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Pe vremea cînd făuream cîine-cîineşte odiosul 
sesemedeu - adică societatea socialistă multilateral 
de dezvoltată, cum spunea gloriosul bîlbîit -, 
brutarul făcea pîine, oţelarul, oţel, frizerul tundea, 
strungarul strunjea, turnătorul turna. Şi chiar dacă 
lucrurile nu mergeau ca pe roate, fiecare-şi cunoştea 
rosturile lui, fiecare făcea ceea ce ştia, presta munca 
pentru care era pregătit şi doar un singur om se 
pricepea la orice. Azi, toţi ştiu de toate. Aşa se face că 
întîlneşti medici veterinari care pun pavele sau spală 
maşini, geologi care fac verande, ingineri care se 
ocupă de patiserie şi brutari, frizeri, strungari, 
turnători care editează fel de fel de tîmpenii. N-au 
citit o carte în viaţa lor, dar scot „cărţi”. N-au habar 
de reguli gramaticale, de ortografie, de stilistică, de 
teorie literară, de corecturi, de machetare, nu au 
intrat niciodată într-o tipografie sau într-o redacţie 
adevărată, dar scot cărţi. Azi, toată lumea îşi 
închipuie că poate fi editor sau, şi mai rău, scriitor. 
Nu interesează pe nimeni faptul că librăriile sunt 
invadate de maculatură, că pădurile patriei sunt 
doborîte fără milă şi inutil. Semianalfabeţi, 
grafomani, cu lămpi care le filează prin cutia 
craniană, lipsiţi de orice har creator, se trezesc peste 
noapte autori şi au pretenţia de a fi recunoscuţi ca 
scriitori. Am citit sute şi sute de manuscrise fără nici 
o valoare, cărora le-am refuzat drumul tiparului şi 
care, totuşi, prin puterea banului, s-au transformat în 
cărţi. Autorii lor fac greşeli pentru care ar fi trebuit să 
rămînă repetenţi în clasele primare, dar ei se 
încăpăţînează să se considere măcar înzestraţi, dacă 
nu chiar geniali. Şi, repet, cer să fie consideraţi 
scriitori. Probabil, chiar cred că sunt. De aceea porţile 
Uniunii Scriitorilor din România sunt asaltate mai 
abitir decît cele ale Cetăţii Neamţului la trecerea lui 
Jan Sobieski pe plaiurile moldave! Obţinînd ISBN-uri 

contra cost, scoţîndu-şi cărţile la edituri obscure, care 
fac şi cîrnaţi ori gogoşi sau care pingelesc pantofi şi 
organizează excursii prin bazarele turceşti ori 
ucrainene, la edituri unde nu există nici un lector de 
carte specializat, nici un corector, nici un consilier 
editorial, la edituri ai căror angajaţi habar nu au să 
facă o corectură pe o pagină de manuscris, ajung să 
se ia în seamă şi să întreţină confuzia în mintea şi în 
inima celor care sunt impresionaţi doar de faptul că 
le văd numele adunat pe-o carte. Că înlăuntrul 
copertelor e un dezastru mai ceva decît cel suferit de 
împăratul Napoleon I la Waterloo în iunie 1815 nu-i 
interesează. Sau poate nici nu-l percep. „Tel maître, 
tel valet” sau la aşa scriitori, aşa cititori! Mai trist e 
faptul că astfel de autori de două parale abia dacă 
ştiu să silabisească, nu sunt în stare să articuleze o 
frază coerentă, darmite să o mai şi scrie. În schimb, se 
pricep de minune să momească, să amăgească 
sponsorii pentru a le finanţa „producţiile”, se pricep 
de minune să plătească sau să determine criticii 
literari să le facă o prefaţă sau o recenzie sau o 
cronică, se pricep de minune să insiste, să ameninţe, 
să roage, să şantajeze, să linguşească şefi de reviste, 
să facă presiuni asupra redactorilor de specialitate 
pentru ca aceştia să le găsească un colţişor de pagină 
în publicaţiile literare, colţişor în care să încapă şi 
cîteva rînduri despre „lucrările” lor, se pricep de 
minune să obţină acordul tacit al adevăraţilor 
creatori, să le cumpere acceptul cu preţul a cîtorva 
sticle de whisky. Şi într-o bună zi te trezeşti că un 
astfel de ipochimen îţi spune „colega”!

E adevărat, eu pornisem de la net, de la faptul că 
acesta deschide cale spre „exprimare” tuturor 
veleitarilor, agramaţilor, grafomanilor, psihopaţilor, 
celor care nu au citit o carte în viaţa lor, însă îşi 
închipuie că ştiu totul dacă au învăţat să intre pe 

Avem timp...

Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm în dreapta şi-n stînga,
să regretăm c-am greşit şi să greşim din nou,
să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,
avem timp să citim şi să scriem,
să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,
avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,
avem timp să ne facem iluzii şi să răscolim prin cenuşa lor mai tîrziu.
Avem timp pentru ambiţii şi boli,
să învinovăţim destinul şi amănuntele,
avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare,
avem timp să ne-alungăm întrebările, să amînăm răspunsurile,
avem timp să sfărîmăm un vis şi să-l reinventăm,
avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,
avem timp să primim lecţii şi să le uităm după-aceea,
avem timp să primim daruri şi să nu le-nţelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru puţină tandreţe.
Cînd să facem şi asta, murim.

Octavian Paler

poem de iulie

Valeriu STANCU

Google. Dar, întrucît am avertizat din titlu că voi 
vorbi vrute şi nevrute, verzi şi uscate, mă bucur că 
am ajuns şi la acest subiect atît de delicat şi de actual, 
privitor la prezenţa impostorilor în literatura română 
contemporană. Şi îl continuu, întrebîndu-mă de-a 
dreptul retoric : „oare nu ar trebui ca sponsorii, care - 
cu generozitate, nonşalanţă şi inocenţă - oferă bani 
pentru publicarea unor lucrări, să supună 
respectivele lucrări unui examen competent şi sever 
din partea profesioniştilor/specialiştilor în domeniu? 
S-ar stopa astfel invazia de subliteratură, s-ar 
economisi  munţi de hîrtie şi s-ar opri sacrificarea 
înverşunată şi apocaliptică a pădurilor carpatice 
pentru publicarea de maculatură. În plus, s-ar 
economisi nu doar hîrtie, ci şi timp, nervi, bani. Să 
fiu bine înţeles : departe de mine gîndul de a 
reinstitui,  de a revitaliza cenzura, de a o reînvesti cu 
atribuţiile din vremea cînd comuniştii trimiteau 
scriitorii în închisori pentru o poezie, o frază, o 
replică, un cuvînt ce nu erau pe placul dictatorilor 
sau al lingăilor roşii. Dar atîta vreme cît artiştii 
plastici barează calea veleitarilor spre uniunea lor de 
creaţie (de exemplu, nepermiţînd decît  
profesioniştilor să expună în sălile consacrate), de ce 
nu ar opri şi scriitorii editarea de tîmpenii? Ba mai 
mult : cer – de această dată cu vehemenţă – 
desfiinţarea editurilor care nu au printre angajaţi un 
scriitor profesionist (adică un membru al Uniunii 
Scriitorilor din România), pentru ca să nu-şi mai 
închipuie orice neavenit că publicarea unei cărţi e la 
fel de simplă ca jocul la loto : plăteşti şi ai un bilet! 
Pentru ca piaţa cărţii să nu fie inundată de produse 
demne de atenţia Oficiului pentru Protecţia 
Consumatorului, Uniunea Scriitorilor din România 
trebuie să ia atitudine, să-şi apere membrii de 
concurenţa acerbă, neloială, încrîncenată a unor 
afacerişti care „numai banul îl vînează şi cîştigul fără 
muncă”, de concurenţa unor afacerişti oneroşi care 
nu au nici cea mai mică idee despre munca 
scriitorului, care nu au nici un pic de respect pentru 
creator şi pentru opera sa.

Acest număr este ilustrat cu lucrări expuse la 
Salonul anual al profesorilor de arte vizuale
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fragmentarium istoric

De-a lungul secolelor, mulţi înţelepţi şi savanţi din 

toate domeniile cunoaşterii au căutat o formulă 

pentru „pacea eternă” sau, cel puţin,  au sperat să 

reducă complexitatea conflictelor internaţionale la o 

structură explicativă ordonată. S-a născut astfel 

irenologia (ştiinţa păcii) şi, în pandant cu ea,  

polemologia (ştiinţa războiului). Ambele au generat 

mereu ipoteze de lucru şi, deseori, explicaţii 

contradictorii asupra naturii şi cauzelor războaielor.
Deşi până în prezent nu dispunem de o teorie 

generală despre război care să ia în considerare 

întreaga complexitate a fenomenului, ştiinţa şi analiza 

contemporană au făcut paşi importanţi în această 

direcţie. Şi în ceea ce priveşte modul în care gândim şi 

cercetăm cauzele războiului s-au înregistrat progrese 

notabile, în special în perioada postbelică. Trebuie 

subliniat că studiile asupra războiului şi a păcii au 

jucat un rol important în cristalizarea teoriei relaţiilor 

internaţionale ca disciplină autonomă în cadrul 

ştiinţelor socio-umane. Problematica războiului şi a 

păcii a dominat, în faza iniţială, agenda de cercetare a 

disciplinei, fiind una dintre principalele  preocupări 

ale „părinţilor” domeniului. Totodată, procuparea 

pentru fenomenul conflictual în relaţiile 

internaţionale a dat naştere la trei orientări distincte 

de cercetare: studii strategice, studii asupra păcii şi 

studii asupra soluţionării conflictelor - toate trei 

având drept obiectiv comun înţelegerea aprofundată 

a rolului fenomenului conflictual în funcţionarea 

sistemului internaţional, iar ca rezultat, formularea 

recomandărilor practice pentru factori decidenţi.
Întrebarea „De ce au loc războaie?” poate genera o 

multitudine de explicaţii. În timp ce istoricii tind să 

favorizeze o abordare descriptivă, concentrându-se pe 

cauzele specifice directe care au declanşat războiul, 

politologii preferă perspective mai generale cu privire 

la cauzele războaielor, care s-ar aplica la o varietate de 

situaţii şi contexte. 
În literatura de specialitate dedicată cauzelor şi 

consecinţelor conflictelor internaţionale nu este 

formulată o opinie unanim acceptată cu privire la 

ceea ce constituie un război. Semnalăm existenţa mai 

multor perspective, fiecare accentuând diverse 

caracteristici ale războiului. Astfel, razboiul este privit 

ca o „stare legală” specifică în care se află naţiunile, ca 

un proces compus din mai multe etape de aplicare a 

violenţei sau o serie de consecinţe materiale 

(distrugeri, victime) şi politice (reconfigurarea 

distribuţiei puterii în sistemul internaţional). 
Hedley Bull definea războiul ca fiind „violenţa 

organizată întreprinsă de o unitate politică împotriva 

alteia”. Aşadar, violenţa nu este război decât dacă este 

întreprinsă în numele unei unităţi politice. Ceea ce 

deosebeşte uciderea în război de omor este caracterul 

său oficial şi substituit, responsabilitatea simbolică a 

grupului al cărui agent este ucigaşul. În mod similar, 

violenţa săvârşită în numele unei unităţi politice nu 

este război decât în cazul în care este direcţionată 

împotriva altei unităţi politice; violenţa angajată de 

stat în executarea criminalilor sau în suprimarea 

piraţilor nu este calificată drept război, deoarece este 

îndreptată împotriva indivizilor.
Analizând esenţa războiului ca un concept 

abstract, în tratatul său devenit clasic Carl von 

Clausewitz prezintă războiul ca fiind „un act de 

violenţă pentru a sili adversarul să ne îndeplinească 

voinţa”. Cum însă a fost argumentat că nu orice act de 

violenţă poate fi considerat un act de război, această 

definiţie trebuie completată cu trăsături distinctive ale 

războiului. Astfel, războiul este un eveniment care 

implică: cel puţin două unităţi politice (două părţi); 

obiective conflictuale; părţile sunt conştiente de 

natura conflictuală a obiectivelor lor; părţile doresc 

atingerea obiectivelor care sunt în dezacord cu 

dorinţele altora; părţile au capacitatea de a-şi urmări 

obiectivele; cel puţin una dintre părţi intenţionază să 

folosească forţa militară pentru a-şi atinge scopul; cel 

puţin una dintre părţi este capabilă să reziste atacului 

celeilalte părţi; nici o parte nu-şi poate atinge 

obiectivele doar cu un act singular de violenţă etc. 

Există o relaţie de subordonare între război şi 

entitatea politică, violenţa fiind expresia scopurilor 

urmărite de conducătorii acesteia şi de aici derivă 

afirmaţia lui Clausewitz conform căreia ”războiul nu 

este decât continuarea relaţiilor politice prin 

intermediul altor mijloace”.
 Fără violenţă, războiul nu ar putea atinge 

scopurile care i s-au atribuit: tranşarea unui conflict, 

instalarea unei dominări, înfăptuirea unei cuceriri. 

Dar violenţa este o energie greu de controlat şi adesea 

ea scapă celui care o foloseşte şi tinde să prolifereze 

dincolo de orice limită. Din acest motiv s-a încercat să 

se inventeze un „uzaj bine temperat” al războiului, 

care să prevină evoluţii necontrolate.
Grecia antică, la fel ca şi Germania, a cunoscut şi 

practicat „războiul cronic”. În ambele societăţi, 

războiul era o activitate de sezon- reluată în fiecare an 

de îndată ce revenea vremea frumoasă - şi îndeplinea 

o funcţie economică primordială. Binecuvântat de zei, 

războiul apare ca o dimensiune a vieţii sociale, 

necesară şi exaltată, în timp ce pacea apare ca o 

anomalie, o întrerupere a „cursului lucrurilor”. Ne 

aflăm, aşadar, într-o lume în care războiul este regula 

şi pacea excepţia, situaţie care va caracteriza si Europa 

Evului Mediu timpuriu, aşa cum a fost ea modelată 

de năvălirile barbare.
În prima jumătate a secolului al X-lea asistăm la o 

mutaţie decisivă pe care o operează Biserica în 

experienţa europeană a războiului. Dacă capetele 

încoronate nu au putut păstra  ordinea şi liniştea,  

papei şi episcopilor le revine  acum rolul de a aduce 

pe pământ „pacea lui Dumnezeu”. Această expresie 

traduce un nou mod de folosinţă a războiului, o nouă 

concepţie asupra păcii care este declarată conformă cu 

voinţa lui Dumnezeu. În schimb războiul, arie închisă 

a mâniei, rapacităţii, cruzimii este stigmatizat ca 

spaţiu infernal. 
Activitatea războinică este închisă într-o reţea de 

recomandări şi interdicţii care îi stabilesc limite 

stricte. Războiul nu se poate desfăşura în anumite 

perioade şi în anumite spaţii consacrate, fiind rezervat 

numai unuia dintre cele trei ordine care constituie 

societatea- bellatores, oamenii Bisericii şi lucrătorii 

trebuie să rămână în afara bătăliilor. Mai târziu, codul 

etic al cavalerilor va adăuga şi alte restricţii: se vor 

folosi numai arme nobile, orice trădare va fi blamată,  

adversarul căzut nu va fi lovit ş.a.. Pe de altă parte, 

către mijlocul secolului al XII-lea, principii deveniţi 

mai puternici vor tinde să asume rolul de „apărători 

ai păcii” alături de clerici. În acest moment, în virtutea 

unui cod la care au contribuit toate elitele  vremii, 

societatea medievală era îndreptăţită sa creadă ca a 

„domesticit” războiul şi a supus forţele nefaste care se 

ascundeau sub faldurile lui. 
 Mai târziu, puternicii zilei, împăraţi precum 

Henric al VI-lea şi Friedrich al II-lea sau regele 

Franţei, Filip cel Frumos, au luptat pentru a-şi afirma 

deplina independenţă faţă de Sfântul Scaun. Treptat, 

acesta şi-a pierdut din prestigiu şi autoritate, calea 

rămânând deschisă pentru apariţia marilor monarhi 

care vor face istoria veacurilor viitoare. La Florenţa, 

Niccolo Machiavelli intuieşte acest viitor şi se 

străduieşte să discearnă noile principii care vor 

guverna viaţa politică.
Machiavelli porneşte de la convingerea foarte 

fermă şi solid înrădăcinată în tradiţie că nu există 

civilizaţie, comunitate, viaţă omenească decât în 

cadrul unei cetăţi sau al unui stat, sub egida şi sub 

tutela legii; în afara acestuia nu se află decât barbarie 

şi bestialitate. Prin urmare, fondarea şi conservarea 

statului sunt nu un scop ultim, ci condiţia necesară- 

etapa intermediară obligatorie- pentru toate celelalte 

scopuri pe care şi le poate propune omul raţional. 

Implicit şi războiul este pus într-o lumină nouă. El nu 

mai este catalogat drept bun sau rău, pentru că nu 

mai intră în categoriile judecăţii morale; în schimb 

este proclamat natural, normal şi necesar. După cum 

am văzut în Evul Mediu războiul era cu totul încastrat 

în norme sociale care ii erau exterioare şi într-o 

viziune care îl îngloba pe Dumnezeu, cosmosul şi 

societatea.  Odată cu viziunea gânditorului florentin 

războiul se autonomizează: atâta vreme cât acesta 

contribuie la fondarea şi la salvarea statului, el este o 

activitate perfect utilă şi recomandabilă – „Războaiele 

sunt drepte când sunt necesare, armele sunt sfinte 

atunci când constituie ultima noastră speranţă”. Până 

la urmă, Machiavelli şi cei care l-au urmat pe filonul 

gândirii politice eliberează statul şi conducătorul 

acestuia de obstacolele de origine religioasă sau 

morală care le stânjeneau mişcările, consacrând în 

acelaşi timp războiul ca activitate esenţială a statului, 

Cătălin TURLIUC

Despre război în relaţiile 
internaţionale

Iulie 2009 

(continuare în pagina 14)

Gh. MACARIE

Cătălin TURLIUC

Tudor GHIDEANU

Ioana PETCU

Teodor HAŞEGAN
Gh. MACARIE

Adi CRISTI
Daniel CORBU
Ştefania HĂNESCU
Ion HURJUI
Traian DIACONESCU

Paula BĂLAN

George CEAUŞU

Emanuela ILIE

Cătălin BORDEIANU

Sorin ROŞCA

Nicolae BUSUIOC
Vasile POPA HOMICEANU

Marinică POPESCU

Tudor PALLADI

Bogdan Mihai MANDACHE

Bogdan Mihai MANDACHE

Ionel SAVITESCU

Mihai BATOG BUJENIŢĂ

Alexandru Dan CIOCHINĂ

Marius Chelaru

Bogdan Mihai MANDACHE

Valeriu STANCU
Natalia CANTEMIR

Valeriu STANCU

scriitori în spaţiul cultural românesc pagina 32

gîndul şi lumea paginile 30-31

breviar filosofic francez pagina 29

literatură universală pagina 28

degustări cultural - literare pagina 27

Academia Păstorel pagina 26

jurnal cu scriitori pagina 24

cultură * religie * filosofie paginile 22 - 23

arheologia spiritului pagina 21

in memoriam pagina 20

la vreme şi la nevreme pagina 19

fascinaţia lecturii pagina 18

salonul literar paginile 16-17

personalităţi ieşene pagina 15

sertarul cu manuscrise pagina 14

literaturile imaginarului pagina 13

jurnal cu scriitori paginile 9 - 10

sunetul muzicii paginile 8, 11 - 12

ut pictura poesis paginile 6 - 7

privitor ca la teatru pagina 5

memorie epistolară pagina 4

fondul principal al culturii române pagina 3

fragmentarium istoric pagina 2

Sumar:



CRONICA

fondul principal al culturii române

Tudor GHIDEANU

3. Va fi fiind. În cazul situaţiilor ce 
urmează să fie „nu încape nici 
neîmplinire, nici blocare”. Răsturnînd 
celebra expresie a lui Pascal, se poate 
afirma despre fiinţă: „ea este cea a cărei 
periferie se află peste tot şi al cărei 
centru nu este nicăieri. Fiinţa eventuală 
se încrustează printr-un „ce va fi fiind”. 
Analiza verbului românesc, modul 
prezumtiv, ne relevă: nesiguranţa 
(cugetului cuiva), nedumerirea, 
îndoiala, presupunerea, probabilitatea 
(„ce o fi gîndind”), chiar concesia, cu 
conjunctivul („să tot fie”) sau o nuanţă 
afectivă, cu condiţionalul. Filosoful se 
sprijină aici, ca şi în alte ocazii, pe 
studiile serioase ale lingviştilor.  Este 
vorba, în fond, de o nouă conjugare în 
limba română, care se soldează cu noi 
rezultate de gîndire. În perspectiva 
comparativistă, din care evaluează 
Noica situaţia, aflăm că: „Latinii... 
exprimau voinţa şi datoria prin 
conjugări speciale (ex. Delendo este 
Carthago n.n. E.B.), anglo- saxonii 
exprimă determinarea precisă a unei 
situaţii ori acţiuni, pe cînd limba 
noastră redă în plusm cu o întreagă 
conjugare, problematicul, posibilul, 
presupusul”. 

Ca un adevărat specialist în 
domeniul lingvisticii (nu întîmplător, 
ani de zile filosoful a lucrat ca 
cercetător ştiinţific la Institutul de 
lingvistică al Academiei! n.n.), Noica 
relevă – fără emfază gratuită – că 
„experienţa spirituală care ne-a dus la o 
conjugare nouă este undeva – 
îndrăznim să spunem – mai subtilă 
decît a celorlalte două limbi (!), căci nu 
poartă asupra intenţiei, ca la latini, sau 
asupra simplelor stări de fapt, ca la 
englezi, ci asupra fiinţei însăşi, mai ales 
atunci cînd prezumtivul se face 
înăuntrul verbului a fi. Într-adevăr, 
pentru conştiinţa omului, fiinţa nu este 
numai o realitate, ea este şi o 
eventualitate”.  Este convingător faptul 
că astfel de judecăţi filosofico-
lingvistice nu sînt de găsit: nici la un 
Umberto Eco, nici la un Jacques Derrida 
ş.a. din contextul european al timpului 
nostru în filosofia limbajului. Noica 
scoate o concluzie optimistă, în ideea 
că: în exerciţiul ei de cunoaştere, ca şi în 
experienţa morală, ori emoţională, 
conştiinţa umană nu poate să nu 
presupună alte realităţi, în afara celor 
care îi sînt date nemijlocit, alte 
conştiinţe mai bune, „care mustră sau 
care vibrează în consonanţă cu ea. La 
scara umanităţii – argumentează 
filosoful român – s-a petrecut aceeaşi 
experienţă a prezumtivuli, cu trecerea 
lui de la indiferenţă la certitudine 
tulburătoare. Sînt multe veacuri de cînd 
oamenii de ştiinţă au arătat că pămîntul 
nu este decît o planetă şi că vor fi fiind 
şi alte fiinţe raţionale în largul 
cosmosului”.  Noica socoteşte că tocmai 
o astfel de conştiinţă va pune în joc 
prezumtivul pentru a investiga – cu sau 
fără contact direct – „izotopii posibili ai 
fiinţei raţionale”!

Argumentul lui Noica – preluat din 
chimia izotopilor – pune problema 
„fiinţei plurale” sub chipul mixt al 
„fiinţei unitare”. Filosoful gîndeşte 
această idee, după cum urmează: 
„Fiinţa ănsăşi – ca realitate individuală, 
cel puţin – se dedublează astfel sau se 
multiplică. Alături de ce este ea în 
imediat, va putea fi sau va fi fiind şi 
altceva. Ea este ca fiind şi altceva. 
Suspendată în versiunile ei izotope, în-

doită, în-treită sau în-cincită, fiinţa este 
într-altfel una”. 

4. Ar fi să fie. Această modulaţie 
românească a fiinţei „pune în joc ceva 
angajat şi ceva detaşat, care bate la 
porţile realităţii!: are toate elementele de 
a fi şi ar urma să fie- Poate că nu este, 
dar nimic nu-i interzice să fie. Este „pe 
urmele fiinţei fiinţei... o adulmecă”, 
scrie cu preţuire tuturor expresiilor mai 
vechi româneşti, corecte. Vorbirea 
noastră despre fiinţă – acreditează 
gînditorul – îi face „fenomenologia”, 
adică o „povesteşte”! În toate 
modulaţiile de pînă aici „există o 
crescătoare urmărire a fiinţei”. Posibilul 
se insinua: şi în fiinţa neîmplinită, şi în 
fiinţa suspendată, şi în fiinţa eventuală. 
Deşi toate sînt premergătoare 
posibilului însuşi, „situaţiile acestea sînt 
cu adevărat ale fiinţei şi spun ceva 
esenţial despre ea, în măsura în care îi 
descriu limitele, de o parte, 
eventualităţile de alta”. 

Dacă în filosofia lui Leibniz 
posibilele ar fi doar „fondul de rezervă 
al lumii” – din care alegea Intelectul 
divin – la Noica, posibilele sînt ceva din 
realitatea sau actualitatea lumii.  O 
raţiune a limbii noastre, cu o logică 
aparte, relevă 3 lucruri esenţiale: 1. „ar 
fi să fie” dă un statut de autonomie 
posibilului. Aristotel însuşi spusese cî: 
numai realul justifică posibilul, adică, 
doar în măsura în care un lucru este, el 
putea să-şi şi fie (ex. Soarele poate să se 
mişte de vreme ce se mişcă!); 2. „Ar fi să 
fie” trimite la îndreptăţirea şi astfel la 
legea celor ce simt. Prin formularea 
aceasta „însăşi fiinţa este cea care îşi 
afirmă chipul ei „esenţial”, iar cu 
raţiunea zeului sau omului viu să i-o 
prescrie”. Noica îşi derulează 
argumentarea şi cu o altă consecinţă; 3. 
„ar fi să fie” are o concentraţie, 
descriptibilă astfel: „După fiinţa în 
limitaţie (cu „n-a fost să fie” şi cu „era 
să fie”), după fiinţa în expansiune (cu 
„va fi fiind”), iaă acum, fiinţa ca o 
concentraţie în jurul a ceva ce „ar trebui 
să fie”. Este ca un cerc care s-ar strînge”. 
Subliniem că ideea cercului este de găsit 
peste tot la filosoful nostru, îndrăgostit 
parcă de ideea greacă a palingenesiei.

5. „Este să fie”. În discursul ei 
despre fiinţă, limba noastră românească 
„parcă ar arăta cum este cu putinţă 
geneza ei”, scrie Noica, încrezător în 
zisa lui Goethe: „Lumea are mai mult 
geniu decăt mine”.  S-a afirmat în 
repetate rînduri,de la Parmenide 
încoace, că: fiinţa este dar „gîndul 
nostru românesc spune nu numai este, 
dar şi este să fie”, ne avertizează 
cugetătorul. Noica ia în derîdere o 
posibilă exprimare de genul: „există să 
fie”?!, căci verbul a fi în expresia „este 
să fie” nu e folosit ca simplu auxiliar, ci 
are înţelesul plin, este ca o adevărată 
propoziţie. Iată la Varlaam, filosoful 
nostru găseşte frumoasa vorbă veche: 
„De iastă să hie şi trupurile noastre 

după învierea morţilor mai frumoase 
decît toate florile cîmpului...”. Noica 
critică traducerea nefericită a 
lingvistului la textul lui Varlaam, 
observînd, pe drept, sensul exact: „Este 
să fie”, adică e rînduit, sortit, dat în mod 
necesar şi hotărît să fie... Fiinţa stă sub o 
lege, sau mai degrabă fiinţa are 
temeiuri. Poate nu în toate limbile 
gîndirea omului a tras fiinţa la 
răspundere, Aici la noi, cu această 
răsfrîngere şi reflexiune a lui „a fi” 
asupra lui însuşi, pe care o aduce limba 
noastră, cu reduplicările lul, fiinţa caută 
parcă propriile ei temeiuri”. 

„Este să fie” duce concentrarea 
asupra temeiurilor unei fiinţe pînă la 
iminenţa trecerii ei în realitate. Cu „este 
să fie” ai situaţia fiinţei ca intrare în 
fiinţă. Sublinierile sînt ale filosofului 
nostru. Noica stabileşte gîndul limpede 
că: „ideea de fiinţă este raţională, în 
concepţia implicită a limbii româneşti”. 

Raţionalitatea limbii noastre nu 
seamănă: nici cu substanţa unică a lui 
Spinoza (care nu se întemeiază, ci se 
proclamă), nici cu Fiinţa (Spiritul) lui 
Hegel: dialectica mai mult o explicitează 
decît o justifică. Acolo fiinţa „este ceva 
ce este, respectiv ceva ce devine!” 
Deosebită de acestea, fiinţa românească 
încrustată în experienţa limbii „este mai 
blîndă, mai accesibilă şi mai raţională”.  
„Este o fiinţă care prinde fiinţă, de 
fiecare dată, şi care tocmai de aceea 
apare ca mai puţin necurţătoare 
cugetului, fiind pusă şi ea la încercare, 
laolaltă cu tot ceea ce este prin ea”.

În limba noastră apare adevărul că: 
„problema fiinţei este, în ultimă 
instanţă, legea ei, pe care raţiunea o 
reclamă, cu oricare din situaţiile în care 
o vede angajată. În acest sens, fiecare 
din situaţiile sau nivelurile fiinţei 
descrise mai sus are mai multă 
semnificaţie ontologică, sau în orice cay 
mai multă expresivitate – subliniază 
Noica – decît simpla intuiţie şi afirmare 
a fiinţei. În particular este să fie spune, 
într-un fel, mai mult decît „este”, pentru 
că invocă raţiunea de a fi”.

Noica recunoaşte că explorarea 
raţionalităşii fiinţei cere, desigur, un 
examen ontologic organizat. El 
precizează că nu vorbeşte „despre fiinţa 
cea mare a lumii”, ci despre „fiinţa 
lucrurilor şi a stărilor în parte”. Totuşi, 
un caracter de modernitate – prin 
„cîmpurile de fiinţă”, de care se ocupă 
ştiinţele – propriu limbii noastre, este 
prezent şi în abordarea fiinţei celei mari 
a lumii – concede gînditorul.

6. Noica îşi încheie acest peripolu 
hexadic cu expresia „a fost să fie”. 
Împotriva logicienilor care nu lasă loc la 
nimie: între este şi nu este, în forma 
disjunctivă pe care a asumat-o 
cibernetica – după temeiurile lui 
Norbert Wiener: care ar putea „sau să 
fericească lumea sau să o nefericească” – 
„limba română schimbă felul de a vorbi 
şi spune, aproape cu egală tărie: n-a fost 
să fie şi a fost să fie. Iar între acestea 
două este efectiv ceva, în ciuda 
logicienilor sau a unora dintre ei”. 

Trebuie să remarcăm, la acest loc al 
analizei lucrării Sentimentul românesc 
al fiinţei, că în filosofia şi logica 
românească din secolul XX, modelul 
hexadic de cugetare a fost utilizat, cu 
semantici şi semnificaţii 
complementare, de doi mari logicieni: 
Ştefan Lupaşcu  în Franţa şi Petru Ioan , 
continuatorul lui Petre Botezatu din 
Şcoala filosofică de la Iaşi.

Pentru Noica cea de-a doua 
formulare ontologică „a fost să fie” 
contribuie la rostul (şi noima faptului (şi 
ideii) că „fiinţa are o întemeiere”. În 
filieră Aristotel – Toma d'Aquino – 
Hegel: problema care este (şi ce) fiinţa 
adevărată a lumii a fost pusă filosofic de 
Anton Dumitriu  şi în filieră creştin-

capodociană de Pavel Floreski. 
Ontologia desfăşurată de Noica prin 

cele şase modulaţii ale fiinţei instituie 
întrebarea asupra fiinţei adevărate, în 
stilu-i caracteristic: „De altfel, întrebarea 
despre fiinţă – anume care e fiinţa 
adevărată a acestui lucru?, care e fiinţa 
adevărată a lumii? – nici nu reclamă o 
prezenţă imediată ci tocmai ieşirea din 
prezenţe, spre a statornici care e fiinţa 
„adevărată”. Despre această de a doua 
fiinţă spun cîte ceva formulările 
perifrastice româneşti făcute cu verbul a 
fi, respectiv spune experienţa spirituală 
cu privire la fiinţă, consemnată în limba 
noastră”. 

Împotriva celor care au socotit că 
experienţa noastră spirituală ar fiuna de 
resemnare („aşa a fost scris” etc.), Noica 
arată categoric faptul că lucrurile stau cu 
totul altfel: „experienţa noastră despre 
fiinţă se dovedeşte a fi una raţională. 
Dacă nu experienţa unei raţiuni formale 
(adică pur logice, n.n. E.B.) este una care 
caută temeiuri şi care iscodeşte în acest 
sens realul, ca atare o căutare raţională ce 
reprezintă contrariul unei resemnări şi 
supuneri, ori consimţiri. (...) Căci dacă e 
vorba de căutarea temeiurilor fiinţei, 
atunci „aşa a fost scris” nu are sens 
fatalist; cine spune scris, spune şi „citit”. 
Noica reflectează în continuare spunînd 
că: „fiinţa are un Cod, care poate fi sau 
nu citit, aşa cum poate fi sau nu realizat”. 
Meditaţia noastră (românească c.n. E.B.) 
concentrează investigaţia în jurul unei 
întemeieri, „căreia putem să-i spunem 
legea fiinţei, aşa cum medievalii îi 
spuneau esenţa ei (mai ales Toma 
d'Aquino)”. 

Putem afirma – fără temerea de a 
greşi – că filosoful devenirii întru fiinţă, 
care este Noica, oridecîteori se referă la 
sensul fiinţei (sens absolut generic) 
utilizează particularizarea culturală, 
deosebirea dintre psihologia poporului 
român (şi limba acestuia) şi cea a altor 
popoare, continuînd într-un fel nou – 
ontologic – ceea ce făcuseră anterior: D. 
Cantemir, Petru Maior, Haşdeu, 
Eminescu, Motru, Blaga, Mircea 
Vulcănescu. Iată. Cînd spune (a cîta 
oară?!): „experienţa spirituală 
românească asupra fiinţei este una în 
esenţa acesteia. Cînd spui „a fost să fie”, 
în faţa fiinţei împlinite, atunci nu te mai 
referi la existenţa lucrului; te referi la 
esenţa, la legea lui de fiinţare. Iar aici ne 
întîlnim, în chip neaşteptat, cu limba 
germană, ce pare a fi făcut termenul 
esenţei, Wesen, de la „ce a fost”, 
gewesen, în sensul că, şi pentru ea, un 
lucru este cu adevărat ce a fost să fie”. 
Prin această situaţie ultimă (a şasea) se 
adevereşte „Consacrarea fiinţei” şi 
„împlinirea ei” desfăşurată, toată această 
fenomenologie a verbului românesc a fi, 
„sub semnul „a ce nu este încă” 
dimpreună cu „ce nu mai este”. 

Cu o argumentare de ontologie 
fundamentală – cum avea să fie propria 
ontologie din Devenirea întru fiinţă, de 
conţinutul dinamic al căreia ne vom 
ocupa curînd – Noica formula consecinţa 
importantă: „Prin urmare, departe de a fi 
un epitaf pentru realitate, „a fost să fie” 
reprezintă situaţia din care pot fi 
considerate temeiurile de a fi. Aceste 
temeiuri sînt cele care interesează, dacă 
fiinţa nu e o simplă prezenţă, ci o 
întemeiere”. Filosoful ironizează 
peremptoriu: „Poţi deci să iei formularea 
românească drept expresie a fatalismului 
(cum au făcut, vai, nu puţini n.n.), numai 
dacă nu vreo s-o adînceşti; dar atunci 
cînd îi prelungeşti înţelesurile pînă la 
analiza organizată, eşti autorizat s-o 
apropii de investigaţia modernă, care este 
una critică, deci opusul fatalismului. O 
anumită exigenţă de raţionalitate există 
în amîndouă, şi cel puţin ea autoriză o 
apropiere între românesc şi modern”. 
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1.Bogdan, fiul sculptorului I. Bârleanu.
2..Virginia Vasilovici, muzeograf între 1957–1979 la Muzeul de 

artă din cadrul Palatului Culturii Iaşi.
3. Ion Irimescu lucra în anii 1966–1967 la bustul lui Constantin 

Brâncuşi, amplasat ulterior în Parcul Herăstrău (Bucureşti). În 
cadrul festivităţilor concursului „Cântarea României” – faza 
republicană, 1979 –, I. Irimescu va primi, ca şi Iftimie 
Bârleanu, premiul I pentru sculptura monumentală – primul 
pentru lucrarea Brâncuşi, celălalt pentru ecvestra Ştefan cel 
Mare de la Suceava (Cf. Cântarea României, faza 
republicană, în „Arta”, 1979, nr. 8, p. 5, 8).

4. Sculptorul Marcel Guguianu (n. 1922).
5. Scrisoare nedatata a lui I. Irimescu catre familia I. Bârleanu 

(deceniul 7 al secolului recent trecut).
6. Eugenia Irimescu, sotia sculptorului.

1. Statuia lui Ştefan cel Mare inaugurată la Vaslui (1972), amintită 
anterior.

2. Este vorba de concursul anului următor, din 1973, la care I. 
Bârleanu participa cu un alt Ştefan cel Mare.

3. Brăduţ Ion Covaliu (1926–1991), pictor, profesor la Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu” Bucureşti.

4. Paul Vasilescu (n. 1935), sculptor.
5. Se referă la statuia lui Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii 

(Iaşi), realizată de E. Frémiét, dezvelită la 5.VI.1883.
6. Oscar Han (1891–1976), remarcabil sculptor bucureştean. 

Comparaţia în sine are două tăişuri. Pe de o parte ar flata având în 
vedere valoarea artistului bucureştean, pe de altă parte ar releva şi 
aspecte discutabile ale biografiei sale; la adăpostul renumelui, în 
ultimii săi ani, O. Han a fost deosebit de tenace şi insistent în 
demersurile (încununate de altfel de succes) pe lângă forurile 
oficiale pentru a obţine comandă după comandă; graba şi alte 
cauze ar explica configuraţia unora dintre ultimele sale lucrări, 
departe de nivelul artistic al celebrelor opere ale sale, anterioare.

7. Constantin Baraschi (1902–1966), sculptor bucureştean.
8. Ovidiu Maitec (1926–2003), sculptor.
9. Sculptorul Marcel Guguianu (n. 1922).
10. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viaţă, în capitală, în sala Dalles, 

s-a organizat expoziţia retrospectivă a operei lui I. Irimescu.

1. Scrisă în grabă cu un creion roşu, la atelier, scrisoarea sculptorului 
bucureştean I. Irimescu nu este datată; a fost expediată în cursul 
anului 1972, dacă avem în vedere concursul în urma căruia 
câştigătorul, Iftimie Bârleanu, îşi va vedea turnată în bronz (în 
acelaşi an) statuia lui Ştefan cel Mare, amplasată la Vaslui. Statuia 
va fi inaugurată pe 20.XII.1972 într-un cadru oficial festiv (Cf. 
Vasile Iancu: Dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare, în 

1. Scrisoare nedatată. Având în vedere referirea la asteroidul Ikarus, a 
fost scrisă la finele lunii iunie 1968.

2. Ecou al alarmei false (de altfel fără consecinţe dramatice) al unui 
eventual impact al asteroidului Ikarus cu Pământul (14.VI.1968).

3. Petru Comarnescu (1905–1970), scriitor şi critic de artă 
bucureştean. Cei doi – criticul şi sculptorul ieşean – nu s-au agreat 
reciproc, de unde şi animozităţile…

„Scânteia”, 21.XII.1972, p. 5).
2. Greu de identificat acest cel mai iubit prieten – nume pe care 

artistul I. Irimescu nu-şi permite, în contextul secretos-conspirativ 
al scrisorii, să-l dezvăluie...

3. Mircea Popescu, profesor la Institutul de arte plastice „N. 
Grigorescu” din capitală, director atunci în cadrul Ministerului 
Culturii.

4. Este lucrarea Ştefan cel Mare prezentată la concursul din 
Bucureşti, 1972, concurs câştigat de I. Bârleanu.

5. Mihai Buculei, sculptor bucureştean (n. 1940), participant la 
concurs.

6. Paul Vasilescu (n. 1935). Sculptor şi profesor la catedra de sculptură 
a Institutului de arte plastice „N. Grigorescu” Bucureşti.

7. „Militarul” era Bogdan Bârleanu, fiul sculptorului, încorporat 
recent atunci (la data redactării scrisorii) pentru satisfacerea 
stagiului militar. Data naşterii sale (21.X.1954) şi a încorporării 
(1972) constituie un argument în plus în datarea scrisorii.

1. Scrisoare nedatată, scrisă la începutul anului 1973, dacă avem în vedere 
perioada de vârf a activităţii lui I. Bârleanu (în calitate de preşedinte al 
filialei Iaşi a U.A.P. între 1964–1975), ca şi aluzia la statuia lui Ştefan 
cel Mare de la .Vaslui, dezvelită în decembrie 1972.

2. Comitetul Central al Partidului Comunist Român.
3. Vasile Condurache (1919–1999). Sculptor şi profesor la Facultatea de 

arte plastice din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani (integrată ulterior 
în cadrul Conservatorului de muzică şi artă plastică „G. Enescu” Iaşi).

4. Petru Hârtopeanu (1915–2001). Pictor şi profesor (între 1957–1974) la 
Facultatea de arte plastice a Institutului Pedagogic de 3 ani Iaşi (unde a 
fost şi decan).

5. Filiala Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România, al cărei preşedinte a 
fost I. Bârleanu între 1964–1975.

6. Este una din lucrările de o falsă monumentalitate şi inferioare artistic, 
purtând pecetea sechelelor proletcultiste în arta anilor 1960, când au 
fost montate pe coronamentul Universităţii „Al. I. Cuza”, cu ocazia 
sărbătoririi centenarului acesteia. Lucrarea (ca şi celelalte realizate cu 
această ocazie) au fost, ulterior, îndepărtate, în urma protestului repetat 
al intelectualităţii ieşene.

7. În realitate lucrările celor două siluete feminine ale grupului statuar în 
bronz Tinereţe (de I Bârleanu) vor fi amplasate în Grădina botanică. În 
faţa Corpului B al Universităţii ieşene (str. Carol I nr. 22) va fi montat 
grupul statuar Tinerii realizat de Marcel Guguianu (1959).

8. Bustul lui G. Ibrăileanu, amplasat în scuarul Universităţii „Al. I. Cuza” 
(str. Carol I nr. 11), este sculptat în piatră de C. Buzdugan (1965). 
Probabil după bustul la care se referă contextul reclamaţiei, bust la care 
artistul va fi renunţat, se va amplasa în 1976 lucrarea lui I. Bârleanu (cu 
acelaşi subiect) dintre blocurile din Păcurari (fostul Fundac Buzdugan) 
marcând ultima reşedinţă a artistului.

9. Este vorba de unele lucrări convenţional-decorative, realizate, în cadrul 
„politicii culturale” a deceniului 6 al secolului trecut, pentru a 
ornamenta oraşul. Realizate în material friabil, aceste lucrări la care şi-
au adus contribuţia mai toţi ieşenii -sculptori ai vremii, au dispărut 
aproape în întregime din peisajul urban al Iaşului.

10. Probabil se referă la statuia Ştefan cel Mare, existentă prin 1955 în 
parcul Bisericii catolice (colţ spre biserica Învierii) – Suceava. Statuia 
a fost mutată ulterior, la Liceul militar Suceava, ei succedându-i, în 
apropierea Cetăţii, cunoscuta ecvestră din 1977.

11. La Muzeul Unirii se păstrează trei altoreliefuri în ghips patinat, semnate 
de I. Bârleanu şi Vladimir (Ruţu) Florea (lucrate în colaborare) în 1958, 
comenzi executate în vederea deschiderii Muzeului Unirii (1959). 
Subiectele acestora sunt: Dubla alegere a lui Al. I. Cuza, Deputaţii 
ţărani din Divanul ad-hoc al Ţării Româneşti şi Deputaţii ţărani 
din Divanul ad-hoc al Moldovei.

12. I. Bârleanu realizase, în intervalul la care se referă scrisoarea, un I. 
Creangă masiv, în ghips (2,80 × 1 × 1 m) (Cf. Radu Negru: Iftimie 
Bârleanu, Ed. Junimea, Iaşi, 1987, p. 42, il. XXXVIII). Este greu de 
înţeles de ce autorul a renunţat la acest proiect, poate cel mai original în 
raport cu efigiile ulterioare, mai modeste, ale genialului humuleştean, 
aflate astăzi mai toate la Iaşi. Revista „Cronica” din 21.IV.1972, p. 1, 
reproduce statuia în ghips a lui I. Creangă – o variantă, se pare, lucrată 
în 1971.

13. Bustul în piatră al cronicarului I. Neculce va fi realizat în 1967 şi 
amplasat în primele zile ale lunii ianuarie 1968 în cimitirul satului 
Prigoreni  – azi Ion Neculce  (jud. Iaşi).

14. Este statuia Ştefan cel Mare inaugurată în decembrie 1972 la Vaslui.



5CRONICA

privitor ca la teatru

Puţin cunoscut publicului din Iaşi, cu toate că a 
montat la Botoşani şi la Oradea, regizorul georgian 
Andro Enukidze iese la rampă cu premiera Uciderea lui 
Gonzago la Teatrul Naţional. Venit din zona statelor 
desprinse din fosta Uniune Sovietică, Enukidze duce 
cu el un amalgam dintre fondul mental al ţării sale şi 
cultura teatrală occidentală (artistul recunoscînd într-
un interviu acordat revistei “Punkt” că liniile 
principale din cariera sa au fost influenţate de Peter 
Brook, Jerzy Grotowski, Robert Sturua şi Timur 
Tcheidze). Înţelegînd perfect distanţa dintre teatrul-
marketing şi teatrul-artă, visînd la un echilibru reuşit 
între cei doi termeni regizorul cucereşte prin amprenta 
recognoscibilă: un tragic camuflat în comic şi în 
violenţă asupra căruia pluteşte o uşoară tentă de 
absurd. Absurdul lui Enukidze se regăseşte la îngerul 
cu ochelari de scafandru şi cu aripi din organza (O 
poveste foarte simplă, Teatrul “Mihai Eminescu” din 
Botoşani), este răul sub pecetea căruia lumea lui 
Macbeth se surpă (Macbeth, Teatrul de Stat din 
Oradea), este un pat de fier pe o podea de paie în care 
se va întinde un Om bun (Soţul Akulinei, Teatrul “Mihai 
Eminescu” din Botoşani).

Prin Uciderea lui Gonzago scriitorul bulgar Nedialko 
Iordanov dă o replică intertextualistă tragediei 
shakespeariene, Hamlet. Revăd în trama aceasta 
(scenariul fiind, de altfel, realizat în anii '80) unele 
interpretări la care va fi ajuns şi Franco Zeffirelli în 
ecranizarea lui. Însă, dacă filmul merge pe textul 
marelui Will, permiţîndu-şi doar momente de 
extratext, Iordanov reformulează plasîndu-se total în 
extratext, excepţie făcînd cîteva intruziuni din original. 
Aflat în căutarea lui Hamlet, autorul bulgar “întoarce 
pe dos” scena lui Shakespeare, adică vede şi spune 
viaţa din spatele zidurilor, partea nevăzută. Se naşte în 
acest mod celălalt Hamlet, cel nevăzut, cel absent din 
textul germene. Întregul mecanism de intrigi şi interese 
se dezvăluie din inerţie, Danemarca ascunsă este 
arătată - Maya şi-a ridicat vălul şi un chip hidos, de 
data aceasta, se dilată în prim-plan. Folosit de obicei 
pentru a explica noţiuni de arta poetică pe care 
scriitorul brit o transpune în consideraţiile  
personajelor sale, apariţia trupei de actori la Elsinor 
determină şi punerea în act a unei prime iniţiative de 
demascare a omorului regelui. Prinţul încearcă 
subversiv să arate cu degetul pe uzurpator. Episodul 
Uciderii lui Gonzago are ca rezultat demistificarea şi 
hotărîrea clară că Hamlet trebuie îndepărtat din curtea 
regală, pentru că el ştie. Totul se dărîmă din acest 
punct: Polonius moare sub spada lui Hamlet, Ofelia 
pare că înnebuneşte şi se sinucide, regele şi regina au 
conştientizat pericolul, Hamlet pleacă pe mare spre 
Anglia. Acţiunea se centrează acum pe trupa de actori 
itineranţi care au fost chemaţi de către Polonius pentru 
a-l înveseli pe prinţ. Un element aparent secundar se 
transformă în subiect nodal pentru noul text, dincolo 
de care se întrevăd relaţiile dintre personaje. 

Ca o partitură cu variaţiile sale, Hamlet se continuă, 
se desface şi revine în alte forme de fiecare dată cînd e 
supus lanţului receptării. Scriitorul rezolvă ecuaţia 
necunoscutelor din spatele coloanelor castelului regal, 
de după cortina întunecată. Lumea din cetatea de 
scaun a Danemarcei este un sistem foarte sudat de 
interese, de complexe, de angoase din care nimeni nu 
poate scăpa. Polonius, aşa cum şi din textul matrice se 
putea sesiza, este ochiul care supraveghează toată 
suprafaţa tablei de şah pe care piesele se mişcă în 
aceeaşi direcţie: coroana regelui. Hamlet şi Ofelia sunt 
Romeo şi Julieta într-o variantă deformată în contextul 
unei “Danemarce putrede”; prinţul este lipsit de 
puterea acţiunii, dar poartă o scînteie satanică în 
priviri, pare că se luptă nu doar pentru a răzbuna 
nedreptatea tatălui omorît cu ticăloşie, dar şi din 
pricină că tronul îl tentează tot atît de mult ca şi pe 
ceilalţi “nebuni” din joc. Ofelia este pubera care prinsă 
în mrejele comploturilor celor din jur, este poate 
singura care vrea cu orice preţ să se elibereze. Ar vrea 
să plece cu trupa de actori de atmosfera cărora este 
atrasă hipnotic, însă cum nimeni nu poate ieşi din 
castel, singura cale care i-a rămas este scalda în rîu - 
suicidul. Elsinor este locul condamnaţilor. Regele este 
cel mai atacabil. Claudius, în puţinul spaţiu care-i este 
acordat în piesă, este redus la dimensiunile unei piese 
sfărîmate. El se fărîmiţează în sine, se mistuie şi este 
eradicat de ceilalţi. În fond, paradoxul îl atinge pentru 
că regele este un simplu pion; mai mult, el e un pion 
gata de a ieşi din joc. Horaţio se dovedeşte a fi şi el 
prizonierul tărîmului, cu toate că figura lui este 
încetăţenită pentru lector ca fiind unicul prieten al 

prinţului, el este cel care în final devine stăpîn pe 
situaţie. Aliatul lui Fortimbras se joacă abil cu minţile 
regalităţilor, chiar şi cu Polonius. Mituieşte actorii, îi 
trimite la moarte şi-i salvează. Horaţio este diavolul 
care, cu mişcări graţioase aleargă cu o plasă de prins 
fluturi, iar fluturii sunt invizibili. Dacă acest personaj 
nu e decît un viitor dictator, mă întreb cum vor fi 
sunînd atunci cuvintele din finalul tragediei 
shakespeariene – “Noapte bună, blînde prinţ”? Piesa 
lui Iordanov dă senzaţia că vechiul text lăsase la vedere 
doar partea edulcorată a caracterelor, nici unul dintre 
personaje nefiind de fapt călăuzit de o cauză nobilă. 
Toţi mint şi autorul nu ne lasă să vedem decît aceste 
neadevăruri groteşti. Pînă şi actorii mint.

Cum moare un actor
Cine sunt cei care vin pentru a-l înveseli pe tînărul 

îndoliat după pierderea tatălui? Shakespeare spune că 
“intră vreo patru sau cinci actori”. În cazul scriitorului 
bulgar sunt cinci actori şi un sufleur. Charles directorul 
trupei, Elisabeth soţia acestuia şi actriţă, Benvolio şi 
Henric, actori la rîndul lor, Amalia, actriţă şi curtezană, 
şi insignifiantul sufleur sunt cei care calcă pragul porţii 
de la Elsinor. Urmărind povestea acestora, acţiunea 
deviază. Lumea lui Hamlet devine doar un fond 
înnegurat pe care se creionează destinul trupei privită 
acum în mod direct. Figuri foarte umane, actorii 
contrastează prin verva lor cu umbrele de la Curtea 
Danemarcei. Venind din afară, avînd drept singur ţel 
cîştigarea unei sume de bani care să le permită să-şi 

menţină teatrul şi totodată să se întreţină, ei vor ajunge 
să fie instrumentele declanşatoare ale tragediei. 
Spectacolul lui Enukidze este ochiul care se strecoară în 
orice firidă pentru a privi ce se întîmplă dincolo de 
uşile ferecate, în umbra zidurilor. Asemănător cu 
tehnica lui Racine din Britannicus, spre exemplu, 
personajele care ascund ceva sunt surprinse chiar în 
momentul cînd discută ceea ce nu ar trebui ştiut, ele 
sunt supravegheate şi se supraveghează; după pereţi 
există mereu cineva care ascultă, cineva care are grijă 
ca acele lucruri care ar putea deranja să nu fe auzite. 
Acceptul ca Uciderea lui Gonzago să fie jucată dă 
senzaţia că şi Polonius, cît şi Horaţio, toţi aşteaptă 
explozia bombei pentru ca regele să se afle în poziţie de 
şah mat. Capcana de şoareci este dorită de mai mulţi, 
nu doar de cel căruia duhul i-a glăsuit. Replica 
miniaturală a complotului lui Claudius, nu este doar 
explozivul subversiv al lui Hamlet (chip al 
intelectualului din societatea supusă dictaturii), dar 
este şi satira care schimonoseşte feţele autorităţilor. 
Lucrat cu ingeniozitate, momentul reprezentaţiei 
propriu-zise înfăţişează eroi caricaturizaţi. Coroanele 
de pe capetele “regelui din piesă” şi a “reginei din 
piesă” par a fi coroane de nebuni. Iar “nebunilor li se 
iartă totul”, îi şopteşte Hamlet Lolei în dormitor.

Trei distanţe se disting: Shakespeare, Iordanov, 
Enukidze. Fantomele de la Elsinor îngrozesc cu atît mai 
mult cu cît dramaturgul a speculat profund textul. Se 
operează cîteva denudări acolo unde se năşteau semne 
de întrebare în primul Hamlet. De unde cunoştea Ofelia 

cîntecul popular despre Sfîntul Valentin şi fata care-şi 
pierde onoarea? De la Lola care a fost culeasă din 
bordeluri şi de care s-a apropiat atrasă în mod naiv. 
Frumuseţea, farmecul şi descoperirea senzualităţii o 
tentează pînă la dăruire. Altă dilemă: îşi doreşte 
Polonius coroana imperială pentru el în pofida vîrstei 
înaintate pe care o are? Sigur că nu, ci Laertes ar fi 
după scenariul bătrînului un bun conducător al ţării, cu 
atît mai mult cu cît studiază muzica în Franţa. Astfel, 
ne putem explica şi controversatele sfaturi ale tatălui la 
plecarea fiului. Contrar intrigantului, senilului pe care 
Polonius îl oferă, personajul dă sfaturi părinteşti foarte 
echilibrate lui Laertes. Tatăl îşi protejează băiatul. În el 
are toată încrederea şi vede pentru ambii copii un 
viitor strălucit. Cît de inocenţi sunt actorii abia 
descinşi? Benvolio îl cunoaşte pe Polonius, ca şi 
Amalia, de altfel, fiecare din contexte diferite. Benvolio 
i-a fost supus, tatăl lui murise decapitat la Elsinor şi 
spectrul îi persecută mintea şi acum; Amalia a fost un 
fel de stăpînă a lui în casa de toleranţă. Polonius a jucat 
în tinereţe, aşa cum spune şi-n textul shakespearian 
rolul lui Iulius Cezar şi trecea drept un actor bun. Dacă 
în varianta de origine această replică referitoare la 
calitatea jocului teatral al şambelanului nu face decît 
să-l ridiculizeze, în varianta modernă ea amplifică 
ipostaza cameleonică. În plus, cunoscînd faptul că el nu 
e decît un obiectiv de supraveghere, accentuarea 
noţiunii de actor sporeşte grotescul caracterului.

Regizorul alege ca supratemă apropierea dintre doi 
timpi: trecutul îndepărtat, cu tentă de fantastic din 
scrierea shakespeariană şi societatea actuală. Polonius e 
inchizitorul, dar e şi securistul. Călăul este poliţia 
politică. Regele şi regina sunt păpuşile puterii statale. 
Actorii sunt “vinovaţii fără vină”... Obsesiile lăsate de 
comunism îşi adîncesc tarele şi astăzi. Scenografia 
(semnată de Aivengo Chelidze) şi concepţia costumelor 
subliniază compunerea celor două perioade: forma 
modernă păstrează detalii elisabetane. În aceste 
condiţii comicul se topeşte în spaimă. Rîsul este unul 
crispat. Scenele pline de spontaneitate şi de vioiciune 
reprezentînd repetiţiile actorilor, admirabil realizate de 
Ion Sapdaru, Anne Marie Chertic, Constantin Puşcaşu, 
Radu Ghilaş, Diana Chirilă şi sufleurul în persoana lui 
Dumitru Năstruşnicu, sunt întrerupte brusc de apariţia 
lui Polonius sau a Călăului. Intrările de acest gen sunt 
ajung la rezultatele scontate. Uciderea lui Gonzago 
speculează teroarea, violenţa, notă care este pusă puţin 
în arrier-plan de regizor. Desigur nu era cazul să 
asistăm la o montare horror, dar diluarea efectelor 
brutale prin plus de bonomie acordat unor 
protagonişti, prin neutralizarea unor momente de 
tensiune, toate acestea scad din atmosferă, reduc 
impactul la destinatar (public). Iar textul (şi realitatea la 
care se raportează întruna Enukidze) lasă loc de mai 
mult curaj.

În ultima parte a piesei, răspunsul la întrebarea 
normală privitoare la existenţa actorilor după ieşirea 
lor din scenă trece toată acţiunea în obsesiile actuale. 
Actorii sunt reţinuţi în arest şi intervievaţi. Supuşi 
torturii, aşa cum se proceda în cazurile prizonierilor 
politici din vremea comunismului, ei trebuie să 
recunoască a fi complotat cu bună ştiiţă împotriva 
statului. Trebuie să se înjosească, să-şi renege 
identitatea. O spălare a creierului cu propria mînă, din 
propria voinţă se impune atunci cînd ţi-e prea frică de 
moarte. Decapitarea nu se mai face cu ghilotina sau cu 
sabia. Călăul nu-l mai ucide pe Gonzago, ci pe omul 
din Gonzago. Aşa cum se întîmpla în 1984 oamenii nu 
mai trebuie să moară efectiv, este de ajuns ca ei să nu 
se mai recunoască, este de ajuns ca omul mai mic din ei 
să fie anulat, pentru ca durerea să fie înzecită. E 
suficient ca Julia să nu-l recunoască pe Winston, ca 
Elisabeth să nu mai vadă actorul din soţul ei, pe 
visător, ca Amalia să nu mai ştie de ea. Dacă pentru 
Ofelia sfîrşitul în apele rîului era liberatatea ei, pentru 
actorii care-şi neagă meseria, integritatea, toată fiinţa, 
faptul acesta este o condamnare absolută. Chiar şi 
atunci cînd Horaţio, şi o dată cu el noul regim totalitar 
instalat, îi salvează, omul din ei e plecat pentru 
totdeauna. Actorul moare cînd încetează a mai fi el. 
Actorul moare puţin cu fiecare personaj lăsat în urmă. 
Moare cînd i se leagă mîinile. Cînd e întors cu spatele 
la public. De cîte ori am omorît oare teatrul pînă acum? 
Purtăm fantomele cu noi, aşa cum prinţul blînd, odată, 
nu a putut scăpa de fantoma tatălui său.

Privesc în adîncimea scenei. Sus, un material sfîşiat 
pare a fi o pată de cer, o lună decupată iregular 
filtrează prin conturul ei lumina reflectorului. Lună sau 
ochi prin care lumea de jos este vegheată de un 
dumnezeu indiferent?

Ioana PETCU

Iulie 2009 

A scrie, a rescrie
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ut pictura poesis

Iulie 2009 

Aflat la cea de a VIII-a ediţie, dar cu tradiţii mai îndepărtate în timp, Salonul anual al 
profesorilor de arte vizuale din judeţul Iaşi a fost organizat, şi anul acesta, la Galeria de Artă 
,,N. Tonitza”, în luna iulie. Simezele deosebitului spaţiu expoziţional, cu generozitate pus la 
dispoziţie de Uniunea Artiştilor Plastici – Iaşi, au prilejuit o nouă confirmare a potenţialului 
creativ al artiştilor – profesori şi de asemenea, constituie şi o nouă evocare a interferenţelor 
cultural – artistice ale noastre cu confraţii noştri de dincolo de Prut.

Salonul expoziţional, prin cei peste patruzeci de participanţi, artişti profesionişti – 
majoritatea sunt membrii ai U.A.P. – oferă publicului iubitor de artă modernă şi 
contemporană, universul specific al unei valoroase şcoli de artă plastică românească marcată 
cu vigoare de tradiţiile picturii şi sculpturii din perioada interbelică. De altfel, legată organic 
de natura, realitatea şi spiritualitatea românească, arta modernă şi contemporană de la noi a 
exprimat mereu un fond de sensibilitate specifică, o reală vocaţie pentru poezie, formă şi 
culoare în care Nicolae Iorga, la momentul respectiv, desluşea ,,semnele vii ale sufletului 
poporului nostru, cu trăsăturile lui autentice”.

Expoziţia Salonului anual al profesorilor de Arte vizuale, din acest an, demonstrează, încă 
o dată, păstrarea acelui constant principiu, din arta plastică românească, aşa-numitul 
,,autohtonism al expresiei” cum spunea Alexandru Busuioceanu, acel element fundamental 
specific spiritualităţii româneşti rămas nealterat. Astfel, prin tematica plastică abordată, prin 
structurile expresive solid închegate şi prin concepţia artistică matură, lucrările expozanţilor 
se vădesc receptive la valorile perene şi inovatoare. Putem admira peisajul cu conotaţii post-
impresioniste, portretistica interpretativă, 
compoziţia abstractă sau narativă şi stilizările 
decorative cu vibrante rezonanţe cromatice. 
Concertată într-un ambient spiritual complex, 
ampla manifestare expoziţională, prin 
această reevaluare a conceptelor de cultură şi 
a binoamelor artă-societate, tradiţie-
contemporaneitate, argumentează mutaţiile 
esenţiale de concepţie şi orientare artistică de 
la noi, începând cu Grigorescu şi poposind la 
Brâncuşi.

Sensibilitatea pentru culoare şi formă 
este insuflată permanent elevilor şi 
studenţilor noştri, printr-o importantă latură 
formativă, de către profesorii din 
învăţământul superior şi pre-universitar 
(licee, şcoli gimnaziale, cluburi, case de 
cultură) care asigură astfel, prin educaţia 
artistico – plastică şi estetică, o adevărată 
pepinieră pentru devenirea artistică. Şi acest 
domeniu este foarte bine reprezentat de către 
artişti – profesori, din generaţii diferite, 
majoritatea dintre ei fiind un ,,produs” al 
şcolii ieşene de artă. Astfel, ne apare, şi în 
aceste cazuri, o vocaţie remarcată cu 
francheţe, de nenumărate ori, cu prilejul 
manifestărilor expoziţionale de grup sau 
personale. Din această categorie, în genurile picturii, sculpturii, graficii şi artelor decorative, 
expun: Mariea Boz, Viorica Bolat, Cornelia Brustureanu, Mădălina Berzentu, Nicolae Baciu, 
Eleonora Brigalda, Ana Maria Brumă, Izabela Călin, Ovidiu Ciumaşu, Emil Cojocaru, 
Nicolae Ciochină, Merişor Dominte, Dumitru Foca, Miea Grivincă Chitic, Adrian Grigore, 
Răzvan Adrian Gusul, Dora Grădinaru, Gheorghe Gheorghiţă - Vornicu, Ofelia Huţul 
Odobaşu, Miruna Haşegan, Teodor Haşegan, Cristina Hirtescu – Ramba, Cosmin Iaţeşen, 
Dorin Lehaci, Ioana Luca, Ina Mărghidan, Ştefan Cătălin Munteanu – Vodă, Anatol Mocanu, 
Eugen Mircea, Teodor Macari, Stelian Onica, Adrian Podoleanu, Adriana Podoleanu, George 
Sorin Purcaru, Lily Popa, Ştefan Popa, Liuba Prangache, Atena Simionescu, Mircdea 
Ştefănescu, Valentin Sava, Mariana Stratulat, Nicoleta Buruiană Bida, Mihaela Ştirbu, Adina 
Tofan şi Constantin Tofan

Deşi ,,Salonul profesorilor de Arte vizuale” prezintă un număr relativ restrâns de 
participanţi, faţă de potenţialul real, ne putem exprima convingerea că aceşti mesageri ai artei 
şi învăţământului nostru de specialitate au prilejuit publicului iubitor de frumos un dialog 
fertil cu universul specific de gândire şi sensibilitate, cu idealurile umaniste ale educaţiei 
noastre de cultivare a armoniei, echilibrului şi progresului social.

În ansamblu, ampla manifestare expoziţională este revelatoare pentru perspectivele artei 
ieşene contemporane care, cultivând cu perseverenţă spiritul tradiţiilor noastre artistice, 
dezvoltă, în acelaşi timp un racord tot mai larg cu arta europeană contemporană. Expoziţia se 
înscrie şi ca un demers deosebit de laborios al generaţiilor de artişti – profesori, majoritatea 
afirmaţi în ultimele decenii, care cu tenacitate au susţinut demersuri artistice ridicând mereu 
cota conştiinţei şi probităţii profesionale. Ea se finalizează, se pare, ca o propunere la 
meditaţie asupra destinelor artei şi educaţiei actuale sub imperativul de gândire estetică şi 
semnificaţie umanistă, în vederea sporirii capacităţii de expresie şi comunicare. Toate acestea, 
deoarece deschiderea cât mai largă şi activă a artei şi a educaţiei estetice spre problemele 
omului contemporan stimulează, în final, la modul creativ tendinţele de investigaţie a 
realităţii, favorizând dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor creaţiei, în care o pondere 
sporită o capătă genurile artelor vizuale de mare accesibilitate, de for public, grafica aplicată, 
artele decorative sau cele ambientale.

Salonul anual al profesorilor de arte vizuale. 
O etalare a potenţialului creativ şi formativ

Teodor HAŞEGAN

Costin NEAMŢU – 70

După ce ani de zile ne-a încântat cu 
pastelurile sale, iată că acum, la cota 70, 
COSTIN NEAMŢU ne oferă o plăcută 
surpriză cu expoziţia „VISUAL-
EFEMER”.

Majoritatea lucrărilor expuse la 
Galeria „Căminul Artei” sînt realizate în 
tempera, ceea ce le conferă o discreţie şi 
o plăcută situare în imagine.

Din arta meşterilor făuritori de 
troiţe din trecut, el reţine suportul de 
lemn şi discretul dialog al formelor 
decise şi al tonalităţilor cromatice ferme.

Costin Neamţu renunţă la formulele 
compoziţionale tradiţionale şi atacă fără 

ezitare suprafeţele în căutarea unor structuri noi.
Utilizează suprafeţe verticale de lemn, uşor curbate, convexe, ceea ce îl obligă să 

ordoneze în alt fel formele compoziţionale.
Lucrările sale sunt perfect echilibrate şi 

încântă prin unitatea lor.
Foloseşte lemnul spaţial, volumetric, pentru a-

i descoperi valorile decorative ascunse, evidente 
prin culoare.

Când o lucrare semiconică este tonată bicolor 
ea se integrează, se spaţializează şi trăieşte liber.

Am admirat şi lucrările fotografice ale 
artistului, foarte frumos alese şi compuse, ca 
imagini surprinzătoare din lumea satului.

De la planurile generale la cele apropiate, 
Costin Neamţu priveşte cu interes şi curiozitate 
natura înconjurătoare.

Aceste imagini se caracterizează prin discreţie 
şi intimitate.

Pentru harul, credinţa şi seriozitatea sa, Costin 
Neamţu este demn de laudă.

Ofensiva urâtului

„Pe zi ce trece oraşele devin urâte, oribile, monstruoase”.

Zi de zi pogoară urâţenia peste oraşele noastre...
Sub privirile indiferente ale oficialităţilor, zidurile, gardurile şi monumentele 

sunt grav agresate de haite de huligani.
Unii găsesc interesante mâzgălelile huliganilor, sponsorizate foarte generos de 

către indivizi care le pun la dispoziţie mari cantităţi de culoare, pensule etc...
Noaptea este paradisul lor. Nu iartă nimic în exploziile lor de ură şi de 

vulgaritate.
Nenorocirea este amplificată de urâţenia panourilor de afişaj cu lucrări încărcate 

de imagini hidoase şi de cuvinte culese cu litere desuete, oribile, găsite prin 
tipografiile de odinioară.

Întreaga suprafaţă a afişului este un pomelnic de nume înghesuite, care sufocă o 
penibilă fotografie.

Dacă te uiţi mai cu atenţie, întregul centru al Bucureştiului este înfăşat în afişe 
gigantice care îmbracă blocuri de peste zece etaje.

Puţinele monumente de arhitectură sunt ascunse sub aceste scutece uriaşe care 
fac reclamă stupidă celor mai banale produse.

Singurele insule de frumuseţe rămîn bisericile, galeriile de artă şi librăriile, care 
menţin trează flacăra artei.

Mă surprinde că se găsesc tineri cineaşti t.v. care imortalizează tot acest gunoi. 
De ce? Pentru cine? Pentru ce sume de bani?

Lipsa de atitudine a celor meniţi să apere oraşul de urâţenie şi de vulgaritate 
este reprobabilă.

Şi cu cât trece timpul, golănimea devine tot mai obraznică şi mai agresivă.
Ambianţa în care trăim este jalnică, insuportabilă.
Trebuie să se facă o elementară curăţenie vizuală în oraşele noastre!
Încă nu e tîrziu.

Ion TRUICĂ

„Linia este cea mai pură. Cea mai curată spovedanie a artistului”

Gopo este una dintre legendele care rezistă timpului.
Omul seamănă foarte bine cu Jacques Tati. Aceeaşi figură surâzătoare, aceiaşi pantaloni 

strâmţi jos, cu manşetă, tronconici şi haină la un rând care îmi amintea de „stilul Sergiu 
Malagamba”, celebru muzician în epocă.

Îşi pregătea cu meticulozitate filmele prin sute de desene pe care le aduna şi le punea în 
relaţie.

Încet, încet, desenele începeau să se lege şi că capete expresie artistică dinamică.
Omuleţul, personajul său emblematic, avea forma esenţializată, simpatică, hazlie a 

omului.
În cele patru filme de început, antologice – „Scurtă istorie”, „Homo sapiens”, „Şapte 

arte” şi „Allo, Hallo”, Gopo epuizează marile teme contemporane: războiul, cucerirea 
cosmosului, hrana oamenilor de rând, metamorfoza vestimentară, o istorie a costumului şi a 
stilurilor.

Filmele sale sunt şi un curs popular, o introducere în limbajul formelor ştiinţei, artei şi 
istoriei.

Am admirat la Gopo arta de a-şi alcătui echipa, de a o aduna pe o idee, de a o face să 
creadă în temele abordate.

Preferă limbajul cinematografic sintetic, direct, clar, care să ajungă la spectatorul dse 
rând.

Ocolea naraţiunea greoaie, sofisticată, plurivocă.
Desenele sale sunt realizate cu o linie egală, continuă, graţioasă.
Avea uşurinţa şi harul de a aduce la el orice temă, de a construi cu rigoare, cu artă şi 

umor.
Şi animaţia sa era cursivă, elegantă, presărată cu poante şi metamorfoze surprinzătoare.
Sutele de desene care ilustrează cartea lui Grid Modarcea despre maestru – „Privirea lui 

Gopo” – sunt pilduitoare.
După o pilulă animată – prin 1940 – el debutează în 1947, în revista „Veselia”, desenând 

femei planturoase, provocatoare.
Până la descoperirea Omuleţului, aspectul filmelor din perioada de început repetă reţete 

şi formule cunoscute şi este neinteresant.
Ca un artist adevărat, atunci când nimeni nu se mai aştepta, începe seria de filme 

experimentale de animaţie – sub aparat – în care pulberea de grafit, firicelele de tutun şi 
acele devin elemente cu care maestrul desenează la vedere, sub ochii noştri, făpturi umane, 
animaliere şi creaturi fantastice.

Privirea şi desenele lui Gopo



formelor, 
artistul nu 
cantonează şi 
nu este 
partizanul 
continuu al 
unei anumite 
constante 
stilistice; mă 
gândesc la 
viguroasele 
sale torsuri în 
bronz în care 
geometrismul 
suprafeţelor, 
reevaluarea 
viguroasă a 
fermităţii liniei 
drepte, 
aspiraţia spre 
iraţionalul şi 
ascunsul 
lăuntric al 
fiinţei umane, 
inaugurează alte două orientări în lucrările artistului, 
perfectibile într-un virtual viitor. Opera de sculptor a lui 
Constantin Crengăniş este una deschisă.

Pandantul plastic al expoziţiei – cel al lucrărilor lui 
Gabriel Gheorghiu – ne introduce într-o nu mai puţin 
inedită viziune – cea a peisajului.

Deşi cele două-trei portrete expuse sunt relevante 
prin profesionalismul realizării, Gabriel Gheorghiu este, 
prioritar, un peisagist. Este genul în care autorul persistă 
pasionat şi tenace şi care îi exprimă integral 
personalitatea – viziunea sa asupra omului şi a naturii, 
configuraţia sa plastică, stilul...

Gabriel Gheorghiu şi-a verificat, ca şi reprezentanţii 
de seamă ai genului, capacitatea de a intra profund şi 
temeinic în intimitatea lui secretă. Peisagist cu rezonanţa 
anotimpurilor şi spaţiului, artistul este preocupat în 
primul rând de umanitatea celor care îl locuiesc şi 
trăiesc. Are sentimentul locului transfigurat plastic dar 
mai ales, dincolo de acesta, al acelui ceva care îl restituie 
universului uman omniprezent şi dintotdeauna; este 
preocupat în primul rând de umanitatea colectivă sau 
individuală, care îl locuieşte dându-i acestuia un nume şi 
o particulară dimensiune.

În peisajul lui Gabriel Gheorghiu nu există fizic, la 
prima vedere, nici un om. O siluetă solitară ar face într-
un tablou o excepţie dar aceasta este una care confirmă 
regula; personajul anonim în sine, văzut din spate, nu 
este decât unul din elementele necesare echilibrării 
componentelor unei compoziţii; el se rezumă la o tuşă, 
vertical trasată, nevrând să însereze, în ambianţa 
celorlalte elemente, nici o discrepanţă.

Umanitatea însă se lasă lesne ghicită îndărătul 
clădirilor, unele modest-rustice, altele sub forma 
aglomerărilor urbane, deloc spectaculoase; tonurile 
rafinate de culoare ne introduc însă într-o lume în care 
murmură drame şi aspiraţii, experienţe trăite, înălţări 
dar şi dureroase prăbuşiri existenţiale. Este o lume cu 
vechi moşteniri, aparent periferice, amorţite, perpetuând 
forme vechi de civilizaţie şi ajunsă la un capăt în care nu 
mai întrezărim ce va urma.

Intuiţiile cromatice sunt relevatoare. Casa bunicii 
devine unică; dincolo de modestia acesteia, reţinută prin 
o ager-surprinzătoare specificitate, întrevedem prin 
jocuri de lumini şi culoare nu atât vârsta locatarei cât o 
fază de viaţă – cea a autorului însuşi; pictorul vede, nu 
priveşte.

Un modest debarcader judicios înscris 
compoziţional în spaţiul său semicircular devine o 
metaforă a solitudinii; imobilul masiv al Mitropoliei 
ieşene ne reţine monumental dar fără nici o intenţie de 
spectacol arhitectural. Artistul se exclude pitorescului de 
suprafaţă dar şi efuziunilor lirice; când totuşi acestea 
apar, sunt deliberat stăpânite, asociate unei lucidităţi 
prioritare. Autorul însuşi avertizează excepţiile, 
disculpându-se parcă, notând anume titluri ca Moment 
romantic, Buchetul sentimental...

Reţinem în primul rând un rafinament particular al 
culorii care determină peisaje – repere unice ale unei 
geografii afective şi spiritual-artistice. Peisajul poate 
deveni sinteza unor multiple elemente, dar poate 
promova doar unul dintre acestea. Un autobuz, 
impresionant sugerat printr-o inedită cinetică a tuşei şi 
culorii, devine, în cadru, o prezenţă distinct-autonomă – 
un adevărat personaj, concurând, ca şi personajele unui 
roman de calitate, modelele lor din realul anonim-
cotidian.
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Dincolo de originalitatea lucrărilor expozanţilor de 
la „Cupola”, expoziţia de aici s-a dovedit cvasiinedită 
prin însăşi ipostaza ei mixtă – sculptură şi pictură. Rarele 
expoziţii de sculptură sunt suplinite în Iaşi de 
manifestările Salonului anual sau cele prilejuite de 
taberele de sculptură. Este un motiv (dar nu singurul) 
pentru care expunerea publică a o parte din lucrările 
sculptorului Constantin Crengăniş alături de peisajele 
celuilalt expozant – Gabriel Gheorghiu – constituie un 
eveniment.

Fără a fi prea prezent în expoziţiile colective sau 
particulare, retras oarecum din colectivitatea confraţilor 
lui de breaslă, Constantin Crengăniş, absolvent din 1990 
al secţiei de sculptură a Academiei de Artă Iaşi, profesor 
la Colegiul Naţional „O Băncilă” şi membru al U.A.P. de 
mai bine de două decenii, este un nume care s-a impus 
nu numai prin restaurarea integrală din 1999 a statuii 
monumentale a Olgăi Sturza (în treacăt fie spus, a 
ameliorat perfectând prototipul original), dar şi prin 
numeroasele sale lucrări de for public. De la bustul lui P. 
Andrei (din holul Universităţii cu acelaşi nume) sau cele 
ale lui I. Creangă şi Gh. Asachi – astăzi în spaţiul aferent 
bisericii Sfinţii 40 de mucenici – din anii terminali ai 
studenţiei, sculptorul şi-a relevat profesionalismul dar şi 
talentul unei personalităţi evoluând creator şi fără 
discontinuităţi. De la primele lucrări menţionate, artistul 
va semna numeroase lucrări de for public, între care 
monumentul episcopului Melchisedec Ştefănescu, 
dăltuit în marmură, şi statuia monumentală a lui Ştefan 
cel Mare (ambele din Roman), statuia lui Ferdinand 
(reamplasată după distrugerea ei totală în 1948) în 
localul Bibliotecii Universităţii, numeroase alte busturi 
etc.

Artistul are vocaţia sondării în adâncuri, dezvăluirii 
esenţei personajului portretizat, a trăsăturii lui 
principale, specifice şi definitorii. Mă gândesc la 
monumentalul său Christ, modern dăltuit în marmură şi 
care nu şi-a găsit încă amplasamentul într-un spaţiu 
public, dar mai ales la Sf. Andrei (prezent în expoziţie). 
Figură complexă, silueta emancipat-spiritualizată a 
apostolului-martir sintetizează în axa-i, construită cu 
rigoare sever-arhitectonică, cele două dominante ale 
personajului de acum 19 secole implicit în transfigurarea 
lui plastică – cea a apostolului noii credinţe dar şi cea a 
jertfei. Configurarea plastică a motivului se realizează pe 
verticala elansării lui morale, conturată pe un fundal al 
crucii în X – simbol al misiunii dar şi cel al cumplitei 
jertfe – liber asumate... Limbajul sculptural, intens 
spiritualizat, concordă cu însăşi elansarea spre înălţimile 
idealului moral al personajului. Avem în faţă o statuie-
mesaj în care volumetria şi tratarea suprafeţelor s-au 
subsumat simbolului.

Evident nu este prima oară când congruenţa 
deliberată a formelor subliniază această finalizare; 
elansarea spre ideal şi spiritualitate este o constantă a 
sculpturii lui Constantin Crengăniş începând cu selecţia 
motivelor şi terminând cu metamorfozele limbajului 
plastic.

Neconformismul în materie de limbaj devine dificil 
în însuşi procesul de creaţie cu atât mai mult cu cât 
artistul şi-l adecvează succesiv laturii proteice a 
personalităţii umane. Unic în cadrul expoziţiei este acel 
cap de expresie a lui Don Quijote în care artistul nu s-a 
axat, comod, pe una din dimensiunile majore analizate şi 
răsanalizate în exegezele ultimelor două secole (între ele 
şi cunoscutul leit-motiv, intrinsec personajului, al luptei 
pentru ideal), ci pe una din ipostazele, aparent 
secundare, ale personajului. Chipul lui Don Quijote 
devine o mască puternic pătrunsă de acel sentiment al 

amărăciunii – 
izvorând din 
însăşi 
conştiinţa 
relativităţii 
sentimentelor 
şi ideilor; este 
concluzia 
finală, amară 
şi lucidă, 
reflexiv-
ironică dar 
mai ales 
autoironică 
asupra 
propriilor sale 
experienţe dar 
şi cele ale unei 
universale 
umanităţi.

Proteic, în 
tratarea 

Constantin Crengăniş şi Gabriel Gheorghiu – 
sculptură şi pictură la „Cupola” Gh. MACARIE

Noul său univers în care apar lănţişoare, sticluţe, 
bucăţele de lemn, e viu, e plin de viaţă şi ne încîntă prin 
puterea sa de invenţie.

Filmul „Ucenicul vrăjitor” este un rezumat, o sinteză a 
animaţiei totale, în care păpuşa Galax animă totul.

Filmul este excepţional, o admirabilă lecţie de artă.
Tot o lecţie de artă este şi albumul lui Grid Modarcea, 

„Privirea lui Gopo”, care ne urmăreşte în timp şi este demn 
de toată lauda, admiraţia şi felicitările noastre.

Gopo avea vocaţia genezei. În toate filmele sale, el are 
viziuni demiurgice. Iar Homo Sapiens este însuşi filmul 
genezei, comparabil cu viziunile eminesciene. Dar şi cu cele 

biblice. Prin urmare, când 
umbra neagră – noi i-am 
spus mogâldeaţa – dă cu 
ochii de o altă umbră 
neagră, mai mică, dar „care 
face acelaşi lucru cu ea: 
consumă, mănâncă iarbă” – 
„Atunci, s-a făcut lumină!”. 
Adică pata neagră a devenit 
ceea ce era: „o maimuţă-
om”. Şi Gopo descrie mai 
departe faimoasa secvenţă a 
polifemizării raţionale, când 
maimuţa-om vede un 
purceluş: „Nici o maimuţă şi 
nici regele animalelor, leul, 
n-a fost niciodată în stare să-
şi îngraşe prada înainte de a 
o mânca. Această maimuţă-
om a aşteptat purcelul să 
mănânce, ba chiar i-a arătat 
şi un fir de iarbă pe care 
acesta nu-l văzuse şi abia 
după aceea, îngrăşată prada, 
a mâncat-o. Maimuţa nu 
mai era maimuţă, devenise 
o fiinţă condusă de raţiune”.

 Maimuţele înţelepte 
devin înţelepte

Pe această cale se naşte şi 
sunetul: „O! la! la!, dar şi unealta preistorică, ciocanul din 
piatră, cu care va face minuni, îşi va demonstra cât de 
„atotputernic” e. Iar după ce îi cade toporul în cap, i se pare 
că vede în el „figuri de dumnezei”. Aşa s-a născut credinţa: 
„Dan Ionescu a deschis butonul cu clopote bisericeşti, 
Capoianu a făcut un semn unui cor de îngeri, noi, 
desenatorii, am împreunat mâinile omuleţului şi omuleţul a 
început să creadă”.

În cadrul Privirii lui Gopo, congeneră unei filosofii naive 
asupra universului, credinţa a apărut întrucât Omuleţul nu 
a înţeles legea pârghiei, „de ce scândura l-a lovit în barbă”.

O lege fizică simplă, dar pe care el n-a înţeles-o, ar fi 
generat idolatria. Aşa apare 
ritul jertfirii, oaia pe care 
Omuleţul o aduce jertfă 
„seniorului”, cum îl numeşte 
Gopo pe Dumnezeu.

Desigur, în tot acest pasaj 
se simte cenzura au 
autocenzura, tributul plătit 
viziunii marxiste asupra 
lumii, impus de epoca în 
care a trăit, ostilă 
misticismului. Tot din jocul 
cu pârghia, se naşte focul, cu 
care Omuleţul face lumină în 
tot întunericul din jurul lui, 
până în vârf de munte, de 
unde observă cum se rostogolesc pietrele la vale, apoi 
trunchiurile de copac, din care îşi va tăia doar o felie şi aşa 
se va fi născut roata, ca în desenul ilustrativ, „o roată pe care 
călărea mergând din ce în ce mai repede, ca o căruţă, ca 
trenul, ca automobilul, ca avionul până s-a întâlnit cu o 
bombă!

Umorul e coroziv, rău, tăios, ca desenul în care o sabie 
magică despică în două capul Omuleţului, dar fiecare 
jumătare rămâne cu cu trupul întreg, sau imaginea 
Omuleţului însărcinat, care îşi poartă capul în locul burţii, 
după cum la fel de coroziv este şi felul cum îşi face duş, la 
gura unui balaur din peliculă, pe care scrie „Faust XX”, sau 
felul cum bea, cum goleşte sticlele, turnându-şi vinul cu un 
pahar direct în calota retezată a capului! 

Nu altceva este ironia muşcătoare din alte „imagini 
perplexe”, precum Omuleţul în chip de drac, total dezarmat 
în faţa florii, ca şi în faţa unor role de film sacrificate, sau în 

chip de înger alergând pe o 
potecă din dale de flori, dar 
mai ales imaginile 
autocorozive, precum 
Omuleţul cântărindu-se, 
înecându-se într-un ocean 
de cuvinte, făcând 
echilibristică şi tăindu-şi 
craca /sârma de sub 
picioare sau desenându-se, 
într-un final în care i-a mai 
rămas de făcut laba 
piciorului drept. Acest tip 
de imagini aproape sadice, 
autopolifemice, în care 
Omuleţul se ia pe sine drept 
cobai, face din el un 
laborator de lucru, abundă. 
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sunetul muzicii

 Proiectată de arhitecţii vienezi Fellner şi Helmer, 
autorii unor edificii similare din Viena, Praga, Odessa, 
Zürich, şi construită între 1894–1896 pe locul vechii 
primării, clădirea Teatrului Naţional din Iaşi este cel 
mai vechi şi mai frumos lăcaş cu această destinaţie din 
ţară. Din 1896 până în 2006, falnica zidire a adăpostit 
mii de reprezentaţii teatrale şi muzicale, a trecut 
vitejeşte prin războaie, prin seisme naturale şi sociale. 
În 2006, edificiul a fost închis în vederea consolidării şi 
restaurării. Timpul trece fără semne bune pentru 
„mamutul sacru“, lăsat cu indiferenţă într-o stare 
deplorabilă de trei ani şi mai bine. Vasile Alecsandri, 
statuar, ne priveşte mustrător de la înălţimea soclului 
său, nu atât pe noi cât pe specialiştii în domeniu, 
supervizaţi de forurile tutelare din capitală şi de edilii-
politicieni locali, care nu găsesc formula salvatoare a 
„atragerii ajutoarelor europene“, cum se spune ca 
justificare. Pare uitat îndemnul lui Iancu Văcărescu („V-
am dat teatru, vi-l păziţi / Ca pe-un lăcaş de muze, /Cu 
el curând veţi fi vestiţi /Prin veşti departe duse“), cu 
ecou în conştiinţa atâtor generaţii. Ieşenii au pierdut 
acest loc al desfătării spirituale. Greu pentru iubitorii 
scenei, foarte greu pentru interpreţi!... Urmările sunt 
neevaluabile. Cum pot rămâne autorităţile în 
espectativă şi câtă vreme va mai dura situaţia de 
fapt?... 

Părăsind clădirea Teatrului Naţional, un simbol al 
emancipării culturale a Iaşilor din ultima sută de ani, 
totodată, motiv al propensiunii interpreţilor spre 
perfecţiunea scenică, ambele instituţii artistice care 
fiinţau aici îşi pierd strălucirea şi gradul de 
atracţiozitate pentru public. Totuşi, colectivul Teatrului 
„Vasile Alecsandri“ beneficiază de o construcţie bizară 
(poate, funcţională de îndată ce a fost şi premiată 
pentru calităţile arhitectonice!), unde se desfăşoară 
repetiţiile şi spctacolele, pe când colectivul scenei lirice 
peregrinează de trei stagiuni prin diferite săli cu totul 
improprii unei activităţi corespunzătoare. S-a constatat 
scăderea vertiginoasă a publicului, a acelui minunat 
public de operă din Iaşi, entuziast la reuşite şi rezervat 
la „făcături“,  care şi-a format prin generaţii de 
admiratori ai genului gustul pentru redarea expresivă a 
capodoperelor universale şi româneşti. Veritabil filtru al 
calităţii interpretative, acel ecou al scenei rămâne 
pierdut pentru totdeauna. Faptul apare deplin motivat. 
Imediat după mutare, am participat la câteva spectacole 
în sala slab încălzită a Ateneului Tătăraşi, improprie 
audiţiei adecvate prin chiar construcţia destinată unor 
spectacole mult mai restrânse şi cu alt conţinut. 
Orchestra Operei acoperea vocile din scenă, în pofida 
eforturilor disperate ale instrumentiştilor şi cu toată 
competenţa dirijorului Leonard Dumitriu în a echilibra 
sonoritatea compartimentelor. Oficierile muzicale care 
se desfăşurau odinioară cu uşile închise la Teatru 
rămâneau în amintire, noul cadru era un neîncetat „du-
te, vino!“ al grupurilor de tineri complet neiniţiaţi şi cu 
totul opaci la ceea ce se reprezenta pe scenă Ne 
întoarcem, oare, cu 60–70 ani în urmă, când concertele 
şi recitalurile vocal-instrumentale se ţineau la Sala 
Armeană?... Cel puţin, pe atunci publicul era format 
dintr-un auditoriu de elită, iar în vreme de război, acele 
manifestări au însemnat acte de rezistenţă. În 
actualitate, colectivul Operei a fost nevoit să facă faţă 
condiţiilor de la Ateneul Tătăraşi, însă nemulţumirile 
soliştilor vocali n-au întârziat să se manifeste; pe drept 
cuvânt, aceştia îşi puneau sănătatea şi profesiunea în 
pericol. În altă ordine de idei, spectacolele pretenţioase 
din repertoriu au rămas în rezervă, ceea ce a impus o 
adaptare a „titlurilor“ la sală şi la public, meritul 
principal revenind regizoarei Anda Tăbăcaru, intuiţiei 
şi ştiinţei sale de a evalua ce poate primi o scenă de mici 
dimensiuni. Cu toată bunăvoinţa, s-a produs un 
dezechilibru al participării interpretative, nou motiv de 
rumoare. Elanul tinerilor implicaţi în spectacole şi 
concerte a salvat doar până la un punct aparenţa de 
normalitate. Interpreţii aşteptau măsuri mai eficiente 
din partea colectivului de conducere al Operei care, în 
primă instanţă, a încercat diferite soluţii pentru 
depăşirea situaţiei de criză. Lica Stoiciu Frunză, 
referentul artistic al Operei, implicată ca realizator de 
spectacole sui-generis şi ca pianist, a fost „motorul nr. 1“ 
în proiectele realizate. Mai întâi, a conceput forme 
ingenioase de diversificare a spectacolului tradiţional, 
percum seratele muzicale cu temă de la Casa Pogor, 
apoi, s-a apelat la câteva instituţii cu disponibilitate 
pentru manifestări muzicale ample. Direcţiunea 
Filarmonicii „Moldova“ a dat liberă trecere spre Sala 
„Ion Baciu“, unde s-au bucurat de succes montările în 
formula Opera-concert, programele cu arii din opere, 

interpretarea unor mari creaţii vocal-simfonice din 
repertoriul universal şi românesc. Anul acesta, Oratoriul 
de Paşti de Paul Constantinescu, interpretat în primă 
audiţie la 13 aprilie tot pe scena Filarmonicii de către 
soliştii, corul şi orchestra Operei, sub conducerea 
tânărului Bogdan Chiroşcă, dirijor-colaborator, a fost o 
mare realizare.

        Lărgirea ariei de manifestare individuală a 
tuturor interpreţilor s-a produs şi prin stagiunea 
camerală a Operei în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, adică în clădirea Fundaţiei Culturale 
„Regele Ferdinand“, restaurată fastuos. Stagiunea 
camerală, bine organizată, dă acum posibilitate oricărui  
interpret din ansamblurile Operei să se prezinte pe 
scenă cu recitaluri personale şi de grup, dacă 
demonstrează nivelul artistic corespunzător. Aşadar, 
colectivul de conducere nu a rămas impasibil faţă de 
doleanţele exprimate; cu toate acestea, alte vicisitudini 
s-au profilat la orizont. De pildă, spectacolele de operă 
ale stagiunii actuale au avut loc pe scena ceva mai 
propice a Casei Tineretului, dar aici suferă membrii 
orchestrei, pentru că fosa este expusă din construcţie 
întretăierii curenţilor de aer cald şi rece, ceea ce duce la 
grave afecţiuni ale sănătăţii instrumentiştilor. Pe lângă 
motivele obiective, alte nemulţumiri individuale, fie de 
natură profesională, fie stârnite de anumite interese ale 
grupărilor care au pus în cumpănă coeziunea 
colectivului artistic, au dus la o disensiune generală, 
pornită să remanieze totul şi... „dă-i si luptă, 
neicusorule!“ (vorba nemuritorului „Nene“ Iancu  
Caragiale!)...până la chemarea în judecată a celor din 
conducerea Operei. Am convingerea că nu se ştie cine 
cu cine luptă şi, mai cu seamă nu se discerne motivaţia 
unei hărţuiri de durată, imposibil de încheiat din afară, 
pentru că o cauză ad interim nu poate fi soluţionată 
decât printr-un procesus ad interim de conciliere. Este de 
admis că asemenea ruptură are vinovaţi, sau cel puţin 
vinovăţii, de ambele părţi; cum nu-mi asum 
investigarea cauzelor subterane ale stării îngrijorătoare 
la care s-a ajuns, rămâne să-mi exprim regretul că 
muzicienii de mare formaţie din conducerea Operei 
ieşene nu au găsit până acum rămurica de măslin şi că 
excelenţii solişti pe care i-am urmărit încă din studenţia 
lor cu „ochi“ de profesor binevoitor, susţinându-i prin 
modestul meu scris cronicăresc, se pot preta la 
coborârea publică a instituţiei unde s-au afirmat şi unde 
vor continua să existe (dacă însăşi instituţia va continua 
să mai funcţioneze în aceeaşi structură!). Suntem cu 
toţii produsul Conservatorului „George Enescu“ şi nu 
trebuie uitat nici o clipă că desfiinţarea din anul 1950 a 
şcolii superioare de Muzică din Iaşi s-a produs ca 
urmare a luptelor intestine dintre majoritate şi un grup 
disjunct de profesori, rămaşi odioşi pentru posteritate, 
întrucât s-au obstinat fără noimă să preia locul 
conducerii legitimate. Sper ca istoria să nu se repete 
peste drum de fostul Conservator!... 

        Visul Operei Române a Moldovei a devenit 
realitate în anul 1942, pe vremea restriştei produse de a 
doua conflagraţie mondială, prin actul de voinţă a patru 
muzicieni al căror sacrificiu rămâne unic de atunci şi 
până acum: Radu Constantinescu, pianist-concertist şi 
profesor, rector al Academiei de Muzică şi primul 
director al Filarmonicii ieşene, Grigore Magiari, 
profesor la clasa de Canto de la Iaşi, fost solist al Operei 
Române din Bucureşti, Alexandru Zirra, compozitor şi 
profesor la Iaşi, apoi întemeitor al Conservatorului din 
Cernăuţi, Antonin Ciolan, dirijor şi fondator de catedră 
universitară la Iaşi, mai târziu la Cluj, au asigurat din 
resurse financiare proprii (mereu deficitare pentru 
„bugetarii“ din artă!) plata orchestrei şi corului în 
vederea realizării primului spectacol. Ansamblul vocal 
fiind alcătuit din studenţi care aveau imperios nevoie 
de bani şi doar din 13 persoane angajate în corul 
Mitropoliei, soliştii vocali au primit gratificaţii 
simbolice; însă i-a răsplătit din plin succesul enorm al 
premierei cu Boema de Puccini (29 martie 1942), când 
rolurile au fost realizate de Valeria Stavrat (Mimi), 
Mihail Ştirbei (Rodolphe), Gr. Magiari (Marcel), Al. 
Vârgolici (Schaunard), Silviu Gurău-pe atunci, încă 
student (Colline). Dirijorii Antonin Ciolan şi 
Constantin Constantinescu, nu şi-au atras nici o 
remuneraţie pentru întreaga strădanie a realizării, 
activând din răsputeri şi ca membri ai colectivului de 
iniţiativă care înainta către Ministerul Culturii 
Naţionale şi al Cultelor memorii peste memorii în 
scopul constituirii oficiale a instituţiei. Prin acelaşi  mod 
de susţinere, adică din veniturile celor patru profesori, 
la 26 aprilie 1942 a urmat a doua premieră (cu opereta 
Vânzătorul de păsări  de K. Zeller), apoi celelalte montări, 
a patra fiind cu opera Bărbierul din Sevilla de Rossini (18 
mai 1942). „Fără nici un ban subvenţie am reuşit să dăm 
17 spectacole de operă şi operetă de la 29 martie până la 
20 iunie 1942... Cu adevărat în jurul acestei Opere s-au 
strâns profesorii şi studenţii Conservatorului, spre a 
conlucra cu muzicienii din afară“, scrie Radu T. 

Constantinescu... Opera Moldovei a rezistat cu 
intermitenţe până în martie 1944, când instituţiile 
muzicale din Iaşi primesc ordin de evacuare şi pornesc 
cu arme şi bagaje  în refugiu la Lugoj.  Visul 
instituţionalizării Operei Române în capitala Moldovei 
nu s-a stins. După război, muzicienii localnici au 
continuat încercarea de montare a unor spectacole, ceea 
ce a pregătit înfiinţarea Operei de Stat din Iaşi. Primul 
director a fost Ioan Goia, profesor de clarinet la 
Conservatorul din Bucureşti. Instrumentist practician, 
„intransigent, cunoscător al culiselor şi al surselor de 
prosperare a unei noi instituţii, desăvârşit organizator, 
talentat şi cunoscător al posibilităţilor artistice ale 
colaboratorilor pe care începuse să-i selecţioneze ajutat 
de o comisie formată din personalităţi muzicale, atât la 
Iaşi cât şi în capitală“, şi-a asociat în primul rând pe 
maestrul-dirijor Radu Botez, un fac-totum în materie de 
repertoriu operistic, susţinut din culise de maestrul-
corepetitor Nicolae Marcovici, altă somitate, de 
regizorul artistic Hero Lupescu, de întreg colectivul 
care a prezentat la 3 noiembrie 1956 opera Tosca de 
Giacomo Puccini. A fost triumful tuturor celor care şi-
au închinat viaţa acestui ideal... Actualii angajaţi ai 
instituţiei subvenţionate de stat nu au cunoştinţă, sau 
aştern, în cunoştinţă de cauză uitarea peste ilustrele 
figuri ale muzicienilor-întemeietori care ar trebui să 
fie simbolul mereu actualizat pentru trănicia 
continuităţii?...

        Revenind de la trecutul eroic la cel apropiat, 
este de subliniat retragerea din degringolada generală a 
dirijorului şi directorului Corneliu Calistru, prin 
pensionarea sa, şi a regizoarei Anda Tăbăcaru-Hogea, 
care s-a transferat la Opera Naţională din Bucureşti, 
cooptată prin concurs. Ambele modificări de situaţie au 
afectat profund bunul mers al scenei lirice ieşene. 
Plecarea Andei Tăbăcaru, grăbită de disensiunile fără 
sfârşit, este o pierdere esenţială, ceea ce începe să se 
vadă şi se va înţelege mai bine cât de curând. Aflată în 
plină afirmare, ataşată profund de teatrul liric ieşean, 
este continuatoarea remarcabilă a unei valoroase tradiţii 
de familie, ca fiică a maestrului Dimitrie Tăbăcaru, 
marele regizor artistic al Operei ieşene în perioada 
1956-1985, şi a solistei Gina Tripa-Tăbăcaru. De 
asemenea, pensionarea maestrului Corneliu Calistru s-a 
petrecut cum nu trebuia, indiferent de situaţie, fapt care 
a degradat şi mai mult normalitatea relaţiilor 
interumane din colectivul Operei, prin centrarea de 
grupuri pro şi adversus. Dacă directorul Corneliu 
Calistru nu mai întrunea sufragiile, experienţa 
valorosului dirijor Corneliu Calistru, autorul atâtor 
realizări la pupitru de-a lungul a miilor de spectacole 
conduse cu dăruire şi talent, trebuia respectată şi 
onorată. Cât de binevenită ar fi fost „mâna“ sa de 
odinioară la recenta premieră din mai-iunie!... 

După retragerea directorului Corneliu Calistru, a 
urmat interimatul de un an al Ing. Dan Gâdei. Cât 
priveşte instalarea unui director artistic cu porofoliu şi 
cu autoritatea unei poziţii profesionale solide, aceasta 
va să vină... Nu înţelegem pentru ce Ministerul Culturii 
menţine starea de provizorat. În septembrie–decembrie 
2008, s-a dat concurs pentru postul vacant, dar ambele 
candidate au fost respinse. Se aşteaptă încheierea 
lucrărilor de restaurare a clădirii Teatrului Naţional, 
sau dezintegrarea Operei din Iaşi, din lipsă de 
director autorizat?... Este mai lesne de crezut că tot 
„oculta“ menţine tergiversarea şi, cum la noi orice este 
posibil,  la sfârşitul stagiunii a fost numit ca director 
general interimar D-l. Adrian Zavloschi, actor şi fost 
director adjunct la Teatrul „Luceafărul“ din Iaşi. De 
astă dată, rămân în nedumerire cei ce au cunoscut  
succesivii conducători ai Operei din Iaşi, de la 
(re)înfiinţarea din 1956 şi până la Corneliu Calistru: toţi 
au fost muzicieni, sau regizori de operă, recunoscuţi pe 
plan naţional. Din breasla noastră era până şi un 
director dinainte de '89, despre care s-a spus că a fost 
numit pe criterii politice, dar acesta a reuşit foarte bine, 
în virtutea profesiei temeinic asimilate şi exercitate 
permanent în domeniul muzicii, să facă faţă cerinţelor 
reperoriale festiviste şi să menţină Opera în statutul 
tradiţional, deşi instituţia era mereu ameninţată cu 
desfiinţarea. Iar interpreţii au înfruntat frigul epocal, au 
urcat pe scenă cu haine groase şi mănuşi pe sub 
costumele personajelor înruchipate, dar au respectat 
testamentul lui Ienăchiţă, lăsat urmaşilor săi, poeţilor 
Văcăreşti: „Creşterea limbii româneşti / Ş-a patriei 
cinstire“!... Cele două colective artistice au supravieţuit 
prin bună înţelegere, ocrotite de clădirea Teatrului 
Naţional care astăzi nu mai poate fi o mândrie a 
Iaşilor...    

Stagiunea 2008–2009 s-a încheiat cu bine, deşi a fost 
marcată de o întâmplare neplăcută tocmai în faza finală 
a pregătirilor pentru premiera cu opera Rigoletto de 
Giuseppe Verdi. Erau programate trei spectacole (31 
mai; 7 iunie; 28 iunie), cu distribuire diferită în 
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E caniculă. Asfaltul se topeşte. Aerul devine 
irespirabil. Totul arde, totul frige. Nu mai poţi să pui 
mâna pe nimic. Soarele este nevoit să suporte acelaşi 
tratament din partea cetăţenilor pe care îl are Frigul în 
miez de iarnă. Devine la fel de nesuferit, la fel de 
criticat. Iată că pe vreme de caniculă, „vara-i ca iarna”, 
producând acelaşi tip de inconfort, dacă nu unul chiar 
mai mare, atâta timp cât, iarna, pentru a te apăra 
împotriva frigului, în cele din urmă, te îmbraci cu o 
haină în plus, în timp ce, pe vreme de caniculă nu prea 
mai ai ce să scoţi de pe tine! Oraşul, trebuie să te 
obişnuieşti şi cu această privelişte, este mai tulbure pe 
timp de caniculă. Seamănă cu un personaj uşor ameţit, 
uşor nesigur pe mersul său. Un val de ceaţă care 
înaintează înspre tine, aducând în haloul său întregul 
oraş. Rămâi spectator, dar şi un involuntar actor de 
ciné vérité, surprins în cele mai tensionate scene de luptă, de 
rezistenţă, faţă-n faţă cu viaţa care respiră şi în astfel de 
situaţii limită.

 Acest val nou de căldură, specific continentului african, 
vine să ne încerce capacităţile de a ne adapta la „din ce în ce 
mai rău”. În ultimii 20 de ani, cum de altfel şi în ultimii 70 
de ani, românii nu au avut altceva de făcut decât să se 
sacrifice, fie în numele unui ideal măreţ (pentru viitorul 
copiilor lor), fie pentru a reuşi să prindă din urmă trenul 
nivelului de trai, care îţi permite să trăieşti şi nu doar să te 
sacrifici. Românii sunt căliţi în astfel de provocări. Au 
demonstrat tot timpul că au o capacitate extraordinară de a 
face faţă situaţiilor limită, ajungând să depăşească şi acele 
greutăţi pe care viaţa le contabiliza în categoria încercărilor  
mortale. 

Românii au demonstrat că nu mor când vor unii, 
rezistenţa lor, dar mai ales spiritul de supravieţuire, 
ajutându-i să depăşească imposibilul. Au reuşit românii să-şi 
construiască un sistem imunitar personalizat, valabil doar 
pentru cei care au fost provocaţi la luptă de viaţa din spaţiul 
mioritic, astfel încât, astăzi, în plină criză, viaţa merge 
înainte, încercând să-şi păstreze ritmul alert, necesar 
ajungerii din urmă a occidentalilor. Această obsesie, de 
asemenea, există în reflexele noastre de mai multe generaţii. 
Dorim să ajungem la acel nivel de trai care să ne permită să 
şi trăim nu doar să supravieţuim. Ciudat. Se poate spune că 
românii au uitat ce înseamnă să trăieşti. Acest tip de 
informaţie s-a pierdut în negura timpului. Mult prea 
preocupaţi cu supravieţuirea, românii au pierdut din vedere 
faptul că viaţa, dacă nu reuşeşti să o trăieşti, o pierzi, o 
ratezi, pur şi simplu. Ratezi clipa, ratezi vârsta, ratezi viaţa. 
Nimic nu se mai întoarce, nimic nu poate fi amânat, nimic 
din ceea ce face parte din viaţă nu poate să te aştepte, să-ţi 
acorde o nouă şansă. Viaţa nu are capacitatea de a-ţi acorda o 
a doua şansă. Fiecare din noi are dreptul la o singură 
naştere, la o singură viaţă, la o singură moarte. Ele există 
atâta timp cât şi noi reuşim să ne conştientizăm existenţa, să 
ne-o împlinim cu un plus de valoare. 

Oraşul, într-o astfel de vreme caniculară, arde. Te sufocă, 
te alungă din el. Privit în concret, oraşul şi-a asumat 
schimbarea, reforma, refacerea, modernizarea. Este un viu 
şantier, cu străzile răscolite, închise circulaţiei. O astfel de 
stare nu poate decât să impună o şi mai mare enervare, o şi 
mai accentuată revoltă. Parcă era mai bine când gropile sau 
şinele de tramvai aminteau de urmările unui eventual 
război. Parcă era mai comod şi mai liniştit oraşul acoperit de 
rănile trecutului, de praful nemişcării nici unui deget pentru 
readucerea oraşului în timpul pe care îl trăim. Era mai bine 
atunci, decât acum, când asistăm la refacerea oraşului, la 
readucerea străzilor la nivelul cerinţelor pe care dezvoltarea 
sa îl impune? Greu de spus mergând pe jos prin oraş, uşor 
de zis gândind că ceea ce se întâmplă astăzi, pe şantierele 
deschise ale urbei, ne va uşura viaţa de zi cu zi, va aduce 
Iaşii în categoria destinaţiilor tentante, care au cu ce să 
atragă privirea. Avem nevoie de străzi moderne, avem nevoie 
de un transport în comun european, avem nevoie de obiective 
turistice puse în valoare, avem nevoie de spaţii verzi 
spectaculoase, de o imagine de oraş curat, frumos, liniştit, 
luminat noaptea, atât în centru cât şi la periferie. Un astfel 
de oraş nu poate să apară fără nici un fel de sacrificiu decât 
pe planşele arhitecţilor. Refacerea oraşului de 600 de ani, 
pentru a fi adus la cerinţele şi rigorile acestui început de 
mileniu trei, necesită, trebuie să recunoaştem şi să ne 
asumăm acest adevăr, mari sacrificii. 

Din nou românii, în acest caz ieşenii, sunt chemaţi la 

-

sacrificiu. De această dată, „strângerea de curea” îşi arată 
efectele benefice, de care, mai ales locuitorii oraşului de la 
poalele celor şapte coline, încep să profite, încep să 
beneficieze. 

Trebuie să recunoaştem şi să fim optimişti că Iaşii, în 
următorii trei, patru ani, va deveni unul dintre cele mai 
spectaculoase oraşe europene, mai ales dacă municipalitatea 
va urgenta lucrările de modernizare a „străzii scriitorilor 
ieşeni”, strada Podişului, de exemplu, unde numai anul 
acesta au bătut noroaiele mai mulţi oameni de cultură străini 
decât au intrat în sediile Primăriei şi Consiliului Judeţean, 
fiind în vizită la scriitorii din această zonă a înălţimilor 
Galatei.   

E caniculă. Asfaltul se topeşte. Aerul devine 
irespirabil. Totul arde, totul frige. Nu mai poţi să pui 
mâna pe nimic. Soarele este nevoit să suporte acelaşi 
tratament din partea cetăţenilor pe care îl are Frigul în 
miez de iarnă. Devine la fel de nesuferit, la fel de 
criticat. Iată că pe vreme de caniculă, „vara-i ca iarna”, 
producând acelaşi tip de inconfort, dacă nu unul chiar 
mai mare, atâta timp cât, iarna, pentru a te apăra 
împotriva frigului, în cele din urmă, te îmbraci cu o 
haină în plus, în timp ce, pe vreme de caniculă nu prea 
mai ai ce să scoţi de pe tine! Oraşul, trebuie să te 
obişnuieşti şi cu această privelişte, este mai tulbure pe 
timp de caniculă. Seamănă cu un personaj uşor ameţit, 
uşor nesigur pe mersul său. Un val de ceaţă care 
înaintează înspre tine, aducând în haloul său întregul 
oraş. E vară într-un oraş aflat în plin şantier. Inclusiv 
pe strada Podişului.

braţe încrucişate
Strada scriitorilor şi oraşul

Adi CRISTI

Una dintre marile obsesii ale unei bune părţi a 
scriitorilor români, în afară de cea a îngrijirii cu 
mijloace specifice a gloriei sau gloriolei, este Premiul 
Nobel. Adică o recunoaştere internaţională 
pământeană, după o "carieră literară" în care ai 
revoluţionat şi ai îmbogăţit cu originalitatea ta 
literatura lumii. Dar nu ştim cum se face că nu cei 
autentici râvnesc o astfel de recompensă, ci foarte mulţi 
"băieţi de cartier" ai literaturii de azi (fără prea mult 
talent, chiar fără circumcizii) râvnesc acest premiu, 
despre care vorbesc la nesfârşit, se zvârcolesc în somn, 
au adevărate coşmaruri. La întruniri scriitoriceşti, în 
speţă la toate festivalurile urbane şi rurale din ţară 
(unde, între timp, la perfectă înţelegere cu confraţii 
organizatori, ridică toate premiile în diplome şi bani , 
probabil un firesc antrenament pentru Nobel), aruncă 
mreaja vorbei pentru a atrage o stranie captatio 
benevolentiae. "Domnule, zice prezumtivul nobeliar, 
eu voi salva literatura română de la marea ruşine de a 
nu avea un Nobel!". Sau: "Ai citit ultimul meu roman? 
Ştii ce-i lipseşte românului, mon cher? (Oare ce-i 
lipseşte - mă-ntreb, c-aşa mă-ndeamnă cel din faţa mea 
- ce-i mai lipseşte în ţara asta plină de hoţi, de 
demagogie şi nebunie?) Nobelul, dar eu pot ferici ţara 
asta cu un Nobel!". Personajul e extraordinar. Poate că 
e cel ce poate fi văzut spălându-şi din când în când cu 
dero şi cif propria statuie căcată de ciori, din faţa casei, 
poate e altul. Dacă e poet tradiţionalist, fost imnolog, 
neoromantic sau expresionist, el face orice să i se pună 
eticheta de postmodernist (i s-a spus lui că azi ori eşti 
post- modern, ori nu exişti!) sau, mai simplu, trece la 
scris romane, la vorbit în proză, că are atâtea de 
povestit lumii şi că, vorba cântecului, nu e om să nu fi 
scris vreo cărţulie! Da, îmi spun şi eu, Lucian Blaga a 
ratat acest premiu în 1956, când l-a luat Himenez, 
Nichita Stănescu prin 1979, când l-a luat grecul Elytis. 
De s-ar întâmpla, ar fi un miracol, îmi spun. Dar când 
privesc personajul din faţa mea, îmi piere cheful de 
visare. Dacă e-n conducerea Uniunii Scriitorilor, 
prezumtivul nobeliar "cu operă în spate", vânează toate 
plecările la festivaluri din străinătate unde "reprezintă 
ţara", ca să nu mai vorbim iarăşi de premii, ahtia de 
premii nefiind doar o gripă trecătoare, ci o boală pe 
termen lung, o boală profesională. "Domnule, zice 
acelaşi personaj (eu nu pot să-mi dau seama dacă nu e 
altul, rod al clonării), domnule, acum scriu o carte care 
merge la orice premiu!". Deh, ce s-ar fi făcut Creangă 
sau Eminescu dacă ar fi scris pentru premii? Să ne 
amintim că Eminescu a fost chemat de câteva ori la 
Palatul regal să fie încoronat ca poet şi a refuzat. Iar 

Maiorescu spunea în celebrul său studiu din 1890: 
"Rege însuşi al gândirii şi simţirii omeneşti, care alt 
rege l-ar fi putut încorona?".

Dar să ne întoarcem pe Bahlui unde obsesia 
Nobelului rămâne puternică. Dacă n-a fost luat de mai 
vechii scriitori născuţi sau trăitori la Iaşi (Cezar 
Petrescu, Sadoveanu, Topîrceanu, Barbu Fundoianu, 
Otilia Cazimir, IonelTeodoreanu, Mihai Ursachi), el e 
râvnit de mulţi scriitori de azi, fie că se numesc Dorin 
Popa (propus la Nobel, din câte aflăm de la candidat, 
de o academie indiană), de Stancu sau de Augustina 
Vişan Arnold, aceasta din urmă publicată cu peste 
douăzeci de volume de lirică la prestigioasa editură 
Polirom şi tradusă în germană şi, ca orice scriitor care 
se respectă, în suedeză. 

Povestea e lungă şi se mai face. Să încheiem cu 
vorba unui prieten plecat de mult prin gările cerului: 
"Vom muri şi vom vedea!".

Nobelul pe Bahlui

accente

Daniel CORBU

jurnal cu scriitori

Iulie 2009 

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

Numeşte scrisul terapie ori ifos, numeşte-l har sau 
risipire, din toate se vor închega înţelesuri, nu voi căuta 
să ogoiesc asprimea convingerilor; ştiu doar că nimic 
nu egalează sentimentul ce-mi potopeşte sufletul cînd 
zbuciumul, furia, lumina, tăcerea se încrustează 
miraculos în neclintirea albă a paginii. Scriu pentru că e 
un fel de a respira, un fel de a exista, un fel de a iubi, 
un fel de a oferi, pentru că, dincolo de corvezile 
cotidiene, fiecare rînd te construieşte, iar la final, tu, cu 
ochi străin, te bucuri sau îţi reproşezi. Zbuciumul  
confesiunii în fel şi chip, pe care-l încearcă cel hărăzit 
scrisului, va răsturna din cînd în cînd edificiul, dar nu-i 
va putea anula menirea: "Pentru asta sunt aici, e 
limpede", nota Kafka în jurnalul său, chinuit de 
neputinţa redării “lumii monstruoase” pe care refuza 
totuşi să o închidă, să o îngroape în sine.

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

Scriu despre…
Ştefania HĂNESCU
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Dificultatea scrierii unei astfel de cărţi este mai 
întâi o veritabilă scufundare într-o istorie deloc 
imaginară! Un studiu ştiinţific care de altfel este şi 
subiectul tezei de doctorat pe care pictorul si 
graficianul şi poetul a considerat-o "încărcătura" de 
ştiinţă şi de sensibilitate, fară echivoc implicată într-o 
trăire autentic mesianică şi profund gânditoare în 
planul unei interpretări 
tentând originalitatea. 
Cum altfel să 
interpretezi capitolele 
acestei cărţi atât de 
explicite şi de 
provocatoare, în acelaşi 
timp, fiecare luat în 
parte şi toate în final 
aducând o lumină în 
momentul când arta 
plastică devine 
martorul unui conţinut 
"malefic" al 
imaginarului.

Vasilian Doboş n-a 
ezitat infuzarea, cam 
peste tot, a părerilor (şi 
observaţiilor) personale 
urmare a "trăirii" a 
"imaginarului 
apocaliptic" Distincţia 
imaginarului între arta 
plastică apuseană şi 
răsăriteană este un 
subcapitol la care 
autorul adaugă, în titlu, 
"Antropomorfism şi 
stilizare". Este o 
perioadă de care 
beneficiază (sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al 
XIX-lea) atât arta 
apuseană "cât şi cea 
răsăriteană, spre aceleaşi orientări".

Densitatea textului este copleşitoare."Imaginarul 
artei estice a însemnat o deviaţie a conştiinţei 
artistului, înlocuind-o cu una mecanicistă, împotriva 
imaginii reale a vremii, care perpetuează încă 
reminiscenţe, întrerupând fluxul istoriei, "anulând 
nevoia adânca şi constantă a omului de fantastic, de 
iraţional chiar, de spontan, de miraculos, de 
enigmatic şi de ceea ce aparţine visului, o desprindere 
dureroasă de la unitatea, gândirea estetică şi 
exigenţele artei lumii". Desigur, completarea 
bibliografică sprijină textul indicându-ne şi sursa: 
("Istoria criticii de artă", 1971, Edit. Univers). Nu 
suntem în măsură să exprimăm un punct original, de 
vedere, însă vom încerca să subliniem, în finalul 
acestei incursiuni, discursul excepţional, emoţionant 
cuprins în carte sub titlul : "Elemente ale imaginarului 
apocalip- tic în epoca modernă". Sublinierea noastră 
este esenţial prezentată de Vasilian Doboş, şi încă o 
dată provocatoare întru aprofundare. 

Ea este enunţată de autorul cărţii de faţă, astfel: 
"Secolele au avut cel puţin un moment dramatic de 
amploare încât să nu poată fi perceput ca semn 
apocaliptic sau ca guvernare antichristică. Să ne 
amintim milenarismul secolului al XVII-lea, când 
impunerea puterii politice protestante in Anglia, 
Războiul de Treizeci de Ani, unirea coroanei Angliei 
cu cea a Scoţiei, aveau să declanşeze noi modalităţi de 
descifrare a profeţiilor din Scriptură, a simbolurilor, 
care erau apropiate de instiututii şi persoane. Se 
căutau identificarea Antichristului şi anihilarea lui, 
unirea bisericilor creştine, reconstruirea Templului 
din Ierusalim, convertirea şi reinstalarea evreilor în 
Tara Sfântă, toate acestea fiind obiectul teoriilor 
milenariste ale diferitelor grupuri de scriitori 
religioşi."

Rostul cutezanţei noastre, la un comentariu, 
despre această carte ce ne-a preocupat (datele pe care 
le cuprinde) de-a lungul unui an până am încercat s-o 
prezint şi eu, o raportare la o evidenţă, realizare 
ştiinţifică într-un domeniu incluzând şi artele şi 
meditaţia profundă, la principiile şi destinele lumii în 
general. Cartea are câteva concluzii cărora le sunt 
dator, ele însele clarificând esenţa conţinutului unui 
subiect care începe cu "Mituri şi doctrine ale 
maleficului", trece prin "Anul teologic o mie" şi se 
încheie cu o viziune personală, aparţinând lui 
Vasilian Doboş, nu concluziv, aş zice, ci mai degrabă 
deschizând noi căi de interpretare şi de înţelegere. 

Astfel şi capitolul "Concluzii" devine accesibil, parţial, 
şi nespecialistului, îndem     nându-ne să nu ne 
simţim frustraţi prin necunoaştere integrală a unui 
subiect ce, devenind teză de doctorat a devenit, prin 
cartea de faţă, un dar oferit cu generozitate de autorul  
artist  plastic, filosof şi prin această carte, antropolog 
al ştiinţelor. Iată fraza întâia de la concluzii: "Plecând 
de la Cartea care încheie Noul Testament, 
"Apocalipsa Sfântului Ioan", revelaţia sa de taină, 
constatăm amploarea şi influenţa pe care a avut-o, o 
are  şi o va avea acest text biblic asupra mentalului şi 

exprimării fiinţei umane în 
istorie, cum sensul literar şi cel 
literal au devenit problematici 
pluri- şi interdisciplinare, 
imaginar al artelor, literaturii, 
muzicii, dispută, a ştiintei 
spirituale, teologiei, spaimă, 
dar şi generator de speranţă, 
eliberare de sub puterile 
malefice şi iluminare prin 
credinţă".

"Imaginarul apocaliptic" al 
lui Vasilian Doboş impune o 
lectură performantă, o citire şi 
o recitire care dă adevărata 
valoare a unor texte mai noi şi 
mei vechi, înţelesul lor în 
vremea când au fost scrise şi 
înţelesul lor actual, o sinteză 
valoroasă pentru contempo-
rani şi pentru urmaşii lor. 
Scrie autorul acestui 
tulburător eseu: "Avem de-a 
face cu un imaginar 
apocaliptic atâta timp cât 
omenirea va sta sub presiunea 
unui Sfârşit şi a unei Judecăţi. 
Orice reprezentare a acestora, 
într-o accepţiune literară sau 
plastică, va avea o conotaţie şi 
o profunzime biblice, între 
spaimă şi mântuire, între 
cădere şi înălţare. Spaima 
coexistă cu speranţa. Sfârşitul 

poate fi o poartă incredibilă."

* Vasilian Doboş, Imaginarul apocaliptic,
Editura Opera Magna, Iaşi,2008, Colecţia Sancta. . 

*
Cutezanţa celui de lângă noi 
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Ion HURJUI

Traian DIACONESCU

José María Paz Gago
Un mare poet spaniol contemporan

Poezia spaniolă contemporană este încă o terra 
incognita pentru mulţi cititori români. Editura Ars 
Longa din Iaşi, răspunzând acestui orizont de 
aşteptare, a pus în circulaţie, în ultimii ani, creaţii ale 
unor celebri scriitori spanioli sau catalani, laureaţi cu 
premii naţionale şi internaţionale, cum sînt: Antonio 
Porpetta, Carles Miralles, Javier Velaza şi, recent, José 
Marí Paz Gago. Acest poet este profesor de teoria 
literaturii şi de literatură comparată la Universitatea 
„La Coruña” din nord-vestul Spaniei şi celebru 
semiotician, azi, preşedinte al Societăţii spaniole de 
semiotică şi secretar general al Societăţii internaţionale 
de semiotică. Pentru creaţia sa poetică a fost încununat 
cu numeroase distincţii literare dintre care menţionăm 
Los Juegos Florales de la Coruña (2002) şi Cantata 
Torre de Hercules (2004).

Volumul de poezie scris de Gago şi tradus, în mod 
inspirat, de Christian Tămaş, poartă titlul incitant 
Manual pentru îndrăgostirea prinţeselor şi are ca temă 
iubirea în viaţa omului modern. Acest volum este 
organizat pe microcicluri care reflectă ipostaze ale 
iubirii de la faza întîlnirilor promiţătoare la finalul 
întîlnirilor ratate. Gago nu transfigurează iubirea din 
epoci revolute, carnală sau spirituală, ci drama omului 
contemporan în căutarea iubirii pure, plenare, utopice, 
într-o lume în care spiritul coboară la materie, iar 
sentimentele autentice sînt obnubilate, mistificate, 
corupte.

Discursul poetic este predominant narativ, cu insule 
lirice, simbolice, cu deschideri cosmice şi reverberaţii 
metaforice, încărcate de întrebări şi nelinişti, cultivate 
de marii poeţi moderni şi postmoderni. Traducătorul 
român, intuind propensiunea semiotică a poetului 
spaniol, defineşte expresiv acest volum ca „palimpsest 
din piele de suflet, insuficient răzuit, care lasă să se 
întrevadă, în goliciunea lor, de multe ori grotescă, 
realitatea semnificatelor”.

Să coborîm, selectiv, la text. Poetul e îndurerat de 

drama candorii maculate: „Credeam orbeşte/în 
mesajele publicitare care ne promiteau/dragoste 
facilă,/mîngîieri gratuire,/plăceri/necondiţionate şi 
neînfrînate./Insulele tropicale ale mărilor sudului/ne 
ofereau generoase/fructul oprit/al unui paradis/fără 
plată (Vacanţă în insule). Alteori, nostalgia şi luciditatea 
primează: „Fără tine/Veneţia nu mai este Veneţia 
[...]/este o insulă înveninată,/un infern acvatic/în care 
naufragiez în fiecare clipă./Nici nopţile de 
dragoste,/pline de tinere sirene/cu piele brună şi 
geanşi decoloraţi,/nu mai sînt la fel [...]/ este o 
Republică ignorată,/un labirint de chemări 
pierdute,/fără nici un răspuns (Serie postveneţiană). 
Poetul deplînge sucombarea misterului romantic al 
iubirii: „S-a sfîrşit romantismul/iasomiei şi al 
garoafei/Romantismul duzinilor de trandafiri/smulşi 
cu nonşalanţă./S-au sfîrşit/întîlnirile tainice,/clipa de 
hipnoză,/mîna delicată,/mîngîierea,/muzica, 
tăcerea.../S-au stins/stelele sclipitoare/şi luminile 
matinale./Palatele,/prinţesele din poveste/şi 
lebedele/decapitate pentru totdeauna/cu turbare/şi 
răutate./Misterul/iubirii/descoperit în valoare/de 
neatins a surîsului,/zborul/iubitor,/voalul,/bruma 
uşoară./A murit,/întru sfîrşit,/la sfîrşit,/în 
sfîrşit,/surîsul,/fericirea neechivocă a clipei 
unice,/Vai! A murit Romantismul (Întîlniri ratate). 
Poetul aruncă vina erodării amorului contemporan cu 
precădere asupra „prinţeselor”. Urmaşele Evei îmbină 
seducţia şi insaţietatea carnivoră într-o lume „calpă” şi 
golită de metafizic. „Prinţii” devin astfel pradă 
glorioasă a instinctului primar: „Între picioarele tale 
lungi,/strălucind în noapte,/mi-am afundat pentru 
vecie/ochii orbiţi ai trupului/şi ai sufletului (Întîlniri). 
Gago ştie bine că în amor nu doar „prinţesele”, ci şi 
„prinţii” au partea lor de vină. De aceea, poetul va 
trebui să scrie o palinodie sau un Manual pentru 
îndrăgostirea prinţilor. În felul acesta, va deveni, ca un 
nou Ovidiu, un magister amoris în societatea noastră 
contemporană.

Ovidius, cum ştim, a scris un „manual” cu titlul Ars 
amandi care i-a adus glorie nemuritoare şi o relegare 
fatală la Tomis. Gago preia tema ovidiană şi o 
transfigurează novator, în funcţie de timp şi loc. Poetul 
spaniol nu reflectă amorul antic, medieval sau modern 

în formele sale consumate, ci iubirea perenă, cu ton 
grav sau ludic, întruchipată în drama partenerilor care 
visează Paradisul, dar se mistuie în Infern. Gago 
gîndeşte ca Platon, dovedind că mitul androginului sau 
mitul prototipurilor au consistenţa antologică şi 
axiologică. Dezbinarea omului mitic determină eterna 
căutare a perechii ideale, iar descinderea noastră din 
prototipuri justifică faptul că erosul care nu transcende 
materia rămîne imund şi lipsit de fior metafizic. 
Dialogul Diotimei cu Socrate dezvăluie taina acestei 
enigme. Poetul Gago cheamă „prinţesele” la iubire 
plenară, fizică şi metafizică. „Prinţesele” sînt ca nişte 
viori care aşteaptă un arcuş desăvîrşit. Poetul trebuie să 
instruiască şi „prinţii”. Aşa a făcut şi Ovidiu care, după 
ce a înarmat „amazoanele”, a chemat sub arme şi 
„danaii”.

Semioticianul Gago, în ipostaza de poeta amoris, este 
un creator orfic care ne îndeamnă să preţuim iubirea 
întru împlinirea şi înnobilarea fiinţei noastre călătoare. 
Prin spiritul său problematic şi prin expresia poetică 
modernă are statura unui poet emblematic cu orizont 
european.

jurnal cu scriitori
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majoritatea rolurilor. Partitura Ducelui de Mantua, 
încredinţat celor trei tenori, Adrian Ionescu, Cosmin 
Marcovici, Ricardo Nori, solişti permanenţi ai Operei, 
a avut parte doar de un singur interpret, pentru că s-a 
produs un accident în scenă la ultimele repetiţii, 
afectând pe Cosmin Marcovici, cel ce trebuia să 
asigure premiera. Cine nu crede în hazard?... Salvarea 
a venit din partea solistului Adrian Ionescu, al cărui 
glas de tenor liric, cu timbru plăcut dar nu tocmai 
potrivit rolului la care s-a avântat, a făcut onorabil faţă 
pe tot parcursul a trei reprezentaţii. Mai mult, solistul 
a progresat de la o dată la alta, demonstrând că îşi 
exersează eficient mijloacele vocale şi participarea 
scenică. Nu-mi rămâne decât să apreciez realizarea sa, 
deşi îi recomand chibzuinţă serioasă la solicitarea vocii 
şi la asumarea responsabilităţilor. 

Absenţa tenorului Ricardo Nori într-o situaţie-
limită pentru colegii de partidă apare ca inexplicabilă. 
Fost student la clasa de Canto şi masterand cu evoluţie 
promiţătoare, apoi solist remarcabil, a vădit de fiecare 
dată calităţi vocale, cultură de sunet, cuprindere 
muzicală; „dispariţia“ sa, precum şi ieşirea temporară 
a lui Cosmin Marcovici din rol, au pus pe umerii 
colegului Adrian Ionescu o sarcină care s-ar fi putut 
să-l doboare împreună cu spectacolul. De data aceasta, 
fiásco a fost evitat printr-un mare efort de voinţă, ceea 
ce nu trebuie să se mai ceară unui solist.          

Primul spectacol de operă multimedia la Iaşi (31 
mai 2009), anunţat ca atare prin felurite mijloace de 
popularizare, a atras un public numeros la Casa 
Tineretului, unde se prezintă acum o parte din 
manifestările artistice ale Operei Naţionale Române 
Iaşi. Deşi de pe treptele edificiului şi din  piaţetă se 
propagau la cote maxime efectele sonore ale altei 
întruniri, fără nici o legătură cu nemuritorul Verdi, 
sala a devenit neîncăpătoare pentru susţinătorii 
teatrului liric. Fiecare cu preocupările lui!... Intru, 
deschid programul de sală, admir varietatea şi 
profunzimea informaţiei cu care, de altfel, ne-a 
obişnuit Vasilica Stoiciu-Frunză, mă delectez cu 
luxurianţa imaginilor fotografice datorate Ancăi 
Şerbănuţă şi, ca oricare cititor învederat în năravul 
lecturii, apreciez ca pentru mine calitatea materialelor 
publicistice ale Operei, tipărite de câţiva ani în 
manieră artistică. Iată un secretariat muzical de 
nădejde! 

Odată cu ridicarea cortinei, aşteptările au fost 
îndreptate, desigur, spre „multimedia“. Privind 
ineditul regizoral şi scenografic, cred că noua montare 
(închegată în foarte scurt timp!) este o 
reuşită...perfectibilă (!). Sper să fie utile şi în acest sens 
adnotările de mai jos care au  ca scop principal să 
invite pe cititorii revistei la viitoarele reprezentaţii cu 
Rigoletto, motiv de satisfacţie artistică şi de reflexie. 
Am desluşit că în comunicarea cu publicul (audient şi 
spectator!), mijloacele multimedia au fost incluse 
pentru actualizarea dramei. S-a apelat la dezvăluirea 
funcţiei simbolice a imaginarului arhetipal, la  trecerea 
imaginii din regimul diurn în cel nocturn, şi invers, în 
virtutea constelaţiilor simbolice, existente de cînd 
lumea în mintea oricărui cugetător. „Desacralizarea 
neîntreruptă a omului modern a alterat conţinutul 
vieţii sale spirituale, nu i-a sfărâmat însă matricele 
imaginaţiei“; vechile hierofanii pot fi reactivate, doar 
că „actualizarea unui simbol nu este mecanică: ea se 
află în relaţie cu tensiunile şi cu alternanţele vieţii 
sociale, în ultimă instanţă, cu ritmurile cosmice“. /.../ 
„Simbolurile nu dispar niciodată din actualitatea 
psihică: îşi pot schimba înfăţişarea; funcţia lor rămâne 
aceeaşi. E destul să le scoatem de pe chip noile măşti“. 
Problema este alegerea simbolurilor şi a mijloacelor de 
actualizare. Respect concepţia regizorului Cristian 
Mihăilescu, cunoscut pentru înaltul său „meşteşug“ 
prin care a realizat multe creaţii originale, implicit pe 
aceasta, şi pentru intelectualismul care-i susţine 
inspiraţia, respect exprimarea plastică a scenografei 
Viorica Perju şi efortul producătorilor multimedia, 
Anca Şerbănuţă şi Cristian Iniceru, dar păstrez 
impresiile din seara premierei, discernute atent la 
următoarele două spectacole, iar acum le pun în 
discuţie. (1) Simbolica din Rigoletto, complexă prin 
însăşi iradierea în text (libretul, Francesco Maria 
Piave) şi în muzică, sugerează imagini care pot fi 
deplin conturate de mijloacele clasice ale teatrului 
liric. Mai trebuie „modernizat“ Verdi, maestrul care se 
adresa contemporanilor despre actualitatea timpului 
lor, metaforizând trecutul?... Însăşi opera Rigoletto este 
o aluzie la moravuri mereu actuale şi, cred,  aşa 
trebuie să rămână.  (2) În spectacol,  unele proiecţii 
care substituie decorul din fundalul scenei îmi par 
depărtate de drama bufonului Rigoletto, „zugrăvit“ 
genial de marele său autor, prin evoluţia dramei, prin 
trunchiul melodic destinat vocii de bariton, prin 
ansamblul vocal-orchestral de proporţii simfonice în 

care Verdi a integrat pe „cocoşatul sublim“. (3) Scena 
de mici dimensiuni a Casei Tineretului nu permite 
saturarea planurilor vizuale cu o avalanşă de sugestii 
simbolice, proiectate pe fundal, care solicită 
suplimentar receptarea, odată cu costumele, mişcarea 
scenică şi coregrafia, când acestea abia încap, 
stânjenindu-se unele pe altele.Totuşi, cred că formula 
multimedia despre care vorbim, simplificată în unele 
părţi, va avea altă reverberaţie pe o scenă cu 
dimensiuni mai mari şi sper că vom revedea cât de 
curând spectacolul în clădirea Teatrului Naţional, 
acolo unde artiştii Operei s-au desfăşurat în 
deplinătate din 1956 până în anul fatidic 2006!... 

Modernizarea mijloacelor regizorale şi scenice în 
scopul eclerării conţinutului compoziţiei (muzică-
text) şi al adâncirii înţelesului psihologic nu mai este o 
noutate absolută; inventivitatea lucrează neîncetat şi 
este firesc să nu stea lucrurile pe loc nici în acest 
domeniu. Observăm că se renunţă total la mijloacele 
clasice ale regiei şi scenografiei în montările actuale 
de referinţă pentru „grand-Operá“ (Povestirile lui 
Hoffmann de Offenbach, Damnaţiunea lui Faust de 
Berlioz), sau în spectacolul expresionist (precum, 
Wozzek de Alban Berg, sau Lady Macbeth în Mţensk de 
Şostakovici), care pot diferi fundamental faţă de 
trecut chiar prin structura creaţiilor de operă ale 
secolului XX. Pe marile scene, se simplifică recuzita, 
se concentrează elementele scenice şi se folosesc 
judicios planurile spaţiale, fie în extensie, fie prin 
reducerea locului unde se desfăşoară soliştii 
(„costumaţi“ în haine de toată ziua!), a căror evoluţie 
este debarasată de orice surplus. Cu alte cuvinte, se 
rediscută în alţi termeni despre stilul spectacolului de 
operă, dar nu şi despre unitatea montării.  Credem că 
melanjul de una şi de alta, de clasic şi modern, 
suprasolicită atenţia receptorului, o dispersează, o 
abate de la esenţa muzică-text care trebuie respectată 
ca filon principal al comunicării în teatrul liric.        

Interpretarea dramei din opera Rigoletto prin 
psihismul subconştient, prin trecerea simbolurilor din 
regimul nocturn al imaginarului în cel diurn, relevă 
arhetipurile nebunul (simbol al vaguităţii ancestrale; 
una dintre cele mai fascinante şi misterioase imagini), 
monstrul (din a cărui constelaţie simbolică vin: soarta, 
blestemul, sugerând forţele iraţionale) şi ieşirea din timp 
(de care se leagă iubirea hieratică, şi inversările diurne 
– înălţarea, moartea izbăvitoare, transcendenţa; sau: 
coborârea în vis, în amorf, în nefiinţă, în pântecele 
matern proteguitor, cu inversul diurn – imaginea 
mamei). Pentru Gilda, moartea este izbăvitoare; ea se 
detaşează de tatăl damnat pentru ca iubirea ei să 
rămână imaculată prin transcenderea spre imaginea 
de vis a mamei... Oare Rigoletto (premiera a avut loc la 
Veneţia în martie 1851) să fi inspirat lui Wagner 
creaţia dramaturgic-muzicală care a dominat secolul 
(Tristan şi Isolda–München, iunie 1865), de îndată ce 
constelaţiile simbolice apropie aceste două 
capodopere pe care este imposibil să le asociezi prin 
factura compoziţiei, sau însăşi funcţia imaginarului 
arhetipal a activat în subconştientul creator al două 
genii aceleaşi constelaţii simbolice, venite din 
străvechimea miturilor?... Dacă aceste presupuneri 
aparent excentrice au un sâmbure de adevăr, decurge 
ideea că Verdi a fost prevestitorul „sentimentului 
tristanesc“ ce a învăluit epoca muzicală romantică, un 
înainte-mergător pur italian, temperamentuos şi 
simplu, iar aceste trăsături trebuie redate prin 
interpretarea muzicii la care să adere absolut toate 
mijloacele teatrale. Verdi face leit-motiv dramaturgic 
din simbolul primordial. În Rigoletto, arhetipul 
nebunul, adică cel ce „se găseşte în afara zidurilor 
raţiunii, în afara normelor societăţii“, legat de 
simbolul blestemul (maledizióne, damnaţiunea), este 
cuprins în imaginea muzicală ca fascicol de 
semnificaţii. Alte imagini, lumea ca bal, sau jocul de şah, 
sunt subsidiare; închipuirea le obiectivează din 
realitatea palpabilă, pentru că fac parte „din 
societate“. Respectînd drama originară (Le roi s'amuse 
de Victor Hugo), Verdi şi libretistul său au conceput 
reconstituirea cadrului social-istoric prin elemente de 
conţinut, precum rolul extins al ansamblului coral. 
Intarsiile dansante, costumele, recuzita, aduse variat 
de la o montare la alta a operei Rigoletto, după gustul 
epocii şi priceperea realizatorilor, ar trebui să 
sugereze deplin lumea ca bal. În actualul spectacol, 
cred că unele costume sunt cam distante de 
vestimentaţia epocii evocate, iar picanteriile din 
scenele de la curtea Ducelui de Mantua trimit 
impropriu la atmosfera de cabaret. Pendularea între 
epoca evocată de Verdi prin  mijloacele clasice şi 
aceea schiţată regizoral crează ambiguitate. Cât 
priveşte scaunele-piese de şah, au mai fost folosite 
cândva, într-o montare de operă la Iaşi: jocul este o 
sugestie valabilă pentru orice piesă de teatru.  

Nu cred că secvenţele coregrafice ar fi cerut 

augmentări video, proiectate pe fundal; concepute 
original de Gheorghe Stanciu şi bine îndrumate în 
colaborare cu maestrul de balet Dan Berihoi, au fost 
expresive din planul scenei. De asemenea, ansamblul 
coral a avut o participare muzicală foarte bună, amplele 
secvenţe colective căpătând consistenţă, fapt atât de 
imoportant în Rigoletto; astfel, şi această componentă a 
întregului corpus artistic a comunicat mesajul 
capodoperei prin mijloace specifice muzical-teatrale. 
Trebuie subliniat că, faţă de stagiunile trecute, ansamblul 
vocal a realizat un progres ce depăşeşte aşteptările, încât 
pare salutară formula maestrului de cor Valeriu Gâdei, 
anume atragerea unui grup ajutător de colaboratori 
artistici, selecţionaţi dintre coriştii cu angajament 
permanent la Filarmonica „Moldova“. Aceştia sunt 
pilonii corului participant la redarea noii premiere, ei 
crează emulaţia; rezultatele bune decurg, dar rămâne de 
rezolvat aducerea la acelaşi nivel a angajaţilor 
permanenţi ai corului Operei. Modalitatea stimulării 
unora prin integrarea în ANIMUS, corul de cameră care 
fiinţează acum sub auspiciile Operei tot sub îndrumarea 
dirijorului Valeriu Gâdei, este o formă ajutătoare a 
pregătirii lor muzicale, cum s-a putut constata şi la 
reuşitul Concert sumertime (30 iunie), prezentat ca ultim 
„număr“ al stagiunii în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare. S-au interpretat  madrigale renascentiste, 
piese corale româneşti, music-hall. 

Dintre mijloacele multimedia folosite în recenta 
montare, cea mai potrivită mi se pare proiectarea pe 
întreg fundalul scenic, a imaginii plastice blestemul, 
obţinută de realizatori prin prelucrarea fotografiei unei 
fântâni sacre din Italia (Bomarzo), reprezentare hidoasă 
care adaugă iradieri ale simbolului peştera. Foarte reuşită 
sugestie vizuală!... Poate că era suficientă realizarea unui 
număr de cinci proiecţii, corespunzătoare evoluţiei 
dramaturgice, care să fi prezentat modificări ale acestei 
imagini-matrice. A fost bine aleasă şi sugestia voalului 
negru, adus de vestitoarele morţii care, anticipativ 
punctului culminant şi deznodământului dramei, 
învăluie pe Rigoletto prin unduire (regimul nocturn al 
imaginarului). Dacă jocul de şah se justifică întrucâtva, ca 
efect exterior dar fără iradiere simbolică din cele trei 
arhetipuri subliniate mai sus, legătura regina–Gilda nu va 
fi receptată de publicul larg şi consider inutil să fie pusă 
în lumină. Simbolic, Gilda este doar prototipul femeia 
inocentă.  Privind starea existenţială a personajului 
Rigoletto în contextul operei, el însuşi reprezintă un 
simbol peren, un exponent subtil al vechiului subiect 
„lupta dintre inimă şi corp“. Desigur, în capodopera 
verdiană,  unde eroul se dedublează afectiv şi 
comportamental, „acţiunea este un balans perpetuu între 
real şi oniric“; rămâne să dezbatem dacă „proiecţiile 
(imaginile multimedia incluse în scenografia 
spectacolului–precizarea noastră!) ce se doresc o lume 
paralelă, uneori complementară, alteori divergentă“ sunt 
„ca şi muzica lui Verdi“!... Măreţia operei Rigoletto rezidă 
în unitatea indestructibilă a poli-melodiei, vocale, 
instrumentale. Chiar atunci când contrsatul romantic 
acţionează din plin asupra dramei, convergenţa 
planurilor contrapunctice este  desăvârşită. În duete şi în 
celebrul cvartet, personajele exprimă stări afective 
neconcordante, imaginile sonore se zbat să se disperseze, 
dar ajung convergente, datorită structurii tonale a 
spaţiului muzical. La sfârşitul spectacolului din 28 iunie, 
tocmai pentru complinirea timbrală a vocilor, cu 
acurateţe melodică şi articulare inteligibilă a textului, 
care au dus la convergenţa liniilor polifonice, la 
realizarea unitară a cvartetului vocal atât de dificil, am 
exclamat spontan:  aceasta a fost adevărata premieră!... 
Rămân şi acum la aceeaşi părere, încât voi face mai pe 
larg expunerea de motive.    

Abia la acest al treilea spectacol s-a impus concepţia 
interpretativă a baritonului Mihai Frunză care a 
interpretat rolul lui Rigoletto şi la premieră (31 mai). 
Solistul a relevat stările afective care se centrează în jurul 
simbolului blestemul: presentimentul vag, proferarea 
damnaţiunii, teama permanentă de blestem, aparenta 
evitare a obsesiei blestemului, împlinirea blasfemiei. S-au 
făcut comentarii asupra oportunităţii acestui rafinat artist 
în rolul titular, raportate la calitatea lirică a glasului său. 
Într-adevăr, rolul Rigoletto este conceput de Verdi pentru 
vocea de bariton dramatic, însă cu intuiţia artistică şi cu 
simţul proporţiilor care-i sunt caracteristice, Dr. Mihai 
Frunză nu a ţintit să rivalizeze cu maestrul Dan 
Iordăchescu (sărbătorit tocmai la începutul lunii iunie 
pentru împlinirea a 80 ani de viaţă şi 60 ani de carieră!), ci 
să adîncească ipostazele contradictorii ale acestui 
personaj umilit de soartă, care întruneşte grotescul, 
sublimul şi eroicul. Iată ce a reuşit să transmită interpretul 
Mihai Frunză în al treilea spectacol, stăpân pe meandrele 
unui demers vocal deosebit de solicitant. A redat 
partitura verdiană fără artificii de emisie sau 
inconveniente de vreun fel. Departe de a-şi părăsi datoria 
profesională într-un moment greu din viaţa familiei sale, 
baritonul Mihai Frunză a găsit puterea să se transpună în 
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timpul muzicii pentru a-şi împlini datoria faţă de Operă 
şi faţă de crezul său artistic. Partenerii din seara de 28 
iunie, mereu atenţi la „linia“ sa, i-au oferit cadrul 
propice unei realizări superioare celei de la premieră.      

Repartizată în a treia distribuţie, soprana 
Lăcrămioara Maria Hrubaru Roată a izbutit ca eroina 
Gilda să prindă viaţă prin frumuseţea şi continuitatea 
expresivă a cântului, ceea ce era de aşteptat, pentru că 
această „mignonă“ cu aparenţă de fragilitate, pe lângă 
excepţionala înzestrare muzicală, deţine şi o nebănuită 
putere de concentrare psihică. A depăşit stadiul strictei 
rezolvări tehnice a numeroaselor dificultăţi din 
partitură, domină cu naturaleţe „ţesătura“ şi „acutele“, 
iar vocea de care dispune a ajutat-o să conducă melodia 
cu voinţă de frază spre apogeul expresiv, să 
construiască nuanţat imaginile sonore. Această Gilda a 
excelat atât în duete cât şi în arii. Adaptând moment cu 
moment participarea teatrală la atitudinea scenică a 
partenerilor, a făcut o adevărată creaţie în rol. O 
regăsesc matură, conştientă de importanţa unei noi 
etape în cariera solistică la care a aspirat din copilărie, 
după modelul ilustrei sale prietene Elena Moşuc.

O sensibilă reîntâlnire a fost şi cu solistul Cristian 
Waks, aşa cum l-au lăsat în urmă cu câţiva ani relatările 
mele din revista Cronica. Constatarea seriozităţii sale 
profesionale vine ca o compensaţie pentru atitudinea 
evazivă a unor tineri solişti faţă de idealul artei vocale. 
Cristian Waks a susţinut foarte bine rolul Sparafucile, 
cuprins de mult în repertoriul său.  S-a bazat pe redarea 
vocală foarte îngrijită, ceea ce stă doar la îndemâna unui 
interpret cu experienţă şi care...se respectă. A treia 
seară, l-am simţit mai degajat, poate după ce trecuse de 
emoţia premierei. În replică, Ramona Zaharia a fost o 
revelaţie. Dezinvoltă scenic, purtătoarea unui glas 
puternic de mezzo-soprană al cărui timbru convine 
dramei verdiene, a oferit o variantă de neuitat a 
Maddalenei. Apare ca veritabilă solistă, deşi ocupă doar 
un loc în ansamblul coral. A contribuit substanţial la 
celebrul cvartet final, la corectitudinea şi muzicalitatea 
de ansamblu, ceea ce este un mare merit. Participarea 
interpretativă (vocală, teatrală) a Ramonei Zaharia te 
duce cu gândul la onestitatea acelor interpreţi ce 
depăşesc prin valoare situaţia fixată de împrejurări, dar 
aşteaptă cu modestie rândul la scenă. Oare, în Opera 
Naţională Română Iaşi, va susţine cineva asemenea 
rara avis?... 

Timbrul inconfundabil al mezzo-sopranei Elena 
Roşca se distinge până şi într-un rol mic (Giovanna), 
pentru care solista găseşte mijloacele să-l facă 
memorabil. Impresia aceasta, trăită la premieră, s-a 
consolidat în a treia reprezentaţie cu Rigoletto, când şi 
alte participări din planul secund au fost demne de 
reţinut: Ciprian Marele (Contele Monterone); Simona 
Titieanu (Contesa Ceprano); Ştefan Gabriel Gheorghiţă, 
Eduard Sveatchevici (Cavalerul Marullo), Constantin 
Cristea (Contele Ceprano), Aurel Bălae (Borsa Matteo), 
Elena Buzatu (pajul).

Pot fi întrebată de ce relatez în ordine inversă cele 
trei redări ale capodoperei în premieră la Iaşi. În primul 
rând, mă determină faptul că toate trei sunt 
constitutive, ceea ce pare că omit îndeobşte criticii 
muzicali. Văd o nedreptate în a aprecia unilateral doar 
premiera propriuzisă, când pe afiş apar trei distribuţii. 
Al doilea motiv: emoţia debutului trece, spectacolul se 
rodează, se perfectează, i-au putut fi aduse mici 
retuşuri. Însfârşit, mă motivează şi gândul la 
subiectivismul „culiselor“ care, uneori, determină ca 
prima reprezentaţie să nu întrunească cei mai potriviţi 
interpreţi, sau ca între partenerii de scenă să existe 
incompatibilităţi, aşa cum cred că s-a întâmplat de astă 
dată.  

Primul spectacol al premierei cu Rigoletto la Iaşi s-a 
petrecut sub impresia nedoritei întâmplări cu tenorul 
Cosmin Marcovici. În rolul Gildei, excelenta soprană 
Cristina Simionescu-Sandu s-a aflat în cuplu cu 
tenorul Adrian Ionescu (discrepanţă de susţinere, de 
strălucire a glasului, de ritm al participării!), de 
asemenea, cu baritonul Mihai Frunză (nepotriviri de de 
concepţie artistică, de timbru vocal, şi...alte asperităţi!) 
A fost de admirat că solista a putut depăşi situaţia în 
duete şi în cvartetul final, dar evoluţia sa a suferit 
inexplicabile fluctuaţii de natură vocală. Am aşteptat cu 
înfrigurare ariile tulburătoare ale Gildei pentru a 
asculta pe recunoscuta primadonă în deplinătate şi, pe 
când solista ne dădea această satisfacţie, mă gândeam la 
distribuirea judicioasă a rolurilor. Trebuie recunoscut că 
acum s-au cam amestecat piesele de şah!...Urmează ca 
în stagiunea viitoare, să auzim protagonista în cuplu cu 
partenerul său de cânt. În schimb, mezzo-soprana 
Maria Maxim (Maddalena) şi basul Cristian Waks 
(Sparafucile) au fost un duo foarte potrivit, dând 
greutate actului al treilea al dramei prin mijloacele 
interpretative adecvate. Sper că în curând va fi 
distribuită şi Laura Magdalena Scripcaru în rolul 

Maddalenei (potrivirea de prenume cu personajul nu o 
fi, cumva, o... predestinare?!); laureată la un important 
concurs internaţional de Canto şi excelentă interpretă în 
concertele camerale ale Operei (de exemplu, în recitalul 
vocal-instrumental din 19 martie 2009, susţinut la Aula 
Bibliotecii Universitare), acum a trebuit să întruchipeze 
doar rolul Giovannei, în al doilea spectacol cu Rigoletto. 
Laura Scripcaru poate fi distribuită cu toată încrederea 
în rolurile ce aparţin registrului său vocal, dacă ne 
amintim cum  a realizat partitura Azucenei, din opera 
Trubadurul  de Verdi  (luna mai, 2005).

Premiera a mai ridicat o nedumerile în privinţa 
evidenţierii tinerilor cu certă înzestrare solistică. Am 
remarcat de câţiva ani buni pe basul Bogdan Zahariea, 
ca student, în spectacolul de absolvire, în recitaluri, şi 
acum, îndeplinind admirabil rolul Contelui Monterone, 
ceea ce publicul a răsplătit prin vii şi prelungite 
aplauze. Este posibil ca vocile de frunte, care nu apar la 
tot pasul, formate cu trudă de şcoala ieşeană, să plece 
în alte zări de soare pline, vorba poetului, pentru că la 
noi „nu sunt roluri vacante de solist“?... Aflu stupefiată 
că de la 1 iunie, Bogdan Zahariea este angajat solist la 
Timişoara, aceasta, în timp ce alţi solişti, angajaţi pe 
viaţă, la Iaşi,  nu apar pe scenă cu lunile, poate chiar cu 
anii... 

Linia vocală a personajului Rigoletto, aşa cum a 
plăsmuit-oVerdi, transmite prin muzică trăiririle 
eroului, ceea ce determină la publicul larg motivul prim 
de apreciere. În virtutea accepţiei generalizate de stilul 
italian al redării, trebuie să dispui de glasul 
corespunzător şi să dobândeşti tehnica vocală care să 
scoată la lumină imaginile sonore, particularităţile 
muzicale ale fiecărei replici. La al doilea spectacol (7 
iunie), vocea de bariton cu profundă rezonanţă, 
prezenţa scenică, modalităţile de cânt, jocul teatral, ale 
tânărului solist Eugen Secobeanu în rolul tragic al 
bufonului, au întrunit cerinţele tradiţionale. A fost 
varianta interpretativă cea mai apreciată de către 
spectatorii adunaţi în număr mare, rămânând 
cronicarului muzical doar sarcina să semnaleze noua 
treaptă ascendentă a acestui artist. Colegii, profesorii 
Conservatorului şi publicul larg, regretă plecarea 
înzestratului cântăreţ la Opera Naţională Bucureşti. 
Generoşi mai suntem noi cu teatrele din ţară şi din 
strănătate!... De altfel, neputinţa Iaşilor de a-şi cultiva şi 
menţine valorile de prim rang este o veche tară 
provincială. 

În 7 iulie, Gilda, personajul feminin central din 
opera Rigoletto, a fost întrupată de Diana Bucur. Îmi 
amintesc scene din debutul remarcabilei soprane în 
rolul Violetei Valery (La Traviata de Giuseppe Verdi – 
februarie 2003), sau faptul că, doar după cinci luni de la 
acea performanţă, a acces cu rezultat bun, în calitate de 
solistă a Operei ieşene, la rolul Leila (Pescuitorii de perle 
de Georges Bizet – iunie 2003). Un frumos succes al 
Dianei Bucur a fost şi rolul Mimi,  în tandem cu Ricardo 
Nori – Rodolfo, ambii fiind debutanţi în Boema de 
Giacomo Puccini, la încheierea stagiunii 2002–2003. Însă 
actuala participare interpretativă nu i-a antrenat 
integritatea vocală din trecut, deşi farmecul personal a 

rămas.
Basul  Octavian Dumitru (Sparafucile) şi mezzo-

soprana Florentina Onică (Maddalena), solişti de prim 
relief în atâtea spectacole şi concerte, au prezentat o 
formulă teatrală atrăgătoare, complementarea timbrală 
în duet şi în trio vocal fiind foarte bună, dar 
participarea în cvartetul din actul al treilea, ceva mai 
prejos. Redarea a fost dezechilibrată şi de glasul 
celorlalţi doi interpreţi; părea că s-a omis cerinţa ca 
toate vocile să se armonizeze în parteneriat, fapt 
surprinzător din partea celor în cauză. Prerogativele 
solisticii să fi fost de vină?... 

Ca vechi profesor la Conservatorul „George 
Enescu“, am avut întotdeauna slăbiciune faţă de foştii 
noştri studenţi care au preluat în mâinile lor, deceniu 
după deceniu, destinele artei muzicale ieşene. A fost 
greu să nu pierd discernământul şi, în perspectiva 
timpului, m-am văzut pasibilă de trecute erori 
„sentimentale“ în relatările scrise. Din ultimele 
generaţii de absolvenţi, tânărul muzician Bogdan 
Chiroşcă s-a manifestat în compoziţie, apoi ca dirijor-
colaborator la Operă, evidenţiindu-se prin talent şi 
perseverenţă. Activitatea principală îi este la 
Universitatea de Arte „George Enescu“. În ultima 
decadă a lunii iunie, a dirijat spectacolele–examen de 
licenţă la Facultatea de interpretare muzicală. După La 
serva padrona de G. B. Pergolesi, a urmat Căsătoria secretă 
de Domenico Cimarosa, un spectacol încurajator în 
privinţa soliştilor de perspectivă apropiată. Absolvenţii 
Alina Bordeanu (Carolina), Roxana Tecuţă (Elisetta), 
Relu Proca (Contele Robinson), Daniel Mateianu 
(Geronimo), masterandul Liviu Muntean (Paolino) şi, 
în mod deosebit, Gabriela Râmbu (Fidalma), 
desăvârşită vocal şi ca participare teatrală în rol, au 
adus verva tinereţii, nu mai puţin, redarea incitantă a 
partiturii. A fost o împlinire de excepţie a recreării unei 
opere comice de secol XVIII în sensul actualizării 
regizorale şi scenografice. Montarea, folosind mijloace 
simple, bine corelate în cadrul scenei de şcoală, m-au 
făcut să regret din nou că Anda Tăbăcaru-Hogea, 
studenta de odinioară–regizoarea de azi, s-a mutat din 
Iaşi, revenind doar pentru asemenea realizare. 
Participam la ultimul spectacol pregătit de lect. univ. 
Mimi Ursescu, prezentă ca de obicei în faţa pianului 
pentru a asigura continuo, după luni de repetiţii 
solicitante la clasă, aşa cum o ştim din anul 1973: o viaţă 
de muncă, de pricepere didactică în domeniul Muzicii, 
de dăruire nepreţuită într-un perimetru care nu va fi 
repede acoperit cu un înlocuitor de aceeaşi talie. Totuşi, 
ştafeta trebuie trecută mai departe şi tineri bine 
pregătiţi, precum Bogdan Chiroşcă, o preiau. Peste ani, 
îşi va aminti cu nostalgie de inerentele sale stângăcii la 
pupitrul dirijoral, cînd i s-a dat credit... anticipativ 
pentru cele trei spectacole ale premierei cu Rigoletto la  
Opera din Iaşi.

Ca încheiere a „nedumeririlor“ mele sincer 
exprimate, îmi permit să adresez felicitări (tot atât de 
sincere!) tuturor realizatorilor,  contribuabili  la 
spectacolele premierei. 

Iulie 2009 

(urmare din pagina 11)

sunetul muzicii
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Treptele realităţii faţă în faţă cu imaginarul 
descriptiv sau narativ

Partajarea “realităţii fizice” pe niveluri poate fi pusă în 
paralel cu “etajarea” conştiinţei: comentând nivelurile 
conştiinţei şi soluţiile degajate în cadrul problemei corp / 
psihic (mind / body problem), contribuim la elucidarea 
distincţiei dintre real şi imaginar. 

Lumi reale
Pentru o conştiinţă umană, toate părţile importante ale 

întregului trebuie să se potrivească între ele: este un puzzle 
al realităţii la care concură percepţia şi cogniţia. Astfel, 
descrierea noţiunilor mecanicii cuantice contribuie la 
formarea unui imaginar descriptiv aplicabil şi unor stări 
ale conştiinţei. Realitatea macroscopică şi cea descrisă de 
mecanica cuantică se pot „situa în atingere” prin terţul 
inclus (Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea, Editura 
Polirom, 2002, pp.182-212). Să explicităm această situaţie 
de terţ inclus: observatorul unui fenomen cuantic este într-
o dilemă de tipul şi da, şi nu. Poate apela şi la un model 
discontinuu al razei luminoase, şi la unul continuu în 
cazul în care ne referim la văz. Cu celelalte simţuri nu ştie 
ce să mai facă, din cauză că sunt prea grosiere pentru 
lumea cuantică. Observatorul este astfel nevoit să-şi 
prelungească simţurile până în acea lume de „particule”, 
„atomi”, „molecule”  atunci când el însuşi nu este chiar un 
„vârtej cosmic”: iată-ne în faţa unui paradox intelectual. 

Dar dacă simţurile nu pot fi prelungite şi fiinţa umană 
este destul de inadaptată în perceperea unor fenomene 
cuantice? Întrebarea este un preambul pentru o nouă 
parcelare a realităţii. Alte niveluri luate în considerare de 
Basarab Nicolescu, în afară de cele două invocate, mai 
sunt nivelurile subatomic şi cosmologic. Toate aceste 
niveluri sunt în puternică atingere cu fizica; în ultima 
vreme se vorbeşte intens de un alt nivel, aflat la 
interferenţa dintre informatică şi psihologie, şi anume de 
realitatea virtuală. În ciberspaţiu lucrurile se petrec în 
virtutea unor transformări induse simţurilor umane, 
transformări care pot furniza, treptat, o nouă gamă de 
percepţii. 

Lumile reale sunt cele descrise în logică prin valori de 
adevăr, nu de fals; dacă intervin în discuţie şi termeni 
modali, lumile posibile s-ar rândui ca un halou în jurul celei 
reale. În cadrul textului narativ sau dramatic vom opera, 
cel mai adesea, cu o lume contingentă (dominată de 
întâmplări sau, altfel spus, evenimente non-necesare). Ca 
exemplu, vom analiza lumile prezente în două cunoscute 
pericope evanghelice. În textul Bogatul nemilostiv şi săracul 
Lazăr  (Ev. Luca 16,19-31) sunt prezente lumea noastră (în 
care Lazăr cerşeşte la poarta bogatului) şi alte două lumi 
de dincolo, Raiul (în care ajunge Lazăr după moarte) şi 
Iadul (în care ajunge bogatul nemilostiv). În pericopa 
evanghelică Bogatul căruia i-a rodit ţarina  (Ev. Luca 12, 16-
21), lumea noastră coexistă cu lumea de dincolo (în care va 
fi luat şi dus sufletul bogatului). Între lumile ficţionale 
puse în evidenţă trebuie să existe căi de acces. În prima 
parabolă, moartea celor două personaje (Lazăr şi bogatul 
nemilostiv) conduce la prezenţa lor în lumea de dincolo 
(Rai sau Iad). În cea de-a doua parabolă, Dumnezeu i se 
arată în vis bogatului căruia i-a rodit ţarina, anunţând 
„drumul spre dincolo”: „Nebune! În această noapte vor 
cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor 
fi?”

Ascensiunea realismului în literatură şi ştiinţe se 
datorează, fără îndoială, diversităţii conceptului de 
realitate fizică şi speranţelor date de arhitecturile cognitive 
construite pe baze senzoriale într-o epocă în care analizorii 
şi canalele perceptuale şi-au dezvăluit enigmele. Realitatea 
fizică nu mai desemnează la ora actuală un singur aspect, 
ci mai multe, ceea ce a făcut în ultima vreme să se 
vorbească insistent de niveluri ale realităţii: cel mai bine 
fundamentate sunt nivelurile macromolecular şi cuantic. 

Dar există preliminarii suficiente  ilustrate de 
literatura de specialitate  şi pentru discuţia altor niveluri 
ale realităţii: subcuantic, relativist şi cosmic. Sunt mai bine 
de trei decenii de când fizicieni care dispun şi de o 
pregătire social-umanistică au pus bazele unei discuţii în 
jurul nivelurilor de realitate,  datorită turnurii diferite pe 
care o iau fenomenele fizice când părăsim domeniul 
“macroscopicului vulgar” şi suntem în situaţia de a 
elabora o descriere a fenomenelor  fie la scări microscopice 
(cuantică, subcuantică), fie la scara Universului Observabil 
(teoria Big Bang). Însă spaţiul nostru mental se extinde 
mai ales mai ales la nivelul realităţii macromoleculare: 1) 
majoritatea proceselor mentale este de natură biochimică, 
sistemul nervos formând o adevărată “cuşcă 
electromagnetică”; 2) cu toate că s-au detectat şi 
mecanisme ale gândirii plasate la nivelul forţelor nucleare 
tari şi slabe; 3) deocamdată, descrierile de care dispunem 
se opresc la nivel cuantic, făcându-i pe mulţi exegeţi să se 
întrebe de ce mintea ar putea fi un agent cauzal cu totul 
special dacă nu are acces la diversele niveluri ale realităţii 
fizice; 4) cei mai mulţi dintre aceştia s-au transformat în 
partizani ai “teoriei accidentului”: ADN-ul este o 
macromoleculă ordinară, un cod ca multe altele prezente 
în univers, neacordând astfel un statut special vieţii în 
acest colţ de lume. 

Pe lângă lumile reale, să le schiţăm în continuare şi pe 
cele imaginare. Lumile care contează pentru receptorul 
unui text sunt: cea concretă, efectivă (contemporană 
existenţei sale); cea abstractă (în care el şi naratorul sunt 
introduşi ca agenţi-model); cea ficţională (conturată de 
conţinutul operei); şi cea citată, deci adusă în discuţie 
printr-o sintagmă de genul “grădina lui Pan”. La acest 
ultim nivel, posibilităţile de multiplicare a lumilor sunt 
impresionante, deoarece ne putem referi la emitent, 
receptor, referinţă, mesaj; o componentă semiotică 
importantă poate influenţa lumea imaginată prin semn. 
Vom da lumii fizice sau reale conotaţia cu care ne-au 
obişnuit fizicienii: imaginea pe care ştiinţele 
contemporane ne-o oferă despre univers; sau dacă ultimul 
termen ni se pare pretenţios, despre lumea înconjurătoare. 
Nu toţi fizicienii sau cosmologii sunt unanimi în acordul 
cu existenţa unei singure lumi; se vorbeşte şi de “versiuni 
ale universului” şi de lumi paralele. Dar toţi fac apel la 
sistemul nostru senzorial şi la dotarea fiinţei umane 
pentru percepţia mediului. 

Numeroşi comentatori ai textului literar, între care 
Algirdas J. Greimas şi Gerard Genette detectează în cel 
mai “dezordonat” text literar diverse tipuri de ordini 
(spaţială şi temporală). “Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, 
când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească 
din Humuleşti, la stâlpul hornului, unde lega mama o 
şfară cu motocei la capăt de crăpau mâţele jucându-se cu 
ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când 
începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care mă 
ascundeam când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la 
alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, 
parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!”, spune 
povestitorul Ion Creangă, la începutul Amintirilor din 
copilărie. În acest moment încercaţi să rezolavaţi un 
exerciţiu: să descrieţi două tipuri de ordini (spaţială şi 
temporală) prezente în text şi să le identificaţi prin 
intermediul unui şir de noţiuni.

Ei bine, ordinea spaţială este prezentă la începutul 
textului iar ordinea temporală, la mijloc şi la sfârşit, prin 
următoarele şiruri de noţiuni: “locul naşterii”, “casa 
părintească”, “stâlpul hornului” (ordine spaţială: din 
exterior spre interior) şi “mâţele jucându-se [prin ochii 
unui bebeluş]”, “prichiciul vetrei [copil mergând de-a 
buşilea]”, “cuptor [băieţi jucându-se de-a v-aţi 
ascunselea]”, “jocuri [...] pline de [...] farmecul copilăresc 
[prin ochii unui matur]” (ordine cronologică). Observaţi 
că în această frază-gigant sunt cuprinse toate vârstele 
umane. Prin spaţiu şi timp, textul se poate circumscrie 
unui anumit continuum spaţio-temporal, cu toate că, 
uneori, locul ales pentru descriere nu este propice vieţii.

Lumi imaginare
Termeni opuşi realului sunt imaginarul, ficţionalul şi 

irealul. Este o tehnică de lucru la care am apelat după o 
analiză atentă a semnificaţiei lexicale a ultimilor termeni 
în raport cu realul: realul şi imaginarul sunt în raport de 
subcontrarietate iar realul şi ficţionalul, în raport de 
contrarietate. Contradicţia se manifestă între real şi ireal. 
La o primă examinare, visul şi alte “fenomene intense” ale 
psihicului, dar fără suport senzorial, sunt “exportate” prin 
acest model în imaginar şi vor trebui redate “realului” pe 
alte căi, de exemplu prin realităţile multiple sau prin 
construcţia nivelurilor de realitate. 

Imaginarul social desemnează, în viziunea promotorilor 
acestui termen, “fantasmele care acţionează la nivelul 
psihismului colectiv”. În contraparte faţă de acest aspect, 
imaginarul cultural vizează imaginile transfigurate într-o 
formă oarecare de artă. Prin urmare, ne putem aştepta ca 
în acest tip de imaginar să se petreacă multe distorsiuni 
ale realităţii, până la sfidarea conceptului de „adevăr 
ştiinţific”: artistul îşi prezintă propria viziune asupra 
lumii, cu toate că aceasta ar putea fi foarte deformată 
(poate de-a dreptul diformă). Totuşi, în aceste diformităţi 
ale spiritului putem depista noi forme interesante de 
existenţă umană.

Dincolo de fragilitatea distincţiei social / cultural, se 
pot enumera câteva componente ale imaginarului social: 
spaţiul şi timpul publice (spre deosebire de cele 
individuale sau private), topicile “realităţii senzoriale” în 
frunte cu simţul vizual, imaginea străinului, stereotipurile 
sociale şi alte câteva teme ale psihologiei sociale. 
Componentele acestei distincţii figurează în încercarea de 
disociere dintre realism şi fantastic pe planul teoriei literare 
şi în dificultăţile aşezării în acest “dipol” a unor “specii 
sau genuri literare” cum ar fi utopia, ucronia, călătoriile 
extraordinare sau science fictionul. “Naturalismul s-a 
născut în acelaşi context pozitivist în care a apărut “vârsta 
de aur a science fictionului” (linia Jules Verne - Herbert G. 
Wells). 

De fapt, imaginarul ştiinţifico-teologic este cel mai stabil 
la nivelul unei epoci istorice, funcţionând ca o extensie a 
imaginarului social afectată mai puţin de reprezentările 
artistice. Amos Funkenstein face un tur de forţă în 
descrierea acestui tip de imaginar în “eonul istoric” al 
secolului al XVII-lea (Amos Funkenstein, Teologie şi 
imaginaţie ştiinţifică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, 
pp. 304-316). Considerăm că acest tip de imaginar este 
“nucleul dur” al imaginarului artistic iar argmentele pot fi 
decelate în două tipuri de atitudini: 1) forţa 

comportamentului ritual şi mitic în organizarea socială şi 
rezolvarea problemelor comunităţii; 2) contribuţia ştiinţei 
la îmbunătăţirea vieţii cotidiene.

Se poate diferenţia spaţiul literar socio-istoric (din 
scrierile realiste) de spaţiul imaginar pur (Radu Pavel 
Gheo, Explorând teritorii ale imaginaţiei, Despre science 
fiction, Editura Omnibooks, Satu Mare, 2001, pp. 53 sqq.). 
Cu toate acestea, se poate face distincţie între un spaţiu 
imaginar pur (sau mai degrabă imaginat) şi unul socio-
istoric ce are un corespondent real ce a folosit ca model 
pentru cadrul ficţional. Cel de-al doilea tip se recunoşte cu 
uşurinţă mai ales în scrierile numite adesea "realiste" şi se 
bazează pe un raport de tip metonimic între realitate şi 
ficţiune. Mult mai ciudat este statutul spaţiului imaginar 
pur, adică a celui imaginat. Aici realitatea nu este decât un 
plan alternativ la care lumea imaginată se raportează 
metaforic. Teritoriile incluse aici deviază de la realitatea 
existentă şi se delimitează de ceea ce este deja cunoscut, 
cartografiat. În afară de cuplajul metonimic / metaforic al 
lui Roman Jakobson, măcar o duzină de modele 
naratologice încearcă să capteze în limbaj analiza 
povestirii (Roman Jakobson, Two Aspects of Language and 
Two Types of Aphasic Disturbances, în: Roman Jakobson; 
Morris Hale (ed.), Fundamentals of languages, The Hague, 
Mouton, 1956). Modelul real-ficţional  care conţine 
presupoziiţiile filosofice ale modului în care este descrisă 
lumea narată într-o povestire  poate plonja în cadre socio-
istorice prestabilite (perspectiva realistă) sau în lumi 
culturale de tradiţie (cu “puncte de intrare” în fantasticul 
popular sau cult). 

Pe de altă parte, o mulţime de modele ale fizicii este 
originată nu numai în imaginarul social, ci şi în cel 
cultural  mult mai “instabil” la nivelul distincţiei adevăr / 
fals. În acest punct putem miza pe faptul că termenii reali 
se combină în toate modurile pentru a genera tot termeni 
reali: putem completa acel puzzle propus de Thomas Kuhn 
pentru paradigma ştiinţifică. Cu alte cuvinte, toate 
categoriile ar trebui să se potrivească între ele. Desigur această 
exigenţă nu se poate impune unui text fantastic. 
Imprimăm astfel un caracter combinatorial textului ştiinţific 
şi, prin luarea tuturor combinaţiilor admisibile, ajungem 
la “caracterul exponenţial al realităţii”. În acest punct 
trebuie optat pentru o singură persoană (şi avem de-a face 
cu o sintaxă enunţiativă) pentru două (sintaxă dialogală) sau 
de ce nu, pentru trei (pentru triada eu-tu-el din limbile 
naturale). Limbile indo-europene “logodesc” această 
triadă cu singularul şi pluralul (uneori şi cu dualul). 

Interesant e faptul că şi lumile imaginare (sau, mai pe 
larg, ficţionale) preiau continumul spaţio-temporal din 
lumea reală; mai mult decât atât, nu pot “funcţiona” în 
lipsa cauzalităţii sau finitudinii cu care simţurile noastre 
ne-au obişnuit. Pentru Mihail Bahtin, personajele textului 
literar acţionează într-un cronotop bine definit care are un 
corespondent real evident, aşa cum este cazul Parisului 
din romanele lui Eugène Sue (Misterele Parisului) sau cu 
cel din Mizerabilii lui Hugo (Mihail Bahtin, Probleme de 
literatură şi estetică, traducere de Nicolae Iliescu, Editura 
Univers, Bucureşti, 1982, pp. 389-473). În termeni fizici, 
cronotopul ar desemna, cu aproximaţie, o zonă spaţio-
temporală reală sau fictivă. Avem de-a face cu un fel de 
istorii paralele care se desfăşoară alături de noi, ca o 
addenda la istoriile oficiale sau reale, având în plus un 
grad de generalitate ce le face exemplare şi un sens care le 
face semnificative. 

Termenul de cronotop aparţine unui continuum spaţio-
temporal al operei literare destul de diferit de cel fizic. Sunt 
exegeţi ai fantasticului care folosesc în discursul lor nu 
spaţiul propriu-zis, ci metafora spaţiului sau chiar a 
timpului. Însă abuzul de figuri de stil în desemnarea 
continuumului spaţio-temporal al operei literare riscă să 
creeze o prăpastie între “cauzalitatea fizică” şi cea 
“simbolică”, rezultantă din text. Asupra acestui aspect se 
referea Nae Ionescu atunci când invoca problema 
metafizică a depăşirii actualului (Nae Ionescu, Curs de 
metafizică. Teoria cunoştinţei metafizice, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1991, pp. 238-245). Dar dacă am “infiltra” 
metafizică în întreg gestualul cotidian, atunci nu ne-ar mai 
rămâne timp de trăit! Există un moment în opera  ce-i 
drept, vag definit  când metafizica şi psihologia se retrag 
şi lasă loc fizicii. 

Mult mai ciudat este statutul spaţiului imaginar pur, 
adică a celui imaginat. Aici realitate nu este decât un plan 
alternativ la care lumea imaginată se raportează metaforic. 
Teritoriile incluse aici deviază de la realitatea existentă şi 
se delimitează de ceea ce este deja cunoscut, cartografiat. 
Istoria sau povestea plasată în astfel de teritorii presupune 
o reflectare în oglinzi strâmbe, o modificare a lumii 
cunoscute iar efectul obţinut este unul de tip parabolic. 
Simbolurile sunt mai des vehiculate, legile lumii reale sunt 
abolite sau modificate iar libertatea imaginaţiei întâlneşte 
mult mai puţine limitări. Simplificând, am putea reduce 
spaţiul ficţional la două teritorii diferite, în funcţie de 
raportul pe care acestea îl au cu realitatea: cel al lumii 
cunoscute, atestate istoric şi cel al Imaginariei, prelungire 
a spaţiului realizată printr-un act demiurgic întreprins de 
nenumăraţi autori din care o mare parte sunt anonimi.

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU

Iulie 2009 



14 CRONICA

jurnalul cu scriitori

Dezinhibat în concentrarea asupra propriilor 
posibilităţi de a revitaliza resursele tematice ale marii 
poezii a lumii, Liviu Pendefunda nu a ezitat să–şi 
intituleze cea mai proaspătă antologie de poeme din 
creaţia personală Cele mai frumoase poezii de dragoste 
(Edit. Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2008). Titlu 
suficient de riscant, aş spune, pentru oricare alt poet în 
viaţă, nu şi pentru cel care nu se sfiise, cu un an înainte, să 
editeze Biblioteca Profetului (Junimea, Iaşi, 2007), în care îşi 
adunase cele mai reprezentative poeme scrise în ultimele 
trei decenii, cu dorinţa evidentă de a-şi valida, astfel, un 
destin atît biografic, cît şi poetic, de excepţie. Sigur că, în 
cazul noului op antologic, motivele acestei opţiuni sunt 
diferite. Prea puţin deferent la eventualele reacţii negative 
justificate de o asemenea temeritate, Liviu Pendefunda 
pare mai întîi a recunoaşte faptul că originalitatea în 
tratarea tematicii de gen e o frumoasă utopie; o notiţă 
peritextuală, dedicaţia (“Muzei mele, Julieta Carmen, 
trandafirul, zîmbetul şi îngerul din viaţa mea”) ne 
justifică, apoi, într-o cu totul altă manieră orgoliul în fond 
natural, care nu mai e atît poetic, cît marital (rimă 
involuntară!). Aşa cum oricărei soţii i-ar face plăcere să-i 
fie dedicate, nu-i aşa?, cele mai frumoase poeme de 
dragoste, oricărui soţ dedicat şi ei, şi celeilalte muze, 
Euterpe, i-ar face plăcere (şi un secret orgoliu) să i le 
compună… 

În noua sa antologie lirică, Liviu Pendefunda uzează, 
prin urmare, de mijloacele po(i)etico-erotice consacrate 
pentru a-şi declara simţămintele virile; altfel spus, erosul 
poetizat de reputatul medic ieşean este perceput în cheie 
tradiţională. În textura majorităţii poemelor din carte, 
convenţiile poeziei eroticii româneşti şi universale sînt 
recognoscibile, ceea ce nu ştirbeşte autenticul fior 
emoţional de care este cuprins autorul. Femeia este, 
bunăoară, asociată blagian luminii, deci şi cunoaşterii 
(“Aşa'i lumina ta, iubito. În tine toate/ stelele din ceruri 
zac/ să-şi afle timpul înfloririi cînd zborul/ dintre mantii 
de zăpadă/ Va'mpunge universal din oul ca o/ perlă a 
scoicii ne'mplinite./ El fi-va 
necuprinsul, sămînţa 
noastră/ de'mpărat” – 
Rondelul seminţei de'mpărat). 
Sau păsării şi tainei, 
misterului genuin din lucruri 
şi fiinţe (“Te vreau sub taina/ 
oului distrus precum/ i-e 
dor/ prin acele de ploaie 
toamna/ luminii de izvor.// 
Se zvîrcoleşte cerul, ceaţa/ 
satanei alinare./ Tu, pasăre 
cu rădăcini,/ priveşte 
ochiul:/ vîntul moare” – Falii 
I). Senzaţiile trezite de ea 
îndrăgostitului sînt cele 
cunoscute încă din lirica remarcabilă a lui Emily 
Dickinson, frigul şi căldura extremă; e, aici, un alt fel de a 
spune că obiectul adoraţiei erotice se asociază elementelor 
şi stărilor primordiale: “M'ai răcorit în noapte şi'n zi m'ai 
încălzit/ Cascadele de nea pudrînd cu duh ideea;/ 
Lacomă'mi fu moartea, căci moarte fost-a'n tine/ Agonia 
unui trup dorit” (Rondelul dorit al perlei din neant). 

Cel mai des, însă, apare ideea că alteritatea feminină 
este un fel de Mater Genitrix, începutul şi sfîrşitul tuturor 
lucrurilor, matricea universului întreg. “Tu eşti un veşnic 
început”, mărturiseşte poetul în finalul Rondelului ca un 
început, pentru a redeschide o Lecţie de iubire cu o invocaţie 
erotică fără echivoc: “Lasă'mi puterea să simt începutul!” 
Realizarea cuplului aminteşte, în consecinţă, de reiterarea 
cuplului androginic, iar ceremonialul împlinirii erotice se 
proiectează într-un fel de eden terestru pe care eul liric îl 
doreşte conservat în eternitate: “O muzică ne scaldă în 
suflet o grădină/ O, veşnic adorată, văzduhul sub 
pămînt/ mereu-i îndrăgostit;/ Minune însă'mi fie ploaia 
prin care tainic/ trupu'mi te alină/ Mai mult decît 
izvorul/ ce prin fîntînă mi'l strecori dorit” (Rondelul 
nevăzut al undelor). Îndrăgostitul (un veşnic “Călător 
Astral”) devine, graţie acestei compliniri, un fel de stăpîn 
absolut al lumii, capabil a se substitui marilor elemente 
sau chiar a le recrea. Intensitatea iubirii este în mod cert 
asociată unui element cosmogonic în Audiţie în oglindă, 
poem centrat pe ideea de reflecţie speculară a actului 
Creator în cel erotic: “Noi înşine sîntem cerul, noi/ l'am 
creat iubind./ O, dragostea mea, ascultă,/ ascultă focul 
acesta!/ Niciodată nu s'a creat ceva mai frumos!” etc.

Sigur că, dincolo de acest centripetism tematic, ordinea 

pur vizibilă a imaginarului poetic configurat în Cele mai 
frumoase poezii de dragoste permite şi aici, precum în tot 
ansamblul creaţiei lui Liviu Pendefunda, identificarea a 
două trăsături imediat observabile. Mai întîi, abundenţa 
de descripţii. Erijîndu-se, încă de la începutul operei lirice, 
în Călător astral (sau Marele Călător) printr-un univers al 
esenţelor (bineînţeles, sacre) camuflate (bineînţeles, în 
profan), poetul detaliază această ordine a lumii 
perceptibile mai întîi vederii, cu un penel metaforizant 
deja specializat în ale mimesis – ului pur. Reflectarea 
naturalului presupune, fireşte, o cromatică adecvată 
reprezentării spaţio-temporale autoimpuse, ca şi recuzita 
specifică: rubinii, smaraldele, safirele; soarele, stelele, 
cerul, lumina, negurile, curcubeul; irişii, trandafirii, 
sînzienele, crinii; şerpii, vulturii, fluturii etc. etc. 
Construcţiile nominale abundă, într-o tentativă neobosită 
de a da contur orizontului ontologic, împărţit între 
suprafaţa şi adîncimea lumii, între axa orizontală şi cea 
verticală a acesteia: “spre ţărmuri albe/ trupul de văzduh 
lîngă/ copacul plutitor/ se împreună/ şi se-ngînă/ în 
nesfîrşit refren/ în înflorit alean/ al zeilor păgîni.” 
(Vindecare în nor). Uneori apetenţa pentru lexemele 
referitoare la elementele primordiale şi regnurile ştiute ale 
universului este substituită de o simbolistică geometrică 
densă: “Azi, romburi, cuburi, s'au retras/ orînduindu-se 
în sfere./ Cel mai senin din Labirintul Cerului/ e-acum. 
Sus, ştiu, e Podul Curcubeu/ iubindu-ne în cele Şapte 
Serpentine/ prin care ai urcat din tihna scoicilor,/ tu, 
perla, mnemocăruţa clipelor stelare.// Azi, norii ovoizi, 
galbene cuburi/ s-au retras orînduindu-se în sfere./ 
Primeşte-ţi puterea, adîncă blîndeţe/ şi coboară gîndul 
adînc.” (Vindecare în nor). 

Am ajuns, astfel, la cealaltă trăsătură imediat vizibilă 
în scriitura lui Liviu Pendefunda: preferinţa pentru 
simbolismul lexico-semantic de influenţă matematică, 
neobarbianismul (să-i spunem, în lipsa unui termen mai 
adecvat) pliindu-se perfect pe concepţia poetului mason 
despre ordinea vizibilă şi invizibilă a universului. Cel ce 
în viaţa de toate zilele este un reputat medic neurolog, 
adică cercetătorul “lumii tainice şi în acelaşi timp stranie” 
a creierului, după cum mărturiseşte în autoportretul liric 
din Arcul reflex noetic, optează, în opera artistică, pentru o 
serie de alteri care practică ritualuri încifrate, inaccesibile 

decît “Copiilor infinitului”. 
El ni se recomandă drept cel 
ce aude “vocea luminii”, 
supus al Creatorului, Marele 
Arhitect al Lumii (Focul din 
piramidă), “împăratul lumii şi 
ghioc,/ veşnic călător astral” 
(Audiţie în oglindă). Chiar şi 
gesticulaţia erotică, reflecţie 
în miniatură a unui adevărat 
cod atitudinal, este 
contaminată de misterul 
necesar ritualurilor iniţiatice 
şi se desfăşoară într-un decor 
pe măsură, între sfere, 
oglinzi, scoici, ovoide astrale 

sau fîntîni: “Cuprind cu braţele lumină şi întuneric,/ 
precum rădăcinile izbucnesc din oglinzi/ clocotitorul timp 
al pietrelor absente/ din curcubeu./ Norii se risipesc şi 
descopăr în Tine/ bulgărele de pămînt dăruit ca o sferă/ 
la ziua de naştere a viselor precum/ întind în cerul 
nemărginit al gliei/ flăcările vrăjite.” (Copacul plutitor). 
Figurile geometrice îşi au un rost prestabilit în procesul de 
esenţializare a ideii poetice, dar şi de spiritualizare a 
trăirilor pur umane: Rondelul geometriei des-cifrează 
suficient această opţiune, justificată de similarităţile bine 
ştiute dintre geometrie şi poezie, dar şi de cele mai puţin 
cunoscute dintre matematică şi umanism (mă gîndesc la 
hermeneutica lui Basarab Nicolescu, primul exeget al lui 
Ion Barbu care i-a interpretat cosmologia Jocului secund 
prin intuiţia remarcabilă a „umanismului matematic”, 
prefigurare a transdisciplinarităţii de mai tîrziu): „Sub 
scarabeul soarelui/ şi-al albei mari frăţii/ Din sfere, 
piramide, cuburi/ pe care le contemplu/ Noi înălţăm în 
spirit/ dragostea divină”. 

În totul, aşadar, încă un volum de poezii înşelător 
erotic, în care forma de macropoem închinat alterităţii 
feminine şi, prin ea, celei divine, dublează obsesia de 
profunzime a lui Liviu Pendefunda, cea de a putea cîndva 
descifra acel librum mundi accesibil doar iniţiaţilor. 
Deocamdată, este cît se poate de clar că, dincolo de 
aparenţele înşelătoare ale universului vizibil, compilatorul 
Celor mai frumoase poezii de dragoste, poet ale cărui tribulaţii 
filosofice nu sunt conjuncturale, a descoperit un 
fundament liric, în care erosul este plasat într-o poziţie 
privilegiată. 
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Liviu Pendefunda: 
Cele mai frumoase poezii de dragoste

Emanuela ILIE

de al cărui succes depind celelalte întreprinderi în 

care se angajează. Războiul devine un „instrument de 

precizie” în slujba scopurilor politice ale statului.
Există multe tipuri de războaie: agresive şi 

preventive, de prestigiu şi de securitate, războaie 

idealiste şi asimetrice, poate chiar şi războaie drepte. 

Pentru Martin Wight a fost însă convenabil să le 

clasifice în trei categorii: războaie de cucerire, 

războaie de teamă şi războaie doctrinare. Această 

taxonomie corespunde cauzelor războiului 

identificate de Thomas Hobbes, care la rândul său, s-a 

inspirat din exemplul imperialismului atenian descris 

de Tucidide. 
Având în vedere multitudinea teoriilor cu privire la 

cauzele războiului, în literatura de specialitate se 

obişnuieşte sistematizarea acestora pe niveluri de 

analiză. Unii adoptă o viziune bidimensională, 

deosebind micro şi macro-teorii cu privire la 

conflictul internaţional¸ în timp ce alţii propun o 

structură sprijinită pe nivelurile individual, domestic, 

interstatal şi global. Schema devenită clasică în teoria 

relaţiilor internaţionale care constituie un punct de 

plecare pentru prezentarea cauzelor războiului este 

cea  formulată de  Kenneth Waltz. În faimoasa lucrare 

Omul, statul şi războiul, el identifică trei seturi de 

explicaţii posibile care corespund, în acelaşi timp, la 

trei imagini. Prima imagine se concentrează pe 

individ ca principală cauză a conflictelor 

internaţionale; a doua se preocupă de tipologia 

statelor şi predispoziţia unor regimuri de a recurge la 

soluţii violente în relaţiile internaţionale; iar a treia 

imagine descoperă principala cauză a războaielor în 

lumina sistemului internaţional modern. Preluând 

aceste trei imagini se pot sistematiza teoriile cu 

privire la cauzele războiului în funcţie de trei niveluri 

de analiză: individual, societal şi cel al sistemului 

internaţional. La nivel individual prevalează teorii 

care caută să descopere originile conflictelor 

internaţionale în agresivitatea naturii umane, 

personalitatea şi sistemul de credinţe al factorilor 

decidenţi, precum şi în procese psihologice. La nivel 

societal sunt ancorate teorii care identifică drept cauze 

ale conflictului diverse forme de guvernare, procesul 

de elaborare a deciziilor de politică externă, etnie şi 

naţionalism, cultura politică şi ideologie. În final, la 

nivel sistemic se vor prezenta teorii care localizează 

originile conflictelor în structura anarhică a sistemului 

internaţional, numărul marilor puteri în sistem şi 

distribuţia capabilităţilor economice şi militare între 

acestea, natura şi logica alianţelor militare precum şi 

alţi factori care formează mediul internaţional.

(urmare din pagina 2)

fragmentarium istoric

(va urma)
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Ca profesor şi pedagog, C. Dimitrescu-Iaşi, îşi 
consacră cea mai mare parte a activităţii sale, 
cursurilor universitare, prelegerilor şi seminariilor 
fiind remarcat de profesori şi studenţi, pentru 
dragostea sa deosebită faţă de tineret, în care avea 
mare încredere, gândind la misiunea noilor generaţii 
ca viitori oameni de ştiinţă, de cultură, continuatori ai 
unor idei măreţe în ridicarea ţării. Este preocupat de 
educaţia tineretului în şcoli şi universităţi, de felul 
cum se predau cursurile atât în învăţământul secundar 
cât şi în cel universitar, căutând să se apropie de 
studenţi, descoperindu-le şi apreciindu-le înclinaţiile 
spirituale.

Toată această vastă operă a sa este cuprinsă într-un 
volum intitulat „Texte despre educaţie şi învăţământ” 
divizat după problematica şi conţinutul său în trei 
părţi distincte: 1. Probleme de politică şcolară; 2. 
Probleme de didactică şi de educaţie şi 3. Probleme de 
istoria învăţământului şi pedagogie comparată. 
Asupra acestora şi a problemelor pedagogice în special 
s-a aplecat reputatul pedagog Ion  Vlad.

Cunoscând situaţia învăţământului din acea 
perioadă în ţara noastră, C. Dimitrescu-Iaşi 
colaborează cu Spiru-Haret pentru înfăptuirea unei 
reforme atât a învăţământului nostru mediu cât şi 
universitar. Această muncă susţinută pe care o 
desfăşoară este cuprinsă în nenumăratele discursuri, 
rapoarte, pe care le prezintă în Camera Deputaţilor la 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice între anii 
1884-1886 şi fac parte din capitolul Probleme de 
politică şcolară.

Principiile generale ale acestei reforme şi 
dispoziţiile ei cele mai însemnate din punct de vedere 
didactic şi educativ i se datorează lui C. Dimitrescu-
Iaşi. Motivarea lor ştiinţifică şi politică se poate urmări 
în expunerea de motive din „Raportul asupra 
proiectului de lege a învăţământului secundar şi 
superior din 1898”. Cu această ocazie C. Dimitrescu-
Iaşi afirma: „Oricare ar fi măsurile de îmbunătăţire ale 
învăţământului secundar, care se pot stabili prin legi, 
regulamente şi dispoziţiuni ministeriale, chestiunea nu 
poate înainta cu mult, dacă în fruntea fiecărei şcoli 
secundare nu va fi un director calificat, şi ca valoare 
ştiinţifică şi ca experienţă didactică şi ca tact pedagogic 
şi ca energie de muncă. El trebuie să inspire încredere, 
în primul loc, autorităţii centrale a învăţământului, pe 
care o reprezintă şcoala. În al doilea loc, trebuie să aibă 
destul prestigiu, pentru a inspira încrederea 
profesorilor şcolii, care trebuiesc să îi ofere colaborarea 
lor conştiincioasă în interesul mersului regulat al 
treburilor şcolii” (C. Dimitrescu-Iaşi, Texte despre 
educaţie şi învăţământ, Raportul asupra proiectului de lege 
a învăţământului secundar şi superior din 1898, ediţie 
îngrijită de prof.dr.Ion Vlad, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1969, p. 54).

Fiind un democrat, C. Dimitrescu-Iaşi are idei 
avansate cu privire la emanciparea femeii pe care o 
vede ca un element hotărâtor în progresul unei ţări. 
„Chestiunea instrucţiunei pentru femei, afirma marele 
gânditor, e desigur una dintre problemele sociale 
importante. Influenţa culturală a femeii este atât de 
hotărâtoare, încât se poate zice cu drept cuvânt, că un 
popor se înalţă sau se povârneşte pe căile decadenţei, 
după cum cultura intelectuală şi morală a femeii şi, 
prin urmare, rolul ei în viaţa socială, este în progres 
sau în regres” (C. Dimitrescu-Iaşi, Texte despre educaţie 
şi învăţământ, p. 59). În continuare, spune C. 
Dimitrescu-Iaşi „Cea mai bună organizare a 
învăţământului în astă privinţă va fi aceea care va lăsa 
şi va facilita femeii putinţa de a-şi dezvolta propria sa 
originalitate” (Ibidem, p. 60). Analizând situaţia din 
perioada respectivă arată că, din numărul de 700 de 

fete bacalaureate „abia 400 au ajuns să-şi facă o 
carieră”. Proiectul de lege, făurit de C. Dimitrescu-Iaşi 
caută să aducă îmbunătăţiri nu numai învăţământului, 
dar şi vieţii sociale, marcând un salt de la o stare de 
lucruri la alta, în sensul ideilor de progres, 
democratizare şi ridicare a elementelor tinere dornice 
să se afirme pe făgaşul ştiinţei.

În ceea ce priveşte problema educaţiei tineretului, 
C. Dimitrescu-Iaşi arăta că, în determinarea scopului 
educaţiei, pedagogia trebuie să stea în strânsă legătură 
cu „ştiinţele morale şi sociale”. „Ştiinţa morală 
aşternând idealul vieţii indică în acelaşi timp ţelul către care 
trebuie să se îndrepte lucrarea educaţiei. Dar omul, arată în 
continuare pedagogul C. Dimitrescu-Iaşi, este un 
element din viaţa socială; desfăşurarea vieţii sale e 
condiţionată de evoluţiunile societăţii însăşi. În îndrumarea 
sa continuă către idealul vieţii, omul trece printr-o serie de 
stadiuri care împiedică sau favorizează mersul său 
progresist. Dezvoltarea sa se face numai în marginile 
îngăduite de ideile timpului şi de organizaţia socială. De 
aceea, în afară de ţelul pe care ni-l indică, ca un ideal 
îndepărtat, ştiinţa morală, pedagogia trebuie să aibă în 
vedere scopul imediat, a cărui realizare este îngăduită de 
condiţiunile vieţii sociale” (C. Dimitrescu-Iaşi, Texte 
despre educaţie şi învăţământ, p. 120).

C. Dimitrescu-Iaşi a căutat să imprime gândirii sale 
pedagogice o direcţie socială. Convins că educaţia este 
un proces care nu poate fi desprins de realităţile vieţii, 
şi-a orientat gândirea pedagogică spre acele probleme 
care să-i dea celui educat posibilitatea de integrare în 
agregatul social din care face parte. În consecinţă, 
şcoala constituind pentru el un factor social de o mare 
importanţă, a căutat să cultive în rândul cadrelor 
didactice un sentiment de apropiere faţă de mişcarea 
socială a epocii, ca acestea, înţelegând sensul mişcării, 
să priceapă şi mai temeinic „mersul normal al 
dezvoltării naţionale şi idealurile ce naţiunea are de 
urmărit” (C. Dimitrescu-Iaşi, Scopul revistei, în „Revista 
pedagogică” an I, nr. 1/1891) şi să contribuie cu 
devotament la ridicarea pe o treaptă superioară a 
învăţământului românesc.

Noua îndrumare dată de C. Dimitrescu-Iaşi 
cercetărilor pedagogice în domeniul metodologiei se 
sprijinea pe „filosofia ştiinţifică care e sinteza 
rezultatelor dobândite de ştiinţele pozitive şi pe 
ştiinţele experimentale care explică omul şi viaţa sub 
toate formele” (C. Dimitrescu-Iaşi, Prima verba, în 
„Revista de filosofie şi pedagogie”, an I, fasc. II şi 
III/1906, p. 7).

Educaţia naţională pe care trebuia să o primească 
tineretul în şcoli şi universităţi a stat pe primul plan. 
Cultura noastră şi perspectivele ei impuneau 
orientarea şcolii spre a corespunde necesităţilor de 
ordin naţional. El a urmărit sistematic toate acestea în 
problemele de politică şcolară, considerând că ele 
constituie unul din comandamentele majore ale 
naţiunii române. Prin educaţia primită în şcoală şi 
familie se urmărea „a forma din fiii acestei ţări forţe 
vii care să lucreze cu toată energia ce o poate 
desfăşura neamul nostru, spre a spori în mod real 
gloria numelui de Român” (Idem, fasc. I/1906, p. 5-6).

A înţelege rolul unei personalităţi în viaţa 
poporului său şi a o defini, în raport cu locul ce-l 
ocupă în gândirea social-politică a epocii în care şi-a 
desfăşurat activitatea, înseamnă să ţinem seama de 
ideologiile care s-au confruntat şi să analizeze cu 
destulă obiectivitate modul cum a reacţionat această 
personalitate faţă de frământările sociale, de 
concepţiile filosofice ale timpului său.

Veacul trecut a stat sub semnul revoluţiei 
burghezo-democratice şi sub acela al revoluţiei 
industriale care s-a manifestat viguros în toată lumea, 
începând mai ales din cea de-a doua jumătate a 
secolului. Pe bună dreptate s-a spus că secolul al XIX-
lea este în pedagogie, ca şi în literatură, o epocă de 
renaştere, de progres, de muncă şi de ştiinţă, iar la noi 
problema eliberării naţionale apare în plus faţă de ceea 
ce există în Europa la această dată.

Problemele politice, sociale şi culturale stau pe 
primul plan. Romantismul epocii aducea în planul 
culturii elemente noi, încât în efervescenţa acestui 
secol cultura noastră a făcut paşi uriaşi.

Încă de la înjghebarea societăţii capitaliste s-au 
auzit voci îndreptate împotriva ei. Problemele sociale 
care apar acum pun în evidenţă preocuparea pentru 
acele sectoare de activitate care trebuiau să sprijine 
progresul social. Revoluţia burghezo-democratică din 
1848 din cele trei ţări române a marcat un punct nou în 

evoluţia principatelor noastre. Deşi înăbuşită în 
condiţiile în care se cunosc, revoluţia paşoptistă s-a 
manifestat după aceea pe plan instituţional, încât cu 
1859 şi 1877 intram deja în rândurile ţărilor libere. În 
această epocă toate clasele sociale reclamau dreptul la 
o cultură laică, la o cultură naţională potrivită cu 
specificul fiecărui popor. Curentul luminist pornit din 
Franţa enciclopediştilor a constituit arma ideologică a 
burgheziei împotriva feudalismului. Dar acesta n-a 
fost un curent unitar şi nu s-a dezvoltat spaţial în 
acelaşi timp şi nici în conţinutul său. El a deschis însă 
calea spre afirmare a burgheziei care în numele 
raţiunii se aşează în multe ţări la conducerea statelor. 

Curentele social-economice dau naştere unor 
curente literare şi culturale noi, iar luminismul este şi 
el supus unei aspre critici. Împotriva luminismului 
german numit Aufklärung se ridica acel curent denumit 
Sturm und Drang (Furtună şi avânt), după care 
„problema omului nu mai e abordată sub aspectul 
raţional, ci sub acela al simţurilor şi al sentimentelor” 
(M. Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1968, p. 188), încât începând cu Herder, se 
cere o literatură naţională şi chiar o educaţie naţională.

Viaţa noastră publică după Unirea din 1859 a 
marcat trecerea la un învăţământ şi la o cultură 
naţională, chiar dacă în mai multe sectoare de 
activitate s-au strecurat vizibile influenţe, mai ales 
franceze. Epoca atât de scurtă a lui Cuza, care, 
înconjurat de acei cărturari şi oameni politici, instruiţi 
în şcolile apusului, a dus totuşi la organizarea statului 
pe baze noi, moderne. Instituţiile nou create, dar mai 
ales legea agrară şi legea instrucţiunii publice din 1864, 
acest monument al culturii româneşti, au impulsionat 
factorii de răspundere să treacă la reforme şi în alte 
sectoare de activitate.

Dar după instaurarea monarhiei se face şi o mai 
mare separaţie între clasele sociale, mai ales între cele 
conducătoare. Apar acum şi se diferenţiază cele două 
partide politice: albii şi roşii, primii alcătuind partidul 
conservator, ceilalţi partidul liberal, acesta din urmă 
socotindu-se purtătorul „autorizat” al claselor şi 
păturilor sociale mijlocii. Succedându-se la conducerea 
statului automat sau datorită unor accidente de ordin 
economic sau politic, ele n-au făcut decât să-şi rezolve 
interesele, iar când pericolul a fost evident, la 1907, o 
coaliţie a intrat în acţiune spre a opri „flagelul” 
răscoalei.

Procesul de industrializare a ţării se desfăşura 
anevoios, dar ceva se realiza. Înfiinţarea unor industrii 
naţionale sta în preocupările economiştilor şi 
oamenilor politici români. La 1880, prin pana lui P.S. 
Aurelian se spunea: „De la un capăt la altul al ţării 
simţim cu toţii nevoia unei industrii naţionale (s.n.) şi 
suntem convinşi că în timpul de faţă economia noastră 
nu trebuie să se mai rezime pe cultura pământului” 
(P.S. Aurelian, Cuvântare rostită cu ocazia deschiderii 
Expoziţiei Şcolii de agricultură, în „Monitorul oficial”, nr. 
173 din 4 (16) noiembrie 1881, p. 5685).

Cu ocazia Expoziţiei de la Şcoala de Agricultură se 
premiară „ţăranii” care au dat roada bogată în 
entuziasmul general, P.S. Aurelian, nu voia să renunţe 
la „ţărănismul” său, deoarece îşi completa ideea 
primă, cu aceste cuvinte: „puterea noastră economică stă 
şi va sta în dezvoltarea şi progresul agriculturii” (Ibidem).

Problemele social-agrare se fac din ce în ce mai 
simţite. Ţărănimea rămânea la aceleaşi forme feudale 
de muncă, dar glasul ei pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi de trai începe să fie pusă sub 
semnul întrebării. Viaţa politică se desfăşura în 
sistemul celor două partide, fiecare considerându-se 
cu programe diferite, dar în realitate ele duceau 
aproape aceeaşi politică. Lupta dintre ele culmina în 
1876, când partidul liberal preia puterea după mai 
multe acţiuni antimonarhice şi o deţine până în martie 
1888.

Partidul liberal guvernează neîntrerupt, evident cu 
mai multe echipe, între 1876-1888, şi nu e de mirare că 
o parte din membrii partidului liberal au alcătuit cu 
conservatorii aşa-numita opoziţie unită, care în martie 
1888 avea să înlăture guvernarea liberală atât de 
îndelungată. Acum se observă şi mai mult 
antagonismul dintre cele două partide, dar şi apariţia 
unor grupări politice în cadrul acestor două partide.

Reţinem anul 1888 pentru două consideraţii: mai 
întâi răscoalele ţărăneşti din acest an, care vor obliga 
clasele conducătoare la o serie de „legiuiri cu caracter 
agrar” (I. Lungu, Viaţa politică în România la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (1888-1899), Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1967, p. 228) şi în al doilea rând, apariţia la 
14 martie 1888 a ziarului liberal Democraţia, unde 
alături de Delavrancea, I. Neniţescu etc. C. Dimitrescu-
Iaşi apare pentru prima oară în presa de partid, 
publicând articole răscolitoare, din care menţionăm, 

Cătălin BORDEIANU

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

MOTTO:

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

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

Poet, 
publicist, 
prozator, 
născut la 28 
decembrie 
1951 în oraşul 
Bacău. Până în 
1970  locuieşte 
în Iaşi, după 
care se 
stabileşte la 
Constanţa.

Absolven
t al Liceului 
„Mircea cel 
Bătrân” din 
Constanţa. 
Studii tehnice 
postliceale la 
C.M.C.I. 
Bucureşti, 
1977 şi 1985.

Între anii 
1990-2003 a îndeplinit funcţiile de tehnoredactor şi 
redactor la revista TOMIS. În prezent este consilier al 
Editurii EX PONTO din Constanţa, redactor şef al Editurii 
MENORA din Constanţa, redactor al revistei EX PONTO, 
prim redactor şef-adjunct al revistei constănţene 
METAFORA.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 
anul 1997.

Colaborează la majoritatea revistelor culturale şi 
literare din ţară.

    
Este cuprins în antologiile:
Biblioteca Luceafărul, (Bucureşti, 1980), Cântec 

neîntrerupt (Editura Albatros, Bucureşti, 1984), Efigii 
lirice (Tulcea, 1976), Duizend kolibries ( Haiku, Belgia, 
1993 ), Fereastra dinspre mare (Constanţa, 1995), Un sfert 
de veac de poezie (Sighetul Marmaţiei, Fundaţia 
Luceafărul, 1998), Trei poeţi din România (Munchen, Ed. 
Radu Bărbulescu, 1999).

Cărţi publicate:
Cu mine, între patru ochi (Ed. Albatros, 1986), 

Paznicul gerului (versuri, Ed.Timpul, Iaşi, 1996), Sezonul 
indiferenţei (versuri, Editura Ex Ponto, Constanţa, 1999), 
Cetăţeanul nimeni (versuri, Editura Ex Ponto, Constanţa, 
2004), Poeme colibri (versuri, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2008), Dosarele secrete ale dictaturii. Cazul 
SADU, (publicistică de investigaţie, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2008).

Premii literare (selectiv):
Premiul I la concursurile literare „Panait Cerna” (Tulcea, 
1975), „Andrei Mureşanu” (Bistriţa Năsăud, 1985), 
„Lucian Balaga” (Timişoara, 1995); Premiul „Nicolae 
Labiş”, Suceava, 1977; Premiul pentru debut al Editurii 
Albatros, 1986; Premiul „Ovidius” pentru volumul  
„Paznicul gerului”, Constanţa, 1995; Premiul Uniunii 
Scriitorilor, Filiala „Dobrogea” 1996; Premiul „Orion”, 
Slobozia, în anii 1998 şi 1999; Premiul Uniunii Scriitorilor, 
Filiala „Dobrogea” pentru volumul „Cetăţeanul nimeni”, 
Constanţa, 2004; Premiul special al Salonului Internaţional 
de Carte „Ovidius”, Constanţa, 2004;

Lume într-un picior

Lume a mea într-un picior
cu ochi de viezure
şi tentacule apucătoare,
cu prieteni în formă de iepure
şi mirese împotmolite
în inocenţă şi disperare,

lume ghimpoasă
rostogolită
printre salcîmi de nelinişte,
din creştetul timpului
Glycon
pentru tine se roagă
pe-o mirişte.

Jur-împrejurul lui
bucurii pitice
şi nefericiri ancestrale;
numai eu,
prins între zile şi nopţi,
îmi zvînt la soare cuvintele
ca pe nişte piei de şarpe

Ultima dimineaţă promisă

Şarpele cu plete de leu
urcă pe aerul neclintit;
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străzi pavate cu crabi
şi tandreţe la mîna a doua
fug pe sub paşii mei
rostogolindu-se-n mare.

Cum trec prin vad
surîsul tău cu ochi albaştri,
se zvoneşte c-aş fi un sfînt
rătăcit între lumi,
prevestitorul amăgirii din urmă.

Numai şarpele cu plete de leu,
subţiindu-se pe umărul meu,
leagă dimineaţa
de geamandura tristeţii

Străfulgerare

Plouă lasciv prin Levantul acestei amieze
cu tinere doamne în galben -
vitralii captive-n ferestre de tîrg,
cu păsări ca nişte întîmplări foşnitoare,
cu peşti străvezii nălucind fără noimă
printre turle aproape destrămate de vînt...

Plouă lasciv în portul unei zile banale,
motoarele zeilor alungaţi peste mare
torc monoton, atemporal, întrebări;
nu-i nimeni să plece urechea,
sub iarba calmă dar neiertătoare
înfloreşte o clipă lumina
prelinsă de pe umărul tău

Sezonul indiferenţei

Am început un turn cu o mie de trepte,
un ţipăt cu o mie de aripi;
printre cazinouri obeze
şi cochiliile voastre
doar lehamitea-şi scoate la plimbare
şoricarul mîrîind.

În carnea uscată a calendarului
scurmă după aur un an -
crab tăvălindu-se-n fosforul rar al amiezii,
prietenul meu a inventat un ochean
prin care nu se mai vede nimic;
bate-n geam sezonul indiferenţei!

Responsabilul cu viaţa    
       
Între umila întîmplare ce sunt
şi toneta cu himere a domnului Platon,
în parcarea pentru naivi,
Responsabilul cu viaţa
căutînd împrejur frăgezimi,
ia în cătare luna
ca pe un măr
pîrguit pe cer căprui,
dar aude-n preajmă Moartea
întărindu-şi fălcile,
muşcînd pulpa pîn' la os
tihnei de sub pielea lui;

Responsabilul de-a dura
îşi numără zilele
fără sorţi
şi ghearele de prin toţi
şi le scoate
şi ura,
zăvorîndu-se arici în el
sub lespezi de cer căprui;
Responsabilul 
şi Moartea -
măr domnesc
pîrguit în carnea lui

Stele de pîslă

Poezie fără rost
într-un port cu viaţa şchioapă
ţi-s cuvintele o apă
dintr-un cer anost

şi rar
cade la-nvoială noaptea
să mai prindă-n pîntec roadă
pentru cel care desnoadă
taina
scrijelind obrazul
tragicului far.

Poezie fără tiară
într-un port cu ochi şaşii,
ţi-s cuvintele fîşii
din lumina mea amară!

***
Oraşe nisipii -
mosoare ale pierzaniei
deşirîndu-se pe-un urlet de cîine;

perechi-perechi ochii muritoarelor
furişînd agere laţuri
în ochii unui Dumnezeu toropit,

umbra mea, umbra ta
pescuind în ape vîscoase
cioburile unei stele alcoolice

***

Străbat o duminică înfiptă-n iulie -
lumînare
la căpătîiul unui port bolnav;

e gura de linişte,
california mioapă a săptămînii
călare pe drumuri de-o şchioapă...

Nimic diafan;

drumuri de ţară
zvonind prin răspîntii
că ne-am dus,
drumurile noastre spre nicăieri
împleticindu-se-n praf
şi-n pulbere

Eseu despre dragoste

Moartea se relaxează după colţ
cu bărbia rezemată-ntr-un corb,
scrie un eseu despre dragoste
răsfoindu-mi sufletul-inorog;

pasărea de sub bărbie visează un sîmbure
în care Medellina pictează stele,
liniştea-i groasă cît singurătatea
şi-i taină ca aburul pe stradela cu iele;

sîmburele se rostogoleşte din vis,
se preschimbă-n cupolă de catedrală,
printre aştrii Medellinei adolescenţa mea
închide moartea-ntr-o portocală;

se întoarce pe-o parte tîrgul năuc,
în braţele tale-s cuibărite mistere,
corbul surîde, moartea-i prinsă în joc
şi zorii pe streşini se întind ca o miere

Urcare în vis

Între uşa rebelă
şi fereastra deschisă-n maidanul cu domnişoare
pastelate de-o întîmplare,
Medellina pluteşte
pe bancnota-i de o mie de drahme,
se lasă pradă curentului
pînă la ţărmul bizar
abandonat de greci pelicanilor
ce ţin frîiele vremii
împletite-ntr-un far;

algele-i pînă la şolduri flutură-n vînt,
ori sunt chiar vîntul întors
din dulce vara iubirii,
sînii copţi zburdălnicesc
sub alb străveziu de mătasă,
cu sfîrcuri mici de cireaşă
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înnoadă aerul îngerilor;

coboară pe o mie de drahme, lin,
la marginea zborului
lîngă mare,
pînă să o cuprind
tresare
şi urcă-n visul ca un suspin

Nichita

Nichita călărea mustangul Iov
cu floarea-soarelui drept ochelari de soare,
calul avea mustăţi a la Dali
şi călăreţul pinteni de ninsoare.

Ciudate vremuri tropăiau pe noi,
cuvintele năşteau cu aprobare;
dacă Nichita înţărca un verb,
Academia decreta numărătoare!

Ce-i drept, iubeam mereu silabe-n plus,
ce-i drept, se mai topeau abecedare,
poetul călărea mustangu-i mov
şi-un înger interzis cernea vîltoare.

Nichita-şi face schit în calendar,
zidirea lui, pre limba noastră doare!

Iubirea în rostogolire

Ea îşi rotea surîsul
goală în faţa oglinzii,
sălbăticiune tînără
şi numai chemare,
cerul s-a topit într-o pasăre
cum pielea îngerului
între aceste file
şi-n ochiul ei cu înserare
m-a ferecat printre lumini copile;

vîrtej de alb culorile-mpreună

fugeau pe coapsa-i
cît luna pe din două,
războinici sînii în rotire
tăiau felii subţiri de aer
prin care timpul nu pătrunde,
ci doar iubirea
în rostogolire;

goală în faţa oglinzii,
cum se-adîncea în mine
fără de vină
dulce mirare,
ea juca pe degete lumea şi cerul,
regină şi sclavă
triumfătoare

Ţărmul singurătăţii

Femei cu sufletele trase la mal,
clopotniţe pentru himere,
femei zidind pe dinăuntrul lor
pruncii subţiri ai speranţei,
femei singure
aşteptînd bărbaţii singuri
coborîţi în larg,
umbre ghemuite-ntre aripi
ca-n ceara luminii de Înviere;

femei închise-n cremene,
coame despletite ale unui strigăt
ca un defileu prin inima ta, Mare,
femei tinere,
sălbăticiuni
cu ager focul buzelor
înflorindu-ţi noaptea
prinsă-ntre cer
şi ce-i dincolo de tăcerea mistuitoare;

iată sufletele lor,
candelabre,
pajişti de catifea
pentru seara dintîi a regăsirii,

iată sufletele lor zugrăvite-n alb,
mănăstiri cu pînze
pe o apă şovăitoare

Cetăţeanul nimeni

Mi-am decupat dintr-un vis 
aripi surîzătoare,
sunt cetăţeanul nimeni
în zbor razant,
liber mereu
cad prin umbra mea lacomă
cum m-aş întoarce-n pîntecul mamei
din care-am fost plecat odată
să adîncesc singurătatea prin Levant;

sunt liber,
de nicăieri pot zbura oricînd
spre niciunde
cu orizontul bine drămuit sub retină,
pe-un vîrf de ac, într-un picior,
toarce linişte casa,
pe-un vîrf de ac
îmi e porţia de lumină;

sunt cetăţeanul zero,
cuibul liber din ceaţă,
alt nimeni mă confundă
cu alt nimeni,
caută inscripţii despre ce-o mai fi,
eu îmi vînd răsuflarea
pe vîrful de ac unde seceta plouă
şi toate întrebările din ţara mea sfîşie
cînd se agaţă-n geamuri, mirată,
înc-o zi

Poemul patriotic al neliniştitului
Arthur, după ce şi-a pus ochelari

Pe-o gură de rai
ca un vapor cu zbaturi
fugit dintr-un muzeu închis de-un veac

pe-o apă strîmbă, clipocind eroic
cînd îşi adună şansa
printre urechi de ac,

pe-o gură de rai
cu zile ruşinate
că ţin în braţe-un soare
cu mintea de copil
străluminînd himere
şi fecundînd păcate
prin crîşme, cînd se năruie tiptil,

pe-o gură fără zîmbet,
în rai vopsit cu smocul,
în ţara mea cu zbaturi şi cromozomi şaşii,
călare pe-o speranţă
şi neavînd ce face
poetul moare-ntr-una
şi scrie poezii

Baladă veselă pe-o stradă a tristeţii

Eu sunt balada veselă
scrisă pe-un gard ateu înspre periferie
de-un popă lipovean trecut la sfinţi
în biblia cu beri pe datorie
de sub tejgheaua nopţilor fierbinţi,

baladă veselă-s amărăciunii voastre
de-a fi ieşit pe lume-ntr-un maidan
tras la rindea pe-un dîmb cu plopi apatici
şi ziduri cocoţate-n cenuşiul
schimonositului imaş cotidian;

eu sunt o formă rară de lumină,
mă ştiu pe dinafară-ncrîncenaţii
păstori de stupizenii la pahar,
sunt degustat, prelins ca din greşeală
prin decolteuri cu înalte funcţii,
mă răsfoieşte în silabe dom' Primar,

mi se dedică majorări de taxe,
mi se înalţă-n mare-un bust de jad,
sunet cu sunet am intrat în patrimoniul
stradelei triste cu cinci plopi apatici
şi-a fată blondă fluturînd pe-un zîmbet
deasupra porţii care dă în iad 

Glonţul sărută mîna cuvintelor

Înalţ biserica acestei cărţi
pe cătarea lunetistului
cum m-aş împrejmui cu o aură,
n-ai cum să împuşti lumina,
cuvintele apără!
De la facerea lumii ele n-au somn
şi nici teamă;

lunetistul e o rubedenie a trăgaciului,
o invenţie a neputinţei
guvernînd sub acoperire,
dar glonţul sărută mîna cuvintelor
şi cade-n genunchi,
moartea n-are încotro
şi se-ncuie într-o pasăre albă,
pe umărul meu
moartea înşiră acră un cîntec
şi îmi ciuguleşte din palmă

Amiază cu o prevestire în dar

Prevestitorul cu o aripă-n cer
şi cu una de fluture
cobora pe-o răsuflare de mînz
uliţa pierzaniei
căutîndu-mă,
închizîndu-mi calea cu o întrebare
despre amintirea ta
răsucită pe-un ţurţure;

mai subţire decît adierea melancoliei,
mai tînăr decît colţul ierbii

încă ferecat în sămînţă
şi cu mult mai frumos
decît întîia ninsoare,
el răsfoia neştiutor
ceasul amiezei aţipite-n colb
căutîndu-mi semnele;

ieşi îngere
ca un sîmbure de vară coaptă
pe fereastra unei seri,
i-am zis,
hai îngere de te-mbată-ntr-o iubire,
să prinzi gustul zborului
cel ca flacăra-n rostogolire,
să-ţi crape aerul pe buze cu vîlvătaie,
du-te-ntr-o bulboană de dorinţă şi disperare
şi-am să-ţi fac un deal cu tei
pe sub mare
şi-am să-ţi despic un vulture
în şapte cărări numai de urcat
hăt, spre coama albastră şi despletită
în care dragostea-i cuibărită
pe-o cruce de lapte-ntr-o stea!

Dar ei cobora nepăsător uliţa pierzaniei
căutîndu-mă,
culca iedera singurătăţii din preajmă
şi toamna-i dăruia viscol cu pulberi de aur
alintîndu-şi sînii în palmă,
de neoprit era Prevestitorul
lin lunecînd pe amiaza aceea
cu nelinişte gîlgîitoare.

Tîrziu,
mai luminos decît cea din urmă speranţă
şi cu mult mai frumos
decît întîia ninsoare,
mi-a aprins în dar
prevestirea chipului tău
cu surîsul ţesut
pe o pasăre albă, albă

„baladă veselă-s amărăciunii voastre“
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Între misiune şi 
discriminare 

Nicolae BUSUIOC

Despre lucrurile prime  (6)
Vasile POPA HOMICEANU 

Se ştie că lecturile unor cărţi se restrâng la nivelul 
unui cerc de specialişti, cărţi ale căror mesaje textuale 
nu pot fi înţelese pe deplin de oricine. De la un capăt la 
altul al gândirii omeneşti esenţa a fost identificată în 
însuşi miezul Logosului, în entităţile reunite ale lui 
care de cele mai multe ori sunt opuse, contradictorii. 
Tocmai asupra acestui aspect exegeza filosofică, 
inclusiv cea de nuanţă teologică, a insistat pentru a afla 
adevărul care să explice definiţia cea mai reprezentativă. 
Noua carte a Preotului profesor doctor Vasile Nechita 
Mărturisindu-l pe Hristos (Editura Vasiliana'98, Iaşi, 
2008) se înscrie în marea temă de actualitate a 
dialogului religios în contextul „interculturalităţii”. 
Subtitlul ei Între misiune şi discriminare ne permite în 
fapt să reperăm ideea Logosului, regăsită şi în cel de-al 
15-lea volum al Părintelui Vasile Nechita, având în 
vedere un Logos-cuvântare, în sensul cuvântului cel bun, 
dătător de nădejde şi binecuvântare. Doctor în teologie 
şi în filosofie, profesor universitar la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, autorul dispune de un mare 
potenţial gnoseologic, de gândire şi comunicativ care-i 
asigură elaborarea discursului cu un efect durabil şi de 
substanţă asupra celor atraşi de universul ideilor din 
domeniile amintite. Să precizăm că în cele mai multe 
dintre cărţile sale sunt îmbrăţişate probleme teologice 
de o vastă diversitate, reflectată în titluri sugestive 
precum Luminişuri creştine (1996), Misiunea Bisericii, 
ieri şi azi (2003), Radiografii misionare (2006), 
Misiunea Bisericii în lumina lui Hristos (2007), 
Biserica mărturisitoare în zeghe (2007), pentru a ne 
opri doar la câteva şi a sublinia că ideile cuprinse sunt 
interpretate într-o manieră consecvent pozitivă şi într-o 
perspectivă a ecumenismului pe care lumea creştină 
nu-l mai poate ignora. Biserica, cu rolul ei imens în 
evoluţia etică şi sufletească a omului de-a lungul 
veacurilor, este şi azi centrul de iradiere a spiritului 
creştin într-o contemporaneitate ce se confruntă cu 
convulsii şi provocări. Opiniile părintelui gânditor par 
să respire nu numai înţelegere dar şi fermitate în 
condiţiile în care creştinismul este ispitit de scepticism, 
mai ales sub influenţe deloc lăudabile ale unor factori 
nocivi. Vom observa acest lucru fie şi numai 
parcurgând sumarul volumului: De la ecumenicitate 
patristică la ecumenismul de azi, Dialogul religios Est-
Vest, Dimensiunea sfinţeniei în educaţie, Cerul din noi 
la Bisericile creştine între dialog şi sincretismele 
religioase, Păstrarea patrimoniului cultural-religios şi 
alte stringente probleme care ţintesc „sfâşierea între 
suflet şi trup”, între „existenţa biologică şi cea 
sufletească”.

Autorul se opreşte şi asupra a ceea ce se înţelege 
astăzi prin Biserica creştină în condiţiile existenţei 
Dreptului internaţional şi al celui comunitar care trec 
uneori cu uşurinţă peste principiile Dreptului 
bisericesc. Părintele Vasile Nechita ne dezvăluie într-
un subsol al paginii motivul pentru care înlocuieşte 
cuvîntul laic cu secularizat, dându-ne o explicaţie de 
fineţea subtilităţii în care clarviziunea se armonizează 
cu acuitatea afirmaţiei şi în care nuanţarea religioasă 
capătă şi distincţia nuanţei stilistice: „Evit cuvântul 
laic, derivat din laicos – popor, întrucât poporul nu este 
necredincios, cum s-ar dori să fie tradus acest cuvânt. 
Dimpotrivă, poporul întotdeauna a fost credincios. 
Doar atunci când nu i s-a „luminat” credinţa s-a 
manifestat în mod superstiţios. Dar superstiţia nu 
înseamnă necredinţă.” În Cuvântul înainte semnat de 
înaltul prelat Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, se 
aminteşte că volumul Mărturisindu-l pe Hristos este şi 
un ecou al unor teme care fac obiectul Centrului de 
cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sf. Ioan 
Cassian”, aici cartea Părintelui Vasile Nechita „are 
darul de a ne convinge că dimensiunea religioasă a 
existenţei umane nu poate fi promovată fără 
aprofundarea noţiunii de comuniune din partea 
tuturor membrilor unei comunităţi”. Luat în ansamblu, 
Logosul-discurs al autorului, pentru a reveni la 
cuvântul de început, intră sub incidenţa 
raţionamentului de o altă semnificaţie, este cel al 
interdisciplinarităţii cu tendinţa de a se extinde în 
transdisciplinaritate. Nu dorim să forţăm lucrurile, dar 
atâta timp cât preotul filosof analizează percepţia 
religiei într-o strânsă legătură cu varii domenii, de la 
cultural, social şi ştiinţific până la economic şi politic, 
fenomenul poate fi integrat într-un sistem unitar. Ar fi 
o nouă formulă de iluminare către sensul de 
chintesenţă a cunoaşterii cuprinzătoare, o exprimare a 
unei viziuni care face inutilă orice explicaţie discursivă. 
Pornind de la această teoremă, care ne-o aminteşte pe 
cea a lui Basarab Nicolescu din transdisciplinaritate, 

vom înţelege mult mai clar rolul nivelelor de realitate 
şi de percepţie într-un şir de întrebări cu privire la 
triada om-religie-cultură. Poate fi lumea noastră 
reprezentată şi simbolizată în afara omului religios? 
Cunoaşterea umană ar fi mult mai bine pusă în valoare 
prin structurarea unor conţinuturi prelevate din religie, 
morală, filosofie, cultură etc. Din această perspectivă, 
se conştientizează acceptarea faptului că este tot mai 
necesară cooperarea epistemologică între diversele 

domenii, religia fiind liantul şi calea de pătrundere 
în lumea interioară, spre fiinţarea în spirit. Cartea 
Părintelui Vasile Nechita, după opinia noastră, 
deplasează accentul spre cooperare, spre 
adaptabilitatea şi interpretarea lumii într-o continuă 
schimbare. „Contribuţia Ortodoxiei româneşti – cu 
împlinirile şi neîmplinirile ei – poate avea un efect 
benefic pentru ca viaţa religioasă în UE să fie un factor 
de unitate spirituală între oameni şi comunităţile 
locale, dar şi între diferitele modele culturale, 
stimulând cultivarea unor relaţii de dialog şi cooperare 
şi nu de tensiune şi dispută”, afirmă autorul, în fapt o 
sentinţă cu valoare pragmatică dar şi una cu 
încărcătură ecumenică incorporate fiind aici valorile 
dogmatice şi canonice. Nu în cele din urmă, sunt 
subliniate contribuţiile teologilor ortodocşi români fără 
de care unitatea religioasă a Europei nu ar fi deplină, 
modelul deschis de toleranţă, predarea religiei în 
şcoală, atitudinea spirituală a asistentului social, locul 
bioeticii creştine etc.

După Mircea Eliade, orice manifestare a sacrului 
reflectă o experienţă în credinţa divină iar conştiinţa 
unei lumi reale şi semnificative este strâns legată de 
descoperirea sacrului. Credinţa în divinitate menţine 
această lume pe linia unei existenţe spirituale. Pentru 
un cercetător al religiilor, şi nu numai, cărţile Părintelui 
Vasile Nechita sunt remarcabile surse de informare şi 
inspiraţie, sunt rezultatul unor ample studii şi 
experienţe din care oricine poate să înţeleagă şi să 
pătrundă cu adevărat în esenţa fenomenului religios în 
contextul lumii noastre contemporane, cu o evidentă 
tendinţă de desacralizare. Omul există doar în 
duhovnicie şi el are mereu nevoie de o reflectare în 
celălalt, de armonie şi nu de furie, de bună înţelegere şi 
nu de duşmănie pentru că Dumnezeu creează în 
fiecare clipă lumea, o face perpetuu şi veşnic.

născocitorul de gînduri

Tu eşti Anaforea sufletului meu, i-am spus, în timp 
ce treceam tărîmul Styxului... Mergea frumos, legănat, 
pe şoldurile subţiri, aruncînd spaime în juru-i, o, cît era 
de frumoasă, sinceră şi  minunată în clipele din urmă 
ale fiinţării noastre pe pămînt. Să mă fi asemănat cu 
Orfeu în penumbra care mă chema către infinitul 
adîncului, nu ştiu, dar simţeam că o pierd pe cea de 
lîngă mine...Am ştiut atunci că nici  măcar iubirea nu 
învinge moartea... M-am afilitat argonauţilor pentru a 
acoperi cu cîntecul lirei mele pulsiunile sirenelor, le voi 
îndepărta şi vom ajunge la capăt, lîna ţintelor noastre e 
atît de aproape... Iată că am trecut din chorosul  
nisipului şi al pietrei, în cel al apei şi deziluziei,  dar 
mi-i totuna, lira mea îndeamnă la dans şi la tăcere, 
auzul la naşterea ploii şi la fidelitate... Cînd îl voi părăsi 
pe Iason, mă voi adăuga celei pe care o iubesc acum,  
chiar dacă Aristaeus o urmăreşte şi-o va face să calce 

pe şarpele otrăvitor, încununînd-o cu moartea, eu o voi 
urma acolo, în împărăţia lui Hades, pentru că iubirea 
mea e mai presus de moarte,  şi voi alege moartea dacă 
aşa va fi să fie, aşa îmi spun.  Mă va înţelege Hermes, 
călăuzitorul sufletelor, şi voi încerca să-l înduplec pe 
Hades, să-mi dea iubita înapoi...  Va fi vrăjit de dragul 
gureii mele, nu vor fi ţimbale, nici fluiere, nici tobe, ci 
lira fi va însoţitoarea mea şi, poate, izbînda, iar el îmi 
va tuna, zeul neîndurător,  minunată Anaforea, să nu 
întorci capul spre Euridice, pentru că altfel ea va fi 
veşnic robită umbrelor, şi o vei pierde... Nu voi avea 
puterea să mă ţin de cuvînt, dovadă că sunt slab, 
artistul din mine  e mai presus de legea vieţii şi amorţii,  
Euridice   mi-i dragă, vreau doar o clipită să-i văd 
chipul, nu rezist tentaţiei,  îţi spun prietene Hermes, 
merită sacrificiul!... Nicidecum,  mai întîi sacrificiul, îmi 
şopteşte însoţitoarea mea, aşa trebuia să se întîmple, 
aceasta era logica lucrurilor în vremea aceasta,  înviera 
din morţi se va produce mult mai tîrziu, cînd lumea nu 
va mai şti ce este pacea şi dragostea... Atunci va înflori 
peste oameni, nu  iubirea adevărată,  cea dintre bărbat 
şi femeie, ci aceea care seduce prin milă şi îndurare 
fiinţa omenească, cu mirificul fast al credinţei... 

Nu mai înţeleg nimic, întorc capul, se întîmplă ceea 
ce trebuie să se întîmple, şi Heremes îmi refuză 
rugămintea, chiar dacă lira mea va rămîne multă vreme 
aici, la porţile iadului, să încînte morţii şi sălbăticiunile,  
chiar dacă Styxul îmi va răstălmăci   cîntecul, şi-l va 
transforma în bolboroseala nebuniei şi neadevărului...  
Voi refuza să mai simt o femeie, voi deveni steril şi 
uscat la suflet,  nimfele vor tăbărî peste mine,  mă vor 
întemniţa încerecărilor lor de a fraterniza cu trecutul  
formelor prime ale dansului… Ştiu că mă vor întemniţa 
într-un templu al voinţelor lor perfide, dar eu voi 
continua să cînt, Anaforea, pentru că aşa mi-i dat de 
cînd cerul a înflorit în  constelaţii, neasemuita sintagmă 
a Lirei!... Aşa, capul meu va fi veşnic un cîntec, nu 
Anaforea, iar trupul meu pradă vulturilor... Tu-mi 
şopteşti că vinovate sunt furioasele preotese ale lui 
Dionis,  acele menade, încinse în dansul lor orgiastic, că 
le-am refuzat dezmăţul, sensibilitatea mea fiind 
marcată dureros de moartea  Euridicei... Am refuzat 
dansul lor sălbatic, pînă la istovire, eram prea ostenit 
de zbaterea lumii spre iluminare, Anaforeea, de aceea 
am preferat sacrificul...

O voce suavă îmi spune că moartea şi viaţa  sunt 
parteneri minunaţi într-un dans, fie  şi acela care se 
cheamă ciuleandra!... O clipă chorosul va fi pustiu, 
fecioarele şi feciorii  vor intra la adăpost pentru   o altă 
ademenire, iar noi vom călători spre insula aceasta de 
piatră, sub pavăza somnului...

Ne-am trezit de sub umbra  vindicativă a  lui 
Hypnos, suntem aproape de plajă, soarele a coborît 
spre muntele Ida, şi   suntem curioşi cum sufletul 
migrează nebănuit de la un ţipăt la altul, cum  chorosul 
care străluceşte fals sub talpele unor bezmetici, şi   
suferă neîndurarea… Insoţitoarea mea îmi şopteşte : 
ştii, choros nu era doar ringul de dans, ci şi dansul 
însuşi!…Iată conceptul! strig, am descoperit alt 
început!... Încerc să-mi ofer ofranda unei ilustre 
descoperiri, şi din nou Dedal îmi vine  în minte. Pentru 
mine e irelevant, eu simt măsura, fiorul, vîrtejul şi 
bucuria, Labirintul a fost construit şi pentru mine, 
choros asemenea, mă bucur de cele cîteva milioane de 
oameni care se avîntă în arenă, cu nesaţietatea de a 
prinde  răcoarea apropierii… Şi dragostea. Femei şi 
bărbaţi, tineri cu tineri, bătrîni cu bătrîni, copiii lor, şi ai 
copiilor lor, se află de milenii în choros, arena îi 
savurează, nisipul transpiră bucuria şi veselia lor… 
Suntem şi trăim sub imperiul lui choros, e atît de clar 
semnul care ni se arată, dansul nu se sfîrşeşete 
niciodată,  în timp ce Marele Preot strigă: DOBEROS 
DABEIS,  şi acum ştiu că Acel curat s-a înălţat,  ritmul 
dansului se va accelera, şi bucuria va creşte, pînă 
noaptea le va fi sfeşnic bun, celor care vor cădea istoviţi 
în nisipul de pe plajele însîngerate.

Însoţitoarea mea îmi şopteşte: ce aproape sunt 
secolii, ce limpede măsura lucrurilor cînd încercarea nu 
va mai da greş,  ce mi-s plajele inundarte de soarele 
Mediteranei, ce mi-s  bătăturile noastre din cetăţile 
getilor trişti. Dansul îşi urmează procedura arhaică, 
pînă la devoţiunea unei stilizări divine, noi suntem aici 
şi ne adăugăm unul altuia, îmbrăţişaţi, înainte de a ne 
închide în celula noietică. Vor fi fost oare trişti, cu 
adevărat, acei geţi? mă întreb.  Nu putem şti, piatra 
cearească nu ne spune asta, ea ne vorbeşte în limba lor,  
doar despre înălţarea la cer a celui Ales să poarte 
jertfa…

Dinspre Egee miros de sare simţim, ne prefacem că 
suntem osteniţi, după atîta hălăduială printre stîncile 
fierbinţi şi portocali în plină rodire, dar ieşim pe ţărmul 
înstelat de artificii şi ciudatele  chemări ale vrajbei 
domestice,  să adunăm pietricele, culori care ne îmbată 
cu  Podul de Foc, adică acelea ale curcubeului…
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După creaţionism şi evoluţionism, distingem - mai 
nou între teoriile privind existenţa, viaţa - 
evaluaţionismul, conform căruia „a evalua” înseamnă 
„a avea”, o ultimă strategie, excelentă cale de a face din 
smerenie şi tupeu noua religie prin care să intri în 
posesia bunurilor acestei lumi, de a (te în)stăpâni, de a 
fi (eu). Se pare că, odată cu evaluaţionismul, nu-şi mai 
au rostul războaiele rapace care în chip violent au 
promis şi promit pace, nici opacele revoluţii cu 
pretenţie de cristal clarvăzător, vrăjitoresc, iar unii 
spun că nici munca - aşa cum era înţeleasă ea până mai 
acum - nu mai constituie temelia umanităţii, nu mai 
poate furniza munţii de bunuri, fel de fel. Până şi 
atacurile teroriste - atotconsumiste - reprezintă pusee 
evaluaţioniste, însă cu reziduuri atât creaţioniste, cât şi 
evoluţioniste; generaţia spontanee practică cu 
dezinvoltură moartea spontanee.

Identificăm, instalată la bordul de comandă şi 
navigare al cestei lumi, hermeneutica pragmatică, prin 
care insul uman şi comunitatea umană au de-a face cu 
un perpetuu proces de interpretare, de evaluare cu rol 
de diagnoză, prognoză şi certificare. Ceva are sens, 
valoare în măsura în care devine un lucru de care acum 
şi aici să te foloseşti. De remarcat însă că numai după 
ce a conjugat omului - lui Adam -, verbul „a da”, 
Creatorul a făcut-o dintr-o coastă a acestuia pe Eva, ca 
astfel împreună ei să numească şi să primească creaţia, 
să purceadă la eva-luare. Le-a şi poruncit celor doi: să 
se înmulţească spre a lua în stăpânire pământul, adică 
ei să fie una, asimilând astfel toată ţărâna, pământul 
întreg, cu tot cu lunaticele năluciri de ape.

Fiece ins-comunitate tinde să deţină acces deplin la 
pârghia evaluativă. Căci, ca om, eşti dacă şi în măsura 
în care evaluezi. Evaluatorul îşi ia partea leului, adică 
întregul. Înnobilat cu anume indiferenţă, profesionistă 
şi chiar abstractă, el trece dincolo de calculul cantitativ 
meschin al părţilor, al câtimilor; nu atât singur, cât 
sigur - marcat de starea, capacitatea singularităţii şi 
unicităţii auctoriale -, el vrea doar aura întregului. 
Pentru evaluatorul degustător întregul înseamnă însăşi 
legătura intimă dintre părţile sale, ligament de felul 
clipei dintre oricare două succesive clipe, pe care noi 
am identificat-o şi încercăm separarea ei.

Cum însă totul se află în timp, ca şi cum ceva-orice 
este format dintr-o succesivitate de părţi, iată că el, 
evaluatorul, percepe simultaneitatea părţilor, întregul; 
într-un fel el percepe reflexivitatea, ba chiar 
reversivitatea timpului. Se poate spune (de fapt, arăta) 
că astfel, prin evaluator, timpul se percepe, el pe el 
însuşi, drept durată - timp cu aură -, consistenţă, iar nu 
pur şi simplu trecere, goală întrecere, ceva de felul lui 
„care pe care”, competiţie antropofagă, circumscrisă 
evoluţionismului, sângerosului circ cu pretenţie de 
erou civilizator. Dincolo de trecere şi întrecere, 
perceperea şi priceperea evaluatorului vorbesc de la 
sine despre ceea ce numim petrecere şi arătare, despre 
dramatica încercare de percepere a timpului ca întreg, 
a timpului cu aură, a timpului-sărbătoare, astfel 
depăşind angoasa exploziei.

Dar tocmai, cu legătura ce este însuşi întregul între 
părţile sale, cu limba care singură gândeşte, 
evaluatorul percepe - în aceeaşi piele astfel fiind cu 
existenţa de evaluat -, el simte existenţa timpului, con-
sistenţa sa, ca durată. În acest caz, legătura-limba e - 
mai mult decât spunere - arătare a legităţii ce pune în 
necesară relaţie sfârşitul cu începutul, cât şi începutul 
cu sfârşitul. Mesajul lui Socrate pare clar: pentru tine, 
pentru cetatea ta orice lege proprie e mai bună - decât 
oricare altă faimoasă lege de aiurea - tocmai 
dacă/(pentru că) acum şi aici e respectată. Pentru 
existenţa în general, legea e ceea ce cu adevărat se 
arată: a fi cu consistenţă de cristal - „Dura lex, sed lex” 
-, e acea tăietură care, în chip sublim, leagă.

De la o primă ochire ne dăm seama că nu se poate 
vorbi despre întreg fără a face trimitere la reflexivitate - 
ca atribut al întregului -, fără ca tu însuţi, ca parte, să 
nu aparţii întregului şi, totodată, fără ca întregul să nu-
ţi aparţină, el însuşi ca parte, ţie. Avem de-a face cu 
apartenenţa dinamică: participarea. Cum am văzut, 
partea evaluatorului - parte a leului - este întregul. Şi 
numai cel a cărui parte este întregul poate evalua. 
Altfel spus, numai întregul evaluează; el nu numai 
spune, nu numai incită la a lua, a consuma, ci şi arată, 
se arată cu maximă disponibilitate: de a (se) da.

Numai spus - nearătat prin participare, ca 

experienţă -, adevărul nu poate fi niciodată întreg, 
deplin, căci el este adevăr al unui anumit subiect, care 
pe el se bazează, iar cuvintele sale sunt cele ce singure 
gândesc, ele cunosc travaliul Evei, dureros al naşterii, 
ele exprimă principiul, însuşi începutul ingenuu. Iar 
arătarea este sau presupune începutul. Cu-adevărat 
cuvintele subiectului nu numai spun (sfârşitul, 
Apocalipsa), sunt nu numai consumatoare, 
devoratoare, ci arată (Geneza); ele gândesc, plasează 
subiectul „la început”: fiinţă cu perspectivă spirituală, 
vizând eternitatea. Căci dacă animalul din om face (o 
parte, apoi altă parte, globalizând prin „a avea”, prin a 
suma), numai subiectul din om naşte (întregul), pur şi 
simplu evaluează, pe sine (din nou) el se naşte.

Luăm notă de faptul că dimensiunea sublimării 
(aceasta neînţeleasă doar ca exorcizare a grosierului, a 
materiei, a nevoilor primare) e specifică subiectului. 
Subiectul nu participă, ca orice obiect, ca parte-satelit, 
la o sumă dată, ci participă ca întreg, de sine 
îndreptăţit, participă ca partener; limita sa interioară, 
limba sa, se propune propriul său salt, tendinţa proprie 
de sublimare, de anticipare şi totodată participare la alt 
şi mai înalt nivel de realitate. În acest sens, sublimarea 
e chestiune de atitudine, faptul de a fi tu, relaţie dintre 
eu şi mine însumi, îndreptăţită gândire.

Facem, aici, trimitere la acea tărie-putere ce a 
despărţit şi desparte „apele de sus de cele de jos”, 
evaluarea de globalizare. Numai cu o astfel de putere 
de cristal la purtător subiectul e cel ce se bazează, iar 
limba lui e limba ce singură gândeşte.

Dar evaluatorul, de exemplu judecătorul, ca să dea, 
să împartă - şi cutăruia, şi cutăruia - dreptate, trebuie 
mai întâi să o aibă, întreagă, dreptatea, după o anume 
înmulţire făcută prin părţile sale, fiecare fiind şi întreg. 
Iar, „întreagă”, el poate avea dreptatea chiar şi numai 
teoretic, ca idee, adevăr, principiu, ca început. De 
aceea, înainte de a da, de a face dreptate - înmuind 
până la neexcusivitate în cuvinte disjuncţia părţilor, 
prin tăiere articulând -, el, evaluatorul, se dă, se pune 
în ipostasul de dar. De fapt e un alter-ego al creatorului 
absolut, îşi asumă actele sale, bine ştiind că cu greu 
poţi, ca muritor, să te împaci pe tine, darămite pe toţi 
semenii tăi.

Însă, dacă evaluatorul se plasează în punctul 
plasmatic forte, al începutului, al cuvântului, iată că 
globalizatorul priveşte şi primeşte totul din perspectiva 
sfârşitului, a imaginii.

Evaluatorul zice numele întregului cutare, şi acesta 
se şi face, cu părţile lui. Tocmai, prin faptul că 
evaluează, individul om se (din nou, el pe sine) naşte 
subiect. Globalizarea însă e evaluare uzurpatoare, 
însumare şi posedare nemăsurată a creaţiei, cu miza pe 
„a avea” - pe obiect - cu orice preţ, devorator şi 
devalorizator pentru semen. În acest caz, odată cu 
semnul, individul consumă/aruncă la groapa istoriei şi 
sensul, însuşi întregul.

Drept principiu, arătare, pentru evaluator întregul 
se află înaintea părţilor, înaintea spunerii, cuvintelor, e 
ascultare, cum ţi-ai asculta sufletul/Sufletul. Dacă 
începutul e însuşi întregul, atunci fiece parte are ca 
parte întregul în măsura în care mizează pe sine, îşi 
vine în sine precum fiul risipitor, şi deci e subiect, e cel 
ce ascultă-crede - „credinţa ta te-a mântuit”, fericite 
cuvinte. Un cuvânt în care nu poţi asculta a şi devenit 
imagine, din arsenalul marelui contabil, al 
globalizatorului rapace; ceea ce a fost cântărit, numărat 
este spre a fi împărţit, risipit, micşorat. Adesea precizia 
şi exactitatea se folosesc de tăietura care, sublim, nu 
leagă

Cu puterea începutului, doar în cuvânt omul se 
aşteptă, întreg, pe sine; astfel el poate percepe nu doar 
succesivitatea timpului (ca orice om de succes, ce se 
vrea cu orice preţ - cu preţul semenului - doar primiul, 
urmărind cât mai mult să primească, totul chiar, 
globalizator), ci reflexivitatea-reversivitatea timpului 
(ca om de valoare, ce se vrea aldoilea, cu chip generos, 
gata fiind să dea, să primenească pe dimensiune 
sublimă relaţia sa cu semenul). În acest caz, cuvântul 
care singur gândeşte se dovedeşte singura oglindă în 
care omul poate percepe timpul, singura oglindă 
viabilă de-a lungul timpului-drumului, în care timpul 
succesiv devine reflexiv, îşi încetineşte - până la viteza 
luminii - viteza. Într-un fel, din timp lumina vine, iar în 
lumină timpul îşi vine, precum fiul risipitor ajuns 
slujitor la porcii unui străin, în sine.

De fapt, întâi omului i-a fost dată ascultarea, 
evaluarea, şi mai apoi cuvântul. Cum ni se spune, omul 
nu a fost creat prin cuvânt - Creatorul nu a zis „om”, şi 
omul să se facă -, ci pur şi simplu a fost făcut din 
ţărână. Apoi Creatorul i-a suflat în nări suflare de viaţă, 
adică ascultare (articulare lăuntrică, asumare de întreg 
şi nu doar sumare la un întreg), ceea ce e mai mult 
decât zicere-auzire, decât cuvânt răsuflat-exterior, 
exterioară zăngănire de lucruri (adunare, pragmatică 

sumare, comunicarea reducându-se în această situaţie 
la ceea ce numim consumare).

Încercăm să înţelegem cum se manifestă natura 
noastră proprie, cum adică din ascultare omul cu-
adevărat poate să vorbească, să spună ca şi cum i s-ar 
arăta, ca şi cum el însuşi, generos, (s-)ar arăta (de felul 
unei epifanii). Pentru om, ascultarea constituie modul 
propriu de a percepe întregul, însăşi începerea; în 
general, fără de ascultare nu se realizează procesul - 
eminamente reflexiv-reversiv, ca durată la momentul 
prezent - al perceperii. Important pentru subiect este să 
deprindă limba care ascultă, care vorbeşte cu ascultare, 
limba care gândeşte; să deprindă starea de singularitate 
- intima comunicare a omului cu sine, gândirea -, 
străină fiindu-i starea de singurătate. Spunerea care 
singură gândeşte e creatoare şi nu doar, fără de saţ, 
consumatoare, căci omul care comunică cu limba ce 
însăşi gândeşte, acela - pregustând pe dimensiunea 
sublimului - e cu din sine saţ, e cu din sine soţ, e cu 
propriu însoţitor.

În acest sens, perceperea - cu dimensiunea 
temporală şi totodată atemporală, ca durată în sine, a 
începutului, eternitate şi totodată clipă - ţine de miezul 
şi miza evaluării, de neredus la globalizare, la plasarea 
în spaţiul schimbului pragmatic, de piaţă. A percepe 
înseamnă şi a te percepe, a te arăta deplin ca în orice 
paşnică sărbătoare, iar subiectul - cel ce se bazează - e 
mai mult decât obiect de schimb, sub semnul timpului 
succesiv. Reducerea subiectului la obiect incumbă 
violenţa instinctivă, cu marcă istorică (a se vedea că 
istoria omenirii e istoria războaielor, revoluţiilor, ale 
căror crime sunt ideologizate, legiferate istoric, puse pe 
seama comunităţilor spre a nu cădea pe seama 
indivizilor concret-sensibili, drept păcate, de la ei, în 
parte, cerându-se sângele-viaţa ce s-a scurs în pământ. 
Considerăm că numai pentru un robot, pentru un 
fanatic poţi spune: ideologia ta te-a mântuit.)

Şi nimeni, se pare, nu învaţă din istorie, pentru că 
nimeni nu învaţă prin violenţă să fie om, ci o maşină 
violentă, de ucis. Printre altele, violenţa „istorică” arată 
imaturitatea congenitală a speciei umane. Dar până şi 
cunoaşterea ştiinţifică poartă atributul de „istorică”, 
abstractizarea realizând o violenţă asupra omului, 
fiinţă sensibilă.

Dintre toate fiinţele, puiul de om are nevoie de cea 
mai lungă perioadă până singur să-şi poată purta de 
grijă, ca om, în societate, în lume. Acestei perioade, în 
ontogeneză, îi spunem îngrijire, educaţie. Altfel spus, 
omul este făcut mai întâi din ţărână, apoi i se suflă 
suflare, putere de viaţă spre a se asuma, ca orice întreg. 
Iar asumarea pune în valoare capacitatea proprie 
ascultării, largii disponibilităţi, cât cosmosul, a omului 
de a fi om. Nevoia de educaţie - „omul învaţă cât 
trăieşte” - transmite de la sine mesajul că omul este fiinţă 
întrupată, simbol. Astfel, limba are rol de legătură 
simbolică, dintre două planuri - superior şi inferior. În 
„pielea” limbii sale omul îşi ascultă-simte, percepe 
destinul lui de om, trăitor al spaţiu-timpului.

A se observa însă că imaginea-reclamă, cuvântul 
care exteriorizează, lesne îşi arogă capacitatea de a 
cuprinde - încăpătoare agoră, precum piaţa de schimb - 
întreaga realitate. Tocmai, pentru că schimbul nu este 
întâlnire faţă către faţă, ci simultană succesivitate. 
Sistemul evaluativ-globalizator (de exemplu: cel 
financiar-bancar) are un rol dominant în a manipula 
lumea. Se remarcă tendinţa factorului globalizator de a 
supraevalua, de a incita la un consum supra-optimist, 
ca şi cum te-ai bucura că laptele dă în foc şi tot dă, ca şi 
cum s-ar înmulţi, dar umflarea lui este păgubitoare. 
Inflaţia uită adesea să „citeze” existenţa, realitatea; ea 
joacă naiv-interesat, nesătul, rolul de binefăcător al 
mercenarului uzurpator.

Dar cum ar putea, ne întrebăm, umanitatea să 
câştige dacă omul pierde. Globalizarea - comunism 
generalizat - ne spune că umanitatea este scopul, iar 
omul doar mijlocul. Dar cum să separi - prin evaluare 
globalizatoare - omul de umanitate, ba chiar 
umanitatea din om. În acest caz, umanitatea e omul 
ideologizat, globalizat, care poate face orice, e liber să 
facă orice crimă, să ucidă omul pur şi simplu; în acelaşi 
trup de ţărână fiind, pe aceeaşi planetă deci, omul 
idelogic-globalizat, umanitatea, îl ucide pe omul pur şi 
simplu.

Lucru clar: mercenarul nu ascultă, doar aude, 
execută în mod exterior. Fără de ascultare, prea adesea 
spunerea, istorisirea e umflare inflaţionistă, globalizare 
a realităţii, consum păgubos al realităţii. Şi orice ins al 
unei comunităţi, băgat în uniformă ideologică - gata să-
i judece doar pe „ceilalţi”, face parte dintr-o comunitate 
de mercenari, globalizată şi globalizantă, care pe care.

A globaliza înseamnă a exclude, a exila în interior. 
Un adevărat tsunami: isteria evaluativă a globalizării. 
Adesea simţim cum vrea să ne cuprindă în carapacea 
lui, cu profesionistă şi abstractă indiferenţă, insul 
globalizator.

la vreme şi la nevreme
Evaluaţionismul sau 
despre obezitatea 
globalistă

Marinică POPESCU

Iulie 2009 
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Asociată cu Corabia de dor a fiorului dumnezeiesc al 
creaţiei, poezia a fost şi va rămâne pentru totdeauna în 
viziunea neoclasică a Anesei Roşca un mod existenţial de a 
fi în cuvânt şi prin cuvânt dinspre întregul de noi întru cele 
noi. Clipele de mărturisire ce-au deschis-o lumii dinspre idee 
şi imagine le găsim în fiece carte de la debutul editorial din 
1965 – Bat gândurile – la cel de pe urmă „Grăind din sine, 
despre sine, / Întregul suflet românesc” (George Enescu) zis 
Corabia de dor (2009). Cu alte cuvinte, atât Vinul negru (1969) 
şi Amnar şi cremene (1961), ori Leagănul cel verde (1976) şi 
Darul vieţii (1978) sau Flori albe, flori roşii (1981), neuitând de 
Veşnică ardere (1982) şi de Vis şi veghe ori de Clopote în aprilie 
(1986), de Scrieri (1987) – acestea mai păstrând în fisurile lor 
local „culorile” roz şi accentele poleitor vitale ale 
timpurilor, comandamentelor sociale ale acestora, – care 
într-un anume fel sunt doar etape ale creşterii şi 
manifestării vocaţiei poetice a autoarei care a trăit în cuvânt 
şi întru el preţ de o viaţă, aproape şase decenii, precum ne 
vor demonstra negru pe alb celelalte volume ale creaţiei 
roşchiene anunţate de Aerul de taină (1995), continuate de 
Greutatea limbii materne (1999), de-o nouă ediţie antologică a 
Scrierilor alese (2004), de antologia Măsura de mărgăritar 
(2005) şi de placheta Flacăra iubirii (romanţe, muzică de 
Zlata Tcaci).

Cea de-a doua faţă a liricii distinsei poete, care s-a 
manifestat crescendo de la volum la volum, e mai mult 
decât un examen serios şi oneros privind asumarea unei 
responsabilităţi sporite în faţa cuvântului, puterii lui cereşti 
de a spune ceva mai durut şi mai profund dincolo de ce 
tropii ascund în fierea mierii lor. Fagurii poeziei Dumneaei 
poartă în ei ceva din aurul verii care rămâne scris în ceară, 
după cum în frunză se întrezăreşte imprimat ca un 
palimpsest smaraldul suflat cu soarele estival făuritor. De 
aici şi înclinarea spre elegie, care o face expresivă şi 
meditativă, întotdeauna relevându-i prestanţa 
sentimentului trăit, extras din straturile adânci ale firii. 
Lectura pieselor ne îngăduie o apropiere intimă atât faţă de 
viziunile etico-civice general-umane, cât şi faţă de cele 
personale. Atitudinea lirică poartă pecetea trăirilor ei 
singulare. Iar drept „măsură de mărgăritar” ne oferă însuşi 
centrul moral al universului şi măsura tuturor lucrurilor pe 
care cei de mai dinainte de noi o considerau dominantă – 
Omul, omul „faptei”, luminii, – demnă să înfrunte furtuna 
la propriu şi la figurat: „Măsura-i de mărgăritar, / Lumină 
dintru-ntodeauna, / Căci soarele n-a fost avar, / I-a pus în 
piept de aur struna. // În timpul fără stăvilar / Doar 
faptele îi ţin cununa, / Măsura-i de mărgăritar, / Lumină 
dintru-ntotdeauna. // Când bezna se îndeasă iar, / Când 
geme ţarina, străbuna, / Prin cugetu-i deschis şi clar / 
Înfruntă, aprigă, furtuna // Măsura-i de mărgăritar” 
(Omul).

Pentru poetă, pentru condiţia ei artistică, nu este nimic 
mai scump decât „cântecul”:, „Cântecul e-al tuturor, / Cer, 
văzduh, adâncă mare. / Ca pe-un rob în închisoare / Cum 
să ţii legat un dor? // … // … // Spre-a ne duce mai uşor 
/ Crucea zilelor fugare, / Lăsă-l, suflete, să zboare / Ca un 
vis cutezător, // Cântecul, drag tuturor”. Volumele care au 
consacrat-o (Aerul de taină şi Măsura de mărgăritar), conţin, 
dincolo de replicile propriu-zise (Povara pământească; Vâsla 
de vise; Flacăra iubirii; Terra, Timpul, Trenul; Umana, eterna 
mare şi E ternul izvor; Tot a pasăre-i şi dorul; Fiii risipitori; 
Florile, vieţile prin capul lor de ciclu şi de „soare”, de 
„răsărit” – „Este soare, este poezie”, /Peste lume creşte-o 
nouă zi”) mai mult sau mai puţin reliefate în plan metaforic 
şi nu numai etico-civic sau filosofic, fără a abunda în ludic, 
acel contur clar al universului creator al autoarei, care în 
peisajul literelor noastre, alături de generaţia lui Grigore 
Vieru şi Liviu Damian, de Victor Teleucă şi Arhip Cibotaru 
etc., este de o proeminenţă în care şi după plecarea ei de 
acasă „jocul de-a viaţa continuă iar”, el „încheind”, prin 
tropii personali, „un destin omenesc”. 

Lirica de profunde vibraţii umane a doamnei Agnesa 
Roşca se remarcă atât prin aria de motive şi modalităţi 
artistice variate, cât şi prin cultura eufonică de rezonanţă a 
căutărilor de sine şi de poezie. Valorile primordiale ale 
poporului (limba, adevărul istoric, patrimoniul spiritual, 
individualitatea şi demnitatea etnică), întreţesute cu firul de 
aur al faptelor pământeşti (orânduite logic şi legic în mersul 
lor dialectic de conştiinţa şi de modul etosului nostru de a 
fi), constituie segmentul cel mai radios, cel mai unitar şi mai 
impunător, aşadar şi de rezistenţă, al „râului” ei „de 
cuvinte”, cristaline şi divine, prin care şi-a tradus metaforic 
şi ideatic trăirile cele mai intime şi mai fireşti, de acasă, sau 
însăşi „povara” ei creatoare.

Există poeţi şi poeţi, după cum există poezie şi poezie. 
Pentru Agnesa Roşca ars poetica este Poesis: telurică şi 
cosmică, venind dintr-o simfonie, dintr-o armonie cerească 
dintotdeauna. Toate acestea reliefează cu de la sine putere 
nu numai originalitatea poetică a autoarei, ce reprezintă o 
excepţională deschidere spre muzica astrală a Universului 
şi a culturii lui, dar şi profunzimea dramatică a scrisului ei 
incandescent, de factură clasică şi modernă prin fond şi 
prin spirit, prin viziune şi prin opţiune. Este un adevăr 
incontestabil confirmat de volumele de versuri ce au 
încununat an de an vocaţia şi activitatea literară a poetei.

Privită, deci, retrospectiv şi sumar, creaţia poetică a 
Agnesei Roşca se impune prin materia ei densă, concret-
sensibilă şi lirico-filosofică, colorată de sentimentul 
sociouman al trăirii temperamentale dinspre eu şi dinspre 
metafora de nacru (de sine, de noi şi de nou), dinspre 
drama sufletească a omului, a creatorului şi a unui etos 
ridicate la rang de simbol şi de armonie a gândului şi a 
simţirii.

Accentele mediative şi efuziunile lirice sobre, 
generatoare de lumină şi de armonie universală şi 
naţională, telurică şi cosmică, scot în prim-plan seriozitatea 
şi întâietatea atitudinală transfigurată şi metamorfozată în 
consens cu dialectica mutaţiilor socioumane faţă de Măria 
sa Viaţa şi faţă de Măria sa Poesis, care nu poate să se 
întâmple dincolo de templul unei netăgăduite şi mari 
suferinţe personale şi general-umane în stare a te aduce 
numaidecât în culmea intransigentă a unei credinţe 
atotstăpânitoare, din piscul luminescent şi divin al căreia se 
văd ca în palmă şi „Aerul de taină” al poeziei adevărate, 
dar şi „Măsura de mărgăritar” a cuvântului artistic ce 
poartă numele Agnesei Roşca.

„Clipa, zidită-n veacuri”, străluminează întregul destin 
al poetei menită a-şi împlini rostul trăirii în cuvânt cu cea 
„de-a doua viaţă a virtuţii”, lirice şi filosofice, supranumită 
„Măsura de mărgăritar”. Scrisul Domniei Sale la propriu şi 
la figurat, prin volumele de sinteză Aerul de taină, Greutatea 
limbii materne, Scrieri alese şi Măsura de mărgăritar, intră 
putem spune fără îndoială în măsura proprie a poeziei. Or, 
acestea sunt clipele ei de graţie, „magicele clipe”, „Ce-au 
ars tăceri imense/ şi orele ce nu s-au refăcut”, adică însuşi 
„sufletul” şi, de la ghiocei la crizanteme, calea însoţită de 
„lumini de cuget şi de crin”, hrănindu-i tropii singulari şi 
personali cu tainul propriilor dureri înveşmântate în 
„haina” lor „dogoritoare”. De unde cuvintele sunt „de 
adevăr”, iar imaginile „de cleştar”. Poezia timpului şi 
timpul poeziei împart astfel cu autoarea un destin, 
adunându-i iubirile de om, de ţară, de viaţă în „râul stelar” 
al creaţiei.

Precum marmora i-a încântat dintotdeauna cu misterele 
ei telurice şi astrale nu numai pe un sculptor de geniu sau 
altul, ademenindu-i în altarul de rugă, al muncii creatoare, 
cuvântul îi oferă poetei noastre în schimbul suferinţei 
întreaga fiinţă şi forţă plastică, „măsura” sa „de mărgăritar” 
întru zămislirea de valori spirituale.

Pentru distinsa poetă Agnesa Roşca creaţia este, 
vorbind în termenii metaforici lermontovieni, o „corabie”: 
„Corabia îmi este şi Carte şi Destin, / Viaţa – maratonul ce 
clipei îl închin”,/ Din val în val, adâncul mi-a fost un cer de 
vis,/ Eu largul îndrăgisem, un drum de paradis”.

Versurile cu zvon de bronz şi cu tâlc metaforic, esopic, 
ale poetei ne vorbesc despre condiţia ei de a fi.

Dialogul cu sufletul este unul de vocaţie şi de rugă, 
atitudinal, interiorizat şi personalizat. El are o conotaţie 
aparte. Din metaforele, din mesajul şi din subtextul multor 
poezii desprindem căutările unui suflet plin de largheţe şi 
blândeţe, de bunătate şi libertate, graţie căruia avem 
posibilitatea de a respira din „nesfârşirea acestui sfânt 
văzduh” al întregului de noi şi de neam, al logosului şi al 
etosului, al frumosului, al eternului, al maternului, al 
nesfârşitului, adică al permanentei continuităţi.

Opunerea „adâncului” dacic şi nonromantic largului 
pontic şi romanic / rapsodic scoate în vileag mai multe 
calităţi ale scrisului dnei Agnesa Roşca. Relevante în acest 
sens sunt „Scrierile alese” (2004).

Astfel, atât în Albatrosul (dedicat lui Nicolae Labiş), cât 
şi în Suspin de doină (în amintirea lui Nicolae Sulac), poeta 
noastră încearcă o rotire cosmică prin spaţiotimpul 
gândului care nu în ultimă instanţă este pista de lansare a 
zborului uman, a ideilor cutezătoare „în absolut”, în 
dramatic şi în tragic, în cunoaştere, în duh: în înălţare şi în 
„prăbuşire”. Semeţia celui dintâi repune arta poetică într-o 
nouă alertă a cognoscibilităţii care aidoma „albatrosului” 
are a pătrunde slava cerului şi adâncul mării, al durerii, ce 
poate fi învinsă numai prin „cădere”. Aceeaşi vâltoare a 
„mării” figurează şi-n cea de-a doua piesă, unde personajul 
liric – „destinul cântecului” – se atinge de însăşi existenţa 
lui Dumnezeu (,,...răsună-n larguri pân' la Dumnezeu!...”). 
Dacă poetul este un Danko gorkian sau un albatros în 
furtună, în viaţa zbuciumată a cântecului, a cuvântului, 
care se încleaştă prin duh cu înaltul absolutului, pândit 
fiind de nadirul prăbuşirii, atunci cântăreţul se atinge de 
cer, de imposibil, luminând cu „suspinul de doină”, cu 
„lacrima de-argint”, cu „durerea noastră”, cu „al nostru 
dor”, rămânând pentru alor săi „de-a pururi reazim şi 
alint”. Finalul fulminant al Suspinului de doină pune degetul 
pe rană, indicând de fapt în mod înţelept că viaţa îşi are 
dialectica şi estetica ei filosofică şi karmică, incifrată şi 
intraductibilă, codificată în „Iubire”, care şi constituie de 
fapt condiţia artei (alias a artistului...).

Intre motivele poetice ale distinsei autoare pământul 
natal constituie un loc aparte. Domnia sa îl asociază 
metaforic şi plastic cu „un cântec sfânt”. De asemenea sosia 
ei lirică va milita mereu ca „orice faptă să fie lucru sfânt...”. 
Este mai mult decât o temeritate. Este un crez, o chemare 
divină a armoniei cereşti, a înaltului sferelor domnitoare de 
stele şi aştri, de vise şi de lumini pure. Incontestabil, 
Dumneaei va preţui ca nimeni altul „harul dăruirii, pururi 
sfânt” şi se va „reculege-n propriul frământ” aidoma 
„pământului”, „Gliei-mume” întru trecerea „groaznicei 
furtuni”, de vreme ce alt „altar sfânt” n-are şi nici nu prea 
are de unde avea, în definitiv.

„Ca frunza de lumină cu dulcea-i armonie”, poezia dnei 
Agnesa Roşca se imprimă pe retina ochiului timpului 
interior, pe cel al sentimentului şi al lacrimii lectorului 

dintr-o necesitate sufletească de participare la creare şi la 
încântare, la suferinţă şi la credinţă în şi întru frumos şi 
ideal aidoma acelui „zăcământ” în „memoria” Gliei, în 
adâncul ei lucrător. Oare nu de aici şi meditaţia lirică 
paralelă, cu tâlc esopic şi metaforic totodată, din finalul 
„Psalmului”: „Şi totuşi peste nunta nopţii / Mă-ntraripează 
că mai sânt / A vieţii astea şi a morţii / De înviere 
zăcământ”.

Cultura şi cultul scrisului au în versificaţia modernă a 
autoarei o notă distinctă şi decisivă. De la Bat gândurile 
(1965), la Scrieri alese (2004), şi la volumul Măsura de 
mărgăritar dna Agnesa Roşea, prin fiece carte nouă, ne dă 
dreptul să afirmăm: „Venit-a Omul cu-al său dar”.

Între odă şi replică, între imn şi îndemn, între evocare şi 
elegie, poezia solară a dnei Agnesa Roşca va da o ripostă 
vehementă, indirectă, scrierilor amfigurice şi ambetante 
(practicate altcândva nu numai de o generaţie sau alta), fără 
a părăsi fondul autohton, tezaurul „formelor” naţionale, 
filonul lor folcloric legate de dor şi de pământ, de om şi de 
vis, de clipă şi de frământ, de dragoste, de tradiţii şi de 
cultul statornic al anumitor simboluri ce ţin de ideea de 
neam, de cea de istorie, de etos şi de logos.

De menţionat dintre atâtea şi atâtea poezii mai ales 
piesa Artistul sau rondelul celest Un   plâns adânc, ultimul – 
inegalabil cu certitudine şi comparabil poate prin 
construcţie sugestivă deosebită doar cu arta rondelică 
macedonskiană.

Volumul „Măsura de mărgăritar”, prin ciclurile Eternul 
izvor, Tot o pasăre-i şi dorul, Fiii risipitori şi Florile, vieţile, 
retraduce însăşi ideea de a armonie şi de poezie, acoperite 
de sublimul omenesc. Cuvântul viguros şi riguros al poetei 
trece peste „jumătăţile de răspunsuri”, atingându-se de 
coarda lacrimilor purificatoare a „florilor”, a „vieţilor” din 
cele „trei geamuri” temporal-spaţiale ale alter ego-ului 
sociouman şi sociocultural.

Crezul operei care se restrânge în bobul de mărgăritar 
al poeziei aidoma celei pe care ne-o oferă volumele de pe 
urmă ale notabilei poete dna Agnesa Roşca este unul 
„măreţ şi pur ca adevărul”. În el lucrează „al gândului 
frământ”, al „cugetării”, căutând „Al drumului în timp 
etern refren” şi „sufletul de frunză călător”, „poruncitor 
precum destinul”.

Ultimul volum poetic Corabia de dor ne aminteşte 
întrucâtva de pe mai departe de metafora poetică a 
„prietenului ei spiritual A. E. Baconsky” din Corabia lui 
Sebastian şi ne convinge o dată în plus că pentru Domnia Sa 
„Corabia” a fost şi rămâne „şi Carte şi Destin”, rămasă 
dincolo de „poarta izbăvirii pe veci” ce „ni s-a închis”, ca o 
„adâncă înălţare” în „nesfârşirea sfântului văzduh”. 
Compartimentele volumului constituie un tetraptic magic şi 
inefabil (La icoana graiului, Laudă harului divin, Trandafiri de 
vis, Iubiţi această magică lumină).

Între artiştii aleşi ai cuvântului Agnesa Roşca va avea 
întotdeauna locul „Corăbiei” Ei „de dor”, născută în zodia 
armoniei (17 octombrie 1929) şi împlinindu-şi zborul trasat 
de destin (la 30 iunie 2009). Versurile Dumneaei păstrează 
acea vie căutare a mereului ce i-a alimentat versurile cu 
propria trăire a suferinţei cunoaşterii de sine prin cuvânt. 
Aceasta constituie finalmente însăşi măsura de mărgăritar a 
poeziei ce-a ales-o şi pe care a slujit-o cu credinţă şi cu 
întreaga fiinţă de acasă şi pentru casă. În casa cuvintelor 
noastre neolatine amintirea Ei va fi pururea vie ca bolta 
azurată a răsăritului de soare nemuritor din fiece strop de 
rouă sau de lacrimă nescrisă.

Tudor PALLADI

AGNESA  ROŞCA  SAU MĂSURA 
DE  MĂRGĂRITAR  A  POEZIEI

…Aşa porneşte zborul
Mai sus de stea, mai sus.

Agnesa Roşca

ROŞCA, Agnesa (17.10.1929, Chişinău). Familie de preoţi. 
Poetă, publicistă, traducătoare. Absolvă Universitatea din 
Chişinău, Facultatea de Filologie, 1953. Din 1953 activează în 
calitate de redactor la Editura Cartea moldovenească, apoi la Editura 
Lumina. Publică versuri şi eseuri din 1950. Debut editorial cu 
volumul Bat gândurile (1965). În colaborare cu criticul Vasile 
Coroban pregăteşte pentru tipar Opere de Vasile Alecsandri în 4 
vol. Cărţi de poezie: Mozaic (1967), Cântecul tău, Gealil (1968), 
Amnar şi cremene (1971), Pământul Patriei (1974), Leagănul cel verde 
(1976), Darul vieţii (1978), Flori albe – flori roşii (1981), Veşnică ardere 
(1982), Vis şi veghe (1984), Aerul e taină (1995), Scrieri alese (2004) 
ş.a. Este prezentă în antologia Biblioteca vsemirnoi literaturî. 
Traduce din poezia şi proza universală: Vergiliu, Dostoievski, 
Şevcenko, Petöfi ş.a. Este distinsă cu Meritul Civic (1996) şi ordinul 
Gloria Muncii (1999). „Agnesa Roşca este o fire sensibilă. Sufletul 
pasionat, imaginile bogate sunt dominante adesea în creaţia D-ei 
de o raţiune trează şi un spirit cultivat. Expresia directă şi 
figurată, stilul popular şi intelectual se succed în permanentă 
asociaţie cu realitatea şi implică scrisului distincte modalităţi 
artistice. Reuşeşte să evite teme şi momente arhicunoscute, 
banalitatea în literatură, impresionându-te printr-un cerc propriu 
de probleme, rezolvate prin mijloace specifice talentului şi viziunii 
sale individuale” (Raisa Suveică).

 OPERA: Bat gândurile, Ch., 1965; Mozaic, Ch., 1967; Vin negru, 
Ch., 1969; Balada stropului de soare, Ch., 1969; Amnar şi cremene, Ch., 
1971; Leagănul cel verde, Ch., 1976; Imnuri în inimi, Ch., 1977; Darul 
vieţii, Ch., 1978; Cu tine, ţară de mesteceni, Ch., 1979; Flori albe, flori 
roşii, Ch., 1981; Veşnică ardere, Ch., 1982; Vis şi veghe, Ch., 1984; 
Clopote în aprilie, Ch., 1986; Scrieri alese, Ch., 1987; Aerul de taină, 
Ch., 1995; Greutatea limbii materne, Ch., 1999; Scrieri alese, Ch., 2004. 
Cărţi pentru copii: Veveriţa Riţa, Ch., 1974; Meşter Zori-de-Zi, Ch., 
1985; Măsura de mărgăritar, Ch., 2005;”Corabia de dor”,2009.

 REFERINŢE: Agnesa Roşca, Biobibliografie, Ch., 1999; Dolgan 
M., pref. la vol. Scrieri alese, 1988; Agnesa Roşca la 60 de ani, Lit. şi 
arta, 1989, 17 oct.; idem, Moldova socialistă, 1989, 17 oct.; idem, Lit. 
şi arta, 1999, 17 oct.; idem, 2004, 17 oct.; Constantinescu, Vasile, în 
Revista Română, Iaşi, 1996, nr. 2; Mazilu Gh., în Cultura, 1966, 10 
sept.; Dolgan M., Iubire de metaforă, 2001; Şpac I., Scriitorii Moldovei 
Sovietice; Literatura şi Arta Moldovei, Encicl., vol. II, 1986; Palladi T., 
Măsura de mărgăritar a poeziei, Lit. şi arta, 2005, 11 iul.
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arheologia spiritului

"în labirint vom găsi drumul drept“
(Henri Michaux)

     Legenda Minotaurului a fost probabil una dintre cele 
mai populare în Grecia antică. La intrarea în palatul din 
Cnossos se află emblema Taurului; de aici se coboară în 
regatul tainei, al deznădejdii, al regăsirii de sine. Istoria 
labirintului a traversat neştirbită mai bine trei milenii: "Ea 
este probabil povestea cea mai populară a antichităţii şi 
succesul pe care l-a avut nu se datorează, cu siguranţă, 
întîmplării. În adevăr, ea conţine o temă spirituală de o 
însemnătate şi o rezonanţă universale, amestec de 
angoasă şi de speranţă, în stare să provoace un coşmar 
intelectual vecin cu nebunia, sau, pe un alt plan, cu 
meditaţia înţeleptului. Şi toate acestea printr-o singură 
imagine, la temelia căreia zace ceva, poate Monstrul, poate 
Tezaurul sau poate ambele", scria Samivel. Asupra 
Minotaurului apasă soarta celui osîndit de zei fără vină să 
fie crud, iar cruzimea să-i fie pedepsită; astfel istoria 
Minotaurului este o taină înfricoşătoare, sau pentru a 
aminti, extrapolînd, cuvintele Sfîntului Augustin din 
Confesiuni: "Ce este oare acest lucru care îmi străfulgeră 
mintea şi îmi răneşte inima fără să lase urme? Mă 
îngrozesc şi mă aprind. Mă îngrozesc, dîndu-mi seama cît 
îi sînt de străin; mă aprind cînd  văd cît îi sînt de 
aproape". 
      Intrat în conştiinţa lumii moderne îndeosebi prin mitul 
Minotaurului, al eroului Tezeu şi al firului Ariadnei, 
labirintul este un arhetip 
prezent în vechi civilizaţii 
răspîndite pe aproape întreg 
globul. În Vechiul Egipt se 
întîlnesc mărturii despre 
simbolul labirintului încă din 
scrierile istoricilor antici, unul 
dintre cele mai vechi şi cele 
mai cunoscute fiind labirintul 
construit de faraonul 
Amenhotep III; alte mărturii 
despre labirint, în alte zone 
geografice,  sînt cele grafice de 
la Val Camonica, Old 
Bewyck,Brindisi, Wisby, Pena 
de Mayor, Cremona, Nazca, 
Wier. În cartea a şasea a 
Eneidei, Vergiliu descrie 
porţile grotei Sibilei de la 
Cumae pe care era figurat 
labirintul din Creta; mulţi 
interpreţi au văzut în prezenţa 
acelui desen un simplu motiv 
literar, o digresiune poetică; în 
adevăr, cei dispuşi să vadă în profunzime ştiau că era 
vorba de un element cu o reală valoare simbolică asociată 
ideii călătoriei suberane.  
     Epoca cea mai glorioasă în construirea de labirinturi 
este cu siguranţă cea a catedralelor gotice, teritoriul 
privilegiat fiind Franţa, unde au rămas celebre 
labirinturile din catedralele din Chartres, Reims, Saint-
Quentin, Amiens, Bayeux, Saint-Omer, Sens, Arras, Saint 
Bertin, Auxerre, Poitiers.  Labirinturile catedralelor 
medievale nu sînt moştenitoare directe ale modelelor grec 
şi roman. Sigur, pe planul formei, geometria are farmecul 
său iar maestrul arhitect se supune regulilor geometriei, 
dar labirinturile medievale se subscriu unei problematici 
inverse celei din Antichitate. Labirintul de la Chartres este 
unul dintre cele mai cunoscute; făcut după un desen în 
care alternează albul şi albastrul, labirintul în formă de 
cerc, legătura directă cu cerul, este aşezat în mijlocul 
navei. Este un labirint cu o singură cale, ca toate 
labirinturile din catedralele gotice, în care nu te poţi 
pierde urmîndu-i meandrele, ceea ce arată că el reprezintă 
un drum dificil, un drum iniţiatic care, prin perseverenţă, 
trebuie să ducă invariabil spre centru. J. Knight spunea că 
labirintul are o dublă raţiune de a fi, el permiţînd sau 
interzicînd accesul într-un loc unde nu pătrunde oricine, 
numai cei "calificaţi" putînd să-l străbată pînă la capăt, 
ceilalţi fiind împiedicaţi să intre sau rătăcind drumul.
    Scriind despre labirint, René Guénon face o frumoasă 
paralelă între labirint şi călătorie, între labirint şi pelerinaj: 
"De altfel, regăsim şi ideea "călătoriei", ea fiind asimilată 
chiar încercărilor, aşa cum se poate constata şi în prezent 
în anumite forme iniţiatice, în masonerie de exemplu, 
unde fiecare încercare simbolică este desemnată exact ca o 
"călătorie". Un alt simbolism echivalent este cel al 
"pelerinajului"; şi vom aminti referitor la acesta 
labirinturile trasate odinioară pe dalajul anumitor biserici 
şi al căror parcurs era considerat ca un "substitut" al 
pelerinajului în Ţara Sfîntă; în rest, dacă punctul spre care 
conduce acest parcurs reprezintă un loc rezervat celor 
"aleşi", acest loc este cu adevărat o "Ţară Sfîntă", în sensul 
iniţiatic al acestei expresii; cu alte cuvinte, acest punct nu 

este altceva decît imaginea unui centru spiritual, aşa cum 
e orice loc de iniţiere".  
     Multe întrebări subzistă în legătură cu labirinturile din 
bisericile medievale: sînt ele substitute ale pelerinajului în 
Ţara Sfîntă? Nu se numesc unele dintre ele Drumurile 
Ierusalimului? Reprezintă ele vicisitudinile parcursului 
terestru sau lumea de dincolo şi coridoarele morţii? Se ştie 
că la Chartres, în plin Ev Mediu, meandrele labirintului 
erau parcurse în genunchi, ceea ce explică şi una din 
denumirile sale de "drum al penitenţei". Dar seria 
întrebărilor continuă căci în labirinturile bisericilor găsim 
semnătura colectivă acompanionilor constructori; la 
Reims şi Amiens maeştrii arhitecţi sînt reprezentaţi cu 
instrumentele artei lor (compas, echer, riglă). Ce au vrut 
să explice aşezîndu-se în centrul labirintului? Celebrul 
arhitect, teoretician şi restaurator Eugene Viollet-le-Duc 
semnala că "Dedal, constructorul labirintului din Creta, a 
fost acolo reţinut prizonier mult timp împreună cu fiul 
său Icar, la ordinul regelui Minos; fuga curajoasă a celor 
doi captivi a inspirat legenda poetică inserată de Ovidiu 
în Metamorfoze. Ar trebui să căutăm o aluzie la acest fapt 
în portretele arhitecţilor plasate în centrul diferitelor 
labirinturi din Evul Mediu ?" 
     Locurile unde se găsesc labirinturi sînt aproape în 
exclusivitate catedrale şi mari ansambluri monastice, 
construcţii care cereau din partea arhitecţilor talent, geniu 
şi iamginaţie. La Reims există un labirint elegant, cu totul 
diferit de modelul întîlnit în alte catedrale franceze; 
labirintul are un plan octogonal şi unsprezece ocoluri, iar 
în cele patru colţuri sînt alte patru octogoane conţinînd 
figurile arhitecţilor şi indicînd părţile edificiului 
construite de ei; în centru se afla figura episcopului 
donator. În catedrala din Poitiers exista un labirint cu un 
desen straniu, al cărui parcurs era trasat în aşa fel încît 
după lungi ocoluri, se ajunge la ieşire fără a întîlni nici 

bifurcaţii, dar nici centrul 
propriu-zis. La Caen exista un 
labirint ingenios încît dacă 
cineva ar fi încercat să urmeze 
toate ocolurile complicate ale 
cercurilor ar fi avut de parcurs 
cel puţin o milă pînă a ajunge în 
centru. La Saint Bertin exista un 
labirint cu un desen 
surprinzător, singurul în 
mijlocul căruia se afla o cruce.
    Mare parte din labirinturile 
din catedralele franceze au fost 
distruse în timpul Revoluţiei de 
la 1789, iar altele de diverşi 
canonici care pretindeau că 
gălăgia copiilor şi vizitatorilor 
care încercau să urmărească 
"încîlceala" labirintului tulbura 
reculegerea credincioşilor! Un 
aspect mai puţin cunoscut legat 
de labirinturile din biserici sînt 
jocurile în labitinturi, interzise 
de Parlament în 1538, sub 

acelaşi pretext că strigătele copiilor ofensau caracterul 
sacru al locului. Un document din aprilie 1412 relatează 
un astfel de joc celebrat în mănăstirea din Auxerre; era un 
dans cu o bilă, la care participau membrii comunităţii 
ecleziastice şi credincioşii, petrecerea încheindu-se cu o 
masă în comun. Erau evidente aspectele necreştine: 
labirintul ca loc de dans, lanţul dansatorilor, labirintul  
numit Dedalium. 
    Mulţi istorici medievişti consideră că labirintul trasat pe 
pardosela catedralelor gotice semnifica pentru 
companioni locul de reculegere şi de rugăciune; era un 
simbol cu o înaltă deschidere filosofică, un loc al unui 
pelerinaj interior: "Companionajul constructorilor de 
biserici trasa aceste labirinturi simbolice care reprezentau 
tururile şi ocolurile teribilei călătorii în Ţara Sfîntă", scria 
Raoul Vergez, amintind şi de existenţa unui ritual al 
labirintului care dura nouă zile şi nouă nopţi, şi se numea 
Drumul Ierusalimului. Să mai amintim că în Evul Mediu 
în mod obişnuit pămîntul era 
reprezentat ca un disc al 
cărui centru era Ierusalimul? 
Şi că pămîntul era identificat 
cu corpul lui Isus, ale cărui 
mîini şi picioare figurau 
punctele cardinale? 
Parcurgerea labirintului nu 
însemna numai a face 
drumul Ierusalimului, ci 
parcurgerea totalităţii lumii, 
a macrocosmosului divin şi a 
microcosmosului uman: 
"Înseamnă asumarea 
propriului corp în Adam, 
luarea la cunoştinţă de esenţa 
divină prin Isus, şi de 
unitatea sa prin cele patru 
elemente. Este o recentrare 
orizontală necesară înaintea 
înălţării verticale la axa lumii, 
Ierusalim", afirmă Jean 

François Blondel.
     După fervoarea religioasă a secolelor al XIII-lea şi al 
XIV-lea, "voga labirintului înscris în contextul unui 
sentiment simbolico-religios, păleşte", el apărînd trei 
secole mai tîrziu în alt context, ca o obsesie a barocului. 
Evident, în acest domeniu, al barocului şi al 
manierismului, unul dintre cei mai "calificaţi" ghizi este 
cărturarul  Gustav René Hocke şi două din cărţile sale: 
Manierismul în literatură şi Lumea ca labirint. 
Reapariţia labirintului pentru omul modern se face fie 
prin predilecţia pentru distracţie, plăcere, joc, fie într-o 

manieră aparent tragică, lumea fiind văzută, pe urmele 
lui Athanasius Kircher, ca un labirint inextricabil. 
Preluată de la arabi şi turci, arta grădinăritului s-a 
răspîndit în ţările Europei apusene, în conceperea aleilor 
şi desenului de ansamblu al grădinilor, labirinturile 
ocupînd un loc important: "Peregrinările sufletului în 
căutarea adevărului se potrivesc de minune cu şerpuirile 
complicate ale aleilor din boschetele grădinilor romantice; 
de aceea se revine în mod natural la formula labirinturilor 
pe care secolul al XVII-lea, în limita posibilităţilor, le 
ferise uneori de distrugere, sau chiar le crease, pentru a 
răspunde, fără îndoială, unei nevoi intime de mister pe 
care luminile oficiale o lăsaseră nesatisfăcută", nota 
Robert Mallet.  
     Dacă labirintul dispare treptat de pe pavimentele 
bisericilor, el reapare în diverse epoci sub diverse forme, 
fie în artă, fie în literatură, fie ca o matrice de explicare a 
căutărilor spirituale. Este cunoscut interesul lui Leonardo 
da Vinci pentru labirinturi, deşi el nu a trasat labirinturi 
propriu-zise, exceptînd plafonul cu frunziş împletit din 
castelul Sforza, din Roma. Marcel Brion a stăruit asupra 
pasiunii lui Leonardo pentru labirinturi, asupra legăturii, 
în gîndirea acestuia, dintre noduri şi labirinturi: "Este 
sigur că pentru da Vinci labirintul a fost un obiect de 
perpetuă atracţie şi de repulsie. Într-un anumit sens, el 
este o transpunere a grădinii închise, un simbol 
intelectual şi abstract al unui hortus conclusus". O opinie 
similară faţă de Leonardo împărtăşeşte şi G. R. Hocke 
care, scriind despre intenţia pictorului italian de a 
exprima inexprimabilul, observa că la Leonardo 
"labirintul abstract, format din împletirea frunzişului, 
devine o hartă topografică a misterului, un simbol 
criptografic al unei foarte vechi reprezentări cosmologice 
al "înnodării lumii", corespunzînd formulei danteşti 
cuprinsă în cel de-al XXX-lea cînt al Paradisului". Sînt 
grăitoare observaţiile celor doi teoreticieni că labirinturile 
nu erau decît aparent motive decorativ-abstracte, în 
adevăr ele avînd un accentuat sens concret-spiritual, atît 
metafizic cît şi religios. Dar labirintul este un motiv care i-
a inspirat şi pe mulţi scriitori, şi amintim aici pe Baltasar 
Gracian cu al său El Criticon, pe Juan Jimenez cu Laberinto, 
pe Jorge Borges cu Labirinturi, sau Henri Michaux cu 
Enigmes.    
      Labirintul a fascinat dintotdeauna, fie că a fost 
perceput ca un element decorativ, ca mit al căutării, ca 
simbol al perfecţiunii sau dimpotrivă al rătăcirii, ca motiv 
literar, ca matrice de analiză a structurilor gîndirii, ca o 
cale privilegiată de pătrundere în interiorul sinelui. 

Acelaşi Hocke spunea că 
labirintul este "o metaforă 
unificatoare pentru cea ce este 
calculabil şi incalculabil în 
lume. Drumul ocolit duce 
spre centru. Numai drumul 
ocolit duce spre perfecţiune". 
Simbolica labirintului nu este 
străină esoterismului pentru 
că dezvoltă scheme de tip 
iniţiatic: progresia dificilă de 
la periferie spre centru, 
tensiunea între dusul şi 
întorsul pe întortocheatele căi 
labirintice, probele care cer 
răbdare, curaj, perseverenţă, 
cu cît călătoria este mai grea 
cu atît mai realizabilă este 
transformarea, perfecţionarea, 
reîntoarcerea în centru, 
iniţierea.

Călătorii şi pelerinaje 
iniţiatice (IV)

Bogdan Mihai MANDACHE

(va urma)

Iulie 2009 



22 CRONICA

2. 3. – Sărbătoarea Paştelui în plin deşert (Ex 12,43-49) 

La prima vedere, acest text pare că este o repetare a 
textului pascal propriu zis deja întâlnit pe parcursul 
acestui capitol dedicat în întregime sărbătorii Paştelui. Şi 
totuşi întâlnim şi în această pericopă biblică detalii de care 
trebuie să ţinem cont de ele. Cartea Exodului dedică un 
întreg capitol sărbătorii Paştelui (cf. Ex 12,1-51), trebuie 
subliniat faptul că în acest capitol întră diferite straturi de 
text care provin din tot atâtea tradiţii textuale. Prin 
urmare, triburile israelite sărbătoreau cu ocazia Paştelui în 
primul rând amintirea extraordinară a eliberării lor 
meditând şi iarăşi meditând asupra unui text minunat. În 
cartea Deuteronomului citim următoarele: 

”Adu-ţi aminte de tot drumul pe unde te-a dus Domnul 
Dumnezeul tău prin deşert timp de patru zeci de ani, ca să te 
umilească şi să te ispitească pentru a cunoaşte ceea ce este în 
inima ta, dacă vei ţine poruncile lui sau ba.  El te-a umilit şi te-a 
lăsat flămând, apoi ţi-a dat să mănânci mană, de care n-ai ştiut 
nici tu, nici părinţii tăi, ca să te încredinţezi că nu numai cu 
pâine trăieşte omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui 
Dumnezeu poate omul să trăiască!” (Deut 8,2-3). 

Asupra expresii ”prin deşert” trebuie spus că 
reprezintă perioada de timp care a lăsat o amprentă 
profundă asupra religiozităţii lui Israel. În deşert poporul 
l-a întâlnit pe Dumnezeu şi i-au simţit protecţia sa. 
Importanţa religioasă a deşertului asupra conştiinţei 
poporului evreu este prezentă şi în alte texte biblice ca un 
timp de probă (cf. Deut 4,35; 33,8; Ex 15,24; 17,2). 
Redactorul sacerdotal va face din timpul petrecut deşert 
ca un timp de pedeapsă (cf. Num  14,26-35). Profeţii vor 
accentua cel mai mult importanţa şederii evreilor în deşert 
ca un timp ideal de purificare şi întoarcere la Dumnezeul 
cel adevărat (cf. Am 2,10; 5,25-27; Os 2,16-22; 9,10; 11,1: Ier 
2,2-7). Faraonul şi Egiptul sunt loviţi de către cele zece 
plăgi, în timp ce evreii fugari sunt protejaţi în mod 
minunat la trecerea prin lagunele mării Stufului. Au 
urmat apoi patruzeci de ani rătăcitori, înainte de a trece 
Iordanul şi de a intra în ţara pe care Iahve le-o făgăduise. 
Notăm din capul locului un lucru important, avem de-a 
face în acest caz cu victima şi nu cu sărbătoarea propriu 
zisă. În textul Ex 12,43-49 sunt prezentate succint 
condiţiile celor care nu aparţin de poporul ales şi vor 
putea să mănânce totuşi Paştele împreună cu evreii. 
Aceste dispoziţii completează ritualul sacerdotal de la 
începutul capitolului (cf. Ex 12,3-11). Acest text biblic se 
ocupă cu o problemă deosebit de importantă şi care, 
evident, se punea atunci când poporul avea o ţară şi un 
pământ al său. Textul este o încercare de a stabili cine 
făcea parte sau nu din comunitatea lui Israel şi ca atare era 
invitat să celebreze această sărbătoare importantă (cf. Ex 
12,47). Evreul este considerat ca ”un cetăţean al ţări” (cf. 
Ex 12,48). Aceste prescrieri, care au evident un caracter de 
adaos suplimentar asupra ritului mielului pascal în 
viziunea codului sacerdotal, continuă povestirea asupra 
evenimentului pascal, întrerupt în Ex 12,14, pentru a 
aborda o altă temă legată de celebrarea azimelor. Un semn 
evident este întreruperea din versetul 46 unde se face o 
aluzie la mielul pascal, fără a face vreo precizare 
ulterioară. Tot acest material a fost ulterior pus în armonie 
cu cadrul I-E, dintre care numai I poseda relatarea pascală 
propriu zisă. Redactorul sau redactorii finali au obţinut 
totuşi o unitate din acest mozaic de informaţii toate în 
jurul Paştelui ca eveniment şi ca rit, îmbogăţit încetul cu 
încetul cu experienţa şi tradiţia lui Israel, în special cu cea 
post-exilică. Această sărbătoare a Paştelui a fost celebrată 
un an mai târziu, în plin deşertul Sinaiului, conform 
prescripţiilor deja cunoscute. O descriere importantă este 
conţinută în textul în studiu: 

”Acesta este prescripţia de Paşti 
şi nici un străin să nu se înfrunte din Paşte!” (Ex 12,43). 
Intervine termenul de gher, folosit şi în Ex 12,48. Se 

referă aici la cel care trăieşte în ţară împreună cu toţii 
evreii, aşa cum a fost cazul în trecut cu patriarhi în ţara 
Canaanului, când erau emigranţi stabiliţi într-un pământ 
care nu le aparţinea (cf. Ex 6,4), cu evreii în Egipt (cf. Ex 
22,20), cu Moise în Madian (cf. Ex 2,22) sau cu evrei care s-
au stabilit în mijlocul altor triburi (cf. Jud 19,16). Acest 
străin pentru a putea mânca Paştele împreună cu 
populaţia majoritară evreiască, trebuia să se taie împrejur 
(cf. Ex 12,48). Desigur, era o situaţie absolut nouă şi care se 
prezintă oarecum precar în care se găsea evreul protejat 
totuşi de lege (cf. Deut 24,17-21). Probabil, este situaţia 
confuză în care se găsea poporul evreu în perioada 
imediat după întoarcerea din exil. Se vorbeşte despre o 
”casă”, termen folosit de două ori în Ex 12,46. În plus, 
toată carnea trebuia consumată, în timp ce oasele nu 
trebuiau în nici un caz fi sfărâmate. Totul se desfăşura pe 
fondul unor cutume foarte vechi. 

Cu această ocazie, a fost pusă în dezbatere legislaţia, 
foarte importantă de altfel, în legătură cu impuritatea ce se 
capătă la atingerea unui cadavru. Contactul direct cu cei 

morţi este impur (cf. Num 6,9; 19,11-13; 31,19; Ag 2,13. 
Aceiaşi regulă este valabilă şi pentru preoţi (Ez 44,25-27). 
Legea acesta este mult mai severă pentru Mai Marele 
Preot (Lev 21,10-15). Această celebrare conţine diferite 
adaosuri textule complimentare care privesc impurităţile 
legale ce ar putea împiedica pe cineva de la celebrarea în 
bune condiţii ale Paştelui, aşa cum sunt ele prevăzute în 
Num 9,1-14. Avem aici un caz de impuritate cultuală şi de 
care ne dau mărturie şi Num 5,2-4. Semnalăm înainte de 
toate, că avem de-a face cu o legislaţie tardivă, dar care 
avea totuşi rădăcini foarte vechi, mai precis în epoca 
nomadă, deci pre-mosaici. În pasajul respectiv este vorba 
despre expulzarea celor impuri din rândul evreilor. Ne 
surprinde atenţia următoarea expresie, care merită atenţia 
noastră: ”în mijlocul cărora Eu sălăşluiesc!” (Num 5,3). 
Notăm înainte de toate, că este o expresie tipică din 
teologia sacerdotală, care acordă justificarea ultimă şi 
definitivă a purităţii legale, ca o expresie a sanctităţii, care, 
la rândul său, înseamnă separare de ceea ce este profan şi 
se opune manifestării unei asemenea sfinţenii şi care 
exclude din principiu tot ceea ce i se potriveşte. Lucrurile 
stau astfel pentru că Dumnezeu este sfânt; sfinţenia sa se 
manifestă şi se află la locul său numit în ebraică ”cel sfânt”. 
Orice lucru care este în apropierea sa este sfânt, fie 
persoane, fie lucruri şi deci şi unde Dumnezeu 
sălăşluieşte, pentru că locuieşte acolo (cf. Ex 35,34; Lev 
15,31). Această concepţie asupra sacrului este specifică şi 
la profetul Ezechiel, dar în iudaismul târziu, într-o climă 
de polemică elenistă s-a ajuns la exasperare şi la o 
cazuistică excesivă, aşa cum era pe vremea lui Isus în 
anumite cercuri farisaice. Împreună cu această concepţie 
rituală, fie preoţească, fie laică, în tradiţia profetică a 
Vechiului Testament, ca şi în aceia a deuteronomistului, ca 
şi în anumite curente spiritualiste, de ex. cea din Psalmi, 
există şi o dimensiune interioară, profundă, care este 
specifică în special Evangheliilor. Noul Testament admite 
o anumită exigenţă de sfinţenie şi puritate legale sau 
rituală în interiorul comunităţii, care este în măsură să 
excludă pe cei ce o calc (cf. 1Cor 5,7-13; 2Cor 6,16-18; Ap 
21,27; 22,15). 

 Trebuie spus că permisiunea respectivă privind pe cei 
străini este dată doar pentru luna următoare în aceiaşi zi 
de 14 nisan (cf. Num 6,11). Textul aparţine stratului textul 
târziu al codului sacerdotal, care, împreună cu I, a redactat 
şi Ex 12,1-51: reglementarea liturgică a Paştelui. cu ocazia 
ieşirii evreilor din Egipt (cf. Num 9,1-14).Problema care se 
pune acum este că şi aceştia pot celebra Paştele cu întreaga 
comunitate evreiască. Problema văzută în ansamblu este 
că Lev 9,1-10,36 privesc celebrarea Paştelui în plin deşertul 
Sinai, iar poporul aflat în drum spre Ţara Făgăduinţei, 
sărbătoreşte Paştele la timpul deja stabilit, adică ”în anul al 
doilea de la ieşirea din Egipt, în prima lună … la timpul său” 
(Num 9,1-2). Expresia “între cele două seri” (Num 9,3) se 
referă la timpul celebrării Paştelui, aşa cum este prevăzut 
în: Ex 12,6; Lev 23,5; Deut 16,6. Cu trecerea timpului, 
expresia respectivă a fost interpretată în diferite feluri: 

a) samaritenii: este timpul între asfinţitul soarelui şi 
noaptea profundă;

b) saducei: între declinare soarelui între zenit şi asfinţit 
sau între asfinţit şi sfârşitul crepuscol şi începutul 
întunericului; 

c) farisei: între asfinţitul soarelui şi apariţia celor 
dintâi stele, excepţie făcând Venus.

Pe de altă parte, aceasta a fost făcută cunoscută lui 
Moise şi fratelui său Aaron de către Dumnezeu. În primul 
rând, se insistă nu atât pe condiţiile de sărbătorire ale 
Paştelui, cât pe persoanele care puteau să ia parte la 
această sărbătoare. Pentru un studiu complet al acestui 
prim Paşti sărbătorit în deşertul Sinaiului fac referinţă şi 
următoarele trimiteri biblice: Ex 34,18; Lev 23,4-8; Num 
28,16-25; Deut 16,6. De asemenea, în această pericopă se 
face referinţă la mai multe persoane care apar oarecum 
prematur în textul biblic. Dacă admitem că acest text biblic 
este adresat evreilor, când se aflau încă în deşert, atunci 
trebuie să constatăm prezenţa unor termeni care sunt 
specifici vieţii trăite de poporul evreu mai târziu, adică 
sunt specifice vieţii sedentare şi nu situaţiei nomade sau 
seminomade, cum a fost cazul odinioară în deşertul Sinai. 
Aceşti termeni semnalizaţi deja sunt: rob cumpărat cu 
bani, venetic, mercenar, străinul care locuieşte împreună 
cu evreii. Referitor la aceste persoane defavorizate, care 
trăiau printre evrei, ar fi de făcut următoarele precizări. 
Dat fiind că şi evrei au fost străini şi chiar sclavi în Egipt, 
ei trebuie să-şi amintească de toate acestea faţă de cei slabi 
şi străini ai societăţii, după cum ne sugerează şi 
următoarele texte biblice (cf. Deut 14,29 şi 16,11-14). 
Asemenea prescrieri forte vechi au fost reluate şi de 
tradiţia sacerdotală (cf. Ex 22,21-22; 23,6-9; Lev 19,33). Un 
alt obicei al evreilor demn de toată lauda, a fost acela de a 
lăsa pe câmpuri câte ceva în mod intenţionat ca să poată 
strânge cei săraci şi nevoiaşi (cf. Lev 19,9; 23,22). Normele 
care prevedeau asemenea resturi de recoltă era în uz şi la 
alte popoare păgâne, cu scopul de a păstra în câmpul 
respectiv forţa vitală a vegetaţiei. Astfel de obiceiuri 
constituie subiectul unui tratat din Mişna (P'eah) şi a unui 
tratat din Talmudul Palestinian. Respectivul argument 
este total lipsă din Talmudul Babilonian pentru motivul că 
este vorba de legi privitoare la produsele din Ţara Sfântă, 
care nu aveau nici o valoare în afara Israelului. 

Sărbătoarea Paştelui instituită de Moise pe când el era 
încă în Egipt, va avea un caracter veşnic (cf. Ex 12,24-25), 
ea trebuind să amintească evreilor de peste veacuri de 
modul cum au fost eliberaţi într-un mod minunat prin 
intervenţia directă a lui Dumnezeu. Semn al acestui fapt 
este trecerea evreilor prin Marea Roşie, care simbolizează 
trecerea de la sclavie la libertate şi de la moarte la viaţă. În 
acest sens, cartea Exodului (cf. 12,21-42) enumeră mai 
multe amintiri legate de acest eveniment cu adevărat unic 
în istoria Israelului şi care dau sens şi consistenţă liturgiei 
pascale. Aceste amintiri colective ale trecutului istoric 
israelit sunt următoarele: 

a) moartea primilor născuţi din egipteni, bărbaţi şi 
femei (cf. Ex 12,29);

b) în urma acestor morţii surprinzătoare a primelor 
născuţi, faraonul îngăduie în sfârşit evreilor să plece (cf. 
Ex 12,31-32); 

c) plecarea evreilor pusă în relaţie cu ritul pascal al 
azimelor (cf. Ex 12,38-39);

d)durata şederii evreilor în Egipt (cf. Ex 12,40);
e) plecarea lor, trebuie să fie pentru evrei ”o noapte de 

veghe!”(cf. Ex 12,42).
Este evident de semnalat că în condiţii noi de viaţă, 

ridică şi noi probleme care cereau o rezolvare pe măsură. 
De fapt, vom avea posibilitatea să urmărim diferite 
modalităţi de sărbătorire a Paştelui, în funcţie de 
împrejurările noi în care se află Israelul în acel moment 
istoric. 

2. 4 – Paştele în Sinai înainte de plecarea definitivă (Num 9,1-
14) 

Cu ocazia ieşirii evreilor din Egipt, ne aminteşte în 
Num 9,1-14 de Paştele sărbătorit în Sinai. Avem, de 
asemenea, câteva mai multe adausuri complementare care 
privesc cazurile de impuritate legală, care ar putea să fie o 
piedică serioasă în vederea celebrări Paştelui. Această 
sărbătoarea a Paştelui este opera tradiţiei sacerdotale 
punând accent deosebit atât pe ritul, cât şi pe desfăşurarea 
sărbătorii. Această pericopă biblică este considerată ca o 
întoarcere înapoi în raport cu ansamblul relatări. Toate 
prescrierile din acest text biblic trebuiau executate înainte 
de plecarea din Sinai şi, tocmai de aceea ele au fost 
introduse aici, adică în descrierea pregătirilor privind 
plecarea evreilor din Sinai. 

Pe de altă parte, această secţiune adaugă la marea 
reglementare sacerdotală a Paştelui din Ex 12,1-51 o 
dispoziţie complementară care este de mare interes practic 
pentru evreii din diasporă, care trebuiau şi ei să vină la 
Ierusalim pentru a celebra această sublimă sărbătoare. 
Necesitatea de a întreprinde călătorii, vrând nevrând, îi 
punea pe evrei în situaţia de a ajunge impur. În felul 
acesta, ei riscau de a nu mai putea celebra Paştele din 
cauza timpului prescris pentru purificări. Acesta este 
noutatea teologică a textului de faţă. Dar să analizăm 
exegetic pericopa în studiu, mai ales în versetele care au 
adus o noutate! Chiar de la început întâlnim expresia care 
merită să fie analizat aparte: ”Fiii lui Israel prăznuiau Paştele 
la timpul său!” (Num 9,2). De ce se punea atâta insistenţă 
pe timpul sărbătorii? Răspunsul se repetă ca un leit-motiv 
în diverse locuri biblice, prin urmare îl întâlnim în 
următoarele locuri: Ex 12,6; Lev 23,5; Num 28,16; Ez 45,21. 
Acest fapt dă înapoi în mod automat toate evenimentele 
cu o lună. Mai surprinzătoare este expresia din versetul 
următor: 

”În ziua a paisprezecea a lunii acesteia,
între cele două serii!” (Num 9,3). 
Notăm mai întâi că acest text se găseşte aproape 

identic în versetul 11. Trebuie ţinut cont de faptul că cei 
vechi începeau ziua propriu zis cu seara până a doua zi 
seara, de aceea formula corectă este ”între cele două 
serii”(Num 9,3). Respectiva expresie este folosită pentru a 
indica timpul celebrării pascale şi o întâlnim ca atare în Ex 
12,6; Lev 23,5 şi Deut 16,6 unde citim următoarele: ”seara la 
asfinţit de soare!” În Jud 5,10, în schimb, avem simplu 
cuvântul ”seară”. Şi totuşi, această seară a fost interpretată 
în felurite forme: 

a) samaritenii: timpul între asfintit soarelui si noaptea 
profunda; 

b) saducei şi farisei: timpul între apusul soarelui de la 
zenit la apusul său, sau între apus şi sfârşitul crepuscului 
sau începerea întunericului. 

Asa cum am afirmat, sarbatoarea Pastelui cin cartea 
Numerelor va clarifica o problema importanta pentru 
evreii, a mânca Pastele în stare de puritate cultica: 

”Dacă cineva dintre voi sau din urmaşii voştri va devine 
impur atingându-se de mort sau se află în călătorie departe, cu 
toate acestea să săvârşească Paştele pentru domnul!” (Num 
9,10). 

Aceiaşi problemă a impurităţii cultice este ridicată şi 
în versetul 6. Despre acest caz de impuritate ne vorbeşte şi 
Num 5,2, sau mai bine zis, despre modalităţile cum se 
devenea automat impur. Acest verset atinge problema 
celor care se aflau în călătorie, în special în drum spre 
Ierusalim. Era un obstacol legal important, dar nu 
voluntar. Cererea era de a putea celebra sărbătoare 
Paştelui, însă permisiune era dată pentru luna viitore, 
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adică luna a doua în aceiaşi zi, aşa cum prescrie versetul 
următor. În 2Cron 30,2-3 se specifică că şi regele Ezechias a 
decis să celebreze Paştele la data de 14 din luna doua , 
pentru că în luna întâi avesese loc actul de purificare şi 
consacrare a templului pentru cult. Nici preoţii nu erau 
purificaţi într-un număr suficient, şi nici poporul evreu nu 
se reunise la Ierusalim. Tot în acelaşi verset se face 
menţiunea: ”să mănânce azime cu ierburi amare!” (Num 
9,11). Respectiva menţiune ne duce cu gândul, că aceste 
ierburi amare sunt o dovadă evidentă, că, de fapt, nu 
suntem în deşert, ci undeva in Israel, la templul de la 
Ierusalim. A doua menţiune care se face în textul nostru, 
este acea din versetul următor: ”nici un os să nu 
zdrobească!” (Num 9,12). Aici este reluat citatul biblic din 
Ex 12,46. Poate este folositor să facem o referinţă la Isus pe 
cruce. Ne aflăm în ajunul şabbat-ului iar Isus era deja mort. 
Pentru acest fapt, soldaţii romani nu i-au mau sfărâmat 
oasele pentru a-i grăbi moartea, aşa cum a fost cazul la 
celalţi doi condamnaţi împreună cu Isus. Acest fapt l-a 
detreminat pe Ioan evanghelistul (cf. 19,36) să vadă un 
semn creştin al ritului mielului pascal. Cristos va deveni 
noul miel divin jertfit cu ocazia primului Paştelui creştin 
(cf. 1Cor 5,7). În sfârşit, o ultimă menţiune trebuie făcută în 
legătură cu problema străinului. În viaţa de fiecare zi, 
vrând nevrând, evreii erau în contact cu străini. În acest 
caz, noţiunea de străin nu era atât în sens geografic, cât 
mai ales, în sens etnic. Pe de altă parte, teritoriul Palestinei 
a fost şi este locuit întotdeauna de diverse etnii şi de 
diferite provenienţe. De aici şi necesitatea de reglementare 
a raporturilor, care în momentele de criză creează tensiuni 
(cf. Ex 12,15-20; 13,3-10; 34,18; Lev 23,5-8; Deut 16,1-8; Ez 
45,21-24). Îmi amintesc cu emoţie despre anii de studinţie 
când mă aflam în Israel. Cu acest prilej am fost invitat 
acasă de Prof. Sh. Talmon (1948-2004), pentru a lua parte 
la celebrarea Paştelui. Am avut prilejul unic de a cunoaşte 
pe Prof Talmon şi familia sa în viaţa particulară. El a fost 
omul de legătură cu Vaticanul şi prin urmare un om 
important, şi în acelaşi timp mi-a făcut onoarea ca la 
sfârşit, împreuna cu un grup mic de studenţi din grupul 
nostru, care am participat la cursurile ţinute de 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, să fim invitaţi la o 
recepţie dată de prim ministrul de atunci, asasinat de unul 
dintre coreligionari lui. Numele său este Iţac Rabin şi-i 
mulţumesc pentru oroarea ce mi-a fost făcută. Dunezeu 
să-l odihnască! 

2. 4. 1 – Două momente deosebite ale evreilor în Sinai 

Sărbătoarea Paştelui prezentată cu această ocazie (cf. 
Num 28,16-25) este cu mult modificată decât a fost în textul 
precedent. Noutatea acestei sărbători consta în faptul că toţi 
izraeliţii erau ţinuţi să mănânce vreme de şapte zile azime, 
adică pâine nedospită. Coordonatele în care se desfăşoară 
acţiunea din acest text biblic sunt cele cunoscute până acum: 

a) sărbătoarea Paştelui nu comportă nici un sacrificiu 
public; 

b) mielul pascal este jertfit şi consumat în cadrul familial 
(cf. Ex 12,1-11). 

Este vorba despre cele şapte zile pe cuprinsul cărora 
ţinea sărbătoarea Paştelui, însă cu specificarea tipului de 
sacrificiu ce trebuia adus în fiecare zi. Sacrificiile începeau 
deja în prima zi, iar tot în această zi şi în ziua şaptea nu era 
permisă prestarea vreunei munci oarecare, în plus era 
adunare la templu din Ierusalim. În ziua şaptea nu se mai 
aducea nici un sacrificiu lui Dumnezeu. Iată în ce consta 
concret natura sacrificiilor în cinstea Domnului: se aducea 
jertfă ardere de tot constând din doi viţei, un berbec şi şapte 
miei de un an, ce trebuiau aduşi ardere de tot pentru 
Domnul. Împreună cu aceştia toţi, mai trebuiau aduse jertfă 
de făină frământată cu untdelemn şi împărţite după cum 
urmează: trei zecimi pentru fiecare viţel, două zecimi 
pentru berbec şi câte o zecime pentru fiecare miel din cei 
şapte. Apoi mai trebuie luat un ţap ca jertfă de ispăşire 
pentru ”păcatele poporului” (Num 28,22). Nu este în această 
expresie o chemare îndepărtată a sacrificiului lui Isus, care a 
avut un caracter de ispăşire ”pentru noi şi pentru păcatele 
noastre”. 

Al doilea moment deosebit în celebrarea Paştelui îl 
constituie textul din Lev 23,5-8. Acest text păstrează anumite 
asemănări ca formă, conţinut, datare şi origini cu cel din 
Numeri, prezentat mai sus. Şi într-un caz, şi în altul, autorul 
sacerdotal a fost acela care şi-a spus cuvântul. Ambele 
sărbători încep cu sărbătoarea azimelor, există doar o mică 
diferenţă în ceea ce priveşte data sărbătorii Pascale, atât în 
Num 28,16-25, cât şi în Deut 16,1-8 unde asimilarea este 
completă deja. La origine, era vorba despre două sărbători 
cu caracter diferit între ele, prima era mai apropiată de o 
cultură de păstoriţe (cf. Ex 12,1-51), iar a doua sărbătoarea 
avea un caracter agricol, la care trebuie să adăugam şi acele 
rituri de reînnoire sau de un nou început, conform acestor 
rituri evreii se abţineau total de la bunurile materiale care îşi 
făceau apariţia în acea perioadă de timp. Deci, trebuia 
consumată pâinea nedospită sau, cum se numea ea în 
ebraică mazzot. În acest caz, este de presupus, că o asemenea 

sărbătoare este legată de oferta cu primi snopi, pe care i-am 
amintit deja mai sus. Tradiţia ebraică le va unifica într-o 
singură sărbătoare (cf. Deut 16,3), istoricizându-le şi 
punându-le în relaţie cu marele act salvific întreprins de 
Dumnezeu ”cu braţ puternic”, prin care El a eliberat pe 
poporul său din robia Egiptului, lucru despre care a fost 
vorba în Ex 12,1-11. Pâinea fără aluat este explicată în citatul 
biblic de mai sus, ca un Paşte celebrat în condiţiile de atunci 
vitrege în timpul ieşirii din Egipt. Aşadar, este opera 
deuteronomistului care a unit aceste două sărbători în una. 
Prin urmare, pâinea fără aluat trebuia să amintească evreilor 
de ani grei petrecuţi de ei în mizerie, sărăcie şi muncă grea 
după bunul plac al egiptenilor. De asemenea, tot această 
pâine trebuia să le amintească evreilor că au părăsit Egiptul 
în mare fugă. În felul acesta, evreii trebuiau să-şi amintească 
în toate zile existenţei lor. Prin urmare, aşa de cruntă a 
trebuit să fie viaţa evreilor în ţara Egiptului că nu-şi puteau 
permite s-o uite vreodată. 

2. 5 – Primul Paşte sărbătorit pe Pământul Făgăduinţei 

Textul biblic asupra căruia intenţionăm să ne oprim în 
continuare, cu scopul cercetării noastre în paginile Bibliei, 
evreii odată ajunşi în pământul Canaanului, au comemorat 
această sărbătoare fundamentală pentru ei (cf. Ios 5,10-12). 
Sunt de semnalat elemente noi şi specifice, care au apărut 
deja în celebrarea acestei sărbători organizat de Iosue în 
persoană. Era un moment prea important, pe care atât Iosue, 
cât şi poporul, care au păşit victorioşi în ţara Canaanului. 
Locul ales de Iosue pentru acest eveniment cu adevărat 
minunat se numea Ghilgal, oraş situat ”în partea de răsărit a 
Ierihonului” (Ios 4,19), după cum notează Biblia. Pe aici 
Iosue, preoţii, chivotul legii, dar şi poporul evreu au trecut 
apele Iordanului şi s-au îndreptat mai departe spre Ghilgal, 
unde întreg poporul a rămas peste noapte. Cuvântul ghilgal 
înseamnă cerc de pietre devenit mai târziu numele mai 
multor localităţi (cf. Deut 11,30; 2Re 2,1). Ghilgalul lui Iosue 
se găsea între Iordan şi Ierihon, dar localizarea lui de fapt 
rămâne necunoscută. Acest loc de cult foarte vechi va 
deveni mai târziu sanctuarul principal al tribului lui 
Beniamin. Regele Saul, primul rege în Israel, a ales 
Ghilgalul, care devenise între timp un centru important atât 
politic, cât şi religios (cf. 1Sam 11,12-15). Profetul Oseea, ca şi 
alţii profeţii, ostili regalităţii vor condamna cultul adus lui 
Dumnezeu în acest loc, precum şi proclamaţia lui Saul ca 
rege (cf. Os 4,15; 8,4; 9,15; 12,12; Am 4,4; 5,5-7). Explicaţia în 
jurul acestui loc nu este de loc întâmplătoare, ne este dată de 
Biblia însăşi: 

”«Astăzi am ridicat de la voi ocara Egiptului», 
de aceea se şi numeşte locul acela Ghilgal, până în ziua de 

astăzi!”
(Ios 5,9). 
Mai întâi, Ghilgal ar însemna cerc geografic, însă nu a 

putut fi localizat până astăzi, deşi localitatea ca atare ar fi 
trebuit să se afle nu departe de Iordan, la nord de oraşul 
Ierichon. Interesant că în cazul acestui oraş, Biblia încercă să 
vină cu o a doua explicaţie a termenului Ghighal. Ea se 
bazează pe un joc de cuvinte ce plecă de la verbul ”a se 
rostogoli”, iar locul ar fi purtat numele de loc de 
”rostogolire”. Pe de altă parte, autorul biblic consideră pe 
cei netăiaţi împrejur sunt de fapt ocara poporului evreu, aşa 
cum treceau ei în ochii egiptenilor. Sau poate, autorul sacru 
ar fi avut în vedere generaţia celor netăiaţi împrejur 
provenind din generaţia celor din deşert. Aici la Ghilgal, 
Iosue săvârşeşte două gesturi cu valoare de simbol: 

a) cele douăsprezece pietre înfipte în pământ spre 
amintire; 

b) actul trăirii împrejur. 
La trecerea răului Iordan, evreii au retrăit aceleaşi 

momente emoţionante ca şi odinioară la trecere Mării Roşie. 
Relatarea trecerii Iordanului şi intrarea în Ţara Canaanului 
(cf. Ios 3,1-5,12), este prezentată în Ios 3,7; 4,14.23. Este 
deosebit de impresionantă comparaţia textuală a acestor 
două evenimente importante în care găsim un paralelism 
aproape total:

a) Domnul opreşte apele râurilor Iordanului (cf. Ios 3,7-
4,18), aşa cum odinioară secase Marea Roşie (cf. Ex 14,5-31); 

b) arca îi conduce pe evrei la trecerea Iordanului (cf. Ios 
3,6-17; 4,10-11), ca odinioară stâlpul de foc (cf. Ex 13,21-22; 
14,19-20). 

Iosue îndeplineşte pur şi simplu acelaşi rol pe care 
odinioară l-a îndeplinit Moise la trecerea Mării Roşii. Apele 
Iordanului s-au despărţit în două: ”cele de la vale s-au scurs, 
iar cele care vin de sus, se vor opri ca un perete” (Ios 3,13), iar 
preoţii cu ”chivotul legii”, precum şi întreg poporul au putut 
trece în voie ca pe uscat. În amintirea acestui fapt, Iosue a 
însărcinat doisprezece bărbaţi, câte unul din fiecare trib, 
care au luat câte o piatră din apele Iordanului şi pe care 
Iosue le-a înfipt în pământ spre amintire, ”că Israelul a trecut 
Iordanul ca pe uscat!” (Ios 4,22). Era ”în ziua a zecea a lunii întâi” 

(Ios 4,19), când s-au petrecut toate aceste lucruri. Aluzie este 
evidentă la cartea Exodului, când fiecare evreu face totodată 
primele pregătiri în vederea sărbătorii Paştelui. De 
asemenea, se aduce şi o motivaţie teologică foarte 
importantă şi care se află la baza acestor evenimente: 

”Ca să cunoască toate popoarele pământului, 
că puterea Domnului este mare!” (Ios 4 ,24).
În acest text se dă şi o direcţie universală sărbătorii 

Paştelui prin puterea lui Dumnezeu faţă de care popoarele 
au tot respectul lor. Pietrele, un obicei pus în practică încă de 
pe vremea patriarhilor, erau înfipte în pământ pentru ca să 
”amintească că Israel a trecut Iordanul pe uscat!” (Ios 4,22). A 
doua hotărâre foarte importantă pentru a sărbători Paştele 
se referea la hotărârea lui Iosue ca toţi participanţii la actul 
exodului, dar născuţi în plin deşert, să fie tăiaţi, cu mic, cu 
mare, împrejur, pentru că cei mai mulţi evrei nu fuseseră 
încă tăiaţi împrejur, constatase Iosue. Pe toţi aceşti bărbaţi, 
Iosue, ajutat de preoţimea israelită, va îndeplini ritualul 
tăierii împrejur. Este clar, că toţi cei ce au primit tăierea 
împrejur aveau nevoie de un timp de convalescenţă ”până ce 
s-au vindecat” (Ios 5,8c). Autorul biblic consideră că prin 
tăierea împrejur s-a făcut un act de dreptate şi demnitate 
pentru evrei, pentru că cei netăiaţi împrejur au fost 
consideraţi ca fiind ocara egiptenilor. Astfel explică şi 
motivează autorul biblic ritul tăierii împrejur. Cele două 
rituri fiind pe deplin îndeplinite, Iosue putea trece acum la 
cel mai important moment, sărbătoarea Paşilor! În acelaşi 
timp, Ghilgalul a devenit un loc important de pelerinaj 
pentru evrei şi care avea să cunoască momentul său de 
glorie şi de dezvoltare religioasă pe vremea regilor, mai 
precis sub Saul (cf. 1Sam 11,12-15). Ghilgal a fost unul din 
locurile sacre canannene pe care poporul evreu l-a preluat ca 
atare. Acest oraş a devenit pentru evrei un adevărat 
memorial sacru, care trebuia să le amintească de legăturile şi 
datoriile lor faţă de Iahve, precum şi de minunile pe care 
Dumnezeu le-a săvârşit în favoarea evreilor în momentul 
trecerii Iordanului. Este foarte interesantă în acest context 
menţiunea din Ios 4,24: ”Popoarele pământului … să se teamă 
mereu de Domnul Dumnezeul vostru!”. Este o notă, sau mai 
bine zis, o recunoaştere publică a tot ceea ce Dumnezeu a 
săvârşit în favoarea evreilor până acum. De fapt, în istoria 
mântuirii minunea este un semn tangibil al voinţei salvifice 
a lui Dumnezeu cu valoare universală. 

Aceste paralelisme existente între cartea Aşadar, între 
timp s-a încheiat deja şederea prelungită a evreilor în 
deşertul Sianiului şi o dată cu acest fapt, Israelul a păşit într-
o nouă etapă de dezvoltare a sa din punct de vedere istoric, 
teologic şi religios. Faptul că evreii vor trece de la stilul de 
viaţă nomadă, la cea sedentară, va influenţa într-o măsură 
importantă modul de viaţă şi de organizare a lor la nivel 
interior. De localitatea Ghilgal, este legată prima sărbătorire 
oficială a celebrării Paştelui pe Pământul Făgăduinţei (cf. Ios 
5,10-12). Tradiţia legată de aportul lui Iosue este deosebit de 
interesantă şi instructivă şi din alt punct de vedere. Cu 
siguranţă suntem în faţa unei prime tentative de a combina 
cele două sărbători importante: paştele păstorilor nomazi şi 
sărbătoarea azimelor, care era specifică agricultorilor 
sedentari şi producători de grâne. Acum este ocazia istorică 
în care evreii au continuat să mănânce azime şi după 
sărbătoarea propriu zisă. Mai târziu, în timpul monarhiei, 
sărbătoarea Paştelui, chiar dacă avea un caracter centralizat 
ca pe vremea lui Iosue, ea redevine totuşi ceea ce ea a fost 
dintr-un început, o sărbătoare eminamente de familie. 
Tocmai, acest caracter familiar, specific de altfel sărbătorii 
Paştelui ne face cunoscută şi legislaţia iahvistă (cf. Ex 12,21-
27), în care noi sesizăm şi primele elemente ale unui hagadah 
al Paştelui evreu. Aşadar, sărbătoarea Paştelui sub Iosue 
este acum celebrată pe câmpia Ierihonului, după o nouă 
trecere, adică pesah a lui Dumnezeu, aşa cum a trecut El 
odinioară în Egipt pe la casele evreilor (cf. Ex 12,1-28; 13,3-
10). Aceste paralelisme existente între cartea Exodului şi cea 
a lui Iosue găsesc la Sfinţii Părinţi următoarele reflexii. Aşa 
cum patima şi învierea lui Cristos din morţii reînnoiesc din 
punct de vedere spiritual evenimentele Exodului (cf. 1Cor 
10,1), tot astfel Iosue a dăruit la toate acestea prima 
împlinire. Sfinţii Părinţi au considerat că toate acestea fapte 
ce s-a împlinit acum, sunt de fapt o figură sau un tip a lui Isus 
Cristos. În felul acesta, pregătirile în vederea celebrării 
Paştelui pe pământul Canaanului au fost încheiate, 
sărbătoarea putea acum începe. Iată punctele mai 
importante ale acestei sărbători pregătite de Iosue: 

a) evident, era specificată mai întâi data exactă a 
Paştelui: ”în ziua paisprezecea a lunii, seara!”(Ios 5,11), aşa cum 
se face şi în cartea Exodului: ”în ziua paisprezecea a lunii 
seara!” (Ex 12, 6). În felul acesta, Iosue respectă cu 
minuţiozitate toate prescrierile făcute odinioară de Moise; 

b) semn că evreii au luat deja în posesie Pământul 
Făgăduinţei: ”a doua zi de Paşti au mâncat din roadele 
pământului acestuia azime şi boabe prăjite! (Ios 5,11). Prin 
acesta, ei au marcat intrarea oficială în ţara Cananului, ”unde 
curge lapte şi miere” (Ex 3,17; 13,5; 33,3; Lev 20,24). 
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„Ştirea proastă o reprezintă faptul că marea majoritate a 
faptelor şi datelor prezentate în acest volum sunt adevărate, 

iar cea bună o reprezintă faptul că citiţi această carte, ceea ce 
însemnă că vechiul complot menit să controleze destinul 

omenirii nu a avut încă succes deplin, cu toate că semnele de 
avertizare despre existenţa acestuia se află peste tot.”

JIM MARRS

Evident, a scrie despre societăţile secrete, care 
conduc lumea de la începuturi până astăzi, constituie 
un act temerar, deoarece există temerea ca astfel de 
autori, care dau la iveală secrete bine păzite, să fie 
eliminaţi. Şi, totuşi, în pofida oricărei primejdii au 
pătruns pe piaţa cărţii din România, trei astfel de 
volume, ce dezvăluie câte ceva din conspiraţiile 
ultrasecrete ale unor societăţi oculte: Clubul Bilderberg 
(Cristina Martin), Stăpânii lumii. O istorie a conspiraţiilor 
(Jean Carlos Castellón), şi Guvernarea secretă a lumii. 
Istoria ocultă care leagă Comisia Trilaterală, 
Francmasoneria şi Marile Piramide (Jim Marrs). 
Chestiunea, care ne preocupă în faţa acestei invazii de 
cărţi, este aceea dacă nu cumva existenţa unor astfel de 
societăţi secrete, care guvernează lumea din umbră, nu 
este totuşi oportună? Asistăm, de decenii la o explozie 
demografică fără precedent, la o diminuare a 
resurselor Terrei, la actualizarea teoriei lui Malthus, 
încât ne întrebăm, fără a fi în măsură să dăm un 
răspuns plauzibil, dacă omenirea nu se află deja într-o 
criză profundă, în pofida unei tehnologii de vârf? În 
susţinerea acestei ipoteze cităm pe Maxwell Taylor 
care într-un interviu din 1981, inserat în cartea lui Jim 
Marrs (p. 151) spunea: „Consider deja ca fiind morţi mai 
mult de un miliard de oameni. Ei se găsesc în locuri din 
Africa, Asia şi America Latină. Nu putem face nimic pentru 
salvarea lor. Criza demografică şi problema resurselor 
alimentare ne dictează ca nici măcar să nu încercăm să o 
facem, căci este o pierdere de timp”. În fine, ce ne-am face 
dacă lumea n-ar fi condusă din umbră, manipulată de 
societăţile secrete? Chiar Giordano Bruno teoretizase 
manipularea maselor, războiul psihologic, într-un 
tratat, obscur astăzi, De vinculis in genere, iar Louis 
Pauwels şi J. Bergier (v. Dimineaţa magicienilor, Nemira, 
2005, carte ce trebuie citită pentru dezvăluirile făcute 
în legătură cu societăţile secrete germane, despre 
alchimie, despre teoria lumii îngheţate a lui Hans 
Horbiger, despre scufundarea Atlantidei etc.) scriu 
despre confreria celor Nouă Necunoscuţi ce urcă până la 
Asoka şi care şi astăzi şi-ar manifesta prezenţa subtilă. 
Probabil, ne-am afla în situaţia observată de autorul 
Tratatului despre Sublim (v. Arte poetice. Antichitatea, Ed. 
Univers, 1970, p. 356): „Dar poate că, aşa cum suntem, 
mai bine-i să fim supuşi decât liberi, pentru că, slobozi cu 
totul, faţă de cei din jurul nostru, în goana nebună după 
avere, întocmai ca nişte scăpătaţi din închisoare, am îneca 
lumea într-un potop de nenorociri. Într-un cuvânt, spuneam 
că ceea ce roade caracterele celor de azi este nepăsarea, în 
care, afară de câţiva, toţi ne ducem viaţa, neostenindu-ne şi 
neîncepând ceva decât pentru fală şi plăcere şi nicidecum 
pentru vreun folos vrednic de râvna şi onoarea noastră”. 
Avem, aşadar, în faţa noastră ultima dintre cărţile 
citate mai sus ce apare sub emblema SUB PECETEA 
TAINEI (SAMIZDAT), şi este structurată în cinci părţi 
(Societăţile secrete moderne, Amprentele conspiraţiei, 
Rebeliune şi revoluţie, Societăţile secrete vechi, Misterele 
antice), fiecare dintre acestea încheindu-se cu o sinteză 
a autorului (Comentariu). Debutând cu o Introducere 
detaliată, Jim Marrs avertizează pe cei mulţumiţi de 
alcătuirea lumii (aluzie, evident, la Leibniz, deşi n-o 
spune), să nu citească cartea, explicând, totodată, ce 
este conspiraţia (în treacăt fie zis, şi misterele eleusine 
şi mithraice erau tot nişte societăţi secrete, care 
pedepseau cu moartea pe oricine le dezvăluia 
secretele. La fel, probabil, şi gruparea G 7). Lumea, în 
pofida aparenţelor democratice, este condusă din 
umbră de grupuri minuscule de oameni: Cartea de faţă 
reprezintă un studiu al acestor societăţi secrete, atât 
moderne, cât şi antice şi asupra rolului lor în istoria lumii, 
este o încercare de a dezvălui secretele, de a cerceta 
adevăratul înţeles al misterelor pe care le ascund (p. 10). 
Prin urmare, dacă lumea este expresia unui punct de 
vedere al celor puţini, survine întrebarea de ce aceştia 

nu se desconspiră pentru a-şi preciza intenţiile. Viaţa 
umană până la proba opusă este un dar divin, însă cu 
răbdare parcurgând cartea, extrem de bogată în 
informaţii, urmărind citările autorului din diferite 
surse, ce aduc argumente contrare, încât în finalul 
lecturii orice om de bună-credinţă se va întreba 
stupefiat cine ne controlează existenţa? Pământeni sau 
extratereştri? Aşadar, dacă de-a lungul secolelor au 
existat tot felul de societăţi secrete, ele fiind examinate 
în capitole speciale, astăzi se pare că trei astfel de 
asociaţii (Comisia Trilaterală, Consiliul pentru Relaţii 
Externe şi Grupul Bilderberg) controlează destinele 
lumii, ele reunind între membrii lor o elită din diverse 
ţări: capete încoronate, preşedinţi de state, mari 
politicieni, savanţi, economişti, bancheri etc., care se 
întâlnesc periodic şi stabilesc următoarea etapă de 
viaţă. Familiile Rockefeller, Morgan şi Rothschild au 
un rol important şi chiar dacă şi-au făcut averile în 
condiţii nu tocmai oneste, şi-au legat, ulterior, numele 
de multiple acte de binefacere în folosul umanităţii. 
Aceste asociaţii ce reunesc grupuri restrânse de bărbaţi 
sau femei „nu numai că manipulează desfăşurarea 
evenimentelor importante de pe plan mondial, ci controlează 
şi fundaţiile scutite de impozite... Mai mulţi scriitori 
specializaţi în acest domeniu merg până într-acolo încât 
chiar sugerează că aceste persoane sunt la rândul lor 
îndrumate sau controlate de inteligenţe neumane, descrise 
ca fiind <gardieni de închisoare> sau <custozi>” (p. 75). În 
Comentariul pe care îl face primei părţi (Societăţile 

secrete moderne), Jim Marrs sugerează, printre altele, că 
aceste societăţi secrete moderne urmăresc instalarea 
unui guvern mondial – chestiune pe care o regăsim şi 
în cartea Cristinei Martin, CLUBUL BILDERBERD, p. 
22, idee străveche întâlnită în India antică. A se vedea 
în acest sens, H. Zimmer Filozofiile Indiei, Humanitas, 
1997, p. 94. Mai aproape de noi, ideea unui stat 
universal, a unei fraternităţi universale, a unei 
concordii între Occident şi Orient l-a obsedat pe 
Alexandru cel Mare (v. A. Bonnard Civilizaţia Greacă, 
III, Editura Ştiinţifică, 1969, cap. Geniul lui Alexandru 
sau Fraternitatea, care, deşi pornise campania contra 
perşilor ca o replică la invaziile persane asupra Greciei, 
la Maraton, Salamina, Plateea etc.), care pe parcursul 
ostilităţilor a năzuit la crearea unui imperiu mondial -, 
existând totuşi teama ca un astfel de guvern mondial 
să cadă sub controlul unei persoane ca Hitler (al cărui 
tată era fiul nelegitim al unui baron Rothschild din 
Viena, p. 126). Sunt dezbătute, astfel, culisele 
Raportului de la Muntele de Fier, ale Războaielor din 
Vietnam şi Coreea, ale celor două Războaie Mondiale, 
ale Revoluţiei Ruse, în fine, Revoluţiile Franceză şi 
Americană, digresiuni în jurul Protocoalelor 
Înţelepţilor Sionului, societăţile secrete Illuminati, 
Francmasoneria, Rozicrucienii, enigmaticul conte de 
Saint – Germain (reperat la Londra prin 1743, p. 187, 
însă Jonathan Black în Istoria secretă a lumii, Nemira, 

2008, p. 338, spune că respectivul conte apăruse prin 
1710 la Veneţia, iar prin 1822 mai trăia încă), care 
uimise prin longevitate şi buna cunoaştere a unor 
evenimente istorice, ce uimeau pe erudiţi, susţinând că 
multora le-a fost contemporan. Voltaire afirmase că 
Saint – Germain „cunoştea tot ce se putea cunoaşte la acea 
vreme” (p. 187), iar despre Pico della Mirandola 
declarase maliţios „şi încă ceva pe deasupra”. Între 
societăţile secrete vechi, Templierii au făcut să curgă 
multă cerneală în jurul lor, încât nici astăzi nu s-a 
clarificat ce anume ar fi găsit în fundaţiile Templului 
lui Solomon (templu conceput după modelul unui mai 
vechi templu sumerian, p. 204, iar la pagina 232 
construcţia Templului este atribuită unui personaj 
malefic), în sfârşit, Jim Marrs citează pe Knight şi 
Lomas (p. 225), care presupun că Templierii au ajuns 
pe coastele Noii Anglii în 1308: „În Newport, Rhode 
Island, există o piatră de hotar în formă de turn, care este 
copie fidelă a arhitecturii cu forme rotunde specifică 
Templierilor şi datează din secolul al XIV-lea” (p. 225). 
Acest turn de la Newport este reprodus şi de D. 
Todericiu în volumul Spre America înainte de Columb, 
Ed. Ştiinţifică, 1966, p. 241, iar Gavin Menzies  (v. 1421 
ANUL ÎN CARE CHINA A DESCOPERIT LUMEA, 
2007, p. 302 şi urm.) îl atribuie chinezilor. În spatele 
Templierilor se ascundea „Prieuré de Sion sau Stăreţia 
Sionului... una dintre cele mai vechi şi mai puternice 
societăţi secrete din istoria omenirii” (p. 231) societate 
care i-a cuprins în rândurile ei pe Leonardo da Vinci, 
Robert Fludd, Newton, V. Hugo, Jean Cocteau. 
Înfiinţată la sfârşitul secolului al XI-lea, Stăreţia 
Sionului urmăreşte readucerea pe tronul Franţei a 
dinastiei Merovingienilor, problemă căreia Michael 
Baigent, Richard Leigh şi Henry Lincoln i-au consacrat 
volumul Moştenirea Mesianică (Ed. RAO, 2006). 
Încheiem, cu câteva referiri la partea a cincia (Misterele 
antice), secţiune în care se discută despre gnosticism 
(curent de gândire iniţiat de Simon Magul şi ilustrat de 
Marcion, Menandru, Carinthius, Carpocrat, Basilide, 
Valentin, acesta din urmă fiind cel mai de seamă 
maestru gnostic, despre Cabala (fără a-i aminti pe 
Gershom Scholem şi Moshe Idel), despre enigmatica 
civilizaţie din Sumer, anterioară celei egiptene, ocazie 
pentru autorul nostru de a invoca faptul că apariţia 
acestei civilizaţii insolite s-a datorat, nici mai mult nici 
mai puţin, decât unor extratereştri numiţi Anunnaki, 
care veneau de pe o planetă pierdută Nibiru, pentru a 
căuta aur pe Terra. Întâmplarea face ca şi Stefan 
Erdmann să scrie despre aceşti Anunnaki în volumul 
Pe urmele zeilor. Tehnică genetică de acum 400.000 de ani, 
tom apărut tot la editura ANTET. Uimeşte faptul că, 
suveranii sumerieni aveau domnii de sute, mii, zeci de 
mii de ani, încât s-a născut întrebarea dacă nu erau 
extratereştri sosiţi pe Terra (v. C.W. Ceram, Zei. 
Morminte. Cărturari. Romanul arheologiei, Editura 
Ştiinţifică, 1968, p. 241). Dacă pentru Jonathan Black (v. 
Istoria secretă a lumii, NEMIRA, 2008, p. 143), Marea 
Piramidă „este o uriaşă maşinărie de încarnare”, Jim 
Marrs îl citează pe Zecharia Sitchin (p. 289), pentru 
care „Marea Piramidă a lui Keops era de asemenea un 
indicator spaţial. De la mare înălţime, Piramida se vede cu 
ochiul liber... Ştim că Marea Piramidă a fost pictată în 
diverse culori ce ar fi putut fi metalizate pentru a mări 
gradul de reflectare a undelor laser sau radar”, ipoteză cu 
care a fost de acord savantul Maurice Chatelain de la 
NASA. Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că întregul 
volum al lui Jim Marrs se citeşte | se reciteşte cu 
interes, fervoare şi insatisfacţia de a nu putea schimba 
nimic din actuala stare de lucruri. Câteva semne de 
întrebare. Astfel, la pagina 219, autorul scrie că „La 
întoarcerea din cea de a 17-a Cruciadă,...”, poate a 7-a, 
deoarece opt au fost de toate. La pagina 233 numele 
preotului Antoine Gelis este ortografiat şi Giles. La 
pagina 280 sunt reproduse nume de localităţi din 
Mesopotamia şi America Centrală. La denumirile 
Cholima | Colima ne întrebăm dacă nu poate fi asociat 
şi Kolîma (Kolyma)? La pagina 281 suntem informaţi 
că Anunnaki făceau experienţe genetice, dând naştere 
la fiinţe monstruoase, încât e posibil ca şi Enkidu să fi 
fost o astfel de vietate.

* 
JIM MARRS – GUVERNAREA SECRETĂ A LUMII. 

Istoria secretă ce leagă între ele Comisia Trilaterală, 
Francmasoneria şi Marile Piramide. Traducere de Nicolo 
Della Pupa, Ed. ANTET, an neprecizat. 

Ionel SAVITESCU
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nu numai pentru titlul lor sugestiv, ci şi pentru 
conţinutul lor, numai trei: Plumb în loc de pâine, Ordinea 
socială şi Dar de Crăciun, în care fostul deputat liberal în 
legislaţia 1884-1888 taxează de asasini ai poporului pe 
acei care au înăbuşit în sânge ţărănimea răsculată, 
învinuind pe conservatori şi ceilalţi liberali 
antibrătienişti că au trădat patria şi în loc ca ţăranilor 
să li se dea pâine, guvernanţii le-au dat gloanţe de 
plumb. Cu acest prilej proaspătul gazetar de la 
„Democraţia”, înarmat cu o doză de romantism şi de 
generozitate, ataca faimoasa opoziţie unită, care a 
înăbuşit în sânge şi a astupat gura ţăranilor cu plumbi, 
că reprezentanţii ei s-au făcut „cu sau fără conştiinţă, 
instrumentele oarbe ale trădării naţionale” (C. Dimitrescu-
Iaşi, Plumb în loc de pâine, în „Democraţia”, Bucureşti, 
an I, nr. 21/1888).

Desele schimbări de guvern, prin formule care mai 
de care mai mult sau mai puţin conservatoare sau 
liberale, aşa-zisele neînţelegeri între cele două mari 
partide n-au fost decât pretexte pentru ca cele două 
clase  burghezia şi moşierimea să-şi „asume” 
conducerea statului pentru a-şi apăra interesele. 
Adoptarea unor forme noi de viaţă publică sau 
culturală, de care au fost învinuiţi liberalii, sau 
rămânerea la formele tradiţionale de care erau deseori 
criticate partidul conservator şi apendicele lui: 
junimismul, au constituit motive de reproşuri 
reciproce, fiecare din aceste partide şi grupuri politice 
considerând că „slujesc”, în felul lor, patria.

Dacă junimismul era puţin conservator o grupare 
politică tampon în împrejurările „grele” ale partidului, 
tot aşa şi în sânul partidului liberal se ivesc unele 
disidenţe, care se socoteau în măsură să aducă aer 
proaspăt în partidul, care în 1870 se considera 
antimonarhic, dar care a guvernat 12 ani neîntrerupţi 
cu sprijinul monarhiei, după 1876.

Dezvoltarea burgheziei noastre după 1879 ca şi 
avântul care-l ia capitalul bancar după această dată, cu 
sprijinul capitalului german, fac să se creeze şi mai 
multe fisuri în partidul liberal. Ion C. Brătianu, 
susţinut de oculta de la Banca Naţională în frunte cu 
Eugen Carada, n-avea să se împace cu formula unui 
guvern P.S. Aurelian şi nici cu radicalismul lui Panu, 
care mai târziu avea să se apropie de partidul 
conservator.

După moartea lui Ion Brătianu, lupta pentru şefia 
partidului se da şi mai acută în sânul partidului. 
Dimitrie Sturdza, proaspătul şef al partidului liberal, 
deşi acceptase pe Ionel Brătianu în ministerul condus 
de el la 1897, n-avea să se împace cu prezenţa acestuia, 
dar nici cu gruparea aurelianistă atacată mai ales de 
Eugen Carada. Deşi se făceau declaraţii de 
subordonare partidului, totuşi ziarul partidului liberal, 
„Voinţa Naţională” învinuia gruparea aurelianistă că 
intenţionează să constituie un partid aparte. Totuşi, la 
10 mai 1897, dată iarăşi importantă pentru viaţa şi 
activitatea lui C. Dimitrescu-Iaşi, apare ziarul 
„drapelul” al grupării aurelianiste, care număra câţiva 
bărbaţi politici de seamă ca: P.S. Aurelian, Emil 
Constantinescu, financiarul partidului liberal, C. 
Dimitrescu-Iaşi, Emil Porumbaru, Gh.Dem. 
Teodorescu, V.A. Urechia, N. Xenopol şi alţii. Acum 
începe a doua parte a activităţii gazetăreşti a lui C. 
Dimitrescu-Iaşi, care n-a făcut parte numai din 
conducerea ziarului, dar a fost chiar redactorul-şef al 
acestui ziar şi „a avut o colaborare aproape zilnică, 
toate semnate cu numele său” (C. Dimitrescu-Iaşi, Omul 
şi opera, Bucureşti, 1934, p. 400).

Cine erau drapeliştii? S-a răspuns că această 
grupare „marca existenţa unei puternice disidenţe”, 
alcătuită din „reprezentanţi ai burgheziei mici şi 
mijlocii, elemente cu vederi mai înaintate în ceea ce 
privea susţinerea unor revendicări democratice” (I. 
Lungu, op.cit., p. 225). Într-adevăr, drapeliştii luptau 
împotriva şefiei lui Sturdza, dar când veleităţile de 
şefie a partidului se observa manifest la V. Lascăr, 
gruparea aurelianistă se considera apărătoare a 
programului liberal de la Iaşi din 1892. Este iarăşi 
adevărat că drapeliştii cereau lui D.A. Sturdza să 
pornească la înfăptuirea unui program de reforme ca: 
alcătuirea unui program referitor la instrucţia publică, 
crearea Casei rurale pe care C. Dimitrescu-Iaşi a 
susţinut-o în parlament (C. Dimitrescu-Iaşi, Discurs 
rostit în parlament la discuţia proiectului legii Casei rurale, 
în Desbaterile Adunării deputaţilor 1897), învederând cu 
acest prilej că legea Casei rurale nu e o „primejdie 
socială, cum cdredeau cercurile retrogade şi nici „o 
simplă lege financiară, menită să faciliteze transacţiile 
dintre vânzătorii şi cumpărătorii de pământ” (Ibidem), 
ci cu totul altceva; o măsură care să satisfacă noile 
curente sociale apărute. Guvernanţii, dojenea 
profesorul de filosofie şi sociologie, au îndatorirea să 

sesizeze direcţia în care se mişcă masele populare, nu 
de a se opune curentului care s-a format, ci să-l ajute 
„în mersul său mai departe şi în majoritatea cazurilor 
să-i regleze chiar mersul” (Ibidem).

Dar numai C. Dimitrescu-Iaşi ştia ce înseamnă 
drapelismul şi ce rol a avut ziarul „Drapelul” în epoca 
aceasta. Unii din membrii partidului şi-au îndreptat 
privirile către trecutul glorios al acestui partid, 
mulţumindu-se cu faima trecutului, alţii însă, spune el, 
„luând trecutul ca punct de plecare” caută „să 
studieze şi să priceapă nevoile momentului, 
îmbrăţişând cu căldură soarta păturilor democratice şi 
căutând să dea satisfacţie năzuinţelor din ce în ce mai 
puternice ale acestor straturi sociale” (C. Dimitrescu-
Iaşi, În chestia programelor politice, în ziarul „Drapelul”, 
an I, nr. 81 din 19 august 1897), să urmărească deci, 
cum subliniază redactorul şef, „să călăuzească în 
rezolvarea problemelor sociale şi politice de luminile 
ştiinţei moderne”.

De aici se poate vedea şi mai bine poziţia grupării 
liberale drapeliste ai căror membri, cei mai mulţi 
avocaţi şi profesori, erau proveniţi din păturile mijlocii 
ale burgheziei. C. Dimitrescu-Iaşi a fost sufletul 
ziarului acestei grupări, grupare care până la urmă s-a 
reîntors la matcă,  „a dat frăţeşte mâna”, cum se 
exprima „Drapelul” în numărul său din 30 ianuarie 
1898.

C. Dimitrescu-Iaşi revine şi el, alături de gruparea 
aurelianistă la partidul liberal, continuându-şi însă 
munca de elaborare a legii învăţământului secundar şi 
superior din 1898. Pe drept cuvânt s-a spus că Spiru 
Haret a fost factorul politic al acestei legi, iar C. 
Dimitrescu-Iaşi factorul pedagogic. Se împlinea unul 
din idealurile sale: acela de a se realiza o reformă 
şcolară sprijinită pe principiile pedagogiei moderne. 
Expunerea de motive îi aparţine, deşi el n-a vorbit 
despre lucrul acesta, cu siguranţă din modestie. Dar 
Raportul cu care a prezentat proiectul de lege ca şi 
intervenţia sa în parlament pentru a-şi susţine opera 
dovedesc o multiplă şi profundă cultură filosofică şi 
socială.

Încă din 1880, şeful partidului naţional-liberal, Ion 
C. Brătianu, declarase în Parlament punctul de vedere 
al partidului cu privire la instrucţiunea publică „de la 
al cărei mod de organizare atârna viitorul ţării 
noastre” şi că o asemenea problemă, „a atras atenţia 
deosebită a guvernului meu” („Monitorul oficial”, nr. 
257 din 15/27 noiembrie 1880). O lege însă trebuie să 
corespundă intereselor şi aspiraţiilor ţării. Deşi se 
formulase declarativ principiul egalităţii şi al porţilor 
deschise, egalitatea şi libertatea n-au putut opera din 
plin în problema învăţământului.

După 1870, o mişcare favorabilă reformei educaţiei 
se manifesta aproape în întreaga Europă. Se căuta să se 
găsească o dezlegare cât mai judicioasă problemelor 

oşcolare (Au lecteur, în „L'école nouvelle”, I, n  1, 
novembre 1876, p. I). Şcolile se înmulţesc, acţiunea lor 
se amplifică şi statul caută să facă eforturi de a se 
interesa direct de instrucţia populară mai ales şi chiar 
de a-i da o anumită direcţie pedagogică. Şcoala trebuia 
să răspândească ştiinţa de a favoriza şi aplica şi mai 
ales se căuta să se dovedească faptul că nu avea numai 
rolul de a pregăti „des hommes armés pour la lutte de 
l'existence” (Fr. Gueux, Histoire de l'instruction et de 
l'éducation, deuxième édition, Lausanne-Paris, 1910, p. 
284), nu numai să transmită cunoştinţe, ci să formeze 
„forces reflechies de l'esprit et se propose de former un 
homme qui voit, observe, pense et raisonne. Il a la 
pretention d'assurer aux enfants des peuples une 
education liberale” (Ibidem, p. 285).

Într-adevăr, cu secolul al XIX-lea educaţia devenea 
din ce în ce mai mult o problemă socială. Se fac 
propuneri de organizare a învăţământului de cultură 
generală şi a celui universitar. În mod cu totul deosebit 
se acordă din ce în ce mai mult atenţie învăţământului 
profesional superior - şcolile şi institutele politehnice 
apar pe lângă universităţi ca forme de învăţământ 
superior. Eforturile lui Guizot, ale lui Victor Duruy, 
Jules Ferry de a organiza în Franţa un învăţământ 
popular gratuit, obligatoriu şi laic a întâmpinat 
rezistenţa cercurilor clericale. Spiritele liberale sub al 
doilea imperiu sunt îndepărtate de la catedrele 
universitare. Catedre suprimate pentru conţinutul lor 
înaintat.

Cu toate acestea noua politică şcolară liberală se 
impune în Franţa. Şcoala, zicea Fr. Buisson, profesor 
de pedagogie la Sorbona, trebuie să fie o şcoală de 
politică liberală constituită a îndeplini această funcţie 
în sânul democraţiei, învăţământul primar trebuie să 
fie laic, şi nu trebuie să pregătească oameni pentru 
biserică, ci membri ai unei societăţi, el nu poate fi 
decât gratuit, pentru că, devenind un serviciu social, el 
nu va fi pentru nimeni un privilegiu, el trebuie să fie 
un învăţământ obligatoriu pentru toţi copiii. (va urma)

personalităţi ieşene
(urmare din pagina 15)

Traducerea 
broşurilor turistice

Broşurile turistice sunt texte scurte care prezintă 
într-o lumină atractivă diferite locuri sau produse. 
La prima vedere, traducerea lor pare uşoară dar nu 
este deloc aşa. La fel ca şi turistul si traducătorul 
trebuie să treacă graniţa dintre cultură si limbă. De 
aceea, traducătorul întîlneşte multe probleme de 
traducere, dacă ne gîndim în special la termenii 
culturali care  nu au un echivalent în limba ţintă.

Principala funcţie a broşurilor turistice este 
aceea de a prezenta produsul în aşa fel încît să 
atragă atenţia turistului. Ele se axează pe cititor şi 
sunt strîns legate de cultură chiar şi în timpul 
acestei perioade de globalizare.  Impactul pe care îl 
au asupra cititorului variază în funcţie de vîrstă, 
cultură generală si opinii. 

Problemele cele mai des întîlnite de traducătorii 
broşurilor turistice sunt:

Pragmatice - atunci cînd există diferenţe între 
funcţia textului sursă şi aceea a textului 
ţintă

Culturale - se referă la diferenţa dintre 
norme, obiceiuri, convenţii, cum ar fi 
convenţiile legate de tipul de text sau cele 
referitoare la stil

Lingvistice - se raportează la diferenţa 
structurală între două limbi, în special la 
vocabular şi la structura frazei.

Specifice textului – fac referire la textul sursă 
şi la prezenţa figurilor de stil, a jocurilor de 
cuvinte şi a neologismelor.

Atunci cînd traducătorul întîlneşte una dintre 
aceste probleme de traducere el poate folosi două 
strategii principale: conservarea şi substituţia 
lexicală. Conservarea lexicală  se poate realiza prin 
repetiţie, uşoare adaptări ortografice, traducere 
lingvistică, note de subsol sau explicaţii incluse în 
text. Substituţia lexicală poate lua diferite forme: 
sinonimie, omitere sau naturalizare (înlocuirea 
unui cuvînt cultural din textul sursă cu unul 
specific culturii ţintă).

În concluzie, putem afirma că pentru traducerea 
broşurilor turistice nu este necesară doar 
cunoaşterea tehnicilor de traducere. Este necesară 
şi o bună cunoaştere a culturii sursă pentru a putea 
înţelege şi traduce corect textul sursă. Traducătorul 
trebuie să aibă în vedere  şi categoria de cititori 
căreia i se adresează pentru că o traducere care pare 
bună pentru o anumită categorie de cititori poate să 
pară eronată pentru o altă categorie de cititori.

Mădălina TONEGARU
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Domnul STEFU DOREL părăsi în grabă locuinţa 
îngrijorat peste măsură de mirosul din ce în ce mai 
puternic de friptură în sos propriu. Vipia de afară 
făcuse din garsoniera închiriată de la ultimul etaj un 
sui-generis cuptor cu microunde, iar neliniştea că ar 
putea deveni gustărică pentru canibali avea deja un 
serios fundament raţional. În răcoarea liftului se gândi 
dacă n-ar fi bine să-şi mute acolo rezidenţa, însă 
mirosurile îi anihilau entuziasmul. Ajunse cu bine 
afară şi se trânti pe o bancă din micul scuar dintre 
blocuri, la umbra iluzorie a unor salcâmi prăfuiţi. Avu 
puterea să se mire de longevitatea unei bănci, din lemn 
totuşi, în perimetru, apoi căzu într-un fel de dulce 
comă închipuindu-şi că se află într-o saună. Era totuşi 
un intelectual! Asistent universitar, specialist în psiho-
sociologie la o universitate particulară, pasionat de 
muzică veche şi fluturi, dar şi disperat de faptul că 
rectorul îi pusese în vedere să predea, în două zile, 
titlul tezei de doctorat şi, culmea, prin cap nu-i trecea 
nicio idee. Nici măcar aia cu luatul uneia de-a gata! Era 
desigur un fraier, unul dintre acei oameni cinstiţi care 
nu au nicio şansă în viaţă!  Disperarea era, desigur, cea 
care îi dădea forţa să urmărească acum, acţiunile pline 
de inteligenţă ale unor copii din cartier ce şutiseră 
furtunul de la gura de incendiu, dăduseră drumul la 
robinet şi se scăldau fericiţi, care cu jetul furtunului, 
care în băltoacele formate, unde de altfel au apărut, de 
prin subsoluri probabil, mai multe raţe, nişte câni 
lăţoşi, ba chiar şi câţiva godăcei, mari amatori de 
tăvăleală în noroi alături de copilaşi. Bucuria câtorva 
stropi de răcoare în arşiţa cumplită a verii, devoala 
viaţa mai puţin cunoscută a cartierului.  

DOREL se simţea şi el fericit, mai ales că puştii 
scăpaseră de câteva ori jetul peste banca unde se afla. 
Un fel de forţă lăuntrică îl făcea acum să fie nepăsător 
la perspectivele destul de sumbre referitoare la slujbă. 
Numai că, de undeva din adâncurile blocului, ieşi 
domnul administrator, un fost tovarăş de nădejde, din 
fostul aparat represiv, care începu să înjure cu multă 
pricepere copii şi să-i pocnească, destul de meseriaş, 
cu un ciomag, unul din atributele nelipsite unui bun 
administrator. 

- Bă, inconştienţilor, fire-ar mă-ta a dreacu' şî dare-
ar dreacii-n voi să dee, voi risipiţi apa, iar copii dăn 
AFRICA nu are nici măcar dă băut, băăă! 
Nemernicilor, habar n-aveţi dă suferinţele altora, 
numai dă voi vă pasă, zbiera el, printre înjurături şi 
gâfâieli, pilde moralizatoare şi îndemnuri la 
solidaritate între popoare, în spiritul 
internaţionalismului proletar. 

Starea de lenevie fericită zbură din DOREL cu 
viteza luminii şi o idee de certă valoare îl fulgeră. Asta 
era! A doua zi se prezentă la rector, domnul profesor 
TARARACHE, zis şi CROCODILU' , cu titlul tezei şi 
direcţiile de cercetare: 

Atitudinea noilor generaţii faţă de pseudovalorile 
perisabile, induse de propaganda comunistă, 
referitoare la solidaritatea între popoare. 
Argumentări şi studii de caz.

Undeva se auzi un muget şi DOREL îşi închipui că 
vestitul MINOTAUR va apărea cu scopul clar de a-l 
sfârteca. Bietele lecturi din tinereţe îşi arătau acum faţa 
ascunsă. De unde MINOTAUR!? Era chiar domnul 
rector, un fan declarat, nostalgic al vechilor tradiţii, 
care-i indica precis unde să-şi bage tema de cercetare, 
plus câteva amănunte despre mama sa. DOREL reuşi 
să evite o carte care zbura spre el, dar nu şi călimara 
ornamentală, din bronz, apoi părăsi demn biroul 
rectorului. Abia afară izbucni în plâns. Cum simţise 
însă că banca aceea din spatele blocului este o sursă de 
inspiraţii (el ca un descreierat ce era, credea că este 
vorba de un vortex energetic), se duse direct acolo şi se 
aşeză. Zarva copiilor, mamele care strigau îndemnuri 
de luptă de la ferestre, câinii sau doamnele rrome care 
insistau să primească ceva de pomană nu-l puteau 
tulbura. Privea ca hipnotizat la muncitorii care lucrau 
(mă rog, este un fel de a spune!) la un bloc din 
apropiere. Sticle de bere, bancuri, bâza, fumat, dormit 
pe schele, cu alte cuvinte, viaţă tatăăă, nu glumă! Şi, în 
mod sigur, nimeni nu le cerea vreo temă de cercetare, 
sau doctoratul. Ideea veni de la sine!  Simplă, deci 
genială!

- Băăă, ia să-mi bag io picioarele-n el de doctorat şi 
de muncă la catedră! Intru în construcţii, fac doi ani 
cârcă, apoi devin calificat, mă pun pe trai, ca băieţii 
ăştia simpatici, şi, după alţi trei ani, am bani mai mulţi 
decât în o sută de ani de universitar, cu ei îmi iau un 
doctorat de-a gata, şi-l scuip în bot şi pe boşorogu' ăsta 
de-mi mănâncă sufletul acu'!   

Precum vedem, DOREL începuse să devină înţelept 
numai privindu-i pe bravii constructori. Vă daţi seama 
ce va să fie peste cinci ani?! 

Visătorul
Părea un fel de visător
Când l-a văzut întâia oară
La ora tainică de seară
Spunându-i vorbe de amor.

În negura crepusculară
Cu voce clară de tenor,
Părea un fel de visător
Când l-a văzut întâia oară.

Cuprins ca  de-un fior de dor,
O prinse fin de subsuoară,
Luându-i banii şi-o brăţară,
Încât ar spune tuturor:

Părea un fel de visător!
                                    

  Vasile Larco

Votul uninominal 

Schimbarea, cred că este-n bine, 
Căci înainte-n mod stupid, 
Minţea partidul pentru tine. 
Acum, minţi tu pentru partid. 

 Mihai Batog-Bujeniţă

Rondelul bătrânilor
                    

Bătrânii-s trişti la bătrâneţe,
Motive au atât de multe,
Nu mai stă nimeni să-i asculte
Nici când au lacrimi reci pe feţe.

Merg des la doctori să-i consulte,
De griji ar vrea să se dezveţe,
Bătrânii-s trişti la bătrâneţe,
Motive au atât de multe.

Nu-s înţeleşi când dau poveţe,
Sunt socotiţi din lumi oculte,
Au parte de jigniri, insulte,
Nu li se dau măcar bineţe,

Bătrânii-s trişti la bătrâneţe. 

 Corneliu Văleanu

DECIZIA
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ Noaptea nunţii 

Fiind abia la început, 
S-a confesat spre mama ei 
Că-n noaptea nunţii a avut 
Emoţii… ca de obicei! 

 Nicolae Darie

Pseudofabula fenomenului generalizat 
  
Un fenomen se-ntinde iute, „spirt" 
Din Cucuieţi şi până la New-York. 
O zi întreagă omul stă la birt 
Şi bea pân' se îmbată ca un porc. 

  Apoi, împleticit, pe trei cărări, 
Când soarele păleşte în fereşti, 
Se leagă de muieri, rostind măscări, 
Făcând cu deştu' gesturi cam 
porceşti... 
  
Iar peste cam un ceas, trecând de 
pod, 
De-ţi iese-n cale, nasul ţi-l întorci; 
Borât pe haine şi chicat prin glod, 
De la o poştă pute ca la porci, 

  Dar îţi ghiceşte unele intenţii 
Şi te combate chiar, în termeni critici; 
Că de la el nu poţi avea pretenţii 
Când s-au porcit şi oamenii politici... 
................................................ 
Aşa încât,urmările fireşti 
E clar că n-au întârziat să vină: 
Pe fondul comportărilor porceşti 
Şi gripa, iată-a devenit porcină!  

Vasile Vajoga
  
Ghinion rebusistic

Soaţa-l prinse pe Mardare
Răvăşit, la prima oră,
C-o bătrână…ţuică tare
Şi în faţă c-o…”minoră”.

Unui bătrân crai
              
Reticent, ba chiar cu frică,

UNIVERS: 
Infinitul ce se-adună în comoara unui vers.
FLORI: 
Stropi subtili de curcubee ce-s îmbrăţişaţi de sori.
FLUTURI: 
Flori purtate de-adiere spre cleştarul unor ciuturi.
MACI: 
Sânge scurs prin aur pur la comanda unui vraci.
POEM:
Univers ce se crează când talazurile gem.
POZĂ: 
Fantoma unui spin având parfum de roză.
TRANDAFIRI:
Suspine efemere pe-un ciob de amintiri.
ORCHIDEE: Încătuşaţii fluturi cu-mbrăţişări de fee.
BALAURI: Străpunşi de vii în visuri prin vineţii coclauri.
COŞMARURI: Aripile de smoală ce zboară spre calvaruri.
PLĂCERE:Epava unei clipe dintr-un ocean de fiere.
PIATRĂ:
Tăria amintirii ce s-a-ncrustat pe vatră.
ASTRU:
Sclipire de speranţă 'necată în albastru.
COMETE:
Codane răsfăţate înveşmântate-n plete.
TUIA:
Străjer la o răscruce ce cântă ”aleluia”.
PLECARE:
Un început de moarte ascuns în depărtare.
IUBIRE:
Fărâmă de vitraliu topită-n amintire.
NECAZ:
Fisură în carena ce-nfruntă un talaz.
PRIVIGHETOARE:
Aripa unui cântec ce-a învăţat să zboare.
HAR:
O caldă-mbrăţişare a unui vis hoinar. 
PACE:
Uşoara aţipire a unui zeu rapace.

Uşurel aruncă plasa:
„Singurică, singurică?”
„Oh… desigur, doar cu coasa”!

                  Aurel Popescu

Rondelul liliacului

Când înfloreşte liliacul
Cu flori mărunte, parfumate,
Întreb eu, care este leacul
Iubirilor neaşteptate?!

Din sufletu-mi pribeag, săracul
Răzbat ecouri depărtate
Când înfloreşte liliacul
Cu flori mărunte, parfumate.

Năstruşnic  Cupidon cu arcul
Ţinteşte inimi ne-apărate
Şi-adună plin de haz, cu sacul
Iubirile neonorate,

Când înfloreşte liliacul

Amalia Crusos

Remediu

Chiar dacă n-a-nghiţit pastile
Scăpă de-o boală mai tenace,
Că, dacă omul are zile,

Nici zece doctori n-au ce-i face.

Vasile Vajoga

Ajutor guvernamental pentru nevoiaşi

Slavă Domnului că iară
Ajutorul le soseşte:
Dă guvernul sfoară-n ţară…
Că săpun se mai găseşte!

Opinia unui om simplu intrat în criză

Sunt ţăran needucat,
Dar nu-s prost numaidecât.
Ştiu şi eu în ce-am intrat…
Că miroase - aşa urât!

                           Ioan Frenţescu

NEBUNIE:
A fi sau a nu fi... un dram de poezie. 
FERICIRE:
Un vis ce se destramă 'nainte de trezire.
VIAŢĂ:
O vâlvâtaie scurtă pe-un firicel de aţă.
ZĂPADĂ:
Hlamida veşniciei pe ciotul din ogradă.
NATURĂ:
Eternitatea-n falnica-i parură.
GRĂDINĂ:
Paleta unui pictor de lumină.
CURCUBEU:
Eşarfă-mpodobind grumaz de zeu.
ASTROLOG:
Dresor de stele-n şea de inorog.
MAG:
Echilibrist pe aşchii de toiag.
COCOR:
Speranţa care trece ca un nor.
ASTRONAUT:
Un sol din viitor ajuns trecut.
PARADIS:
Fantasma căţărării din abis.
INFERN:
Hotar prin care visele se cern.
IAD:
Pe calea fericirii veşnic vad.
RAI:
Iluzie drapată-n zvon de nai.
PLOAIE:
Când norii plâng, văzduhul se înmoaie.
POTOP:
Apoteoză-n visul unui strop.
STRIGOI:
Tip declasat ce-apare-n haine noi.
UMOR:
Stea căzătoare călărind un nor.

Uni.. Versuri
Eugen DEUTSCH
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degustări cultural - literareZile trăite încet într-un 
1labirint de oglinzi

Motto: „În general adevărurile sunt cam triste
 şi de aceea lumea nu le iubeşte.“

Maica Benedicta 
(Zoe Dumitrescu-Buşulenga)

„Pluteam în basmul nostru fericiţi, 
Dar au venit amurguri reci cu ceţuri grele, 

Pe geamuri dalbe s-au tras lungi perdele“   

Emil Brumaru

În Gândul, nr. 1128, din 10 iulie, Andrei Pleşu 
dialoghează grav cu Cristian Tudor Popescu:  „Experienţa 
mea de scriitor în ziare este că scrii degeaba.[…] Eu nu am 
sentimentul că în urma vreunui articol de-al meu s-a 
schimbat vreodată ceva. A, m-am stricat cu cîte un prieten 
sau m-am înrăit cu un duşman, dar, în general, de schimbat, 
n-am schimbat nimic. Am un exemplu. Am scris odată 
despre un domn pe care l-am văzut vorbind despre artă 
plastică la televiziune. E un domn care habar n-are despre ce 
vorbeşte, e tot numai ambalaj, şi-a luat o costumaţie, o 
postură de connaisseur, de expert şi vorbeşte aiurea. M-am 
enervat şi am scris un articol despre el. (L-aţi recunoscut, cu 
pipă cu tot, pe Radu George Serafim? – n.n.). Credeţi că s-a 
întîmplat ceva? (Da! Acelaşi RGS şi-a  publicat recent teza de 
doctorat cu un titlu şi conţinut ilustrativ pentru citatul de mai 
sus: Oglindirea întru românism ca rânduială şi dumirire – n. n.). 
Omul face în continuare caraghioslîcurile alea fără nici un fel 
de probleme. şi, în general, tot ce am scris n-a stîrnit decît 
vîrtejuri, dar n-a modificat realităţi. […] Soluţia este să scrii 
fără iluzii. Nu scrii pentru că eşti misionat să salvezi 
naţiunea, scrii pentru că îţi dictează conştiinţa ta să scrii, asta 
ştii să faci cel mai bine, trăieşti eventual, din asta.“

Revista sătmăreană Poesis a împlinit douăzeci de ani! 
Înfiinţată şi condusă admirabil de neobositul poet şi animator 
cultural George Vulturescu, revista s-a impus, datorită ţinutei 
publicistice, alături de festivalul omonim, mai întîi într-un 
spaţiu unde tradiţia locală lipsea cu desăvîrşire, pentru a 
deveni o voce distinctă şi importantă în peisajul literar 
românesc. Numărul festiv, 218-219-220, apărut în excelente 
condiţii grafice, conţine, ca de obicei, texte interesante despre 
fenomenul poetic românesc şi universal. Vasile Spiridon (O 
viziune pulsatilă), recunoscînd în Marin Mincu un „fin analist 
al poeticităţii româneşti mai ales interbelice şi postbelice“, 
comentează Panorama critică a poeziei româneşti din secolul al 
XX-lea: „Bine articulat teoretic şi atitudinal, discursul lui ne 
zdruncină habitudinile şi ne obligă să avem necondiţionat o 
reacţie de aprobare sau de respingere“, lucrarea fiind „o 
apariţie care marchează bilanţul unei cariere de critic şi 
teoretician literar.“ Viorel Mureşan (Amurg în bibliotecă) scrie 
despre poezia lui Dumitru Chioaru,  în timp ce Daniela Sitar-
Tăut (Amnezia şi anamneza: între îngerire şi dezîngerire) 
descoperă în poezia lui Horia Bădescu „un clivaj estetic 
rafinat, cu ecouri lirice blagiene şi argheziene, în care 
vocabulele simple, dar elastice semantic conferă zicerii o 
tonalitate melancolică.“ Cu aplicaţie şi nici pe departe 
complezente sunt comentariile lui Gheorghe Manolache 
(despre Ion Radu Văcărescu), Radu Cange (despre regretatul 
Dan David, „cel prea devreme plecat dintre noi“), Emanuela 
Ilie (despre Cassian Maria Spiridon şi Dan Mircea Cipariu), 
sau Boris Marian (despre Bianca Marcovici, Nina Cassian, 
Dieter Schlesak şi Cilibi Moise). Două excelente interviuri, cu 
Horia Gârbea („Lingvistic, cultura română este una marginală în 
Europa şi în lume“) şi Octavian Soviany („Nu contează atît de 
mult ce scrii sau cum scrii, contează gaşca din care faci parte“ – pe 
care l-am mai amintit, găsindu-l şi într-un număr anterior al 
revistei Poezia, semn că nu ne citim atent între noi, sau nu ne 
pasă!). Poezie multă, sensibilă şi de calitate completează un 
număr de referinţă. La  mulţi ani!

Revista botoşeneană Hyperion, nr. 4-5-6(180-191-182), ne 
răsfaţă, din nou, cu un sumar extrem de generos. Spicuim, 
doar, dintr-un număr pe care îl recomandăm călduros spre 
lectură. Confesiunile lui Ion Zubaşcu, în dialog cu Adrian 
Alui Gheorghe („Opera mea literară adevărată e chiar destinul 
meu“): „Destinul meu şi al Maramureşului la care faci referire 
stă sub semnul tragediei comunismului, a unei nenorociri 
istorice care a năvălit peste poporul român, frîngîndu-i şira 
spinării şi făcîndu-l să nu mai fie niciodată de acum înainte, 
în vecii vecilor, ceea ce a fost de la începutul lumii pînă în 
1946. […] Am întemeiat şi eu o familie numeroasă, să-mi 
umplu singurătatea şi tristeţea care mi-au năclăit fiinţa toată 
viaţa“; dialogurile Andrei Rotaru cu Tudorel Urian („La noi 
valoarea are soarta taurului din luptele de corridă“) şi Svetlana 
Cârstean („Mă hrănesc din mixajul poeziei cu proza“), textele 
semnate de Valentin Coşereanu (Ipostaze ale sublimării), 
Pompiliu Crăciunescu (Miezul realităţii), Ion Sapdaru (Natură 
moartă cu nepot obez), Al Cistelecan (Lirismul „didonic“de 
Ardeal), Nichita Danilov (În vizită la un consilier prezidenţial), 
Petru Ursache (La început a fost suferinţa), Emanuela Ilie 
(Primul alter al lui Noica), Anton Adămuţ (Începutul misiunii), 
Antonio Patraş (E. Lovinescu. Discurs asupra metodei), Irinel 
Antoniu (Orfeu în roman), sunt completate cu poezie bine 
aleasă (Ioan Moldovan, Liviu Ioan Stoiciu, George 
Vulturescu, Constantin Abăluţă, Andrei Zanca, Liviu 
Apetroaie, Marius Chelaru) şi cu pagini ilustrative pentru 
„starea actuală a prozei româneşti“; anchetele revistei (Cum 
este cu putinţă canonul?, Scriitorul – destin şi opţiune, Dreptul de 
autor prin ochii scriitorilor) se citesc cu folos; nu în ultimul 
rînd, remarc traducerile din Konstantinos P. Kavafis, Ben 
Okri, Marie-Claire Bancquart, August Peter Campbel, Claire 
Askew şi grupajul consistent din poezia postmodernă rusă.

Un număr cuminte este Apostrof, nr. 6 (229) care se 
deschide cu omagiul adus de Marta Petreu  lui Alain Paruit 
„stins din viaţă, la 9 iunie a.c., la Paris, după trei săptămîni de 
spitalizare şi după o lungă suferinţă, pe care şi-a purtat-o cu 
demnitate. Născut în 25 februarie 1939, în Franţa, dintr-un 
tată originar din Braşov şi o mamă originară din Ardennes, 
Alain Paruit a trăit în România între 1948 şi 1969, după care a 
emigrat în Franţa, unde atradus peste 100 de volume de 
literatură şi filosofie românească. […] Literatura română 
pierde cel mai mare traducător din română în franceză pe 
care l-a avut vreodată.“ Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Textele semnate de Gelu Ionescu (Nicolae Manolescu „la două 
mîini“), Irina Petraş (Legea tare a numerelor mici) comentînd 
ultimul roman al lui Filip florian, Zilele regelui, Ştefan Borbely 
(Constructe victimare) despre noul volum de însemnări zilnice 
al lui Livius Ciocârlie, Cu dinţii de lînă: Jurnal 1978-1983, 
Marta Petreu (Trei cărţi de Emil Cioran), Iulian Boldea 
(Literatura română şi iluziile ei) evident despre Eugen Negrici, 
sunt toate în nota obişnuită a revistei, fiind construite cu 
migală şi argumentate cu seriozitate. Dosarul numărului, 
cuprinde partea a II-a a studiului despre povestirile fantastice 
ale Anei Blandiana, semnat de Marco Cugno (De la umbra 
cuvintelor la umbra realităţii). „În plină criză mondială şi 
apostrofică (noi simţindu-le din plin pe amîndouă)“ – după 
cum mărturiseşte „redacţiunea“, prezentul număr este unul 
trist-festiv. Să sperăm şi să le dorim „apostrofilor“ ca această 
tristeţe să nu fie… iremediabilă!

Revista de experiment literar Feed back, nr. 1-2-
3/ianuarie-februarie-martie, se remarcă printr-o solidă 
secţiune Eseu, unde semnează Vasile Spiridon (Eminescu – 
afinităţi specioase), Mircea Eliade (Eminescu, poetul rasei 
române), Tudor Ghideanu (Sören Kierkegaard, voinţa de voinţă. 
Alegerea alegerii. Entweder - Oder), Daniel Bâlbă (Raţiune şi 
credinţă la Sören Kierkegaard – Despre paradoxul credinţei), 
Lucian Gruia („Ochiul orb“şi „urechia tăcerii“). Am mai reţinut 
paginile semnate de Nichita Danilov („De la Shakespeare la 
Cărtărescu“ şi oleacă îndărăt), Radu Vasile Chialda (Trilogii 
hermeneutice ale culturii), Horia Zilieru (Discurs despre sex şi 
spionaj poetic), Liviu Antonesei (Victimele inocente şi colaterale 
ale unui sîngeros război cu Rusia care pînă la urmă nu s-a mai 
întîmplat), Ionuţ Caragea (Literatura vituală şi Curentul 
Generaţiei Google) şi de loc în ultimul rînd, poemele vizuale 
realizate de Paul Gorban. De evidenţiat atît coperta cît şi 
concepţia grafică a prezentului număr, datorate lui Călin 
Cocora.

Din România literară, nr. 25, am remarcat Comentariul 
critic asumat de Iulian Boldea: „Temele eseurilor lui Ştefan 
Aug. Doinaş sunt de o diversitate elocventă pentru 
deschiderea culturală a autorului. Fie că scrie despre 
metaforă şi viziune, despre formulă, manieră şi clişeu poetic, 
despre poezie şi experiment sau despre starea de graţie şi 
starea de criză, Ştefan Aug. Doinaş păstrează, în ton şi în 
maniera de a scrie, aceeaşi disciplină austeră şi acelaşi spirit 
grav al cărturarului ataşat de valorile umaniste ale culturii 
universale. […] Eseistul recunoaşte fragilitatea cuvîntului, ca 
material şi vehicul al poeziei de a face faţă «necesităţilor 
interioare» ale spiritului uman. Din această perspectivă, 
identitatea poeziei moderne decurge din «lupta poetului cu 
materia - nu atît rebarbativă, cît neputincioasă - a limbii, 
dinamitarea ei, pentru a o face să cîştige dimensiunea care-i 
lipseşte». Din conştiinţa limitelor condiţiei umane, se 
formulează ipoteza libertăţii interioare a omului, poezia 
nefiind altceva decît «antrenamentul ritual al acestei 
libertăţi». Elementele indispensabile ale structurării 
lirismului nu mai sunt, precizează Ştefan Aug. Doinaş 
afectivitatea şi intelectul, intrând în joc un alt mecanism de 
generare a poeticului, şi anume fantezia. […] Preocupat fără 
încetare de legile, mecanismele şi finalităţile actului poetic, 
Ştefan Aug. Doinaş ne oferă imaginea unui eseist subtil şi 
rafinat, al cărui scris îmbină neîncetat frenezia conceptuală şi 
tonul măsurat, echidistant, dublat de o frază critică austeră, 
cu contur apolinic neîndoielnic“.

Familia, nr. 5(522) se deschide cu un interesant parcurs al 
lui Alexandru Seres (Scriitori prin blogosferă): „Mă preumblu 
de o bună bucată de timp prin lumea minunată a blogurilor şi 
nu încetez să mă mir cîte pasiuni pot ele să provoace. Blogul 
are susţinători fanatici, îndeobşte celebrităţi anonime, şi 
denigratori de mare subtilitate – ca Andrei Pleşu sau, mai 
nou, Mircea Mihăieş. […] Cum să nu te cutremuri cînd 
realizezi că, din cei vreo 10000 de scriitori, cît se presupune că 
ar exista în prezent în România, de-abia vreo sută au blog? 
[…] Dintr-un motiv obscur, scriitorul romîn e mai degrabă 
sfielnic în privinţa manifestărilor creative în spaţiul virtual.“ 
În context, interesantă ancheta Blogging şi literatură, la care 
participă bloggerii: Vasile Baghiu, Leo Butnaru, Ruxandra 
Cesereanu, Vlad Moldovan, Mircea Pricăjan, Miruna Vlada şi 
Mihai Vaculovski. Gheorghe Grigurcu, mereu egal cu el 
însuşi, de astă dată  în Fişele unui memorialist: „Decepţia 
noastră e motivată nu doar prin trăsăturile decepţionante ale 
fenomenului românesc în sine, ci şi prin cele circumstanţiale, ale 
unor momente istorice care nu pot fi interpretate onest decît 
în sensul dramatismului lor singular.“ Traian Ştef continuă 
Povestea Ţiganiadei după Ion Budai Deleanu, Nicolae Oprea scrie 
cu aplicaţie şi dragoste despre „lirica aspră şi vitalistă“ a lui 
George Vulturescu, cel care „aduce cu sine în discurs un 
imens bagaj livresc, nesfiindu-se să apeleze la fraze 
memorabile, după principiul intertextualităţii.“ În rest, poezie 
decentă (Daniel Pişcu, Flore Pop, Daniel Săuca, Ada Ionescu, 
Claudiu Komartin), proză ludică (Leo Butnaru, Mihai Mateiu 
şi Dan-Liviu Boeriu), reflecţii sobre (Andrei Marga – Liturghia 
la Joseph Ratzinger) şi frumoase traduceri (din Gérard 
Augustin de Constantin Abăluţă şi din David Baker de Chris 
Tănăsescu).

În Tomis, nr. 470/mai/2009, am reperat o cronichetă 

despre Paul Iruc, azi „unul din cei mai competitivi profesori 
de română din Constanţa“, cu care am împărţit pe vremuri, o 
tempora! caseta redacţională a Opiniei studenţeşti: Alina Spînu, 
comentează elogios teza de doctorat a lui Paul, intitulată 
„academic şi neutru Eminescu şi devenirea poeziei europene 
moderne“, reproşîndu-i „eroarea tactică“ de a-şi fi publicat 
lucrarea la o editură de provincie şi astfel, cartea, care şi aşa 
„nu este destinată publicului larg“, nu se va vedea „nici 
măcar în acele cercuri rarefiate în care îi este locul, pentru că 
marginea pierde examenul prin neprezentare.“ În rest, i-am 
„degustat“ pe Sergiu Miculescu (Un poet încă necunoscut: 
Eugen Ionescu), George Dumitrache (Mitanaliza lui Ioan Petru 
Culianu între exerciţiu şi metodă), Luana Luban (Portretul 
Doamnei T.), Adrian Tamaş (Danny Boyle, un regizor insular) şi 
Felix Nilolau (Un blazat cu geniu simpatic).

Tribuna, nr. 162 şi 163, aferente lunii iunie, mi-au oferit 
lecturi incitante şi comentarii pe care mă voi strădui să le 
concentrez din motive de spaţiu. Mai întîi, textul dens şi bine 
structurat (în două părţi) de Ion Pop (Introduceri în spaţiul 
avangardei maghiare), pornind de la apariţia a „două volume 
consacrate spaţiului literar vecin de către tîrgmureşeanul 
Kocsis Francisko (Avangarda maghiară în texte şi portrete, 
editura Ardealul 2008) şi, respectiv, de tînărul cercetător şi 
universitar Balàzs Imre József, care tocmai şi-a publicat la 
editura timişoreană Bastion teza de doctorat, Avangarda în 
literatura maghiară din România.“ Laszlo Alexandru 
(Enciclopedia Holocaustului), constată că „nici pînă azi nu 
există un studiu comun, reciproc asumat de specialiştii 
români şi maghiari, privitor la trecutul Transilvaniei de 
Nord“ [şi nu numai, îmi permit să adaug în deplină 
cunoştinţă de cauză!], lipsind „o privire globală neutră, o 
abordare ştiinţifică senină. Problema se complică 
suplimentar, atunci cînd în discuţie intervine şi situaţia 
minorităţii evreieşti, intens persecutate, din această zonă. 
Cele două state vecine şi-au pasat strategic responsabilitatea 
tragediei, în timpul războiului rece.“ Pe acest fond, „se pot 
înţelege miza consistentă şi disconfortul pe care şi le-a asumat 
lucrarea coordonată de Randolph L. Brahan, Enciclopedia 
geografică a Holocaustului din Ardealul de Nord“, recent 
publicată, simultan, la Budapesta şi Cluj, prin care „vocea 
ponderată şi documentată a specialistului din depărtare vine 
să lumină pe teritoriul tensionat de zarva politicienilor.“ 
Horia Lazăr (În jurul metaforei: Derrida şi Ricoeur), Mihai Lisei 
(Reflexul mitului Electra într-un roman modern), Alexandru 
Bogdan Petrovai (Seducţia scriiturii prag), la care se adaugă 
dialogul spumos dintre Ioan Negru şi Dorin Almăşan (Un 
daimon aproape desăvîrşit) sunt reperele importante ale 
numărului 162. Cît priveşte nr. 163, lui Ioan Pop i se alătură 
Ion Vlad (Universul miturilor şi farsa tragică), poeziile lui 
Király Zoltàn, în traducerea sensibilă a lui Ildikó Gábos şi 
Şerban Foarţă, suplimentul Educaţional, excelent servit de 
Irina Ungureanu (De la omul de teatru la „spectatorul 
angajat“:Eugène Ionesco faţă cu trădarea intelectualilor) şi nu în 
ultimul rînd, secţiunea dedicată Bicentenarului Charles Darwin, 
susţinută de Gheorghe Racoviţă (Selecţia naturală, chintesenţă a 
darwinismului) şi Ciprian Bogdan (Nietzsche contra Darwin).

O reîntîlnire (plăcută!) cu revista trimestrială Ex Ponto, 
nr.1(22), ianuarie-martie 2009. Un grupaj consistent de poezie 
(semnat de Liviu Ioan Stoiciu, Cassian Maria Spiridon, Ioan 
Radu Văcărescu, Ion Dragomir, Traian Vasilcău, Octavian 
Mihalcea) şi unul de proză (Dan Perşa, Constantin Novac, 
Constantin Coroiu), sunt completate de eseuri şi studii bine 
construite: Angelo Mitchievici (Bizantinism şi decadenţă), Doris 
Mironescu (M. Blecher: viaţa ca operă), Adrian Tudurachi (Trei 
alegorii ale literaturii în romanul lovinescian), Clarisa 
Trandafirescu („Sub pecetea tainei“– ultima dispariţie a 
Domniţei), Const. Miu (Personajele in absentia în teatrul lui 
Caragiale), Ilie Cileagă (Dinamica şi simbolistica luminii în 
povestirile lui Ovidiu Dunăreanu), Sofia Avram (Asupra unor 
probleme de traducere din Finnegan's Wake). Condiţiile grafice 
de excepţie, splendide reproduceri după uleiurile solare ale 
lui Karl Robert Perko, completează un număr care se citeşte 
cu bucurie şi folos!

În Ateneu, nr.5(477) l-am regăsit şi citit cu încîntarea de 
fiecare dată pe C. D. Zeletin (Rigoarea), alături de Viorica 
Răduţă (Alt Robinson, Bibliotecar pe o insulă), Constantin Călin 
(Reveniri la Bacovia), sau Nicoleta Florean (Eminescu şi religia). 
Ion Horea, la 80 de ani, meditează cu tîlc: „Tutunu-i pus în 
şură şi-i gata de sforat./ În mijlocul ogrăzii se-nalţă ca un 
templu/ Săcastrul, peste care, tîrziu, după-nserat,/ Nu ştiu ce 
constelaţii mai caut să contemplu.“ Şi Constantin Th. 
Ciobanu a intrat „într-o nouă etapă a vieţii“, împlinind pe 19 
februarie 70 de ani, prilejuindu-i lui Cornel Galben un amplu 
interviu cu sărbătoritul.

Din Convorbiri literare, nr. 6(162), pe lîngă un interviu 
inedit cu istoricul Radu Vulpe (realizat de Dionisie Duma) şi 
rubricile permanente asumate de Irina Mavrodin (Cele două 
limbi ale lui Vona), Maria Carpov (Centre de exegeză), Elvira 
Sorohan (Şerban Foarţă în două transpuneri biblice), Constantin 
Coroiu (Spectacolul Călinescu), Ioan Holban (Romanul secolului 
XX), Antonio Patraş (Psihologia călătorului. Jurnal de critic), 
Liviu Papuc (Mihai Eminescu între bucovinean şi evropean), am 
remarcat un consistent grupaj de poezie (Dorin Popa, Marian 
Ruscu, Dan Petruşcă, Lucreţia Andronic, Irina Roxana 
Georgescu), la care se adaugă, în Biblioteca revistei, Florentin 
Palaghia.   

Al Dumneavoastră somelier,    

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

Iulie 2009 
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Pagină realizată de Marius CHELARU

Poezie persană veche - Rūdakī
Pe numele întreg Abu 'Abd Allah Ja'far ibn Muhammad,  cunoscut drept Rūdakī 

(858 – cca. 940 / 941), se spune că ar fi scris enorm, peste 1.300.000 versete, dar s-au 
păstrat numai 52 de ode (qasida), gazeluri şi poeme tip rubai. 

A tradus în persană, după versiunea în limba arabă a lui Ibn al-Muqaffa' la 
1

Pañcatantra, cunoscută în lumea persană drept Kalīleh o Demneh  – azi pierdută; s-au 
păstrat fragmente în Garshāsp-nama/ Epopeea lui Garshāsp (Garshāsp – un erou care se 
lupta cu monştrii), a lui Abu Mansur Ali ibn Ahmad Asadi Tusi (m. 1072, la Tabriz, în 
Iran), considerat de mulţi drept al doilea mare poet al epopeii iraniene, după 
Ferdoussi. Una peste alta, au supravieţuit doar 900 de versuri de la Abdullah Jafar Ibn 
Mohammad Rūdakī (cunoscut ca Rūdakī, întâlnit şi în transliterările: Rudagi or 
Rudhagi), supranumit Ādam ul-Shoara, „Adam al poeţilor”. În 1963, Sa'īd Nafīsī a 
publicat o serie de alte fragmente pe care le consideră ca aparţinând lui Rudaki.

S-a născut în satul Rudak (Panjrud), din Khorasan, în Persia, azi localizat în 
Tadjikistan, oraşul Panjakent (oraş în provincia tadjikă Sughd, odinioară parte din 
Sogdiana; de altfel încă se văd ruinele oraşului străvechi, lângă ale celui actual). A 
murit, probabil, în 329/ 940), acelaşi an în care s-a născut Firdousi. Poezia lui, din 
punct de vedere lingvistic, conţine puţine cuvinte arabe şi urmează caracteristicile 
gramaticale ale stilului „Khurāsānian”. Uneori foloseşte cuvinte arabe în locul unora 
persane; de pildă harb în loc de  război sau khasm în loc de duşman etc. Poezia lui are şi 
calităţi şi didactice, şi lirice. Este probabil să fi versificat şi poveşti. A tradus Kalīla şi 

2Dimna  în versuri. În a sa istorie a poeţilor (Tazkirat-us-Shuara), Daulah Shah scria: 
„Poeţii din toate timpurile au fost cinstiţi de regi şi nobili… dintre poeţii din Persia, 
Rudaki a primit de la Amir Ahmad Samani un dar de 80000 de dirhemi pentru 
traducerea lui la Kalīlah wa Dimnah”. Şi Sandbād-nāmih (Povestea lui Sindbad) a fost, s-a 
spus, scrisă tot de el. (Povestea are o istorie complicată şi sunt controverse despre asta. 
Se consideră, în general, că a fost scrisă/ adusă în persană/ arabă de acelaşi autor care 
a scris/ tradus şi Kalilah va Demnah; oricum, sunt mai multe versiuni de mai largă 
circulaţie, singura completă fiind considerată a lui Zahiri Samarqandi. Cele două 
versiuni versificate sunt atribuite lui Rūdakī şi Asadi Tusi, apoi a apărut o alta, Ketab-e 
Hakim-e Sandbad, datată în secolul al XIII-lea era noastră, compusă de Azod al-din 
Yazdi, contemporan cu Hafez.)

A compus poeme în gen mathnavi, qit'ah (fragmente), qaside (ode) şi rubayyī. 
Fragmentele (qit'ah) lui au o expresie/ un stil sfătos. Odele lui (qasida) sunt, în 
general, scrise în manieră elogioasă. Are şi o odă în care îşi descrie propria condiţie, şi 
de aceea, pentru noi este şi mai interesantă. Lui îi este atribuită de mulţi invenţia 

3rubay -ului. Există un fir epic în odele lui, dar, de asemenea, se poate vedea căutarea 
formulei simplificării excesive. Conform cercetărilor lui Mas'ūd Farzād, Rūdakī 

4(considerat şi fondatorul literaturii tadjice) ar fi inventat 12 ritmuri prozodice . Natura 
are un rol semnificativ în structurile lui literare şi în elementele imaginative ale lui. 
Sunt mai multe urme de cultură străveche iraniană şi zoroastriană decât elemente 
arabo-islamice. În această imaginaţie a lui, subiectivul se transformă în perceptiv.

Este adesea privit drept primul geniu literar al limbii persane moderne şi/ sau 
fondatorul literaturii persane clasice. A scris într-un alfabet numit „perso-arabic” (la 
alfabetul persan s-au adăugat patru litere, între care Å [p] şi ê [g]; sunt limbi cu 
alfabete derivate din arabă/ persană care nu folosesc scrierea perso-arabică, ex.:  jăwi, 
pentru scrierea în limba din Malayezia, dar şi care folosesc aceste litere adiţionale: 
urdu, tătară, azeră, turca otomană ş.a., în unele cazuri, pentru reprezentarea unor 
litere/ sunete non-arabe, au fost create noi litere prin adăugarea de puncte ori linii la 
alte litere deja existente). 

Orbirea lui a creat dispute. Unii biografi au susţinut că a fost complet orb, alţii nu 
spun nimic, alţii nu spun că s-ar fi născut orb (Samani, de pildă, sau poetul şi 
prozatorul Ahmad ibn Umar ibn Alī, cunoscut şi ca Nizamī-i Arūzī-i Samarqandī, 
cunoscut al lui Khayyam). Unii cercetători au susţinut că modul în care descrie culorile 
nu relevă că ar fi fost orb sau cel puţin că s-ar fi născut orb. Scriitorul iranian Sa'īd 
Nafīsī, 1896-1966, în cartea Muhīt-i zindagī va ahvāl va ash'ār-i Rūdakī/ Biografia, mediul şi 

5vremurile lui Rudaki, discuta asta  pornind de la analiza poemelor lui Rudaki, a 
evenimentelor istorice din vreme, modului cum le-a relatat, dar şi de la cercetările 

6antropologului Mihail Gherasimov , care a reconstituit, în 1937, chipul lui Rudaki 
după un deget găsit în mormântul poetului. Astfel, Nafīsī spune că Rudaki, ca şi Amir 
Nasr Samani, au fost adepţi ai Ismailismului (persană: Esmā'iliyān ) şi, cum prin anii 
940, puţin înaintea morţii lui, a fost o revoltă împotriva acestei ramuri a şiismului. 
Rūdakī a fost prins, torturat, şi-a pierdut vederea, puţin după asta murind. După o 
viaţă de onoruri, a murit sărac.

Rūdakī a fost invitat de timpuriu la curtea sultanului samanid Nasr al II-lea ibn 
7Ahmad (914-943), stăpânitorul din Khurasan  şi Transoxiana. A devenit un apropiat al 

8lui Nasr al II-lea şi s-a bucurat de mari onoruri,  dar, a sfârşit, cum am spus, în sărăcie . 
A adus laude puternicilor vremii, dar cel mai mult a lăudat cunoaşterea, puterea 
omului de a experimenta. Printre temele abordate de el cu predilecţie sunt: trecerea 
timpului, bătrâneţea, inevitabila moarte, sentimentele şi importanţa lor, nevoia de 
fericire, oscilaţiile norocului ş.a.

Inima-mi e sufocata de paru-i ondulat
Iar dorul meu înăbuşit mi-este în vene
Ca suspinele-mi o vor misca eu am sperat
Dar vai! În acea noapte în gâtul-mi s-au înecat si ele…

(ruba'i)

Plângere la batrânete

Toti dintii mei, vai mie! Tociti mai sunt, farâmiciosi, si s-au stricat!
N-au fost ei dinti, ai spune, mai curând „cum e lumina lampii straluceau”,
Oricare alb era, stralucitor cum e argintul, ori perla si coralii în lumina,
Stralucind cum steaua diminetii ori scânteietori de ploaie strop; 
Unul la mine n-a ramas, cazura prada slabiciunii, stricaciunii,

9A cui e vina? „desigur fost-a-n voia astrului Saturn , şi-a curgerii atâtor zile”;
Nu, n-a fost vina lui Saturn, nici curgerea prea multor zile nu a fost;
„Atunci sa fi fost ce”? Si adevarat am spus :„E doar ce Domnu-ti harazeste, prin 

destin”.
Dintotdeauna lumea asta fu – un bulgăre de colb, ce-a fost, şi dus e în trecut
Si asemenea, un bulgare de colb pururea va ramânea, cât legea lumii va dura.
Ce-odinioara leac era, izvor pentru durere poate sa ajunga;

Si ceea ce durere astazi este, din nou balsam de leac ar mai putea sa fie.

Timpul, în fapt, în clipa doar ce tânar fost-a - îmbatrâneste, 

Si iarasi, în acea clipita, într-adevar, re-întinereste ce batrân era.

Multe din deserturile de-azi, fericite gradini erau odinioara,

Iar unele grădini de azi erau, în vremuri, doar un trist pustiu.

Ah tu, cu chip de luna si moscate plete, cum ai putea sa întelegi cum e sa stii…

Cum e c-ai fost sarac, dar tânar altadat', si-acum esti prea stimat, dar prea batrân?

Sa vrei la tine sa se-ntoarca acele ondulate plete, si cochetezi cu ce-ai avut…

În zilele acelea pe tânăr nu l-ai fi văzut, când singura-i avere pletele curgând erau.

Unde sunt zilele când pletele-mi te-ar fi facut s-alergi spre mine?

A fost o vreme când tânar, ferice el era, putea sa-si caute si sa se-amuze,

Sa aiba parte de placere si-n exces, si de sfârsea ce-avea la el în camera-argintata,

Oricând putea sa ia din nou din piata nenumarate alte fara istov,

Putea sa ia-orice juna roaba turca cu sâni rotunzi si tari ca rodiile-n pârg;

O, multe preafrumoase fecioare, ce după el din inimă tânjeau, 

Veneau la el în haine de departe calatori si peste noapte-n taina ramâneau!

Vin stralucitor si ochi ce ravaseau, si chipuri de tulburatoare frumusete,

Oricât de mare pret ar fi avut oriunde, la usa mea tot ieftine mereu erau.

Si fericit mereu, nicicând nu am stiut ca-as putea-a durerii-atingere sa simt

Si inima-mi spre-a bucuriei muzica deschisa ca un câmp întins era.

Multe inima fost-au ca matasea înmuiate de magia prinsa-n al meu vers,

Da, chiar inimi mai tari ca piatra, dure cum e nicovala şi tari!

Mereu privirea-mi dornica era sa vada lungi pletele fecioarelor, 

Mereu atent-mi-era auzul sa sorb întelepciunea din cântarile barbatilor.

Eu casa n-am avut, nici nevasta, nici ale familiei prea strânse legaturi,

Liber eu de toate astea eu eram, constrâns n-am fost în nici un mod.

Iar tu, pe Rudaki de azi, cel mohorât de ani, la ananghie, dar întelept, îl vezi, 

'N-acele zile când tânar el era, nu l-ai zarit, cum nu-i zaresti pe cei umili,

'N-acele zile tu nu l-ai văzut, când hoinărea prin lume fără istov,

Scriind poeme, si bucuros sporovaind o mie de povesti si chiar mai mult.

Au fost timpuri când versurile lui calatoreau mai peste tot,

Au fost vremuri când, de toti, cel mai de seama bard din Khorasan eram numit,

Cine avea grandoare? Cine primea favorurile tuturor de prin ţinut?
10Eu eram cel care primeam favoruri, maretie, din mâna vlastarului lui Saman ,

11Şi chiar de la emirul cel din Khurasan, Nasr , mii patruzeci de dirhami 

Si alte cincizeci fost-au puse-n plus de Printul Pur si Brav;

Iar de la ai lui nobili, risipiţi de peste tot, venit-au alte mii şaizeci;

Acele fost-au vremuri când al meu era norocul, si el de toate-mi aducea.

Acum, acele vremuri s-au schimbat – la fel si eu, schimbat si obosit ar trebui sa mor,

Aduceti-mi bastonul saraciei, caci vremea pentru scris si saracie a sosit!

Orientalia

Iulie 2009 

1 Abū-Muhammad Abd-Allāh Rūzbeh ibn Dādūya/ Dādōē, cunoscut mai ales ca Ibn al-Muqaffa' sau 
Rūzbeh pūr-e Dādūya; înţelept persan (m. cca. 756; după unii, ucis la ordinul califului abbasid Abu Ja'far 
Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, 712–775, pentru că, zoroastrian convertit la islam fiind, era 
supectat că ar fi încercat să aducă în islam elemente din fosta lui credinţă), unul dintre primii prozatori 
narativi în literatura arabă; a scris şi tradus în arabă; printre traducerile lui se numără şi Kalīleh o 
Demneh.

2 Pañcatantra a fost tradusă în limbile de filiaţie persano-arabă cu titluri de tipul: Kalīleh o Demneh, Anvār-
e Soheylī (Luminile lui Canopus), Kalilag  Damnag (siriacă), Kalīlah wa Dimnah (arabă) ş.a.

3 Rubay, roba'y; rubāyāt (roba'y, pl. robay'at / rubāyāt), gen care, asemănător (două distihuri/ patru 
hemistihuri) cu catrenul (roba'y= 4), a fost „asimilat” în Europa cu această formă de poezie. Unii au spus 
că în timpul lui Khayyam se numea cîntec, că termenul rubāyāt, ca atare, a apărut după anii 1200. Poate 
şi de aceea adversarii poetului au susţinut ulterior că, de fapt, nu el ar fi scris poemele care îi sînt atribuite.

4 Shamīsā, Sabk Shināsī Shi'r, p. 28.
 Pp. 394-404.
5 Mihail Mihalovici Gherasimov (rusă: Михаилì  Михайì лович Герасì имов) (1907-1970); arheolog şi 

antropolog rus care s-a specializat şi în reconstrucţia facială bazată pe descoperirile/ tehnicile din 
antropologie, arheologie, palenontologie, istorie şi medicină legală. A studiat craniile şi a reconstituit 
chipurile a peste 200 de personalităţi istorice, printre care şi Rudaki şi Tamerlan.

6 Marele Khorasan (întâlnit şi: Khorasaan, Khurasan, Khurasaan) – diferit de regiunea iraniană Khrorasan, 
de azi. Etimologic, de la cuvinte în pahlavi/ avestană, „Khurasan” – Ţinutul Răsăritului/ din Răsărit 
(Khurshid;-sān). Marele Khurasan includea teritorii azi în Afghanistan, Iran, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, oraşe: Nişapur, Tus, Heart, Balkh, Kabul, Ghazni, Merv, Samarkand, Buhara, Panjakent ş.a. 
Până mongolii au devastat regiunea, în secolul al XIII-lea, Khorasan era considerat capitala culturală a 
lumii persane.

7 Vezi şi W.B. Fisher, R.N. Frye, J.A. Boyle, The Cambridge History of Iran, vol. 4, Cambridge University 
Press, 1975,

8 În lumea arabă Saturn a avut un rol însemnat înainte. La Mekka, înainte de Profet, se aflau 360 de idoli 
(aşnam) dintre care, ne-a lăsat scris Al-Kalbi (Kitab al-aşnam), cel mai influent era Hubal, în faţa căruia 
se trăgeau sorţii săgeţilor la un joc numit maysar, ulterior condamnat de Coran, cerându-i-se diferite 
lucruri care ţineau de soartă. Ka'ba, la origine, a fost consacrată cultului lui Saturn (Zuhal). Şi în 
elementele de magie/ numerologie/ astrologie Saturn avea o poziţie interesantă şi în lumea arabă, dar şi 
persană.

9 Saman Khuda (Sāmān Khudā/ Saman Khoda, Saman-khudat) – fondatorul dinastiei samanide (considerat 
de mulţi întemeietorul naţiunii tadjice, iniţial un nobil din Saman/ Somon, în regiunea Balkh; asupra 
locului de unde venea Saman sunt controverse încă din epoca medievală – vezi şi Frye R.N., The 
Samanids, în: The Cambridge history of Iran, în 7 volume, vol. 4, The period from the Arab invasion to 
the Saljuqs, Cambridge, 1993, p. 136 - 161). Pe la începuturile secolului al VIII-lea s-a dus la curtea lui 
Asad ibn 'Abd Allah al-Qasri (723-727) din Merv, a trecut la Islam ş.a. Şi despre originea lui Saman sunt 
felurite variante.

10Nasr al II-lea ibn Ahmad.

 p. 642, 643,
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Spiritualitate şi modernitate

     Preocupat de 
spiritualitatea ortodoxă, de 
alchimie şi poezie, de 
tradiţie şi transmiterea ei, 
Jean Biès nu poate fi un 
admirator al modernităţii. 
Îi cunoşteam punctele de 
vedere din cărţile pe care a 
avut amabilitatea să mi le 
trimită în ultimii ani, cît şi 
din cele două interviuri pe 
care le-am realizat cu 
profesorul Jean Biès: 
"Lumea postmodernă este 
organizată în aşa fel, încît 
împiedică viaţa interioară", 
în  Filosofia-aventura unui 
discurs, vol. III şi "Alchimia este arta transformării 
interioare", în Sensul ascuns. Dintre cărţile profesorului 
Jean Biès, amintesc: Retour à l'Essentiel. Quelle 
spiritualité pour l'homme d'aujourd'hui?; Paroles 
d'urgence, tradusă în limba română; Voies de sages; 
Grands initiés du XX siecle; Les Alchimistes; Athos. La 
Montagne transfigurée, tradusă în limba română; Petit 
dictionnaire d'impertinences spirituelles. Revine acum 
cu un nou volum: Vie spirituelle et modernité. Comment 
concilier l'inconciliable, Paris, editions L'Harmattan, coll. 
"Théoria", 2009, 350 p. Jean Biès ne reaminteşte că minţi 
strălucite de la începutul secolului al XX-lea au atenţionat 
asupra gravelor pericole care ameninţă civilizaţia 
occidentală; Paul Valery, Oswald Spengler, René Guenon, 
Julius Evola sînt doar cîteva din vocile care au lansat 
avertismente asupra lumii în care domneşte cantitatea, 
unde incomunicabilitatea devine tot mai evidentă, unde 
criteriul material devine obsesiv. Dincolo de întrebarea 
"pentru ce am ajuns aici?", Jean Biès caută cîteva 
răspunsuri pentru a ieşi din impas. În opinia sa sînt 
necesare cîteva măsuri de urgenţă : reconcilierea cu Natura, 
reeducarea sensibilităţii noastre faţă de frumuseţea 
Naturii ( "abolirea frumuseţii, înseamnă sfîrşitul 
inteligibilităţii lumii", spunea Frithjof Schuon); existenţa 
însăşi a naturii trebuie să contribuie la "reeducarea noastră 
spirituală învăţîndu-ne o cvadruplă cale: noţiunea de 
respect, darul mirării, puterea de comuniune, arta 
contemplării". La prima vedere par principii ale unei lumi 
de mult apuse, la o privire mai profundă vom vedea cu 
uşurinţă că sînt căile salvării noastre dintr-o lume tot mai 
agresivă şi mai lipsită de substanţă. Pentru ieşirea din 
criză, Jean Biès propune şi o reformă mentală şi o formare 
doctrinală, ceea ce înseamnă, în opinia sa, o reînnoire a 
umanismului (reabilitarea ştiinţei antice, lectura textelor 
prin alchimie, aplecarea asupra filosofiei antice şi a 
înţelepciunii orientale), o reformă intelectuală ( 
respingerea prejudecăţilor, reconcilierea ştiinţei cu religia, 
critica poncifelor filosofice, prioritatea experienţei asupra 
speculaţiei), urmarea căilor cunoaşterii ( depăşirea literei 
textului prin metoda propusă de esoterism, relectura 
textelor sacre). Această reformă este însoţită şi de cîteva 
practici spirituale, omului occidental lipsindu-i, cu excepţia 
societăţilor iniţiatice, maeştrii spirituali; Jean Biès îşi 
îndrumă contemporanii şi spre o practică alchimică în 
măsură să ajute la descoperirea psihologiei profunzimilor, 
la descifrarea universului oniric, la concilierea contrariilor, 
la transformarea interioară. Concluzia lui Jean Biès este că 
mai curînd decît a salva prezentul, este necesară 
pregătirea viitorului, iar această pregătire presupune trei 
etape: redescoperirea principiilor, simbolurilor şi 
metodelor învăţăturilor tradiţionale care compun 
"philosophia perennis"; octrotirea cunoştinţelor astfel 
dobîndite sau regăsite, tot ceea ce poate constitui 
promisiune germinativă; transmiterea  a tot ceea ce este 
dobîndit şi trăit tuturor celor ce sînt susceptibili să 
primească ceva nou şi care este de domeniul Esenţialului. 
Jean Biès crede într-o nouă primăvară a existenţei!  

Studii hermeneutice

     Jacques Taminiaux este 
unul dintre filosofii majori 
ai timpului nostru; 
profesor emerit al 
Universităţii din Louvain-
la-Neuve unde a fondat 
Centrul de studii 
fenomenologice, depozitar 
al Arhivelor Husserl, este 
autorul unor cărţi 
remarcabile: La nostalgie 
de la Grèce à l'aube de 
l'idéalisme allemand; 
Naissance de la 
philosophie hégelienne de 
l'Etat; Lectures de 
l'ontologie fondamentale. 
Essais sur Heidegger; Le théâtre des philosophes. La 

tragédie, l'etre, l'action; Sillages phénoménologiques. 
Auditeurs et lecteurs de Heidegger; Art et événement. 
Spéculation et jugement des Grecs à Heidegger. Recent a 
apărut un nou volum al său grupînd studii consacrate 
hermeneuticii: Maillons herméneutiques. Etudes de 
poétique, de phénoménologie et de politique, Paris, 
Presses Universitaires de France, coll. "Fondements de la 
politique", 2009, 352 p. Reamintind că o verigă este un inel 
într-un lanţ, Jacques Taminiaux afirmă că "a califica drept 
hermeneutică o astfel de verigă înseamnă a sublinia că 
este la răscrucea mai multor activităţi interpretative, adică 
a mai multor ţinte ale sensului, unele anterioare ei, altele 
concomitente, altele ulterioare, dar care toate au 
importanţa lor şi merită examinate". Cartea profesorului 
Jacques Taminiaux examinează maniera în care anticii, 
filosofii germani de la Kant pînă în zilele noastre, filosofii 
francezi care se reclamă din şcoala fenomenologică 
interpretează operele poetice, artistice şi filosofice pe care 
le studiază. Acest examen pune în lumină mizele uneia 
sau alteia dintre manierele de interpretare, altfel spus una 
sau alta din practicile hermeneutice. Cartea arată că de la 
Republica lui Platon şi parabola peşterii pînă la mişcarea 
fenomenologică, hermeneutica în exerciţiul şi concepţia sa 
este împărţită între două viziuni. Într-una, interpretul îşi 
atribuie privilegiul unei ultime priviri la care fiinţele 
obişnuite nu pot accede, în cealaltă interpretul refuză acest 
privilegiu şi asumă ca sarcină să asculte cît mai multe 
opinii. Încă de la prima sa carte, Jacques Taminiaux a 
susţinut, evident cu suficiente argumente, că deşi o epocă 
de mult apusă a istoriei occidentale, Grecia antică s-a 
impus ca o referinţă de neocolit pentru cercetarea 
filosofică, filosofii germani precum Kant, Schiller, Hegel 
fiind puternic marcaţi de nostalgia antichităţii greceşti. Nu 
întîmplător îi scria Goethe lui Eckermann: "Cînd avem 
nevoie de ceva exemplar, trebuie totdeauna să ne 
întoarcem către vechii greci în operele cărora este expusă 
frumuseţea fiinţei umane". Într-unul din textele acestui 
recent volum, Jacques Taminiaux supune atenţiei 
concepţia lui Michel Deguy despre poezie, care şi atunci 
cînd citează din opera lui Heidegger, inspirîndu-se într-o 
oarecare măsură, contestă cîteva din tezele centrale ale 
maestrului de la Freiburg, mai ales în ceea ce priveşte 
diferenţa între fenomenologia filosofului şi cea a poetului. 
De altfel, parcurgînd volumul cititorul lesne va vedea că 
preocuparea filosofilor, cu precădere a fenomenologilor, 
asupra lor fiind centrat volumul, pentru opera de artă ăşi 
află reflectarea în paginile cărţii, şi mă refer aici la 
capitolele despre patru abordări fenomenologice a operei 
de artă (Husserl, Heidegger, Arendt, Levinas), despre arta 
şi destin în viziunea lui Levinas, sau despre gînditor şi 
pictor, aşa cum apar în scrierile lui Merleau-Ponty. 

Căutarea înţelepciunii 

      André Cantin, director 
de cercetare emerit al 
Centrului Naţional de 
Cercetări Ştiinţifice, este 
autor a numeroase lucrări 
consacrate "începuturilor 
aventurii europene a 
raţiunii" în secolul al XI-lea 
latin, mai ales lui Petrus 
Damianus ( Pierre Damien, 
Lettre sur la toute-
puissance divine; Foi et 
dialectique au XI siecle; 
Saint Pierre Damien 1007-
1072 autrefois-
aujourd'hui), dar şi 
filosofiei ( L'humanité a-t-
elle un but?; Un renouveau spirituel pour l'Europe). 
Aceluiaşi domeniu al filosofiei i se subsumează şi recenta 
apariţie editorială : Etre est aimer. I Partir en philosophie, 
Paris, editions du Cerf, 2009, 150 p. În acest volum, André 
Cantin se adresează filosofilor, propunîndu-le o cale către 
înţelepciune în care ghid să le fie mărturia de viaţă, 
experienţa: "Filosof, tu preferi să oferi numai ideile tale şi 
să laşi viaţa ta în umbră. Dar fără coerenţa vieţii şi a 
gîndirii, discursul tău rămîne în aer". André Cantin 
relatează un episod al vieţii sale, cînd a decis să treacă de 
pe calea filosofiei în lume la o viaţă filosofică într-o 
fraternitate a călugărilor; era într-o zi de vară la 
Ghetsimani, pe muntele unde Isus cunoscuse agonia; 
acolo sub imboldul pildei Mîntuitorului a învăţat să-i 
iubească deopotrivă pe cei pe care care îi erau apropiaţi, 
pe cei care îi erau indiferenţi şi pe cei pe care îi detesta; 
acolo a învăţat că trebuie să ne lăsăm găsiţi de El ("Nu voi 
M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi" –Ioan 15, 16). 
Este nevoie, susţine filosoful francez, de redescoperirea 
demnităţii umane în actul de a filosofa, iar timpul nostru 
este unul propice filosofării: "Filosofia are deci raport 
deopotrivă cu sophia şi sapientia. Ceea ce anunţă un 
complex bogat de sensuri. Limbajul filosofilor  de astăzi 
este uneori mai complicat decît este necesar. Simplitatea 
limbajului este o valoare. Complicarea verbală nu este 
semn de inteligenţă, ci mai curînd de slăbiciune a gîndirii. 

Adevărata profunzime se vede mai bine într-un limbaj 
simplu şi clar". Pe aceeaşi linie care contestă unele 
deprinderi filosofice actuale, Andre Cantin observă că 
filosofii de astăzi gîndesc mai mult decît observă, 
manifestă o anume indiferenţă faţă de fapte, îndemnul său 
fiind: nu speculaţi fără a observa, fără a examina, fără a 
accepta să intraţi în experienţe posibile. Nu este o 
pledoarie pentru un empirism vulgar, ci dorinţa de a 
detaşa elementele unei experienţe fundamentale, întreaga 
experienţă umană fiind actualizarea  prezenţei fiinţei. 
Cercetarea filosofică are nevoie de un punct de plecare, 
dacă acesta este experienţa fundamentală atunci drumul 
continuă spre problematica generală deschisă 
permanentei interogaţii. André Cantin consideră că 
filosofia a avut totdeauna şi o componentă religioasă, fie 
că a recunoscut-o sau nu, dar că filosofia nu trebuie să 
amestece în disursul său orice propoziţie religioasă, 
păstrîndu-şi autonomia. Intenţia sa fiind aceea de a 
contribui la reînnoirea marii tradiţii începută de Socrate şi 
care apoi a fost luminată de revelaţia iudeo-creştină. "A 
filosofa, chemare constantă în toate fiinţele umane, devine 
astăzi urgenţă universală. Vedem toate solicitările 
indiscrete de a lua ca scop al vieţii noastre facilităţile 
trecătoare pe care le permite banul. Şi vedem bine unde 
ajung vieţile noastre, în chise în consum, achiziţii, 
instalaţii. Este filosofia cea mai tristă". De aceea André 
Cantin ne cheamă să urmăm drumul înţelepciunii!

Economia imaterială
       
        Marc Halévy a mai fost 
prezent în această rubrică 
atunci cînd i-am prezentat 
cartea Pensée hébraique. 
Acum facem cîteva notaţii 
pe marginea unei recente 
cărţi dintr-un cu totul alt 
domeniu: Economie(s) 
immatérielle(s), 
Escalquens, editions 
Dangles, coll. "Prospective. 
Vivre demain", 2009, 224 p. 
Marc Halevy consideră că 
după revoluţia industrială 
care a marcat ultimii 200 de 
ani, omenirea a intrat într-o 
nouă etapă, cea a revoluţiei 
noetice care aduce o nouă paradigmă economică: "etalonul 
bogăţiei nu mai este banul, ci informaţia, cunoaşterea, 
competenţa, talentul: casta dominantă nu mai este 
reprezentată de capitaliştii financiari, ci de experţi, de 
"cunoscători", inventatori, tehnologi; locul central nu mai 
este piaţa, ci ciberspaţiul, reţelele comunicaţionale". După 
modernitate, care a durat de la căderea 
Constantinopolelui pînă la căderea zidului Berlinului, 
omenirea cunoaşte noi structuri transnaţionale, 
comunitare, proteiforme care au cucerit integralitatea 
planetei. În acest context economia imaterială cîştigă teren 
rapid, impune noi regului ale jocului, noi metode, noi 
organizaţii: "noi am intrat definitif într-o eră de economie 
complexă, non mecanicistă, non deterministă, non 
carteziană".  În opinia lui Marc Halévy schimbările la 
nivel macro vor duce la inevitabile schimbări în ordinea 
comportamentului; astfel cuvintele cheie ale noii vieţi 
cotidiene vor fi cunoaştere şi creaţie, căci "omul care 
acumula obiecte va ceda locul omului care creează 
cunoştinţe. Noua bogăţie va fi cognitivă şi culturală, 
imaginativă şi artistică: capitalul esenţial al zilei de mîine 
va fi talentul, cel al inteligenţei, cel al memoriei, cel al 
intuiţiei, cel al imaginaţiei. Materia primă de mîine va fi 
materia cenuşie". Expertiza, talentul, competenţele se 
supun unei logici contrare celei a bunurilor materiale: cu 
cît sînt mai folosite cu atît se îmbogăţesc; dacă 
multiplicarea bunurilor materiale este dificilă şi uneori 
oneroasă, multiplicarea bunurilor imateriale este uşoară şi 
gratuită. O idee capătă valoare cînd este împărtăşită cu 
ceilalţi, nu cînd este ţinută secretă.  Fiecare epocă, fiecare 
civilizaţie îşi croieşte propria definiţie şi concepţie a 
fericirii; pentru majoritatea contemporanilor noştri scopul 
predominant al vieţii este agonisirea de bunuri materiale: 
"Societăţile noastre sînt guvernate de căutarea obsesivă a 
plăcerilor facile (şi deci mediocre), a spectacolelor 
artificiale care o zăpăcesc, a beţiilor chimice care ocultează 
realul, a uitării factice a condiţiei umane. (...) Viitorul 
omului nu este în plăcere! Viitorul omului este în bucuria 
de se depăşi, de a se pune în serviciul a ceea ce îl 
depăşeşte. Viitorul omului este în efort. Omul nu are 
demnitate decît în efortul pentru a trece dincolo de el 
însuşi". Afirmaţiile lui Marc Halevy pot părea multora ca 
fiind de domeniul utopiei, dar cîţi gînditori nu au creat 
utopii, la vremea lor, pe care alţii le-au pus în aplicare cu 
real succes. Într-o societate aflată într-o goană nebună 
după înavuţire şi etalare ostentativă a avutului material, 
chiar este utopic să speri că într-o zi, nu foarte departe, 
materia cenuşie va conta! 

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    

Iulie 2009 
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Îmi propusesem încă din numărul trecut să închei 
episoadele dedicate lui Che Guevara în cadrul 
foiletonului despre Cuba, socotind că unui criminal i-am 
acordat deja mai multă atenţie decît se cuvenea, dar 
literalmente am fost asaltat cu întrebări despre 
personalitatea argentinianului care şi-a renegat patria 
pentru a deveni cubanez pentru ca apoi să renunţe şi la 
naţionalitatea sa „de adopţie”, deşi Fidel Castro a dat o 
lege special pentru el prin care-l declara cubanez „din 
naştere”. Nu vă miraţi, într-o dictatură orice este posibil, 
chiar şi – sau mai ales – falsificarea istoriei. Mă voi 
strădui să răspund, în măsura posibilului, întrebărilor 
primite, încercînd, totodată, să nu repet afirmaţii din 
episoadele anterioare, deşi, curios, unii dintre cititori se 
interesează de aspecte pe care le-am amintit deja. Poate 
nu au reuşit – sărmanii! – să-şi procure toate 
exemplarele Cronicii în care m-am referit la „El Grande 
Che”.

Aşadar, Ernesto Guevara de la Serna a fost cubanez 
în perioada cuprinsă între 7 februarie 1959, ziua 
decretului de care aminteam (unii biografi afirmă că, de 
fapt, el a fost proclamat cetăţean cubanez prin naştere pe 
9 februarie 1959), şi 1 aprilie 1965, ziua păcălelilor, în 
care El Comandante i-a scris faimoasa scrisoare de adio 
lui Fidel Castro Ruz. Să nu mă întrebaţi cine pe cine a 
păcălit, că nu ştiu să răspund la provocări! Oficial însă 
cred că a mai durat ceva timp pînă la „decubanizarea” 
revoluţionarului roşu, căci, dacă-mi aduc bine aminte, 
dictatorul cubanez a făcut publică scrisoarea prin 
octombrie. Există voci care afirmă că Fidel l-ar fi obligat 
să scrie scrisoarea de renunţare, dar cine poate susţine 
că ştie adevărul despre două vieţi atît de mistificate de 
interese, ideologii, propagandă, istorie?! Se pare că tot 
atunci le-a scris scrisori de adio părinţilor şi copiilor săi, 
dar mai există o scrisoare adresată celei mai mari dintre 
fiice, Hilda, datată 15 februarie 1966. După scrisorile din 
1965, dispare o vreme din Cuba, plecînd în Congo.

În Bolivia, după dezastrul din Congo, intră în mod 
clandestin, pe 3 noiembrie 1966 (circulă şi varianta ce 
propune 7 noiembrie ca dată de intrare), sub numele 
Adolfo Mena Gonzáles, funcţionar peruvian, dar, pentru 
orice eventualitate, deţine şi un paşaport uruguayan pe 
numele Ramón Benítez Fernandéz. Eşecul soldat în cele 
din urmă chiar cu moartea „măcelarului din La Cabaña” 
are foarte multe cauze şi cîteva din ele le-am amintit 
deja. Che era obsedat de luptă, dar era şi în acest 
domeniu un mediocru. Astfel, el voia să schimbe viaţa 
bolivienilor, fără să ţină cont de contextul social-
economic şi politic în care aceasta se desfăşura. Pentru a-
şi atrage de partea sa ţăranii bolivieni, i-a momit că, 
dacă luptă alături de el, la sfîrşit, în caz de victorie, le va 
da pămînt, neştiind, marele strateg, că generalul Roberto 
Barrientos Ortuño, încă de la venirea la putere în calitate 
de preşedinte, deci cu doi ani mai înainte, le dăduse 
pămînt fără a le cere nimic în schimb. Confundase, 
probabil, Congoul lui Kabila cu Bolivia lui Barrientos! 
De aceea, în aproape un an, cît a durat aventura sa 
boliviană, Che nu a reuşit să atragă nici măcar un ţăran 
băştinaş de partea sa. Era atît de „iubit”, încît nici măcar 
partidul comunist din Bolivia nu l-a sprijinit în 
încercarea sa de a implementa maoismul în ţara pentru 
libertatea căreia luptase Simon Bolivar. Acţiunea sa de a 
promite unor oameni pămînt, cînd aceştia deja îl aveau, 
arată fie că „banditul roşu” era imbecil, fie că îi socotea 
pe aceştia imbecili şi, dispreţuindu-i, îşi permitea să le 
făgăduiască orice, fie că, îmbătat de poziţia sa de 
conducător al luptei de guerilă, nu-l interesa nimic 
altceva, căci această poziţie îi satisfăcea toate orgoliile, 
toate ambiţiile îi ştergea neputinţele, păcatele, angoasele, 
neîmplinirile, frustrările (cei mai mulţi din eroii 
neamurilor sunt de fapt nişte laşi, cărora faptul că li s-a 
dat o armă pe mînă le-a schimbat personalitatea, 
destinul, viaţa şi chiar posteritatea!), fie că atît de tare l-a 
îmbrobodit Fidel cînd l-a trimis în Bolivia, că nu mai ştia 
ce face!

Supranumele Che i se trage de la o interjecţie din 
limbajul argentinian care ar însemna cumva „băi”, 
„hei”, „amice”, „tipule”, „omule” şi pe care Ernesto o 
folosea atît de des, încît devenise un tic verbal. Unii 

biografi afirmă că tatăl lui i-ar fi „scornit” respectiva 
poreclă, dar în realitate „revoluţionarul” Nico López, 
care participase pe 26 iulie 1953 la asaltul cazărmii 
Moncada, l-a botezat „Che”, plecînd, e drept, de la 
faptul că acest apelativ era, indubitabil, un tic verbal 
pentru argentinian.

După opinia mea, ca în mai tot ce a făcut, şi în 
privinţa titlului de medic – obţinut zice-se pe 11 aprilie 
1953 la Universitatea din Buenos Aires – Guevara e un 
impostor. E adevărat, s-a înscris în 1948 în anul întîi la 
medicină, dar a frecventat sporadic şi nu a apucat nici 
măcar să-şi susţină prima sesiune de examene. În 
schimb, în perioada studiilor „universitare” s-a ţinut de 
excursii şi călătorii, căci a vizitat Bolivia, Peru, Ecuador, 
Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, 
Guatemala, ţară de care a fost legat o vreme, căci 
situaţiile tulburi, de zvîrcoliri sociale, îl atrăgeau ca un 
magnet.

Printre cei care au studiat acest fenomen ce a cuprins 
ca o molimă lumea întreagă, nu au fost doar admiratori 
ai argentinianului, ci şi oameni de ştiinţă, scriitori, 
istorici, sociologi, politologi, experţi militari, care au 
studiat viaţa acestuia cu obiectivitate şi s-au exprimat 
doar bazîndu-se pe fapte probate cu documente şi cu 

dovezi irefutabile. Unul dintre cei care i-au dedicat 
lucrări este scriitorul şi ziaristul cubanez Jacobo 
Machover, un exilat care a ajuns profesor la 
Universitatea Paris XII, specialist în Ernesto Che 
Guevara. În anul 2007, Jacobo Machover a publicat în 
Franţa, la Editura Buchet et Chastel, o lucrare 
cutremurătoare - La Face cachée  du Che -, în care 
demontează pînă în cele mai insignifiante detalii acest 
mit mincinos al secolului XX, montat de ideologiile de 
stînga, mit prin care cei ce au înlocuit Biblia cu 
Capitalul sau, şi mai rău, cu Manifestul Partidului 
Comunist (tradus şi tipărit în România mult prea 
devreme, în 1892, de un răspîndac al ideilor roşii, Panait 
Muşoiu) au transformat un scelerat, un criminal, într-un 
erou, într-un martir. În această carte găsim o 
cutremurătoare mărturie a lui Luciano Medina, fost 
curier personal al lui Fidel Castro, care subliniază în 
amintirile sale setea de sînge a lui Guevara, afirmînd : 
„Omora aşa cum ai bea un pahar cu apă”. De altfel, toţi 
cei care l-au cunoscut îl prezintă ca pe un personaj 
demonic, de o rară şi inexplicabilă cruzime. Che a fost 
iniţiatorul primelor lagăre de concentrare în Cuba. 
Documentîndu-mă în aceste zile, pentru a răspunde 
întrebărilor primite, am aflat că lucrarea profesorului 
Jacobo Machover s-a tradus de curînd şi în limba 
română, dar nu am apucat să o citesc. Oricum, pentru 
mine varianta în franceză a fost o lectură extraordinară 
nu numai pentru că impunea asupra lui Guevara un 
punct de vedere  ce coincidea cu al meu, ci şi pentru că 
mi-a întărit despre Cuba revelaţia pe care am avut-o în 
timpul şederii mele în insula din Caraibe. Astfel, acest 
scriitor a oferit, cred, cea mai exactă definiţie a Cubei 
contemporane şi a stării de spirit ce domneşte în acestă 

ţară : „populaţia vrea cu orice preţ să fugă din locul pe 
care autorităţile îl prezintă ca pe un paradis, iar oamenii 
îl trăiesc ca pe un infern”. 

Despre fotografia-şablon, simbol cum o numesc 
guevariştii, nu ştiu mare lucru. Îi aparţine fotografului 
cubanez Alberto Diaz Gutiérrez, mult mai cunoscut sub 
numele Alberto Korda. Comunist convins şi admirator 
necondiţionat al lui Che, acesta îl fotografiază, în 
cimitirul Colon, pe 4 sau pe 5 martie 1960 la ceremonia 
de comemorare a celor aproximativ 100 de cubanezi ce 
şi-au pierdut viaţa în explozia vasului La Coubre, care 
transporta arme destinate guvernului cubanez. 
Explozia, soldată cu foarte multe victime, a cam încurcat 
socotelile guvernului castrist revoluţionar şi nu ştiu dacă 
în privirea lui Guevara se poate citi compasiune pentru 
soarta celor ucişi în explozie, cît, mai ales, furie, ură, 
dorinţă de răzbunare. Din cîte ştiu, respectiva fotografie, 
care avea efectiv să însoţească mitul Guevara, a rămas 
aproape necunoscută în timpul vieţii criminalului, fiind 
publicată o dată sau de două ori prin Cuba şi, dacă nu 
mă-nşel, cu vreo trei-patru luni înainte de executarea sa, 
în Paris Match. Oricum, după moartea acestuia, 
fotografia a devenit atît de faimoasă, încît a fost socotită 
„un simbol al secolului XX”. Un simbol al răului pe care 
l-a zămislit acest secol, aş adăuga, fără teama de a greşi. 
Admiratorii „măcelarului din La Cabaña” numesc 
această fotografie cu emfază „Guerrillero Heroico”, dar 
cei care încearcă măcar să fie obiectivi (nu mai vorbesc 
de adversari sau de denigratori!) i-au găsit numele care i 
se potriveşte cu adevărat : „călăul cu stea roşie”. Partea 
întîi a supranumelui oglindeşte setea de sînge a lui Che, 
dar despre faptul că el a fost unul din cei mai sîngeroşi 
călăi ai omenirii am tot vorbit şi nu are rost să insist. 
Partea a doua a acestei porecle i se trage de la faptul că 
atunci cînd a fost distins de Fidel Castro cu steaua roşie 
de comandant al revoluţiei cubaneze, argentinianul nu 
şi-a atîrnat această stea la piept, ci şi-a pus tinicheaua la 
de-acum faimoasa beretă neagră pe care o purta şi în 
ziua în care a fost fotografiat de Alberto Korda. În Plaza 
de la Revolución din Havana, în faţa clădirii 
Ministerului de Interne există un imens monument 
închinat memoriei lui Che (care, ca orice torţionar care 
se respectă, a lucrat şi el în cadrul sinistrului minister, ba 
chiar în clădirea mai sus pomenită), monument ce 
reprezintă o stilizare a fotografiei lui Korda. Merită 
menţionat faptul că aceasta a stat la baza a tot felul de 
reproduceri, de replici, de „răstălmăciri” al căror spectru 
e atît de larg, încît cuprinde de la adevărate opere de 
artă, pînă la kitsch-uri grosolane.

Nu, Che Guevara nu a fost un sfînt sau un apărător 
inflexibil al moralei proletare, cum s-a acreditat ideea şi 
cum îmi scrie un cititor – dar pentru acest aspect din 
viaţa lui nu am dreptul nici de a-l judeca, nici de a-l 
condamna, astfel că nu fac altceva decît să consemnez 
cîteva fapte -, a avut mereu, pe lîngă nevestele oficiale şi 
ţiitoare şi amante mai mult sau mai puţin stabile, şi 
aventuri de o noapte-două şi frecvente descinderi prin 
faimoasele bordeluri havaneze. Astfel, chiar şi în 
perioada „refugiului” în Sierra Maestra, cînd ni se spune 
că preagăteau ofensiva împotriva „odioasei dictaturi a 
lui Fulgencio Batista”, tot hălăduind el prin jungla cea 
înfricoşătoare, şi-a găsit şi o ţiitoare care, bineînţeles, 
trebuia să-i ţie de urît! Numele ei nu ştiu de ce l-a 
memorat istoria, dar s-a păstrat şi-l pot aminti : Zoila 
Rodriguez Garcia. Cu nevestele oficiale a avut copii, 
vreo cinci pare-mi-se (Hildita, Aledita, Camilo, Celia şi 
Ernesto), dar a avut şi bastarzi, ultimul său copil din 
flori, născut pe 19 martie 1964, fiind Omar Pérez, a cărui 
mamă a fost  Lidia Rosa López. Dar, pornit pe drumul 
„luptei revoluţionare” mînat de ambiţia deşartă de a fi 
socotit un mare strateg şi luptător, căutînd mereu să-şi 
astîmpere setea de glorie, n-a avut timp nici să fie un fiu 
ascultător, cu care părinţii să se mîndrească, nici un tată 
bun, iubitor şi apropiat de odraslele sale. O recunoaşte şi 
el în faimoasele scrisori pe care le trimite părinţilor săi şi 
copiilor în aprilie 1965, dar şi în scrisoarea pe care, pe 15 
februarie 1966, i-o trimite Hildei, fiica mai mare, unde, 
cum era de aşteptat, pozează în revoluţionar, folosind 
omniprezentul limbaj de lemn ce caracterizează toate 
discursurile comuniştilor : „Trebuie să ştii că sunt 
departe de casă şi că, probabil, voi mai fi aşa cîtva 
timp, încercînd din răsputeri să lupt cu toate mijloacele 
împotriva duşmanilor. Poate acum n-am reuşit cine ştie 
ce, dar încerc să schimb cîte ceva în speranţa că, odată, 
te vei mîndri cu mine aşa cum mă mîndresc eu acum cu 
tine.

Ţine minte doar că ne vor mai aştepta mulţi ani de 
luptă, şi, chiar de vei fi o femeie în toată puterea 
cuvîntului, va trebui să contribui şi tu la această luptă. 
Pînă atunci însă va trebui să te pregăteşti şi să fii foarte 
revoluţionară...” (Ernesto Che Guevara, Cuvinte către 
revoluţionari, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 73). 

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (10)
Che Guevara – de la „părintele 

revoluţiilor”, la „banditul roşu” (V)

«el revolucionario es 
una máquina de matar»

 „revoluţionarul este o maşină de ucis”
Ernesto Che Guevara

Valeriu STANCU

Iulie 2009 
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În Meditatione sacrae (1597) fraza apare în limba latină, 
în capitolul al 11-lea, De haeresibus: „Nam et ipsa selentia 
potestas est”. Reluând ideea în Novum Organonum Bacon 
stabilea: „Scientia et potentia humana in idem coincidunt, 
quaia ignoratio causae destituit effectum” (Prin aceasta 
coincid ştiinţa şi puterea umană, fiindcă ignorarea cauzei 
înlătură efectul). Bacon s-a considerat dintotdeauna egalul 
reginei Elisabeth, ceea ce în final l-a costat.

Epoca elisabetană a fost perioada în care numeroase 
alte talente de care regina s-a simţit atrasă au strălucit într-
un ritm ameţitor. Cultura renascentistă originară din Italia 
a călătorit peste mări şi ţări, clătinând vechiul sistem de 
valori de care oamenii erau ataşaţi, determinându-i să se 
regăsească în ştiinţele umaniste, literatură, artă, alţii în 
călătorii îndepărtate şi descoperiri ştiinţifice.

Elisabeta însăşi beneficiase de o educaţie aleasă, de 
sorginte renascentistă, inteligenţa ei i-a surprins pe 
mentori, mai cu seamă în privinţa talentului de a-şi însuşi 
limbi străine (franceză, spaniolă, italiană, latină, elină). 
Problema formării ei intelectuale a fost însă de natură 
confesională. Se născuse în 1533 în palatul Greenwich, ca 
al doilea copil al regelui Henric al VIII-lea, care mai avea o 
fiică, Maria, din căsătoria cu Caterina de Aragon. În 
Anglia acelor vremuri era recunoscut dreptul la tron atât 
al femeilor, cât şi al bărbaţilor, dar în cazul reginelor 
mariajul nu era o chestiune atât de simplă, uniunile 
matrimoniale între state fiind o practică obişnuită, de 
aceea pentru a evita amestecul în treburile interne 
monarhul prefera ca moştenitor un băiat. Când Caterina a 
ajuns la 40 de ani, Henric şi-a dat seama că nu i-ar mai fi 
putut dărui un eventual băiat, încât a plănuit un divorţ ca 
să poată lua o soţie mai tânără, prima alegere fiind Ana 
Boleyn, una dintre domnişoarele de onoare ale reginei. 
Pentru a obţine divorţul, regele a recurs, cu toată 
împotrivirea Bisericii, la emiterea unor legi anticatolice, 
din păcate copilul născut era tot o fetiţă şi chiar dacă 
cetatea Londrei s-a aflat în mare sărbătoare şi botezul a 
fost fastuos, Elisabeta n-a fost copilul dorit. Poate de aceea 
nu şi-a dorit nici ea un copil.

Biserica Anglicană a luat fiinţă în anul naşterii 
Elisabetei, Anglia rupând legăturile tradiţionale milenare 
cu Biserica de la Roma. Dar mama ei Ana Boleyn a intrat 
în dizgraţie, după ce a pierdut o sarcină şi nu mai putea să 
aibă copii. A fost întemniţată în Turnul Londrei (1536) şi 
executată sub acuzaţia falsă de adulter şi incest. Căsătoria 
ei cu Henric fiind declarată nulă, Elisabeta a avut pecetea 
de copil nelegitim, deşi a rămas fiica regelui, bucurându-
se de afecţiunea lui până la moarte.

Regele s-a căsătorit pentru a treia oară cu Jane 
Seymour iar atunci când Elisabeta împlinea 4 ani, noua 
regină Jane a adus pe lume mult aşteptatul băiat, viitorul 
rege Eduard al VI-lea (la puţin timp după naştere, Jane a 
murit de febră puerperală). Henric al VIII-lea a murit în 
1547, Elisabeta avea 14 ani. Crescută în spirit protestant, 
domnia fratelui vitreg Eduard al VI-lea a reprezentat o 
perioadă de acalmie, catolicismul fiind supus unor 
persecuţii drastice (dirijate de regentul Edward Seymour, 
duce de Somerset). La scurt timp fratele Elisabetei a murit 
la o vârstă fragedă şi a urcat pe tronul Angliei sora ei 
vitregă Maria I, fiica Caterinei de Aragon, o catolică 
habotnică, iniţiind importante transformări religioase. 
Regina i-a persecutat cu duritate pe protestanţi 
(executarea a 300 de protestanţi i-a adus porecla de Bloody 
Mary). Bănuiţi a-i fi sprijinit în taină, Elisabeta a fost 
persecutată de sora ei vitregă şi întemniţată în sinistrul 
Turn al Londrei, locul unde fusese executată mama ei. A 
fost eliberată cu ajutorul lui Filip, viitorul monarh spaniol 
şi soţul Mariei. Se crede că din pur calcul politic: dacă 
Maria I nu putea oferi un moştenitor tronului Angliei, în 
linie succesorală ar fi urmat regina Scoţiei Maria Stuart, 
care, deşi împlinise numai 12 ani, era deja promisă ca 
mireasă delfinului Franţei catolice. La cererea soţului 
Filip, în 1557 regina Maria I şi-a dislocat trupele în Franţa, 
pierzând în acel război Calais, singurul cap de pod englez 
de pe continent. În 1558, când tronul Angliei a revenit 
Elisabetei, conflictul dintre catolici şi protestanţi se 
adâncise. Prima manifestare de putere a reginei care 
împlinise 25 de ani a fost repunerea în drepturi a legilor 
care stipulau direcţia spirituală sub oblăduirea Bisericii 
anglicane. Atât catolicismul, cât şi protestantismul aveau 
dreptul să-şi manifeste prezenţa în regat, această cale de 
mijloc, aleasă de regină şi bine primită de populaţia 
afectată de instabilitatea tronului, a inflamat totuşi 
violenţele reformiştilor, care voiau să-şi elimine adversarii 
catolici.

Înfrângerea în faţa Franţei a fost rezolvată prin Pacea 
de la Chateau-Cambresis încheiată între Anglia, Franţa şi 
Spania, portul Calais fiind cedat Franţei, dar în anul 
următor a izbucnit un alt război între Franţa şi Anglia, 
cauzat de disputa privind vasalitatea Scoţiei şi încheiat 
prin Tratatul de la Edinburg.

Problema principală a Elisabetei a început să fie 
„cealaltă regină”, rivala ei predestinată, Maria Stuart a 

Scoţiei, care se căsătorise cu prinţul moştenitor al 
regatului Franţei, aflat pe atunci într-un lung şi complicat 
război civil, declanşat de hughenoţi (adepţii Bisericii 
Protestante Reformate din Franţa). Soţul Mariei Stuart a 
urcat pe tron în 1559, cu numele de Francisc II, dar a murit 
doar după un an de domnie. Următorul monarh francez, 
Carol al IX-lea, împlinise doar 10 ani, adevărata putere se 
afla în mâinile mamei lui, Caterina de Medici, care 
provenea dintr-o ilustră familie florentină. Aceasta a 
consimţit la negocieri maritale cu Elisabeta (chiar dacă 
diferenţa de vârstă era de la mamă la fiu). Conflictul 
dintre hughenoţi şi catolici a durat până în anul 1598 iar 
Elisabeta a susţinut tabăra hughenotă, punându-i la 
dispoziţie mari sume de bani şi întăriri de trupe, sperând 
să recâştige portul Calais, dar mai ales dorind să anihileze 
pe Maria Stuart, care se reîntorcea în 
Scoţia, după ce Caterina de Medici îi 
revocase drepturile regale în Franţa. 
Elisabeta a respins categoric cererea 
Mariei în privinţa prevederilor 
Tratatului de la Edinburg care vizau 
şi renunţarea definitivă a Scoţiei 
asupra tronului Angliei, precum şi 
refuzul reginei scoţiene de a elimina 
din stema Scoţiei însemnele 
heraldice ale Angliei.

După întoarcerea în Scoţia, Maria 
Stuart a fost sfătuită de regele 
Spaniei Filip II să se mărite cu 
prinţul Don Carlos, dar Elisabeta a 
fost ostilă acestor negocieri maritale, 
întrucât influenţa catolicismului ar fi 
putut fi revigorată în Scoţia, de aici 
molipsind şi Anglia. Pentru Franţa 
însă era o chestiune urgentă s-o 
atragă pe regina Scoţiei pentru a 
ataca Anglia, în acest sens s-au 
purtat negocieri cu regele Franţei, 
Carol al IX-lea, cumnatul Mariei 
Stuart. Elisabeta a încercat cu 
perfidie să-şi acopere relaţia cu 
favoritul Robert Dudley, 
căsătorindu-l cu Maria Stuart, dar regina Scoţiei a 
zădărnicit ticluirea Elisabetei, măritându-se cu Henric 
Stuart, lord Darnley (văr al Mariei), cu care însă nu s-a 
înţeles de la început (era un apropiat al Angliei) şi până al 
naşterea fiului lor James. De altfel lordul avea un 
comportament primitiv, după cum atestă uciderea din 
gelozie (şi din bătaie cu pumnii) a lui David Riccio, 
secretarul italian al Mariei, chiar în faţa reginei. Mai târziu 
s-a răspândi zvonul despre un complot de asasinare a lui 
Darnley pus la cale de Maria, corpul său fiind sfârtecat de 
o explozie în propriul său dormitor. Cu toate că Elisabeta 
o prevenise printr-o scrisoare, Maria Stuart nu a fost 
prudentă nici în privinţa celei de a treia căsătorii cu 
contele Bothwell, suspectat că ar fi uneltit asasinarea lui 
Darnley. Căsătoria a provocat în Scoţia un val de 
nemulţumire, în cele din urmă răscoala nobililor a dus la 
înfrângerea trupelor regale, Maria a fost capturată, silită să 
renunţe la tron în favoarea fiului ei James şi întemniţată în 
castelul Loch Seven. Cu ajutorul susţinătorilor ei a pornit 
în fruntea a 600 de soldaţi împotriva regenţei militare a 
Scoţiei iar după înfrângere a fugit în Anglia. Elisabeta nu 
putea să-i refuze ajutorul, ca să nu-şi atragă critici printre 
marii nobili care ar fi putut astfel să-i conteste domnia, dar 
avea nevoie de dovezi asupra nevinovăţiei Mariei în 
privinţa asasinării soţului ei Darnley. Investigaţiile au fost 
coordonate însă ca să nu se poată stabili un verdict clar, 
între timp în Scoţia, alături de regele-copil James al VI-lea 
domnea un regent protestant şi apropiat al Angliei, astfel 
că Maria Stuart a rămas în captivitate pe teritoriul Angliei. 
Elisabeta a tratat-o cu toată curtoazia, în fond era vorba de 
o rudă, dar Maria s-a străduit din răsputeri s-o înlăture de 
pe tron pe regina Angliei. Cele mai multe conspiraţii au 
fost plănuite de nobilii catolici din nordul Angliei şi tabăra 
elisabetană din jurul Londrei, coordonată de Biserica 
romano-catolică spaniolă. În cele din urmă, Elisabeta a 
semnat decretul de condamnare la moarte a Mariei Stuart, 
după aproape 20 ani de captivitate.

Era anul 1587. Spre deosebire de Marie-Antoinette din 
secolul al XVIII-lea, Maria Stuart s-a putut pregăti timp de 
câteva ore pentru evenimentul final – sub o pelerină de 
catifea neagră purta fusta roşie a unei martire iar părul 
complet alb, deşi nu împlinise decât 44 de ani, şi l-a ascuns 
sub o perucă. Care s-a desprins de craniul rostogolit de pe 
butuc – scenă feroce, vizualizată magistral în filmul englez 
Maria Stuart – păstrând, în timp ce se rostogolea, un 
zâmbet crispat pe chipul trist şi epuizat.

Manipulări, minciuni, calomnie, crimă – acesta este 
romanul celor două regine care s-au înfruntat până la 
moarte, roman care astăzi s-ar putea numi thriller politic, 
cuprinzând răspunsuri oferite de istorici sau de 
romancieri, căci şi istoria, ca şi literatura, deşi încearcă să 
păstreze o fidelitate faptelor, sunt până la urmă opere de 
ficţiune. Istoricii gândesc sute de ani răspunsuri la 
întrebări pe care şi le-au pus romancierii (şi invers); tot 
astfel  un modest eseist istoric îşi poate pune întrebarea 
dacă adevărata înfruntare Britania-Scoţia de al sfârşitul 
secolului al XVI-lea n-a fost de fapt înfruntarea a două firi 
diferite, ca şi cum Soarta – şi ea femeie – n-ar fi fost 

suficient de capricioasă şi ameninţătoare. Aşadar, o fire 
practică şi egoistă, marcată de o inteligenţă agilă şi 
cultivată, conlucrând la fortificarea unui caracter 
competitiv (feroce) şi la pasiunea pentru pericolul 
reprezentat totdeauna de prea marea apropiere de 
pârghiile puterii; cealaltă fire, posedând o latură 
emoţională intensă, aproape iraţională şi aproape mistică, 
sentimente prea complicate pentru a fi descâlcite de noi, 
dar părând mereu decisă să-şi ia de coarne soarta 
neîndurătoare.

După execuţia Mariei Stuart nu au mai avut loc 
niciodată conspiraţii pentru detronarea reginei Angliei, 
dar Filip II a poruncit declanşarea ofensivei Invincibilei 
Armada, învinsă în apropierea portului Calais de marele 
amiral Sir Francis Drake, în pofida superiorităţii sale 

militare. După înfrângerea suferită, 
puterea Spaniei a intrat în declin. În 
timpul războiului religios cu Franţa, 
Spania a pierdut pe excelentul militar 
şi om politic Alesandro Farnesse, 
duce de Parma şi guvernator al 
Ţărilor de Jos. Toate aceste conflicte 
externe au înghiţit tezaurul Spaniei, 
ducând la o prăbuşire economică fără 
precedent, pe când pentru Elisabeta a 
urmat o perioadă numită „de aur”, 
deşi personal pentru regină a fost un 
timp de nelinişte şi amare tristeţi: au 
murit, unul câte unul, cei mai de 
seamă oameni de stat care-i 
susţinuseră domnia: Robert Dudley, 
Hawkins şi Drake, eroii înfrângerii 
flotei spaniole, Walshingham care 
salvase viaţa reginei din tentative de 
asasinat, William Cecil, mâna dreaptă 
a suveranei... Elisabeta se simţea tot 
mai izolată, nu reuşea să controleze 
acţiunile fanteziste ale tinerilor 
sfetnici şi dregători, nici să strunească 
eficient disputele parlamentare, 
abuza de scrisori oficiale trimise 
Parlamentului pentru a obţine 

propuneri legislative. De altfel nehotărârea reginei îi 
dezamăgise şi anterior pe susţinătorii ei (înaintea 
izbucnirii războiului cu Spania, în privinţa execuţiei 
Mariei Stuart ş.a.), care considerau că ezitările i-au fost 
influenţate de caracterul indecis, chiar dacă avea motive 
întemeiate să nu ia hotărâri rapide. Firea ei imprevizibilă 
s-a manifestat şi în viaţa de fiecare zi, Elisabeta mutându-
se de la o reşedinţă la alta (a preferat totuşi palatul 
Richmond, strâns legat de experienţa dinastiei Tudor – 
cinci generaţii în 118 ani), schimbând foarte des orele 
întâlnirilor oficiale şi itinerariile. Toate aceste capricii îi 
iritau pe dregătorii de la curtea reginei, parlamentarii 
încercând să-i limiteze drepturile monarhice, deşi ştiau cu 
toţii că pentru a preveni criza economică trebuiau să se 
asigure de aprobarea măsurilor privind creşterea birurilor.

La un an şi jumătate de la „Discursul de Aur”, din care 
am reprodus o mică parte (cea care interesa discursul 
nostru), starea de sănătate a reginei s-a înrăutăţit brusc; a 
refuzat orice tratament, mâncarea şi somnul, stând ore 
întregi nemişcată. A murit la Palatul Richmond în martie 
1603, fără să nominalizeze vreun succesor, astfel că Robert 
Cecil, personajul cu cea mai mare influenţă la curte după 
moartea lui Robert Devereux (primul conte de Essex, 
favoritul care a decăzut datorită insolenţei), a iniţiat 
tratative secrete pentru aducerea pe tron a lui James al VI-
lea, regele Scoţiei.

Fiul Mariei Stuart!
Astfel, ultimul deceniu al secolului al XVI-lea s-a 

confirmat drept segment istoric care a situat relaţia dintre 
cele două regine în epicentrul unui seism care a 
fragmentat şi apoi reaşezat într-un tipar european 
determinant pentru soarta naţiunilor din continentul 
european şi din Lumea Nouă. La acest „seism” petrecut în 
plină culme a puterii comerciale şi maritime europene, 
precum şi a splendorii culturale renascentiste au 
contribuit pasiunile protestantei Elisabeth Tudor şi ale 
catolicei Maria Stuart. Amândouă s-au simţit responsabile 
pentru destinul Britaniei şi al Scoţiei, amândouă au 
încercat să câştige încrederea supuşilor de care depindea 
viaţa lor, viaţa iubiţilor şi libertatea statală.

Poate că de aceea l-a trimis Dumnezeu pe 
Shakespeare, înzestrându-l cu puterea înţelegerii acelor 
vremi, generatoare de asemenea caractere, astfel 
înţelegem şi noi de ce a pus Marele Will întrebări interzise, 
surclasând toate celelalte întrebări ale timpului... ca un 
liturgic Kyrie Eleison prelungit la nesfârşit. Deşi, pentru 
Shakespeare, ca şi mai înainte pentru Dante n-a avut 
importanţă confesiunea anglicană sau catolică ori schisma 
religioasă Apus-Răsărit. Prinşi în aventura creştină a 
lumii, amândoi au privit mai cu seamă Infernul de pe 
pământ, înfruntându-şi spaimele propriei existenţe.

„...Pe când e omu-n miezul vieţii lui
M-aflam într-o pădure-ntunecată,
Căci dreapta mea cărare mi-o pierdeam”
(Dante, Infernul, Cântul V, v. 1-3)

gîndul şi lumea

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

Natalia CANTEMIR

(va urma)

Iulie 2009 
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Scriitoarei luxemburgheze Anise Koltz i-am citit 
doar volumele editate în limba franceză, dar a-i 
reduce opera numai la acestea este nedrept, căci 
ea scrie în trei limbi. Poemele traduse în pagina 
Cronicii aparţin volumului Chants de refus II 
apărut în anul 1995 în deja invocata colecţie 
G.R.A.P.H.I.T.I a grupului editorial PHI din 
Echternach Luxemburg. Şi acestui excepţional 
volum lector i-a fost din partea editurii scriitorul 
Jean Portante, cel căruia îi voi dedica această 
pagină într-unul din numerele viitoare. 

Anise Koltz s-a 
născut pe 12 
iunie 1928 în 
Luxembourg-
Eich. În 
perioada 1963-
1974 a fost 
fondatoare şi 
organizatoare a 
unei 
manifestări 
culturale 

internaţionale cunoscute sub numele „Zilele de 
la Mondorf”, ce reunea nu doar poeţi, ci şi 
creatori din alte domenii. Poetesa este membră a 
Academiei Mallarmé din Paris, a Pen-Clubului 
din Belgia şi a Institutului de Arte şi Litere din 
Marele Ducat de Luxemburg. A publicat un 
număr impresionant de volume, cele mai multe 
din ele răsplătite cu numeroase şi prestigioase 
premii. Amintesc doar cîteva din titlurile cărţilor 
editate în limba franceză : Le cirque du soleil (e 
vorba, de fapt, de un volum bilingv, german-
francez, apărut în 1966 la Paris în colecţia Autour 
du Monde a cunoscutei edituri Pierre Seghers), 
Vienne quelqu'un (Ed. Rencontre, Lausanne, 
1970, bilingv), Fragments de Babylone (Ed. 
Fagne, Bruxelles, 1974, bilingv), Le jour inventé 
(Ed. Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1975), La 
terre monte (ED. Belfond, Paris, 1980), Souffles 
sculptés (Ed. Guy Binsfeld, Luxemburg, 1988), 
Chants de Refus, (Ed. Phi, Luxemburg, 1993). 
Despre acest din urmă volum – partea întîi a 
celui din care traduc poemele ce urmează – 
notiţa bio-bibliografică din final notează că 
traducerea sa este în pregătire în România şi 
Portugalia. Nu ştiu dacă traducerile au apărut în 
ţările respective, dar cert este faptul că Anise şi-a 
publicat cărţile nu doar în Luxemburg, Franţa, 
Belgia, Canada, Germania, ci şi în Italia sau 
Macedonia. Afirmam ceva mai înainte că 
scriitoarea Anise Koltz a primit în lunga sa 
carieră numeroase premii, impresionante şi prin 
numele pe care le poartă („Claude Sernet”, „Jean 
Malrieu”, „Blaise Cendrars”, „Antonio Viccaro”), 
şi prin valoarea şi rezonanţa pe care le au, dar şi 
prin instanţele ce le-au decernat. Dintre ele aş 
aminti doar Marele Premiu pentru Literatura din 
afara Franţei, decernat de Academia Regală de 
Limbă şi Literatură Franceză din Belgia, în 1994 
şi International Prize of the best poem on Struga 
Poetry Evenings, primit în acelaşi an la un 
festival pe care noi îl vom asocia mereu cu 
numele lui Nichita Stănescu.

Fiecare poem se scrie 
pentru a reveni la tăcere

E ultimul – 

Aventurîndu-se prea aproape de 
moarte 
rătăceşte drumul întoarcerii

Peşti ai necuprinselor adîncuri
frazele mor
din clipa ridicării
la suprafaţă

Uneori un cuvînt
cade din cer
cu o picătură de ploaie
cu un fulg de zăpadă

Nu vizează pe nimeni 
dar acoperă dintr-o dată
priveliştea

BĂRBATUL

Pielea mea simte
cursurile umede
ale cîmpurilor abandonate

Mă aplec
peste marginea lumii

Nu eşti nicăieri

(lui René KOLTZ in memoriam)

Te iubesc 
lup printre lupi
cu puterea fiarei
luptîndu-se cu pielea ta
ce se lipeşte de a mea

Mi-am învăţat pîntecele 
să se deschidă ca o uşă
atunci cînd soarele tău bate
ca să mă devore

Îmi pronunţi numele 
ca pe acela al unui heleşteu

Te-ai înstăpînit pe malurile mele
şi asupra apelor mele împărăţeşti

Ca un dresor de şoimi 
aştept 
să te aşezi pe mine

Port o mănuşă
ca să mă protejez
de ghearele tale

La fiecare sosire
îmi smulgi

o bucată de piele

Cuvintele se rostogolesc
între noi
ca pietrele dure
ale tăcerii

Cu şalele hrentuite
de greutatea ta

Îmbătrînesc
în fiece noapte
în patul tău

Duminica Floriilor

Tu eşti Hristos 
intrînd în oraşul meu în delir

Lemnul patului meu 
va fi cel al crucii tale

Zi după zi 
tu îmi refaci trupul
pe care trecutul îl spală deja
ca pe un cadavru

Cel care iubeşte 
încearcă să ucidă
să pîrjolească un pămînt
care nu este al său

Patul meu este în acelaşi timp
un cîmp experimental
o rezervaţie naturală
un abator

POETUL

Poetul se roagă pentru iertare 
cuvintelor 
pe care le suge
înainte de a le scuipa
pe foaia albă

Iertare pentru furia
cu care o sporeşte pe cea a lumii

Atunci cînd îşi ciopleşte poemul
ca din topor
soarele se întunecă
timpul îşi opreşte orele
ca pe o haită de cîini

Îşi reţine poemul 
aşa cum îţi ţii răsuflarea

Şi-l învaţă să respire
împotriva voinţei sale

 Anise Koltz Cuvîntul pe care-l scrie
devine un alt cuvînt

Colţii săi de fiară
scrîşnesc

Fiecare poem
e o urmă a ghearelor sale

Linia vieţii lui
se pierde în scris
şi îl încîlceşte
amestecînd în el
tot dezastrul
pe care îl conţine

Înălţînd
fluxul cuvintelor
pînă la strigătul iniţial
verbul său cade
ca un meteorit

Rătăcitor
îşi poartă cuvintele
din pulbere-n pulbere

Pustiul este zbuciumul
Deşertului

Poetul întins 
în poem 
suferă de insomnie

Trupul său numără 
loviturile sorţii

Veghea ticăie 
ca un declanşator de bombe

Cuvintele rezemate de pagină 
îşi ascund rănile fiinţării

Seminţiile zămislite de pana lui
sucombă înainte de a exista

Zi de zi 
desfide moartea

O traversează 
cu propriile cuvinte ca o furtună

Viaţa lui e fără înscrisuri

Ceea ce spune
nu e decît tăcere
deghizată în cuvinte

scriitori francofoni în spaţiul cultural românesc

prezentare 
şi traduceri - 

Valeriu STANCU


