 
Aceste tabere şi simpozioane de sculptură erau 
organizate având drept regulă de bază, materialul şi 
sursa lui. La Măgura Buzăului în multiplele sale ediţii, s-a 
folosit piatra provenită din zona respectivă; la Arcuş, 
lemnul era principala materie primă oferită artiştilor iar la 
Galaţi pe faleza Dunării, metalul era materialul ce îşi 
aştepta înnobilarea prin măiestria artiştilor participanţi. 
Aceste tabere au rămas în memoria celor care le-au fost 
contemporani ca evenimente artistice deosebite, 
referenţiale, timpul argumentând prin opere pentru 
generaţiile noi de public, că sculptura românească 
modernă se distinge prin valoare estetică, concepţie 
unitară şi originalitate.

Datorită ediţiilor repetate ale acestor tabere la care a 
participat ca remarcabil autor al unor lucrări 
semnificative a fost şi Dan Covătaru. Ansamblurile create 
cuprinzând nenumărate compoziţii monumetale, s-au 
constituit în spaţii naturale, adevărate muzee în aer liber 

care aduc un semnificativ plus de reputaţie culturii 
româneşti. Din nefericire, astăzi, aceste muzee în aer liber 
sunt, în multe cazuri (Măgura-Buzăului; Poiana cu Schit 
de lângă Iaşi) neglijate şi neîntreţinute din punctul de 
vedere al conservării, când, de fapt, ele ar trebui incluse 
în programele de turism cultural, mediatizate, întreţinute 
şi promovate ca valori naţionale. Despre patrimoniul 
taberelor naţionale de sculptură, în general s-ar cuveni o 
dezbatere publică şi aplicată pentru responsabilizarea la 
nivel naţional a aleşilor poporului investiţi cu puteri 
decizionale. Să definim atitudinea ce trebuie să o avem 
faţă de patrimoniul cultural artistic nu numai clasic ci şi 
cel contemporan într-o continuă dezvoltare. Cu talent, 
pasiune şi generozitate, acest patrimoniu este viu, 

îmbogăţit fiind de generaţiile 
succesive de artişti 
contemporani şi cei care vor 
urma.

Identificăm în creaţia lui 
Dan Covătaru trei direcţii 
distincte care se conjugă de 
fapt în una singură purtând 
marca autorului. Ne referim la 
sculptura cu destinaţie pentru 
cetate cuprinzând lucrările 
amplasate în diferite locuri – 
busturi, compoziţii şi 
basoreliefuri aşezate în incinte 
publice; a doua categorie 
formând-o lucrările 
monumentale în piatră, lemn 
sau metal realizate în taberele 
la care a fost frecvent 

participant şi sculptura, am putea-o numi „de atelier” 
care relevă latura discreţiei şi semiumbrelor meditative 
ale personalităţii sale. Ea dezvăluie preocupările artistului 
pentru permanenta adaptare a retoricii asupra unor teme 
universale ce s-au aflat în câmpul vizual şi de constant 
interes pentru marea majoritate a sculpturilor dealungul 
timpurilor. Ele confirmă de fapt, mai ales, nestăpânita 
aspiraţie pentru căutarea şi definirea unui limbaj propriu, 
distinctiv.

În această categorie privitorul descoperă cu un real 
sentiment al bucuriei sensibilitatea autorului, îndoielile şi 
frământările sale profund meditative raportate la 
existenţă şi timp. Vizibilitatea acestor preocupări este 
elevată printr-o serie de teme referitoare la dualitatea 
masculină a relaţiei dintre tată şi fiu  cum descifrăm într-o 
lucrare cu titlul „Întoarcerea fiului”.

Preocupări aplicate pentru această temă remarcăm în 
creaţiile mai multor sculptori din aceeaşi generaţie. Este 
suficient să amintim numele lui George Apostu cu al său 
ciclu de lucrări intitulate „Tată şi fiu” răspândite în 
Europa. Sunt interpretări distincte care definesc simboluri 
personificate, esenţializate şi 
sugestive, eliberate de presiunea 
ilustrativismului descriptiv 
devenind decriptări ale unor esenţe 
perene. Ca într-o magică oglindă 
alte lucrări sunt reflectări ale temei 
maternităţii. Amintim compoziţia 
realizată în lemn şi intitulată 
„Maternitate”. Raporturile dintre 
părţile componente; jocul 
volumelor în esenţa lor formală de 
origine cuboidică şi 
interrelaţionarea dintre ele, 
sugerează tot ca o criptică 
propunere, fără ambiguitate, ideea 
enunţată prin titlu.

Ecouri ale sculpturii clasice 
greceşti, egiptene sau 
asirobabiloniene, cel puţin 
simpatetic, percepem ca originale 
reverberaţii interpretative, 
personalizate în lucrări cum sunt: „Cotigari”, „Arcaş”, 
„Taur înaripat” ş.a. sau proiectul pentru o fântână 
arteziană intitulat „Cavaler”. În vecinătatea acestor lucrări 
privitorul îşi va aminti de „Aurigas – conducătorul de 
cuadrigă” aflat în muzeul din Delphi; de un rege egiptean 
aflat într-o confruntare cu inamicul sau exersând tragerea 
cu arcul.

Ceea ce vedem la lucrările lui Dan Covătaru sunt 
faţetele noi, originale, încă necunoscute ale aceluiaşi 
cristal tematic cu dimensiuni universale. Imaginativ 
percepem o surprinzătoare plonjare în timp ca o punte 
neîntreruptă susţinută printr-un flux comunicaţional 
ideatic viu, doar interpretativ plastic şi prin mijloacele 
expresiv materiale specifice sculpturii, diferenţiate.

Aceluiaşi univers interpretativ se subscriu lucrările 
intitulate „Argoganţi”, „Icar”, „Taur înaripat”, pentru 
care autorul recurge la prelucrarea lemnului alternând 
suprafeţe şlefuite cu altele rugoase şi zgrafiate pe care le 
supune unui subtil proces de innobilare prin intervenţii 
cromatice suprapuse şi coordonate în sensul susţinerii şi 
amplificării expresivităţii. Sculptorul nu insistă asupra 
excesivei prelucrări a materialului pentru definirea 

formei. El se opreşte la palierul sugestiei provocând 
privitorul la o participare activă în procesul decodificării 
misterului cifrat al mesajului.

 „Luntrea lui Caron” este titlul unei alte lucrări, o 
sugestivă „instalaţie” componistic vorbind, pentru care 
autorul recurge la combinarea mai multor materiale dar 
şi la susţinerea ansamblului  prin asocieri cromatice 
distincte şi contrastante. Luntraşul simbolizat prin figura 
monolitică, verticală, dublată de o siluetă integrată 
aceluiaşi volum, colorată în negru de abanos, 
contrastează cu celelalte părţi ale compoziţiei unde 
volumele, păstrându-şi pe alocuri tonalitatea naturală a 
lemnului, sunt nuanţate în roşu. Autorul ne sugerează 
prin întregul compoziţional tema enunţată prin titlu. Este 
din nou vorba despre recursul la memoria asupra 
începuturilor civilizaţiei umane prin reprezentarea acestui 
simbolic personaj mitologic, Caron, menit să treacă cu 
luntrea sa sufletele morţilor peste apa Aheronului. 
Totodată acelaşi titlu îl aflăm în cazul romanului 
singurul, scris de Lucian Blaga în perioada anilor '50, care 
a aşteptat peste treizeci de ani închis într-un sertar, 
momentul publicării la Editura Humanitas în 1990. 
Conţinutul romanului „este o meditaţie profundă despre 
forţele din ale căror tensiuni lăuntrice se naşte şi se 
modelează continuu personalitatea creatoare”. Aşadar, 
recursul la simboluri universale repezintă miezul ideatic 
în jurul căruia Dan Covătaru dezvoltă forma sculpturală, 
o modelează şi o colorează, îi atribuie valenţe plastice 
expresive prin alternanţe ale structurilor suprafeţelor şi 
ritmurilor volumetrice, energizând conţinutul şi 
îmbogăţind mesajul.

Reţinem de asemenea şi o altă categorie de compoziţii 
realizate din lemn, prelucrat şi patinat cu acurateţe şi 
preocupare pentru calitatea suprafeţei, a formei şi în 
general a întregului, dintre care amintim: „Simbol”, 
„Himeră”, „Zbor”, „Peşte”, „Fluture” sau „ Păsări”. Ele 
definesc o lume vie care l-a inspirat pe Dan Covătaru. Ne 
referim la cea vegetală, acvatică sau animalieră 
descoperind prin îndelungile sale meditaţii, semnificaţii şi 
simboluri care s-au materializat în opere. Şi de această 
dată, având ca reper titlurile, pentru a iniţia un 
comentariu, ne vom aminti asociind de sculptorul unor 
„Himere” spre exemplu, care a fost Paciurea. Doar titlul 
este asemănător prntru că, lucrările celor doi artişti sunt 
esenţialmente diferite, prin concepţie şi modalităţile de 
rezolvare plastică.

Putem spune că între cei doi artişti există un empatic 
flux comunicaţional cel puţin de natură speculativă, şi 
anume prin faptul că Ion Irimescu, fost discipol al lui 
Paciurea, a fost maestrul lui Dan Covătaru.

Spirit activ şi lucid, atent observator şi sensibil 
cercetător al realului, Dan Covătaru sintetizează 
experienţele sculpturii moderne însuşindu-şi principiile 
pentru a le reda privitorului într-o formă nouă, elevat 

personalizată prin propria operă. El ştie 
să privească intuind ceea ce reprezintă 
esenţialul în experienţa altor artişti 
pentru a prelua selectiv şi construi 
diversificând propria acţiune creatoare.

Opera devine recognoscibilă 
stilistic, distinctă în raport cu cea a altor 
autori, şi totodată, integrată direcţiilor 
în care evoluează arta sculpturii 
româneşti contemporane.

Piatră, lemn, lutul modelat şi gipsul 
prelucrat direct după turnarea formei, 
marmoră sau bronz, ansamblări 
inspirate de obiecte deja finite, sunt, 
sumar prezentate, materialele le care 
recurge sculptorul Dan Covătaru. 
Diversivitatea lucrărilor probează 
profunzimea cunoaşterii resorturilor 
fizico- chimice ale materialelor, ştiinţa 
folosirii calităţilor lor pentru atingerea 
expresivităţii plastice a formei 

sculpturale. Stau mărturie în acest sens lucrări ca: 
„Receptor” lucrare monumentală aflată pe faleza Dunării 
la Galaţi dar şi „Orga” în care ansamblează obiecte cu 
forme finite – lanţuri, o roată metalică sau ţevi metalice 
după cele mai autentice reguli ale inovatorilor limbajelor 
artelor sec XX de tipul M. Duchamp pentru a realiza un 
solemn şi expresiv ansamblu sculptural. Alte exemple 
sunt lucrările: „Ipostaza”, „Arbore”, „Portret”, aceasta din 
urmă remarcându-se printr-o rafinată asociere dintre 
marmoră, bronz şlefuit şi granit roşu.

Expoziţia lui Dan Covătaru în spaţiile Galeriei „Dana” 
reprezintă un eveniment de referinţă pentru stadiul la 
care se află sculptura contemporană la Iaşi, constituindu-
se într-un solid argument asupra faptului că ea nu se află 
cu nimic mai prejos în raport cu orientările actuale din 
alte zone ale lumii.

Punerea în valoare a ansamblului expoziţional 
sculptural este cu discreţie secundată prin promiţătoarele 
reprezentări grafice, mai ales desene, semnate de urmaşul 
direct al maestrului, fiul său, Cristian Covătaru. Lucrările 
tânărului artist reprezintă în acest moment elocvente 
promisiuni pentru o evoluţie spectaculoasă în viitor.

Decembrie         2009 

Dan Covătaru – 
libertatea interpretării formelor

Liviu SUHAR

ut pictura poesis
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Între figurativ si simbolic – Ipostaze de ieri si de 
azi.  Salonul International de Arta la Galeriile Casei 
Corpului Didactic - Iasi.

În perioada 23 – 30 
octombrie, la Casa 
Corpului Didactic – Iaşi, s-
a desfăşurat, sub titlul 
generic Dimitrie Cantemir 
şi vocaţia europeană a 
gândirii româneşti, un 
Simpozion naţional cu 
participare şi din 
străinătate (Franţa, Anglia 
şi R. Moldova), care sub 
coordonarea d-nei prof. 
Livia Andronache (director 
CCD) şi a d-nei prof. dr. 

Anca Dimitriu (curator), a avut în programul 
manifestărilor culturale şi un inedit Salon 
internaţional de arte plastice Între figurativ şi 
simbolic – Ipostaze de ieri şi de azi. Ediţia de anul 
acesta a fost iniţiată şi s-a bucurat de efortul 
substanţial din partea Liceului Teoretic Dimitrie 
Cantemir – Iaşi, a cărui contribuţie s-a concretizat, 
prin demersuri conjugate, din partea d-nei prof. 
Corina Hudiţă (director), a d-nei prof. Iuliana Anton 
(director adj.) şi nu în ultimul rând a d-nei prof. drd. 
Ofelia Huţul (profesor de arte vizuale şi artist plastic).

De asemenea, şi alte instituţii prestigioase şi-au 
adus aportul la reuşita acestui amplu proiect cultural 
interdisciplinar. Astfel, putem menţiona Universitatea 
,,A.I. Cuza” – Iaşi, Universitatea ,,I. Creangă” – 
Chişinău, Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, 
Uniunea Artiştilor Plastici – Iaşi şi Colegiul Naţional 
de Artă Octav Băncilă – Iaşi, care, acesta din urmă, a 
prezentat o interesantă expoziţie tematică (desen, 
grafică, decorativă) cuprinsă în concursul şcolar 
interdisciplinar Urmaşii Principelui Cantemir, din 
cadrul aceluiaşi simpozion, cu participarea unor elevi 
din clasele IX – XII, de la secţiile arhitectură, design şi 
arte decorative, sub îndrumarea prof. arh. Mitriţa 
Filip, prof. arh. Livia Ţundrea, prof. Miea Grivincă, 
prof. Ovidiu Ciumaşu şi prof. Teodor Haşegan.

Deschiderea festivă a avut ca invitat, din partea 
criticii de artă, pe d-na lector univ. dr. Emanuela Ilie 
(Universitatea A. I. Cuza ), iar la închidere, la aceleiaşi 
secţiune de arte vizuale a 
simpozionului, şi-a prezentat 
alocuţiunea prof. dr. Teodor 
Haşegan (Colegiul Naţional de 
Artă Octav Băncilă).

Seria artistilor participanti se 
cuvine a fi începuta cu invitatii 
din strainatate, dintre care 
majoritatea, cum e si firesc, sunt 
cei ,,de peste Prut”, artisti 
consacrati si bine cunoscuti 
publicului iesean prin 
frecventele expuneri la 
saloanele si expozitiile de grup 
organizate la noi. Astfel, acum 
putem admira profesionalismul si tinuta serioasa a 
creatorilor: Nicolae Baciu, Eleonora Brigalda, Emil 
Cojocaru, Teodor Macari, Anatol Mocanu, Liuba 
Pangrache si Stefan Popa. În aceiasi categorie 
calitativa se înscriu Sophie Latron – Ruiz, Regis 
Bouffay ( Franta) si Irina Corduban  (Anglia).

Dintre numerosii artisti plastici ieseni, din 
generatii diferite si din ambele institutii de 
învatamânt artistic (preuniversitar si universitar) au 
asezat pe simezele Galeriei de Arta de la C.C.D, 
binecunoscutii artisti si profesori: Viorica Bolat, 
Mariea Boz, Ana Maria Bruma, Ovidiu Ciumasu, 
Angela Crenganis, Rodica Coseru, Mitrita Filip, 
Nastase Fortu, Miruna Hasegan, Teodor Hasegan, 
Ofelia Hutul, Traian Mocanu, Maria Manuca, Anton 
Nicoleanu, Sorin Purcaru, Atena Simionescu, 
Constantin Tofan, Mihai Zait, Viorica Zaharia.

În semn de omagiu si întru o buna si bine 
conturata integrare tematica (Între figurativ si 
simbolic – Ipostaze de ieri si de azi) vine si seria 
artistilor care au trecut în nefiinta si a caror 
contributie deosebita pentru promovarea creatiei 
artistice si a educatiei estetice, de la noi, este si va 

ramâne de mare valoare. Astfel, prin grija 
organizatorilor, ne bucuram unor lucrari semnate de 
nume remarcabile: Otto Briese, Rodica Mihaila, Ion 
Balau, Ovidiu Alexandrescu, Dana Plahteanu, 
Petrache Bicer.

În ansamblul, Salonul international de arta Între 
figurativ si simbolic – Ipostaze de ieri si de azi 
întruneste valori de referinta, pentru artele noastre 
vizuale, care aduc stiluri, orientari si directii diferite, 
bine conturate ca personalitate, pornind de la 
traditiile medievale de sorginte bizantina, la elemente 
realiste, clasice pâna la structurile moderne - inclusiv 
prin simbolism - specifice finelui de secol XIX, iar 
elementele moderniste si postmoderniste, atât de 
cunoscute astazi, sunt sustinute, în deplina armonie 
de reprezentanti ai tinerei generatii de artisti. Astfel, 
ipostazele figurativului si ale simbolicului, în viziuni 
traditionale sau actuale, sunt prezente pe simezele 
simpozionului ca o dovada certa 
a unei întemeiate integrari a 
vocatiei creatoare românesti în 
circuitul valorilor europene, a 
carui proces evolutiv îsi gaseste 
începuturile înca din veacul al 
XIX-lea. Gama larga de tematica 
artistica (portret, peisaj, flori, 
compozitie) si diversitatea de 
tehnici artistice (ulei, acuarela, 
tempera, grafica, colaj textil) sunt 
pe masura sa atraga si sa 
convinga gustul unui public 
exigent, iar conceptia creatoare, 
care în unele cazuri este de 
stricta actualitate, aduce un nou 
argument al universalitatii 
limbajului plastic – vizual din zilele noastre.

Sub aceleaşi coordonate, dar într-un stadiu inerent 
mai incipient, se află expoziţia tinerilor creatori 
(Colegiul O. Băncilă), într-o secţiune separată a 
Galeriei de Artă, care au răspuns cu multă pasiune 
acestei propuneri tematice. Astfel, dominanta 
tematică este portretizarea lui Dimitrie Cantemir, în 
diferite reprezentări realiste sau interpretative, a unor 
compuneri în care prevalează ilustrativismul de tip 
simbolist sau decorativ şi a unei forme noi de 
exprimare artistică A.T.C. (Artist Trading Card), o 
formă inedită de creaţie şi comunicare între tinerii 
creatori care întruneşte concepţii, genuri şi tehnici 
artistice deosebit de interesante.

Desi manifestarea artistica a Simpozionului 
Dimitrie Cantemir si vocatia europeana a gândirii 
românesti,  a întrunit pe simezele sale un numar 

relativ restrâns de creatori, fata 
de potentialul nostrum real, ne 
putem exprima convingerea ca 
acesti mesageri ai artei vizuale si 
a învatamântului nostru de 
specialitate au prilejuit 
publicului iubitor de frumos un 
dialog fertil cu universul 
specific de gândire si 
sensibilitate, cu idealurile 
umaniste ale educatiei noastre 
de cultivare a armoniei, 
echilibrului, progresului social si 
al vocatiei noastre creatoare în 
spirit european.

Concursul International de Arta plastica ,,N. N. 
Tonitza” Ediţia a VIII-a, Iaşi, 2009

În cadrul educaţiei artistico–plastice şi estetice, 
desfăşurată în toate şcolile din sistemul 
învăţământului preuniversitar de pretutindeni, 
concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 
constituie o modalitate de evaluare a potenţialului 
creativ şi formativ la nivelul elevilor şi al dascălilor. 
Aceste manifestări periodice oferă, în primul rând, 
posibilitatea unei evaluări profesionale la nivelul 
fiecărei unităţi, şi chiar dacă rezultatele nu sunt cele 
scontate, datorită facturii competiţionale, aprecierile 
finale ale întrecerii dovedesc valoarea participanţilor, 
toţi bine pregătiţi, doar că unii sunt premianţi şi alţii 
au meritul unei participări onorabile.

În anul acesta, la Iaşi, unde activitatea 
competiţională din domeniul artelor cunoaşte o 
amplă dezvoltare, s-a desfăşurat, sub patronajul 
direct al Asociaţiei ASTRA – Despărţământul ,,Mihail 
Kogălniceanu” – Iaşi, cea de a VIII-a ediţie a 
Concursului Internaţional de Artă plastică ,,N.N. 

ut pictura poesis
Tonitza”, proiect bienal organizat de Şcoala ,,B. P. 
Haşdeu” – Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului – 
Iaşi, sub coordonarea  profesorului şi artistului Mihai 
Zaiţ, iniţiatorul concursului. Comisia de Jurizare a 
fost alcătuită din: Preşedintele de Onoare, prof. Areta 
Moşu – Preşedintele Despărţământului ASTRA ,,M. 
Kogălniceanu” – Iaşi, Preşedintele Executiv, prof. 
Mihai Zaiţ – membru U.A.P. – Iaşi, Vicepreşedinte, 
prof. Paraschiva Ţuţuman - Despărţământului 
ASTRA ,,M. Kogălniceanu” – Iaşi şi membrii: conf. 
univ. dr. Eleonora Barbas – U.A.P. Chişinău, prof. 
Viorica Drăgan – Liceul ,,Lauder – Reut” – Bucureşti, 
Petru Damir – U.A.P. – Bucureşti, prof. Gheorghe 
Maftei – U.A.P. – Iaşi, Maria Croitoru – studentă, 
Universitatea de Arte ,,G. Enescu” – Iaşi, iar scopul 
declarat, al comcursului, a fost acela de a fi  ,, … 
împreună ! Să intrăm […] în Universul copilăriei, 
descoperindu-i culorile, varietate modalităţilor de 

exprimare plastică, bogăţia de idei 
şi imaginaţie, talentul şi dorinţa de 
frumos a celor pe care îi îndrumăm 
şi cu care ne mândrim”.

Au intrat în competiţie peste 
1200 de elevi, din toate categoriile 
de vârstă, şi au fost jurizate peste 
4000 de lucrări de pictură, icoane şi 
fotografie, acestea venind din 
Bulgaria, R. Moldova, Ucraina şi 
România, iar Juriul ,,a apreciat 
nivelul calitativ superior al 
lucrărilor faşă de ediţiile anterioare, 
profesionalismul îndrumătorilor. A 
ţinut seamă că are în faţă opere de 
artă ale copiilor; a avut în atenţie 
aspectul general al lucrărilor, 

autenticitatea acestora, valoarea artistică, desenul viu, 
spontan, plin de vervă şi noutate”.

În urma concursului s-au înregistrat sute de 
premii şi menţiuni la toate disciplinele de specialitate 
dar, cum era firesc pentru astfel de competiţii de 
anvergură, a fost imperios necesar să se atribuie mai 
multe premii similare pentru categoriile aferente. 
Concurenţii ieşeni au obţinut rezultate frumoase, ca la 
toate ediţiile de altfel, la toate atelierele de profil 
artistic, dar marile premii au fost obţinute şi de 
numeroşii participanţi din ţară şi din străinătate. 
Astfel, Marele Premiu pentru Arte plastice a fost 
obţinut de Şcoala Medie nr. 52 din Chişinău, Premiul 
Special al Juriului a revenit Casei de Cultură ,,Mihai 
Ursachi” – Iaşi, cei mai mici participanţi s-au bucurat 
de marile premii pentru şcolile din Hunedoara, 
Orăştie, Bacău, Iaşi, pentru clasele V – VIII elevi ai 
şcolilor din Bucureşti şi Iaşi au adus marile diplome, 
iar pentru clasele IX – XII, tot premiul întâi a fost 
acordat pentru elevii şcolilor din Bucureşti, Vaslui şi 
Iaşi. De asemenea, şcolile de artă au avut o categorie, 
cum era şi firesc, aparte unde unităţile de învăţământ 
din Chişinău, Bucureşti şi Iaşi s-au remarcat în acest 
sens. La fel, Cercurile de artă plastică au fost 
evidenţiate printr-o categorie anume, unde cele din 
Nova Zagoria (Bulgaria), Bălţi (R. Moldova), 
Buhalniţa (Iaşi), Paşcani şi Iaşi au primit marele 
premiu. Mereu tânăra artă fotografică, care cunoaşte 
o tot mai largă răspândire în rândul elevilor, s-a 
remarcat, în mod deosebit, la Cercurile de specialitate 
de la Clubul elevilor din Deva şi Iaşi. Pentru şcolile 
speciale, premiul cel mare a fost acordat tot unei 
unităţi ieşene (,,C-tin Păunescu”). De remarcat şi 
categoria premiilor individuale, unde Premiul I a fost 
obţinut de patruzeci de participanţi care, prectic, 
acoperă întreaga arie geografică a concurenţilor. 

Un capitol aparte de mulţumiri se cuvin şi celor 
care au sponsorizat sau au ajutat într-un fel sau altul 
desfăşurarea acestei ample activităţi prin 
manifestarea expoziţională care a adus pe simezele 
Galeriei de Artă a Bibliotecii ,,Gheorghe. Assachi” 
expoziţia concursului unde au fost etalate premiile şi 
menţiunile laureaţilor. O manifestare artistică, pentru 
tinerele talente, de excepţie prin ţinuta lucrărilor şi 
seriozitatea abordărilor tematice, o adevărată 
demonstraţie de virtuozitate şi pasiune, din partea 
tinerelor talente care cu multă pasiune şi dăruire sunt 
îndrumate în spiritul valorilor şi tradiţiilor umaniste 
ce caracterizează, azi mai mult ca oricând, 
europenitatea din spaţiul nostru cultural. Astfel, în 
sensul unor nobile tradiţii cultural – educative, ce 
defineşte însăşi fiinţa sa, şi  nu în ultimul rând, 
Asociaţiunea ASTRA merită din plin aplauzele 
noastre.

Teodor HAŞEGAN

Virtuţii educative ale 
competiţiei artistice în ambianţa 
,,cetăţii culturale”
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sunetul muzicii

Loredana IAŢEŞEN

Festivalul Muzicii Româneşti (II) Pasărea de foc, Iadul pe pământ, legate prin sensul 
poeziilor cu accente simboliste, s-au dovedit a fi 
extrem de dificile din punct de vedere interpretativ, 
ca urmare a importanţei acordate registrului acut şi 
asocierii inserţiilor de  recitativ recto-tono în 
porţiunile melodizate din partitura sopranei. Se 
impune cerinţa de susţinere egală a liniei vocale în 
toate registrele, deşi survin dinamizări şi rarefieri 
ale discursului. Odată cu piesa Cântec (Autoportret) 
de Viorel Munteanu pe versuri de Lucian Blaga, a 
reieşit simţul interpreţilor pentru cele mai mici 
fluctuaţii ale stării psihologice, publicul avînd 
posibilitatea să recepteze meandrele mozaicate ale 
imaginilor poetic-muzicale clar trasate, când se trece 
de la meditaţie la zbuciumul intens, cu readucerea 
atmosferei introvertite. Ultimul ciclu al recitalului, 
liedurile de Adrian Pop  pe versuri de Reiner Maria 
Rilke (Cum oare s-a înfiripat, Draga mea, Amurgul era 
roşu, Stăteam în vie, E demult...), din care nu sunt 
excluse aluziile la muzica de divertisment şi ludicul 
– ca principiu al compoziţiei, determină o 
expresivitate sonoră de tip romantic târziu. Reţinem 
maniera subtilă a interpreţilor în tratarea 
diferenţiată a momentelor sonore cu un conţinut  
meditativ faţă de cele giocoso. În concluzie, nu 
putem spune decât că  Bianca şi Remus Manoleanu 
au dovedit încă o dată profunda înţelegere a relaţiei 
compleze dintre muzică şi text, autenticitate în 
redarea spiritului poetic modern al versurilor, drept 
urmare şi al muzicii, căutând să exprime cât mai 
complet stilul fiecărui compozitor. Ei se numără 
printre puţinii muzicieni din generaţia medie care 
cultivă cu discernământ şi simţ artistic genul greu 
de interpretat al lied-ului, gen în care vedem că se 
mai pot compune lucrări de valoare.

Concertul vocal-simfonic desfăşurat vineri, 16 
octombrie, în sala „Ion Baciu“ a Filarmonicii 

„Moldova“, a încheiat seria manifestărilor muzicale 
din cadrul Festivalului. Sub bagheta dirijorului 
Cristian Oroşanu, orchestra simfonică şi corul 
„Gavriil Musicescu“, mezzo-soprana Maria 
Macsim, tenorul Cristian Mogoşan, şi pianista 
Aurelia Simion, au interpretat pentru publicul 
ieşean lucrări de excepţie: ciclul Das Lied von der 
Wolke (Cântecul norului), op. 11, pentru mezzo-soprană, 
tenor, pian şi trei grupe de percuţie, pe texte de Becher; 
Concertul pentru pian, suflători şi percuţie  de Richard 
Oschanitzky;  Sinfonietta pentru orchestră de cameră şi 
Cantata „Unde eşti, Elohim?“ de Roman Vlad pe 
versuri de Lucian Blaga. Mai întâi, am audiat 
liedurile lui Richard Oschanitzky, compozitor care a 
dezvoltat atât muzica de jazz cât şi genurile 
academice. Cele opt  miniaturi vocal-instrumentale 
relevă diferite stări afective, comunicate în spiritul 
muzicii germane pe linia Alban Berg–Alois 
Zimmermann, al căror dramatism este accentuat 
prin procedee diverse, precum pedala ritmizată, 
clusterul, tratarea pianului cu rol de percuţie, 
alternanţa într-un spaţiu intervalic disonant a 
discursului recitativic şi a celui melodizat. Deşi 
liedurile sunt concepute evident pe relaţia de 
continuitate între text şi sonoritate, soliştii vocali nu 
au reuşit decât parţial să releve acest fapt al creaţiei, 
ceea ce a dus la receptarea fragmentată, uneori în 
extrem, a muzicii. O impresie cu totul diferită s-a 
produs prin audierea Concertului  pentru pian, 
suflători şi percuţie de Richard Oschanitzky, al cărui 
modernism radical a fost realizat în mod intenţionat 
de către compozitor; condus de bogata sa imaginaţie 
muzicală, a conceput impactul elementelor (limbajul 
serial–dodecafonic, rolul important al percuţiei 
neacordabile, ostinato ritmic şi melodic, aglomerarea 

şi, respectiv, rarefierea discursului sonor) ce se 
justifică treptat, în contextul muzical propus. Am 
apreciat în mod deosebit interpretarea soliştilor de 
la percuţii şi instrumente de suflat, a pianistei 
Aurelia Simion, care au demonstrat că virtuozitatea, 
improvizaţia, simţul ritmic pregnant, fantezia în 
combinarea şi recombinarea structurilor melodice, 
asigură succesul unei capodopere.

Sonorităţile de un modernism accentuat au lăsat 
loc muzicii de culoare interbelică a Sinfoniettei pentru 
orchestră de cameră, compusă de Roman Vlad în vara 
anului 1941 şi revizuită în 1986. Caracterul pastoral, 
ritmurile de joc şi melodiile inventate în spirit 
folcloric românesc, sunt doar câteva aspecte 
detectabile la primul  contact; iar audiţia Cantatei I 
„Unde eşti, Elohim?“ (1940 – 1942), de anvergură în 
ansamblul operei lui Roman Vlad (întrucât cu acestă 
lucrare a început să dezvolte în mod original linia 
fondatorilor atonalismului serial, 
Schönberg–Webern–Berg), a dezvăluit o creaţie 
amplă, cu accente expresioniste în demersul 
neoclasic. Concepută pe principiul contrastului 
tranşant al imaginilor muzicale în succesiune, 
cantata ne aminteşte Simfonia Psalmilor de Igor 
Stravinski, prin structurile componente  (Ricercare, 
Passacaglia, Fuga), prin amploarea sonoră. Meritul 
de a omogeniza densitatea masei orchestrale cu 
partitura corală extrem de solicitantă – mă refer la 
intonaţiile în registrul acut şi supraacut, susţinute în 
forte – i-a revenit lui Cristian Oroşanu a cărui 
concepţie dirijorală echilibrată a contribuit la 
realizarea dramaturgiei monumentale a lucrării.

Festivalul Muzicii Româneşti a găzduit şi anul 
acesta o întâlnire a teoreticienilor, mai amplă decât 
până acum, desfăşurată în zilele de  16–17 octombrie 
la Universitatea de Arte „George Enescu“, sub 
genericul Simpozion Naţional de Muzicologie. 

Tematica diversă, organizată pe două secţiuni 
(Identitate şi contextualitate în muzica românească 
contemporană; Ştiinţa muzicii) a incitat numeroşi 
profesori din Iaşi, Cluj, Bucureşti, să expună 
comunicări substanţiale. Cu un conţinut ştiinţific 
pertinent, comunicările au fost grupate în jurul 
unor domenii stricte de cercetare. Secţiunea 
dedicată exclusiv muzicii româneşti a fost 
reprezentată de compozitorul Viorel Munteanu 
(Rectorul Universităţii de Arte „George Enescu“)  şi   
de muzicologii Laura Vasiliu, Liliana Gherman, 
Alex Vasiliu, Gheorghe Duţică, Diana Andron, 
Anca Leahu, Loredana Marus, alături de  
invitaţii  Alexandru Leahu (estetician), Dan 
Dediu (compozitor, Rectorul Universităţii 
Naţionale de Muzică din Bucureşti) şi Adrian 
Pop, (compozitor, Rectorul Academiei de Arte 
„Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca). Lărgirea paletei 

stilistice către muzica universală a permis 
diversificarea domeniilor de cercetare ştiinţifică, 
prilej cu care i-am ascultat pe Iolanda Misievici, 
Carmen Chelaru (Estetică şi Critică muzicală) 
Gabriela Ocneanu, George Dumitriu, Zamfira 
Dănilă, Adrian Sârbu  (Istoriografie muzicală), 
Rosina Filimon, Loredana Iaţeşen (Teorie şi analiză) 
şi Cristina Răducanu (Teoria interpretării). În cadrul 
simpozionului, s-au lansat în condiţii grafice 
exemplare două volume importante de studii 
apărute la Editura Artes: Musicologia Mirabilis, vol 
III, coordonat de profesorii Gheorghe Duţică şi  
Laura Vasiliu, reunind lucrările Simpozionului 
Naţional Studenţesc de Muzicologie, ediţia 2007, şi  
Artes, vol. 8, ce conţine comunicări prezentate de 
muzicologi din Iaşi, Bucureşti, Cluj, cu ocazia 
manifestărilor ştiinţifice din anul 2008, precum şi 
studii ale colaboratorilor din străinătate  (Chişinău, 
Varşovia).

Reţinem că Festivalul Muzicii Româneşti – ediţia a 
XIII-a (serie nouă) a promovat cu succes creaţia 
contemporană autohtonă. Dintre manifestările 
muzicale desfăşurate în perioada 11–16 octombrie, 
s-au remarcat în special concertul coral oferit de 
Cappella Transylvanica, seara muzicii de cameră cu 
Cvartet Ad libitum, recitalul de lieduri susţinut de 
cuplul interpretativ Bianca –Remus Manoleanu şi 
Simpozionul  Naţional de Muzicologie. Totodată, 
aniversarea compozitorilor Roman Vlad şi Richard 
Oschanitzky, prin concerte, apoi prin comunicări în 
cadrul simpozionului, a permis interpreţilor să 
abordeze lucrări inedite, diferenţiate stilistic, iar 
teoreticienilor, deschiderea unor noi direcţii de 
cercetare în muzicologia ieşeană. 

Concertul cameral desfăşurat joi, 15 octombrie, 
în Sala Studio a Universităţii de Arte, a reunit pe 
îndrumătorul clasei de compoziţie, Prof. univ. dr. 
Viorel Munteanu, cu doi dintre discipolii săi, 
Ciprian Ion şi Bogdan Chiroşcă, tinere cadre 
universitare, totodată, compozitori la începutul 
afirmării. Au fost prezentate public trei cvartete, 
diferenţiate prin dispoziţie creatoare şi cuantum al 
experienţei. Redarea partiturii, încredinţată unor 
cunoscute formaţii studenţeşti, cvartetelor de coarde 
Cantabile, clasa Conf. univ. dr. Constantin Stanciu,  
şi  Aertho, clasa Prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, 
relevă îndrumarea de mare ţinută pe care membrii 
renumitului Cvartet Voces o asigură în cadrul 
Universităţii de Arte „George Enescu“. Pentru 
început, am fost învăluiţi de sonoritatea cu reflexe 
postromantice din Cvartetul lui Ciprian Ion, lucrare 
construită în spiritul contrastului expresiv moderat. 
În interpretarea formaţiei Cantabile, am surprins 
preocuparea de a se armoniza în  ansamblu prin 
atenţia sporită pentru detaliile de frazare (atacul şi 
închiderea frazelor), mai ales în momentele de 
reliefare a secţiunilor polifonice. În Cvartetul „Rugă“, 
Bogdan Chiroşcă a propus  un discurs cu intonaţii în 
stil  bartókian. Pregnanţa ritmică, rupturile 
melodice şi armoniile disonante au fost redate cu 
aplomb în execuţia sigură, plină de nerv, a formaţiei 
Aertho.  Deşi audiasem de mai multe ori Cvartetul 
nr. 2 de Viorel Munteanu, am descoperit în varianta 
oferită de Cantabile noi semnificaţii ale acestei 
muzici de sinteză, unde se întrepătrund intonaţii ale 
unor genuri de sorginte folclorică, în expuneri 
ritmice pregnante de tip giusto, cu expresivitatea 
doinită a momentelor ce amintesc de stilul 
enescian, cu disonanţele de alură stravinskiană, 
obţinute prin aglomerarea unor zone intens 
contrastante.    

Un punct culminant al  Festivalului Muzicii 
Româneşti l-a constituit  „recitalul extraordinar de 
lieduri“ (joi, 15 octombrie, Sala Studio a 
Universităţii de Arte), realizat de cuplul 
interpretativ Bianca  Manoleanu – soprană şi 
Remus Manoleanu –  pian. Înainte de a descinde 
în universul miniatural explorat de aceşti artişti 
profesionişti ai lied-ului românesc, se cuvine să 
amintim că duo-ul Bianca şi Remus Manoleanu 
desfăşoară o bogată activitate concertistică în 
centrele muzicale din ţară, fiind bine cunoscut în 
ultimii ani şi în străinătate, prin turneele 
realizate în Olanda, Franţa, Belgia, Germania, 
Japonia, America, Siria. La Festival, am audiat mai 
întâi ciclul de lieduri Incandescenţe de Pascal 
Bentoiu, remarcabilă transpunere sonoră a 
versurilor lui Alexandru Miran din poeziile 
filosofice Cunoaşterea, Piatră peste piatră, M-am 
desprins, De ce. În limbaj tono-modal, cu 
expresivitatea sonoră de ansamblu înscrisă pe linia 
post-romantică a creatorilor Hugo Wolf – Richard 
Strauss – Gustav Mahler (ne referim la intervalica 
amplă, la prezenţa zonelor culminative cu ajutorul 
registrului acut şi supraacut, la alternanţa 
conţinuturilor diafanul-dramaticul, opuse în 
reprezentarea imaginară), liedurile au beneficiat de 
o interpretare deosebită, protagoniştii urmărind 
permanent relaţia text-muzică, prin unificarea sau 
prin disjungerea planurilor discursului creator. 
Impresionantă a fost şi naturaleţea interpretării, 
când au   redat trei Cântece de Valentin Timaru, 
Octombrie, Baladă, Rugăciune, pe versurile Anei 
Blandiana, un ciclu de melodii care ne trimit cu 
gândul la atmosfera liedului făurit de Mihail Jora, 
un „prototip“ al genului în muzica românească; însă 
Valentin Timaru atenuează tiparul melodic ştiut, 
prin procedeele sale specifice. Comunicarea artistică 
şi-a schimbat cursul odată cu liedurile din ciclul 
Faust II, compuse de Dan Dediu şi intitulate Corul 
insectelor, Corul furnicilor, Corul îngerilor. În relaţie 
ingenioasă cu versurile lui Johann Wolfgang 
Goethe, fluxul melodic este gîndit aici prin 
alternanţa conceptelor ludicul-dramaticul, aspect 
evidenţiat din plin în interpretarea soliştilor, care s-
au completat minunat chiar în situaţia numeroaselor 
rupturi de ritm, metru şi sonoritate. Neaşteptat de 
modern a fost ciclul Iadul pe pământ, op. 125, de 
Carmen Petra-Basacopol pe versurile flautistului 
Ion Bogdan Ştefănescu. Cele trei cântece, Sentiment, 
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Suntem în decembrie ca şi cum am fi într-un 
început de poveste. De această dată am ajuns greu la 
final de an. Poate mai greu decât ne-a fost în ultimii 
20 de ani. Eram obişnuiţi cu constatarea: „cei cuminţi 
vor reuşi să treacă iarna”, când, iată, de această dată, 
nu mulţi au fost cei care au reuşit să ajungă „în luna 
cadourilor”, în luna mirifică a sărbătorilor de iarnă, 
vii şi nevătămaţi. De regulă, această lună are rolul 
unui puternic anestezic. Limpezeşte şi domoleşte, 
amorţeşte agresivitatea, violenţa, dar şi lasă deschis 
drumul spre concordie, iertare, toleranţă. Aparţinem 
acestei luni doar în măsura în care sufletul nostru nu 
este chiar atât de atacat de veninul vieţii de zi cu zi. 
Este luna în care ne aplecăm asupra exerciţiilor de 
convieţuire paşnică, înţeleaptă, generoasă, tolerantă. 
Avem pornirea firească de a ne privi semenul în ochi, 
de a ţine cont de el, de a-i oferi şansa de a fi luat în 
seamă, de a-i fi ascultate bucuriile şi necazurile. Este 
luna în care gestul de a oferi cadouri este unul care 
încearcă să ne salveze, să ne apropie, să ne facă mai 
generoşi, mai solidari atunci când cunoaşterea este 
pusă în slujba binelui din fiecare. 

Bucuria de a face daruri nu poate fi condiţionată 
de smerenia celui care primeşte daruri. Valorile 
umanitare depăşesc caracterul simbolic al gestului de 
a oferi din inimă, devenind, înainte de toate, atitudini 
fireşti ale solidarităţii de regn. Dăm unul altuia 
speranţa eliberării de singurătate, de ignorare, de 
nepăsare. Solidaritatea umană devine, astfel, un liant 
care nu numai că ne apropie, ci ne şi întăreşte, ne 
multiplică forţa necesară următorului pas înainte. 

Luna decembrie, dincolo de acest tip de strălucire 
sărbătorească, dincolo de această revărsare de lumini 
stradale peste privirile noastre, din ce în ce mai 
încântate, reprezintă şi una dintre cele mai mari 
pedepse cu care Dumnezeu ne-a rânduit pocăinţa. 

În prima zi de Crăciun, românii se fac vinovaţi de  
păcatul crimei, chiar dacă uciderea lui Nicolae 
Ceauşescu a fost şi încă mai este considerată ca fiind 
pentru români singura formă de eliberare. Sângele cu 
care ne-am pătat puritatea sacrificiului, constituit în 
cei 45 de ani de comunism, continuă să menţină 
deschisă rana şi astăzi, după 20 de ani de la vărsare, 
să ne înceţoşeze privirile, să ne tremure glasurile şi 
palmele.  Pedeapsa dată lui Ceauşescu a însemnat 
eliberarea poporului român din lanţurile roşii ale 
comunismului. Înseamnă, înainte de toate, salvarea 
demnităţii cetăţeanului, repunerea acestuia în 
drepturile şi în libertăţile fireşti omului care şi-a 
asumat milenii de civilizaţie, milenii de 
responsabilităţi. O dată cu naşterea lui Iisus Hristos, 
iată, românii au şi un alt motiv de închinăciune, de 
cerere de iertare, pentru condamnarea la moarte a 
unui semen de-al nostru, fie el şi criminal, cu 
conştiinţa încărcată de moartea a milioane de români, 
care s-au împotrivit regimului comunist. 

Poate, acest timp, aceste amintiri sunt printre 
puţinele secvenţe ce nu mai au cum să fie 
reconstituite, în vederea unei analize obiective. Nu 
poţi să negi să ignori spiritul acelor zile, explozia de 
entuziasm produsă de „eliberarea ţării, a cetăţenilor 
ei, de sub jugul comunist”. 

Revoluţia de la 1989 a început pe 14 decembrie la Iaşi, 
chiar dacă, la orele 16 ale zilei amintite, organizatorii 
FPR nu au mai avut ocazia să vorbească unei mulţimi 
adunate în Piaţa Unirii. Cei şase membri ilegalişti ai 
FPR erau deja în beciurile Securităţii, în anchetă, sub 
grava învinuire de atentat la siguranţa statului şi a 
regimului comunist. Cei şase arestaţi, cei şase anchetaţi, 
cei şase schingiuiţi au însemnat pentru România începutul 
revoluţiei române. 

A fost revoluţie şi nu lovitură de stat. O revoluţie 
ce a început la Iaşi, s-a manifestat la Timişoara şi a 
explodat în Bucureşti pentru ca, mai apoi, în 24 de 
ore, să cuprindă întreaga ţară. Fără doar şi poate toţi 
pot vorbi despre acele momente. Mai cu seamă cei 
care au trăit acele clipe, fie în miezul evenimentelor, 

fie după perdele sau de sub paturile caselor în care 
aceştia au preferat să lupte. Avem fiecare acest drept 
al memoriei, să emitem păreri, puncte de vedere, 
comentarii. Dar, atunci când de regulă cei care au 
ţinut locul perdelelor, cei care s-au ascuns precum 
şobolanii încearcă astăzi „analize savante”, preţioase, 
greu de suprapus peste secvenţele unei realităţi trăite 
şi, uneori, chiar influenţate, nu am cum să nu mă revolt, 
să nu acuz lipsa de fair play a acestora. Este incredibil, 
dar, în cel mai perfect stil românesc, docţii analişti 
urmăresc cu tot dinadinsul să construiască alte genuri 
de realităţi, să acrediteze un alt fapt istoric în care, fără 
doar şi poate, rolul lor nu are voie să lipsească. Astfel, 
de 20 de ani întâlnim în luna decembrie „redeşteptarea 
minţilor bolnave” ale celor care vor să-şi facă un nume, 
inventând şi negând realităţi. Adevărul despre Revoluţia 
română de la 1989 se poate afla nu negând sau anulând 
clipele de mare tensiune, de crimă şi asasinate. Adevărul 
despre 22 decembrie 1989 există, el trebuie doar 
descoperit şi asumat, atâta timp cât încă mai sunt vii cei 
care au decis atunci, în numele celor mulţi. Nu cred că 
ceea ce s-a întâmplat în acele zile în România mai poate 
fi ascuns în spatele articolelor de lege, ce conferă tăcere 
şi supunere pe o perioadă de 50 de ani, până la libera 
mărturisire. Cei care am fost în primele rânduri, cei care 
ne-am expus morţii cu piepturile dezgolite, cei care am 
rămas îndoliaţi de gloanţele trase în plin sau de şenilele 
tancurilor, ce i-au strivit pur şi simplu pe cei de lângă 
noi, avem tot dreptul să aflăm adevărul acum, cât mai 
suntem în viaţă. 

Nu este drept ca şi această nepăsare a societăţii, a 
liderilor ei politici, să ne ucidă cum ne-au ucis gloanţele 
regimului totalitar. Dacă va fi aşa, atunci, cu siguranţă 
că schimbarea nu a avut loc, ci pur şi simplu au fost 
schimbate doar metodele de exterminare. 

Aceasta este începutul reformei morale a societăţii şi 
nu doar parodia ineficientă de condamnare a 
comunismului. A fost condamnat comunismul şi, ce s-a 
schimbat? Nimic, atâta timp cât tot comuniştii sunt la 
putere, chiar şi aşa vopsiţi în portocaliu sau galben sau 
roşu! Fără a cere răzbunare, fără a cere sânge, avem 
dreptul să ştim cine ne-au fost duşmanii şi cine au fost 
tot timpul lângă noi, de partea noastră. 

În luna cadourilor acesta ar fi cel mai de preţ dar, pe 
care clasa politică ar trebui să-l ofere poporului, la 
curţile căruia lucrează sau ar trebui să lucreze, cum 
altădată lucrau sclavii. De această dată, lanţurile sclaviei 
nu pot fi altele decât sentimentele puternice de dragoste 
de ţară.

braţe încrucişate (XII)

Adi CRISTI

accente

Daniel CORBU

jurnal cu scriitori

În acest scurt articol nu vom vorbi despre ceea ce se 
vehiculează de cîteva secole încoace: forţa scriitorului, 
scriitorul ca model, scriitorul ca formator de conştiinţe, 
scriitorul ca ordonator de influenţe asupra socialului şi 
politicului, etc. Vom vorbi de marginalizare. O sintagmă 
care revine mereu cînd e vorba de tagma blestemaţilor la 
literatură. 

Într-adevăr, de vreo patru mii de ani încoace, 
scriitorul e marginalizat continuu. Pe cînd scriitorul 
timpurilor antice era şamanul, sacerdotul, al doilea om în 
stat, fără de care împăratul / regele nu lua decizii 
capitale, în societatea postmodernă de azi, pozitivistă şi 
superficialistă, blestematul, alesul scrisului prin destin 
este şi alesul marginalizării, al umbrei. Nedespărţindu-
se de vocaţie, consolându-se cu ideea că tot ceea ce 
făptuieşte face parte din iluzia universală, el aplică 
binecuvântata zisă: Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo (Dacă 
vei fi singur, îţi vei aparţine în întregime). Cine să-l 
cheme pentru dialoguri pe sticla televiziunilor, cine să-l 
provoace, cine să-i tulbure bogata singurătate, cînd 
priorităţile epocii sunt îmbogăţirea cu arginţi, arătarea 
orgoliilor goale, tinicheloase, bălăcărirea în limbaj 
suburban. Astfel, tv-urile colcăie de modele gîgă, de 
vedete porno cu gîndire gîsculinică, de piţipoance care 
sfidează moralitatea etc. etc. Rar cîte un scriitor deghizat 
în ziarist sau analist apare pe vreun ecran, dar pus să 
susţină, pentru a-şi cîştiga pîinea zilnică, un partid 
politic.  Un al doilea mod de umilire al celui care, prin 
scrisul său, are credinţa că se poate ţine departe de link-
urile morţii.

Pe de altă parte, într-o epocă a maculaturismului, a 
fost compromisă total ideea de scriitor. Un amestec al 
valorilor şi lipsa criticilor literari ordonatori nu pot fi 
folosite decît de veleitari, acei deploranţi „scîrţa-scîrţa pe 
hîrtie”, despre care Flaubert spunea, ironic: „fericiţi cei ce 
nu se îndoiesc de ei şi înşiră în fuga condeiului toate cîte 
le ies din cap!”.

Ce poate face scriitorul adevărat, profund, lucrător cu 
zilele şi nopţile întru frumos şi bine, îndepărtat de la 
afirmarea forţei şi a frumuseţii originale, acum, cînd 
postmodernismul american, fabrică megavedete şi 
megascriitori precum Dan Braun şi premiază impostura şi 
deriziunea? Să viseze, să-şi urmeze blestemul şi să 
accepte scrisul în singurătate şi pe cei cîţiva cititori ai săi 
ca pe „une faute du destin”?

Luna cadourilor şi lanţurile sclaviei

Motto: ca un pumnal/ singurătatea/ îmi despică dimineţile

Întorc privirea spre fereastră şi mă tulbură 
alunecarea calmă a luminii, lăcomia întunericului care 
înghite contururile, stîlceşte secundele, spulberă 
îngerii. Întorc privirea spre fereastră şi mă cuprinde 
regretul că n-am ştiut să preţuiesc încă o zi, în care n-
am rîs, n-am iubit, n-am ocrotit, n-am crezut îndeajuns 
în ceea ce de-a lungul vremii am îngăduit să mă 
clădească.

Azi rostesc - a cîta oară ? -  „ nu mai sunt eu” şi mă 
resemnez în aşteptarea următoarei zile, spre-a mă 
redescoperi, cît încă ”Mi se mai coc/ Lîngă urechi/Astăzi 
perechi/ Mîine deloc/ Cireşe dulci/ Copilăreşti” ( Portret cu 
cireşe la urechi, Ana Blandiana). A iarnă speriată şi a 
boală miroase azi, ca o sfoară putredă atîrnă magia 
sărbătorilor de zîmbetele celor care trec pe lîngă mine 
cu pas plumbuit, cu umbra încîlcită. Încerc, îndemnată 
de propriile neîmpliniri, să le răscolesc sufletele, să le 
ghicesc umbrele, chiar dacă ştiu că nefericirea are 
pentru fiecare alt chip, aşa cum mărturisea însuşi  
Tolstoi: „Toate familiile fericite seamănă între ele, fiecare 
familie nefericită este nefericită în felul ei.”  

   Azi e o zi în care oricine ar putea vorbi despre 
derută, trădare, despre lacrimă,  spaime sau lepădare 
de sine, despre deziluzie şi răutate. Şi totuşi, azi e o zi 
în care nimeni nu ar trebui să vorbească despre vreuna 
dintre acestea. Bunătate şi frumuseţe ar trebui să ne 
încălzească sufletele, despre Moş Crăciun, despre 
snoave şi miros de brad, despre adevăr, mîntuire şi 
Lumină ar trebui azi să vorbim. Răsucesc, aşadar, cu 

Ştefania HĂNESCU

Scriitorul şi puterea

Azi

Decembrie         2009 

smerenie Cuvîntul, într-un joc tainic:  la miezul nopţii ca 
o pîine caldă/ m-aş arunca-n cavoul de silabe/ ca pruncul 
aciuit de maica-n scaldă/ ce zvîntă rîsul morţii la tarabe/ m-
aş cercăna cu bocet de vioară/ şi din ţărînă albă m-aş clădi/ 
sticloasele vertebre le-aş urni/ din hruba izvodirii-a doua 
oară/ şi mi-aş curma nălţarea ca un ştreang/ şi mi-aş 
schimba vîltoarea înspumată/ din vuiet gros, asprit de 
bumerang/ în unduios şi viu clipit de fată/ şi mi-aş mustra 
cuvintele aiure/ jelinde şi aripe şi furtuni / gonind prin mine 
ca printr-o pădure/ ce-şi limpezeşte freamătu-n genuni.
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Poemul Între deziluzii, ce deschide noua carte a 
lui Simion Bogdănescu, este şi unul dintre cele mai 
importante ale volumului Ursine sabia tăcerii, căci 
el are menirea să ne slujească drept fir al Ariadnei 
în labirintul unei creaţii tulburătoare, dar ale cărei 
înţelesuri nu sunt chiar la îndemîna oricui. Este, 
dacă nu ne înşelăm, o adevărată ars poetica à rebours, 
căci nu evidenţiază doar trăsături şi direcţii creative 
pe care le vom descoperi ulterior dezvoltate şi 
argumentate liric, ci ne oferă in nuce opiniile ce se 
vor transforma în linii de forţă ale cărţii, opinii 
privitoare la destinul creatorului. În fapt, întregul 
volum este o meditaţie pe această temă veche de 
cînd lumea şi mereu nouă, proaspătă ca un fruct 
(oprit!) abia cules. Versul său plămădeşte o adîncire 
în sine, nu un program poetic riguros structurat. 
Inspiraţia are un rol mult mai important în carte 
decît acribia. Într-un alt registru, volumul nu e 
polemic, dar face discrete trimiteri spre universul 
jalnic şi meschin al mişeilor „la izbîndă făcînd 
punte”. Iar trimiterile încep chiar în poemul Între 
deziluzii care deschide nu doar volumul, ci şi 
universul liric al creatorului, pe care, dacă nu-l 
explicitează, îl sugerează măcar : „Între deziluzii stă 
masa de scris / a poetului / din lemn, din tăceri 
pietrificate, / din zboruri condensate de pescăruşi. 
/ Masa de scris a poetului / ţine pe ea un stilou şi 
un teanc de hîrtii, / imaginea melodiilor lumii, / un 
sfeşnic de teamă, ochelari de-mprumut / şi-un 
portret de vid în cuarţ. / Dacă ar avea gură, masa 
poetului, / masa de scris a poetului, v-ar povesti 
deziluziile sale, trădările / de care a avut parte în 
iubire, / toate eşecurile la care nici nu s-a gîndit. / 
V-ar povesti cîte a îndurat / noaptea, înainte de 
naşterea poeziilor,” Aşadar, un straniu amestec 
între materie şi spirit, o subtilă împletire între real şi 
plăsmuire, între biografic şi transfigurare zămislesc 
un univers ce se detaşează oarecum de ceea ce 
cunoşteam din cărţile precedente, dar ni le şi 
reaminteşte prin forţa imaginilor, prin vibraţia 
lirică, prin ardenţa trăirilor, prin rafinamentul 
cugetării. Dar, Între deziluzii e şi poemul care 
anticipează, printr-un vers uluitor, soarta pe care 
harul său şi conştiinţa propriei valori i le-au 
rezervat într-o mirabilă posteritate, „cînd vor 
începe în lume să umble statuile”.

În acest univers plăsmuit şi fascinant, în acest 
univers labirintic, totul apare răsturnat, absurd la 
prima vedere (merită, cred, să amintim acum o 
afirmaţie pe care o făcea Alexandru Macedonski în 
articolul Despre logica poeziei, publicat în 
Literatorul, în 1880 : „Logica poeziei e, dacă ne 
putem exprima astfel, nelogică la modul sublim. 
Logica poeziei e, prin urmare, însuşi absurdul”). 
Astfel, ca într-o piesă desprinsă din teatrul 
absurdului, nu creatorul îşi gîndeşte vorbele, ci 
acestea îl gîndesc pe el, îl plămădesc, îl modelează. 
Într-o logică similară, cel condamnat la jertfire îşi 
poartă crucea nu urcînd pe muntele Golgotei, călcat 
în picioare de orice păcătos, ci luptîndu-se cu 
talazurile, cu imensitatea spaţiului nestrăbătut de 
paşi, cu propriul destin. Momentele calendaristice 
îşi reconsideră „datul sorţii”, îşi redimensionează 
trecerea, anotimpurile capătă conotaţii subiective 
desprinse de realitate (există „o vară a sîngelui”, 
„vulnerabile troiene”, „ultima ninsoare a mieilor”, 
„îngheţul veşnic”, există „octombrie, ac otrăvit şi 
mortal / al Scorpionului”, există o „toamnă a 
privirilor”), însuşi timpul, eminescian, tinde să 
devină veşnicie : „Cu nouăşnouă de arzoaice / 
limba de mut se coace / noapte la amiază / care-o 
însomnează, / dimineţi de seară / cu peceţi de 
ceară” şi „Se face că e seară. Chiar că e seară. / Bate 
pe scînduri o ploaie veche şi surdă. / Se roagă 
undeva în lume rugina statuilor. / Carnea mea 
înfrunzeşte lîngă o biserică udă.” Înflorirea cărnii 
poate fi şi neantizare a celui ce nu-şi află starea, 
locul, rostul, poate fi explozie a lichidului vital, ca 

în remarcabila imagine : „Şi vrea să plouă sîngele 
cuprins / Pe cînd eu merg suav într-o părere / Ca 
să rămîn un nicăieri învins!”

Ca şi în alte cărţi ale sale, Simion Bogdănescu 
face apel la personaje emblematice din literatura 
lumii, din cultura universală, dar cărora el le 
conferă alte date existenţiale, alte haruri, alte roluri 
în piesa pe care o pune cu măiestrie în scenă. 
Evident, aceste personaje sunt simboluri ale unor 
interiorităţi sugerate doar şi cine ştie ce repere ale 
trecutului reînviat artistic au declanşat aceste re-
plămădiri! Întrebările despre menirea creatorului 
(„şi cine se va spînzura de firul unei / ploi căzute 
din senin şi cine? / şi cine va începe să miroase roua 
/ de pe timpanul morţilor / şi cine?...” – URSINE) 
nu au decît un singur răspuns : Poetul! Numai că, 
senior al artei sale, Simion Bogdănescu nu rosteşte 
acest răspuns, îşi lasă cititorul să înţeleagă ce e de 
înţeles şi să presupună ce e de presupus, iar 
lectorul,  pe măsură ce se pătrunde de spiritul 
versului său, presupune că doar Creatorul trebuie 
să împlinească ceea ce muritorilor de rînd nu le este 
dat şi înţelege cine este acest Creator.

În acest univers pe ne-înţelesul tuturor, nu poţi 
pătrunde fără codurile de acces impuse nu numai 
de autor, ci şi de un îndelungat exerciţiu de lectură 
a adevăratei poezii. Să fie frigul materiei stingere 
sau - şi mai grav, mai sfîşietor – sterilitate? 
Întrebare ce nu-şi va afla răspuns atîta timp cît 
ignorăm faptul că abundenţa simbolurilor falice nu 

se leagă nu numai de erotism, de virilitate, ci şi de 
fertilitate. Astfel, şarpele este şi rival al 
omului/bărbatului simbol falic, simbol al libidoului 
: „Nici poezia marilor avalanşe nu va putea / 
înmormînta / trilul prea trist al străvechiului şarpe 
/ zis pentru dînsul întîi şi întîi drept Ursine! / 
Ursitul ursitoarelor sau Marele Urs cel Totemic / 
punîndu-şi labele vinete pe frigul materiei, / pe 
crucea tristeţii ce-o port nu pe munte, / ci-n mare.” 
Dar, ca orice simbol, şi cel al izvorului vieţii e sortit 
pieirii : „Nici şerpii din copilăria mea / nu mai 
trăiesc.”, exclamă (patetic? intrigat? nostalgic?) 
poetul.

În acest univers inextricabil, cuvîntul nu-şi poate 
rostui decît un singur poem secvenţial ca o litanie, 
cutremurătoare, dar în nici un caz plictisitoare, 
„une folle complainte” mereu reluată cu alte 
înţelesuri, fiecare reluare dezvăluind încă o fărîmă 
din acest fascinant univers al exilului interior (poate 
din această cauză cele mai multe poeme nu poartă 
titlu, căci ele se înlănţuie, se întrepătrund, se 
întreţes, se completează, se pun în valoare unul pe 
celălalt şi fiecare secvenţă potenţează întregul). O 
plămadă a ieşirii din increat, din nonexistenţă (cît 
de convingător o spune şi Eminescu : „Dar deodat-
un punct se mişcă... cel întîi şi singur. Iată-l / Cum 
din chaos face mumă, iară el devine tatăl... / 
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba 
spumii, / E stăpînul fără margini peste marginile 
lumii...”). Evident, călăul fiinţării nu poate fi decît 

fatidicul „niciodată”. O spune inspirat Simion 
Bogdănescu într-o secvenţă-cheie a cărţii : „Zăpada 
poartă regretul celei mai triste / învieri, numită 
Cuptorul increat / al crematoriului suprem 
Niciodată!”. Poezia e jertfire de sine (nu e singurul 
care o afirmă!), se scrie chiar cu sînge uneori (cine 
nu-şi aminteşte poemul Le Temps des cerises scris, 
la propriu, cu sînge în închisoare de poetul 
comunard Jean-Baptiste Clément?) : „Vioară albă, 
un mormînt de ieri / vinele mele strune nicăieri” 
Dar am să reproduc integral acest remarcabil poem 
din care tocmai am citat, deoarece el constituie un 
elocvent, emoţionant şi memorabil portret al 
creatorului : „Vioară albă, albă nimănui / flori de 
cireş în degete-amărui // licorn de zare, frăgezit 
licorn, / mort muzical cu tine mă întorn // Nu are 
struna voce s-o îndemn / mă chinuie şi demonul de 
lemn // Nu urcă nota sacră peste grui / cu ce să-
nsînger spicul nimănui // Vioară albă, un mormînt 
de ieri / vinele mele strune nicăieri”

În această năvalnică suită de „tablouri dintr-o 
expoziţie”, de secvenţe existenţiale subiectivate 
prin vers, inserţiile de inspiraţie folclorică au rolul 
pe care-l avea corul în tragediile antice, cor care 
punea în valoare protagonistul. Inserţiile respective 
nu mimează caracteristicile creaţiei populare ci o re-
nasc (şi o parafrazează totodată!) în funcţie de 
particularităţile şi exigenţele propriei sensibilităţi, 
dar şi în funcţie de mesajul subliminal pe care 
autorul vrea să-l transmită celor care au urechi de 
auzit şi minte de priceput. Invenţia lingvistică este 
evidentă şi surprinzătoare, iar cea ideatică e subtilă, 
discretă, sugestivă, persuasivă. Nu sunt un 
cunoscător (nici un fan) al literaturii populare, de 
aceea, ca să înţeleg exact menirea „inserţiilor” 
incantatorii ale autorului, mi-am reîmprospătat 
lecturi din studenţie. Şi în vestita culegere a lui 
Gheorghe I. Tazlăuanu, Comoara neamului, în 
volumul VIII, am găsit Descîntecele, ce mi-au 
arătat cu cîtă măiestrie a reuşit să transleze în 
registru cult manifestări ancestrale ale harului 
artistic popular. Fascinat de naturaleţea cu care a 
realizat o simbioză aparent imposibilă, am regăsit 
în creaţiile lui Simion Bogdănescu şi formulele 
magice şi simbolistica ocultă şi ermetismul iniţiatic 
şi exigenţele formale. Dar şi fascinaţia, „vraja”, pe 
care o exercită asupra cititorului. Şi m-am 
redescoperit în vremea liceului cînd îmi învăluiau 
sufletul Riga Crypto şi lapona Enigel şi După 
melci, şi Domnişoara Hus. Căci 
secvenţele/parafrazele respective îl apropie pe 
autorul bîrlădean, în mod neaşteptat şi fericit, de 
Ion Barbu, cel din Uvedenrode şi din Joc secund. 
Incantaţiile din Ursine sabia tăcerii se înscriu în / 
sunt desprinse din / lacrima spirituală a farmecelor 
: aceeaşi vrajă învăluitoare a verbului, a rostirii, 
acelaşi univers ezoteric, aceeaşi încifrare a 
simbolurilor, aceleaşi formule magice. La o primă 
vedere, aceste secvenţe par nişte jocuri ţesute din 
voluptatea de a rima şi din invenţii lexicale. Nu e 
deloc aşa, există o semnificaţie tainică a unor 
simboluri („ce mai mult o încifrează cel ce vrea a 
descifra”), există reprezentări care nu apar „par 
hasard” în anumite pasaje ale cărţii, ci sunt utilizate 
cu dezinvoltura şi rafinamentul cunoscătorului în 
contexte ce rivalizează cu cele desprinse din ethosul 
românesc. Iar pătrunderea în labirintul rostuit spre 
rătăcire/pierzanie de creator e sinonimă „afundării 
în fîntînă / pe o scară din oase de viperă”. Poetul 
poate fi un tălmăcitor al semnelor pe care mulţi le 
văd dar foarte puţini sunt cei care le desluşesc 
tîlcul, numai că această ipostază de simplu 
„tălmăcitor” nu-l mulţumeşte. Motiv pentru care îşi 
rostuieşte creaţia în aşa fel, încît să devină, prin ea, 
„semnelor vremii profet”. Şi ce va fi? Laocoon, 
Kassandra, Pythia? Sau poate va îndrăzni să fie – 
sfidînd canoanele înţelegerii comune – mai presus 
de Creator, adică „Dumnezeul Dumnezeului...”! 
„Blasfemie!”, vor striga ultragiaţi înţelepţii, 
cumpătaţii, fanaticii bunului-simţ. Ei şi?!

Emoţia statuilor
Valeriu STANCU

Decembrie         2009 
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devin o povară / iar cuvintele nu-s niciodată de ajuns. 
/ Cei ce bat tobele pentru tine şi înalţă surlele / nu ştiu 
că primesc de fiecare dată alt om. / Cum şi tu, Saule 
din Tars, fără a colinda gările văzduhului / pe când ţi 
se odihneau caii şi cămilele / şi slujitorii osteniţi / ai 
primit fulgerarea devenind alt om. / Aşa cum şi eu, 
Saule prigonitor, / pe când mica şi marea istorie îşi 
zornăie înfundat / ruginitele lanţuri / izbesc fără voie 
cu picioru-n ţepuşă devenind Celălalt / până când poţi 
deveni o mie de Ceilalţi / care-au primit fulgerarea. / 
După cum ştii, doar Calea contează şi iarăşi / după 
cum bine ştii, peste mierea păcatului vechi / un altul 
se-aşează / şi până la urmă orice istorie e o adunare de 
treceri pe drumul Damascului. / Tu ce spui / carne 
histerizată de cântecul nevăzutelor lumi?” (Drumul 
Damascului).

Lumina, ca de fulger, care, căzând la pământ îi 
dezvăluie lui Saul fantasma lui Iisus, prigonit de el, 
devine o revelaţie a Celuilalt din fiinţa poetului ce vine 
ca un răspuns vag la „întrebările din inima celui 
singur”. Evanghelia după Corbu e, de fapt, un nou 
Ecleziast sau o nouă Apocalipsă, fiindcă poetului 
Domnul nu-i răspunde la întrebări şi el dă curs unei 
Apocalipse zilnice: cei şapte îngeri vestitori îşi aruncă 
trâmbiţele în râu, „faptele apostolilor plutesc pe ape 
într-o ediţie revăzută şi adăugită, adagiul lui Nietzsche 
„Dumnezeu e mort” e modificat: „e doar obosit – spun 
eu – şi câteodată amnezic”, marele Cuvânt de la 
început „s-a fărâmiţat în mii şi mii / de cuvinte 
pipernicite şi purtătoare de pagubă”, cel care gustă din 
azima cerului – aşa cum nu există dragoste fără milă – 
„îşi are privirea surpată de lacrimi” (Evanghelia după 
Corbu).

Antievanghelia poetului ieşean se alcătuieşte sub 
imperiul unui „E în regulă!”, adagiu al desacralizării 
lumii de azi: „All rights! Privim ca la teatru / homo 
ludens bizareriile semiotica demodată / All rights! 
Totul se vinde până şi / bătăturile lăsate pe drumul 
spre zei / All rights! / Prea comodă limba oamenilor / 
în care ceri pizza cu mozzareli şi bucăţi de mosc / în 
care cânţi versete înălţătoare / şi târguieşti vise la 
second hand / în timp ce cu atâta dexteritate / muţi în 
secret întunericul dintr-un buzunar în altul / ca pe un 
ou stricat” (All rights).

Este reactualizată şi terifiantă pasăre a lui Poe, care 
în locul lui „Niciodată!” – „Nevermore!” emite o şi mai 
ezoterică „THARATIMUNU SIPEDI”.

Hamlet, însă, revine ca actorul-simbol al unei lumi-
teatru dominată de zădărnicie: „Stă scris: speranţa-i în 
spiritul spiritului / dar bunule Hamlet pragurile-s tocite 
mereu / şi aceiaşi actori încolţesc secunda / rând pe 
rând vin saltimbancii / veselii arlechini / arătându-şi 
degetele arse de glorie / precum aripile călătoare în 
soarele deşertului. / Astfel frunzele adevărului cad 
galvanizate în râu / astfel poţi construi un teatru cu 
păcate egale / în care memoria îngroapă morţii pe 
rând. / Astfel acrobaţia e doar o problemă estetică / 
iar lumea o catacombă cu şobolani hămesiţi / în care 
tronează Marele Eu. / Treci umbră a morţii / prin sânge 
îmi bat tobele tale! / Rătăcind prin hangarele lumii / ce 
mari proteze poartă Dumnezeu!” (Hamlet, zadarnicul 
Hamlet).

Lider al generaţiei sale, ataşat teoretic la 
postmodernism, Daniel Corbu (n. 7.IV.1953, la Târgu 
Neamţ, deci într-o aşezare crengiană şi sadoveniană, 
sub zodia marilor povestitori, din părinţii Casandra 
Viju şi Ioan Tănase; fiind muzeograf la Bojdeuca „Ion 
Creangă”, director-adjunct la Muzeul Literaturii 
Române-Iaşi, editor şi organizator de manifestări 
culturale cu multe iniţiative: Editura Princeps Edit, 
Asociaţia Feed Back şi festivalul de avangardă şi 
„Grigore Vieru”), Daniel Corbu depăşeşte tiparele 
programatice printr-o viziune adâncă a lumii (ca 
teatru: theatrum mundi) şi o ontologizare originală a 
relaţiilor Eu / Lumea (ca Neant: Neathum mundi), 
printr-o hamletizare, bacovianizare şi poeizare a 
discursului, ca şi printr-o intertextualizare mai 
generală, ce-i aduce în teatrul său interior pe mai mulţi 
filosofi şi poeţi ai lumii.

În chiar spaţiul glacial şi terifiant al singurătăţii 
paradigmatice apare o undă caldă de creştinism cosmic 
mioritic, poetul inventând chiar un Manual al bunului 
singuratic, omologat cu bunul sălbatic, şi de lirism 
psalmodic crengian-sadovenian şi folcloric-eminescian: 
„Doamne, care-ai făcut atâtea minuni / şi n-ai întârziat 
naşterea mea vinovată / şi n-ai deranjat lacrima mamei 
mele / cu şal fumuriu / învaţă-mă cum să mai 
umplem golul din noi / astupă-mi sufletul cu cerul de 
Voroneţ / cu Moldova şi cu transilvană mireasmă / 
aici pe eminesciene locuri / unde copii se nasc şi unde 
răsturnaţi în trupurile lor / morţii au veşnic gura plină 
de iarbă. / Mult mai umblă prin mine / morţii acestei 
ţări / travestiţi şi de paseri călătoare / şi de lună şi de 
stele / şi de dorurile mele”.

plânge în singurătate apare în mai multe poeme. În 
teatrul interior o adevărată cruciadă a îndoielii 
„traversează munţii din suflet. Născut, eul se întreabă, 
copleşit de întrebări, „pe care drum vine moartea? şi, 
fiind cu inima însingurată, îşi calcă în picioare teatral 
„propria umbră / precum Dumnezeu orizontul” 
(Naştere vinovată sau scurtă introducere la lecţia despre 
om). „Mersul sufletului”, despre care ţine lecţii întregi 
sub sunetele pătrunzătoare ale ploii îi aduc aminte de 
„prietenul nostru (din copilărie) bătrânul actor care ar 
/ fi înghiţit o scenă de teatru cu Desdemona Hamlet / 
Julieta Othelo Euridice” (Lecţii lungi despre mersul 
sufletului).

Scena teatrului interior se umple cu „năluciri şi 
cuvinte tornade sfâşieri amăgiri”, cu un episod 
improvizat cu eul retras într-o broască ţestoasă unde 
petrece cu bătrânul rege (Scenă), cu amintiri din 
copilărie, care seamănă cu nişte actori în antract şi 
printre care şi un îndemn original al mamei de a lua cu 
sine cântecul greierilor, păpuşa de cârpe pentru ca 
plânsul acestui „copil grav pierdut melancolic” să nu 
fie acoperit de „clownii falşii profeţi”.

Teatrul interior se limitează la camera poetului 
unde suferă toate consecinţele psihice ale singurătăţii, 
inclusiv apăsarea soarelui negru al cernelii şi unde 
vorbeşte singur în mod bacovian. Camera se 
transformă într-o scenă umplută de fantasmele unor 
eroi şi autori, angajaţi într-un dialog alimentat din 
cărţile în care „călătoreşte”:

„Ştii ce-nseamnă, domnule, să nu ai unde te duce?” 
se tânguie Roquentin. //

„Încă o vară pierdută!” zice prinţul Mîşkin / 
trăgându-şi cizmele pline de fluturi. //

Şi Pazzo: „Lacrimile lumii sunt imuabile. Pentru 
fiecare om care începe să plângă, un altul, undeva, se 

opreşte din plâns”. //
„Nu se-ntâmplă nimic, nu vine 

nimeni, nu pleacă nimeni, e 
cumplit” continuă Estragon 
aşteptându-l înfrigurat pe Godot. 
//

Suspină Faust: „Eu mi-am trăit 
în grabă viaţa toată”. //

Îl aud pe Hamlet: „Ţi-e 
numele, femeie, slăbiciune!” //

„Ridică-te şi umblă” spuse 
Iisus şi omul din Samarica a mers 
pe-un drum de uimire. // 

„Nu plec decât ca să mă-
ntorc” se încruntă Leopold 
Bloom. //

Şi din nou Hamlet: „Să mori, 
să dormi, să dormi visând, mai 
ştii!” //

Gata: Penelopa l-a recunoscut 
pe Ulise. / Ofelia a sărutat 
trandafirul. / Am închis toate 
cărţile. / Goală e scena dar poţi să 

aplauzi”.
Teatrul interior este, acum, un monoteatru, poetul 

pomenindu-se că reprezintă teatrul unui singur actor. 
Joacă, prin urmare, pe o scenă goală, care-i potenţează 
senzaţia acută de gol. Se surprinde purtând chiar 
centura neagră a deşertăciunii, rătăceşte în derivă 
printre oglinzi, repetă în transă un singur cuvânt 
„fericire” („Într-o casă singură un om singur / repetă 
la nesfârşit un singur cuvânt: fericire” – Autoportret în 
mers), strigă mereu – ca-ntr-o catedrală pustie şi ecoul îl 
umple de spaimă, se dezbracă de măşti de dragul 
Absenţei (Poem despre foşnitoarea Absenţă).

Un pustiitor Acelaşi pune stăpânire pe sufletul 
Poetului care îşi asumă rolul lui Hamlet, cu care se 
vede în grădina de trandafiri: „Ce strigăte sugrumă 
răsăritul / ce plâns? // De-atâta lumină nu se zăreşte 
icoana luminii / adevărul a plecat cu ultima licornă / 
liniştea de deasupra liniştii sâcâie trecătorii / scoicile se 
retrag în cimitire de scoici / vine mereu un Nu dinspre 
mare” (Poveste cu Hamlet în grădina de trandafiri).

Filosofic vorbind, poetul simte o prăbuşire de 
temeiuri. Fiinţa lui intră într-o zonă a scindării, căci 
lumea îşi sporeşte sensurile, iar „moartea amarnic 
foşneşte” în „spaţiul înfricoşat dintre da şi nu” (Groapa 
cu lei). Lumea apare ca „o dulce temniţă” „răsucită în 
mine ca înjunghierile răzbunării – e o „Lume cabrată în 
mine atunci când miroase a / Neant jilav / şi-a 
zădărnicie apoasă” (Batiscaful).

Scindarea ia proporţii, singurătatea se multiplică în 
„atâtea singurătăţi”, iar fiinţa ca atare se risipeşte într-o 
mie de Celălalţi. Poetul călătoreşte, astfel, pe Drumul 
Damascului de pe care culege imaginile schimbătoare 
ale Eului său: „Vine un timp când armele şi trufia 

Daniel Corbu, poet reprezentativ al optzecismului 
postmodernist care se impune printr-o conştiinţă 
artizanală dar şi prin una poetică sans rivages, funciară, 
se proiectează – specular şi teatral – ca un Personaj al 
propriei poezii, identificată, evident cu Poezia. E o 
identificare la absolut, dorită de oricare creator de 
versuri între poet şi Poet (cu majusculă), între poezie şi 
Poezie (cu majusculă), între carte şi Carte (cu 
majusculă, reiterând intenţia mallarmeană). Raportul 
său cu lumea trebuie înţeles, în acest context al 
identificărilor ambiţioase, programatice, ca Lume. 
Totul e ridicat la rang de categorie şi de imperativ 
categoric kantian.

De aici o ambiguitate structurală învederată: o 
percepere de natură senzuală-viscerală, 
quasinaturalistă, împământenită în brutal (după cum 
recunoaşte într-un poem) şi o înţelegere, o încercare 
stăruitoare de înţelegere de fapt, substanţializată în 
precepte, formule, categorisiri, adagii moral-filosofice, 
adesea intertextuale.

Actant în înscenările sale dramatico-lirice, poetul se 
concepe ca Actor în marele Teatru al Lumii, 
reactualizare al clasicului Theatrum Mundi. Numai că 
acelei conotaţii tradiţionale carnavaleşti se adaugă nişte 
accente postmoderne, menite să ne vorbească de o 
alunecare a Lumii în hău, în indeterminare. Ecuaţia e 
radicalizată, e absolutizată: Lumea = Neant; Neantul = 
Lume. Vălul Māyei, servind drept cortină, duce însuşi 
mecanismul teatral în domeniul Iluziei. Poetul-Actor 
nu e atât un participant oarecare la carnaval, ci un 
enfant terribble, un boem libertin şi înfrăţit cu alcoolul şi 
târziul, un prestidigitator care nu se 
limitează la procedeele tehnice de 
iluzionare, ci reduce însăşi esenţa la 
aparenţă şi fenomenalitatea la 
semnificaţia ei noumenală, simbolică.

Mai întâi cabotinii care-şi schimbă 
perucile, călătorii pe frânghii şi sârmă 
îl tratează cu ironie pe poetul instaurat 
într-un răvăşitor spaţiu al singurătăţii 
care se scrie  singură pe sine: „Am 
îmbătrânit odată cu gândurile noastre 
de fericire / speranţele ne-au ţinut loc 
de aripi / am visat mult am tăcut mult 
am călătorit mult. / Din mine n-a 
rămas decât această singurătate / care 
se-aşterne aproape fără voia mea pe 
foile albe” (Călătoriile). Senzaţia de 
pustiu, de întuneric, de „casă fără uşi 
şi fără ferestre”, „de gară”, de ploaie 
piezişă, tristă, cu îngeri, de „zeu 
mort”, de melancolie „tradusă în 
câteva limbi”, de tristeţe care se 
aseamănă unei pieţe de plimbat câinii, 
de toamnă „cu genunchii de ceară”, 
de atmosferă în care mâinile însângerate se aşează pe 
alte mâini însângerate iar „moartea stă deasupra şi 
cântă” se potenţează, devenind o convingere că „totul e 
o iluzie” (Scrisorile fratelui), că: „Nu mai e nimic de 
făcut Daniel Corbu / de-atâta provizorat amintirile / 
se plimbă pe străzi ca prostituatele / la nesfârşit 
arginţii îşi caută un Iuda al lor / nici o singurătate nu 
ţi-i pe măsură” (Ibidem).

Ars poetica se preschimbă într-o ars doloris, poetul 
preferă psihanaliza în locul blazonului princiar într-o 
lume ameninţată de multe rele, purtând totuşi un 
trandafir sub haină, trăind o iubire cât un continent şi 
amintirea frumoasă a morilor de vânt.

Deocamdată, se deschide un teatru interior al 
omului extraordinar care se crede poetul, adică ştiutor al 
multor lucruri despre ceilalţi: pe scenă apar cruciade ce 
pornesc din sânge, „spaima voastră de moarte”, 
întâmplările posibile (Schiţă pentru un autoportret). 
Femeile iubite, antrenate pe această scenă, sunt 
îndemnate să poarte măşti şi să coboare în stradă, 
învingătorii s-au amestecat cu învinşii, glorioşii străbat 
străzi glorioase, eul însingurat nu-şi mai poate termina 
poemele de dragoste şi se întreabă: „CINEVA 
POARTĂ ÎN PALME LOC PENTRU CUIE / şi mă 
întreb doamne de ce atâtea repetiţii / pentru o singură 
moarte?” (Înscenări pentru liniştea aparentă sau şapte 
încercări de a privi lumea printre degete).

Volumul Plimbarea prin flăcări (1988) este marcat 
puternic de obsesia clownadei care se petrece în lume, 
masca, pe care este forţat s-o poarte poetul aservit cu 
inocenţă sincerităţii, este frecvent invocată. Nevoii de 
mască i se asociază nevoia de a vorbi mult, aceasta fiind 
un mijloc eficient de a amăgi moartea. Bufonul care 

Daniel Corbu, Cavalerul Neantului

jurnal cu scriitori
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jurnal cu scriitori

Emanuela ILIE

Orice intenţie de a cartografia întregul teritoriu al 
poeziei ieşene de astăzi înseamnă, în fond, a opera o 
sistematizare cu un sistem de valori care să aibă măcar 
pretenţia obiectivităţii. Adică a face abstracţie de parti pris-
urile determinate de prieteniile (extra)literare sau de 
apartenenta – obligatorie, orice s-ar clama sus şi tare, într-
o literatură ca a noastră, în care dacă nu ai susţinere nu te 
poţi afirma de unul singur, oricît talent ai avea – la un 
grup(uscul), sectă sau gaşcă (para)literară. Chiar şi cel mai 
umil cronicar sau recenzent, ca să nu mai vorbim de 
criticul sau istoricul literar cu pretenţii care nu ar face 
altceva decît să se plimbe, cu o vorbă a ultimului autor de 
istorie a literaturii române, « ca un cursor », pe toată 
suprafaţa poeziei noastre, trebuie să îşi ignore, de fapt, 
“capriciile spiritului critic“  (acelaşi Nicolae Manolescu). 
În cazul contrar ar ajunge, spre exemplu, să supraliciteze 
unele dintre vîrfurile dintr-o cutare zonă, în dezavantajul 
altora, sau să desconsidere cu totul spaţiile gri dintr-o altă 
parte a hărţii pentru simplul motiv că lui i se par … albe. 

Un ipotetic cartograf al poeziei contemporane care ar 
visa pentru început să traseze Harta liricii ieşene nu ar 
putea, prin urmare, să facă abstracţie de un teritoriu pe 
care nu puţini dintre topografii de ocazie preferă să îl 
ignore sau chiar să îl excludă, cu dispreţ, dintre graniţele 
formale ale acesteia. Mă refer la teritoriul inaugurat, acum 
mai bine de un deceniu, de membrii unui cenaclu literar 
aproape uitat astăzi. Înfiinţat prin 1997, cenaclul Outopos 
reunea, în şedinţe săptămînale desfăşurate, sub 
coordonarea prozatorului Şerban Alexandru (Mirel Cană), 
mai întîi într-un amfiteatru al Literelor ieşene şi la Casa 
Pogor, iar din 1998 la Casa Dosoftei, o serie de tineri 
entuziaşti, al căror talent literar, evident în lecturile 
publice continuate de dezbateri înflăcărate, va fi 
confirmat, în cele mai multe cazuri, de viitoarea lor 
prezenţă pe scena culturală românească: Codrin Dinu 
Vasiliu, Lucian Dan Teodorovici, Florin Lăzărescu, 
Bogdan Creţu, Cătălin Creţu, Doris Mironescu, Livia 
Iacob, Loredana Opăriuc, Şerban Axinte, Elena Coman, 
Adrian Găină. Apropierea de membrii mai maturului 
Club 8 (Ovidiu Nimigean, Mick Astner, Gabriel H. 
Decuble, Dan Lungu, Constantin Acosmei, Antonio 
Patraş, Cristian Tănăsescu) le va spori încrederea în sine şi 
le va stimula dorinţa de a-şi concretiza tentativele literare 
în pagini publicistice şi în volume de autor. Outopicii vor 
reuşi chiar să scoată o revistă (intitulată, la început, « 
Caietele literare Outopos », apoi chiar « Outopos ») şi să 
înfiinţeze o editură cu numele cenaclului, unde se vor 
publica cărţi de poezie (despre calitatea unui timp – Michael 
Astner; Pragurile Apeiron – Şerban Axinte; Evanghelia după 
om – Bogdan Baghiu; Fragmente din războiul urban – Livia 
Iacob; adio adio dragi poezii – O. Nimigean; Măşti, reportaje, 
peisaje, utopii – Codrin Dinu Vasiliu) şi de proză (Cuiburi 
de vîsc – Florin Lăzărescu; Cheta la flegmă – Dan Lungu; Cu 
puţin timp înaintea coborîrii extratereştrilor printre noi – 
Lucian Dan Teodorovici); unele dintre ele, reeditate la 
edituri de certă notorietate, vor impune în deceniul 
următor cîteva nume de poeţi şi prozatori a căror 
vizibilitate va depăşi cu mult graniţele urbei în care au 
debutat. 

Supus necesităţilor enuntate în preambulul de mai sus, 
articolul de faţă nu îşi propune altceva decît să re-citească, 
obiectiv, fireşte, cărţile de poezii apărute la editura 
Outopos. În ciuda inegalităţilor (fireşti pentru nişte 
volume de debut), acestea au reuşit să redea o atmosferă, 
să configureze o poetică absolut coerentă şi chiar, în unele 
dintre cazuri, să impună nişte nume pe care nu puţini le-
au considerat debuturile ieşene cele mai semnificative de 
la sfîrşitul anilor '90 (sigur, alături de cele deja prezentate 
de autoarea rubricii de faţă în numerele anterioare ale 
“Cronicii“). Nu numai pentru nostalgici, iată aşadar 
poezia outopicilor de altădată…

1. Michael Astner : poeme despre calitatea unui timp
Singurul volum de poezii al club8-istului Michael 

Astner, supranumit “neamţul de serviciu al literelor 
ieşene” (despre calitatea unui timp, Outopos, Iaşi, 1999) 
este unul destul de compozit. Nu atît tema, cît maniera 
riscă să dea, cel puţin la o lectură superficială, impresia – 
destul de comună, e adevărat, în cazul marii majorităţi a 
debutanţilor – de incontinenţă, de incertitudine în privinţa 
formulei de adoptat: Michael Astner se situează (cel puţin 
în prima parte a cărţii) între tradiţie şi inovaţie, exersînd 
stilistic formule variate şi destul de uşor recognoscibile. 
Greu mai pot convinge, spre exemplu, în anul de graţie 
1999, versuri precum cele din uvertura cărţii: “nor de nor 
se-nşiră în recifi./ peste mirişti principele ploii/ pe al său 
bănuţ bălan călare/ aleargă pînă-n margine de zi.// 
ajuns, coboară şi se-ntinde/ între tufe de ciulini./ în 
lumina lunii ochii şi-i deschide,/ largi şi umezi, ştiind:// 
dimineaţa este astăzi/ o bucată de metal/ din micul 
clopot care ieri/ vestea de tihnă şi mişcare.” (nor de nor se-
nşiră). Acest gen de descripţii, în general succinte şi nu 
întotdeauna convingătoare, se va mai regăsi în paginile 

cărţii, alături de mici elegii, melancolii uşoare sau mai 
grave, stampe “din ţara landurilor”, elegii amnăşane – 
unele “în dialectal săsesc din Amnaş/Sibiu” – sau basme 
mortale, dar umoristice, despre “cartofii singuratici/ în 
pantofi pîş pîş/ peste străzile oraşului/ ba da ba da!” sau 
“vrăbiile/ (ce) pocnesc/ de pe case/ moarte de rîs -/ ba 
da ba da!”. Nu lipsesc nici notaţiile amare despre 
metamorfozele tragic-triste ale cuplului prezidenţial din 
regimul comunist, ajunse la un stadiu anistoric (“au 
rămas/ Odiosul şi Sinistra sa.// Ody şi Siny/ sînt două 
personaje/ care n-au nici în clin,/ nici în mînecă/ de-a 
face cu istoria-.”) sau cele aproape aforistice, care 
amestecă în doze bine calculate cinismul şi(auto)ironia 
amară, rizibilul slogan electoral şi calamburul facil, 
probabil pentru a mai atenua din gravitatea reflecţiei, aşa 
cum se întîmplă în peSemne: “aveţi încredere!/ istoria e 
mereu/ de partea turmei.// cei din turmă/ vor fi cei 
dintîi/ păcăliţi -.// semne bune/ anul are!// semne 
bune./ anulare-.” În fine, valenţele indiscutabile de 
portretist fin şi ironic, amestecînd de această dată 
amărăciuni socio-politice şi ghiduşii psihologizante, sînt 
evidente în balada plinuţei popescu.

Ultimul ciclu al cărţii, gesturi nude în sepia şi albastru, 
este şi cel mai reuşit. Cititorul va constata, mai întîi, 
inspiraţia rarissimă dovedită de titlul remarcabil, 
intuindu-i apoi miza de fond: aceea de a condensa o 
poetică (a prozaismului, a gestualităţii denudate de 
sensuri prea grave – de menţionat, din această 
perspectivă: Aşa grăit-a Piţipoanca, viitorul amoebelor, 
piţipoanca şi ţiparul, reflectări dintre cele mai pitoreşti ale 
umanităţii emblematice pentru o Românie de perpetuă 
tranziţie). Convingătoare este în special ilustrarea acestei 
poetici în Ontos şi ontos II, probabil cele mai bune texte ale 
volumului, în care meditaţia despre calitatea unui timp, de 
altfel punctul centrifugal al întregii lirici scrise de 
“teutonul român“ Michael Astner, cîştigă şi în calitate 
estetică. Succesiunea uneori tensionată, abruptă a 
versurilor depăşeşte, aici, modalitatea poetică teoretizată 
indirect de autor (incizia directă în carnea percepţiei nude) 
printr-o reflecţie amplă, bine articulată stilistic, despre 
poematică şi estetică, despre livresc şi biografic, despre 
identitatea şi alteritatea lirică. Într-un cuvînt, despre 
legătura inextricabilă dintre Ontos şi starea poeziei, a cărei 
definiţie poate fi întrezărită “în blocstarturile 
întîrziatului:/ frumoasa oscilare între moartea liberă şi 
sinucidere//…//frumoasa însoţire pentru ziua de mîine, 
următoarele ceasuri/ frumoase de noapte, merinde pentru 
orice căutare a/ frumuseţii în sala de operaţii a morţii 
aparente-.”

2. Bogdan Baghiu : o Evanghelie după om
Deschis de o dedicaţie elocventă (“Părinţilor mei, 

Carmen şi Sorin, care m-au învăţat să înomenesc lucrurile 
prin cuvinte”), volumul de debut al lui Bogdan Baghiu – 
Evanghelia după om, Outopos, Iaşi, 1999 – e mult mai 
puţin iconoclast decît s-ar crede, ţinînd cont de temerara 
sa intitulare. Încercînd să inventarieze formele de 
raportare parodică sau cinică la modelul cultural invocat 
în titlul poetului ieşean, un cititor iubitor de idiosincrazii 
religioase nu ar putea să fie altfel decît dezamăgit de 
pauperitatea blasfemică a discursului. Evanghelia după om 
însumează de fapt poeme ale pătimirii în- şi întru starea 
de a fi om. Împrumutînd sonuri diverse, meditaţiile lirice 
din carte se grefează în special pe luciditatea halucinantă a 
situării, perpetue, într-o zonă a neliniştii în fond benefice, 
din moment ce generează versuri precum cele din 
Pledoarie pentru stare de fapt : “Aştept într-o haltă,/ 
populată cu lumi paralele,/ învierea morţilor şi viaţa 
veacului ce va să vie.// Îmi strivesc memoria/ de prima 
lepădare/ şi desenez pe zar strigătul cocoşului.// 
Navetist de o veşnicie pe drumul Damascului,/ vreau să 
ies la pensie/ în plină zi de Golgotă.// Gol în faţa 
pîntecului,/ mă închin ca într-o biserică/ năruită de o 
zbatere de aripă// Îmi simt nebunia luată în arendă/ de 
femeia gonflabilă.// Strig pe străzi îngropate în fiecare.// 
Arunc anateme lejere/ pentru cei ce mă vor,/ ca pe un 
star neprihănit,/ în aşternuturile lor.// Joc totul pe 
Scripturile delirului“ etc. Asumîndu-şi, uneori, şi o astfel 
de gesticulaţie apăsat delirantă, poetul nu exclude totuşi 
ek-stazele, fie ele şi unele à rebours. Şi nici plăcerea de a-şi 
condensa, în cîteva poeme dintr-un singur vers, temele şi 
obsesiile lirice, convertindu-le în apoftegme de o 
solemnitate flagrantă: “ A te înspăimînta înseamnă a te în-
spre-pămînta. “ (Meditaţie) sau : “Nostalgia – întîia 
prejudecată din De-o-fiinţa unui poet.“ (Facere I). 

Absolvent al Filosofiei ieşene, Bogdan Baghiu preferă 
totuşi, de cele mai multe ori, formele discursive în care pe 
(sub)stratul metafizic se inervează accente ironice sau 
parodice datorate unei percepţii halucinate asupra 
realului aproape agonic : “Mai devreme cu un apocalips,/ 
morţii pleacă să-şi colinde viii/ patern şi 
autobiografic./[…] Mitice timpuri, cu faţa desfigurată/ de 
virusul străinului,/ se tămăduiesc/ în clepsidre de/ chilie 
zdrenţuită./ Pîinea şi vinul altarelor,/ ghemuite 
spasmodic/ la piept de icoană,/ alină fiece rostuire a 
cărnii/ evadată/ de pe oameni/ şi dăruită,/ fibră cu 
fibră,/ unui infern în extaz. […] Nimic nu se mai vinde,/ 
nimic nu se mai cumpără,/ doar într-un Ghetsemani/ 

Decembrie         2009 

voivodin,/ încă o Golgotă/ a fost scoasă/ La licitaţie/ 
începută de la/ două holocausturi/ în sus“ – Serbiada 
(resturi de pisanie). În ciuda acestei retorici de o 
(auto)ironie amară, confesiunile din această evanghelie 
apocrifă a lui Bogdan Baghiu nu pot fi nicicum 
relativizate.

Iaşiul poetic de azi
Poeţi de la Outopos (I)

Ion GÂNJU – In memoriam

În pictura românească ION GÂNJU are un loc aparte 
iar opera rămasă de pe urma activităţii sale are o 
însemnătate deosebită prin caracterul ei original şi 
aproape de doctrinar.

S-a născut în ziua de 16 noiembrie 1942 la Iaşi; a urmat 
studiile la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”- 
Bucureşti, clasa de pictură Gheorghe Şaru şi Alexandru 
Cumpătă.

Revenit în oraşul natal, după terminarea studiilor, se 
impune prin viziunea sa picturală, prin atitudine, ca lider 
al generaţiei sale. Era doctrinar fără a şti, neputând admite 
tranzacţii conjuncturale sau formale. El era totuşi mai 
clasic decât credea; în modernitatea sa, totul se 
construieşte, respectând  cu sfinţenie legile fundamentale 
ale compoziţiei şi culorii. Cunoştea în profunzime legile 
clasicismului şi la perfecţie meşteşugul picturii, cerând 
formelor simple şi preţiozităţii materiei să exprime ceea ce 
numai izvoarele Genezei ar fi putut declanşa şi impune o 
altă lume, începutul unei stări dincolo de început şi sfârşit.

Era înzestrat cu capacitatea de a vedea acolo  unde unii 
nu vedeau nimic. Ştia că aparenţele nu constituie o 
realitate de gradul doi care vor trebui de fiecare dată 
sacrificate pentru a se ajunge la esenţe. El credea în 
aparenţe, celebrând natura vizibilă ca o glorie a realului, 
dar şi ca încorporare a imaginarului.

Cu toţii am trăit „comandamentele epocii de aur” 
fiecare în timpul său, fireşte majoritatea au rezistat 
spaimelor „anualelor”, „bienalelor”, lumii vizibile, care ne 
invadau spiritul...

Spaimele, mutaţiile culturale, neîncrederea în viitor (şi 
unde am ajuns!), starea de alertă, adaptarea regresivă, 
egalitară,nu trebuie uitate, toate au lăsat urme de neşters 
în psihismul colectiv. Toţi am trăit simptomele degradării 
lumii vizibile, de asediere diabolică a lumii invizibile.

Ion Gânju era însoţit de o  Bună-vestire, purtătoare a 
mirificei veşti a  conceperii vieţii! Creaţia sa mărturiseşte o 
nevoie absolută de forme reale pentru a acţiona în voie 
asupra lor, înregistrându-le reacţiile: de la crisparea 
iniţială la dislocarea finală. Artistul recurge la formele de 
sorginte fantastică, testate în zonele morbide ale 
imaginarului, pentru a le proiecta ulterior în realitatea 
umană, diurnă, atât de vulnerabilă.

Vânzătorul de clopote,  stătea în epocă alături de cei 
achiziţionaţi „omagial”.

De unde Boema, Spiritul de frondă, o reacţie normală, 
revendicată de spiritul operei... Veritabile cortegii ale 
bucuriei coboară din misterele mitului, cu o aură biblică, 
cu luminiscenţe crepusculare, numindu-se irozii, idoli 
subacvatici, cavaleri, etc. Luna transcede hotărât graniţele 
istoriei în favoarea unei nelinişti pure, existenţiale: visează 
o lume imposibil, astfel, de regăsit dar pare derutat de 
absurdul congenital al societăţii.

Chipurile saltimbancilor, actorilor vieţii te trimit la 
imaginea imobilă a măştii, sugerând ideea de rigiditate şi 
pietrificare – nuanţând, uneori figura printr-un rictus 
specific. Personajele lui Ion Gânju au o dublă identitate, 
dintre mască şi esenţă, dintre realitate şi aparenţă. Cadrul 
în care se mişcă, ar putea fi scena întunecată a existenţei, 
lipsită de substanţă şi contur, o noapte infinită care 
anulează decorul exterior. Arta lui Ion gânju propune o 
lume care se opreşte la o răscruce, lăsând privitorului 
misiunea de a merge mai departe pentru a se integra în 
spectacolul său, dimpotrivă, de a-l refuza. Opţiunea ne 
aparţine.

Uşa atelierului său era deschisă pentru tot felul de 
personaje. Numai dimineaţa, liniştea calcinată de timp se 
aşternea pe ramele împrăştiate pe parchetul atelierului 
aşteptâdu-şi finalul, tabloul, universul său... Cuiele bătute 
în rame, consfinţind sfârşitul gestului, sugerau o 
„depunere” terestră, un ritual ştiut! Început sau sfârşit, 
domnule Gânju? Vezi rama asta barocă fără oglindă? O 
vezi? Da, îi răspund, sprijinindu-mă de uşa deschisă. În 
lumea asta reală, de astăzi, oglinzile sunt goale, dublul 
nostru  a plecat. Singura speranţă este de a-l găsi, dar unde 
şi cum? Cuvintele de aici  sunt de prisos, trebuie lăsate 
afară, răspund.

Ochii mei plutesc dincolo!  Ai o ţigarie? 
Ion Gânju a plecat prea devreme dincolo, la izvoarele 

fluviului magic. Din ochii lui, scăldaţi de lumină, lacrimile 
se caută în tot ce-a rămas. În opera sa, în amintirea 
marelor secunde.

Avem şansa de a privi împreună, de la fereastra 
pânzelor sale, gingaşa procesiune a absenţelor, a celor ce 
au fost, a celor ce vor fi. Şapte ani de tristeţe, întotdeauna 
în cei care l-au preţuit şi iubit...

Traian MOCANU
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jurnal cu scriitori

"Aleea fără statui" este una distinctă, distincţie 
observată de Aurel Brumă (AB) autorul cărţii pe 
care o semnalez cu emoţie şi cu dragoste. Este fără 
îndoială o sintagmă ce ar putea însenina un mare 
bulevard    traversându-ne vieţile şi cuprinzând 
personalităţi de toate mărimile într-o cascadă de 
mare frumuseţe în faţa căreia rămânem în 
admiraţie.. A B. trece dezinvolt de la un personaj la 
altul, de la o zonă din vremea copilăriei sale în aceea 
a personajelor pe care le-a întâlnit.

Aşa stând lucrurile să reamintim că AB este 
înainte de toate "om de radio", omul ce păstrează 
relaţia lăudabilă cu oamenii ceilalţi care "nu-s de 
radio" şi care i se confesează întocmai ca unui 
duhovnic - prieten. Îmi place sa reamintesc faptul că 
şi eu şi AB am absolvit Liceul de băieţi Dimitrie 
Sturza din Tecuci, eu absolvent din vremea când la 
Tecuci "băieţii mergeau pe o parte a străzii, pe 
trotuarul opus celui pe care aveau voie să meargă 
fetele, colegele noastre de la Liceul de fete." O altă 
lume desigur! Noi băieţii aveam uniforme cachi, 
închise la gât cu gaică şi şepci cu fir argintiu adăugat 
în cursul nostru superior, semn că trebuia să fim 
salutaţi de "cei din cursul inferior" aşa cum se făcea 
atunci precizarea la adunarea în "careu" la începutul 
anului când eu eram în clasa întâia. După câteva 
luni s-a sistat ceremonialul, inclusiv începerea zilei 
în prezenţa întregii şcoli care cânta "Tatăl nostru". 
Era în 1943. Mai târziu liceul a devenit unul cu 
regulile noii orânduiri sociale şi a noilor 
regulamente care au anulat tot ceea ce fusese până 
atunci.

Cartea lui AB trebuie citită de la "Cuvânt de 
autor", prima pagină, la ultima enumerând scririle 
lui AB (sau Abe). Personajul emblematic pentru 
fericiţii ce au intrat în atenţia lui AB este savantul 
Anghel N. Rugină, tecucean din zona Nicoreşti, 
unde mama mea a copilărit şi unde mi-am petrecut 
şi eu o parte dintre vacanţele din timpul liceului.

Primele cuvinte de laudă şi de prezumţie de 
nemurire îi sunt adresate mai tânărului Boris 
Plăhteanu, azi profesor universitar. "Îngerii lui Boris 
Plăhteanu" sunt urmaţi de "învăţătoarea Ardeleanu, 
de profesorii de matematică, engleză, istoricul 
Cozma, actorul-cântăreţ şi matematician Tufescu". 
AB: "Tufescu a descoperit alămurile în podul 
liceului şi le-a făcut să cânte". Acesta este momentul 
naşterii fanfarei (renaşterii) din Tecuci şi începutul 
celei de a doua etape de glorie ..

Biografia profesorului Boris Plăhteanu are ceva 
din "Simfonia destinului". Se regăsesc colegii, elevii, 
maeştrii celui ce a făcut şi el gloria liceului din 
Tecuci. Inventatorul Plăhteanu este profesor, 
inginer, cercetător. Prof. dr. ing. Vitalie Belousov 
este adus între noi (imaginar), memoria lui păstrată 
intactă.. Şi să spun că şi eu l-am cunoscut pe 
profesor, la schiuri, în dealul Copoului pe pârtia de 
"dincolo de culme", la Breazu. Cu umor real, autorul 
spune: "Cercetarea reală, multidisciplinară, cu 
rezultate concrete, competitive nu au s-o facă 
niciodată cercetătorii cu papion de la conferinţe!". 
Am călătorit şi eu cu d-l prof. dr. ing. Boris 
Plăhteanu în Tecuci, am fost atunci, în acel an, 
printre cei cărora li s-a înmânat "Diploma de 
cetăţean de onoare al oraşului".

Aurel Brumă şi el "cetăţean de onoare al 
Tecuciului" are condei şi mare aplecare către 
portretizarea oamenilor despre care vorbeşte  
creionându-i rapid şi surprinzător de reali, 
aducându-ne din toate unghiurile imaginea lor, ce 
devin astfel personaje în cărţi ce nu se pot uita. 
Tonul scriitorului este unul de neconfundat. 
Primarul Brăduţ Avrămia (portret de excepţie) 
"expert în de toate, mai ales în proiecte". Primar al 
comunei Forăşti - Brăduţ Avrămia spune: "Eu vreau 
în viitoarea, prospera comună Forăşti, inclusiv o 
stradă cu statui".

"Portretele" de oameni cărora ar trebui să li se 
ridice statui sunt memorabile. Este punctul forte al 

prozatorului AB, care reuşeşte să ne introducă în 
familia celor pe care îi onorează cu propria-i onoare 
ce-l face să umble cu aceeaşi dezinvoltură la sat, ca şi 
la oraş. Aşa de ex, în "Alchimii de Suraia" textul 
începe astfel: "Mă sună poetul Valeriu Stancu, vezi 
că are Varujan lansare la Copou". Formula este 
salutară pentru ceea ce urmează.. Suraia o localitate 
de unde veneau "lactatele" la Focşani, sau la Tecuci, 
la piaţă. Citind nici nu-mi dau seama de timpul ce 
ne măsoară şi de oamenii  ce-şi fac destinul şi în 
Moldova de Jos. Drumul parcurs de la Vaslui spre 
Bârlad este cuprins mai în jos în "Colinele Tutovei", 
cum scria altădată profesorul Poghirc. Tot pe aici a 
trecut şi Ştefan cel Mare şi Sfânt.

"Mărul de Crasna ar trebui să se vândă în 
drogherii fiind de departe leac de sănătate" ne 
asigură A.B. şi aducând astfel povestea, ne "cântă" 
pe muzica compozitorului vasluian Dumitru Jijie 
"Livada cu trei meri". De fapt nu ne cântă ci doar 
impresia noastră, de oameni ai locului, ne face să 
credem în paradis şi paradisul este chiar aici, 
împreună cu oamenii invocaţi de A.B. În acelaşi ton, 
autorul trece prin "Scobinţii Hatmanului Dan" 
portret exemplar de oameni de artă, precum Dan 
Hatmanu, scriitorii Mircea Radu Iacoban, Ion 
Muscalu.

"Trei cruci", "Dângenii lui Nicu" (Turtureanu), 
prietenul nostru şi el lucrator, o vreme, la Radio Iaşi, 
despre care A.B. ne spune în treacăt că "e poet 
mare". Incursiunile în Istorie sunt, unele, scrise ca 
nişte lecţii veritabile, docte şi amintind şi ele 
timpurile cele pe care le rememorează oamenii 
("Părintele Ioan Canciuc mângâie piatra cum i-a 
plăcut să mângâie cioburile pictate ale culturii 
cucuteniene, ruinele descoperite aici şi-n mai multe 
locuri ale judeţului Botoşani"). Mi-am amintit de un 
Album pe care mi l-a arătat cândva d-na acad. Ana 
Aslan, în care România era reprezentată într-o 
singură frază "Botoşani – Eminescu – Iorga". La fel 
prin câte o frază - două erau reprezentate şi celelalte 
ţări ale lumii, cuprinsă acolo.

Mai citim: "Vodă de Cornu Luncii", "Paşaport de 
Buhalniţa" (unde am fost şi eu în tinereţe dimpreună 
cu mulţi scriitori, cu d-l Liviu Leonte profesorul de 
la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, acum cetăţean 
de onoare al comunei). Mai citesc că d-l prof. dr. 
Vasile Burlui şi soţia domniei sale    i-au invitat pe 
copii din Buhalniţa la palatul Beldiman, la Iaşi. 
Primarul din Cepleniţa, Dumitru Laiu i-a însoţit 
vineri 29 mai 2009. Valentin Ciucă, criticul de artă, 
profesorul Vasile Aioanei "un apostol", au onorat 
serbările satului. De la Măluşteni la "Academia de la 
Pomârla" apoi la Ploscuţeni (satul meu natal), 
călătorie "pe Viu" în cartea lui A.B.

În sfârşit "Ideea Punctului de sprijin", ingineri şi 
fizicieni iluştri, cercetători de elită.. Centru Cultural 
Pădureni, Udeşti, Viorel Munteanu, profesor 
universitar rector.. "Glasurile Putnei". Tentaţia mea 
în a aminti toate câte sunt scrise aici, în aceasta carte 
de Aurel Brumă a eşuat. Sunt prea multe amintirile, 
durerile, bucuriile ce mă împresoară de peste tot. 
Iată şi un titlu explicit, în sensul menţionat: Emil 
Satco Joseph Schmidt - fiul Bucovinei. Citiţi măcar 
titluri, precum: prof. univ. Alexandru Farcaş 
Directorul Operei Române din Cluj. Sau "Soprana 
Ada Burlui" - Iaşi, prof. dr. ing. Adrian Graur – 
rectorul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava - 
2007.

N-am reuşit să-i amintesc aici pe mulţi, foarte 
mulţi dintre protagoniştii unei  cărţi, ca un miracol 
scrisă cu dragoste, cum numai A. B. ar fi putut să 
facă. În final A. B. scrie despre un om de excepţie, 
omul de ştiinţă Anghel N. Rugină - In memoriam. 
Am înţeles că Aurel Brumă este un prozator din al 
cărui prea-plin spiritual împrumutăm şi noi, 
gustând proza lui A. B. ca pe o licoare de prin zona 
Nicoreştilor, din apropiere de Ploscuţeni şi de 
sufletul meu ca om al locului, rămas cu gândul la 
călătoria înfăptuită de scriitorul a cărui carte am 
recenzat-o aici.

Decembrie         2009 

Când compozitorul şi 
interpretul îşi dau mâna...

Roxana PEPELEA

Oricare creaţie muzicală inedită se desăvârşeşte odată 
cu „timpul înfăptuirii” sale, moment de la care aceasta 
începe să fiinţeze cu adevărat. Compozitorul Sabin Păutza 
face parte dintre aceia care, în afara surselor de inspiraţie 
şi resurselor de prelucrare, reflectează la modul în care 
fiecare nouă lucrare a sa ar prinde viaţă. În special 
concertele sale pentru solist şi orchestră au avut de fiecare 
dată câte un dedicator, cu rol deloc neglijabil în etapa de 
gestaţie. În spiritul unei astfel de convieţuiri artistice s-a 
născut Concertino pentru violoncel şi orchestră. Mărturie ne 
stau chiar cuvintele rostite cu emoţie de compozitor: „Ca 
un omagiu adus ilustrului dispărut, prietenul meu Vasile 
Spătărelu, acest concertino a fost dedicat fiului său, 
Alexandru Spătărelu”. Lucrarea a făcut parte recent din 
programul concertului simfonic al Filarmonicii de Stat din 
Sibiu – Sala Thalia, joi 19 noiembrie 2009 – avându-l la 
pupitrul dirijoral pe Sabin Păutza iar ca solist pe 
Alexandru Spătărelu.

Concertino pentru violoncel se înscrie în ciclul Jocuri, 
prin care Sabin Păutza continuă să integreze valenţele 
folclorului românesc în forme simfonice. Recurgând la 
mijloacele tradiţionale (accesibilitate rapsodică a tematicii, 
structură de rondo-sonată într-o singură parte, procedee 
armonico-polifonice deduse din amplificări isonice, 
coloristică subliniată prin aportul lemnelor şi percuţiei), 
compozitorul utilizează potenţialul melodic al unor 
colinde îngemănate, preluate din colecţia George Breazul. 

Deosebit de echilibrat ca scriitură – într-un permanent 

dialog solist-orchestră – concertino pentru violoncel ridică 
probleme de fineţe în interpretare, care nu pot fi rezolvate 
decât în stadiul sublimării actului artistic. Tânărul solist a 
făcut proba maturităţii artistice, prin interpretarea 
adecvată a mesajului componistic. Astfel, expresia discretă 
şi cizelată, decantată la esenţă, în care eleganţa gestului 
contribuie la puritatea tălmăcirii sonore, sunt elemente 
care se formează în timp şi se măsoară în generaţii. Aici îşi 
spune cuvântul tradiţia unei familii în care muzica se află 
acum la cea de a doua generaţie. 

Tehnica sa de instrumentist recunoscut în repetate 
rânduri (recompensat cu premii naţionale şi internaţionale), 
i-a permis lui Alexandru Spătărelu să abordeze lucrarea din 
perspectiva superioară, considerată cea a recreării partiturii; 
rafinamentul şi cantabilitatea secţiunii mediane s-au 
împletit cu acurateţea dublelor coarde şi cu delicateţea 
flajeoletelor din cadenţe. Sunetul cald şi sensibilitatea, 
degajarea, tonul reţinut şi simplu demonstrează autoritatea 
cu care Alexandru Spătărelu abordează, de această dată, o 
partitură contemporană de inspiraţie folclorică. Jocurile 
metro-ritmice, deplasările de accente, momentele de 
culminaţie ale curbelor tensionale au fost în perfectă 
concordanţă nu numai cu intenţiile componistice ci 
deopotrivă cu cele dirijorale, întrucât maestrul Sabin Păutza 
are marele avantaj de a-şi dirija compoziţiile. Şi dacă este 
absolut obligatoriu ca într-un concert dirijorul şi solistul să-
şi dea mâna (la propriu şi la figurat), este excepţional când 
compozitorul şi interpretul au o astfel de şansă! Iar atunci 
când compozitor şi dirijor sunt una, momentul reprezintă o 
raritate. Şi ca orice raritate, el trebuie preţuit...  

Călător prin Ploscuţenii 
mei natali! *

Ion HURJUI

* Aurel Brumă, Aleea fără statui, 
Editura Performantica, Iaşi - 2009.
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fondul principal al culturii române

Problema manualelor 
era legata, însa, de altele : 
tipografie, hârtie, autori. 
Asachi înfiintase în 1832 
„Institutul Albinei”, 
tipografie si litografie, iar 
în 1841 a deschis si prima 
fabrica de hârtie. Îi mai 
ramânea sa gaseasca 
autorii. Unul dintre 
autorii principali a fost 
însusi Asachi. O alta cale 
folosita de el a fost 
obligarea profesorilor 
angajati de a alcatui si 
„cartile stiintelor pe care 

le vor paradosi”. A obligat si pe „candidatii 
stipendisti sa talmaceasca din limbi straine cartile 
cele mai neaparate pentru paradosit învataturile”. A 
înfiintat chiar o societate literara din elevii 
Academiei, care sa se ocupe special cu traducerea 
sau prelucrarea de carti din limbi straine.

În regulamentele scolastice întocmite de Asachi 
sunt capitole speciale în care se arata amanuntit cum 
se va proceda la întocmirea, cercetarea, aprobarea de 
catre Epitropia scolilor, tiparirea cartilor si pretul lor 
„masurat” (ieftin). Începând din 1832 „Albina 
româneasca” si diferite rapoarte a lui Asachi 
semnaleaza aparitia acestor „carti scolastice” ori 
manuscrise pregatite de profesori, candidati 
stipedisti. Astfel în „catalogul” de carti tiparite si 
manuscriptele aflatoare la „Institutul Albinei”, Iasi, 
din 1847, sunt trecute: 64 de carti stiintifice, 
periodice, calendare etc.;14 tablouri istorice ale 
Moldovei cu litografii de Asachi; 39 de carti 
scolastice, 66 de manuscripte de tiparit ale 
profesorilor; 13 lucrari care cuprind repertoriul 
teatrului national, prelucrate de Asachi. Alte carti 
scolastice au aparut în tipografia mitropoliei. Astfel, 
prin grija lui Asachi, în timp de 20 de ani, s-au tiparit 
toate manualele necesare scolii nationale: abecedare, 
gramatici românesti, geografii, istorii, istoria 
naturala, aritmetici, geometrii, algebre, abecedare 
latino-române, francezo-române, lexicoane, 
enciclopedii, elemente de fizica, agronomie, atlase 
geografice, tablouri istorice, ca si un numar de 
lucrari de popularizarea stiintelor si lucrari literare. 
S-a facut astfel trecerea de la învatamântul pe baza 
taxelor religioase sau a unei „bucoavne” (abecedar) 
greu de gasit, la un învatamânt pe baza de manuale 
pentru diferite ramuri ale culturii si usor de obtinut.

Din izvoarele cercetate reiese ca Asachi a întocmit 
si publicat urmatoarele carti didactice: 1) Elemente 
de matematica, partea I aritmetica (1836), partea II 
algebra (1837), partea III geometria elementara 
(1838), elemente de matematica (1843), elemente de 
aritmetica (1848); 2) Începuturile limbii latine 
(abecedar,1836); 3) Enciclopedia începatoare pentru 
tinerimea româneasca care învata limba franceza (în 
colaborare cu sotia sa Elena, 1839); 4) Tablou 
hronologic din istoria veche si noua a Moldovei 
(1842 si 1847) ; 5) Catehismul (1845); 6) Istoria 
testamentului Nou (1847). „Istoria sfânta” semnata 
de Ermiona, fiica lui Asachi, e alcatuita tot cu 
colaborarea lui Asachi.

„Elementele de matematică” I, II, III, pe care 
Asachi le-a predat prima oară în limba română la 
cursul de inginerie, au circulat mulţi ani ca 
manuscrise la „Gimnazia Vasiliană” şi Academia 
Mihăileană şi apoi au fost publicate prescurtate. 
Metoda de expunere a cunoştinţelor este deductivă : 
de la definiţie, la exemple, probleme, demonstraţie. 
Definiţiile corespund cu cerinţele logice, cuprinzând 
genul proxim şi diferenţa specifică ; expunerea clară 
uşor de urmărit, întrebuinţând puţine cuvinte din 
cele ieşite astăzi din uz. La începutul manualului de 
algebră se  dă un „vocabular de 60 cuvinte tehnice”, 
aranjate după alfabet. 75% din aceste cuvinte tehnice 
sunt folosite şi astăzi în forma lingvistică dată de 
Asachi. În manualul de geometrie, vocabularul 
cuprinde 81 de cuvinte tehnice şi este la sfârşit ; 
figurile la care se referă demonstraţiile din text sunt 
trecute în 12 planşe de la sfârşit. Aceasta îngreunează 

urmărirea demonstraţiei din text, dar execuţia lor 
tehnică este ireproşabilă. Foloseşte număr de ordine 
pentru fiecare chestiune pe care o prezintă.

Manualul „Începuturile limbii latine” prezintă 
materialul după metoda sintetică – de la element, 
parte, la întreg – într-o ordine progresivă de 
complicaţie şi greutate. „Tabloul hronologic din 
istoria veche şi nouă a Moldovei după manuscrisele 
patriei şi cele străine” este de fapt un manual de 
istorie a Moldovei începând de la 510 î.e.n. – 
expediţia lui Darius în Sciţia – până la a doua 
domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564 – 1566). 
Acest tablou are în mijloc harta Moldovei din 
vechime, iar faptele istorice – în ordine cronologică, 
cu datele în marginea stângă – sunt prezentate ca o 
naraţiune continuă, afară de întreruperile dintre cele 
trei perioade în care împarte istoria ţării. A fost 
primul manual de istoria patriei până la 1845, când 
apare „Manualul de istoria Principatului Moldovei” 
de I. Albineţ (1845). Manualele întocmite de Asachi 
şi de colaboratorii săi, deşi nu corespundeau în totul 
cerinţelor pedagogice, nu erau cele mai rele din 
lume, întrucât erau prelucrări şi adaptări după 
lucrări asemănătoare din Austria, Prusia şi Rusia, 
unde apăruseră în număr mare în acel timp. Cu toate 
lipsurile lor – ştiinţifice sau didactice – au constituit, 
totuşi, o bază pentru şcoala naţională. Manualele 
întocmite de Asachi şi colaboratorii săi în vremea de 
atunci au făcut dovadă că cultura, ştiinţa – chiar cea 
mai înaltă – se poate exprima şi învăţa în limba 
românească. Ele au contribuit într-o mare măsură la 
unificarea şi dezvoltarea limbii, la răspândirea 
ştiinţelor, la ridicarea nivelului culturii naţionale, la 
dezvoltarea dragostei de patrie, la trezirea nădejdii 
de mai bine în clasele de jos ale poporului.

Materialul didactic ajutator nu a lipsit cu 
desavârsire, pentru a înlesni întelegerea si însusirea 
cunostintelor prezentate în manuale în scolile 
organizate de Asachi.

Necesitatea materialului didactic a fost simţită şi 
înţeleasă chiar de prin sec. al XVIII-lea. Întocmirea şi 
înzestrarea şcolilor cu astfel de material este, însă, 
opera lui Asachi.

La cursul de inginerie (1814 – 1818), Asachi 
întrebuinta instrumente aduse de la Paris si Viena, 
iar elevii erau deprinsi a le folosi si a întocmi cu 
ajutorul lor planuri topografice, de arhitectura si de 
fortificatie, pe care le-au prezentat la expozitia de la 
examenul general din iunie 1818.

În anaforaua catre domnitor, din 1 ianuarie 1828, 
între altele, cere a se aseza la „scoala pamânteasca” 
„o biblioteca nationala, instrumenturi si adunarea 
uneltelor pentru sporirea învataturilor”.

Se stie ca Asachi a sprijinit initiativa dr. Zotta si 
dr. Chiriac de a înfiinta „Societatea de medicina si 
istorie naturala” (1834), care avea organizat un 
muzeu cu trei sectii mineralogie, zoologie si 
biblioteca. Aceasta societate era subventionata de 
„Casa Scoalelor”, iar muzeul ei, care se îmbogatea 
continuu si se dezvolta cu noi sectii, a fost tot timpul 
la dispozitia Academiei si a celorlalte scoli din Iasi 
pentru necesitatile învatamântului.

Încă de pe când studia la Roma, Asachi a 
conceput o serie de tablouri istorice. Dintre acestea 
după întoarcerea în ţară, el a litografiat, cu ajutorul 
profesorului de desen I. Müller, „Mama lui Ştefan cel 
Mare” (1833), „Ştefan cel Mare rosteşte testamentul 
său politic” (1834), pe care generalul Kiselev le-a 
recomandat şcolilor ca „mijloc de a întipări în 
memoria elevilor una din epocile cele mai strălucite 
ale patriei lor”. A mai publicat la Institutul Albinei, 
în 1840,tablourile istorice: „Actul solemn şi 
ţerimonios în care Alexandru cel Bun primeşte la 
Suceava, în anul 1845, coroana şi hlamida crăiască 
din mâna ambasadorilor împăratului Paleolog”, 
conceput de elevii Academiei şi litografiat de K. F. 
Hoffmann şi Alex. Asachi (fiul), „Zâna Dochia şi 
Traian” – tablou compus de profesorul Schiavoni. În 
1843 – „Împăcarea Romanilor cu Sabinienii” şi 
„Capul Domnului Isus Hristos” – litografiat de C. 
Nastasan, elev al Academiei. În 1845, „Lupta 
Moldovenilor cu Teutonii” la 1423 – tablou executat 
după proiectul lui Asachi, de artistul polonez Leesler 
şi litografiat de G. Baltazar Panaiteanu, elevul 
Academiei etc. În 1856, un tablou comemorativ 
denumit „Românii” de la 105 – 1856. În mijlocul 
tabloului este calendarul, iar pe marginele acestuia 
sunt diferite chipuri româneşti : călugăriţa, sihastrul, 
plăieşii, dorobanţ, femeia pescarului, soldat din Ţara 
Românească, boier şi jupâneasă din secolul al XIX-
lea, lăncier moldovean, logofătul Tăutu şi jupâneasa 

lui, domni din vremea fanarioţilor, soţia lui Ştefan 
cel Mare, copii de casă din secolul al XIX-lea, păstor, 
fete şi femei române din amândouă principatele, 
plutaşi, curier, soldat moldovean. Tabloul este 
semnat de Gh. Asachi.

În iunie 1842, Asachi anunta prin foaia sa ca se va 
publica un „Album moldovean cuprinzând 15 
vezute (vederi) din Moldova desenate dupa natura 
de M. Bouquet” si litografiate de cei mai buni 
specialisti din Paris. Aceste vederi se refereau la Iasi, 
Socola, Piatra, manastirile Neamt si Bistrita, ruinele 
Cetatii Neamt, Ceahlaul, Valea Bistritei, bordeie 
taranesti, satre de tigani, o tânara moldoveanca etc.

Asachi a mai litografiat portretul tarului 
Alexandru al Rusiei (1825), portretul lui P. Kiselev 
(1833), al sultanului (1839), al tarului Nicolae I 
(1840), al reginei Victoria a Angliei (1840) etc.

Aceste tablouri istorice sau religioase si vederi 
din tara, - concepute si tiparite de Asachi – erau 
foarte raspândite prin tara si pe la scoli. Ele au 
constituit singurul material intuitiv pentru istoria 
veche a Moldovei si cea universala. Ele au contribuit 
în acelasi timp si la raspândirea în rândurile 
poporului a cunostintelor despre frumusetile patriei 
si despre câteva evenimente istorice mai importante.

O activitate de acelaşi fel a desfăşurat Asachi şi 
pentru întocmirea, publicarea şi răspândirea hărţilor 
geografice şi istorice. Astfel, după dispoziţiile 
generalului Kiselev, Asachi a tipărit la Institutul 
Albinei, „Harta administrativă a Moldovei” (1834), 
apoi „Harta generală a lumii cei vechi” cu „Tablou 
hronologic şi sinoptic a întâmplărilor de căpetenie de 
la începutul lumii până la surparea Romei de 
Genzeric – 476 e.n.” (1837); „Harta Europei” (1838); 
„Atlas geografic” cuprinzând 8 hărţi ale 
continentelor, ale Principatelor Române, al sistemei 
soarelui şi globului pământesc (1838 – 1841) – cu 
colaborarea profesorului Parteni Antoni.

Tablourile istorice publicate de Asachi etc. 
reprezentau portrete, episoade epice, vederi, imagini 
izolate. Hartile aveau un caracter complex. Asachi 
nu a întocmit harti pe aspecte geografice, fizice, 
politice, economice etc., nici harti care sa exprime 
ceva din geografia locala a ti-nutului, a orasului, a 
satului. Totusi, au corespuns unei cerinte în scoala, 
în cultura vremii. Pentru a înlesni raspândirea 
tablourilor istorice si a hartilor geografice, Asachi 
anunta prin „Albina româneasca” aparitia lor cât si a 
celor ce se tipareau în alte provincii românesti.

Alt material didactic de care s-a ocupat Asachi şi 
cu care a căutat să înzestreze şcoala naţională l-au 
constituit instrumentele de fizică, inginerie etc. În 
regulamentele scolastice din 1835 şi 1847, Asachi 
prevede înzestrarea şcolilor din Iaşi cu câte un 
cabinet de fizică şi mecanică etc. condus de către un 
custode, iar din bugetul şcolilor a cumpărat în fiecare 
an instrumente de fizică, mecanică, chimie, 
geometrie, modele pentru arhitectură, colecţii pentru 
muzeul de ştiinţe natura-le, busturi de ipsos şi 
diferite forme antice pentru „sistematica învăţătură a 
zugrăviturii”, cărţi pentru bibliotecă. A primit şi 
unele donaţii. În limita mijloacelor materiale ale 
Epitropiei învăţăturilor publice, Asachi a înzestrat şi 
şcolile începătoare, normale din oraşul Iaşi şi de la 
ţinuturi cu material didactic, în deosebi cu tablouri 
istorice şi hărţi.

O altă formă de răspândire a materialului 
intuitiv, practicată de Asachi, a fost tipărirea între 
1835 şi 1870, de: stampe, vederi istorice, monumente 
de artă, imagini de plante, de animale etc. în „Albina 
Românească”, „Spicuitorul moldo-român”, „Icoana 
lumii”, mai ales în calendarele cu almanahuri.

Asachi a fost, astfel, primul care a folosit 
materialul didactic în scoala nationala, a organizat 
producerea acestui material, a contribuit la 
raspândirea lui si la înzestrarea scolilor cu acest 
material. El a fost primul autor de tablouri istorice si 
de harti geografice, de carti cu figuri si în tipografia 
sa au aparut primele periodice si carti cu stampe etc.

Metode de predare si verificare a cunostintelor
Metode de predarea învăţământului şi verificarea 

cunoştinţelor au constituit una dintre ce-le mai 
importante probleme în şcolile Apusului şi cu atât 
mai mult în şcolile din Principatele Ro-mâne, chiar 
şcolile greceşti. Sporul la învăţătură este determinat 
într-o foarte mare măsură şi de metodele de predare. 
De aceea, nu putea Asachi să nu se ocupe şi de ele.

Mai înainte în scolile începatoare, copiii erau 
chinuiti cu vestita metoda a slovenirii, potrivit careia 
ei învatau întâi numele slave ale literelor si apoi 
treceau la groaznicele exercitii de citi-rea grupelor de 
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silabe, cuvinte, propozitii, în sfârsit scrierea. Orice 
greseala la învatarea buchiilor era salbatic pedepsita 
: bataia cu varga, cu biciul, cu linia, cu smocul de 
vergi, cu palma peste obraz etc.

La scoala domneasca – greceasca – de la 
mitropolia din Iasi, principala ocupatie a tinerilor 
moldoveni era recitarea de pe rost, în greceste, a 
versurilor din Iliada si Odiseea, fara sa le înteleaga. 
Deci, în amândoua categoriile de scoli se 
întrebuintau metode greoaie, abstracte, procedându-
se „de la cele nestiute la cele stiute”, „ nimic cu totul 
stiind sau întelegând din cele ce învata pe de rost ca 
papagalii”.

Pentru Asachi, se punea, deci, problema 
îmbunătăţirii metodelor de predare în şcolile de 
toate gradele. Ca unul ce studiase la şcolile din Apus 
– Austria, Italia – înţelegea ca învăţătura să se predea 
„după pilda ţărilor străine”.

Una din metodele fundamentale – fara care nu se 
putea concepe scoala, dupa Asachi – era 
„învatamântul în limba nationala”, „cea mai 
înlesnitoare metoda pentru câstigarea cunostintelor 
folositoare”.

„Sistema lui Lancaster” – practicată la începutul 
secolului al XIX-lea în Anglia şi în alte ţări, după 
şcolile din India, necesitată de lipsa de învăţători şi 
de numărul mare de elevi – a trezit un deosebit 
interes în lumea şcolilor. Asachi a introdus această 
sistemă la clasa I a şcolii începătoare – numită din 
această pricină, lancastru – chiar de la restatornicirea 
şcolii naţionale (1828), iar mai apoi şi în Academie 
(1839). Activitatea unei zile de lancastru se desfăşura 
după „Prescript pentru învăţăturile ce au a se învăţa 
în şcoala elementară după metodul lui Lancaster”, 
întocmit de Asachi în martie 1829. Din acest 
„Prescript” se desprinde programa, orarul, 
organizarea muncii cu elevii, materialul care se 
întrebuinţa, atribuţiile învăţătorilor şi inspectorului, 
tehnica desfăşurării activităţilor mai importante, 
împărţirea lancastrului în 8 clase, după nivelul la 
învăţătură a elevilor, ceea ce explică de ce elevii se 
puteau înscrie în orice timp al anului, formându-se 
cu noii veniţi o clasă nouă sub conducerea unui 
sedator (monitor). În locul abecedarelor, care lipseau 
, se întrebuinţau table tipărite cu litere. După 
publicarea abecedarului lui Gh. Săulescu (1832), 
predarea abecedarului s-a făcut după metoda 
fonetică, cu pronunţarea latină a literelor, nu 
slavonă. Izvoarele timpului vorbesc şi despre 
aplicarea metodei alilodidactică (învăţarea unul pe 
altul). Metoda alilodidactică e numele grecesc pentru 
metoda Lancaster combinată cu tablele de litere 
tipărite, dat de către profesorii de la Academia 
grecească de la mitropolie, unde s-a aplicat întâia 
oară în 1819 – 1820. În pensioanele timpului se 
introdusese metoda Jacotot, pentru învăţarea limbii 
franceze. Începând din 1839 s-au introdus sedatorii 
(monitorii) şi în Academie, din pricina numărului 
mare de elevi, dar nu pentru a preda în lacastru, ci 
numai pentru a asculta lecţiile predate de profesori şi 
a ajuta pe cei slabi. Lecţiile curente în Academie se 
predau ca în Apus – sub formă de prelegeri – 
folosind, la unele din ele, material intuitiv şi metoda 
conversaţiei.

În Regulamentul scolastic din 1835, Asachi indica 
chiar momentele desfasurarii lectiei : 

a) apelul si însemnarea celor absenti, linistea;
b) „prescurtatoarea repetitie a lectiei trecute”;
c) explicarea lecţiei noi, cu întrebări spre a se 

încredinţa profesorul că elevii au înţeles bine 
„tâlcurile ce le-a rostit”;

d) pregatirea acasa a „analizurilor de lectiile 
trecute, pe care profesorul le va tocmi (corecta), va 
însemna la sfârsit a sa socotinta (apreciere) si le va 
înturna scolarilor” (art.108 – 110).

În clasele normale se preda după metodele din 
Austria, iar la şcoala fetelor, la clasa I, se preda după 
„sistema lui Pestalozzi”, care reprezenta în acea 
vreme tot ce era mai înaintat, desăvârşit. Asachi, 
recomandând aceste metode, înseamnă că era la 
curent cu mişcarea pedagogică apuseană.

Verificarea cunostintelor însusite de elevi era de 
mult obisnuita. Ea se facea în timpul lectiilor si cu 
prilejul examenului. Cursul de inginerie deschis de 
Asachi la scoala greceasca din Iasi, stim ca sa 
încheiat prin obstescul examen ce s-a facut în 12 
iunie a anului 1838. Asachi a gasit o traditie în 
legatura cu verificarea cunostintelor. Aceasta 
traditie, însa, el a dezvoltat-o, a generalizat-o.

Prin regulamentul din 1832, Asachi stabileşte ca 
„profesorul să ţină un catalog scolastic în care, în 
toată luna, să înscrie numele şi aplicaţii la şcolarilor”, 

după un anumit formular: talent, sârguinţă, moral 
(art. 5 şi 6).În regulamentul din 1835, Asachi 
complică verificarea cunoştinţelor: „Până a nu începe 
lecţia zilei, profesorul va face prescurtătoare recepţie 
a lecţiei trecute” prin întrebări. În cursul lecţiei noi, 
„profesorul va face şcolarilor dese întrebări spre a se 
încredinţa de au înţeles bine tâlcurile ce au rostit”. 
„În cele dintâi zile a fiecărei luni se vor cerceta 
şcolarii asupra materiilor de care s-au îndeletnicit în 
curgerea lunii trecute (art. 109 – 111). În afară de 
această verificare zilnică a cunoştinţelor, Asachi 
organizase şi două examene semestriale cu caracter 
public:

a) în februarie, pentru semestru de iarna,
b) în iulie, pentru semestru de vara.
Aceste examene publice erau anuntate mai 

dinainte cu câteva zile, invitându-se si asistând la ele 
deputatii Obstestii Adunari, boierii, parintii, 
membrii Epitropiei învataturilor publice în frunte cu 
mitropolitul, episcopii, comitetul de inspectie, 
referendarul si, uneori, domnitorul cu doamna. Nu 
se tinea examen fara prezenta lui Asachi sau, în 
provincie, a unui delegat al Epitropiei, de obicei un 
profesor al Academiei. Examenului de vara i se 
dadea cea mai mare importanta, pentru ca pe baza 
lui se încheia situatia scolarilor din cursul unui an. El 
cuprindea doua parti: 

a) un examen special tinut de profesor în 
prezenta directorului,

b) un examen public cu solemnitate si organizare 

speciala.
Acest al doilea examen începea printr-un cuvânt 

rostit de către unul din profesori, iar la Iaşi de către 
Asachi. Apoi urma „cercetarea”, începând cu clasele 
mici, luându-se din fiecare clasă, prin sorţi, câte doi 
elevi şi punându-li-se întrebări, trase la sorţi, din 
materiile ce au urmat.

Aprecierea cunostintelor se facea în cursul 
lectiilor si cu prilejul examenelor. În cursul lectiilor, 
mai ales sâmbata si la începutul fiecarei luni – când 
se asculta materia predata în cursul saptamânii 
respective sau în luna trecuta – se apreciau meritele 
fiecarui scolar, folosind notele de la 1 la 4, nota 1 
fiind nota cea mai mare. Mai târziu, meritele s-au 
apreciat prin calificativele : eminentia, prima, 
secunda, tertia. Promovarea se facea pe baza notelor 
obtinute în cursul semestrului, la examenul 
semestrial si la examenul general, cu conditia „sa nu 
covârseasca nota 4 sau secunda si tertia”.

Cu ocazia examenelor, la toate şcolile se 
organizau expoziţii cu lucrările elevilor şi serbări. 
Aceste două manifestări constituiau pentru Asachi 
dovezi ale bunelor rezultate ce le da şcoala naţională, 
cât şi mijloace importante pentru educarea 
tineretului şi a publicului. Chiar şi activitatea lui 
Asachi de a organiza cu elevii de la şcoala 
domnească primele reprezentaţii teatrale (1817) în 
limba română, precum şi pentru înfiinţarea 
conservatorului filarmo-nic - dramatic (1837), ca şi 
întreaga sa operă de prelucrare şi creaţie dramatică, 

vădeşte, între altele, şi preocuparea de a pregăti 
elementele pentru manifestările artistice ale 
serbărilor diferitelor evenimente, într-a căror 
organizare era de neîntrecut. Pentru Asachi, 
examenul constituia un mijloc de verificat 
cunoştinţele, expoziţia – un mijloc de verificat 
aplicarea lor, serbarea – un mijloc de verificat nivelul 
artistic al tineretului. De la Asachi s-a creat tradiţia 
de a sărbători evenimentele cele mai importante din 
viaţa copilului, a societăţii şi a patriei, cu toată 
seriozitatea, cu cea mai mare solemnitate şi căldură 
şi în cadrul unei împodobiri adecvate, strălucitoare.

Pregatirea cadrelor didactice
Pregatirea cadrelor didactice este o alta problema 

care s-a ridicat în fata lui Asachi.
Până la Asachi, profesorii care funcţionau pe la 

puţinele şcoli din ţară erau sau străini – greci, 
francezi, aduşi de boieri pentru instruirea copiilor lor 
şi care deschideau uneori şi câte o şcoală particulară 
– sau pământeni – călugări, preoţi ori dascăli fără 
nici o altă pregătire specială în afară de cunoştinţele 
elementare şi cele religioase. Rar, când între aceşti 
profesori pământeni erau vreunul din cei ce 
absolvise şcoala domnească, grecească din Iaşi sau 
seminarul de la Socola. Veniamin Costachi, 
mitropolitul Moldovei, e cel dintâi care s-a gândit la 
o pregătire serioasă a profesorilor şi a trimis cu 
cheltuiala mitropoliei câţiva tineri în străinătate spre 
a se pregăti pentru cariera de profesori : fraţii 
Asachi, Săulescu etc.

Asachi, însa a reflectat asupra mai multor cai 
pentru recrutarea profesorilor necesari scolii 
nationale:

a) A adus, în diferite rânduri, profesori ardeleni 
şi bucovineni, a căror pregătire ajunsese renumită, 
întrucât acolo şcolile naţionale luaseră fiinţă cu trei 
sferturi de veac mai înainte;

b) A adus profesori din străinătate – francezi, 
germani, italieni etc. cu obligaţia de a pregăti 
candidaţi de profesori;

c) A trimis la studii în strainatate, cu fondurile 
Epitropiei scolilor, tineri care s-au distins la 
„Gimnazia Vasiliana” sau la Academia Mihaileana;

d) Pregatirea cadrelor didactice în tara pentru 
scolile din capitala si de la tinuturi.

Stim ca între 15 februarie si 15 iulie 1832, Asachi a 
organizat un curs pedagogic pentru pregatirea 
profesorilor de la cele 6 scoli tinutale.

În „Instrucţiuni pentru şcoalele ţinutale” din iulie 
1832 (art. 22), în „Réglement de l'instruction 
publique en Moldavie” din martie 1832 (art. 24), în 
„Regulamentul şcoalelor publice” din iunie 1835 (art. 
35, 36, 103, 105, 107), în „Proiect de organizarea 
învăţăturilor publice” din februarie 1847, se vede 
continua preocupare de pregătire a profesorilor. În 
mod obişnuit, la şcolile ţinutale, cu curs normal, 
elevul cel mai bun, sub privegherea şi îndrumarea 
profesorului, se deprindea a preda la „clasul 
începător” după metoda lancaster, devenind 
supleant, iar după un stagiu şi examen special 
ajungea profesor deplin. După acelaşi procedeu se 
recrutau profesori de gimnaziu dintre monitori 
(sedatori), repetitori, pedagogi. În general, 
stipendiştii institutului academic, după terminarea 
învăţăturilor, erau obligaţi „a paradosi” în şcolile 
naţionale învăţăturile la care se vor găsi vrednici, cu 
jumătate de leafă, în curs de trei ani ; aceeaşi 
obligaţie pentru absolvenţii institutului tehnic. 
Pentru a atrage în rândul cadrelor didactice elemente 
cât mai bune, Asachi – care considera „sarcina 
profesoriei publicei învăţături… din cele mai grele 
şi…mai însemnătoare” – a asigurat profesorilor 
titluri boiereşti, după vrednicie, salarii şi pensii mari, 
iar în Adunarea Obştească extraordinară pentru 
alegerea domnitorului trebuia să fie şi un deputat al 
Academiei. În felul acesta, Asachi a atras cele mai 
distinse elemente şi a contribuit la crearea unui 
nucleu de profesori vestiţi, care au constituit baza 
intelectualităţii moldovene. Deşi Asachi n-a înfiinţat 
o şcoală pedagogică specială pentru pregătirea 
profesorilor, cum era în Ardeal, în Germania, totuşi, 
aceşti profesori au fost primii autori ai manualelor 
didactice, ai tuturor lucrărilor cu caracter literar, 
ştiinţific, economic, tehnic, practic, artistic al epocii, 
prin care s-au pus bazele limbii literare şi ale culturii 
româneşti. De pe urma muncii acestor profesori s-au 
ridicat intelectualitatea timpului şi cadrele 
administrative publice de care avea nevoie ţara. Toţi 
aceşti profesori erau din rândurile sărace ale 
poporului, cu excepţia lui I. Ghica, M. Kogălniceanu, 
N. Docan. (va urma)

fondul principal al culturii române
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Născut la 24 februarie 1943 la 

Aref pe Argeş, poet, prozator şi 
eseist, doctor în litere, jurnalist şi 
diplomat, laureat al Premiului 
Eminescu al Academiei Române 
(1991) şi al Premiului European de 
Poezie francofonă „Leopold Sedar 
Senghor” (2004), membru al 
Consiliului de administraţie al 
Maison International de la Poésie de 
Bruxelles, al Uniunii Scriitorilor 
Francezi şi al CIRET şi membru de 
onoare al Academiei Francofone şi 
al Uniunii Poeţilor Francofoni, 
Horia Bădescu este autorul a mai 
bine de treizeci de volume de 
poezie, eseuri şi romane, publicate 

în România, Franţa, Belgia, Bulgaria, Macedonia, Spania, Vietnam. 
Membru fondator al grupării Echinox şi al Societăţii Culturale şi 
Festivalului Internaţional Lucian Blaga. Printre ultimele sale apariţii: : 
Le vol de l'oie sauvage (roman, Gallimard, 2000), La mémoire de l'Etre 
(eseu, Editions du Rocher, 2000), Le vent et la flamme (poeme, Librairie 
bleue, 2002), Un jour entier (poeme, l'Arbre à paroles, 2006), De la o zi 
la alta (poeme, Casa Cărţii de ştiinţă, 2006)   Pielea îngerului (poeme, 
Limes , 2007), Miradors de l'abîme (poeme, l'Arbre à paroles, 2008), 
Memoria Fiinţei- Poezia şi Sacrul (Junimea, 2008).

Nota bibliografice:

 „Este în cărţile lui Horia Bădescu o poezie a disperării de a fi – a 
unei «autentice exaltări» şi a şansei de a depăşi «toate spaimele 
noastre», cum spune Alain Duveau – cu imagini violente ale unei lumi 
mereu agresoare….Între ronsetele şi baladele «crâşmei lui Mongolu» 
din primele cărţi şi silogismele acestora din urmă se scrie poezia unuia 
dintre cei mai importanţi scriitori români, cu «certificat european» 
autentic”.

Ioan  HOLBAN

 „Lirica lui Horia Bădescu exibă chiar o anume disperare în a ne face 
să-i înţelegem disperata ei durere şi mila nesfârşită, cum observa un 
comentator. Nu ştiu dacă poate fi integrată unei “direcţii”, respectiv 
unei formule anume. În ciuda tuturor aparenţelor, aş spune că este un 
soi de poezie sacră, o lamentaţie glacială de fapt despre absenţa 
sacrului în lume dar şi despre multele spaime ale omului, între care 
dominantă rămâne moartea”.

Petru POANTĂ

 „Dacă baladele sale de odinioară erau ceremonii melodice ale 
stărilor omeneşti, iar ronsetele (specie inventată de Horia Bădescu) 
exersau libertăţile constrângerii, poemele-strigăt de acum vorbesc 
răspicat şi cu disperare calmă despre timp, trecere, moarte, verticalitate 
în ciuda seismelor istorice, obstinat pariu pe încă măreţia omului, pe 
verticalitatea  sa, pe înalta sa fragilitate”.

          
Irina PETRAŞ

„…Aş mai sublinia de asemenea o calitate a lirismului lui Horia 
Bădescu. Este un lirism rece, dezbrăcat de patimi şi dominat de 
luciditate, nu de afecte. Mă şi mir că acea «critică tânără», pe care o 
menţionează Petru Poantă, nu a sesizat noutatea formulei lui Horia 
Bădescu. Departe de a fi o întoarcere la desuetul lirism al modernităţii, 
ea reprezintă o cale viabilă de resuscitare a poeziei ca formă superioară 
de cunoaştere”

Răzvan VONCU

 „O mică operă (Un jour entier) cu fraze scurte, ale căror cuvinte au 
densitatea pâinii, fiinţa de neatins a luminii, evidenţa tăcerii. Precum un 
talisman în buzunar. Dar şi precum o piatră aruncată înainte, şi mereu mai 
departe, în acest voiaj circular căruia Bădescu nu numai că i-a urmărit 
traseul dar i-a şi dat  o vertiginoasă perspectivă în eseul său Memoria 
Fiinţei. Horia Bădescu ne precede în pustiurile noastre. Şi înalţă reperele”.

Luc NORIN

“Bădescu nu-şi îngreunează niciodată reflecţia, nici nu-şi încarcă 
stilul: totul e limpede, puternic, prezent. Doar imagini puternice pentru 
a se rosti şi a spune lumea. Această carte magnifică (Miradors de l'abîme) 
are alura unei confesiuni murmurate. Citiţi-o fără întârziere.”

Philippe LEUCKX
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O întregă zi
(fragmente)

*

Ceea ce ţi se cuvenea 
ai avut.
N-a mai rămas nimic,
împrejur
orizontul linge
pustia.
Dincolo de lume cade
viscolul sturzilor.
E deja mâine
şi fără-de-chipul te ţine
de mână.
E deja mâine ;
ceea ce ţi se cuvenea
ai avut.

*

Acum
pot cu adevărat să te văd :
treci precum altădată –
în lături se trage 
lumina
să-ţi facă loc,
precum altădată
numai tăcerea din lucruri
şi suspinul lui Dumnezeu se aud,
treci 
precum altădată –
doar privirea mea 
îţi este veşmânt –
însă acum pot cu adevărat
să te văd. 

*

E-al tău 
Cuvântul dinaintea cuvântului ?
A ta e lumina
care în propria umbră
se-mbracă,
care din propria noapte
se întrupează ?
Şi tăcerea care naşte 
Cuvântul
pe care gura ta n-a apucat încă
să-l spună ?
Chipul care mâine-ţi va purta 
numele
este al tău ?

*

Mărginaş totdeauna –
şi mereu prea târziu –
printre limburi
de-atâta vreme-
învăţat.
Precum îndărătnicele buruieni
te încăpăţânezi
a crede…
Dar precum ţie,
buruienilor
creştetul nu le va fi nicicând
botezat
cu uitare.

*

Nimic nu-i dinainte pierdut,
nimic :
la îndemână ţi-s încă, viaţa,

clipa ce-ţi dăruie
frumuseţea,
umbra care naşte
în tine.
Nimic nu-i dinainte pierdut,
nimic ;
totul poate începe,
până şi moartea.

*

Lumea e-a ta,
ia-o !
Ia-o, cum altădată-ţi
luai femeia,
femeia care-ţi spunea :
«Vino cu mine
în Dumnezeu!»
Lumea e-a ta,
ia-o !
Într-o bună zi vei fi pregătit,
într-o bună zi vei fi tot atât de bogat
precum un grăunte de pulbere.

*

De la o zi la alta
prin molozul cuvintelor
şi al vieţii,
de la o zi la alta,
orb bătrân
pe un drum de multă vreme
uitat,
de la o zi la alta
fără să-întrebi
nici cum, nici de ce,
de la o zi la alta –
ce imensitate de străbătut !

*

Astăzi e pe sfârşite,
Mâine-o să-i semene?
Pură lumina
în ziua aceasta de iarnă,
sonor aerul,
dar deja e târziu –
e târziu, tu o ştii,
atât de târziu încât mâine
nimic nu va mai fi vreodată
asemeni.
Măcar o singură dată uită de asta –
lumina e pură
în ziua aceasta de iarnă –

mâinele nu va mai fi niciodată
asemeni ! 

Mirdoarele  abisului
(fragmente)

*

Mâine câţi îşi vor
aminti,
când nu vei mai fi aici,
câţi ?
Precum urma păsării
în aer,
sămânţa ta 
în curva asta de viaţă,
precum urma peştelui
în apă
cuvintele tale în gura

Horia Bădescu
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ei
viaţa ta
în miradoarele-abisului.

*

Va scădea vântul ;
lumina de-asemenea.
Mulţumeşte clipelor
vieţii tale :
neştiute s-au dus,
răsuflarea lor putredă nu te-a atins.
Va scădea vântul;
lumina de-asemenea.
Îngăduit  e 
pe căile tăcerii să treci
şi să-nţelegi: 
doar copilăria morţii
e viaţa.

Singura dată
     (fragmente)

*

Ca şi cum ai trăi o singură dată,
ca şi cum ai muri
în fiece zi,
ca şi cum doar cenuşa,
scrumul zilei de mâine,
ţărâna nevăzută
care-ţi acoperă ochii
şi gura.
 

Ziua  bivolului 

Ziua bivolului

nu va fi niciodată mai înainte de-a fi
ziua din urmă a bivolului
şi nici cea din urmă
nu va osteni în ziua dintâi ;
în ziua bivolului doar bivolul
va lipsi :
un bivol soarele-n scăldătorile cerului
şi-n sudorile lui ţărâna 
şi mugetul
şi nici o rază mai neagră
decât negrul copitei lui despicate
şi nici un fir de iarbă mai întunecat
decât coama lui noroită,
coama lui în care se curăţă de păduchi
întunericul
şi nimic nu va fi mai negru şi mai pustiu
decât el,
căci de ziua bivolului
doar bivolul va lipsi,
doar bivolul va lipsi în ziua
în care întunericul te va duce
de mână. 

 Mâna  

Doarme Dumnezeu pe mâna îngerului
şi îngerul pe mâna lui
ţine obrazul lui Dumnezeu
şi capul Lui
şi nelumea şi lumea.
Doarme Dumnezeu
şi amorţită e mâna îngerului
şi îngerul tace şi cugetă:
„Da' mult mai dormi, Doamne!”
Şi Dumnezeu doarme.
Şi vine poetul

şi ia mâna îngerului
şi pune capul Domnului pe mâna lui
şi zice :
«Ia-ţi mâna îngere!»
Şi îngerul zice:
„Nu pot să-mi scot mâna
din umărul tău.”
Şi doarme Dumnezeu
şi nu ştie nimic
şi când se trezeşte
amorţită-i e mâna
şi zice :
«Da' mult am mai dormit!»
Şi-ntinde braţul să-l dezmorţească ;
braţul pe care s-a odihnit capul Lui
şi nelumea şi lumea
şi poetul şi îngerul.

Ruleta rusească

În fiecare zi o noapte,
în fiecare noapte o zi,
în fiece lumină se-nchină ce n-a fost
şi nu va mai fi.
În fiece secundă un an,
în fiecare an o secundă,
lumea pe creştetul clipei 
în de ea mai adânc se scufundă.
În fiecare tăcere-un cuvânt,
în fiece cuvânt o tăcere,
lepădare de pântec şi cântec
vintrea celestă ne cere.
În fiece pas o povară, 
în fiecare povară un umăr s-o poarte,
în fiece poem o bătaie de inimă,
în fiece bătaie a inimii-o moarte.

numai tăcerea din lucruri /şi suspinul lui Dumnezeu se aud
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celui care-şi va aminti
că tăcerea are încă 
un nume.

*

Această lumină
al cărui izvor nimeni 
niciodată nu l-a ştiut,
această lumină
care-nveleşte lumea 
fără s-o vadă,
această lumină
pe care doar din privirea morţilor 
o altă zi o va recunoaşte
cândva.

*

Doar la trecut
îţi sunt verbele 
astăzi;
cui vrei tu să-i vorbeşti ?
Umbre care de ele aminte
nicicând nu-şi aduc,
înainte de-a fi rămas
fără grai
gângăvelile nopţii.
Cresc în palmele tale
     piroanele;
de rest va avea grijă
ziua de mâine.

*

Dincolo de
cortină,
nimic ;
doar pustiu naşte

lumea,
doar cuvântul
tăcerii.
Pe drumul fără de drum 
Dumnezeu,
vara indiană-a abisului.

*

E calmă
lumina,
precum ţi-au fost sufletul şi viaţa
cândva;
şi limpede
precum ochii mamei
după primul tău strigăt,
e calmă
lumina –
surâsul femeii tale
într-o noapte fără de somn,
şi vastă
cât dincolo de sine poate fi
Dumnezeu.
E calmă 
lumina ;
poemul de-asemenea.

*

O dimineaţă ducea ea
între mâini,
o lumină izvorâtă din sine,
un surâs de copil
într-o lacrimă;
o dimineaţă ducea ea
între mâini,
în lumina ochilor



născocitorul de gânduri

Notorietatea “monstruoasă” a lui Voltaire şi, mult mai 
încoace, a lui Paul Valéry ajunsese să exaspereze pe orice 
contemporan al acestor figuri ieşite din comun, mai mult, 
fascinante. Le-o fi zăpăcit minţile celor trăitori din 
perioadele respective, dar influenţa aceasta covârşitoare 
(cât în bine, cât în rău!) avea o sursă inepuizabilă – 
cultura. Cultura înainte de toate, înainte de vocaţie şi 
talent, pentru că este stratul fertil din care cresc viguros 
ideile, informaţiile, interpretările şi câte altele, legate 
organic şi indestructibil. Cultura celor doi era tot 
“monstruoasă”, este suficient să se afle despre lecturile 
lor enciclopedice şi să se ştie câtă trudă imensă şi câtă 
aplecare chinuitoare asupra studiului despre istoria 
culturală a lumii a încăput în mintea lor. Pornind de aici, 
prilejul ne oferă să brodim ceva pe seama noţiunii de 
cultură, deşi subiectul acesta a fost dezbătut până la 
secătuire. Dincolo de definiţie, dincolo de cunoştinţe, 
instrucţie, carte, studiu, învăţătură, pregătire, dincolo de 
civilizaţie şi cercetare, apare la om tentaţia ocolirii 
deşertului, a golului din care nu poate extrage nimic. 
Tocmai această tentaţie i se pare omului că ar fi cheia, 
cifrul cu care se deschide apetitul minţii. Cultura poate fi 
înlocuitorul sentimentului de inutilitate, al deznădejdii şi 
tristeţii, al resurselor de imoral şi urât generate până la 
urmă tot de om, perseverent şi calculat. Existenţa omului 
cult salvează în mare măsură ideea de imaculat şi pur, de 
vibraţie asupra a tot ceea ce înseamnă spirit şi 
înţelepciune, în dauna ignoranţei, laşităţii, nedreptăţii, 
răului şi violenţei cu care lumea terestră se luptă de 
milenii. Secretul fericirii, dacă există aşa ceva, pare a-şi 
avea izvorul tot în cultură. Prezentă şi dezvoltată 
armonios în societate, cultura îşi va proteja indivizii de 
meschinărie, egoism şi superficial, viziunea lor va fi 
îndreptată numai spre cunoaştere şi morală. Şi vor 
descifra mai bine atunci sensul parafrazei: cerul deasupra 
noastră şi cultura din noi.

Se spune că în Evul Mediu cei care ştiau să citească nu 
erau condamnaţi la moarte, indiferent care ar fi fost 
motivul osândirii lor. Citesc deci exist căpăta valoare de 
viaţă şi de moarte, lectura devenea o veritabilă protecţie 
şi a existenţei fizice, cartea era dorinţa înfiorată şi vibraţia 
spiritului, reprezenta ieşirea din apatie. Şi câte altele nu 
mai însemna. Nu se cunosc prea multe amănunte din 
acea vreme privind subiectul, dar faptul că reflecţiile de 
toate tipurile  (mai ales cele filozofice) au dăinuit, multe 
dintre ele sub vălul anonimatului, întăreşte orice 
presupunere cu trimitere la cititul cărţilor. Epocile 
următoare aveau să răspândească cu adevărat cartea în 
lume, consemnările care întăreau rolul cunoaşterii prin 
lecturi se înmulţeau. Paradoxal, odată cu sfârşitul Evului 
de mijloc se cam pune capăt privilegiului amintit. Pe la 
anul 1750, un Diderot este arestat pentru că a publicat 
opusculul “Scrisoare asupra celor orbi spre folosul celor 
ce văd”. Un exemplu din lanţul multelor jertfe întâmplate 
ulterior. Citesc deci exist, dar nu mai suntem atât de siguri 
de calitatea existenţei omului din zilele noastre. Cititul ca 
îndeletnicire de suflet şi minte se diluează văzând cu 
ochii. Presimţiri năvalnice şi nelinişti mistuitoare ne 
cuprind. Nu facem analize cu înverşunare şi dispreţ, nici 
judecăţi cu inclemenţă pentru că exigenţele ar putea să se 
revendice doar de la principii prea dure. Actualitatea 
sintagmei Citesc deci exist ne duce cu gândul mai ales la 
ceea ce ar avea ca rezultat conversaţiile purtate prevenitor 
şi amiabil, pentru că numai ele lasă teren favorabil 
deschiderii şi înţelegerii, favorabil dialogului tolerant şi 
mişcării dezinvolte în lumea scrierilor. Seducţia cărţii va 
rămâne totuşi precum speranţa la care nu renunţă nimeni 
şi baza formării unei culturi temeinice.

Se afirmă: cultura fiind creaţie a omului, în 
prelungirea naturii sau împotriva ei, teoria generală a 
culturii implică o antropologie şi o concepţie despre 
natură, fie şi în forma unor simple postulate. 
Fundamentul antropologic al teoriei despre cultură este 
ideea că omul se defineşte esenţial prin aspiraţia la formă, 
prin “nevoia de a plasticiza” (Tudor Vianu). Un om de 
cultură îşi manifestă, înainte de toate, interesul pentru 
idei, pentru operele culturii care formează o lume în sine, 
sustrasă arbitrariului şi imprevizibilului. Între timp, 
filozofia culturii se dezvoltă şi ocupă locul central al 
ştiinţelor despre om. Azi există o criză a culturii? Se pare 
că da şi este exacerbată de mulţi factori, între care 
îndepărtarea omului de carte şi de valorile care au intrat 
în umbra falselor valori. Urmează ca timpul să le repună 
la locul lor cuvenit şi la care omul din nou să aibă acces la 
ele. Nu existenţa şi experienţa bunurilor condiţionează 
existenţa valorilor, chiar dacă noţiunea de “bunuri”o 
implică pe cea de valoare, de unde concluzia că civilizaţia 
materială nu presupune neapărat şi prezenţa culturii, deşi 
ar trebui să fie un raport de echilibru. Cultura trebuie să 
se sprijine pe încrederea deplină în posibilităţile omului 
creator de cultură, doar aşa se va putea ieşi din criza 
actuală, despre care se vorbeşte atât de mult în ultimul 
timp. 

Nicolae BUSUIOC

18 CRONICA

Omul şi cultura
fascinaţia lecturii

Am părăsit Muntele de cretă sau el ne-a părăsit 
pe noi, rămăsese în urmă diluat de florilegiile 
timpului scurs prin sufletul lumii, iar Plotin vibra 
prin acel Aici şi Acolo, în cîntec de nouă  religie. 
Nimic nu premerge căii în  Absolut fără a fi spus şi 
scris, poate, am sugerat, fără să fiu perceput de 
nimeni din mulţimea bezmetică. Lumea  era cu 
capul în nori, pipăia zidurile unei cetăţi veneţiene, 
fremăta la muzica izvodită din pronaosul unei 
bazilici compozite, nici ortodoxe, nici catolice, copie 
a trecerii timpului. Era o părere lumea, noi aidoma 
ei.  Cîntecul de  duh nou ne purta  fie  spre înălţare, 
fie spre lacrimă… Gîndeam că Aristot vedea în 
Dumnezeu forma pură, existenţa adevărată, în care 
toate posibilităţile au devenit realitate, adică acel 
izvor nesfîrşit care se dăruie făra tăgada,  din care 
toate vin şi se împlinesc , îmi sugerează Anaforeea, 
şi eu spun, da, posibil, deşi eram departe cu 
gîndurile, cînd traversam piaţa cetăţii Kydonia, şi 
intram  în  labirintul de străduţe misterioase cu 
miros de portocal, urmărind paşii grecilor, 
romanilor, bizantinilor, veneţienilor, turcilor, şi ale 
atîtor năluci istorice, fiinte fără identitate… O cetate 
a cretanilor, spun, pentru că aceştia nu s-au 
considerat niciodată greci, ci ceea ce au fost şi sunt, 
adică cretani… Minos mişună şi el pe undeva pe aici, 
mi-am spus, şi ne-am aşezat în şezlongurile de pai 
proaspăt al unei taverne, cu deschidere spre mare, 
doamne, şi atunci am trăit revelaţia, o spun cu mîna 
pe inimă, după ce am intrat în tavernă şi am 
comandat de mîncare… Marea bîntuia nisipul cu 
răcoarea argintului, în faţă clădirile veneţiene, ireale, 
patinate de vreme, şi revelaţia, uluitoare sintagmă a 
subconştiientului, da, acolo, lîngă portocali, unul 
lîngă altul, adăstau două persoanje ciudate. 
Anaforeea, priveşte, am spus, şi ea a tresărit, în 
semn că aveam dreptate,  n-o fi acel barbat Tezeu, 
cel adulat de  Egee, n-o fi aceea Ariadna, copie pură 
a pariziencei, femeia ferice  din frescele palatului din 
Knossos… Trăiam izul unei  antropologii care mă 
devasta, personajele ieşiseră din miracolul timp şi ni 
se înfăţişau aici, atît de aproape,  în splendoarea lor 
mistică… O femeie şi un bărbat!, curiozitatea îmi 
rodea măruntaiele , m-am ridicat, şi am strigat, tu 
eşti prinţul Minos, dar acel tînăr care purta o 
înfiorare sălbatică în ochi,  si avea  pletele ca nişte 
coarne întoarse,   şi nasul înfipt în frunte ca un cioc 
de vultur între sprîncenele stufoase, îndoit uşor 
înspre sînii acelei femei tinere, iar femeiea şi ea, cu 
nas de vultur şi gura de cireaşă,  vibra senzual… 
Poate simţurile mă înşelau, pentru că lumea supusă 
simţurilor este perisabilă, iubite Platon, precum 
spui, şi nu duce la adevăr, cu siguranţă simţurile  nu 
descoperă esenţa din lucruri, dar precum văd, cei 
doi care sorb nectarul din paharele minciunii, sunt  
doi cretani adevăraţi, iar simţurile mele, care sunt 
subordonate unui instinct isteţ,  par a mă lumina şi 
a-mi oferi starea de bine, adică de cunoaştere… Îmi 
spui că doar ideile sunt copii infidele ale lucrurilor, şi 
că oricine le-a cunsocut pe acestea,  prin intermediul 
Binelui,cu referire la frumuseţe, 
iubire, justiţie,  este nevoit să se 
confrunte cu prejudecăţile 
celorlalţi. O, eu refuz o astfel de 
cunoaştere, chiar dacă încalc 
pricipiul subordonării 
discipolului, nu, iubită 
Anaforeea, studiez  cu 
îndrăzneală structura 
antropologică a celor doi de la 
masa din colţ, acum bărbatul s-
a ridicat în picioare, doamne, 
omul acesta are copite în loc de 
tălpi, iar pieptul păros îmi 
indică forţa unei virilităţi de 
faun… Femeia, uşor vopsită în  
auriu, vine din acaeeaşi poveste 
cu minotauri, şi  o văd alergînd 
prin Labirint,  mi se adaugă 
gîndul, şi eu am ales din nou 
fuga, de teama de a nu fi 
descoperită insistenţa mea 
necuviincioasă. Poate 
periculoasa. Din fericire,  
studiul meu, cu toate ostentaţiile curiosului,  nu a 

fost observat, pe cînd însoţitoarea mea mă 
acompania cu afirmaţii valide, de astă dată, ea care 
mă contrazice deseori, cu dreptate… O frescă bizară, 
mişcătoare din palatul lui Minos,  şi ceva în plus!… 
Adică!, nu ştiu, ceva , o încărcătura necunoscută a  
istoriei, trăiesc fantasma că minosienii de faţă nu 
aparţin prezentului, deşi se comportă ca şi cum ar 
bea apă mereu din albia aceluiaşi rîu, timp trei mii 
de ani…

Mă fascinează femeia, mult mai scundă decît 
bărbatul, o zeiţă,desigur, îmi sugerează glumind 
Anaforeea, şi eu zic, da, şi ea îmi spune că femeia 
era una din cele mai venerate fiinţe ale culturii 
cretane, simbolul acestei culturi fiind zeiţa cu şerpi, o 
figurină de faianţă, închipuind o femeie care poartă 
o rochie la modă pentru perioada minoică, o rochie 
care lasă să se vadă sînul dezgolit. Am admirat 
statuia în muzeul de arheologie din Knossos, fiinţa 
dinăuntru lutului ars emana forţă şi vitalitate, dar şi 
o senzualitate cuceritoare… Un alt simbol al culturii 
cretane este parizianca, şi, în fresca de la  Knossos 
admir o superbă femeie machiată puternic… E 
moda cretană, dacă putem spune asta,  modă care 
surprinde farmecul feminin, îmi şopteşte Anaforeea,  
ea evidenţiază coapsele, bazinul, subţirimea taliei şi 
sînii… De acord,  Anaforeea e o bună cunoscătoare 
în moda timpurilor, cred în cunosştinţele ei, o ascult, 
dar sunt cu ochii ţintă la acea pariziancă ciudată, de 
sub umărul puternic al lui Minos. E aici, vie, şi 
soarbe din paharul de cristal. Cretanii au creat  o 
modă destul de naturalistă,  realizînd o simbioză 
între nudul feminin şi materialele cu o cromatică vie, 
din lumea vegetatiei, piesele vestimentare erau de 
obicei fustele largi, cu volănaşe, bluze cu mîneci 
foarte scurte şi îndesate,  gen corset,  cu decolteuri 
adînci , care dezvăluiau o privelişte destul de 
intimă… Mai purtau şi pantalonaşi care erau 
acoperiţi de o fustă scurtă, şi altele… Anaforeea 
zîmbeşte, ironia sa îmi demască neliniştea,  ştie că 
sunt fascinat de farmecul femeinin… Un element 
important care decora ţinuta cretaneleor erau 
bijuteriile, continuă însoţitoarea mea, inele, cercei, 
diademe, nasturi, ace pentru păr,  din aur, cu 
aplicaţii de pietre preţioase…. Hm, şi azi transpar în 
moda timpului nostru elemenete ale modei cretane, 
în moda feminină, îndeosebi,  şi a existat de-a lungul 
timpului, un izvor de modă, decriptînd voinţa mea 
în sufletul lumii, spun, în timp ce parizianca alunecă 
din fotoliu, şi minoicul bărbat sau minotaur o 
smulge de aripioară, o ridică pînă la buzele sale şi 
închipuie sărutul. E  aidoma celei din fresca de la 
Knossos, strig, şi,  el, priveşte Anaforeea,  seamănă 
cu prinţul cu crini, iată-l,  cum,  priveşte înainte, iar 
mîinile lui par de flori, şi el e   înconjurat de irişi, şi 
coiful de aur îi dezgoleşte funtea, şi ce mîndru e… 
Ce rafinament al culorilor, fluxul unei extraordinare 
libertăţi imaginative, combinaţii de culori care 
fascinează şi induc trăirea frumoasă… Moda 
cretană, încerc să mestec cîteva cuvinte, marea, 
limpezi în soare, clădirile veneţiene, cetatea, orgile 
verii care vituperează muzici străvechi. Sunt cucerit 
şi devin cucernic, şi cei doi au dispărut , probabil în 
labirintul cetăţii, şi simt regretul unei mari pierderi, 
în labirintul acestei lumi pestriţe,  care caută 
adăpost, posibil în sufletul lumii… 

Despre lucrurile prime (11)

Mode, simboluri
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19CRONICA

Subiectul depăşeşte stadiul comparaţiei - spunere: 
alergare pe loc (cu alegere impusă, surogat al libertăţii), 
alergare statică şi sufocantă, fără orizont şi fără duh -; el, 
subiectul, simte nevoia de sine, trece (prin fanta 
reflexivităţii) dincolo de domeniul a ceea ce doar „există”, 
„ex-este”.

Pentru subiect, neasemănarea se exprimă, se face 
asemenea sieşi - se arată -, e ceea ce „este”. În chiar între-
le din comparaţie operează - intim articulând, sublimând 
până la metaforă - acel-acest „dincolo” propriu 
întregului. Clar lucru: întregul se arată (nu doar se 
spune), se exprimă: el e mai mult decât o sumă de părţi, 
adică din părţi, căci el, întregul, e din întreg, din acel-
acest „dincolo” care de fapt şi de drept se află în el, în cel 
ce, iată, deplin se arată, se revarsă.

Pentru subiect, Unu (cel ce „este”) se exprimă (se 
plasează în timp, în locul lăuntric, reflexiv, al timpului 
succesiv) ca fiind primul, începutul, ceea ce poţi doar 
„primi”, drept dar, însuşi întregul din care eşti, în starea 
de eu, şi pe care nu-l dai pur şi simplu - ca pe o marfă, 
ceva din şi dintre părţi, ceva ce „există” -, ci, dându-l, 
totodată te dai, întreg.

În măsura în care cu mulţumire spornică - fiind mai 
treaz decât prezentul -, deci cu asumare te primeşti ca 
astfel întreg să te dai, eşti doi la singular (fiinţă „în mers”, 
„din” doi părinţi: mai mult decât o sumă, „din părţi”), 
eşti însuşi sporul - nu doar ceea ce rămâne, sumă, ci ceea 
ce e înainte, „dincolo”, ce tinde spre sine. Eşti cel ce se 
exprimă ca fiind aldoilea, acest-acela la persoana a II-a, eu-
ul care se comunică - sieşi şi lumii -, limba care gândeşte, 
eu-ul astfel fiindu-şi: tu. Identificăm aici sporul reflexiv, 
ontologic; pentru om: faptul de a fi (şi) „din” 
reflexivitate, de a fi în mai mare măsură, prin asumare 
mai treaz decât prezentul: a fi prezent în viitor.

Primeşti, eşti însuşi întregul, numai dacă te dai, 
întreg. Nu-l poţi despărţi pe doi la singular de te dai; 
altminteri doi ar fi plural. Cu chipul lui aldoilea, doi la 
singular se face revărsare de sine, însăşi expresia. Dacă 
Unu referă (ca fiind primul) la neasemănare, e (tinde a fi) 
neasemănarea, doi referă (ca fiind aldoilea) la momentul 
când neasemănarea se face sieşi asemenea, el e (tinde a 
fi) asemănarea neasemănării, este expresia. În ambele 
cazuri „tinde a fi” are marca mulţumirii şi totodată 
asumării: sporul reflexiv, ontologic.

De observat: aldoilea (a fi de felul părinţilor) „arată”, 
e starea de a fi din mers, a te primi şi a te da; al doilea (a 
fi de felul părţilor) „spune” prin statică şi statistică 
enumerare, fără de proprie capacitate - orizont lăuntric -, 
fără a putea numi întregul. Aldoilea vorbeşte limba care 
ea însăşi gândeşte, care de la sine spune cum că fiinţarea 
nu e umbra Fiinţei, ci nevoia nobilă, de sine, a Fiinţei, e 
fiinţă, pentru care trebuirea e generoasă atribuire de sine, 
spor reflexiv, ontologic: de a se arăta, a se pune în 
spărtura proprie, în fanta - măsură proprie până şi 
revărsării - ce mereu singularizează cu marca distinctă a 
începutului, de a se da.

(În domeniul, jurisdicţia judecăţii cu străşnicie numită 
drept Judecată de Apoi intră ceea ce dă - dăruitorul, pe 
de o parte, şi darul, de cealaltă parte, ca dat -, iar nu ceea 
ce se dă, unimea mitică, indistincţie dintre subiect şi 
obiect, deci nu harul. Orice religie care, într-un fel sau 
altul, a făcut uz până la abuz de „Judecata de Apoi”, de 
Apocalipsă, a cunoscut ea însăşi căderea din planul 
etern-divin în istorie, această judecată - teribil recul 
reflexiv, dinspre sfârşit spre început, Geneză - fiind şi un 
necruţător preambul al judecăţii divinităţii înseşi, secure 
la rădăcina odihnei, de după creaţie, a Creatorului.)

Identificăm alura lui aldoilea: ca şi cum după ce 
întregul trece - cel de fapt, sumă a părţilor -, rămâne 
întregul - cel de drept, asumare a părinţilor. Plasăm 
asumarea înaintea sumei. În nici un caz fiinţarea nu 
epuizează Fiinţa, nobleţea Fiinţei, al cărei „egoism” e a se 
da. Mereu treaz rămâne acel-acest „dincolo”. Depăşind 
exerciţiul amânării, amândoi părinţii - întregul de drept - 
se dau (asemenea realităţii până se face cuvânt), ca şi 
cum ar deveni părţi - întreg de fapt -, tocmai ca să 
rămână unu (un neacelaşi, neasemănător oricărui dintre 
ei şi totodată amândurora): cel ce va să se numească de 
drept întregul, cel ce nu doar are întregul (din părţi), ci 
este întregul (din întreg), e fiul-fiica.

Doi „în mers” se află la singular; singularul lui doi, fiu 
sau fiică, este aldoilea. Când spornic se dă, neasemănarea 
sieşi se face asemenea, timpul succesiv devenind reflexiv. 
Tocmai, pentru subiect sporul reflexiv, ontologic - faptul 
de a fi în mai mare măsură, mai treaz decât prezentul, 
prezent fiind şi în viitor - se realizează prin asumare, 
prin simultaneitatea nesimetrică, depăşind meschinăria 
enumerării, mărunţişul restului de pe piaţa de schimb.

Aldoilea se află în timp, în timpul succesiv, şi 
totodată percepe timpul, timpul reflexiv; el este timp. 

Mai mult decât vărsare, succesivitate, decât a fi din unu 
prin clonare, aldoilea e revărsare, reflexivitate - ceva de 
forma focului, un fel de vas -, e a fi din doi. Mereu 
revărsare. Ca şi oxigenul, timpul nu arde, dar întreţine 
arderea.

Un eu se arată, îşi dovedeşte alura lui aldoilea când 
este tu, când e ex-eu, când se ex-primă. Ceea ce nu 
înseamnă ex-comunicare şi ex-comuniune din unu, căci 
unu, reflexivitatea, nu excomunică, ci primul, cel care 
atinge viteza maximă, succesivitatea, care varsă de la 
sine - sau în sine, precum Cronos propriile progenituri - 
tot ce este. Reflexivitatea, clipa reflexivă dintre două clipe 
strict succesive, e fanta cu marca revărsării, a unui nou şi 
bun început. Tocmai, „eu se ex-primă, este tu, aldoilea” 
înseamnă reflexivitate-revărsare, pentru subiect: a fi şi 
din cunoaştere, din dialogul cu tine şi cu ceilalţi, a fi - 
recognoscibil şi consistent, esenţializat - stilizat prin fanta 
dialogală a revărsării.

Timpul succesiv, al vărsării, e timpul de fapt, din 
părţi; timpul reflexiv, al revărsării, e timpul de drept, din 
întreg. Iar „din întreg” timpul e din început, e însuşi 
momentul „la început”. Mai înainte de a fi din părţi, 
timpul e din întreg, cu alte cuvinte: timpul se pune 
înaintea lui drept început, drept timp reflexiv; 
reflexivitatea dă chip şi totodată neasemănare, teribilă 
putere, timpului şi a ceea ce este, iar succesivitatea dă 
asemănare timpului şi a ceea ce există.

Pentru subiectul muritor şi conşient totodată, timpul 
reflexiv - durată şi formă, timp durut, trăit - e 
preeminent timpului succesiv, precum convingerea, 
adevărului. De la sine, convingerea arată, pune în lumina 
adevărului subiectul, pe cel aflat „în mers”: aldoilea. Atât 
subiectul, cât şi adevărul în convingere - dezinvoltă 
expresie - se revendică de la aceeaşi cauză: neasemănarea 
care se face sieşi asemenea, ceea ce pur şi simplu este, se 
arată. Nu putem despărţi asumarea de cunoaştere de 
sine, subiectului fiindu-i proprie starea de trezire, iar nu 
agonia, târârea fără de formă proprie, fără de „dincolo” 
propriu.

Înainte de a fi din părţi, subiectul-întregul e din 
întreg; pentru subiect, revărsarea - vărsarea reflexivă - e 
propriul lui vas. În cuvânt, în întrebare subiectul se 
trezeşte, metabolizează neasemănarea până la 
asemănare. Din cuvânt-întrebare, odată cu timpul, 
realitatea-răspunsul - ceea ce este „de fapt” - a şi trecut, 
iar subiectului nu-i rămâne decât să se considere fiinţă 
„în mers” în chiar „spaţiu-timpul” tocmai rămas în 
cuvânt-întrebare. Într-un fel, în cuvânt, prin realitatea - 
infinită sumă de senzaţii - care tocmai a trecut, omul se 
percepe, îşi formează convingerile despre el, despre 
lume.

Din cuvânt, realitatea, lucrurile nu trec în neant, ci 
într-un fel de cer, suspendată revărsare, din el însuşi 
aruncându-şi cale spre a  urma - am spune: umăr la 
umăr - timpul, pe cel ce a şi trecut (cum tocmai acesta ar 
sta, şi-ar găsi sensul); nimeni nu poate ignora maxima 
capacitate a omului de a fi, în propriul lui cuvânt, 
contemporan cu timpul, de a fi deci în viitor, deja 
„dincolo”, bătând la uşa care se dovedeşte ideală 
trambulină celui aflat „în mers”. Pentru cei vechi, cerul 
însuşi merge, se face - aici pe pământ, pe terra - cale 
incompatibilă târârii. În peripatetismul cuvântului, 
subiectul îşi defineşte toposul şi ethosul său; el îşi 
construieşte nu atât „casa” zidită din lucruri, bunuri, din 
realităţi ce dau mai degrabă dependenţă de marş 
exclusivist, maşină belicos-rapace, cât „acasa”, starea 
imponderabilă de a te plimba, de a locui într-un cort. Şi-i 
importantă lucrare pentru un om să poată locui în cortul 
cuvântului său, să se plimbe pe/în propria lui limbă.

Subiectul, cu generoasă nobleţe faţă de ceilalţi - cu 
cuvântul identificându-se -, e cel ce se plimbă pe propria 
lui limbă, e cel ce purcede, ce întrupează proaspăt şi 
consistent începutul, care-i este cer şi cort totodată. 
Referim despre cel ce este din părinţi - capabil de 
convingere, înţelegere, de asumare -, spre deosebire de 
cel ce este din părţi, funcţionând mecanic, prin 
enumerare şi silită sumare, gata să-şi execute semenul, 
fără de milă. Referim despre aldoilea: doi „în mers”, cu 
alură reflexivă, de singular.

Pelerin, în regimul de „eliberare de real” din cuvânt - 
pentru el cerul nedevenind reper obsesiv posesiv, rapace, 
o carapace ritualică -, aldoilea se arată; şi numai în 
demers reflexiv şi de asumare totodată sublimul se 
întrupează, e purcedere, şi astfel putem identifica 
dimensiunea ontologică a reflexivităţii. Până şi gândul 
morţii, răsuflând, face - cu sărate şiroaie - să plângă 
oglinda unei reci auziri. Şi poate numai în măsura în care 
comunici cu tine cu-adevărat asculţi, şi desculţă inima ta 
hălăduie pe dealurile pulsânde ale copilăriei.

Liber chiar şi de tine însuţi, eşti la superlativ de treaz, 
deja în viitor, şi cu îndemânare la turnirul eternităţii 
foloseşti drept armă menghina zveltă cu un singur capăt, 
pârghia conjuncţiei disjunctive neexclusive „dar”. Pe 
partitura constituţiei, convingerii tale scrie cum că 
niciunul din doi, nici un părinte, nu-l exclude pe unu; 
subiectul nu e numai ceva ce „există”, din părţi, ci e şi cel 

ce „este”, din părinţi, e întreg-întregul. Tocmai, în cuvânt 
- în limba părinţilor - nu te identifici cu lucrurile, nu eşti 
posedat de lucruri, acestea nu-ţi sunt semenii tăi. În 
cuvânt, subiectul nu se leagă de lucruri, el se alege.

În cuvânt te simţi întrupat din părinţi, muritor şi 
deopotrivă conştient, tragic: eşti purtător de con-vingere 
- nu atât din două învingeri, o sumă, ci din învingerea 
reflexivă, care pe ea se învinge -, eşti cel ce se asumă, ce-
şi asumă - nobil dăruindu-se, treaz cât eternitatea fiind - 
semenul, eşti cel ce purcede până şi din el însuşi, precum 
începutul, precum cerul de treaz, mai treaz decât ziua 
care şi-a lipit pe ochi reclama pragmatică. În cuvânt eşti 
dispus să plăteşti cu a te avea preţul pentru a te fi, 
pentru a fi în mai mare măsură, şi din spor reflexiv. 

Când Unu se ex-primă, iată că reflexivitatea 
spaţializată - spaţiul fiind ceea ce se divide, semănând 
îndoială - se face născătoare de doi. Fiecărui dintre noi - 
muritori-conştienţi - i se cere să fie exprimare, din sine 
enumerare; în acerba competiţie - comparaţie care pe 
care, fără de milă -, iată că îndoiala, chiar disperarea, ţine 
loc de îndemn, de convingere, astfel să te bazezi pe a 
avea, a te avea, fiinţare din părţi, iar nu pe a fi, a te fi, 
fiinţare din întreg, din părinţi.

Cel mai adesea porunca „înmulţiţi-vă şi stăpâniţi 
pământul” este împlinită prin procedeul diviziunii, 
uriaşă cernere: înmulţire prin divizare - sumare şi nu 
asumare, asemenea fiinţelor inferioare - şi stăpânire prin 
divizare, după principiul dezbină şi condu. Numai că 
omul a ajuns a nu se stăpâni pe sine, a nu se înstăpâni - 
prin con-vingere, nobilă învingere de sine -, fiind fără 
spirit de discernere.

Exacerbând statutul de a fi exprimare - ca exprimare 
a exprimării lui Unu, exprimare a primului -, al doilea îşi 
taie, divide metodic, şansa de a fi unu. După primul (şi 
nu după Unu !), al doilea se află la timpul prezent care a 
şi trecut. Al doilea (fiind el fără dimensiunea 
autoconsistenţei - începutului - a reflexivităţii) cu 
insistenţă tinde a se avea, cantitativizat, în inventar. 
Aldoilea tinde a se fi: a fi şi din sporul reflexiv, ontologic, 
a fi unu după/din modelul Unu, pur şi simplu 
exprimare ontologică, cu mulţumire şi asumare.

De observat: doi, care ca o praştie a comparaţiei se 
exprimă - model şi ţintă având pe primul, cinic ispititor, 
de neatins -, devine al doilea, profund atins, până la 
disperare, de îndoială; pentru al doilea reflexivitatea e 
condimentată exploziv, luând forma fără de formă a 
vărsării, a târârii explozive, de către conjuncţia 
disjunctiv-exclusivă „dar”, a excomunicării şi 
excomuniunii, a anatemizării, total opusă lui „da”, 
„amin”. Doi care se imprimă - model şi ţintă având pe 
Unu - se face aldoilea, sieşi, smerindu-se, se face prin 
imprimare starea de-a fi profund împreună, perihoretică, 
unu luându-l pe celălalt drept primul, slujindu-l; pentru 
aldoilea reflexivitatea foloseşte conjuncţia disjunctiv-
neexclusivă „dar”, pârghia ce afânează terenul - dându-i 
forma revărsării, de intimă şi cosmică fantă - pentru 
sămânţa spornică a asemănării, spre comunicare şi 
comuniune.

Dacă al doilea tinde spre pomul cunoaşterii şi morţii, 
al judecăţii neîngăduitoare, al comparaţiei, aldoilea tinde 
spre pomul înţelegerii şi vieţii, al metaforei veşnic vii. 
Numai că drumul înţelegerii nu poate trece decât pe la 
pomul cunoaşterii; noi oamenii din cădere învăţăm să 
zburăm. În ipostasul lui aldoilea percepem un fel de 
recul, de reculegere reflexiv-ontologică a lui Unu, 
suntem însăşi metafora.

Dacă al doilea se află după doi, marcând 
succesivitatea, aldoilea se află între Unu şi doi, pentru a 
marca reflexivitatea proprie atât lui Unu cât şi lui doi. 
Starea de reflexivitate nu e una şi aceeaşi cu comparaţia, 
fie şi cu tine însuţi, ci cu identitatea, acel mereu 
„dincolo” - de felul lui aldoilea - al întregului însuşi. Şi-i 
lucru de înţeles: atingi în tine însuţi identitatea, propriul 
dincolo, numai pe calea reflexivă, căreia îi este proprie 
exprimarea. De unde, iată, Inexprimabilul - supremă 
Identitate - se exprimă, este intimă trebuire de sine; el se 
foloseşte de pârghia conjuncţiei disjunctive neexclusive 
„dar”, cu rol de trebuire care atribuie, drept dăruire (şi 
sieşi) de sine, spre a fi spornicul „dar reflexiv” - în care se 
regăseşte atât substantivul dar, cât şi conjuncţia dar.

Subiectul e cel ce se bazează, mai exact: se bazează 
ontologic pe reflexivitate. Lui îi este proprie starea de-a fi 
din doi părinţi, stare reflexivă, iar nu doar succesivitate. 
În nici un caz subiectul nu cultivă explozia drept starea 
de reflexivitate a succesivităţii - evident sinucigaşe, de 
felul terorismului. Terorist e cel a cărui identitate nu se 
exprimă prin „dar” reflexiv - substantiv şi totodată 
conjuncţie disjunctivă neexclusivă -, el nu se face 
prielnicul „dar” nici pentru „ceilalţi”, nici pentru el; 
pentru el, timpul nu are loc lăuntric, matrice-placentă, nu 
e gata de a naşte, spori din sine, e străin reflexivităţii, 
asumării, ca orice târâtoare explozie. Cei posedaţi de 
duhul posesiei-sumării sunt locuiţi de hipnotica 
disperare în faţa neantului.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
8. Aldoilea sau despre trezirea 
deplină în cuvânt
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philosophia perennis
Tragedia greacă – 
de la manifestare de cult, la 
discurs civic

Cristina-Maria FRUMOS

ut pictura poesis

Cea mai profundă dintre expresiile geniului grec, 
sinteză a entuziasmului dionysiac si a spiritului 
apolinic, în termenii gândirii lui  Nietzsche, tragedia 
antică afirmă sentimentul măreţiei individului în faţa 
zeilor sau a destinului. Proprie firii active şi 
întreprinzătoare a grecului îi este lupta în faţa fatalităţii 
ce apasă asupra destinului său. Esenţa tragicului unei 
situaţii existenţiale în care este plasat eroul rezidă în 
inutilitatea luptei pe care acesta o duce împotriva 
Destinului: „Întunecata Necesitate, împreună cu 
neîndurata Soartă se constituie în mecanismul profund 
al dramei şi însăşi puterea ei în faţa mediocrităţii 
omului constituie esenţa tragicului.” 

Prezent mai întâi în religie, expresie profundă a 
mentalităţii si spiritualităţii unei societăţi, sentimentul 
tragicului existenţei devine caracteristica teatrului lui 
Eschil, Sofocle şi al lui Euripide, regăsindu-se în toate 
manifestările vieţii grecilor antici. Pentru omul elen zeii 
sunt omniprezenţi, recognoscibili deopotrivă în ceea ce 
este favorabil, ca şi în ceea ce provoacă suferinţă, 
capabili a aduce bucurii sau nebunie în sufletele 
oamenilor sau ale altor zei. Versatilităţii divinităţilor se 
adaugă sentimentul nimicniciei omului, cântat de 
predecesorii poeţilor tragici. Acestui prim aspect 
definitoriu al vechii religii greceşti i se adaugă o altă 
concepţie dominantă, aceea a invidiei încercate de către 
zei - phthonos , credinţă răspândită atât în lumea antică, 
cât şi la unele societăţi actuale de tip arhaic: „Această 
credinţă pe care n-o întâlnim deloc amintită în opera 
lui Homer, pare să se fi răspândit în mod deosebit la 
sfârşitul epocii arhaice şi îi va mai stânjeni încă pe 
poeţii clasici (...). Pe de altă parte, tragicii se fac ecoul 
acestei credinţe.” O altă sursă a caracterului tragic al 
religiei greceşti o constituie anumite concepţii sociale 
primitive traduse în acte succesive de tipul: răzbunare, 
ispăşire, purificare. În conformitate cu acestea, o crimă 
trebuie răzbunată de cea mai apropiată rudă a victimei, 
iar acţiunea de răzbunare poate fi orientată către copiii 
ori descendenţii mai îndepărtaţi ai celui vinovat - 
concepţie generalizată în societăţile de tip arhaic. În alt 
sens, ispăşirea vinovatului, răscumpărată sau nu cu 
daruri, trebuie să se asocieze unor ritualuri de 
purificare. În caz contrar, vinovatul e urmărit de Erinii. 

În pofida unor influenţe indiscutabile a acestor 
concepţii religioase înfricoşătoare, individul a căutat să 
se elibereze de tragica lor tensiune, să se afirme în afara 
legăturilor lui cu familia sau clanul din care provine. 
Elemente ale raţionalismului grec incipient, de la 
începutul epocii arhaice, tind să se generalizeze în 
perioada democraţiei ateniene, dar ele se manifestă 
concomitent cu elementele orfice de esenţă tragică, 
prezente în spiritualitatea grecilor începând cu sec. al 
VII-lea î.e.n. Mircea Eliade distinge, în analiza 
izvoarelor orfismului, între două grupuri de realităţi 
religioase: 1) miturile şi tradiţiile fabuloase în legătură 
cu Orfeu; 2)ideile, credinţele şi obiceiurile considerate 
„orfice”. Menţionat, după opinia istoricului religiilor, 
pentru prima oară în sec. al VI-lea, Orfeu e înfăţişat pe 
o metopă, la bordul unei corăbii, cu lira în mână, 
pentru ca din sec. al V-lea, iconografia lui Orfeu să se 
îmbogăţească continuu: cântând la liră, îmblânzind 
prin sonuri suav-elegiace păsări, fiare sau barbari, 
sfâşiat în bucăţi de menade, sau în Hades, căutând s-o 
recupereze pe Euridice.

Manifestare de cult la origine, tragedia greacă îşi va 
păstra aspectul religios pe toată durata epocii clasice. 
Ideea pătimirii de care e impregnată natura eroilor 
tragici, aflaţi în situaţia ingrată de a încălca, în contra 
dispoziţiei lor, „legea morală admisă ca proprie lege 
pentru care plătesc printr-o suferinţă mai mare decât ar 
fi meritat” s-ar afla, conform aprecierii lui Guy Rachet, 
din studiul deja citat, la originea atât a orfismului, cât 
şi a misterelor de la Eleusis - ambele în măsură să-i fi 
influenţat pe poeţii tragici. Existenţa unui mit al lui 
Dionysos în epoca naşterii tragediei, ca şi acela al 
sfâşierii lui Orfeu, din cauza geloziei lui Dionysos, 
potrivit dramei lui Eschil, Bassarizii, este sugerată, în 
măsuri variabile, de fiecare dintre tragicii greci.

Concomitent cu atari credinţe tenebroase care 
marchează gândirea religioasă a momentului, ia 
naştere ideea destinului postmortem al sufletului, a 
transmigraţiei şi a imortalităţii acestuia: „...marele 
merit al lui Pitagora este de a fi pus bazele unei ştiinţe 
totale, de structură holistică, în care cunoaşterea 
ştiinţifică era integrată într-un ansamblu de principii 
etice, metafizice şi religioase, însoţite de diverse tehnici 

ale trupului.” Şi platonismul postulează existenţa unui 
„dincolo”, şi deci a unui principiu conştient nemuritor. 
În Phaidon, de exemplu, Platon practică o tehnică de 
anulare a tragicului prin relativizarea limitei absolute, în 
termenii teoriei tragicului a lui G. Liiceanu, întemeiată 
pe ideea că moartea este concepută ca o întâlnire cu 
generalul, fiindcă astfel universalul din om este 
restaurat, fapt ce permite recuperarea unei condiţii 
primordiale, autentice. Altfel spus, fiinţa trecătoare şi 
muritoare nu este esenţialul, ci doar o etapă spre 
esenţial. O atare valorizare a limitei, contrapondere a 
tragicului existenţial, reprezintă reflexul unui impuls 
elementar de mântuire, comun tuturor religiilor lumii.

Participând la esenţa tragicului, complexitatea 
acestor influenţe de extracţie religioasă asupra 
tragediei greceşti, trebuie proiectată în contextul care i-
a favorizat apariţia, prin sublinierea rolului mentalităţii 
religioase şi sociale în dezvoltarea instituţiilor şi 
credinţelor.

În  ceea ce priveşte originea tragediei, Aristotel nu 
pare a da indicii clare: „Ivită din capul locului pe calea 
improvizărilor, tragedia s-a desăvârşit puţin câte puţin, 
pe măsura dezvoltării fiecărui element dezvăluit în ea, 
până când, după multe prefaceri, găsindu-şi firea 
adevărată, a încetat să se mai transforme.” La început 
un simplu cor de satiri, după cum lasă a se înţelege şi 
Aristotel în Poetica, 1499, legat de cultul dionysiac 
primitiv a cărui manifestare reunea elemente 
mimetico-sincretice aparţinând dansului, cu cele 
extrase din saga eroilor şi recitate în ditirambi narativi, 
tragedia va conserva un aspect religios pe toată durata 
epocii clasice. În studiul dedicat naşterii tragediei, Guy 
Rachet realizează un panopticum al punctelor de 
vedere şi al teoriilor privitoare la originea genului, 
dintre care selectăm: „tragedia îşi are originea în 
ditiramb,” „tragedia ca derivare a lirismului coral,” 
„originea tragediei se leagă de cultul morţilor şi acela 
al divinităţilor chtoniene,” „tragedia s-ar fi ivit dintr-un 
joc sacru,” iar personajele mascate „reprezintă spiritul 
morţilor şi natura,” cu argumentul că „în numeroase 
civilizaţii apariţia lor a fost simbolizată prin dansuri cu 
măşti şi cu mimi care, atunci când se leagă de tradiţii 
mitice şi sunt structurate pe baza unui scenariu, sunt 
aproape de teatrul care se va naşte mai târziu tocmai 
pe baza acestor elemente.”

Indiferent de punctele de vedere mai sus expuse, 
tragedia nu poate fi definită în afara originilor sale 
religioase şi sociale –religiosul şi socialul sunt 
indisolubil legate în cadrul mentalităţii societăţilor 
arhaice, primitive. Aspectul religios al tragediei, asupra 
căruia insistăm, se traduce la nivel textual în 
evidenţierea tuturor elementelor fundamentale 
exprimate mai întâi în rituri sau culte: importanţa 
acordată sacrificiului, păcatul, visele, teofaniile, sensul 
purităţii sau al impurităţii, intervenţia oracolelor, a 
ghicitorilor et c.

Fiind o „reflectare artistică a unor fenomene 
considerate tragice în ordinea unui sens difuz” (G. 
Liiceanu, 2005:22), tragedia transmite un adevăr 
artistic, şi nu unul teoretic. Componentă a artei, poezia 
tragică reflectă tragicul de o manieră ce exclude 
conştiinţa tragicului, motiv pentru care 
tragediografului i se atribuie capacitatea de a ordona 
artistic o realitate ce pune în joc existenţa umană. Cu 
toate acestea, tragicul nu poate fi gândit în afara 
tragediei, care aduce la lumină eroi tragici şi situaţii 
prezentate scenic.

Experienţa artistică greco-romană cunoştea o 
singură formă a artei - frumosul, cu determinaţiile sale. 
Punctul de vedere socratic, potrivit căruia frumosul e 
nedespărţit de convenabil şi de util, nu-l va mulţumi 
pe Platon, pentru că acesta va fi interesat să determine 
nu frumosul din ordinea sensibilă, ci frumosul în sine. 
Marele merit al lui Socrate rămâne însă acela de a fi 
ridicat gândirea estetică pe o nouă treaptă de 
generalizare, mutând accentul de la ce este frumos? la 
problema ce este frumosul?; cu el începe procesul istoric 
de conceptualizare şi teoretizare a domeniului estetic, 
de desprindere a unei noi preocupări – meditaţia 
estetică. 

În Hippias Major Platon prefigurează perspectiva 
estetică, esenţială în considerarea frumosului, afirmând 
că el este generat de „desfătarea care ne vine de la auz 
şi de la văz.” Este prima oară când frumosul este 
sesizat acolo unde el se manifestă cel mai bine: în artă. 
Pentru prima oară conceptele de frumos şi de artă au 
fost integrate unui mare sistem filosofic: un sistem 
idealist, spiritualist şi moralist. Estetica platoniciană nu 
poate fi înţeleasă decât în relaţia ei intimă cu teoria 
ideilor, a sufletelor şi a statului ideal, elaborată de el. 
Separarea frumosului de obiect e momentul care 
semnifică incontestabil şi alunecarea spre realismul 
Ideilor. Dacă frumosul nu mai aparţine propriu-zis 

obiectului, nu rezultă din însăşi structura lui, ci este un 
adaos, determinaţiile sale nu mai pot fi găsite în însuşi 
obiectul frumos, ci în altceva. D. Isac susţine că „Acum, 
o dată pentru totdeauna, Platon ratează abordarea 
ştiinţifică a frumosului şi a artei.”

O nouă estetică se va contura odată cu filosofia lui 
Aristotel, chiar dacă ea a fost influenţată de cea 
pitagoriciană. O teorie a unui frumos transcendent, 
existent în sine, nu mai este posibilă la Aristotel, şi în 
aceasta constă marea deosebire dintre maestru şi 
discipol: estetica platoniciană se fundamenta pe o 
teorie metafizică idealistă, frumosul în sine era o 
realitate ontologică transcendentă. Aristotel va pleca 
realist, de la concretul imediat, - artele particulare,- 
ducând cercetarea de la ele, la general. Având în 
vedere exemplul artei, ca imitaţie, D.M Pippidi, în 
prefaţă la Poetica, 1998, notează: „De unde, însă, pentru 
Platon această imitaţie nu-i decât o îndeletnicire 
mincinoasă şi amăgitoare, mulţumită căreia artistul 
urmăreşte să reproducă mecanic realitatea exterioară, 
(...), Aristotel depăşeşte simţitor această concepţie, 
arătând ca obiect al activităţii mimetice nu realitatea 
superficială, (...), ci o realitate esenţială, o realitate 
posibilă în limitele verosimilului şi ale necesarului.” 
Definită de stagirit drept: „Imitaţie a unei acţiuni alese 
şi întregi, de o oarecare întindere, în grai împodobit cu 
felurite soiuri de podoabe, osebit după fiecare din 
părţile ei, imitaţie închipuită de oameni în acţiune( ...),” 
tragedia îşi revelează un aspect semnificativ, şi anume, 
efectul benefic asupra vieţii lăuntrice, mulţumită 
participării la acţiunea fictivă.

În cazul particular al poeziei dramatice, Platon 
acuzase această artă : că nu exprimă lumea ideală, ci 
numai umbra palidă a acesteia, care e realitatea 
sensibilă; că păcătuieşte împotriva religiei şi a moralei; 
că se bizuie pe partea cea mai puţin raţională a 
sufletului şi stârneşte patimi josnice, legate de plăcere 
şi durere. În Ion, frumuseţea versurilor nu era un merit 
al poeţilor, ci pur şi simplu o graţie divină; poetul era 
un transcriptor al fluidului şi şoaptelor de sus. Pentru 
Aristotel însă, poezia tragică prezintă legături cu viaţa 
religioasă a grecilor. Deşi nu e departe de a vedea în 
pasiuni elemente de tulburare a sufletului, stagiritul 
susţine că în cazul poeziei, pasiunile suscitate ar putea 
contribui la pacificarea finală a sufletului. Fenomenul 
numit de Aristotel katharsis, e pomenit într-un singur 
loc al Poeticii, la începutul capitolului al VI-lea, 1449, b 
23-27: „Tragedia (...), stârnind mila şi frica, săvârşeşte 
curăţirea acestor patimi.” Sentimente „bune” prin ele 
însele, mila şi frica reprezintă pentru Aristotel 
condiţiile necesare ale participării la acţiunea fictivă. 
Simpatia este nota fundamentală a emoţiei tragice.

Dacă în ierarhia lui Platon poezia dramatică 
figurează pe ultima treaptă, pentru Aristotel ea este, în 
schimb, realizarea absolută a procesului de imitare – şi 
tocmai pentru că determină o participare atât de 
intensă, tragedia e genul care întrupează arta literară în 
scopul ei cel mai înalt, atingându-şi ţelul „într-un chip 
mai deplin decât epopeea.”

Nietzsche este cel care va inaugura o perspectivă cu 
totul inedită în ce priveşte status-ul tragediei. În 
excursul său filosofic Naşterea tragediei din spiritul 
muzicii, analizând evoluţia artei în lumina dualismului 
apolinic - dionysiac, teoreticianul afirma că aceste două 
porniri, atât de diferite între ele, au fost capabile a da 
naştere unor creaţii viguroase, în care se îngemănează 
lumea visului cu cea a beţiei –ambele corespunzând 
unor fenomene fiziologice: Apollo şi Dionysos, „lume 
de vis” şi „chiot de bucurie mistică,” în drumul către 
izvoarele existenţei, „porniri artistice ale naturii ” 
manifestate în artistul uman, din sinteza cărora se naşte 
spiritul tragediei attice. Aşa-zisa seninătate a grecilor şi 
a artei lor e dublată, în hermeneutica lui Nietzsche, de 
teama în faţa morţii de care era stăpânit omul antic. 
Zeii olimpieni apar în atare viziune, ca sublimare a 
sentimentului de groază, ca o „consolare metafizică” a 
omului în faţa abisului existenţei: „Vraja este condiţia 
prealabilă a oricărei arte dramatice. Astfel vrăjit, 
exaltatul dionisiac se vede ca satir, şi, ca satir, îl 
contemplă pe zeu, adică, odată metamorfozat, 
contemplă, în afara sa, o nouă viziune, desăvârşirea 
apolinică a stării lui. Cu această viziune nouă drama 
este completă. Aşa fiind, trebuie să considerăm 
tragedia greacă ca un cor dionisiac care se dezlănţuie 
iarăşi şi iarăşi într-o lume de imagini apolinice.”

Tragedia greacă, înţeleasă ca transformare a 
misticismului în acţiune, e una dintre funcţiile 
distinctive ale democraţiei ateniene, fiind totodată 
condiţionată, atât în formă cât şi în conţinut, de 
evoluţia şi transformările din interiorul organismului 
social din care provine. În calitatea sa de produs al 
evoluţiei sociale, tragedia e studiată de George D. 
Thomson în 1968 în Aeschylus and Athens – the classic 
study in the social origins of drama, studiu în care 
cercetătorul englez explică evoluţia poeziei greceşti cu 

(continuare în pagina 23)
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arheologia spiritului

Călătorii şi pelerinaje 
iniţiatice (IX)

Bogdan Mihai MANDACHE

Călătoria în care Vergiliu i-a fost ghid lui Dante 
conţine multe elemente ale simbolismului navigaţiei 
la care Dante va face aluzie în primul cînt din 
Purgatoriu: "Lăsînd în urm-o mare aşa grozavă,/ de-
acum spre-a trece ape mult mai bune,/ vîntrele-ntinde 
duhului meu navă,//şi-ncep de-al doilea regn acum a 
spune,/ în care, spre-a fi demn de cerul sfînt,/ umanul 
spirit scoarţa şi-o depune." De altfel, acest simbolism 
al navigaţiei este mai evident cînd se fac referiri la 
bolta cerească şi la stele ca repere care au ghidat 
secole la rînd pe navigatori. Privind spre Ursa Mare, 
Dante observă un bătrîn pe a cărui faţă se oglindesc 
cele patru stele; era Cato, paznicul insulei 
Purgatoriului, cel care aflînd că au mandat divin în 
căutarea libertăţii îi va îndruma să îşi urmeze calea nu 
înainte ca Dante să sufere prima purificare care să-l 
cureţe de tina infernului. Purificarea corespunde unei 
adevărate probe iniţiatice, Vergiliu spălînd obrazul 
plîns al lui Dante, aşa cum îi poruncise Cato: "spre 
dînsu-ntinsei faţa mea cea plînsă,/ şi-atunci îmi apăru 
coloarea vie/ ce-n Iad îmi fuse-atîta vreme stinsă". 
Apoi Vergiliu îl încinge pe Dante cu un fir de trestie, 
simbol al umilinţei, bază a realizării spirituale, a 
deschiderii omului spre influenţa harului divin, a 
primirii investiturii spirituale.

Călătoria prin Purgatoriu este mai dificilă întrucît 
Vergiliu, ca locuitor al Limbului, cunoştea mai bine 
Infernul. Lumea Purgatoriului este una înşelătoare, 
plină de capcane, de amăgiri, obstacolele iniţiatice 
luînd forma sentimentalismului, a zăbavei, cînturile 
IV,V şi VI fiind despre zăbavnici, iar cîntul VII despre 
principii şi nobilii neglijenţi: "Oh, slujnico Italie! trist 
ospel/ şi navă-n viscol, ce-şi pierdu pilotul,/ nu 
doamnă de provincii, ci bordel!" Etapa finală a 
Antepurgatoriului este valea, descrisă ca o grădină 
înverzită şi plină de flori multicolore, cu mii de 
miresme. Valea este un paradis intermediar, unde 
sălăşluiesc cei pedepsiţi pentru neglijenţă, dar care 
încă se bucură de privilegiile deţinute anterior; "valea 

cu flori, susţine Mircea A. Tămaş, este o etapă 
iniţiatică ce încheie Antepurgatoriul, vestind Paradisul 
terestru, culmea Purgatoriului, şi pentru a întări 
similitudinea, Dante aşază ca paznici ai văii doi îngeri 
cu săbii de foc, aceştia luptîndu-se şi îndepărtînd 
Adversarul-şarpe". În vîlceaua înflorită Dante 
adoarme, în vis apărîndui Lucia, cea care îl va 
conduce la poarta Purgatioriului: "văzui că-i poartă, şi 
că stau supt ea/ trei scări de trei colori deosebite,/ şi-
avînd portar ce mut încă stătea.// Voi cei de jos,-aşa-
ncepu a zice,-/ ce vreţi, şi cene-i cel ce v-a condus?/ 
Vegheaţi ca drumu-n sus să nu vă strice!// Spre bine 
paşii ducă-vi-i nainte,-/ vorbi din nou acel gentil 
portar,-/ păşiţi acum pe-a noastre trepte sfinte". Cele 
trei trepte sînt albă ca marmura, lustruită ca oglinda, 
prima, aspră şi arsă, a doua, compactă şi solidă, de 
culoarea sîngelui proaspăt, a treia. Cele trei trepte pot 
sugera trei trepte ale mărturisirii (pocăinţa, 
mărturisirea, mulţumirea) sau cele trei faze alchimice 
inversate. Îngerul le va deschide poarta cu două chei, 
una de aur, cealaltă de argint, indicîndu-le succesiunea 
misterelor, dar mai ales atrăgîndu-le atenţia să nu 

privească înapoi, să lase deoparte legăturile lumeşti, 
căci altfel vor fi respinşi din Purgatoriu.

Urmează cele şapte cercuri sau ocoluri în care cei 
doi călători întîlnesc relele morale ale lumii: trufia, 
invidia, mînia, trîndăvia, zgîrcenia şi risipa, lăcomia, 
desfrînarea. Depăşirea celor şapte cercuri îl apropie pe 
Dante de Paradisul terestru, apropiere vestită de cîteva 
semne: un arbore ciudat, avînd forma unui brad 
inversat, un arbore încovoiat de fructe şi provenind ca 
vlăstar din Arborele cunoaşterii binelui şi răului: "Din 
ram în ram, cum bradul se gurguie/ spre vîrf, acesta-n 
jos se-nrămura,/ ca nimeni, cred, în el să nu se suie". 
Guénon spunea că la arborele inversat rădăcinile 
reprezintă principiul, iar ramurile manifestarea. 
Străbaterea celor şapte cercuri se încheie cu 

purificarea în foc: "Şi-apoi:-De-aici în sus, închis la 
deal vi-e pasul/ cît timp n-aţi ars în foc! Intraţi, şi-un 
cînt/ din foc venind vă va conduce pasul (...) 
Frîngîndu-mi mîinile spre cer aduse/ priveam în foc, 
imaginîndu-mi foarte/ văzute trupuri de-om de foc 
distruse (...) Şi sigur crede că-ntr-această pară/ a 
focului chiar mii de ani de-i sta/ nici fir de păr din 
creştet n-o să-ţi piară (...) Văzînd că stau tot ferm şi-
nchis în mine,/- Atît-mi-a zis, puţin cu vorbe crude-/ e 
zid de-aci-ntre Bice-a ta şi tine", Beatrice reprezentînd 
influenţa spirituală care permite depăşirea probei. 
Dante pătrunde în Paradisul terestru, descris ca o 
pădure divină, înmiresmată şi răsunînd de cîntecul 
păsărilor; ajuns pe celălalt mal al rîului Lete, ultimul 
obstacol care îl desparte de celălat tărîm, Dante va 
avea un alt ghid, pe Matelda, misiunea lui Vergiliu 
încheindu-se.

A treia carte din Divina Comedie este Paradisul, 
descrierea călătoriei cereşti, care debutează cu o 
descriere a ceea ce este indicibil: "Mărirea Celui care-
atotpătrunde/ mişcînd întregul tot şi dînd splendoare/ 
mai mult' aici şi mai puţin' altunde!// În cerul cel mai 
plin de-a lui lucoare/ eu fui! Văzut-am stări, ce-a le 
descrie/ nu şiu, nu pot, cîţi au să le scoboare." O 
primă etapă a călătoriei este cerul Lunii, acolo unde se 
află cei care şi-au călcat siliţi jurămintele; referindu-se 
la "viia rază", Mircea Tămaş face o apropiere cu era 
masonică a Adevăratei Lumini, numărul ciclic 65 se 
scrie în cifre romane LXV, de unde LVX, Lux, 
Lumina divină. Al doilea cer este al lui Mercur unde 
lumina devine mai intensă datorită capacităţii lui 
Dante de a vedea limpede; aici sînt cei cei care au fost 
tentaţi prea mult de faima lumească, în detrimentul 
gloriei celeste. Al treilea cer este cel în care se află 
duhurile iubitoare, este cel care încheie seria cerurilor 
afectate de lumea pămîntească, de lumea 
contingentului. Trecînd de aceste trei cercuri, Dante se 
îndreaptă spre cerurile duhurilor perfecte, care sînt 
deasupra oricăror influenţe spirituale. Dante enumeră 
12 înţelepţi, printre care Toma de Aquino, Albert cel 
Mare, Solomon, Dionisie Areopagitul, Boeţiu, sf. 
Dominic, sf. Francisc. Dante împreună cu Beatrice 
trec prin cîteva cercuri îndreptîndu-se către mijlocul 
cercului unde, într-o lumină orbitoare se arată Soarele 
spiritual, Isus, înconjurat de sufletele fericiţilor: 
"văzui-aşa 'ntre mii de flăcărele/ nou soare-acum, şi-
asemeni foc le da/ cum face-al nostru cu-ale noastre 
stele.// Prin viia lui lumină s'arata/ a-a de-aprins 
substanţa lucitoare/ în ochii mei că n'o putui răbda." 
Dante se află acum în Empireu, acolo unde prin 
îmbăierea în fluviul Paradisului se transformă şi va 
putea zări trandafirul celest ("apoi spre-al rozei centru 
aureu"), pentru ca apoteoza să se poată împlini: 

eliberarea, identitatea supremă, vederea desăvîrşită, 
Lumina luminilor. "Vederea luminii, cum o descrie 
Dante, afirmă Mircea Tămaş, este desăvîrşirea 
iniţiatică, realizarea spirituală care, în isihasm, e o 
vedere negrăită a Tenebrelor supra-luminoase". Este 
unirea cu Lumina adevărată, veşnică, neschimbătoare, 
netrecătoare: "spre veşnica lumin' apoi cătară/ cum nu 
credeam să poat'un muritor/ să caute'n ea cu-aşa 
lumină clară (...) Lumină'n veci, ce-ntreci cu-o 
veşnicie/ umanul gînd (...) Înaltul vis se rupse aici de-
odată;/ ci-mi şi porni şi-al meu şi dor şi velle,/ 
asemeni roţii ce-i egal mişcată/ iubirea care mişcă sori 
şi stele". Cu aceste versuri se încheie una din marile 
creaţii poetice ale universalităţii, care de secole 
stîrneşte deopotrivă admiraţie şi nedumerire, incitînd 
la noi interpretări ale viziunii danteşti asupra lumii.

Aceste rînduri nu şi-au propus decît o succintă 
privire asupra firului întîmplărilor pe care Dante le-a 
trăit în călătoriile sale prin Infern, Purgatoriu şi 
Paradis, în care, pe urmele altor cititori, am văzut 
posibile etape ale unui parcurs iniţiatic. Este cu 
putinţă ca multe interpretări care au urmat această 
linie să fie influenţate de lecturi asupra tradiţiei 
iniţiatice, lecturi ale unor cărţi apărute cu precădere în 
secolul al XIX-lea, să fie de asemenea influenţate de 
afirmarea unor curente de gîndire, cum este 
rozicrucianismul, cu mult posterioare scrierii lui 
Dante, dar în care pot fi identificate unele elemente 
similare, dar este greu de susţinut că J.V. Andreae ar fi 
fost influenţat de poetul florentin. Că în scrierea lui 
Dante există un sens aparent şi un sens ascuns, este un 
fapt prea bine ştiut, la fel şi existenţa a patru nivele 
posibile de lectură şi de interpretare nu mai poate 
nimeni să o conteste. René Guénon vorbeste despre 
posibile apropieri între textul lui Dante şi scrieri 
hermetice, masonice sau rozicruciene. Este posibil ca 
părinţii masoneriei speculative să fi introdus în 
ritualurile gradelor înalte elemente din Divina 
Comedie, unii cercetători detectînd astfel de influenţe 
în ritualul Cavalerului Crucii şi al Trandafirului sau în 
cel al Cavalerului Vulturului alb şi negru. Un interpret 
al lui Dante, Aroux îşi intitula cartea din 1939 incitant 
şi harzardant: Dante heretique, revolutionaire et 
socialiste; era un mod de a da curs întrebărilor dacă 
Dante era catolic sau albiginez, dacă era creştin sau 
păgîn, dacă în scrierea sa pot fi identificate elemente 
de revoltă faţă de papa Clement al V-lea şi faţă de 
regele Filip cel Frumos, cei care au suprimat Ordinul 
Cavalerilor Templieri.

În cartea sa despre ezoterismul lui Dante, René 

Guénon scria că mulţi cititori vor fi nedumeriţi 

întrucît scrierea sa ridica mai multe probleme decît 

reuşea să rezolve: "Ţine de însăşi esenţa 

simbolismului iniţiatic să nu poată fi redus la formule 

mai mult sau mai puţin îngust sistematice, precum 

cele în care se complace filosofia profană; rolul 

simbolurilor este de a fi suportul concepţiilor ale căror 

posibilităţi de extensie sînt cu adevărat nelimitate, şi 

orice expresie nu este la rîndul ei decît simbol; prin 

urmare, trebuie rezervat întotdeauna un loc 

inexprimabilului, care este chiar, în ordinul metafizicii 

pure, cel mai important".  René Guénon lansa o cale 

de cercetare, asupra desăvîrşirii iniţiatice, care este şi 

astăzi de urmat de cei care se aventurează pe urmele 

lui Dante în Infernul, Purgatoriul şi Paradisul lumii 

simbolurilor.  
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cultura   religie    filosofie

Întotdeauna alegerile politice (locale, prezidenţiale 
sau parlamentare) sunt importante şi trebuie tratate cu 
seriozitate, pentru că de rezultatul lor depind 
posibilităţile de realizare şi împlinire a fiecăruia dintre 
noi. Problema este că rareori se întâmplă ca persoanele 
pe care le alegem să corespundă pe deplin 
convingerilor noastre, de aceea aş spune că seriozitatea 
trebuie să fie mai relaxată sau mai flexibilă. Cine 
rămâne foarte serios în politică riscă să devină sceptic 
social, în sensul că nu mai crede în puterea votului şi 
nu mai participă la viaţa publică.

Dacă ţinem cont de experienţa alegerilor din 1989 
încoace, atunci avem multe motive să cultivăm 
scepticismul electoral. Deseori am auzit vorbindu-se 
despre tentativele menite să dezorienteze şi să conducă 
la alegerea unui candidat pe care electoratul nu-l vrea. 
Am asistat neputincioşi la jocurile politicianiste ale 
diferitelor facţiuni, care au semănat ură, confuzie, 
diviziune, învrăjbire. Această stare de încrâncenare 
socială pare să dureze de vreo douăzeci de ani încoace. 
Efectul este următorul: unii ştiu pe cine vor alege, 
indiferent de cum merg treburile publice; alţii nu ştiu, şi 
printre aceştia se află şi credincioşii laici (catolici, 
ortodocşi, protestanţi etc.) cărora le pasă de ce se 
întâmplă în jurul lor.

Iată în continuare câteva principii şi orientări 
desprinse din învăţătura socială a Bisericii Catolice, care 
sper să îi ajute pe cei ce caută promovarea binelui 
integral al persoanei umane şi a puterii de 
discernământ.

I. Rolul Bisericii
1) Biserica se implică în societate şi în „politică”?
Da.
Relaţiile dintre oameni în societate determină adesea 

calitatea vieţii şi condiţiile în care aceştia se înţeleg pe ei 
înşişi şi iau decizii cu privire la viaţa şi vocaţia lor. De 
aceea, Biserica este atentă la tot ceea ce se întâmplă şi se 
trăieşte în societate, în special, este atentă la calitatea 
morală a vieţii sociale, adică la aspectele umane şi 
umanizatoare. Societatea cu toate activităţile sale 
politice, productive, economice, juridice, culturale nu 
este o simplă realitate seculară şi lumească pentru care 
mesajul Evangheliei ar fi nesemnificativ sau străin. 
Societatea antrenează totalitatea fiinţei omului, de aceea 
societatea oamenilor reprezintă „calea dintâi şi 
fundamentală a Bisericii” (cf. Compendiu de Doctrină 
Socială a Bisericii, 62 – prescurtat CDSB).

Relaţiile armonioase dintre Biserică şi lumea politică 
urmăresc evitarea cazurilor în care statul ar avea 
pretenţia să invadeze câmpul de acţiune al Bisericii, 
împiedicând activitatea sa liberă şi persecutând-o pe 
faţă sau indirect, pe de o parte, iar pe de alta, 
prevenirea cazurilor în care organizaţiile ecleziale nu ar 
acţiona corect faţă de stat (cf. CDSB, 427).

 2) Biserica are dreptul să evanghelizeze lumea 
politică?

Da.
Răspunsul Bisericii la darul mântuirii nu trebuie să 

fie parţial, abstract sau verbal, ci trebuie să implice toată 
viaţa sa şi toate relaţiile care o marchează, aşa încât nici 
un domeniu, inclusiv cel profan şi lumesc, nu trebuie să 
rămână străin de mântuire.

Biserica are dreptul de a evangheliza domeniul 
social, adică de a proclama Evanghelia în lumea 
relaţiilor de producţie, în lumea muncii, a finanţelor, a 
comerţului, a politicii, a justiţiei, a culturii, a 
comunicării sociale, în care trăieşte omul (cf. CDSB, 70).

3) Biserica se identifică cu vreun partid?
Nu.
Biserica nu se confundă cu nici un partid sau cu 

vreo comunitate politică şi nu este legată de vreun 
sistem politic. Lumea politică şi Biserica sunt 
independente şi autonome una faţă de alta în domeniul 
propriu şi ambele, deşi în mod diferit, sunt „în slujba 
chemării personale şi sociale a aceloraşi oameni”.

Deosebirea dintre religie şi politică şi principiul 
libertăţii religioase sunt două contribuţii fundamentale 
ale creştinismului la mersul istoriei universale şi 
dezvoltarea culturii umane. (Conciliul Vatican II, 
Constituţia pastorală Gaudium et spes, 76 – prescurtat 
GS; cf. CDSB, 50).

4) Biserica şi lumea politică se exclud reciproc?
Nu.
Biserica şi lumea politică se exprimă în forme de 

organizare care nu sunt scopuri în sine, ci în serviciul 
omului, pentru a face posibil ca el să-şi exercite pe 

deplin drepturile, inerente identităţii lui de cetăţean şi 
creştin, şi de a îndeplini corect datoriile 
corespunzătoare. Biserica şi comunitatea politică „îşi 
vor exercita acest serviciu în folosul tuturor cu atât mai 
mare eficacitate cu cât amândouă vor cultiva mai mult 
o cooperare reciprocă sănătoasă, ţinând seama şi de 
împrejurările de timp şi de loc” (GS, 76; cf. CDSB, 425).

5) Biserica recomandă sistemul politic al 
democraţiei?

Da.
Biserica preţuieşte democraţia pentru că asigură 

participarea cetăţenilor la opţiunile politice şi 
garantează supuşilor posibilitatea de a-şi alege şi 
controla conducătorii sau de a-i înlocui în mod paşnic, 
când consideră oportun, şi poate să respingă grupurile 
oculte ale puterii, care vor să condiţioneze sau să 
submineze funcţionarea instituţiilor legitime (cf. CDSB, 
567).

6) Biserica recomandă orice fel de democraţie?
Nu.
Biserica recomandă sistemul democratic bazat pe 

respectarea formală a regulilor şi, mai ales, pe 
acceptarea valorilor ce inspiră procedurile democratice: 
demnitatea persoanei umane, drepturile omului, binele 
comun ca scop şi criteriu al vieţii politice. Fără un 
consens general asupra acestor valori, democraţia 
devine instabilă sau se pierde (cf. CDSB 407).

NB. Prin democraţie, Biserica înţelege „o orânduire” 
şi, ca atare, un instrument, nu un scop. Caracterul ei 
„moral” nu este automat, ci depinde de conformitatea 
cu legea morală căreia trebuie să i se supună, la fel ca şi 
oricare alt comportament uman: depinde aşadar de 
moralitatea scopurilor pe care le urmăreşte şi de 
mijloacele de care se foloseşte” (cf. Ioan Paul II, 
Enciclica Evangelium vitae, 70).

7) Biserica respinge sistemele politice dictatoriale?
Da.
Străduindu-se să facă mai umană familia oamenilor 

şi istoria ei şi arătând omului vocaţia sa integrală şi 
definitivă, Biserica este ca un fel de bastion împotriva 
oricărei ispite totalitare (cf. CDSB, 51).

NB. Dictatura este o democraţie fără valori, fără un 
adevăr ultim care să călăuzească şi să orienteze 
acţiunea politică, ideile şi convingerile (cf. CDSB, 497). 
Dictatura este o viziune totalitară a societăţii şi a 
statutului, o ideologie pur lumească a progresului şi, ca 
atare, este contrară adevărului integral despre persoana 
umană şi despre planul lui Dumnezeu în istorie (cf. 
CDSB, 48).

II. Rolul credinciosului laic
Biserica Catolică îi îndeamnă pe fiii ei să participe 

activ la viaţa cetăţii, pentru a răspândi şi a trăi la nivelul 
structurilor şi activităţilor umane fundamentale valorile 
Evangheliei. În ţara noastră, vocea Bisericii învăţătoare 
pe această temă s-a auzit aproape constant din 1989 
încoace, dar mai ales în preajma alegerilor politice.

Cu toate acestea, mulţi creştini laici, şi chiar unii 
preoţi mărturisesc că nu le vine să meargă la vot, 
pentru că nu sunt mulţumiţi de situaţia economică, 
politică şi socială în care se află ţara noastră şi, mai ales, 
de felul în care sunt respectate drepturile comunităţilor 
catolice din România. Mai sunt şi alte motive care 
explică descurajarea lor: în trecut li s-a întâmplat să 
vadă că pe alocuri alegerile au fost măsluite, dirijate, 
manipulate etc.; apoi, s-au mai şi trezit în situaţia că nu 
ştiau pe cine să aleagă, fiindcă nu regăseau propriile 
valori în viaţa şi programul candidaţilor; în fine, au fost 
şi cazuri în care, pe lângă neputinţa de a se pronunţa 
asupra vreunui candidat politic, a lipsit încrederea 
creştină că valorile Evangheliei trebuie promovate chiar 
într-o lume în care domină mai mult întunericul decât 
lumina.

Pentru a veni în sprijinul indecişilor şi neimplicaţilor 
în viaţa publică, iată câteva criterii de orientare.

1) În cazul creştinilor, exercitarea dreptului la vot 
este o obligaţie morală?

Da.
„Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri 

omeneşti”. (1 Pt 2, 13.16).
Supunerea faţă de autorităţi şi coresponsabilitatea 

pentru binele comun comportă moralmente, printre 
altele (plata impozitelor, apărarea ţării, colaborarea 
loială a cetăţenilor la promovarea binelui comun), şi 
exercitarea dreptului la vot (cf. Catehismul Bisericii 
Catolice, prescurtat CBC, nr. 2240).

NB. Dispoziţiile autorităţii care a degenerat în 
oprimare nu sunt obligatorii pentru conştiinţele 
supuşilor (cf. CBC, nr. 1903). Supunerea faţă de 
autorităţi comportă uneori îndatorirea de a exercita o 
critică justă cu privire la ceea ce pare să dăuneze 
demnităţii persoanelor şi binelui comun (cf. CBC 2238).

2) Creştinul trebuie influenţat în alegerea regimului 

politic şi în desemnarea conducătorilor?
Nu.
Determinarea regimului politic şi desemnarea 

conducătorilor trebuie lăsate la libera voinţă a 
cetăţenilor (cf. GS 74).

Persoana umană nu poate şi nu trebuie să fie 
instrumentalizată de structurile politice, pentru că 
fiecare om are libertatea de a se orienta spre scopul său 
ultim, iar orice acţiune politică în care se actualizează 
istoric dimensiunea socială a persoanei, trebuie 
considerată întotdeauna drept realitate provizorie şi 
relativă, cel puţin din punct de vedere eschatologic şi 
teologic (cf. CDSB, nr. 48).

NB. Diversitatea regimurilor politice este admisibilă 
din punct de vedere moral, cu condiţia ca ele să 
contribuie la binele legitim al comunităţii care le 
adoptă. Conducătorii politici care sunt contrari legii 
naturale, ordinii publice şi drepturilor fundamentale ale 
persoanelor nu realizează binele comun al 
comunităţilor care îi aleg. (cf. CBC, nr. 1901).

3) Preoţii pot interveni direct în orientarea alegerilor 
politice?

Nu.
Păstorii Bisericii nu trebuie să influenţeze direct 

acţiunea politică şi organizarea vieţii sociale. Acesta este 
rolul credincioşilor laici, a căror activitate politică şi 
socială poate să implice o pluralitate de căi concrete. Ele 
trebuie să fie întotdeauna în vederea binelui comun şi 
conforme cu mesajul evanghelic şi învăţătura Bisericii 
(cf. CBC, nr. 2442).

Oricum, nimănui nu-i este îngăduit să revendice 
exclusiv autoritatea Bisericii în favoarea opiniei sale (cf. 
GS 43).

4) Credincioşii laici trebuie să se angajeze în 
politică?

Da.
Pentru credincioşii laici, politica este una dintre cele 

mai înalte forme de angajare creştină în slujba celorlalţi. 
Criteriile fundamentale ale acestei angajării sunt: 
promovarea binelui comun, a dreptăţii, respectarea 
autonomiei realităţilor pământeşti, principiul 
subsidiarităţii, promovarea dialogului, a păcii şi a 
solidarităţii (cf. CDSB, nr. 565).

5) Credincioşii laici trebuie să susţină principiile şi 
valorile morale în politică?

Da.
Lucrul acesta este posibil în situaţii politice concrete, 

aplicând în mod realist metoda discernământului 
personal şi comunitar, care porneşte de la cunoaşterea 
temeinică a situaţiilor şi de la reflecţia sistematică 
asupra situaţiilor în lumina Evangheliei şi a Învăţăturii 
Bisericii, şi ajunge la asumarea unor decizii operaţionale 
concrete, deci fără valoare absolută (cf. CDSB, nr. 568).

Atunci când sunt în joc exigenţe morale 
fundamentale, mărturia creştină trebuie privită ca o 
obligaţie inderogabilă care poate merge până la 
sacrificiul vieţii, la martiriu, în numele carităţii şi al 
demnităţii umane (cf. CDSB, nr. 570).

6) Valorile credinţei creştine se regăsesc într-o 
singură grupare politică?

Nu.
Nu există nici un partid care să corespundă pe 

deplin exigenţelor etice pe care le implică credinţa şi 
apartenenţa la Biserică. De aceea, adeziunea creştinului 
la o formaţiune politică nu trebuie să fie niciodată 
ideologică, ci întotdeauna critică, pentru ca programul 
politic al partidului respectiv să susţină condiţiile de 
realizare a binelui comun veritabil (cf. CDSB, nr. 573).

7) Există diferenţe între valorile credinţei şi cele ale 
formaţiunilor politice, între opţiunile personale şi cele 
făcute de comunitatea creştină ca atare în politică?

Da.
Deoarece există asemenea deosebiri, adeziunea la un 

partid sau la o mişcare politică trebuie considerată 
drept o decizie personală şi legitimă, bineînţeles, dacă 
partidele şi programele lor nu sunt în conflict cu 
valorile creştine. Pe cale de consecinţă, situaţia politică 
într-o ţară democratică normală trebuie clarificată 
printr-un dialog sincer între creştini, având în vedere, în 
primul rând, binele comun (cf. CDSB, nr. 574).

III. Rolul candidatului politic
Pentru catolicii din România, votarea ar fi un 

moment de mândrie şi de bucurie, dacă printre 
candidaţii de la alegerile politice s-ar afla şi 
personalităţi de confesiune catolică, cu nume bun la 
nivel local şi convingători prin trăirea lor religioasă. Din 
păcate, suntem departe de un astfel de moment. Nu 
ştiu dacă se va întâmpla curând aşa ceva, totuşi, când 
vine vremea să mergem la alegeri, trebuie să ne 
comportăm ca şi cum am avea doar candidaţi catolici.

Fiindcă vorbim despre cine ne reprezintă pe noi în 
politică, mă întreb: de ce catolicii români au atât de 
puţini reprezentaţi în politică la nivel naţional şi 
internaţional? De ce comunităţile catolice la nivel local 
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poziţia sa a îndemnat la reflecţie şi celelalte ţări din 
cadrul Antantei. Astfel, într-o notă a Foreign Office-
ului, se preciza: „Lipsa noastră de a nu fi luat act de 
existenţa lui (a Consiliului, n.n.) a provocat o mare 
dezamăgire în rândul românilor din străinătate. A face 
imediat acest lucru ar restabili lucrurile. Aceasta nu ne 
creează nici o obligaţie de nici un fel, ci din contră, 
pentru prima dată ne situează în adevărata noastră 
poziţie faţă de transilvăneni, prietenii noştri cei mai de 
nădejde”. În urma misiunii românilor ardeleni în 
S.U.A., condusă de Vasile Lucaciu şi V. Stoica, a luat 
fiinţă în această ţară Liga naţională română care, la 13 
septembrie 1918, a fuzionat cu Comitetul naţional 
român, cuprinzând într-o singură organizaţie toţi 
românii din Statele Unite. În Anglia a luat fiinţă, în 
decembrie 1917, Societatea Anglo-Română, cu un rol 
important în propagarea ideilor favorabile României şi 
idealului ei naţional.

În deplin acord cu hotărârile luate de Consiliul 
Naţional Român Central (C.N.R.C.), pe teritoriul 
Transilvaniei s-au format consilii judeţene, locale şi 
gărzi naţionale, ca organe activând sub conducerea 
C.N.R.C. La 9 noiembrie 1918, C.N.R.C. a trimis 
guvernului maghiar o notă ultimativă prin care se cerea 
preluarea puterii depline în teritoriile româneşti, 
acţiune la care s-a trecut imediat. În prealabil, la 7 
noiembrie 1918, C.N.R.C. a lansat un manifest pentru 
pregătirea Marii Adunări Naţionale la Alba-Iulia, în 
care se arăta: „Mersul irezistibil al civilizaţiei omeneşti 
a scos neamul nostru românesc din întunericul robiei la 
lumina conştiinţei de sine… vrem să trăim alături de 
celelalte naţiuni ale lumii, liberi şi independenţi”.

Pregătirea şi desfăşurarea istoricei Adunări de la 
Alba Iulia, care a marcat încheierea procesului 
desăvârşirii unităţii statului naţional român, ca şi 
dovezile elocvente asupra aderării la hotărârea de unire 
cu regatul României a populaţiei germane şi a celorlalte 
naţionalităţi conlocuitoare sunt cunoscute. Hotărârea 
Unirii a fost luată într-o atmosferă efervescentă, de 
înălţător entuziasm patriotic, de către Marea Adunare 
Naţională, ca organ politic reprezentativ al întregii 
naţiuni româneşti din Transilvania, formată din 1228 de 
deputaţi aleşi prin vot universal de către cei aproape 4 
milioane de români transilvăneni. Cei peste 100 000 de 
români veniţi să asiste la măreţul moment au primit 
hotărârea Unirii cu cel mai mare entuziasm.

Semnificaţia istorică fundamentală, majoră, a 
evenimentului era, evident, aceea a apoteozei marelui 
ideal al unităţii naţionale, a unui început de eră nouă în 
viaţa poporului român reunit – în întregime şi definitiv 
– în cadrele unui singur stat

Conferinţa de pace de la Paris care a pus capăt prin 
tratate de pace conflagraţiei mondiale nu a făcut decât 
să consfinţească de jure o stare de facto împlinită prin 
voinţa unanimă a tuturor românilor.

În perspectiva istoriei, făurirea statului naţional 
unitar român, a României întregite, în memorabilul an 
1918, şi confirmarea lui prin Conferinţa de pace de la 
Paris evidenţiază din plin faptul că ţara noastră nu a 
făcut parte din rândul profitorilor unei păci realizate 
prin bunăvoinţa învingătorilor, ci a fost expresia vie şi 
dinamică a naţiunii române, a aspiraţiilor de veacuri ale 
unui popor hotărât să trăiască unit, liber şi independent 
în vatra în care s-a zămislit.

interesele noastre româneşti… Pretindem: ca împreună 
cu fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria, cu care ne 
găsim în aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul, care 
ne convine nouă, în cadrul românismului.

La 14 octombrie 1918, deputaţii români din 
parlamentul de la Viena, foştii deputaţi din Dieta 
Bucovinei şi primarii români din localităţile din această 
parte a Moldovei, precum şi alţi reprezentanţi ai 
românilor s-au întrunit în Palatul Naţional din Cernăuţi, 
într-o adunare politică care s-a transformat în Adunare 
Constituantă. Adunarea a adoptat o moţiune care 
hotăra: „Unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări 
româneşti, într-un stat naţional independent”. Adunarea 
a hotărât ţinerea Congresului general al Bucovinei la 15 
noiembrie 1918, care să hotărască asupra viitorului 
acestei provincii.

La 12 noiembrie, Consiliul Naţional al Bucovinei a 
preluat efectiv conducerea ţării, alcătuind un guvern în 
frunte cu Iancu Flondor şi împiedicând în acest fel orice 
tentativă de realizare a planurilor austriece. Întrunit în 
palatul metropolitan din Cernăuţi, la 15 noiembrie 1918, 
Congresul general al Bucovinei şi-a deschis lucrările. La 
acest Congres erau reprezentaţi românii (74 de delegaţi), 
ucraineni (13 delegaţi), germanii (6 delegaţi) şi polonezii 
(6 delegaţi). Congresul a votat o moţiune în unanimitate, 
în care se sublinia: „[…] bucovinenii n-au pierdut 
nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi 
suferinţă, va sosi şi că moştenirea lor străbună, tăiată 
prin graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea 
Bucovinei la Moldova lui Ştefan şi că au nutrit vecinic 
credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui, când 
se va uni toate ţările române dintre Nistru şi Tisa într-un 
singur stat naţional unitar; „[…] Drept aceea noi, 
Congresul general al Bucovinei, întrupând puterea 
supremă a ţării şi fiind investiţi singuri cu puterea 
legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale, hotărâm: 
Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, [în 
vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu 
regatul României]!”.

Actul Unirii Bucovinei cu România a fost salutat cu 
entuziasm de poporul român de pe întreg teritoriul 
patriei. Astfel, la 2 decembrie 1918, ziarul „Românul” 
scria: „Ţară mândră a fraţilor, Bucovina, deslipită 
aproape un veac şi jumătate de către mişelia austriacă, a 
ajuns iarăşi liberă, încorporându-se la sânul Mamei sale. 
[…]. Ziua de 15 noiembrie va rămâne scrisă pururea cu 
litere de aur în istoria poporului român de 
pretutindeni”.

„În întregime şi definitiv”
Primul moment de importanţă hotărâtoare, care a 

deschis calea victorioasă a luptei pentru Unirea 
Transilvaniei cu România, a fost istorica declaraţie de 
autodeterminare a naţiunii române din Transilvania de 
la 18 octombrie 1918, rostită în incinta Parlamentului de 
la Budapesta de către deputatul Alexandru Vaida ; 
această declaraţie fusese redactată de Vasile Goldiş şi 
aprobată de Comitetul Naţional Român în şedinţa de la 
Oradea din 12 octombrie: „ Pe temeiul dreptului firesc 
că fiecare naţiune poate dispune, hotărî singură şi liber 
de soarta sa, naţiunea română din Transilvania doreşte 
să facă acum uz de acest drept, ca liberă de orice 
înrâuriri străine să hotărască singură aşezarea ei printre 
naţiunile libere, precum şi stabilirea legăturilor de 
coordonare a ei cu celelalte naţiuni libere”.

Hotărârea istorică adoptată, va fi transpusă în 
realitate prin cursul irezistibil al desfăşurării 
evenimentelor. După izbucnirea revoluţiei burghezo-
democrate din octombrie 1918, la 31 octombrie lua fiinţă 
Consiliul Naţional Român – devenit mai târziu Consiliul 
Naţional Român Central cu sediul la Arad. Manifestul 
care anunţa acest eveniment a fost publicat în ziarul  
„Adevărul”. Începând de la această dată, lupta pentru 
Unire îmbrăca un caracter deschis, care se va manifesta 
ca atare în cursul evenimentelor ce au urmat.

În timp ce, în România, Unirea era pregătită prin 
rezistenţa armată împotriva duşmanului, prin eforturi 
de organizare, prin strângerea legăturilor şi coordonarea 
acţiunilor cu românii din Transilvania, peste hotare erau 
întreprinse demersuri pentru captarea opiniei publice, 
pentru mai buna lămurire şi înţelegere a realităţilor 
româneşti, de natură să atragă un mai eficient sprijin 
politic şi diplomatic.

De o deosebită importanţă este constituirea, în ziua 
de 3 octombrie, la Paris, a Consiliului Naţional pentru 
Unitatea Românilor. Acest organism a fost ales de către 
Adunarea generală a românilor şi exprima „conştiinţa 
unanimă a românilor ce se află sub jugul monarhiei 
austro-ungare, indisolubil legaţi de soarta românilor din 
Regat”. Preşedintele noului organism era Take Ionescu, 
vicepreşedinţi Vasile Lucaciu, Octavian Goga, 
Constantin Angelescu şi Ion Th. Florescu, iar printre 
membri se aflau C. Mille, N. Titulescu, Traian Vuia, G. 
C. Mironescu ş.a. Franţa a recunoscut imediat Consiliul, 
asigurându-l că „poate conta pe deplinul ei concurs”, iar 
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miscellanea
(urmare din pagina 2)

originea în ritualul totemic al societăţii tribale, spre 
genul epic în perioada monarhiei (Homer, Hesiod), 
spre ditirambul primitiv în aristocraţie, spre tragedie şi 
comedie în perioada democraţiei greceşti. Originea 
tragediei e pusa astfel în relaţie cu riturile de iniţiere 
ale societăţilor secrete primitive (clanul totemic), cu 
misterele eleusine, trecând prin cultul lui Dionysos şi 
prin orfism.

Un aspect care a preocupat pe specialiştii americani 
în studii clasice – J. Thompson, S. Goldhill, N. T. 
Croally – îl reprezintă acela privitor la relaţia dintre 
“instituţia” tragediei şi ideologia polisului atenian al 
secolului al V-lea î.e.n. Ca parte a discursului civic, 
tragedia este ea însăşi producătoare de ideologie. 
Sensul descriptiv al termenului  ideologie  se referă la 
ansamblul credinţelor, valorilor, dezideratelor, 
intereselor unei societăţi, ori la producerea sensurilor şi 
ideilor într-un sistem social. Departe de a o înţelege ca 
gândire a altuia, ideologia secolului al V-lea, aşa cum  
este ea definită de N. T. Croally “is produced in civic 
discourse, access to which is controlled by the citizens. 
I differ from Goldhill 1986, 74. He says that ideology 
must not be taken as a strictly physical description of 
the polis, nor as the political structure and the history 
of political institutions, nor as daily life, religious life 
and so on.” Pentru Croally ideologia se referă 
la acele elemente ale discursului civic care permit unui 
grup dominant – bărbaţi liberi – să se autodefinească, 
confirmându-şi astfel conştiinţa de sine prin opoziţie 
cu altul, considerat inferior – sclav, femeie, barbar. În 
termenii cercetătorului “the self” (cetăţenii atenieni 
liberi) se construieşte pe sine numai prin opoziţie cu 
“the other”. Dacă tragedia chestionează, examinează şi 
afirmă ideologia, autoexaminarea, în calitate de 
constituent al ideologiei ateniene este perfectată în 
discursul tragic. Acesta s-a dezvoltat ca răspuns la 
evenimentele contemporane, la alte genuri literare, la 
dezvoltarea conştiinţei de sine, a conştiinţei creaţiei 
unei tradiţii tragice. Secolul cinci atenian a furnizat 
drept cadru al examinării ideologiei războiul. Acum el 
este deja prezent în discurs. Începând de la Homer 
războiul oferă cel mai bogat material deopotrivă 
pentru discursul poetic şi pentru cel retoric, 
reprezentând calea cea mai directă de evaluare a 
trecutului, de stabilire a standardelor prezentului ori 
de generare a ideologiei. Ideea raportării la altul – 
femeie, sclav, barbar, zei – folosită în autodefinire a fost 
accentuată succesiv in războaiele care marchează 
Grecia în acest secol: războiul persan (500-448 î.e.n.), 
victorie în urma căreia se naşte în conştiinţa grecului 
noţiunea de barbar, şi războiul peloponeziac (431-404 
i.Hr) – un riguros test de conservare a raportului self – 
other, prilej de iluminare asupra polarităţilor: 
libertate/sclavie, om/zeu, viaţă/moarte.  Războiul 
peloponeziac, cu efectele sale masive şi devastatoare în 
viaţa cetăţenilor, pune în discuţie însăşi legitimitatea 
ideologiei ateniene: lumea greacă e pusă împotriva ei 
înseşi. Euripide cum vom vedea mai departe va utiliza 
mitul drept cadru de examinare a prezentului său, într-
un moment istoric care impune o evaluare a 
consecinţelor războiului asupra ideologiei democratice 
ateniene. 

Pe de altă parte, victoria grecilor în războaiele 
persane a contribuit la producerea ideologiei, 
autodefinirea (self-definition) constituind de altfel miza 
principală într-un război. Analogic, considerăm ca 
Eschil ar fi putut fi, e drept, tributar tradiţiei mistice, 
mitice, dar deopotrivă ar fi putut utiliza tensiunile 
casei Atrizilor drept pretext pentru a aduce în prim 
plan aportul victoriei grecilor la producerea şi 
afirmarea ideologiei democratice.

Oricum, ca parte a discursului civic, tragedia are 
propriile legi şi trăsături, introducând un nou tip de 
spectacol în sistemul festivalurilor din oraşele-state 
greceşti. Adânc înrădăcinată în tradiţia mitică şi 
luându-şi temele din legendele eroilor, deci din epic, 
tragedia aduce în faţa spectatorului nu realităţi stabile, 
cât probleme al căror sens rămâne uneori ascuns. Dacă 
epicul a furnizat dramei caracterele, conflictul, marii 
eroi văzuţi ca modele, în drama în schimb, eroul 
legendar devine subiect de dezbatere, individ în care se 
poate regăsi orice grec din audienţă. 

Noutatea şi modernitatea tragediei greceşti constă 
în deschiderea unui nou spaţiu în cultura greacă – “the 
space of imaginary”: “A consciousness of the fiction is 
essential to the dramatic spectacle; it seems to be both 
its condition and its product” ( ). 
Ficţiunea, iluzia create de-a lungul unei reprezentări 
dramatice în imaginarul audienţei venite să asiste la 
evenimente petrecute în trecut dar plasate într-un timp 
prezent, evocă poate unul dintre cele mai importante 
atribute ale zeului Dionysos, anume acela de a menţine 
confuzia între realitate şi iluzie, între sine şi pierdere de 
sine. 

(pag 263) 
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Fericirea a zecea) Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata 
voastră multă este în ceruri. Doar n-aţi vrea să vă recuperaţi 
banii de bere şi cafele de la nişte literaţi pricăjiţi ca vai de 
lume!

3. Glosar critic al “Quasar”-ului:
Ambreiaj primar = ceva în stilul “a fost odată” (hai să 

purcedem la treabă, dragă lectoraşule, sper să nu mai vrei 
vreun alt un alt “captatio benevolentiae”);

Accelerator diegetic = acţiune efectivă  eficace  eficientă, 
contribuind la creşterea ritmului acţiunii; de acţiuni fictive 
sau ineficace sau ineficiente  cu alte cuvinte acţiuni 
abstracte  te poţi folosi mai degrabă într-un eseu decât 
într-o povestire;

Debreiaj secundar = hai s-o mai ţinem aşa, lectoraşule, 
că cuvântul din poveste înainte mult mai este; ce, crezi că-
ţi dau drumul din gheare atât de repede?

Diegeză = dacă nu cunoşti acest termen-cheie al lui 
Ceauşu şi al altor umili înaintaşi, între care Aristotel, n-ai 
ce căuta în cenaclu şi în viaţa literară în general!

Genial = calificativ rezervat exclusiv lui Mihail 
Grămescu;

SDV-uri = sex, droguri, violenţă  „acceleratorii 
diegetici” din scenariile de film hollywoodiene, 
acceleratori programaţi în sistemul 2, 3, infinit: două scene 
de sex explicit pe film, trei inhalări de droguri şi violenţă 
cât cuprinde;

Mimesis = dacă nu cunoşti acest termen-cheie al lui 
Ceauşu şi al altor umili înaintaşi, între care Platon, n-ai ce 
căuta în cenaclu şi în viaţa literară în general!

Sfert academic = o jumătate de oră, poate chiar o oră-
două (până când se hotărăsc oamenii să ajungă la 
cenaclu);

Spitalul Socola = un loc mai puţin adecvat dereglărilor 
psihice decât cenaclul „Quasar”: nu-i nevoie să fii nebun 
ca să participi la şedinţele noastre, dar e, totuşi, util;

Timp verbal = sunt două timpuri ale povestirii: 
prezentul („timpul trăirii”) şi perfectul simplu („timpul 
mărturisirii”); în anterioritate şi posterioritate timpurile 
verbale trebuie acordate. 

Rug
Cred că tot ce poţi să faci este să te hrăneşti din sânu-

mi sterp, iar apoi să-mi spui că acesta este un drog 
puternic, dar care se elimină în timp. Cu puterea obţinută 
astfel însă ştiu că ai să mă arzi pe rug şi ai să-mi modelezi 
cenuşa în forme menite să se năruie atunci când încerci să 
le dai viaţă. Nu ai veleităţi artistice! 

Tu tânjeşti după trupul meu uman lepădat de mine în 
cimitirul la a cărui poartă am pus de strajă un lup ce 
poartă pe umerii săi înfieraţi tot atâtea capete câte 
morminte are în pază. Fiecare îţi va urla-n pustiu câte o 
ghicitoare. Dacă vrei să treci de el va trebui să răspunzi la 
toate. Dar nu vrei. Ţi-e prea frică de lupi, de ghicitori şi de 
cimitire. În cazul acesta eu nu am ce să-ţi ofer în afară de o 
umbră fără contur aruncată peste trupul tău muritor, dar 
încă viu şi un urlet lunatic atunci când simt rugul 
aprinzându-se sub picioarele mele jenant de pământeşti. 
De aceea zâmbetul meu e rece. El mă ajută să dansez pe 
cărbuni încinşi. Dansez pe ritmul propriului meu zâmbet. 
Am să-ţi las în testament trupul meu uman. Lipsa lui de 
viaţă îi va da un plus de feminitate, aşa cum îţi place ţie. 
Să te bucuri de el înainte să se descompună. Şi nu-mi 
spune poveşti cu zâne oarbe mai ales acum când arunc în 
tine cu mere acre şi bucăţi de fier rupte din corpul meu 
înfierat. Mai bine vorbeşte-mi despre dansul tău. Ştiu că şi 
ţie ţi s-a construit un rug. Doar că tu nu ai zâmbetul rece.

Manuscrisul

Marius Ionuţ IURAŞCU
Luară manuscrisul şi începură să tragă de el până îl 

împrăştiară peste tot. Chiar rupseră câteva foi, aşa, pentru 
distracţie.

Luară apoi foile, le studiară atent pe toate părţile şi 
începură să facă şomoioage. Petrecându-le apoi una peste 
alta, punându-le la un loc şi sucindu-le se apucară să 
împletească o sfoară. Una scurtă, însă destul cît să facă un 
laţ.

Un copac.
„N-o să ţină”, îşi zise autorul în sinea sa, zâmbind în 

barbă şi privind amuzat la grupul celor cinci-şase care 
încercau să-l ridice la înălţimea textului. Îi petrecură lanţul 
pe după gât, apoi îi dădură drumul şi...

Şi a ţinut.
Fusese un text bun.
Autorul încă mai zâmbea inconştient, legănându-se 

uşor în adierea vântului.
Resemnaţi, începură să întindă foi albe de scris la 

marginea drumului şi călimări de cerneală deasupra 
acestora. Apoi fugiră şi se ascunseră repede în spatele 
unor cărţi groase. Nu avură mult de aşteptat.

Cineva se apropia. 

literaturile imaginarului

Grupaj realizat de George CEAUŞU

Porunci şi fericiri quasariene
Larisa SEVASTRE

Quasarian vine de la „Quasar” – cenaclu care 
funcţionează de mai bine de 30 de ani la Casa de Cultură a 
Studenţilor din Iaşi (a fost înfiinţat pe 25 februarie 1979). 
La ora actuală, Clubul UNESCO „Quasar” activează şi în 
cadrul Muzeului Literaturii Române din Iaşi, 
propunându-şi discutarea unor tematici actuale şi 
comentarea textelor literare. Desigur, modelul umoristic 
nu este exclus în tratarea unor teme.

1. Porunci veterotestamentare
Porunca întâi) Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai 

alţi dumnezei în afară de mine, de domnii critici din cenaclu 
şi de termenul „diegeză”, ultimul reprezentând o nouă 
chintesenţă în analiza povestirii (vezi Glosar critic).

Porunca a doua) Să nu-şi faci chip cioplit, nici altă 
asemănare, şi să te închini lor. Închină-te mai bine la un 
sponsor ca lumea.

Porunca a treia) Să nu iei numele Domnului Dumnezeului 
Tău în deşert, ia-l în balon şi unde / cum se mai poate 
împreună cu debreiajul secundar (v. acelaşi Glosar critic).

Porunca a patra) Adu-ţi aminte de Ziua Domnului şi o 
cinsteşte pe ea, venind la “Quasar” cu o zi înainte (orele 
11.00)! Şi fii domn: mânia Domnului (cu “D” mare), abată-
se asupra ta de nu vei respecta sfertul academic (v. Glosar 
critic)!

Porunca a cincea) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca 
bine să-ţi fie ţie şi să trăieşti mulţi ani pe pământ. Dar mai 
bine cinsteşte-i pe bieţii literaţi cu o bere, căci săracii au 
muncit din greu la texte proaste!

Porunca a şasea) Să nu ucizi un personaj în pagina a 
doua! Pentru că ai ratat trei şanse: să-l ucizi din prima, să-l 
transformi în erou principal (şi mort) şi să scrii un genial 
roman poliţist de o pagină! Şi mai voie la un singur act de 
violenţă extremă (gratuită): trăsneşte-ne în moalele 
capului cu măciuca estetică! Restul SDV-urilor se 
cenzurează (v. Glosar critic)!

Porunca a şaptea) Să nu trăieşti în desfrânare; trăieşte 
mai bine în deplină libertate, că tare urâcioşi mai sunt 
cenzorii post-decembrişti! (Deşi nici cu cei pre-decembrişti 
nu mi-era ruşine.)

Porunca a opta) Să nu furi munca altuia, nici măcar un 
paragraf de două propoziţii! Se admite doar un text întreg, 
ne-tradus încă, din literatura universală. Cu cât îl vei 
traduce mai prost, cu atât vei fi mai original! Iar dacă 
ceilalţi nu recunosc plagiatul, totul este în regulă: 
înseamnă că sunt inculţi sau chiar tâmpiţi.

Porunca a noua) Să nu ridici mărturie mincinoasă 
împotriva aproapelui tău, mai ales dacă textul citit este 
„acceptabil” spre „bunuţ”! Califică, domnule, textul ca 
genial şi nu-l uita nici pe autor, chiar dacă el nu este 
Mihail Grămescu! 80 la sută dintre autori sunt convinşi că 
apologetica şi critica sunt totuna şi că o comparaţie cu 
Shakespeare sau Grămescu prinde bine oricui. Doar dacă 
nu te prinde Grămescu să-ţi dea o mamă de bătaie sau să 
te dea în judecată pentru plagiat.

Porunca a zecea) Să nu pofteşti nimic din ceea ce este al 
aproapelui tău  cu singura excepţie că vinul, cafelele, 
ţigările şi femeile sunt la comun. 

2. Fericiri creştine
Fericirea întâi) Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este 

împărăţia cerurilor. Sunt singurii care au şansa să scrie orice 
carte genială  bineînţeles, cu excepţia cărţii de telefon a 
cartierului şi a nuvelelor lui Grămescu. Acestea prind mai 
bine la Spitalul Socola (v. Glosar critic).

Fericirea a doua) Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor 
mângâia  după ce bărdiţele noastre critice vor tăbărî asupra 
textului lecturat de el şi-l vor face arşice, adăugându-i un 
consistent ambreiaj primar (v. Glosar critic).

Fericirea a treia) Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 
pământul. Doar n-or avea pretenţii la gloria eternă a 
scrisului, care aparţine doar quasariştilor!

Fericirea a patra) Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de 
dreptate, că aceia se vor sătura şi vor sătura cu vinuri şi 
cafele nişte bieţi literaţi fără o lăscaie.

Fericirea a cincea) Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor 
milui. Dar vom fi fără milă la orice compromis calitativ din 
textele lor. Chiar la o biată virgulă pusă aiurea sau ne-
pusă aiurea, nemaivorbind de un timp verbal greşit greşit 
(v. Glosar critic)!

Fericirea a şasea) Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu. Dar e posibil din păcate, ca pe cei răi la 
inimă să-i doară-n cot.

Fericirea a şaptea) Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema. Dar dacă vor scrie proze lipsite de 
conflict, care vor face să ne trosnească fălcile, mânia 
cerului abată-se asupra lor!

Fericirea a opta) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a 
lor este împărăţia cerurilor. Pe bună dreptate îi vom prigoni 
mereu pentru textele lor proaste şi n-au şanse de fericire 
decât în Împărăţia de Apoi.

Fericirea a noua) Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina 
Mea. Doar ocara, cuvântul rău şi înjurăturile quasariştilor 
sunt admise: toate acestea aparţin unui scriitor călit în 
focul criticii de cenaclu.
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sunt ajutate mai mult de politicienii ortodocşi, 
protestanţi, foşti comunişti, chiar şi atei, decât de 
politicienii catolici? De ce tinerii catolici nu sunt atraşi şi 
nu sunt ajutaţi să intre în politică? De ce nu cultivăm 
mai mult interes pentru doctrina socială a Bisericii?

Fiecare răspunde cum ştie şi cum vrea, însă la 
întrebarea pe cine să votăm atunci când catolicii nu au 
reprezentanţi în politică, aş sugera următorul răspuns, 
şi anume cu acea persoană ce se apropie mai mult de 
principiile prezenţei creştinului catolic în politică. Cu 
alte cuvinte, votez un candidat ca şi cum ar fi catolic, 
chiar dacă nu este.

Un candidat se prezintă ca şi cum ar fi catolic, atunci 
când:

1) Candidatul înţelege politica drept o formă 
calificată de slujire a semenilor, de angajare în slujba 
celorlalţi (cf. CDSB, nr. 565).

NB. Politica este slujire publică dacă respectă 
libertăţile umane fundamentale, printre care şi 
libertatea religioasă, legea morală naturală şi 
promovează binele comun (cf. CDSB, nr. 567).

2) Candidatul nu favorizează punerea în practică a 
unor propuneri alternative sau contrare conţinutului 
fundamental al credinţei şi moralei creştine.

NB. Când candidatul întrevede că, practic, nu poate 
să înlăture programele politice şi legile contrare moralei 
creştine, cum ar fi de exemplu legea avortului, trebuie 
să-şi facă cunoscută în mod clar şi public opoziţia 
personală absolută în domeniul respectiv (cf. CDSB, nr. 
570). 

3) Candidatul dă dovadă de responsabilitate 
publică.

NB. Responsabilitatea publică se dovedeşte prin 
angajare serioasă şi clară, prin reflecţie, dezbateri 
politice şi decizii personale şi practice în favoarea 
necesităţii moralei în viaţa socială şi politică (cf. CDSB, 
nr. 566).

4) Candidatul se pregăteşte cu o grijă deosebită să 
exercite puterea conform regulilor democratice.

NB. Candidatul trebuie să respingă grupurile oculte 
ale puterii (cf. CDSB, nr. 567).

5) Candidatul dovedeşte că are discernământ şi 
aplică realist în practică principiile şi valorile morale.

NB. În lumina simţului realist, candidatul înţelege 
că, în politică, deciziile operaţionale nu au valoare 
absolută, că nici o problemă nu poate fi soluţionată 
definitiv, că problemele socio-politice nu pot fi blocate 
într-o schemă rigidă (cf. CDSB, nr. 568).

6) Candidatul respinge perspectiva agnostică şi 
relativistă a funcţionării sistemului democratic şi caută 
prin dialog şi fidelitate faţă de valori (naturale, morale 
şi supranaturale) să păstreze legătura dintre ordinea 
legală şi ordinea morală.

NB. Candidatul respinge adevărul produs de 
consensul majorităţii sau de anumite calcule 
politicianiste, mai ales când e vorba de decizii cu privire 
la viaţa celor săraci sau se face trimitere la realităţi 
morale fundamentale, cum ar fi sfinţenia vieţii, 
indisolubilitatea căsătoriei, unitatea familiei bazată pe 
unirea dintre un bărbat şi o femeie (cf. CDSB, nr. 569).

7) Candidatul trebuie să facă distincţie clară între 
sfera religioasă şi sfera politică, dar să nu le separe în 
mod radical (cf. CDSB, nr. 571).

NB. Candidatul manifestă respect faţă de orice 
confesiune religioasă şi caută să asigure o formă de 
pluralism legitim în care să convieţuiască armonic 
diferite tradiţii cultuale, spirituale şi caritative. 
Candidatul nu este adeptul unui laicism intolerant, care 
descalifică orice formă de credinţă religioasă, de 
angajare socială şi politică a creştinilor (cf. CDSB, nr. 
572).

Final
Da, o lume mai bună este posibilă şi merită să 

sprijini prin participarea ta la viaţa socială schimbarea 
ei în bine!

Această încredere îmi vine din Evanghelie. Dar, tot 
Evanghelia îmi spune că, în definitiv, nu poate exista 
un paradis pe pământ. Şi atunci, la ce bun să mai merg 
la vot?

În lumina experienţei creştine, sunt de părere că 
pragul dintre aceste două feluri de posibilităţi poate fi 
trecut prin iubire. Am auzit şi citit multe discursuri 
despre iubire, însă, învăţătura Papei Benedict al XVI-lea 
din recentele sale enciclice Deus Caritas est şi Caritas in 
Veritate m-a impresionat profund. În contextul acestui 
studiu, subliniez chemarea lui de a deveni misionari ai 
iubirii şi de a face prin viaţa şi apostolatul nostru ca 
valoarea absolută a iubirii să fie prezentă în toate 
raporturile sociale, politice, economice şi culturale.

Într-adevăr, dacă iubirea ar fi norma absolută, 
supremă a acţiunii creştinului, lumea ar putea fi 
schimbată în bine, inclusiv cetăţenii români şi România.

(urmare din pagina 22)

cultura   religie    filosofie
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Proiectul editorial Un secol de arte frumoase se 
împlineşte acum cu ultimele două volume consacrate 
artelor frumoase din întreaga Moldovă, după ce am 
consacrat Iaşilor şi Bucovinei volume distincte. 
Motivaţia acestei structuri porneşte de la argumentul că 
Iaşii s-au configurat în timp şi după contribuţiile asidue 
ale cărturarului Gheorghe Asachi privind învăţământul 
artistic ca un centru iradiant pentru întreg spaţiul 
Moldovei. De altfel, după Unirea din anul 1859, Iaşiului 
i-a fost conferit rolul de capitală culturală a 
Principatelor Unite. De atunci datează şi cutuma ca 
patriarhul României să fie desemnat Mitropolitul de 
Iaşi. În context, trebuie subliniată contribuţia majoră a 
pictorului italian Giovanni Schiavoni, cel care a realizat 
în capitala Moldovei, la cererea mitropolitului 
Veniamin Costache, conform contractului din anul 
1839, panourile pentru catapeteasma Mitropoliei. 
Italianul stabilit la Iaşi a realizat în tehnicile picturii în 
ulei, frescei, gravurii, creionului sau cărbunelui o 
veritabilă operă de pionierat. Pictorul, fost profesor la 
Academia Mihăileană, s-a interesat de compoziţia cu 
subiect religios, portrete, scene istorice, miniaturi, lucru 
confirmat şi de  Albumul pictorului care a fost 
recuperat şi a ajuns prin intermediul văduvei pictorului 
Gh. Şiller, în anul 1896, în posesia Şcoalei de Belle Arte 
din Iaşi. Meritul acestei recuperări îi aparţine primului 
director al Şcolii de Belle Arte, Gh. Panaiteanu 
Bardasare. 

Trebuie subliniat faptul, consonant cu remarca lui 
H. Blazian, că trecerea de la şcoala de iconari care 
producea zugravi de biserici la apariţia breslei 
zugravilor de subţire a definit premisele apariţiei prin 
decret Domnesc a Şcolilor de Belle Arte de la Iaşi şi 
Bucureşti în anul 1860. Acest moment fusese precedat 
de Şcoala franceză de la Miroslava unde a profesat 
pictorul vienez Honig. Acesta este, cu adevărat, 
momentul iniţial al apariţiei preocupării pentru artele 
frumoase la Iaşi. Ulterior, Gimnazia vasiliană include o 
clasă facultativă de zugrăvie în anul 1831, fiind un prim 
prilej prin care pictura din Moldova se înscrie în 
parcursul european al modernităţii. Opţiunea pentru 
înfiinţarea clasei de caligrafie, desen de peisagiuri şi de 
flori a condus ulterior la aducerea la Iaşi a pictorilor 
Iosif de Adler şi, mai apoi, a germanului I. Müller. La 
16 iunie 1835 visul lui Gh. Asachi se desăvârşeşte prin 
întemeierea, în casele lui Petrache Cazimir, a Academiei 
Mihăilene.

Recursul la istorie are rolul de a sublinia spiritul 
aplicat şi consecvent al lui Gh. Asachi de a educa atât 
elita ieşeană, cât şi publicul cu oarecare instrucţie în 
sensul accesului permanent la valorile artelor frumoase, 
emanciparea şi sincronizarea cu alte ţări europene. În 
plus, prin pictura cu caracter istoric,  Asachi încerca 
definirea unei identităţi naţionale, a unei necesare 
revigorări a tradiţiilor patriotice.

Momentul înfiinţării Şcolii de Belle Arte şi rolul 
major al pictorului Gh. Panaiteanu Bardasare, 
trimiterea unor tineri artişti la studii în Germania sau 
Italia, prezenţa ca profesor şi, mai apoi, preluarea 
responsabilităţilor de director al Şcolii de către 
nemţeanul Constantin D. Stahi, format în spiritul 
academismului german, sunt în dinamica lor temporală 
bornele ce marchează o evidentă evoluţie, deşi 
obstacolele nu au lipsit nicidecum. Ulterior, 
învăţământul artistic a evoluat prin trecerea la un alt 
nivel calitativ al vechii şcoli şi, prin Ştefan Dimitrescu, 
N.N. Tonitza, Jean L. Cosmovici, Corneliu Baba, Ion 
Irimescu  s-a înregistrat o evoluţie firească şi, în 
perioada interbelică, s-a produs o necesară racordare 
mai evidentă cu parcursul european al artelor frumoase 
în ansamblu. Se poate vorbi despre o identitate ieşeană 
complementară identităţii celorlalte provincii româneşti 
însă, cu modestie, nu putem ignora unele priorităţi 
ieşene adiacente ideii de şcoală artistică ieşeană.. Din 
această perspectivă, efortul nostru se motivează ca o 
reacţie la constatarea că există prea multe lacune la 
nivelul instrumentelor de lucru pentru istoricii şi criticii 
de artă, pentru colecţionari şi cei care se preocupă de 
comerţul cu arta, deşi au existat reuşite colective sau 
singulare notabile. George Oprescu, Ion Frunzetti, Ionel 
Jianu, Mircea Deac, Vasile Florea, Dan Grigorescu, 
Petre Oprea, Octavian Barbosa, Constantin Prut, Tudor 
Octavian,  Mircea Ţoca, Mihai Ispir, Corneliu Stoica, 
Negoiţă Lăptoiu, Alexandra Titu, Doina Păuleanu, 
Lexicoanele şi Enciclopedia Arc 2000, unele Dicţionare 
realizate la nivelul unor muzee sau iniţiative private 
acoperă însă doar parţial necesarul de informaţie 
asupra domeniului. Cărţile de referinţă, fundamentale 
în orice demers serios, trebuie să pornească de la 
identificarea cât mai completă la nivelul provinciilor 
istorice a acelor artişti care sau manifestat şi au fost 
vizibili în spaţiul public, documentare menită a înlesni, 

pe această bază, elaborarea unui Compendiu naţional, 
în mai multe volume, cu artiştii care s-au exprimat prin 
intermediul graficii, picturii, sculpturii, artelor 
decorative, designului, artelor video etc. Istoriile de 
artă, de până acum, unele inevitabil marcate de 
amprenta politicului în perioada post-belică, utile 
desigur, au condus deseori la ignorarea unor artişti 
valoroşi emigraţi sau cu probleme de cadre. După cum, 
tratarea lor în bloc, fără nuanţele necesare unui demers 
ştiinţific, pare la fel de păguboasă.. 

În comparaţie cu alte culturi, în România se pare că 
nu s-a  manifestat un interes major pentru cărţile de 
referinţă, cum se petrec lucrurile în alte ţări. Lipsa 
informaţiilor de bază generează inevitabil derută şi 
ierarhizări conjuncturale, discutabile, lipsite de 
consistenţă analitică. O 
autentică Istorie a artei româneşti 
de tip academic lipseşte şi, prin 
comparaţie cu preocupările 
literaţilor, plasticienii sunt, 
desigur, defavorizaţi. Nu 
excludem unele reuşite notabile şi 
nici nu trecem în minor reuşitele 
unor critici şi istorici de artă în a 
elabora studii, albume, monografii 
sau sinteze cum ar fi cele privind 
tehnica pastelului sau acuarelei 
româneşti, unele sinteze de artă 
contemporană, dar un corpus de 
volume similare celor din Germania, 
Franţa sau Italia lipsesc. 

Multe figuri de artişti remarcabili la 
timpul lor nu sunt cunoscute nici măcar în 
cercul limitat al comentatorilor şi istoricilor 
de artă, nu le este valorizată opera sau 
contribuţia individuală la menţinerea 
interesului pentru artele vizuale în 
ansamblu. Ar trebui, cred, să începem cu 
începutul în sensul elaborării instrumentelor 
de lucru absolut necesare oricărui demers de 
sinteză asupra fenomenului artelor plastice româneşti, 
revalorizarea unor artişti necunoscuţi sau uitaţi din 
varii motive şi subliniată, atunci când este cazul, a 
contribuţiei lor la evoluţia artelor plastice româneşti. 
Dacă vom avea astfel de instrumente de lucru la nivel 
naţional şi dacă Institutul de Istoria şi Teoria Artei şi-ar 
asuma responsabilitatea gestionării şi coordonării 
acestui proiect am lucra cu adevărat în sensul restituirii 
şi confirmării valorilor autentice, sincrone în plan 
artistic european, cu spiritul creator al tuturor 
generaţiilor. 

Albumul de faţă, cu cei peste 500 de artişti incluşi în 
sumar, unii afirmaţi înainte de anul 1900, în perioada 
interbelică şi până la cei mai tineri membri ai Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, valorifică informaţii de 
parcurs şi valorizează partea de identitate artistică a 
fiecăruia. Astfel, alături de importanţi artişti din Iaşi, 
neincluşi în primul volum al acestui proiect, se regăsesc 
confraţi din celelalte veritabile centre de artă cum sunt 
cele de la Galaţi, Bacău, Piatra Neamţ, Vaslui, Botoşani, 
Vrancea. Se va remarca desigur şi faptul că cei mai 
importanţi artişti plastici români, cu fericite excepţii , 
sunt majoritar originari din orizontul Moldovei. 
Disponibilitatea către creativitate a acestora poate 
proveni din dimensiunea reflexivă a comportamentului 
lor, după cum accesul la spiritualitate îi privilegiază. 
Observaţia, doar aparent subiectivă, se motivează şi 
prin cele mai multe dintre prezenţele în acest album.  

Patrimoniul Muzeelor de Artă din Moldova, mai 
bogat sau mai restrâns, constituie o importantă bază de 
documentare, o sursă de informaţii pentru orice 
cercetător interesat iar muzeografii expun şi conservă 
valorile locale şi naţionale, organizează individual sau 
prin colaborare cu uniunile de creaţie evenimente care, 
de cele mai multe ori, atrag un public deschis către 
dialogul cultural. Ritmul expoziţiilor personale sau 
colective, saloanele, taberele de creaţie sunt momentele 
unor evaluari şi prilejuri de satisfacţie privind 
potenţialul artistic al expozanţilor şi participanţilor. 
Astfel, se configurează pe fondul continuei emancipări 
a expresiei un univers de opţiuni şi se impune 
dominanta identitară a unei personalităţi sau a unui 
spaţiu cultural, a unei amprente stilistice sau a unei 
direcţii vizionare. Din păcate, în mare măsură astăzi 
asiduitatea unora pentru destrucţia structurii imaginii, 
prin apelul la aleatoriu şi gestică furibund-antipicturală, 
are menirea de a genera suspiciuni şi o uniformizare a 
expresiei cel puţin discutabilă. Şi aceasta cu cât artele 
frumoase româneşti au oferit în timp lumii creatori 
valoroşi, nu doar notorii. În acest sens, pe fondul 
creativităţii de excepţie a unor nume mari din arta 
românescă cum ar fi Grigorescu, Andreescu, Luchian, 
Petraşcu, Ressu, Pallady, Brâncuşi etc. subliniem 

remarcabila contribuţie a artiştilor evrei originari din 
România, cei care, prin preocupările lor de modernizare 
a limbajului sau prin exprimările în sensul manifestelor 
avangardei româneşti şi europene definesc un parcurs 
modern sub aspectul valorii. Se va remarca, desigur, 
faptul că unii artişti consideraţi de raftul al doilea au 
avut un rol major în menţinerea interesului pentru 
artele vizuale şi crearea eşafodajului pe care s-au înălţat 
cei cu adevărat invitaţi la festinul zeilor.

Albumul de faţă a fost realizat cu respect pentru 
trecut, cu luciditate pentru prezent, cu încredere în 
potenţialul creativităţii artistice româneşti. Ambiţia 
exhaustivului a fost un reper înalt, dar nu putem 
exclude posibilitatea că unii artişti ne-au scăpat şi nu 
numai din pricina noastră. Ne cerem scuze anticipate 

pentru aceste posibile neîmpliniri. Se 
cuvin mulţumiri tuturor acelora care 
ne-au ajutat în dificilul proces de 
documentare şi le exprimăm întreaga 
noastră preţuire şi gratitudine. Un 
Album de acest fel nu se poate realiza 
din orgoliu sau interes meschin, ci 
doar dintr-o imensă dragoste faţă de 
artişti şi de opera lor. Spectacolul 
vizual al artelor frumoase  ar trebui, 
întotdeauna, să se joace cu casa 
închisă...     

Cu câtiva ani în urma, într-o 
consecutie logica si cronologica de 
invidiat, cunoscutul carturar 
Valentin Ciuca – om al condeiului, 
al comunicarii media, al reflectiei 
estetice, al judecatii critice, fericit 

înlantuite – publica superbele volume 
surori „Un secol de arte frumoase la 

Iasi” (2004) si „Un secol de arte frumoase 
în Bucovina” (2005), pe care am avut 

privilegiul a le prefata. 
Scriam acolo, cu bucuria de a întâlni, cercetată cu 

acribie şi explicată sintetic, opera plastică a numeroşi 
creatori porniţi din spaţiul moldav, că lumea culorilor 
armonioase, a echilibrului formelor, a suflului permanent 
de Europă, nu a fost doar cea a vechii arte de la răsărit de 
Carpaţi, ea retrăind în ultimul veac, cel modern, sub 
semnul regal al tradiţiei şi sub cel revoluţionar al inovaţiei. 
Şi mai scriam încă, gândindu-mă la propria mea biografie 
de moldovalah iubitor al artelor, că Iaşul lui Valentin Ciucă 
îmi va fi fost un tainic punct de pornire, dacă am în minte 
rudeniile mele îndepărtate cu meşteri ai locului, de la Ion 
Balomir la Constantin Stahi.

Iniţiativa de a dedica un nou volum artiştilor Moldovei, 
cu rigoarea, gustul şi pasiunea pe care i le cunoaştem şi i le 
recunoaştem autorului, trebuie salutată cu reverenţă. Căci 
alături de literatură, de muzică, de arta dramatică înflorite 
în cea mai cultivată provincie a pământului românesc, 
artele vizuale au deţinut un loc eminent, dătător de măsură 
pentru aristocratismul moldovenesc despre care am scris nu 
o dată şi care confirmă intuiţiile de acum un secol ale lui 
Garabet Ibrăileanu.

Deschiderea continentala a Moldovei – cea pe care nu 
un singur peregrin a comparat-o cu Burgundia  –, a 
Moldovei lui Milescu si Dosoftei, a Costinestilor si a lui 
Cantemir, Moldova barocului vasilian poate fi înteleasa cel 
mai direct prin monumentele si prin operele sale de arta. 

În chip firesc, pentru boierii moldoveni care citeau 
curent pagini din Marmontel şi Florian, din Volney şi 
Voltaire, din Fénelon şi Montesquieu sau care puneau, la 
Târgu Ocna şi la Botoşani, pravoslavnice inscripţii 
încheiate cu text franţuzesc, artele vizuale de ei prizate 
trebuiau să se rânduiască într-un registru european. 

Căci ei erau cei care, la Iaşi, ridicau precum un Scarlat 
Sturza, case în gust apusean, într-o arhitectură palaţială 
cunoscută şi apreciată de simbolul aristocraţiei settecenteşti 
a  Occidentului, Charles Joseph de Ligne şi tot ei –  din 
neamurile Vârnav şi Kogălniceanu –  colecţionau opere de 
artă europeană sau comandau – precum familia Balş – 
armoriale cu „sămne” închipuite după regulile heraldicii 
apusene şi pentru care osteneau „arhitectoni” veniţi din 
împărăţia Habsburgilor sau „de la Pariz”. 

În Iaşii premergători atât de europenei „Junimi” îi 
şcolea pe tineri un Asachi, petrarchizantul trecut prin 
atelierul roman al lui Canova şi tot în capitala Moldovei, în 
vremea postjunimistă şi posteminesciană, prima 
Universitate a României se ilustra prin cursuri de istorie, 
filosofie şi artă universală urmate sau ţinute de Iorga şi 
Xenopol, de Negulescu şi Tafrali. În aceeaşi ordine a 
„boieriei culturale” putem înţelege cu mult mai bine 
educaţia rafinată şi cultura plastică, adăugate marelui lor 
talent, vădite de artiştii Moldovei de pe o parte şi alta a 
Prutului şi a Siretului, de un Pallady şi un Irimescu, de un 
Arnold şi o Miliţa Pătraşcu.

Să-i fim recunoscători, o dată mai mult, lui Valentin 
Ciucă pentru demersul său editorial,  demn de tradiţia 
locului unde osteneşte şi care, nu întâmplător, se mai 
numeşte şi „Florenţa României”.

Acad. Răzvan THEODORESCU       
      

Prolegomene
personalităţi ieşene

Decembrie         2009 

Valentin CIUCĂ

Argument
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Academia Păstorel
Fusese o excursie cu adevărat minunată prin ţinuturile de basm ale BUCOVINEI, 

mai ales că, plăcut impresionată de cele văzute, nevastă-mea făcuse mult mai puţine 
comentarii asupra modului meu dezastruos de a şofa, o chestie la care ea se pricepe 
foarte bine deşi nu are carnet de conducere. Eram hotărât să-i răsplătesc drăgălăşenia 
regalând-o cu un prânz  fastuos la un restaurant chinezesc, unul vestit prin aceste locuri, 
despre care auzisem numai laude. În timp ce ne îndreptam spre orăşelul acela plin de 
farmec din inima ţinutului dornelor am simţit nevoia de a-i destăinui ţinta aventurii, 
mai ales că o sprânceană ridicată cam mult mă îngrijora de ceva vreme. Soţia mea, de 
altfel ca majoritatea, nu este o admiratoare a delicateselor şi rafinamentelor culinare ale 
orientului, având chiar, despre ele, judecăţi destul de severe, ca să nu spun mai mult, dă 
dovadă şi acum de o înţelegere mult peste limita normală şi acceptă! Eu, un gurmand 
practicant, mă declar responsabil, deşi în fundul sufletului chiui de bucurie. Ba mai 
mult, fac eforturi, în minte pentru a-mi aminti cele mai sofisticate reţete ale bucătăriei 
chinezeşti, convins fiind că voi produce o impresie de neuitat asupra bunei mele soţii. 
Ştiţi, noi bărbaţii avem mai mereu această inconştienţă! Oricum odată ajunşi în micul 
orăşel, mai bântuim vreo două ceasuri pe străzile acestuia, ghidaţi cu multă competenţă 
şi mai ales bunăvoinţă, de sfaturile localnicilor, toţi, dar absolut toţi, foarte buni 
cunoscători ai locurilor. În sfârşit, rupţi de foame, pe când ne întorceam de unde 
venisem, vedem minunea!! O baracă, rămasă de la o amenajare de şantier, ce-i drept 
vopsită în mileniul acesta, inscripţionată cu binecunoscutele litere chinezeşti despre care 
nu poţi şti ce-ţi comunică şi împodobită cu lampioane de hârtii multicolore, plus nişte 
steaguri ce fâlfâiau în vânt!! Ăsta era! Parcăm şi intrăm pe o uşă laterală, că cea 
principală era doar de fason, nu se deschidea ca să nu se strice aranjamentele colorate. 
În interior, penumbră, capete de dragoni pictate pe pereţi, stampe cu înscrisuri la fel de 
enigmatice ca şi cele de afară, măsuţe rotunde cu faţă de masă roşie, de fapt aceasta era 
culoarea dominantă şi o chinezoaică de peste o sută de kile, rumenă şi blondă ce mătura 
şi cânta cu foc:„uni gioacî moldovenii, didisupt pamântu' jemi”(aici mi-am adus aminte 
de un coleg ce completa mereu nemuritoarele versuri cu vorbele răutăcioase: „de prostie 
şi de lene” desigur lipsite de cunoaşterea specificului local şi profund nedrepte!!), 
evident fără să ne bage în seamă! Ne aşezăm, începem să ne uităm pe pereţi, poate că 
am fi şi conversat dar, o foame năprasnică ne limita drastic opţiunile. După o vreme, 
este ştiut că oamenii de prin părţile acestea nu au prostul obicei de a-şi măsura viaţa cu 
ceasul, doamna chinezoaică se opreşte puţin din măturat şi zbiară:

- MARLENÎÎÎ, aidi fa c-o vinit nisti oamini, vez' di ai grijî!!
Undeva bufneşte o uşă şi în restaurant îşi face apariţia, într-un nor de fum, clona 

distinsei doamne apelante. Acoperită cu un halat ce cunoscuse în mod sigur şi vremuri 
mai bune, apariţia îşi roteşte privirile destul de crâncene prin locaţie, ne observă şi vine 
către noi. Constat cu oarecare uşurare că nu are satârul la ea, sau oricum, nu-l are la 
vedere. Când iese din nor, observ cu uimire, că arătarea dispune, în mod surprinzător, 
derutant chiar, de o faţă zâmbitoare colorată în roşu purpuriu. Intră în vorbă cu noi:

- Da si vânt v-adusi pi aisi pi la noi cî vad cî nu stet' di pin partea locului!?
Recunoastem destul de timorati ca într-adevar nu suntem localnici, chinezi nici atât 

(asta se dorea o gluma, dar n-a fost sa fie!) si daca nu este cu suparare am dori chiar sa 
mâncam ceva, ca suntem la drum si....

- Da, seava di baut nu vret?
Ca sa fentam dinozaurul cu tâte cât polobocul, eu spun ca acum sunt cu masina, iar 

nevasta-mea aflata într-o suspecta defensiva, declara ca ar gusta un rachiu de orez, ca a 
auzit ea ca...

- Şî di undi mama şioarilor să ieu io rachiu di şela? Be şî tu măi fimeii o drojdii ca tătî 
lumea, nu ti mai prosti, cî ti văd muieri în toată hirea!

Desi situatia mi se pare cam albastra simt ca ma pufneste râsul când sotia mea 
accepta sugestiile fiarei, ba chiar, manifestând o îngaduinta pe care nu i-o cunosteam! 
Ce-nseamna un restaurant exotic domnule, ma mir eu, dar numai mental!!

Deschid cartea de meniuri şi mă pregătesc să comand, numai că paginile sunt pline 
de înscrisurile acelea ciudate ce par făcute de un păianjen muiat în cerneală şi lăsat liber 
pe foaia de hârtie. Recurg la stratagema binecunoscută:

- Ce ne puteti recomanda din meniu, asa ceva cu specific, din retetele si specialitatile 
casei, ma rog....

- Aaaa, at' nimerit la tanc! Pai avem asa: bors di oasî, bors di coadî di vacî, siorbî di 
perisoari, fielu' doi cârnat' di oai, tochiturî cu carni di pursel, tocanî di seapî, cu curechi 
murat, sarmali dacî vret, or pârjoali di alaltîieri, iar la desert numa' poali-n brâu, da di 
seli buni cu brânzî di oai, di baut, samahoancî, drojdii, hin di sfieclî sî afinatî facutî di 
mini!! Aa, ti linji pi bot nu alta!

Desi nu împartasesc deloc entuziasmul bunei doamne, foamea si pasivitatea sotiei ce 
pare hipnotizata de butea vorbitoare, ma determina sa comand doua ciorbe, doua 
tochituri iar pentru a spori riscurile si doua poale-n brâu. Apoi o carafa de vin, fie ce-o 
fi! Tancul sovietic dispare de unde a venit si o vreme ramânem numai în compania 
vrednicei fapturi cu matura si mult talent interpretativ. Apoi, spre surprinderea 
generala, mâncam cele mai bune ciorbe, tochituri si poale-n brâu, din viata noastra si, 
culmea, nici nu murim! Ba, mai mult, pe la sfârsitul mesei, prindem oarecare drag de 
namila si ne simtim chiar rosi de o curiozitate specific urbana. Se pare ca balena 
raspunde normal efluviilor de simpatie pentru ca, la un moment, dat ma bate pe spate 
si-mi spune:

- Acu c-ai matu' chiscî sî io am terminat pi la bucatarii, ai sî mai stam di vorbî asa ca 
oaminii! Se aseaza pe un scaun care rezista doar pentru ca e chinezesc si astia nu 
glumesc când e vorba de calitate, apoi da o comanda:

- JENICÎ, ada fa sticla di cocârt, mai lasî sî tu matura seii sî hai sî vorghim sî nu zâcî 
oaminii istia cî suntiem muti! Numita JENICA, arunca matura si se misca, de data 
aceasta, neverosimil de iute pentru gabaritul afisat, spre a îndeplini comanda primita. 
Oricum, mult mai iute decât în secventele anterioare. Cum nevasta-mea nu face infarct, 
trag concluzia iresponsabila, ca viata e frumoasa, daca stii cum s-o privesti.

- Ai noroc sî sanatati, cî-i mai bunî di cît toati! Cioc-cioc, cele doua pahare de 
marimea unei galeti mijlocii descarca lichidul tulbure în gâturile, banuim, arse de 
pârjolul nuclear, sau, în cel mai bun caz de exploziile solare, din ce în ce mai frecvente. 

- Eaahhh, crusea mamii ii di viata, cî-i subtâri ca o atî, glasuieste artista JENICA, 
strabatuta de un puseu existentialist, atât de firesc marilor interpreti de muzica 
populara! Se aprind tigarile si MARLENA preia functiile narative atât de dragi noua 
tuturor:

- Apooo, nisi noi nu suntiem di pi-aisi, suntiem di loc di la DÂRMOXA, di-a lu' 
SMARANDACHI, dacî stii matali, asta di pi mamî, cî di pi tatî sini stii, cî mamaica zâse 
cî am hi a lu' popa GLIGOR din HÂNSESTI, da-po aiasta, chiar n-o poati nime dovedi. 
Sî cum ni ridicasâm noi fetiscani, ca ieram tari frumusali si tot' drasii di flacai sî tîne di 
noi, ne-am dus la oras la muncî la un patron, o spurcasiuni di pagân, cî iara turc, nu 

Pentru evitarea bolilor cu transmitere 
sexuală
Eu, sortit să fiu bărbat,
M-am ferit viaţa-mi toată
Şi de pomul lăudat
Şi de „poama” lăudată.

S-a votat constituirea fondului de mal-
praxis în domeniul sănătăţii
O culpă medicală, spus pe şleau,
Se-acoperă în doar o săptămână
Sau de Colegiul Medicilor, sau
De câteva hârleţe de ţărână.

Spitalele reclamă lipsa sângelui pentru 
operaţii
Când pacienţii-s disperaţi
Şi medicii au a se plânge,
Doar guvernanţii-s vinovaţi
Că cer „economii le sânge”

George Petrone

Dragoste şi delicatese
Antricot şi-un vin de clasă,
Cu draga mea am savurat!
N-a fost propriu zis o masă,
Lâng-o reclamă-am salivat...

Campania electorală
Vorbe goale, pâine frântă, 
Panglici multe şi baloane,
Plus orchestra care cântă
Numai  piese de tromboane!

Mihai Batog-Bujeniţă

Pseudofabulă pe carosabil
Când poliţistul de la "Rutieră"
Agent "de importanţă" pe arteră,
Te-a amendat pe unicul motiv
C-aşa "vru" muşchii lui,deci abuziv,
Nu proceda ca oamenii nătângi
Săltând din mijlociul mâinii stângi,
Că, exponentul legii în teren,
Considerându-ţi gestul drept obscen,
Îţi va "orna" c-o mie de motive
Măsura arestării preventive,
Că eşti un grav pericol social
Prin gestu-ţi indecent şi imoral.
Iar de aici urmează-un bâlci complet :
Cu stres, audieri pe la parchet,
Ce culminează c-un proces la care
Te vei alege cu o condamnare
Pentru delictul de obscenitate
Şi-ofensă faţă de-autoritate!...

Puteai să-mpiedici toată brambureala
De-ai fi ştiut s-aplici la timp MORALA :
Cu poliţistul de pe carosabil
Să te comporţi civilizat,amabil,
Nu apelând la gesturi de canalii,
Ci fin,cum fac doar intelectualii,
Să-i strigi "Măi,animalule !" în faţă,
Citând astfel din clasicii în viaţă !

Vasile Vajoga

 Concert
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate într-un mod plăcut,

Restaurant exotic
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnu-l înzestrase.
             Posibil ca mulţi ani să fi trecut,
             De când pe portative înşirase,
             Frânturi de dor, ori clipele duioase,
             Sau uneori imagini ce-a văzut. 
Ni le-a transmis şi-au răzbătut la noi
Prin violoncele, flaute, oboi,
Când discutau vioara şi cu pianul
              Dar prinşi de vraja măiestriei ştim,
              Că niciodată-n gând nu-i 
mulţumim
              Aceluia ce a compus, sărmanul.

Georgeta Paula Dimitriu

Ingratitudine
Când galii năvăliră noaptea droaie
Să îngenunche mândrul Capitoliu
A gâştelor spontană hărmălaie
Salvat-a Roma de măcel şi doliu

Scăpaţi astfel de tragică pierzare,
Latinii s-aşternură pe festin:
Sosiră muzicanţi şi dansatoare,
Se destupară buţile cu vin.

Şi se mai spune - oarecum în râs - că
Atunci când foamea prinse să-i răzbată
Şi-o potoliră cu fripturi de gâscă!

MORALA? După faptă, şi răsplată…

George Petrone

Sistemul "co-plată" - alternativă la şpaga 
din spitale
Desigur,n-om mai da ciubuc,
Dar adaptându-l pe Coşbuc,
"Din zei de-om fi coborâtori,
C-o plată tot suntem datori !!

"Performanţă sanitară”
Făcând succint o analiză
Confirm cu tentă cinică:
Sistemul nu-i deloc în criză
Ci e în...moarte clinică !

Vasile  Larco                                     

Rondel de-amur(G.) 
Se unduia, ca o cadână,
amurgul ruginiu. Eram
convins, naiv, c-o să-mi rămână
de-ajuns parfumul ei, balsam.

Iubire să fi fost când ne-am
iubit flămânzi ... o săptămână?
Se unduia, ca o cadână,
amurgul ruginiu. Eram

în camera umbrită. Gram
cu gram, s-a strâns pulbérea până
când cu amurgul cald, de lână,
am şters şi umbra ei şi geam.

Se unduia ca o cadână... 
Daniel Bratu

crestin ca noi. Da' munca-muncî, na, ca la patron, si vreie el noi aia fasem, da ni sî plate 
nu-i vorbî, nu ca sioflingarii istia di români! Da, la o vremi sî oplosasti pi-n locurili seli 
un chinez sî dischidi, si sî vez', o pravalii cu di toati… sî tuflisi si basmalutî sî papusei sî 
cordelutî, di toati, di toati!! Nouî ni cam plase di el cum iara el asa mai mititelut sî mai 
galghior sî una-douî, hai, pi la pravalii, ni mai râdem cu el pi-acolu, el ni mai dade, ba o 
basmalutî, ba o spelcî, ci ave sî el, cî iara bun la inimî cu toati cî dupa cautaturî nu pare. 

Da' n-o prea mers cu prăvălia, cî şini sî cumperi la noi pestelcî sau manuşî cu deşti!! 
Şî sî vez' şi-i vini odatî cîn' stătem noi aşa şî fumam!

- Ai tî ditchidim rettaurantu chinezescu, cu mancarea chinezescu, buna! Sî nisi una, 
nisi douî, dischidi crâsma iasta sî ni angajazî sî pi noi cu salariu. Bini-bini, da si credit' cî 
pune sineava gura pi mâncari, cî tot' stieu cî la ei sî mânâncî numa' câni, râmi, 
coropisnitî si gargaritî, cî ei n-au ca noi, vasi, porsi, hiti, clotani, nuuu, ei numa sobolani, 
câni, lacusti, toati cîcaturili!! Munse ghietu om, tatî zîulica sî dijeaba! Da, tot noi i-am zîs:

- Bai, baieti, ia lasâ-ni pi noi, cî noi stim mai bini cum sta treaba pi-aisi! Sî ni-o lasat cî 
nisi el nu pre mai pute, cî-l cam ajunsasî bautura, cî pînî la urmî s-o molipsât sî el, numa 
cî nu pute dusi ca sei di la noi, cari fasi asta din mos-stramos' sî l-o pravalit aracan di 
capu lui. Acu', nu-i vorba, cî sî munca l-o ninorosit, cî iel munse ca prostu' tatî zâulica, s-
acu sta pi cuptor sî traji la luleli, iar sara joacî cart cu tapinarii cân' vin istea la vali cu 
marfa. Da' sî videt' cum gioacî sî cum îi câstigî pi seia, nu-t vini a credi… 

- Dar de pierdut, nu pierde, întreb eu cam nedumerit?
- Ehaa, cherdi, cherdi, da asaaaa, mai pi sarî, da' nu cherdi gologani ca seia, el ni 

joacî pi noi, si dacî o cherdut, achitam noi sî banii ramân în casî!! Nuuuu, câ-i sâret di nu 
sî poati, nisi nu-t vini-a credi când îl vez' asa mititelut, ghetu di el!

Am simtit pe sub masa piciorul nervos al sotiei si mi-am dat seama ca e timpul sa ne 
vedem în continuare de drum. Multumim frumos, platim totul, inclusiv kilogramul de 
cocârt baut de doamne, iar spre seara eram acasa, putin obositi, însa fericiti, de 
frumoasa excursie facuta. Plus amintirile de neuitat de la restaurantul exotic.

Decembrie         2009 
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degustări cultural - literareDiafană şi inalterabilă, inima mea 
este o cană albă1

 "Mai răzvrătit ca vinul în fierbere uşoară
Mai răzvrătit ca gîndul în zi de început

 Mă las răpus de taină în zodia cea clară
Cînd vraja se întrupă în zbor necunoscut"

Emilian MARCU

"Cine ştie cum să piardă timpul se apropie de eternitate."
 Michel BRAUDEAU

Revista Ateneu, nr.10 (482), se deschide cu un 
interesant expozeu semnat de Emil Nicolae (M. Blecher 
şi J.-D. Bauby la Berck): "din punct de vedere existenţial 
(pentru că fiziologic, probabil lucrurile stau altfel) 
totul începe la Berck. De altfel, Inimi cicatrizate a purtat 
în manuscris titlul Berck, pur şi simplu (şi apoi, în 
trecere, Ţesut cicatrizat, pînă la forma finală)." Cronica 
literară, asumată de Adrian Jicu (Romanul holografic), 
comentează elogios romanul lui Viorel Savin: "Gresia 
albastră rămîne unul dintre cele mai complexe şi mai 
interesante romane ale ultimilor ani, rivalizînd cu 
acelea despre perioada proletcultistă apărute înainte 
de 1989. Iar cu un dram de noroc, această carte s-ar 
putea impune drept un roman de referinţă în proza 
contemporană." Am mai reţinut: Gaura-n cer facută de 
C. D. Zeletin ("La Bouteille à la mer"), eseul semnat de 
Gabriela Gîrmacea (Mihail Sebastian şi literatura 
engleză), Revenirile la Bacovia asumate de Constantin 
Călin, împreună cu amplul interviu realizat de Ioan 
Mitrea cu academicianul Alexandru Zub ("Lecturile din 
Pârvan mi-au influenţat gîndirea"). Poezie de calitate 
semnează Emilian Marcu şi Adrian Botez, alături de 
proză aşijderea (Viorica Marica Hagianu –  Asiguraţii). 

Din revista Argeş, nr. 10 (328), am lecturat cu 
încîntare Tălpile lui Nichita Danilov (Republica Federală 
Daniel Bănulescu), continuarea Istoriei etic-estetică a 
literaturii române cu al doilea episod (Ilie Constantin şi 
optimismul proletcultist), rubrica lui Şerban Foarţă 
Traduceri aminte dedicată lui Edgar Allan Poe 
(Valentine), Jurnalul de vacanţă a lui Nicolae Turtureanu 
(Portretul unei doamne), alături de paginile semnate de 
Liviu Ioan Stoiciu ("Literatura exista independent de 
critica"), Luca Piţu (Documentele antume ale "Grupului 
din Iaşi" – partea a patra), Dan Arsenie (Cineva 
întreba:Ce faceţi acolo jos în întuneric?), Dumitru 
Augustin Doman (Îngerul a strigat, un roman care 
rezistă vremurilor), Marin Ioniţă (Un scriitor în scaunul 
episcopal), Maria Şenilă-Vasiliu (Cu Pallady despre artă) 
şi Ion Focşa (Din suferinţele teatrului românesc: Liviu 
Ciulei). Nu în ultimul rînd, am reţinut poezia sensibilă 
alui Nicolae Coande şi Marian Drăghici, ultimul 
beneficiind şi de un consistent interviu alături de o 
încercare exegetică semnată de Mircea Bîrsilă 
(Intensitatea experienţei de viaţă în poezia lui Marian 
Drăghici).   

La Ancheta Cum staţi cu banii? întreprinsă de revista 
Apostrof, nr.10 (233), mai precis "ce urmări are asupra 
situaţiei dvs. financiare, şi deci asupra standardului 
dvs. de viaţă, faptul că aţi scris şi scrieţă cărţi şi 
colaboraţi la reviste?", răspund: Adrian Alui 
Gheorghe, Paul Aretzu, Ana Blandiana, Iulian Boldea, 
Leo Butnaru, Minerva Chira, Horia Gârbea, Radu 
Pavel Gheo, Florin Iaru, Letiţia Ilea, Ovidiu Pecican, 
Irina Petraş, Elisabeta Pop şi Romulus Rusan, ultimul 
concluzionînd: "Poate exagerez, dar concurenţa cărţii 
de divertisment şi a divertismentului de orice fel este 
mai ucigătoare pentru cartea de literatură sau de 
istorie decît orice criză economică. Va reuşi oare, 
aceasta din urmă să-i facă pe oameni mai înţelepţi, 
mai serioşi? Paradoxal, o reîntoarcere la austeritatea 
de fond ar putea aduce pentru cartea serioasă un cîştig 
spiritual. Sunt, oare, un naiv?" Şi aici putem citi poeme 
semnate de Nicolae Coande, alături de Péter Demény. 
Dosarul numărului este dedicat de Ion Vartic lui Petru 
Dumitriu (Un veac de singurătate boierească). Am mai 
reţinut Neobedienţa religioasă a lui Ştefan Bolea, lecţia 
inaugurală de la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
"Babeş-Bolyai" susţinută de Alexander Baumgarter 
(Nevoia de elite: După douăzeci de ani) şi proza lui Corin 
Braga (Acedia. Jurnal de vise 2). 

Din Bucovina literară, nr. 10-11 (224-225), am 
reţinut: interviul, realizat de L. D. Clement ("Noi nu ne 
promovăm valoarea literară sub forma unei politici de stat") 
cu scriitorul Horia Gârbea; poezie de calitate, semnată 
de Leo Butnaru, Aida Hancer şi Mariana Pândaru; 
cronica literară asumată de Theodor Codreanu (Dubla 
supravieţuire a lui Matei Vişniec), intervenţia (al cincilea 
episod) despre Interbelicul basarabean şi poezia "de 
tranziţie" (Voci feminine), alături de pagini semnate de 

Emanuela Ilie (Confesiuni camuflate), Isabel Vintilă 
(Bătrînul şi copilul, două arhetipuri ale devenirii în scrierile 
lui Gellu Naum), Ionel Popa (Înţelepciunea şi înţeleptul 
Sadoveanu), Alexandru Ovidiu Vintilă (Dialogul 
interdisciplinar), Ioan Holban (Cine bea lichior de toporaşi 
Vasile Proca – 60), sau Doina Cernica (Cercul poeţilor 
supravieţuitori).

Cu multă bucurie primim de la Chişinău revista 
Contrafort, nr.7-8 (177-178), cuprinzînd 32 de pagini 
dense, frumos tehnoredactate şi pline de conţinut. De 
la Editorialul asumat de Vasile Gârneţ (Epistole către 
prieteni), la paginile scrise de Vitalie Ciobanu 
(Romanul-thriller sau viaţa la ruleta rusească), Grigore 
Chiper (Cîteva personaje în căutarea unui autor), 
Alexandru-Florin Platon (Sinteza culturală 
cantemiriană), Eugenia Bojoga (Bilingvism, semilingvism 
şi planificare lingvistică), sau Petru Negură (Rostirea 
indicibilului sau visul orfic al scriitorului fără literatură), 
Alex Cosmescu (Piotr Bednarski. Identităţi construite) şi 
Efimia Ţopa (Petru Zadnipru, regăsit în arhivă), totul 
pare just şi perfect! Inclusiv excelenta anchetă (De ce îşi 
pune omul întrebări?), la care răspund, printre alţii 
Mircea Cărtărescu, Dan C. Mihăilescu, Alex 
Ştefănescu, Ioana Ieronim.  Nu pot încheia fără a 
aminti  despre versurile semnate de Ion Hadîrcă şi 
Alex Cosmescu. În întregime, o reîntîlnire extrem de 
plăcută!

Revista Sud, nr. 10 (123) celebrează, prin 
Constantin Carbarău, Zile de octombrie la Bolintin, prilej 
pentru a anunţa rezultatele Concursului Naţional de 
Creaţie Literară "Dimitrie Bolintineanu" şi de a-i 
publica pe premianţi. Am mai reţinut cele semnate de 
Liviu Ioan Stoiciu (Resemnare. Mărunte "găşti" literare), 
Radu Voinescu (Suprarealismul ca mod de existenţă) şi 
Dumitru Matală (Dela distanţă şi din înălţime). 

Deşi se află în al patrulea an de existenţă şi a ajuns 
în octombrie la numărul 31, revista băcăuană "de 
cultură şi atitudine" Plumb, o prezentăm pentru 
prima dată. L-am citit aici pe Doru Kalmuschi (Accente 
elective în doctrina predestinării), Mircea Dinutz (Ion 
Panait – poetul melancoliilor fantaste), Ionel Savitescu 
(Despre atentatul la veşnicie), Ion Hurjui (…ca Iona în 
pîntecele chitului…), Gabriela Gîrmacea (Exerciţii de 
îndemînare şi logică), alături de proza lui Ion Fercu (Z.) 
şi Mihaela Dordea (Prinţul). O publicaţie de urmărit în 
continuare.

Un număr consistent (nr. 5-6/57-58) ne oferă Pro 
Seculum, în care acelaşi Mircea Dinutzne destăinuie 
cîte ceva din Drumul către poezie, anticipîndu-l pe Liviu 
Ioan Stoiciu (Jurnalul poemelor). Magda Ursache 
combate energic, în binecunoscutu-i stil (De-a 
rostogolul): "aşezate pe limba puterii, turtele ideologice 
au fost înghiţite, ca turtiţa din povestea populară 
hăpăită scutr de cumătra vulpe." În rest? Ioan Holban 
(Poezia provinciei sau provincia poeziei), Dumitru Velea 
("Vă sărut ca pe drumul Damascului"), Florentin 
Popescu (Un boem de geniu al literaturii române: Panait 
Istrati), G. G. Constandache (Umbră de îndoială), Petru 
Ursache (Istorie, genocid, etnocid), Dragoş Vişan (Ion 
Caraion Eseist), Elena Roşioru (Petru Dimitriu – 
prototip de personaj literar), Ionel Popa (Liviu 
Rebreanu – proza scurtă). Poezie de calitate semnată de 
Passionaria Stoicescu, Dan Brudaşcu, Lucia Dărămuş, 
Vasile Mic, alături de inspirate pagini de proză 
(Mircea Constantinescu, Daniel Dincă, Lucian Bâgiu, 
Viorica Răduţă, Gheorghe Stroe). 

Axioma, nr. 10 (115), se deschide cu editorialul pe 
care Ieronim Tătaru îl dedică celor "540 de ani de la 
naşterea umanistului desiderius Erasmus de 
Rotterdam" şi cu o anunţată "corespondenţă din 
Germania", trimisă (în pagina 22) de Cristina Ene 
(Întîlnire cu Herta Müller, cîştigătoarea premiului Nobel 
pentru literatură 2009). Am mai reţinut: cronica literară 
semnată de Constantin Trandafir (Tînărul Eugen 
Ionescu), paginile semnate de Mihaela Nicolae (Ion D. 
Sîrbu – parodierea limbii de lemn), Christian Crăciun 
(Limba română ca limbă moartă), Codruţ Constantinescu 
(Literatura de (prin) gunoi), Diana Rînciog (Pierre 
Corneille, dramaturgul clasicismului atipic) şi deloc în 
ultimul rînd, contribuţiile substanţiale ale neobositului 
Marian Chirulescu (Din reviste culturale, 1989 – 
"Socialismul real", respeectiv Personalităţi prahovene – 
Dicţionar biobibliografic,  Addenda). Vasile Ioan Ciutacu 
semnează o caldă evocare a celui care a fost Stelian 
Tăbăraş.

Din revista Familia, nr. 10 (527), aflăm, în sfîrşit, de 
la Marius Miheţ De ce a cîştigat Herta Müller premiul 

Nobel: "Disidenţă, dictatură, moralitate, voinţă şi mai 
la urmă talent." O secţiune consistentă a revistei este 
dedicată celei de a XIX-a ediţie a Zilelor revistei Familia, 
a căror concluzie o pune Ioan Moldovan: "A fost bine 
încă o dată."  Poeţi şi poeme (Vasile Dan, Andrei Bodiu, 
Romulus Bucur, George Vulturescu, Gheorghe 
Mocuţa, Ştefan Jurcă, Dan Mircea Cipariu, Ion 
Zubaşcu, Gheorghe Grigurcu), proză (Alexandru 
Vlad, Vasile Dan, Alex Ştefănescu, Traian Ştef), cronici 
literare (Ioan Moldovan, Marius Miheţ,, Alexandru 
Seres, Miron Beteg, Mircea Morariu, Mircea Pricăjan). 
Am mai reţinut cele scrise de Mircea Popa (Virgil 
Ierunca în corespondenţă cu Ovidiu Drîmba), alături de 
interviul cu Gabriel Petric ("Mesajul muzical nu are 
conţinut, ci substanţă") realizat de Radu Lupaşcu.  

Herta Müller şi premiul său Nobel sunt – cum 
altfel – comentate şi disecate în ultimul număr, primit 
la redacţie, al revistei timişorene  Orizont, nr. 10 
(1525): comentariile asumate Rodica Binder (O zi cu 
Nobel), Radu Pavel Gheo (Scriitor, limbă, naţiune), Pia 
Brânzeu (Tristeţi de copil), Roxana Nubert (Viaţa la 
periferie), Gabriela Glăvan (Anima neagră), Elena 
Craşovan (Sarcasm şi tandreţe), alături de cîteva 
fragmente din emisiunea lui Robert Şerban, A cincea 
roată, din 12 martie 2005, transcrise sub formă de 
interviu de Oana Doboşi (Am refuzat să nu mai gîndesc!) 
se constituie într-o lectură extrem de captivantă şi 
instructivă! Am mai citit cu interes: interviul cu Bianca 
Burta-Cernat şi Paul Cernat ("Literatura nu mai 
contează ca politică de stat"), alături de articolele 
semnate de Vasile Popovici (Constantin Noica, opţiunea 
culturii), Angelo Mitchievici (Marile speranţe), 
Alexandru Ruja (Protectoarea umbră a Umbriei), 
Alexandru Budac (Intruşii la mansardă), Radu Ciobanu 
(Recurs la raţiune) şi împreună cu frînturile epice ale lui 
Daniel Vighi (Fraţii minori şi securitatea) şi Jurnalul unui 
bătrîn amant, scris de Marcel Mathiot şi prezentat de 
Philippe Delerm. Ca întotdeauna o revistă de mare 
ţinută!

În Contemporanul Ideea Europeană, nr. 10(691), 
Nicolae Breban (Grupurile literare) atacă vijelios după 
obicei, stimulat şi de "campania electorală 
prezidenţială" – a Uniunii Scriitorilor, fireşte: "Azi se 
vorbeşte atît de mult şi de aiuritor despre generaţie, 
uitîndu-se ce au însemnat grupurile literare pentru 
dezvoltarea iute şi năvalnică a literaturii naţionale, 
încît acest fapt mă duce cu mintea la acele familii care 
ţin mult la aparenţa lor socială şi care-şi ascund pe 
unul dintre copii care, prin excesul său de vitalitate – 
sau poate chiar prin gestul său; fiecare vîrstă are 
geniile sale! – ar ştirbi, cred părinţii, buna impresie ce 
trebuie s-o aibe, s-o capete, străinii mai ales. Sau, mai 
ştii, familia despre ea însăşi." În rest, aceeaşi revistă cu 
greutate şi contribuţii substanţiele: Irina petraş (Cartea 
viselor), Nicolae Balotă (Un roman pe plăcuţe de ivoriu), 
Ion Ianoşi (Lev Tolstoi – Război şi pace), Aura Christi 
(Între suferinţă, baronul Charlus şi Zarathustra), Irina 
Ciubotaru (Omiscienţa cea bună, omniscienţa cea rea), 
Doina Ruşti (Vrăjitoarea), Maria-Ana Tupan (Estetism 
versus culturalism). "Polemică şi antologică" – vorba lui 
Eugen Barbu! – secţiunea Clubul Ideea Europeană 
dedicată celor 2o de ani de la apariţia seriei noi a 
Contemporanului! Semnează Nicolae Breban, Aura 
Christi, Constantin Abăluţă, Dan Anghelescu, Liviu 
Antonesei, Sorin Basangeac, Nicolae Bîrna, Iulian 
Boldea, Marian Victor Buciu, Constantin Buleu, Leo 
Butnaru, Călin Căliman, Dumitru Chioaru, Irina 
Ciobotaru, Dan Mircea Cipariu, Ion Coja, Mariana 
Criş, Vasile Dan, Crişu Dascălu, Bogdan Mihai 
Dascălu, Lucia Dărămuş, Virgil Diaconu, Gellu 
Dorian, Dana Duma, Eugenia Dumitriu, Horia Gîrbea, 
Mircea Ghiţulescu.

Nord Literar, nr. 10 (77), ilustrat cu lucrări din 
expoziţia personală Mircea Bochiş, se citeşte cu plăcere 
şi folos. Am reţinut contribuţiile lui Gheorghe 
Glodeanu (Pledoarie pentru "Homo narrativus"), Adela 
Naghiu (Purgatoriul gîndacului roz – fals tratat despre 
culesul umbrelor), Săluc Horvat (Gînduri despre carte), 
Ioan Derşidan (Despre gîndirea şi exprimarea celuilalt), 
Constantin Cubleşan (La asediul Sevastopolului). Poezie 
de calitate ne propune Ioan Scorobete şi Tucu 
Moroşanu.    
Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Noul An care se 
apropie să le petreceţi cu pace linişte şi bucurie! La 
mulţi ani! 

Al Dumneavoastră somelier,    

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia 
autorului.
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literatură universală
O întrebare despre sine

„Alb oul porumbului în cuib,
Alb şi oul şarpelui,
Născute adânc în pământ.

Albe scutecele copilului,
În toate leagănele lumii,
Alb şi laptele mamelor,
Care fierbe de iubire.

Dumnezeule,
Unde începe nevinovăţia?”

Nuri Plaku, O întrebare despre Dumnezeu

Baki Ymeri a tradus în limba română, în 
ultima vreme, preponderent poezie din Kosovo. 
Acum propune un alt autor de limbă albaneză, de 
data aceasta din Albania, dintr-un univers poetic care 
incumbă mai multe deosebiri faţă de cel al 
kosovarilor. 

Astfel, poetul, eseistul, muzeograful Nuri 
Plaku, scrie o poezie voit (probabil) detaşată de social 
– sunt foarte puţine excepţii în acest volum: de pildă, 
în Păcatele vârstei – „Am început să fur vârsta mea/ 
De dragul prizonierilor”; sau poeme ca Mergând în 
Kosova ori Văduva tânără; putem evidenţia o nuanţă 
când pătrunde în universul credinţei: „De câte ori 
suim şi coborâm Golgota/ Povara crucii devine 
chin/ Sângele sfânt curge prin suflet/ Un trup unic 
fac trupurile noastre.” 

Dar, ca notă dominantă, poezia lui este 
circumscrisă preponderent universului personal însă 
nu unuia domestic, nepretenţios, modest, tern. Este, 
totodată, şi ca o privire arar aţintită asupra detaliului 
care ar releva profunzimile „tabloului”. O notă 
aparte cred că face şi poemul Când eram copii, nu prin 
ieşirea, cu totul, din nota dominantă, ci mai curând, 
poate, prin trăsătura de penel şi mai aspră, dar şi 
plină de sensibilitate. Este, poate, cel mai reuşit poem 
al ciclului.

Imaginarul lui este mai ales legat de femeie, 
de iubită (care nu poartă în aceste poeme un nume), 
de dragoste, de trăirile sale, sprijinindu-se pe „chei” 
ca: iubire, amintire/ adormit, dor (să amintim, 
măcar, studiul lui Luan Topciu, Paradigmele dorului 
în poezia română şi albaneză, despre „mall”/ „dor” – 
cuvânt prezent, aşadar, în ambele limbi). În acelaşi 
timp, putem vorbi şi de aşteptare/ dorinţă – nu în 
domeniul senzualului/ carnalului, fiziologicului, 
dar şi, poate şi de zbor, mamă ş.a.. 

Uneori poemele au o notă confesivă, alteori 
de remember. Metaforele autorului nu sunt 
marcate/ atinse de referinţe livreşti, legături/ 
asociaţii/ docte. Limbajul, de altfel, nu este nici 
complicat, nici „dur”, nici idealizat. Şi, poate în 
primul rând, să spunem că Nuri Plaku este adeptul 
muzicalităţii versului, al liricului, metaforei, pe care 
caută să le izvodească din cuvânt. Probabil aceasta 
este principala calitate, în viziunea mea, a poeziei 
lui – într-o vreme în care experimentul/ livrescul, 
inovaţia în varii forme par adesea a capta atenţia 
(poate a criticii mai ales), autorul alege, cu 
mijloacele sale, lirismul. Aici discuţia este mai 
amplă, dar înainte de a „încadra” un poet şi opera 
sa în vreun fel sau altul, am preferat, de multe ori, 
să îl privesc, atunci când vorbesc despre un alt 
spaţiu lingvistic/ poetic, ca parte a acelui univers, 
dincolo de alte considerente de ordin clasificativ ori 
de plasarea într-o „ierarhie”. Într-un fel, ca o parte, 
o nuanţă care contribuie la aspectul tabloului 
poeziei dintr-un spaţiu lingvistic anume. Asupra 
forţei expresiei poate fi, uneori, dificil să discuţi 
când este în cauză o traducere de poezie, cu atât mai 
mult în care rima/ ritmul au un rol. De subliniat 
doar că autorul construieşte nu o dată metafore care 
plac.

Dar să exemplificăm „cheile” despre care 
aminteam: întâlnim expresii ca: pietrele amintirii, 
Jarul amintirilor, dor netopit de amintiri, „timpul 
când începe/ Judecata amintirilor”. Dacă ne oprim la 
mall/ dor: „lacrimă nu-i mai dau,/ Fiindcă sub ea se 
ascunde un dor.”; „Calea pe unde se ducea/ Dorul 
bunicilor mei.”; „îmi voi potoli dorul/ Cu florile 
primăverii tale” ş.a. 

Iubirea este însă tema de fond sau, altfel 
spus, un „motiv” caracteristic al acestui volum. Nu 
una marcată de pesimism, melancolie, dezarmată sau 

Balcanica

în notă de abandon liric, dar nici de elegiac. Iubirea 
este matricea în care se formează pruncii „Alb şi 
laptele mamelor,/ Care fierbe de iubire”, sensul sub 
care curg naşterea, istoria/ mitul: „Laptele sânului a 
curs prin secole/ Şi a devenit/ Lumina de iubire”. 
Iubirea este semnul sub care curge viaţa: „Noaptea 
este o cruce albă de iubire/ Cu nume de femeie 
cioplit pe un colţ”. Şi moartea este privită printr-o 
oglindă înrămată în cuvinte/ stări ca iubirea, dorul, 
femeia. O frumoasă secvenţă poetică (din poemul 
Coasta însămânţată) este ilustrativă: „să-mi rup coasta 
din trup/ …/ Să răsară din ea/ O mlădiţă frumoasă 
de femeie” peste care, scrie autorul, va aştepta „plin 
de dor” să răsară „Trandafirul roşu/ Al morţii mele”. 

Este un volum, pe care îl putem privi şi sub 
semnul celor spuse mai sus, desigur, şi a unei 
simbolistici cu note personale, dar şi, pornind de la 
latura confesivă, ca o căutare a unor răspunsuri 
pentru care nu întotdeauna se găsesc/ se relevă 
explicit şi întrebări. L-aş vedea şi ca o întrebare 
despre sine, o privire în oglinda sinelui văzut după 
un drum printre amintiri, sensuri, căutări, iubire şi 
aşteptare.

Poezie arabă contemporană

Cu mine o dorinţă de viaţă

Latifa Qari (Arabia Saudită)

Vino şi lasă-ne să trezim inima la viaţă
Înlăuntrul nostru e-un dor
Şi înlăuntrul-ne nebunia
Şi înlăuntrul-ne e o înfrângere
şi înlăuntrul-ne e o poftă
Vino şi lasă-ne să trezim tăcerea iernii
Tristă şi deprimată în nectarul dimineţii
Stins este chipul acestei dimineţi
Nicicând nu i-a trecut prin minte să vină
Lângă foc
Ori lângă flăcările lui
De la chemarea crengilor care-s mature-acum
Până la evanescenţă
Până la cădere
Şi înlăuntrul meu e-o dorinţă să sorb vorba
Aşadar, spune
Şi apoi mai spune
Râul a devenit tăcere în trupul meu
Până la lumina zilei care e înfrumuseţată cu iasomie
Şi curge către însetatele vene
Şi către hârtii
Ştie că primăvara e scurtă
şi după primăvară cât e ziua de lungă ---
o imensitate pentru a hoinări împrejur
pe o colină a poftei, printre multe
O, draga mea,
Am, cum are şi dimineaţa asta,
Anotimpuri ale iubirii
Pentru această nelinişte
Înlăuntrul meu o dorinţă strigă să îmbrăţişeze
Înlăuntrul meu o fervoare mă mână să ating 
orizontul
Dar sunt printre toţi săracii
Visez singur
Respir greu singur
Cu totul singur, suferind de insomnia venelor
Abia apoi gloriosului apus de soare vine
Şi dincolo de insomnie
Rămâne focul aurorei.

Degetele cerului

Dalia Al-Salih (Siria)

Ornamentalele pajişti ale minciunii
Te înfrumuseţează, patria mea
Sunt încărcat cu o sumedenie de amintiri
Minunăţiile cerurilor sunt rânduite
Aşteptând eternitatea să călărească-n jurul lor…

Sorbit-am al fricii vin
Din oglinda liniştii
Am crezut că muri-va culoarea.
Am fost uimit să o găsesc
Trecând prin fereastra destinului…

Pe chipul meu îşi scrie literele veşnicia;
Umbrele înfrunzesc sub soarele meu
Astfel că razele mă pot rosti.
Zilele trec ca umbra mea…
Ţara mea m-a părăsit
Când ceaţa grea mi-a umplut mintea.
Cerul şi-a trecut degetele peste spatele meu.
Voi cânta în ciuda tuturor pajiştilor durerii.
Voi cânta,
Şi voi veni mai aproape de tine
Ca tu să poţi divulga profeţia rănii mele.

O cădere

Idris Aloush (Maroc)

Există o verandă
Care flirtează cu felinarul nopţii
Şi dedesubt, o furnică singuratică
Traversează aleea
Acolo
Visele mele intrau în colaps
Ca bucăţile de gheaţă
Încet
Încet
Încet

Pentru că eşti fantastică!

Hassan Hegazy (Egipt)

Pentru că eşti fantastică
Ca un vis,
Ca obrazul trandafirilor,
Ca roua dimineţii,
Când întinde minunat parcelele de argint
Pe chipul dimineţii
Te iubesc!
Mi-am făurit din vârstă
Un poem de dragoste
Să cânt pentru ochii tăi
Un colier
De sinceritate de dragul tău.
Pentru că iubesc tăcerea
Te voi iubi în tăcere!
Ştii
Că eşti fantastică
Ca un vis!

Cerc

Huda Al-Daghfaq (Arabia Saudită)

Trandafirul cu care mi-am împărţit frica,
Culorile lui m-au zăpăcit.
Nu m-am îndreptat.
E timpul să o  percep.
E timpul să împrumut de la cuvinte
Să acuz poemul pentru coerenţa mea
Încă nu am ajuns.
Deruta mea a absorbit trandafirii
Le-a furat lumina şi perseverenţa.
Pornesc.
Frica sporeşte, provocându-mi răspunderea
Deşi nu am familie.
Când nu există familie poemul creşte înlăuntrul tău.
În nesfârşita stradă tu le-ai ales pe ele.
Te-ai obişnuit cu ele.
Nu ai ales iubirea
Dar te-ai familiarizat cu singurătatea când ele nu 
sunt prin preajmă.
Îţi pierzi conştiinţa când ele sunt un înveliş.
Viul nu respiră prin ele;
Fără ele respiraţie nu e permisă.
Te-au familiarizat cu moartea lor.
Un expatriat înverşunat.
Ori o şi mai înverşunată familie
Încotro te îndrepţi acum?
Ai îmbătrânit
Şi trandafirii te zăpăcesc tot mai mult
Încă te plângi de expatriatul tău familiei
Te-ai familiarizat.
Încă mai ai nevoie.
Nu vei avea sfârşit.

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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Gabriel Marcel
La mijlocul secolului 

trecut, existenţialismul 
era în Franţa curentul 
filosofic la modă. Nu era 
vorba doar de 
existenţialismul sartrian, 
se vorbea atunci şi de un 
existenţialism creştin, iar 
cel care reprezenta cel 
mai bine acest curent era 
Gabriel Marcel. Recent, 
filosoful Pierre Colin i-a 
consacrat acestui 
exponenet al 
existenţialismului 
creştin cartea Gabriel 
Marcel, philosophe de 
l'ésperence, Paris, 
Editions du Cerf, coll. "La nuit surveillée", 2009, 130 p. 
Pierre Colin îşi propune să aprofundeze gîndirea 
filosofică a lui Gabriel Marcel, precizînd că aceasta nu 
se poate face fără a urmări modul singular în care se 
întretaie firele dublului său itinerariu, intelectual şi 
spiritual. Perceput ca un gînditor creştin, Gabriel 
Marcel s-a orientat către creştinism, mai precis către 
catolicism printr-un demers personal, botezul său avînd 
loc cînd filosoful avea 40 de ani. După o elocventă 
prezentare a itinerariului spiritual atipic al lui Gabriel 
Marcel, Pierre Colin ne introduce în universul filosofic 
al celui preocupat de analiza atentă a existenţei; 
operînd o  breşă în solipsismul clasic, Gabriel Marcel 
dezvoltă tema fiinţei şi a legăturilor intersubiective 
constitutive ale umanităţii noastre. Dacă ar fi de ales un 
singur cuvînt care să rezume mesajul lui Gabriel 
Marcel, acesta este speranţa: "Gabriel Marcel propune o 
filosofie după care totdeauna este posibil ca speranţa să 
se opună în mod victorios desperării", iar definiţia pe 
care filosoful însuşi o dă speranţei este aceasta: 
"Speranţa este în mod esenţial disponibilitatea unui 
suflet suficient de intim angajat într-o experienţă de 
comuniune". În mod paradoxal, termenul de umanism 
este unul rareori folosit de Gabriel Marcel, în vreme ce 
cuvîntul om figurează în titlurile multor cărţi ale sale; 
cu tot paradoxul amintit, Gabriel Marcel este una dintre 
figurile luminoase ale vieţii intelectuale franceze din 
secolul trecut, este unul dintre intelectualii care au 
denunţat dezrădăcinarea omului modern, absenţa 
reperelor, tentativele sinucigaşe extinse la scara întregii 
umanităţi. În finalul cărţii sale despre Gabriel Marcel, 
Pierre Colin identifică unele particularităţi ale 
demersului filosofului: încercarea de înţelegere 
retrospectivă a devenirii sale şi a coerenţei  sale 
existenţiale; joncţiunea teatrului şi filosofiei; insistenţa 
sa asupra biografiei intelectuale. Gabriel Marcel a fost 
primul în Franţa care a construit, în Journal 
metaphysique, o filosofie a existenţei, deschisă misterului 
fiinţei, şi care s-a singularizat prin legătura pe care a 
stabilit-o, dincolo de orice dogmatism, între cercetarea 
filosofică şi spiritualitatea creştină. În contextul catolic 
şi eshatologic al epocii noastre a propus un umanism 
creştin al cărui fir conducător a fost speranţa.

Despre cruzime
Filosofii nu au fost 

preocupaţi de problema 
suferinţei, a răului 
suferit şi acest fapt îl 
sesiza Paul Ricoeur 
acum 20 de ani, şi 
aceasta în ciuda faptului 
că lumea contemporană 
oferea suficiente 
exemple care ar fi putut 
îndemna la meditaţie, 
pentru a nu mai aminti 
suferinţele, teroarea, 
atrocităţile cunoscute 
de-a lungul vremii, de la 
războiul atenienilor cu 
locuitorii insulei Melos, 
din 416 î.C. pînă la 
recentele războaie 
purtate aparent în 

numele unor idealuri abstracte care acoperă alte 
interese. Sesizînd acest gol în tradiţia filosofică, Michel 
Erman a decis să scrie o carte despre cruzime: La 
cruauté. Essai sur la passion du mal, Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. "La condition humaine", 
2009, 180 p. Michel Erman se întreabă dacă între 
Diogene cinicul (secolul al IV-lea î.C.) care cerea să se 
practice înrobirea adversarilor sau pedeapsa cu 
moartea mai curînd decît convertirea lor la virtuţile 
civice şi Luminile care au afirmat universalismul 
drepturilor omului, umanitatea a făcut un progres. Un 

răspuns pozitiv tranşant este greu de susţinut cu 
argumente. Dar totalitarismele ucigaşe ale secolului 
trecut, bombardamentele de la Dresda sau Hiroşima, 
Auschwitz şi Gulag, genocidul armenilor, războaiele 
civile din Irlanda şi fosta Iugoslavie ce ne arată? Michel 
Erman crede că "secolul al XX-lea a arătat ce loc ocupă 
barbaria în sînul civilizaţiei! Totul se petrece ca şi cînd 
nevoia de distrugere şi dorinţa de a face să sufere 
locuiesc în inima omului.(...) Trebuie să cădem de 
acord, raţiunea nu este legată prin natură, cum voiau 
Kant şi Luminile, cu justiţia şi umanismul, ea întreţine 
tot atîtea afinităţi cu binele cît şi cu răul". Există în 
fiecare om o parte de umbră inaccesibilă sensului 
comun sau raţiunii; au încercat să o explice Hegel, 
Freud, Nietszche, John Rawls, Hannah Arendt care au 
arătat că omul are în exces pasiunea răului, pasiunea 
pentru cruzime (cruor), că sufletul uman este bîntuit şi 
de hybris (lipsa de măsură); cum altfel ar fi fost 
întrupată în cultură figura lui Faust cu dorinţa sa 
nebună de a depăşi condiţia umană ? Studiul lui Michel 
Erman urmăreşte cîteva teme de real interes: dubla 
natură a cruzimii, sadismul, dreptul de a pedepsi, 
cruzimea fizică şi cruzimea mentală, ţapul ispăşitor, 
culpabilitatea, cruzimea şi violenţa, pulsiunea 
distrugătoare, supliciul, melancolia călăului, 
canibalismul, plăcerea de a privi fotografii care 
reproduc imagistic oroarea, cruzimea, dar şi cîteva 
portrete ale celor care şi-au făcut din practicarea 
cruzimii un mod de a fi (Richard al III-lea, Caligula, 
Dracula). Nu este ocolită nici tema violenţei şi cruzimii 
verbale, amintindu-se spusa lui Gorgias ("discursul este 
un tiran foarte puternic"), dar nici cenzura, orice regim 
politic încercînd o manieră de a controla limbajul şi de a 
sancţiona derapajul. Actele teroriste, crimele 
totalitarismelor, purificările etnice arată că omul este 
departe de idealul lui Rousseau în virtutea căruia el 
este în mod natural perfectibil şi că binele este cel care îl 
călăuzeşte. Nu există bine şi rău în sine, ci situaţii în 
care individul dovedeşte liberatea de a comite sau nu 
acte înspăimîntătoare

Cuvîntul profeţilor
Philippe Riviale este cunoscut cărţile sale despre 

Babeuf, Simone Weil, Tocqueville, despre democraţie 
sau despre violenţa; amintim cîteva dintre cărţile sale: 
La Conjuration; Tocqueville ou l'Intranquillite; 
Mythe et violence, autour de Georges Sorel; 
L'impatience du bonheur, apologie de Gracchus 
Babeuf; Fourier et la 
civilisation 
marchande; Un revers 
de la democratie, 1848; 
Le principe de misere. 
De cîtva timp i-a 
apărut o nouă carte, de 
această dată despre 
cuvîntul profeţilor: La 
parole des prophètes. 
De la Tora à Simone 
Weil et Gracchus 
Babeuf, Paris, Editions 
L'Harmattan, 
coll."Ouverture 
philosophique", 2009, 
262 p. Ce l-a 
determinat pe Philippe 
Riviale să abordeze un 
asemenea subiect? 
Convingerea că alături 
de profeţii lui Israel ale căror profeţii au vocaţie 
universală, ar trebui ascultat şi cuvîntul inspirat al unor 
gînditori. Autorul ne previne din primele pagini că nu 
este vorba de o lucrare polemică, nu va căuta să 
respingă o vocaţie sau să invalideze o tradiţie, căci "ceea 
ce trebuie căutat în cuvîntul Profeţilor nu este destinul 
unei naţiuni sau al unui Stat, ci sensul pe care un popor 
trebuie să-l dea existenţei sale, valorilor care trebuie să-l 
ghideze în căutarea a ceea ce nu este dat, dar care 
trebuie să fie căutat".  Într-o primă secţiune, Philippe 
Riviale face utile consideraţii asupra profetismului 
biblic, avîndu-l ghid pe Andre Neher, autor al unor 
cărţi extrem de interesante despre profeţii; a doua 
secţiunea a cărţii este consacrată temei alianţei, alianţa 
omului cu divinitatea, dialogului divinului şi omului. 
După aceste consideraţii teoretice, Philippe Riviale 
propune cîteva teme şi personalităţi care, în opinia sa, 
ilustrează profetismul ultimelor secole. Un prim 
personaj este Thomas Munzer, cel care s-a revoltat 
împotriva lui Luther şi Calvin; în mai multe rînduri 
autorul face aprecieri asupra profetismului lui Simone 
Weil, gînditor greu de clasificat, care a respins orice 
religie socială, care a întreţinut o vie dispută cu 
ebraismul, fiind de altfel considerată ca promotor al 
antiebraismului, dar care a vorbit cu curaj despre 
conflictul sufletului, despre libertatea de a alege, despre 
captivitate şi suferinţă, despre prozelitism. Ultimele 

pagini sînt despre Gracchus Babeuf, unul din 
personajele marcante ale Revoluţiei franceze, cel care a 
denunţat civilizaţia pieţii, societatea oarbă, stupidă, 
inegală. Cuvintele revoluţionarului francez au fost 
profetice?, se întreabă Ph. Riviale, care continuă 
observînd că în vreme ce viziunile lui Isaia au fost 
păstrate în textele sacre ale iudaismului şi apoi ale 
creştinismului, cuvintele unui vizionar al Revoluţiei 
sînt astăzi aproape uitate. Ieremia, Amos, Isaia, Osea, 
Miheia, Iezechiel au fost profeţii biblici care au ascultat 
un cuvînt pe care l-au transmis poporului lui 
Dumnezeu.Tradiţia europeană, scrie Ph. Riviale, a fost 
marcată de filosofia greacă, de supremaţia raţiunii şi de 
profetismul ebraic, de principiul alegerii, un singur 
popor fiind ales pentru alianţa cu Dumnezeu. Cartea lui 
Philippe Riviale vrea să restituie sensul intervenţiei 
unor vizionari în edificarea poporului ales, dar şi 
aspiraţia umană care transpare din cuvintele 
calomniate deseori ale unui Gracchus Babeuf sau ale lui 
Simone Weil. 

Istoria creştinismului
Despre istoria 
creştinismului au apărut 
numeroase lucrări şi 
continuă să apară, în 
ciuda unei posibile 
întrebări asupra noutăţii 
unei cărţi despre un 
subiect tratat în diverse 
lucrări, predat în miile de 
instituţii de învăţămînt 
telogic din lumea 
creştină. Aceste 
argumente nu au fost în 
măsură să-l descurajeze 
pe filosoful Eric Coulon, 
cunoscut pentru un 
studiu asupra gîndirii lui 
Raymond Abellio, să ne 
propună o viziune nouă asupra primelor 17 secole 
creştine în cartea recent apărută Le dévoiement du 
christianisme. Des origines au XVII siecle, Cabris, 
Editions Sulliver, coll. "Archeologie de la modernite", 
2009, 256 p.  Eric Coulon îşi propune un triplu obiectiv: 
să surprindă şi să prezinte spiritul creştinismului, să 
expună ceea ce corespunde unei "degradări istorico-
mundane" şi să evoce permanenţa sa şi vitalitatea sa 
transcendentale. Sigur, autorul este conştient că mulţi s-
ar putea întreba care este legitimitatea sa în a aborda un 
astfel de subiect; dar mai firesc i se pare să răspundă nu 
posibilelor întrebări, ci să îşi precizeze poziţia faţă de 
perspectiva de abordare a subiectului. Aici sînt trei 
posibilităţi: a fi în exterior, a fi în interior, sau a fi în 
serviciul adevărului. Eric Coulon respinge tripla 
posibilitate afirmînd că raporturile sale cu creştinismul 
vin dintr-o convingere personală profundă, dintr-o 
rezonanţă specifică şi infinit creştină. Un reper în 
evoluţia istorică a creştinismului, în opinia autorului, 
este secolul al IV-lea care este turnanta crucială în 
evoluţia creştinismului, statutul religiei se schimbă, iar 
elementele mondane, lumeşti încep să pătrundă în 
spiritul creştin. Este secolul în care împăratul 
Constantin oficializează creştinismul în întreg imperiul 
roman deschizînd astfel calea catolicizării, aici însă în 
sensul grec al termenului, de universalizare; este de 
asememenea secolul Conciliului de la Nicea. Un 
moment important în istoria creştinismului l-a 
reprezentat schisma dintre catolici şi ortodocşi, 
oficializată în 1054, dar care în fapt începuse cu mult 
înainte prin configurarea a doi poli ai creştinismului, în 
Bizanţ şi la Roma. Cruciadele au mai animat spiritele 
care mai credeau în reunificarea Imperiului creştin, care 
devenea un vechi vis fără viitor, un vis zdrobit de dura 
realitate, un vis care se preschimba în nostalgie.Acest 
proces a culminat cu căderea Constantinopolelui, care a 
marcat, crede Eric Coulon, începutul botezului Europei, 
cînd frontierele geografice şi culturale ale continentului 
au început să prindă contur, să devină o realitate 
autonomă. Reforma, Contra-Reforma şi modernitatea 
sînt, în opinia lui Eric Coulon, sfîrşitul unui monopol, 
sfîrşit generat de insatisfacţia şi angoasele religioase 
(refuzul înscrierii în timpul lumii, radicalizarea unor 
exigenţe). La capătul periplului său, Eric Coulon 
consideră că "religia Fiului nu s-a desăvîrşit încă. Vocea 
Fiului nu a fost ascultată de majoritatea celor care îşi 
spun creştini şi calea pe care a deschis-o şi indicat-o nu 
este cea urmată de creştinătate.(...) Întoarcerea la 
Cristos, noua venire a Fiului rămîne singurul imperativ 
adevărat civilizaţional şi spiritual. Matricea acestei 
renaşteri nu este mondană, ci transcendentală, nu în 
această lume trebuie căutată această venire-care în 
realitate este venire la- ci în ceea ce are mai profund 
individul, în extra-lume unde, din toate timpurile, arde 
focul divin". 

breviar filosofic francez
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Bogdan Mihai MANDACHE    

Decembrie         2009 
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Deşi clipă de clipă Maleconul e populat, ziua, 
probabil şi din cauza căldurii, faimosul bulevard e 
mai puţin animat, dar, pe măsură ce soarele îşi 
coboară strălucirea spre ocean  şi o stinge în undele 
Mării Caraibelor, pe măsură ce astrul incandescent 
îşi croieşte drum spre tihna apusului, bulevardul – 
mai exact trotuarul lat cît o stradă care se mărgineşte 
cu „zidul Atlanticului” – se însufleţeşte, capătă nu 
doar viaţă, ci şi personalitate, intră în adevăratul său 
ritm existenţial. Familii cu copii de toate vîrstele, 
bătrîni ieşiţi să-şi bucure plămînii cu briza mării, 
turişti atraşi de frumuseţea apusului (şi a fetelor!) îşi 
încrucişează paşii pe Malecon, se salută şi îşi 
vorbesc, ca şi cum s-ar cunoaşte de cînd lumea. Dar, 
evident, tinerii predomină, dau tonul, cele mai 
pitoreşti, mai atractive sunt grupurile lor. I-am 
urmărit mereu şi m-a surprins faptul că sub 
aparenta lor exuberanţă se ascundeau tristeţi, 
reţineri, suferinţe, temeri greu de ascuns pentru 
ochiul unui privitor atent.

M-am plimbat pe Malecon şi seara, pentru a 
vedea apusul – imortalizat prin fel de fel de mijloace 
de mai toţi turiştii ce vin în Cuba -, m-am trezit şi la 
patru dimineaţă (ba uneori această oră m-a găsit 
nedormit, umblînd pe dig) pentru a surprinde un 
răsărit de soare caraibian, m-au ademenit pe ţărm şi 
miezul nopţii şi orele 2-3-4 ale dimineţii şi pot 
afirma cu mîna pe inimă că faimosul bulevard nu e 
pustiu nici măcar o clipă. Şi totuşi, o porţiune a sa e 
ocolită în mod sistematic şi de locuitorii Havanei 
şi de milioanele de turişti care-i împînzesc 
străzile, parcurile, localurile, aşezămintele. Locul 
damnat, ciumat, blestemat e cel numit al 
Tribunei. Şi iată în cîteva fraze, explicaţia acestei 
atitudini bizare pentru cei care nu ştiu despre ce 
e vorba : după cum e lesne de bănuit (poate şi de 
înţeles), din cauza problemelor aproape 
insurmontabile ce separă (nu din punct de 
vedere geografic) Cuba şi Statele Unite ale 
Americii - cel puţin în ultimii 50 de ani, adică 
după ce clanul Castro a preluat  puterea în 
insulă – între aceste două ţări nu există relaţii 
diplomatice (de fapt, nu există nici relaţii 
economice, de vreme ce SUA a impus un 
necruţător embargou Cubei!). Din istoria  
contorsionată a războiului rece (ba, uneori, chiar 
foarte fierbinte!) ce a dus la destrămarea 
relaţiilor de bună vecinătate, e destul să amintesc 
două episoade. Primul e cunoscut ca „invazia 
din Golful Porcilor” - „Invasion de Bahía de 
Cochinos” -, iar al doilea a intrat în conştiinţa lumii 
(căreia atunci i-a intrat şi frica-n oase!) drept „criza 
rachetelor”. Iată pe scurt cele două episoade în 
relatarea concisă a lui Ioan Sbârnă din volumul 
Cuba (apărut la editura Vremea, Bucureşti, în 2005) : 
„Pe 19 aprilie 1961, sub îndrumarea şi controlul 
CIA, 1.400 de suporteri ai lui Batista, care fugiseră 
din Cuba la Miami, după victoria revoluţiei, au 
atacat Cuba. În 72 de ore, în lupta din Golful 
Porcilor (Bahía de Cochinos), forţele armate 
cubaneze înfrîng grupul de mercenari, marcîndu-se 
astfel prima confruntare violentă între cele două ţări 
vecine. Atacatorii au fost capturaţi de armata 
cubaneză şi trimişi înapoi în SUA. La o săptămînă 
după victoria de la Playa Giron, Fidel Castro a 
anunţat „caracterul socialist al revoluţiei cubaneze”, 
ceea ce a marcat echilibrul de forţe dintre cele două 
sisteme social-politice aflate în război rece. După 
acest eveniment, Congresul SUA adoptă Legea 
Torricelli; se impun restricţii în relaţiile cu Cuba. 

În octombrie 1962 se declanşează cea mai gravă 
criză de după încheierea celui de-al Doilea Război 
Mondial, prin descoperirea intenţiilor URSS de a 
instala rachete nucleare pe teritoriul Cubei. Lumea 
s-a aflat în acele zile în pragul celui de-al treilea 
război mondial.” 

Nu ştiu (şi nu mă interesează) ce vîrstă şi ce 
formaţie are distinsul domn Ioan Sbârnă, de plăteşte 
un tribut atît de consistent ideologiei roşii şi 
limbajului de lemn. Dar mă uluieşte faptul că la 15 
ani de la căderea comunismului în România clişeele 
pe care ni le-a impus ideologia acestuia s-au păstrat 
nealterate. A noastră e „victoria revoluţiei”, 

duşmanii sunt „mercenari” (oare luptătorii cu care 
s-a întors Fidel din Mexic - între care şi descreieratul 
călău Che Guevara! - ce-or fi fost? Revoluţionari, 
fireşte!). Aş vrea să-i amintesc distinsului autor 
îndrăgostit lulea (formularea „îndrăgostit trabuc” 
încă nu s-a inventat!) de Cuba lui Castro, care 
încearcă - din dragoste pentru comunişti, probabil – 
să eludeze adevărul, faptul că în urma „debarcării 
de la Playa Giron” au fost luaţi 1209 prizonieri 
(după alte surse, 1173). Mulţi din aceştia au fost 
executaţi, iar ceilalţi au fost condamnaţi la cîte 30 de 
ani de închisoare. Motivul?! Înaltă trădare! E drept 
că, după ce au purtat negocieri vreme de aproape 
doi ani, americanii au răscumpărat întemniţaţii, 
plătind în schimbul acestora aproximativ 53.000.000 
de dolari (cred că cea mai mare parte a sumei a fost 
achitată în hrană şi medicamente). Aşadar, 
„mercenarii”, atacatorii capturaţi de armata 
cubaneză „nu au fost trimişi înapoi în SUA”, aşa 
cum ne asigură distinsul autor de ghiduri, ci s-a 
plătit pentru ei o sumă colosală la acea vreme. Cuba 
a încasat bani pentru cetăţenii ei, aşa cum România 
(de fapt, Ceauşescu) încasa bani pentru cetăţenii ei 
germani şi evrei, pe care-i vindea lumii libere. 
Am amintit doar două episoade din nesfîrşita 
telenovelă de dragoste şi ură dintre Unchiul Sam şi 
prietenul său fidel Castro Alejandro Ruz şi am făcut-
o ca să înţelegeţi că orice legătură dintre ei ar fi contra 
naturii (politice, ce credeaţi?!). Evident, confruntările 
militare dintre cele două state au la bază divergenţe 
de ordin politic, ideologic, dar, mai ales, economic. 

Numai că nu confiscarea bunurilor americanilor din 
Cuba este subiectul acestui episod (dar nici 
embargoul instituit de SUA şi de statele OSA), ci 
„tainicul Malecon”. Deci, mă văd nevoit să revin la 
oile mele maleconice! Relaţii nu există între cele două 
state, dar probleme, slavă Domnului, se ivesc în 
fiecare clipă între cele două ţări sau între cetăţenii 
acestora şi ele trebuie rezolvate! Haideţi să le 
denumim în mod convenţional / generic „probleme 
consulare”, deşi ele înglobează şi situaţii economice, 
sociale, politice, umanitare, cultural-sportive, ba chiar 
şi de „relaţii” bilaterale! Cum problemele amintite îşi 
cer rezolvarea „la faţa locului”, cer contacte directe 
între diferiţi reprezentanţi ai americanilor şi ai 
cubanezilor, din acest motiv (şi poate din multe altele 
pe care nu le ştiu şi nici nu le bănuiesc măcar) SUA 
au o... reprezentaţă în Havana. O reprezentanţă am 
spus, nu o ambasadă. Pentru că o ambasadă ar fi 
teritoriu american şi numai de asta nu au nevoie în 
inima Havanei şi a Maleconului cubanezii roşii ca 
(d)racul şi revoluţionari pînă la moarte, căci oricum 
yankeii le stau ca un spin în talpă la Guantánamo. 
Această reprezentanţă se află situată, dacă îmi 
amintesc bine – în fond, s-au scurs aproape cinci ani 
de la trecerea mea prin insulă! – la unul din etajele 
superioare (cinci, mi se pare!) ale unei clădiri ce 
adăposteşte Ambasada Elveţiei la Havana. Ei bine, 
americanii, inventivi cum îi ştim, au găsit o 
posibilitate inedită de a denunţa abuzurile, 
nedreptăţile, crimele comise de regimul castrist 
împotriva poporului cubanez. Pe toată înălţimea 
acestui etaj, „reprezentanţii” (în fond, specialişti de 
primă mînă în multe domenii!) Statelor Unite ale 
Americii au realizat un fel de „tabloid” electronic în 

care se derulează toate ştirile pe care cubanezii de 
rînd nu le-ar putea afla niciodată, căci cerberii 
cenzurii revoluţionare le-ar interzice fără nici o 
ezitare. Prin acest insolit mijloc de informare (în 
masă, căci aproape orice havanez îşi face zilnic timp 
pentru o plimbare pe Malecon, care să-i furnizeze 
noutăţile fierbinţi din ineditul newspaper), cubanezii 
(care nu au nici televizoare, nici calculatoare, nici 
internet, nici aparate de radio, nici telefoane – nu le 
lipseşte doar telefonul mobil, cu ajutorul căruia ar 
putea, în mod teoretic, să ia legătura cu străinătatea, 
ci şi cel fix, pentru a vorbi între ei; - să nu vă lăsaţi 
înşelaţi de ştirea care acum cîţiva ani anunţa cu mare 
tam-tam că Raul, venit la putere după retragerea 
damblagitului Fidel, a dat liber concetăţenilor săi la 
mijloace de informare! Această ştire e praf aruncat în 
ochii opiniei publice mondiale : cum să-şi cumpere 
un televizor, un calculator sau un telefon mobil cînd 
venitul maxim lunar al unui cubanez este de doar 10 
dolari?!!!) mai pot afla şi ei ce se întîmplă cu adevărat 
în lume şi, mai ales, în ţara lor. Luat prin surprindere 
de îndrăzneala vecinilor, guvernul dictatorului 
revoluţionar nu a ştiut cum să reacţioneze şi a recurs 
la metoda cea mai simplă şi cea mai ticăloasă : a 
întrerupt pur şi simplu aprovizionarea cu energie 
electrică a clădirii. Numai că americanii anticipaseră 
acestă mişcare tipică regimurilor autoritare şi-şi 
instalaseră generatoare imbatabile, capabile să 
acopere cu prisosinţă necesarul clădirii, astfel încît 
transmisiile ce-i îmbolnăveau de icter pe 
nomenclaturiştii cubanezi au continuat nestingherit. 
Atunci, perseverenţi şi încăpăţînaţi ca orice 
revoluţionar care se respectă, revoluţionarii de 
profesie au apelat la constructori de profesie şi au 
înălţat o impresionantă tribună dictatorială (o tribună 

faraonică aş spune, dacă alăturarea celor doi 
termeni nu ar fi oximoronică, aşa că prefer 
sintagma „o tribună dictatorială”). Sintagma 
folosită nici nu e prea departe de adevăr, căci de 
la înălţimea uriaşei tribune Fidel Castro Ruz îşi 
rostea, înainte de a-l lovi damblaua, vitriolantele 
discursuri antiimperialiste şi antiamericane, 
înflăcăratele discursuri revoluţionare, pateticele 
discursuri economico-sociale, toate avînd scopul 
de a năuci şi mai tare un popor prostit de lungile 
decenii de dictatură, un popor împins în mod 
inexorabil spre moarte. Mereu m-am întrebat cum 
de a putut să prostească vreme de jumătate de 
veac ticălosul comandant un popor întreg, dar de 
fiecare dată mi-am amintit că un cizmar analfabet 
a prostit vreme de un sfert de veac un popor de 
două ori mai mare decît cel cubanez şi am lăsat 
întrebarea aparent fără răspuns. Numai că nici 
măcar neobositul orator Castro (care cred că a 
intrat în Cartea Recordurilor pentru lungimea 

discursurilor sale ce au atins uneori şi 16 ore) nu 
putea vorbi tot timpul, deşi cred că e antrenat în faţa 
oglinzii şi e obişnuit cu vorbăria că doar cîndva a fost 
avocat! Aşa se face că ciracii săi au împînzit zona cu 
catarge (peste 50, dacă nu mă-nşel!) foarte înalte pe 
care sunt ridicate uriaşe drapele negre ce obturează, 
atunci cînd bate vîntul (iar pe malul oceanului vîntul 
bate mai tot timpul!), neobositul „ziar” american. 
Explicaţia oficială a autorităţilor este că fiecare drapel 
negru reprezintă un omagiu adus unui luptător, unui 
revoluţionar căzut în lupta pentru triumful cauzei 
socialismului şi a revoluţiei, căzut în lupta împotriva 
imperialismului american. În fapt, pădurea neagră de 
catarge are rolul de a ecrana, de a bruia informaţiile 
oferite de americani. Ceea ce uneori chiar se întîmplă, 
mai ales dacă „cititorii” stau prea aproape de zona 
respectivă. Dar cubanezii au învăţat lecţia şi se 
îndepărtează de zona restricţionată şi straşnic păzită, 
pleacă din blestemata zonă a Tribunei, plimbîndu-se 
pe Malecon. Cînd ajung la distanţe convenabile, 
stabilite probabil după repere verificate în timp şi 
numai de ei ştiute, se întorc frumuşel cu faţa spre 
clădirea-ziar şi, în timp ce se plimbă, săvîrşesc ceea ce 
pe vremea cînd eram cătană se numea „cititul 
presei”, căci orice plimbăreţ poate urmări 
nestingherit, chiar şi din mers, toate informaţiile ce se 
derulează pe faţada clădirii. În acest chip, efortul 
„cenzorilor” de a opri difuzarea informaţiilor devine 
ridicol. Pentru a evita demolarea tribunei şi 
distrugerea catargelor cu steaguri negre, zona e 
păzită zi şi noapte, clipă de clipă, motiv pentru care e 
ocolită de toţi cei cărora le place să-şi poarte paşii pe 
tainicul Malecon. (va urma) 

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (15)
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31CRONICA

Soarta i-a hărăzit Reginei României o perioadă 
tragică şi violentă, pretinzând rigoare istoric şi talent de 
romancier pentru a deveni cronicar îndreptăţit al marii 
aventuri a umanităţii, configurată în Primul război 
Mondial, care şi-a pus pecetea pe întreaga desfăşurarea a 
secolului al XX-lea. Au existat, după cum se ştie, 
asemenea condeie, inclusiv româneşti

Din magnifica frescă istorică, însufleţită, ca în 
timpurile lui Dante şi Shakespeare, de personaje rafinate 
şi viclene, pătimaşe şi imprevizibile, care urcau din 
Infern în Purgatoriu pentru a se salva în Paradisul ceresc 
sau rămâneau definitiv pierdute în cercurile de foc ale 
infernului dantesc să începem cu momentul 1913, când 
starea de spirit a românilor, plină de nehotărâre şi 
neîncredere, trebuia să decidă trecerea de partea 
Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Turcia, 
Bulgaria) sau de partea Antantei (Anglia, Franţa, Belgia, 
Serbia, Rusia, Italia din 1915, Portugalia din 1916, SUA şi 
Grecia din 1917).

Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva) 
propagase ani de zile cultura franceză şi engleză printre 
români, dar la „momentul adevărului” şi-a descoperit 
loialitatea de sânge a unei Rheintechter (fiică a Rinului). 
Englezoaica Maria, soţia prinţului moştenitor Ferdinand, 
a înţeles însă că o victorie a Germaniei însemna implicit 
izbânda Ungariei, incompatibilă deci cu interesele 
României, de aceea a sprijinit neutralitatea iar din 10 
octombrie 1914, proclamată în Parlament ca Regină a 
României, a decis odată pentru totdeauna: „Dragostea 
pentru ţara mea este religia mea!” („Aceasta a fost clipa 
mea, a mea pentru că în momentul acela nu era numai o 
idee, o tradiţie sau un simbol pentru care aclamau ei, ci 
era o femeie, o femeie pe care o iubeau”).

De aceea pasivitatea regelui Ferdinand o obosea (în 
1916, când românii şi francezii negociau în disperare cu 
Rusia, dând timp austriecilor şi nemţilor să treacă 
defileurile dintre Transilvania şi România, în timp ce 
Mackensen trecea Dunărea în sud, Maria şi-a evacuat 
familia la Iaşi; regele a îngăimat scuze, ocupat fiind cu 
mutarea Cartierului General al Armatei, regina i-a 
răspuns, cu imperturbabilul calm englezesc, că „era 
obişnuită să aibă singură grijă de ea”).

Pe când tăria calmă a Prinţului Barbu Stirbey (pentru 
care a fost „sa reine” – iubirea vieţii sale; deşi i-a scris de-
a lungul vieţii în limba franceză, încheia totdeauna cu 
literele Y l y m M – Y love you my Marie) o susţinea. De 
aceea Ion Brătianu II, când a reprezentat cazul României 
la Versailles, în 1919, pe regină a chemat-o să-l ajute, nu 
pe diplomatul Take Ionescu.

De aceea l-a sfătuit Maria pe întâiul ei născut, 
principele Carol, incomparabil mai energic decât tatăl 
său, să-şi împartă viaţa cu soldaţii, să fie sprijinul şi 
prietenul lor – era marea lui ocazie de a câştiga 
încrederea armatei române. Dar Carol s-a întors la Zizi 
Lambrino, care pretindea că descinde dintr-un împărat 
al Constantinopolului, căsătorit în secolul IX cu o fiică a 
lui Charlemagne, pe când alţi strămoşi fanarioţi se 
stabiliseră în Moldova, la Roman. Educată într-un 
pension în Franţa, Zizi s-a întors la Bucureşti în 1910, a 
studiat engleza, pictura, muzica vocală, pianul, dansul, 
integrându-se în societatea care gravita în jurul Palatului 
regal. Tatăl lui Zizi era prieten cu demnitarul 
conservator Marghiloman, germanofil notoriu, ţinta ei a 
fost moştenitorul tronului României.

Prinţul a fost trimis pentru un timp la Postdam, de 
unde a corespondat cu Zizi, dar la începutul războiului 
s-a întors în ţară. Înalt, voinic, blond ca mama sa, cu 
manierele pedante ale tatălui său, prinţul a cerut-o în 
căsătorie pe micuţa ingenuă bizantină, fasonată de 
educaţia franceză. Dar Constituţia României excludea 
orice mariaj, în afara unei prinţese străine de acelaşi 
rang. Cei doi îndrăgostiţi au fugit la Odesa, unde au 
găsit un preot, escorta germană avea misiunea să nu 
pună obstacole. Carol lăsase 3 scrisori, dar mamei sale 
nici una, drept care Maria şi-a trimis aghiotantul – 
colonelul Ballif – la hotelul Bristol din Odesa. Atmosfera 
era ostilă dinastiei – opinia publică cerea capul lui Carol 
I, Marghiloman şi partida pro-germană pretindea 
îndepărtarea lui de la succesiune, numai Stirbey a sfătuit 
familia regală să se sprijine pe partidele de opoziţie ca să 
câştige timp iar regina s-a urcat în trenul regal pentru a 
sta de vorbă personal cu Principele. („basmul său 
incoerent, absurd este totuşi mişcător”, „triumful asupra 
lui este o victorie crudă şi dezgustătoare, pur şi simplu el 
urlă după Zizi”). Căsătoria a fost anulată, dar, pe 
punctul de a pierde războiul, germanii au încercat să 
impună abdicarea lui Ferdinand şi proclamarea lui 
Nicolae (avea 15 ani) într-o regenţă pro-germană (tot 
atunci a fost propus şi cumnatul Kaiserului).

Dar în 1918 forţele aliate de la Salonic au pornit 
ofensiva majoră în Balcani, în 2 săptămâni Bulgaria a 
capitulat; ofensiva stipulată în tratatul Franţa-România, 
drept premisă a intrării în război, a avut astfel loc cu o 

întârziere de doi ani, răstimp în care Regina României a 
locuit în cumplita iarnă ieşeană 1916-1917 două 
săptămâni în tren, izolată complet, fără vreo ştire de la 
Rege, primind mesaje ocazionale de la Stirbey şi vestea 
nimicitoare a căderii Bucureştilor, despre cei 30000 de 
refugiaţi şi haosul de nedescris, căci guvernul român nu 
făcuse planuri pentru eventuala înfrângere.

Puterile centrale ocupaseră capitala la 3 luni de la 
intrarea României în război, ţinta fiind terenurile 
petrolifere de la Ploieşti. Aliaţii însă – prin Sir Norton 
Griffiths – au redus valea Prahovei la un pământ sterp, 
înnegrit de norii gazelor asfixiante. La Iaşi, unde se 
dezlănţuise o epidemie de tifos şi variolă, regina a găsit 
o stare de haos în spitale; a convocat un grup de miniştri 
şi pe generalul Prezan, l-a numit pe dr. Cantacuzino, 
vechi prieten din timpul „războaielor balcanice”, şef al 
organizaţiei sanitare, a trimis ofiţeri de la Misiunea 
franceză în Rusia, pentru escortarea transportului de 
medicamente trimise de Franţa şi reţinute de Rusia. A 
folosit-o pe Marea Ducesă Kirill (mătuşa ei) venită cu 
provizii şi medicamente la Iaşi (pe când sora acesteia, 
mama Mariei, rămânea doar vexată că România s-a aliat 
cu fosta ei patrie repudiată), pentru a trimite o scrisoare 
importantă Ţarului, ruda sa apropiată. Când la Iaşi a 
ajuns zvonul că Rasputin a fost asasinat (30 decembrie 
1916) şi că familia imperială se revoltase împotriva 
Imperatriţei (Aleksandra prin fanatismul ei a creat criza 
de putere, ascultând exclusiv de Rasputin; faţă de 
verişoara ei, Maria României a manifestat permanent 
ostilitate pentru că o făcuse totdeauna să se simtă 
inferioară), regina a trimis pe Brătianu şi pe Principele 
Moştenitor, dar primirea a fost foarte ostilă. Indiferenţa 
ruşilor pentru soarta României n-a putut fi clintită decât 
cu argumentul că pierderea Moldovei ar pune în pericol 
Rusia însăşi. În cele din urmă s-a emis ordinul pentru 

menţinerea liniei Siretului iar România şi-a trimis la 
Moscova rezervele de aur, arhivele şi bijuteriile 
Coroanei. Pe când germanii îşi dislocau trupele, ruşii 
abandonaseră Dobrogea, cedaseră şi linia Dunării, 
singura cale de aprovizionare a României iar Maria a 
putut constata pe viu: „Aceşti ruşi cu mişcări lente, bine 
hrăniţi, tenaci, cu pielea de culoarea pământului... care 
fuseseră întâmpinaţi ca nişte salvatori, se transformau în 
marele pericol pe care nimeni nu-l anticipase” (subl. 
noastră).

Maria a susţinut la Iaşi reforme „de sus”, pentru a nu 
se importa revoluţia rusească, promiţând că evreii vor fi 
trataţi ca egali la sfârşitul războiului şi neutralizând 
pericole care ameninţau monarhia. A fost omniprezentă 
în triajul din gara Iaşului, unde răniţii purtau la gât 
crucea albă de email a Mariei, pe o panglică portocalie, 
întinzând mâna fără ezitare bolnavilor de tifos sau 
muribunzilor, refuzând mănuşile de cauciuc, scriind 
articole pentru ziarul difuzat în rândul trupelor şi 
definitivând al 2-lea volum al unei cărţi de călătorii 
sentimentale prin România: Ţara pe care o iubesc. A 
publicat mesaje în câteva reviste americane, solicitând 
înţelegere şi ajutor material, a suportat repetate acţiuni 
de detronare instigate de comitetul muncitoresc din 
Petrograd şi puse în practică (fără succes) de extremişti 
din Iaşi, şi-a încurajat copiii (Mărioara – 17 ani, Elisabeta 
– 15, slăbite, cu depresiune nervoasă, n-o puteau concura 
pe mama lor în vitalitate, căldură şi speranţă) să 
împărtăşească mizeria poporului şi a soldaţilor. Ţăranii 
români n-au cedat declinului revoluţionar, dând dovadă 
de o fermitate neobişnuită în acele condiţii anarhizate.

Se ştie că în iarna şi primăvara anului 1917 Misiunea 
franceză a reorganizat armata română, înzestrând-o cu 

muniţie transportată prin Rusia în vederea unei ofensive 
comune spre Bucureşti. Dar în iulie ruşii se retrăgeau pe 
toată lungimea frontului în faţa unui inamic pe sfert faţă 
de numărul lor (ceea ce a făcut-o pe regină să exclame: 
„Ruşii ne-au tăiat beregata!”), românii fiind astfel 
obligaţi să abandoneze cuceriri obţinute cu greu – 
Mărăşti, urmat în august de Mărăşeşti, unde au înfruntat 
forţele unite ale Austriei şi Germaniei, determinându-l şi 
pe Mackensen să-şi admire adversarii. Frecventele 
fraternizări între tranşeele ruse şi germane i-au obligat 
pe români să rămână neclintiţi, până la ultimul om, în 
tranşeele lor, deşi nu se mai punea problema unei 
ofensive româneşti. Germanii, care furnizaseră ajutor 
financiar, armat şi propagandistic bolşevicilor, au 
contribuit la demoralizarea armatei ruse şi la preluarea 
puterii de către Lenin, România şi Regina rămânând 
complet izolate. Maria a tras concluzii: „Nu pot însă 
avea admiraţie eternă faţă de germani şi organizarea lor 
formidabilă, atunci când aceasta este în detrimentul 
românilor noştri”.

Contele diplomat de Saint Aulaire a tras şi el 
concluzii: „Există un singur bărbat în România şi acela 
este Regina”.

Cert este că regina anglo-saxonă, vexată de la venirea 
în ţară de aristocraţia românească pătimaşă, violentă, 
ţesând intrigi cu minte ageră, împrumutând de la grecii 
fanarioţi şiretenie şi lăcomie, pentru a le adăuga 
mândriei exagerate a originii lor romanice şi imitaţiei 
servile a francezilor – această regină anglo-saxonă a 
trebuit să lupte cu bacşişul oriental şi cu turpitudinea 
morală a miniştrilor, când în septembrie 1917 colonelul 
american Henry Anderson a adus provizii de tot felul; că 
regina a cărei religie devenise România s-a împotrivit, 
împreună cu generalul Averescu, unei păci separate cu 
Rusia lui Lenin şi Troţki (refuz îndreptăţit, căci la Brest-
Litovsk, în timpul negocierilor de pace ale Rusiei cu 
Puterile Centrale, Troţki susţinuse un plan de anihilare a 
lui Ferdinand şi Mariei în scopul extinderii „revoluţiei 
mondiale”); că regina anglo-saxonă nu s-a simţit 
înfrântă, atunci când România a trebuit să se supună 
unei păci absurde (Buftea, 8 martie 1918), pentru că a 
fost trădată de aliatul ei, Rusia. Pacea a costat cedarea 
Dobrogei, schimbări teritoriale în favoarea Ungariei, 
cedarea petrolului unei companii austro-germane pe 90 
de ani, a producţiei agricole pe 9 ani, menţinerea în 
Muntenia a unei armate de ocupaţie pe cheltuiala 
românilor, plecarea imediată a misiunilor străine (Maria 
şi Ferdinand l-au condus pe generalul Berthelot la 
ultimul tren).

Paradoxal, Basarabia pierdută la 1878 (Congresul de 
la Berlin) în urma unei victorii, va recâştigată în 1918, în 
urma înfrângerii pe front, căci la 8 aprilie s-a semnat 
unirea cu România, delegaţia basarabeană l-a proclamat 
pe Ferdinand „Rege al ţăranilor” iar prinţesele Mărioara 
şi Elisabeta au dansat „hora unirii” pe strada 
Lăpuşneanu din Iaşi. În decurs de 16 luni bolşevicii au 
declarat de două ori război României: la 31 ianuarie 1918 
şi la 18 mai 1919.

Cel dintâi tratat de pace după primul război mondial 
a fost realizat de canadianul Joseph Boyle, omul 
prodigios (fost marinar, boxer profesionist, participant la 
goana după aur în Klondike, 1890, aventurier, cu o fostă 
soţie şi cu o actuală soţie, mamă a 4 copii) care a intrat în 
viaţa reginei Maria, prea mândru însă pentru a cere vreo 
recompensă, plecând la Odesa cu o nouă misiune pentru 
România (eliberarea conducătorilor români, arestaţi de 
Rakovski); timp de două săptămâni Boyle i-a ţinut în şah 
pe bolşevici cu o voinţă hipnotizantă, a obligat vaporul 
cu arestaţi să acosteze într-un port românesc şi şi-a făcut 
intrarea triumfală la Iaşi pe 25 martie 1918, fiind decorat 
cu „Steaua României”. Două zile mai târziu trecea din 
nou în Basarabia, pentru activitate de spionaj pentru 
englezi şi francezi, cât şi pentru procurare de provizii 
necesare după ocupaţia germană nesăţioasă şi rapace. 
Chiar în aprilie 1920, când regina Maria, sfâşiată între 
doi oameni loiali şi două afecţiuni puternice, i-a spus să 
plece din România, Boyle, profund rănit, căci acţionase 
mereu fără să-i pese de nimeni, decât de Maria, s-a 
purtat în continuare ca un gentleman. S-a mai întors în 
1921, au continuat să corespondeze... „nu mi-ai datorat 
nimic, întotdeauna mi-ai dăruit, îţi sunt recunoscător şi 
te iubesc”.

La mijlocul lunii septembrie 1918 forţele aliate de la 
Salonic au pornit o ofensivă majoră în Balcani, ofensiva 
stipulată în tratatul Franţa-România drept premisă a 
intrării în război în urmă cu doi ani. Germanii, oscilând 
acum între atitudinea de intimidare şi conciliere, ofereau 
întreaga Dobroge, restabilirea vechii frontiere cu 
Ungaria, aprobarea unirii Basarabiei. După o întrevedere 
secretă la ambasada americană, Ferdinand a ordonat lui 
Marghiloman să nu accepte nimic, ulterior 
Washingtonul a trimis telegrama de confirmare a 
garanţiilor tratatului din 1916, ceea ce a scos în stradă 
mulţimi de cetăţeni şi muzici militare în faţa Legaţiei 
americane (ulterior vor căpăta denumiri americane 
străzi, restaurante, hoteluri, nume de botez Wilson etc.) 
Acesta a fost momentul care a creat speranţa persistentă 
a românilor: Vin americanii!

gîndul şi lumea

Marie-Antoinette(IV)
Natalia CANTEMIR

(va urma)

Decembrie         2009 
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Scriitorul belgian 
de expresie franceză 
Eric Brogniet s-a 
născut la Ciney, pe 
16 august 1956. Este 
fondator şi director 
al revistei de poezie 
Sources şi, după ce a 
fost o vreme 
consilier literar al 

Casei Poeziei şi Limbii Franceze din 
Namur, a devenit, în urmă cu şapte ani, 
directorul acesteia. În anul 2004 a fondat 
Festivalul Internaţional de Poezie 
Wallonie-Bruxelles din Namur, manifes-
tare ce a atras încă de la începuturile sale 
prestigioase nume ale liricii universale. În 
calitate de director general al festivalului a 
ştiut încă de la început să „capteze 
bunăvoinţa” celor mai cunoscuţi creatori 
din întreaga lume, pentru a-i determina să 
participe la o acţiune ce abia pornea la 
drum. Astăzi nu este poet important care 
să nu-şi dorească o invitaţie la Namur, la 
Festivalul Internaţional de Poezie 
Wallonie-Bruxelles şi la Casa Internaţio-
nală a Poeziei şi a Limbii Franceze, cu atît 
mai mult, cu cît fiecare ediţie a festivalului 
este însoţită şi de un extraordinar Tîrg de 
Poezie, unde edituri de pe toate 
continentele demonstrează an de an că 
lirismul îşi va cuibări oricînd frumuseţea în 
sufletele noastre. 

Eric Brogniet a debutat în 1982 şi pentru 
volumele sale de versuri (a publicat peste 
20 de cărţi de poeme) a primit numeroase 
premii literare, atît în ţara sa, cît şi în 
străinătate. Eu l-am cunoscut în toamna 
anului 1994, cînd am fost întîia oară 
oaspete al Casei Internaţionale a Poeziei, 
dar nu am reuşit să-mi procur din 
volumele sale decît pe cele apărute o dată 
cu intrarea în noul mileniu. Din acestea voi 
aminti doar cîteva titluri : Autoportrait au 
suaire (l'Age d'Homme, 2001), Mémoires 
aux mains nues şi Une errante intensité 
(Ed. Le Cormier, 2001 şi 2003), La nuit 
incertaine şi Parole et empreinte 
(TranSignum, 2004), Ce fragile 
aujourd'hui (Le Taillis Pré, 2007) şi Ulysse, 
errant dans l'ébloui (Le Taillis Pré, 2009). 
Din acest impresionant (şi foarte recent) 
volum care ne propune un Ulysse rătăcitor 
pe mările uluirii, traduc scurtul fragment 
din pagina dedicată poeţilor lumii. Vom 
descoperi un Ulysse altfel de cum îl ştim, « 
un om al marilor cataclisme interioare », un 
Ulysse care « nu poate lupta împotriva 
iremediabilului », un Ulysse care se află « 
au cœur même de ce qui les rassemble tous 
: la fragilité de l'humain. », după cum îl 
defineşte criticul literar Myriam Watthee-
Delmotte. Aş aminti, în încheierea scurtei 
prezentări, un fapt semnificativ pentru 
activitatea literară a poetului belgian : el 
este şi autor a trei volume de eseuri critice : 
Christian Hubin, le lieu et la formule şi 
Jean-Louis Lippert : approches du 
narrateur en aède, athlète et anachorète 
(Ed. Luce Wilquin, 2003) şi La poésie arabe 
contemporaine : vers un nouvel 
humanisme ? (La Renaissance du Livre, 
2001).

Zăpadă în inima sa : nici neprihănire
Nici tihnă, doar giulgiul îngheţurilor
Şi al adormirilor

Sărmanul strai al frigurilor
Pe aceşti umeri pe care nimeni de-acum 
înainte
Nu încearcă să-i împovăreze cu 
părăsirile sale

Şi această otavă a gerului în ceruri
Stele sfărîmate precum corzile
Unei lire pe măsură ce el se 
îndepărtează :

Thalassa, Thalassa, tăcerea e o menghină
Între tîmple în timp ce lumina tremură...

Printre minunăţii ruinate
Fărîme, nici măcar cioburi,
Goluri în gîndire

Infernul e şi atunci cînd calmul 
invadează
Fiecare zgomot detaşat existînd pentru 
sine însuşi
De nici o soartă legat : o uluială
Din care cel plecat ninge...

Somnul ar fi pe vecie ca o uşurare
De vacarmul murdar pe care astfel îl fac 
ciocnirile
Cotidianul, picătură cu picătură

Ceea ce se spune nu mai este pătruns
Cînd în ochi nu mai e 
Decît o perdea de ninsoare plutind
În conştiinţă, nu mai e decît o morfină
Fluturîndu-şi fără încetare zdrenţele

Corp zdrumicat, strigăt neauzit
Sexual întors împotriva lui însuşi
Să nu ieşim, să umplem abisul
Cu şi mai mult abis
Să adăugăm un gol la golul care suntem

Cînd limbajul se grăbeşte spre pierzanie

Creăm frumuseţea pornind de la 
singurătăţi
Pe care le provocăm
Sau provocăm aceste singurătăţi
Atroce pentru a scoate din ele 
frumuseţea?

Trăsnetul este fructul sau simptomul
Furtunii? Ce licărire va străpunge inima
Sau ce inimă se va distruge
Pentru a naşte lumina?

Vom apărea din noapte
Sau noaptea va ţîşni din noi?
Şi ce mai valorează acum acum acest 
fruct

Putrezit înainte chiar de a fi floarea sa?

Şi ce va mai putea cel care se ruinează
Atunci cînd durerea îl va fi distrus?

Nu există conştientizare a vîntului
Fără viziunea prafului

Obstacolul e în ochi
În momentul în care se vede

Dar ceea ce vede este deja cunoscut?
Este tradus de conştiinţa
Care ştie ceea ce noi ignorăm despre el?

Dorinţa este mărturie sau încercare?
Ce valorează aerul fără creanga pe care 
o mîngîie?

Şi iarba nu tremură
Sub vîntul care o tulbură?
Este vreodată soare fără noaptea sa?

Există o noapte ce arde întunericul
În clipa în care nici nu ştim...

Cînd ziua revine pentru o clipă
Cu lumina ei de narcisă
Iar cerul este un diamant alb
Memoria se cutremură...

Suntem în istoricitate?
Suntem în pustiul realului?
Ne abandonăm eternelor
Întoarceri? Ce libertate trebuie să 
reinventăm?

Ce izvor zace în puritatea efemerului?

Ea se ridică pe jumătate şi priveşte la 
orizont
Cum se aleargă vechi furtuni pline de 
blîndeţe
Şi ochii de lazuli fixează în depărtare
Tunete devenite tăceri

În timp ce calul tămîiază 
Şi plonjează din defileu în iarba 
albăstruie
Văzînd în faţa sa deschizîndu-se 
drumurile
Tivite la infinit de azur...

Mîna sa e o aripă de pasăre în bătaia 
vîntului
Care va şti să mîngîie în blîndeţea 
crinilor
Un umăr de euforb pe care-l numim 
libertate

În depărtare praful vibra la marginea 
nisipurilor
Cerul vărsa argint topit peste valurile

Foarte vechi pe care Ulysse le despica

Şi acest murmur – e regăsită – ce? – 
eternitatea – 
Tremura ca o pînză înstelată

(Rătăcitorul era ţintuit de o grădină
Şi nu a fost exclus decît pentru a înţelege
Că era înlăuntru)

În acest albastru al metamorfozelor şi al 
întoarcerilor
Marea, marea, marea deschide spre 
seism
Înseninarea cu sarea conjurînd rănind
Şi mai tare vechile răni...

Uneori cerul este albastru
Ca şi cum iertarea cucerea lumea

Lumină, lumină! La orizontul 
nemărginit
Cîntec venit din noapte, vise care lucesc

Ziua e nesfîrşită, soarele varsă peste 
creste
Sau în oraşe lichide minunate

În timp ce clinchetă murmurele
Songs for a while, sunetele

Cristalul unei voci pure

Atunci trebuie să dormim la nesfîrşit
Cu imaginile copacilor
Şi cu bijuteriile lor de strălucire solară

Pomii se decupează pe chipul 
crepusculului
Care albeşte. Seara e o lumină
Metalică scăldînd puţin cîte puţin 
lumea

În care tăcem
În faţa atîtor metamorfoze şi frumuseţi 

Şi tot ce nu se poate spune încă
Despre aceste mişcări izvorîte
În preajma efemerului

În raport cu lumina în care se mişcă 
arborii
Stelele, fenomenele, în şocul
Sau în concordanţa sunetelor
Zgomotului mirat că există

Cînd cuvîntul se vindecă
Se vindecă mereu, Odysseus
Pornind de la sentimentul minunii şi al 
spaimei...
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Eric Brogniet 
(Belgia)


