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Evident, internetul are şi destui adversari şi e 
firesc să fie aşa, căci noutatea sperie, naşte 
controverse, animozităţi, ostilităţi (cîţi parizieni nu au 
dorit să dărîme Turnul Eiffel?!). Mulţi confundă 
internetizarea cu globalizarea, uitînd că aceasta din 
urmă a început pe la 1440, cînd tipograful german 
Johann Gutenberg din Mainz a inventat tiparul cu litere 
mobile. Iar asta se întîmpla cu aproximativ o jumătate 
de veac înainte ca navigatorul genovez Cristofor 
Columb să dea startul redistribuirii globului, 
descoperind America.

E drept, netul deschide oricui calea spre 
„exprimare”. Foarte bine! „Sol lucet omnibus” (soarele 
străluceşte pentru toţi), ne pregăteau pentru democraţie 
strămoşii noştri latini. Din nefericire, această cale o 
folosesc mai ales grafomanii, veleitarii, neîmpliniţii, 
agramaţii, impostorii, frustraţii, gogomanii. Fericiţi cei 
săraci cu duhul, că a lor va fi împărăţia netului! În 
democraţia virtuală orice imbecil îşi poate deschide un 
site, un blog şi-şi poate face public „talentul” cu care, 
evident, se mîndreşte. Că vocabularul activ al unui 
astfel de „talentat” nu depăşeşte o sută de cuvinte e o 
altă problemă, care nu pare să deranjeze nici sursa 
virtuală, nici beneficiarii, receptorii, lectorii de ecrane, 
înzestraţi de cele mai multe ori cu aproximativ aceeaşi 
inteligenţă, aceleaşi cunoştinţe, acelaşi vocabular! Nu 

degeaba ne învaţă paremiologia un adevăr de 
necontestat : „prostul, dacă nu-i fudul, nu-i prost 
destul!”. Că îşi postează în spaţiul virtual „creaţiile” e 
treaba autorului şi a celor care au timp şi nervi de 
cheltuit ca să citească toate inepţiile (aceşti lectori 
împătimiţi sunt recrutaţi, în mare măsură, dintre cei 
care nu ştiu cum se deschide o carte şi, complexaţi, 
încearcă să recupereze, să-şi drapeze neştiinţa, pornind 
„în căutarea timpului pierdut” în speranţa că 
binevoitorul google le va deschide porţile 
cunoştinţelor, culturii, ştiinţei, lumii). Numai că, de 
foarte multe ori, aceşti autori de două parale se 
ambiţionează să-şi scoată creaţiile în lume nu prin uşa 
dosnică, umilitoare, îngăduitoare a netului, ci pe poarta 
din faţă, pe uşa principală a tipăriturilor, stîrnind 
confuzie în preferinţele, opţiunile cititorilor neavizaţi. 
Or, a tipări o carte implică nu doar responsabilităţi, ci 
şi cheltuieli, cheltuieli însemnate. Mi se întîmplă 
adesea să citesc în paginile „tehnice” ale unor lucrări 
lipsite de orice valoare că au apărut cu sprijinul unor 
sponsori plini de bani şi de bunăvoinţă. Întotdeauna m-
a mirat lipsa de discernămînt, de simţ al valorii de care 
dau dovadă cei care dispun de bani sau care-i mînuiesc 
şi m-am întrebat cum de impostorii găsesc drumul 
către punguţa cu doi bani a boierilor, către puşculiţa 
finanţiştilor. N-am aflat un răspuns, dar de cele mai 
multe ori funcţionarii instituţiilor ce au obligaţia şi 

Parler de la pluie et du beau temps (II)

Fîntîna

O, nu mi-i că mă sting – şi nu mi-i
C-odată n-am să mai exist.
Mă doare frumuseţea lumii
Şi toate-mi spun : fii trist, fii trist.

Adîncă-n ani e-acum fîntîna,
Cu ale vieţii mele sorţi;
O cumpănă-şi apleacă mîna,
Să scoată-o ciutură din morţi.

Fîntînă, te-adînceşte încă,
Spre noaptea stelelor subţiri;
N-am nici o dragoste adîncă
Şi nici un fel de amintiri.

Coboară-ţi braţul spre afunduri,
Să dai de stele şi abis,
Izbeşte-ţi ciutura de prunduri
Şi scoate-mi sufletul ucis.

George Lesnea

poem de iunie

Valeriu STANCU

menirea de a administra banii alocaţi 
culturii româneşti sunt tot atît de inculţi, 
de obtuzi, de lipsiţi de har ca „autorii” 
internauţi şi dau credit zicerii „spune-mi 
cu cine te-nsoţeşti, ca să-ţi spun cine 
eşti!”. Corupţi, pleşcari, şmenari, dar şi 
autişti sau măcar necunoscători ai 
adevăratelor valori ale culturii 
contemporane, neavînd criterii axiologice 
de acordare a banilor, ci doar nişte absurde 
reguli funcţionăreşti, favorizează accesul 
la fonduri unor fundaţii, asociaţii, societăţi 
care, de fapt, promovează nonvaloarea, 
diletantismul, veleitarismul. Astăzi se 
cultivă o asemenea confuzie de valori, 
încît funcţionarii preferă să dea curs 
proiectelor propuse de cei care se pricep să 
mişte din urechi, nu celor cu adevărat 
viabile, importante, meritorii. Şi cine a mai 
văzut un creator autentic care să fie şi 
„făcător de proiecte”, care să ştie cu 
adevărat să propună un proiect coerent şi 
să urmărească aplicarea, concretizarea 
lui?!
Despre relaţiile kafkiene ce se stabilesc 
între creatori şi mercenarii aflaţi în slujba 
in-culturii nu vorbesc chiar pe de rost, căci 
am trăit „pe propria piele” o situaţie 
demnă de pana inconfundabilului prozator 
ceh. În toamna anului 2007, împreună cu 
poetul Adi Cristi, am făcut un proiect a 
cărui finalizare urma să recompenseze 
iniţiativele deosebite în managementul 
cultural ale membrilor Filialei Iaşi a 
Uniunii Scriitorilor din România. L-am 
prezentat forurilor competente şi aş 
îndrăzni să afirm că proiectul nu a fost 
chiar de lepădat, de vreme ce ministrul de 
atunci al culturii l-a citit, l-a înţeles, l-a 
aprobat şi i-a alocat 150.000.000 de lei. 
Aceeaşi soartă i-a hărăzit şi secretarul de 
stat, suma a fost „bătută în cuie” pe hîrtie, 
numai că nici autorii proiectului, nici 
miniştrii nu au ţinut cont de puterea, de 
reaua voinţă, de interesele, de meschinăria 
micilor funcţionari ai ministerului culturii. 
Pentru că atunci cînd a început caruselul 
birocratic al hîrtiilor nu am deschis uşa cu 
capul pe la diferiţii vistiernici ai bunurilor 
poporului, aceştia s-au făcut luntre şi punte 
ca să pună beţe în roatele proiectului. Şi au 
reuşit, de vreme ce au trecut doi ani, s-au 
schimbat guvernanţii, miniştii şi secretarii 
de stat, iar banii nu au mai ajuns nici în 
ziua de azi la cei cărora li se cuveneau. Să 
vă mai spun că mărunţii mercenari sunt şi 
acum bine mersi în posturile lor?

(va urma)

acest numar este ilustrat cu lucrări din expoziţia Liviu SUHAR -  „Polifonii“ 



2 Iunie 2009 CRONICA

fragmentarium istoric

În încercarea de a plasa statul român 
contemporan pe scena relaţiilor internaţionale şi de a 
descifra rolul său în acest context este nevoie de o 
caracterizare fie şi sumară a acestuia, pe baza unor criterii 
relativ acceptabile.

Structura sistemului internaţional imaginată de 
un gânditor precum Immanuel Wallerstein, structură 
bazată pe paradigma centru - periferie este cea a 
cercurilor concentrice, care au în centru statele puternic 
dezvoltate (militarizate şi industrializate), urmate de un 
nivel intermediar al statelor industrializate aflate în declin 
sau al celor slab industrializate aflate în ascensiune, 
pentru a fi încheiat de statele cercului periferic, state cu 
reale dificultăţi economice, cu capacităţi militare reduse,  
state care nu pot emite pretenţii pe scena internaţională. 
România se încadrează în acest model în cea de-a doua 
categorie, aceea a statelor plasate în zona intermediară 
care îşi exprimă mai apăsat “punctul de vedere” în plan 
subregional. Includerea în această categorie este o 
consecinţă firească a caracteristicilor tipului de regim 
politic, a structurii şi activităţii economice, a 
caracteristicilor populaţiei şi a resurselor disponibile. 
Evident, vom adaugă aici calitatea de membru NATO şi al 
Uniunii Europene.

Raporturile statului român pe plan internaţional 
însumează raporturi de drept internaţional public, 
raporturi care derivă din planuri de securitate comună, din 
apartenenţa la structuri şi organizaţii internaţionale 
relevante, din practica uzanţelor diplomatice sau 
consulare dar şi din raporturile dezvoltate cu actorii 
nestatali ai relaţiilor internaţionale. România, apărută ca 
stat naţional modern la mijlocul veacului al XIX-lea, are o 
tradiţie a participării active pe scena internaţională. De 
multe ori, ţara noastră a fost un partener de rang secund al 
marilor puteri care s-au confruntat în regiune fiind uneori 
chiar plasată neconvenabil în raporturile dintre marile 
puteri. Acest fapt poate fi explicat mai întâi prin poziţia 
geopolitică ocupată de români şi statul lor, de potenţialul 
lor demografic şi de natura teritoriului ocupat. România 
nu a manifestat, în general, tendinţe expansioniste sau 
belicoase fiind o prezenţă relativ redusă în istoria marilor 
conflicte continentale. Cultura şi civilizaţia noastră nu 
ocupă un loc în avanscena mondială sau europeană şi 
acest lucru se reflectă şi în statutul nostru în arena 
internaţională. De asemenea, prezenţa românească redusă 
– sau în stadiu incipient - în cadrul unor grupuri de 
interese sau al unor sisteme şi subsiteme regionale şi non-
regionale care să acţioneze la nivel transnaţional nu 
conferă ţării noastre un rol major şi influent pe scena 
europeană.  Acestea fiind spuse, devine evidentă 
dependenţa relativă a statului român de statele puternice, 
de marile alianţe sau grupări statale care au modelat 
civilizaţia umană prin simpla lor existenţă. Această 
situaţie este valabilă şi astăzi când avem a ne defini noua 
poziţie şi noul rol în cadrul NATO şi al Uniunii Europene. 

Sfera relaţiilor internaţionale nu se reduce însă la 
rolul determinant avut de un stat în evoluţia istorică 
generală, ci are în vedere orice raport care depăşeşte sfera 
raporturilor interne statale. Din perspectiva doctrinară 
realistă, nu i-a fost recunoscută calitatea de actor al 
relaţiilor internaţională decât statului suveran, dinamica 
societăţii contemporane aruncând însă în desuetudine 
această delimitare şi recunoscând importanţa evident 
crescândă şi altor entităţi, fie ele statale, fie organizaţiilor 
guvernamentale internaţionale sau non-guvernamentale. 
Pârghiile prin care acţionează aceste entităţi sunt în 
principiu neshimbate de secole. Avem pe de o parte forţa 
militară, instrument folosit cu acelaşi succes din vremuri 
antice, pârghie prin care într-un sistem internaţional 
anarhic şi polarizat  statele puternice acţionează doar sub 
limitările impuse de raportul dintre costuri şi beneficii. În 
al doilea rând, aceşti actori acţionează pe cale economică. 
Statele puternic dezvoltate sunt mereu în căutarea unor 
noi pieţe de desfacere dar şi de pieţe exportatoare de 
materii prime, raporturi care sunt explicate de ideologii 
neo-marxiste precum teoria dependenţei, care susţine 
generic existenţa unui raport invers proporţional între 
beneficiile ce decurg din relaţiile economice ale unui stat 
bogat cu unul sărac. Realitatea economică mondială 
actuală este de o complexitate care face imposibilă o 
declinare ideologică atât de simplistă. Un alt levier de 
importanţă deosebită este standardizarea culturală şi 
socială, pe care unele state le determină printr-un nivel de 
trai ridicat sau prin performanţe în domeniul cultural, 

performanţe recunoscute drept etalon de întreaga 
comunitate umană. La jumătatea secolului trecut, ”boom-
ul” tehnologic a evidenţiat o altă modalitate de influenţare 
a comunităţii internaţionale, prin aşa numitul “război 
tehnologic”. În speţă, statele dezvoltate impuneau taberei 
adverse embargouri tehnologice prin care se refuza 
accesul la descoperirile  proprii de ultimă generaţie. Nu în 
ultimul rând putem enumera printre aceste modalităţi şi 
influenţa cultelor – chiar şi astăzi Vaticanului îi este 
recunoscută o largă influenţă trans-frontalieră, precum şi 
influenţa unor alte entităţi nestatale – O.N.U., O.M.S., 
O.M.C. ş.a.. România nu se află în situaţia de a se folosi 
de aceste pârghii în mod direct, ci doar ca mandatar al 
unei entităţi superioare, care deleagă ţării noastre 
competenţe într-un anumit domeniu (misiunile militare 
din afara ţării sub comandă O.N.U. sau NATO spre 
exemplu). Atribuţii asemănătoare îi sunt recunoscute 
statului român şi de către Uniunea Europeană, relaţiile 
dintre ele urmând particularităţile relaţiei dintre un stat 
suveran şi o entitate nestatală proiectată a fi superioară, cu 
atribuţii suprastatale, pe cale să adopte o posibilă 
organizare etatică. Integrarea României în U.E. a răspuns 
în principal unei necesităţi general istorice dar şi 
economice, Uniunea Europeană nereprezentând o soluţie 
viabilă supra-statală care a depăşit « point of no return », 
în principal datorită dependenţei sale energetice de 
Federaţia Rusă, mai apoi datorită diversităţii care face 
dificilă realizarea unui compromis între toate statele 
membre. Apoi, deşi Uniunea Europeană a dezvoltat 
cateva programe militare de succes (construcţia avionului 
de vânătoare Eurofighter este doar un exemplu, dublat 
acum de reţeaua de sateliţi), politica de apărare este  
adaptată cerinţelor individuale proprii ale fiecărui stat, 
identitatea europeană de apărare fiind încă un şantier în 
fază incipientă. Amintim ca politica militară a Marii 
Britanii este, în general,  fidelă Statelor Unite în timp ce 
Franţa, Germania şi Spania urmează, cel puţin  la nivelul 
declaraţiilor o altă cale. În aceste condiţii, România 
încearcă să-şi atingă scopurile economice, sociale, 
culturale prin integrarea cât mai susţinută în Uniunea 
Europeană dar a căutat şi a găsit şi o modalitate de 
garantare mai eficientă a securităţii naţionale prin 
aderarea la N.A.T.O. şi participarea implicită la misiunile 
multiple ale acestei alianţe.

Acordarea de facilităţi militare Statelor Unite pe 
teritoriul României prezintă beneficii la nivel bilateral. 
Mai întai, Statele Unite aflate în plin proces de acaparare 
a pieţelor de desfacere emergente şi a principalelor 
rezerve de combustibili fosili s-au trezit din naivitatea 
wilsoniană încercând să-şi materializeze prin beneficii 
suplimentare calitatea de hegemon dobândită la finalul 
Războiului Rece. Pe de altă parte, modelul civilizaţional 
american – mai bine zis, occidental – este puternic 
confruntat cu realităţile lumii aflate în curs de dezvoltare. 
Mai mult, războiul împotriva terorismului epitomizează 
eforturile unei mari puteri şi a aliaţilor săi de a face faţă 
unui conflict nu numai asimetric ci, mai ales, atipic la 
nivelul conflictelor înregistrate până acum. Facilităţile 
militare americane din România răspund atît nevoilor 
strategice ale Statelor Unite cât şi nevoilor româneşti de 
securitate. Aceste facilităţi (baze)  sunt desigur o garanţie 
suplimentară a integrităţii teritoriale a statului român. 
Statele Unite au aşadar un motiv de exagerare a 
distanţelor care separă realităţile interdependenţelor 
economice, în raporturile lor cu state terţe, dar şi de 
continuare cu urmări imprevizibile uneori a politicii 
realiste, într-o veritabilă pendulare între politica de forţă 
specifică Europei secolului al XIX-lea şi conceptele 
idealismului pacifist liberal, care consideră timpul şi 
perfectibilitatea sistemului internaţional ca fiind 
principala modalitate de armonizare naturală a intereselor 
statelor lumii. Această prezenţă economico-militară a 
aliatului nostru strategic forţează statul român să 
conştientizeze pericolul unui atac terorist din partea 
gruparilor extremist-islamice aflate în conflict cu Statele 
Unite. Mult mediatizata răpire a jurnaliştilor români în 
Irak a rămas însă un episod singular. Retragerea noastră 
din Irak în această vară nu înseamnă însă dispariţia 
pericolului terorist. Mai mult, implicarea noastră în 
Afganistan va creşte iar miza pacificării şi democratizării 
acestei ţări va deveni miza credibilităţii întregii Alianţe 
nord-atlantice.

Relaţiile internaţionale ale României cunosc un 
capitol extrem de important atunci când privesc relaţiile 
cu statele vecine. Desfăşurându-se preponderent în cadrul 
raporturilor de drept public internaţional, acestea se 
încadrează, în condiţiile în care realitatea europeană 
permite o astfel de clasificare, în curentul neo-realismului 
imaginat de Robert Gilpin, statele europene menţinând 
status-quo-ul atât timp cât acesta prezintă beneficii. 
Bizuindu-se pe un model economic dar şi sociologic 
deopotrivă, Robert Gilpin pune la baza teoriei sale cinci 

fundamente: sistemul internaţional este stabil atâta vreme 
cât un stat consideră că nu este în beneficiul lui să-l 
schimbe; un stat va vroi schimbarea statu-quo-ului dacă 
beneficiile obţinute vor fi mai mari decât costurile; statul 
va căuta schimbarea sistemului dacă costurile marginale 
vor fi inferioare beneficiilor marginale obţinute; când 
echilibrul dintre costuri şi beneficii este atins, costurile 
menţinerii statu-quo-ului sunt mai mari decât resursele ce 
pot fi atrase. Echilibrul se obţine când nici o mare putere 
crede că mai poate obţine un beneficiu marginal adiţional; 
dacă dezechilibrul din cadrul sistemului şi redistribuţia 
puterii nu este rezolvată sistemul se va schimba şi un nou 
echilibru va reflecta modul în care capabilităţile sunt 
distribuite. Raporturile cu Republica Moldova, aflate 
astăzi, din păcate, la cel mai scăzut punct din istorie, 
constituie o provocare majoră pentru interesele româneşti 
şi europene. Pentru România miza acestor relaţii este 
extrem de importantă în însăşi procesul definirii 
interesului naţional. În mod evident, ecuaţia raportului 
dintre ţara noastră şi Republica Moldova nu comportă 
prea multe necunoscute, chiar şi pentru cei mai puţini 
avizaţi, ci oferă o multitudine de soluţii, din păcate multe 
dintre ele parazitate ideologic. Dacă, în general, 
Republica Moldova consideră relaţiile cu România ca 
fiind cele între două state foarte bune vecine, România 
consideră aceste relaţii ca fiind unele speciale, fraterne. În 
plus, poate fi constatat un „complex istoric” în raporturile 
dintre cele două state, un adevărat obstacol în calea 
ratificării tratatului bilateral de bază. La rigoare, politica 
României faţă de Republica Moldova poate fi interpretată 
în multe situaţii ca fiind aşezată pe formula „o naţiune, 
două state”.  În ceea ce priveşte raporturile cu Ucraina, 
dincolo de clarificările obţinute prin Curtea de la Haga cu 
privire la delimitarea platoului continental al Mării Negre, 
dincolo de tranzitul gazului rusesc importat de noi prin 
această ţară, nu putem uita de minoritatea românească 
trăitoare în ţara vecină precum şi de intenţiile ei formal 
exprimate de a intra în NATO. Şi relaţiile cu Ucraina se 
prezintă sub forma unui complex neomogen şi complicat 
iar Tratatul de bază pare a fi instrumentul fundamental pe 
care se va ridica edificiul relaţiilor bilaterale. Serbia este 
un alt vecin care găzduieşte o minoritate românească 
importantă iar relaţiile noastre cu acesta au o îndelungată 
tradiţie. Bunele raporturi şi aspiraţiile europene ale acestei 
ţări ne dau încredere în evoluţia ascendentă a relaţiilor 
noastre şi în destinul favorabil al comunităţii româneşti 
trăitoare în acest spaţiu. România, Ungaria şi Bulgaria 
sunt unite în proiectul comun al Uniunii Europene şi al 
evoluţiei ei în viitor, sunt membre NATO, aceste lucruri 
atenuând din contenciosul istoric şi punând un bemol 
posibilelor tensiuni şi diferende de orice natură.    

Spectrul relaţiilor internaţionale ale României 
este completat şi de raporturile care derivă din libera 
circulaţie a capitalurilor precum şi din raporturile 
instituţiilor statului cu anumite organizaţii ne-
guvernamentale internaţionale. Actuala criză economică 
şi financiară este dovada peremptorie a participării 
noastre la schimburile internaţionale chiar dacă România 
reprezintă doar 0,37% din economia mondială. Situaţia de 
piaţă emergentă a României este una care se va prelungi 
în viitorul previzibil aşa cum şi decalajele economice se 
vor atenua doar treptat în raport cu lumea puternic 
dezvoltată. E poate inutil să amintim importanţa 
rapoartelor unor organizaţii ne-guvernamentale 
internaţionale privind situaţia drepturilor omului în 
România, calitatea actului justiţiei în ţara noastră sau 
activitatea desfăşurată de organizaţiile de protecţie a 
mediului.

 Aria relaţiilor internaţionale părăseşte parţial 
pentru începutul de secol al XXI-lea arealul strict al 
raporturilor inter-statale, pentru a recunoaşte noi factori şi 
elemente participante la sfera acestora. Activităţile de 
responsabilizare socială a marilor corporaţii – mai ales în 
contextul actualei crize mondiale -, lobby-ul naţional sau 
dezvoltarea unui brand naţional prin mijloace de 
comunicare specifice mediului comercial, campaniile de 
ajutorare a victimelor dezastrelor naturale etc. au de multe 
ori un efect determinant în conturarea relaţiilor 
internaţionale şi a unor noi raporturi într-un mediu 
globalizat. Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de 
comunicare în masă, revoluţia informatică şi procesele 
conexe ei, au pus la dispoziţia societăţilor şi indivizilor 
noi mijloace care în mod natural şi sănătos contribuie 
esenţial la mai buna cunoaştere şi apropiere între naţiuni. 
În paradigma societăţii bazate pe cunoaştere 
interdependenţele vor creşte iar lărgirea sferei relaţiilor 
internaţionale va cunoaşte proporţii nebănuite. Nu ne 
rămâne decât să sperăm că România va deveni un vector 
activ al acestora şi în concordanţă cu realităţile ei istorice 
şi demografice va ocupa locul meritat pe eşicherul 
mondial.

Cătălin TURLIUC

România contemporană 
pe scena internaţională
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Românescul ca sentiment al fiinţei
În continuarea felului adînc filosofic al 

Rostirii româneşti, Noica socoteşte că sîntem 
datori de a da seama de cuvintele care au 
apărut în vorbirea noastră şi care „pot 

1) îmbogăţi gîndul omului. Un astfel de cuvînt 
este „întru”, iar înţelesul legat funciar de el 
este „fiinţa”, care trimite la „a fi întru ceva”, 
adică „a se odihni dar şi a năzui, a se închide 
dar şi a se deschide”. Fiinţa probează vibraţie 
şi devenire. Prin prepoziţia „întru”, fiinţa a 
fost „scoasă din încremenire şi s-a clătinat”. 
Noica stabileşte frumos şi magnific: „Pentru 
sensibilitatea noastră speculativă infuză, fiinţa 
are o bună margine de libertate şi  în termenii 
noştri  o fragedă fire”, ceea ce înseamnă, 
simplu afirmat, că echivalează cu „instituirea 
unui concept deschis al fiinţei”.

Cu un rar simţ al comparativităţii cultural-
istorice, filosoful ne îmbie „să vorbim despre 
un sentiment românesc mai deosebit al fiinţei, 
aşa cum s-a putut spune că sufletul germanic 
are un sentiment deosebit al devenirii, cel rus 
unul deosebit al spaţiului şi cel american un 

2)sentiment deosebit al eficienţei”.
Ideea românească de fiinţă iese astăzi din 

învăluirile trecutului şi ale limbii însăşi, 
confirmînd zisa lui Eminescu: „a ieşit limba 
aceasta din învăluirile trecutului”. Noica îşi 
dezvăluie aici taina propriei creaţii, relevîndu-
se ordinea filosofică a ideii de fiinţă, pornind 
de la cercetarea limbii, a basmelor, a creaţiilor 
culte: „După ce am scris despre cîteva cuvinte 
româneşti şi acum sporul adus de ele în 
problematica fiinţei, închipuim o încercare 
asupra fiinţei care să nu mai fie direct 
tributară cuvintelor şi sensurilor româneşti. 
Dar  divulgă Noica ontologia sa (s.a.)  se va fi 
născut şi ea, dacă va reuşi, din prisosurile 

3)lor”.
Încă din introducerea lucrării Sentimentul 

românesc al fiinţei, filosofia stabilea adevărul: 
„Ca orice fiinţă pe lumea aceasta, un popor 
este o bună închidere ce se deschide. (...) 
Pentru o închidere ce se deschide, limba 
noastră are un cuvînt deosebit, prepoziţia 
„întru”, ce nu-şi găseşte lesne echivalentul în 
marile limbi europene”. „Întru” exprimă „o 
bună tensiune, care este de esenţa spiritului, 
de a fi în acelaşi timp în ceva (într-un orizont, 

4)într-un sistem) şi de a tinde către acel lucru”.
Reiterînd o convingere istorică a noastră a 

românilor, prin cei mai de seamă predecesori 
cărturari în secolele XVI-XVIII, şi mai 
departe, Noica relevă esenţial că: „La fel ca 
într-un spaţiu, civilizaţia noastră a fost întru o 
limbă. Cea latină” şi, totodată, că: „Viaţa 
noastră spirituală a fost întru realitatea 
cuprinzătoare şi plină de înţelesuri a Maicii 
firi, dîndu-se acel sentiment al realului concret 
despre carevorbesc toţi cei care ce cunosc 

5)sufletul românesc”.
Tăria extremă a spiritului românesc rezidă 

în faptul că el nu a ajuns „niciodată la 
excese”. „Noi am ştiut să aducem noutatea 
întru ceva ce ne era istoriceşte propriu” (de 
pildă, arta noastră, cum s-a mai spus  n.n.). 
Mai mult, se poate afirma  subliniază Noica  
faptul că civilizaţia noastră este între două 
lumi (Occidentul şi Orientul  apropiat şi 
îndepărtat, India), mai exact ce mijloceşte 
sprijinul întru aceste lumi. Oricum, civilizaţia 
noastră are privilegiul „de a fi întru o tradiţie” 
care reprezintă, desigur, un factor activ. „Noi 
putem fi şi mai departe întru ceea ce am fost, 

6)
înaintînd totodată cu veacul”.

Fundat pe o puternică tradiţie, „poporul 
român are o mai largă întîlnire decît alţii cu 
valorile spiritului; căci prin ea însăşi, tradiţia 
înseamnă păstrarea întru spirit a ceea ce a fost 
bun în trecut”. Fără să ne închidem într-o 
„cultură folclorică”, noi am avut „veacul al 
XVII-lea, cel al marilor personalităţi” (e 
vorba, desigur, de Varlaam, Nicolae Milescu 
Spătarul, Dimitrie Cantemir, Şerban 
Cantacuzino, Dosoftei, s.n.).

După ce apreciază, cu toată răspunderea, 
că nicăieri (în Europa) situaţia „închiderii ce 
se poate deschide” nu apare, ca la noi, „cu 
atîta relief istoric”, cînd „două lumi masive 
(Orientul şi Occidentul  n.n.) închid în 
întîlnirea lor o comunitate, care în loc să fie 
servită de ele, ca în o răscruce, poate să se 
deschidă către ele şi, mai ales, să le deschidă 
una către alta”, Noica reflectează cu mult simţ 
istorico-politic, dar şi cu multă subtilitate 
filosofico-speculativă: „Dacă te întrebi de ce 
poporului austriac în Europa de astăzi el 
păstrează sorţii cîtorva bune deschideri, 
răspunsul ar putea să fie: pentru că el are o 
potrivită întîlnire cu fiinţa. Nu oricui fiinţa i se 
arată în acelaşi chip; şi nu oricine o resimte ca 

7)un fel de „a fi întru”.
Fiecare individ, ca om, ţine de o fiinţă 

naţională şi una socială prin care poate şi 
trebuie să se deschidă către univrsal  susţine 
Noica. „La fel, orice făptură este în limitaţie, 
dar spre a fi cu adevărat trebuie să treacă, 
dintr-o limitaţie ce limitează într-una ce nu 
limitează. Întru, care sugerează tocmai 

8)&&&fapt&&& o întrebare”.
Or, spre a cerceta sentimentul românesc al 

fiinţei, „este potrivit să vedem dacă felul 
nostru de a interoga face loc întrebării şi, dacă, 
nu cumva, el spune gîndului ceva deosebit de 

9)al altora”.
Filosoful nostru aşază discuţia problemei 

de la început aşadar în: orizontul întrebării 
(cap. I), convins că atunci cînd capeţi un 
răspuns, te luminezi, dar: „cînd pui o întrebare, 
în schimb, luminezi lucrurile”, adică deschizi 
un orizont, în care lucrurile „pot apărea 
lămurit” sau dimpotrivă. Asupra dimensiunile 
logice ale interogaţiei s-a oprit la noi şi 
contemporanul lui Noica, marele logician, de 

10)anvergură europeană, Petre Botezatu , care îl 
aminteşte cu deosebită preţuire pe antecesorul 
său, Eugeniu Speranţia (1888-1972), prezent 
în anul 1935 la Congresul Internaţional de 
Filosofia ştiinţei de la Paris, cu lucrarea 
Remarques sur les propositions interrogatives. 

11)Projet d'une logique du probleme.
Noica identifică  precum şi în alte 

demersuri logice  şase „iscusinţe ale 
întrebărilor” care vin mai puţin din partea 
omului, cîr mai curînd „din partea lucrurilor”: 
1. „Întîi, întrebarea aduce o suspendare. 
Fiecare lucru în parte şi lumea ca un tot se pot 
suspenda, un moment, prin întrebare. Cu ea, 
lumea nici nu este, dar nici nu încetează să 

12)fie”.  Oricum, întrebarea „regenerează” 
realitatea.

2. Întrebarea este „o în-doire asupra 
realităţii, adică o dublare, într-un sens o 
oglindire a ei”, căci ea însoţeşte realitatea, 
după cum „însoţeşte întregul univers al 
enunţurilor. Tot cve asertăm poate fi pus sub 
interogaţie la fel în tot ce se vede şi este (...) ca 
într-o oglindă imaginea din întrebare este 

13)răsturnată”.  Inversiunea este de esenţa 
întrebării, subliniază filosoful-logician 
Constantin Noica.

3. Interogaţia îşi manifestă propria-i esenţă 
şi printr-o aliere a negaţiei sau a unor formlări 
negative. „În-doirea de lucruri poate duce  

14)
scrie Noica  şi la tăgada lor pură şi simplă”.  
Un anumit „caracter daimonic” al întrebării 
apare limpede, cu sensul lui de tăgadă 
posibilă, ca în înţelesul „scepticismului de 
totdeauna”.

4. Dacă negativitatea de desfiinţare 
reprezintă doar un exces al interogativităţii, 
„negativitatea de determinare este pe deplin 
caracteristică”. Spui: nu e asta, nici asta, Dar 
ce este? Este „ceva”, adică ce va fi, cîndva, 
undeva, cumva, toate „expresiile acelea 
nedeterminate legate de viitor, atît de limpede 
active în vorbirea românească”. Aici, filosoful 
apreciază mult utilizarea „fostelor conjuncţii 
disjunctive de tipul „oară... (v. Dicţionarul 
etimologic al lui Candrea şi Densuşianu) din 
latinescul hora (ceas, timp) şi care a dat 
bogăţia formulărilor disjunctive din limba 
noastră; ori-ori; veri-veri; sau-sau; au-au; fie-
fie; cînd-cînd; ici-ici; măcar-măcar; uneori-
alteori etc. Filosoful-lingivist Noica (logician 
în linia Maiorescu, Ion Petrovici, Mircea 
Florian, Dan Bădărău ş.a.) analizează „toate 
sensurile generale şi nedeterminate pe care le 
aduce expresia ori în compunere: oricînd, 
oricare, orice, oricum (sau sufixul: alteori, 
rareori, deseori, uneori) sînt solidare cu oare, 
pînă la dublarea cu el, putîndu-se spune, la 
primele: oarecum, oarecare, oarece (în timp ce, 
cu sensul originar de oră, şi timp, oară 
supravieţuieşte în expresii ca: bunăoară, 
odinioară, doară, deoarece)”.

Foarte bine dotat în lingvistică, în istoria 

acestei ramuri a ştiinţelor limbii, precum şi în 
logică, Noica, spirit enciclopedic, reflectează 
cu adîncime, cînd scrie: „Împletirea 
interogativului cu disjunctivul şi cu 
nedeterminarea apare limpede, în limba 
noastră, şi dintr-o a doua expresie interogativă 
mai învechită, anume au („au bate vîntul”). Au 
nu este altceva decît latinul aut, care putea şi el 
avea un sens interogativ, dar a dat, în celelalte 
limbi romanice, doar corespondentul lui 

15)sau”.  Aici, ca peste tot, Noica îşi edifică, îşi 
clădeşte minuţios ştiinţific, logico-lingvistic, 
întreaga argumentare. El relevă faptul că: „În 
Etymologicum magnum (romaniae), Haşdeu 
scrie: „Numai la români această conjuncţiune 
a dezvoltat sensul deplin interogativ, astfel că 
s-a specializat prin el faţă de sinonimii sau şi 
ori = vechiul veri şi s-a apropiat de ore, 
vechiul oare”. Continuînd constatarea uriaşului 
Haşdeu, filosoful zilelor noastre scria: „Iar la 
fel cu oare  adăugăm  particula aceasta 
interogativă poate da forme nedeterminate, 
chiar mai rare: au  unde se putea scrie în 
traducerea biblică din 1648 (Biblia de la 
Bălgrad n.b. E.B.). Nedeterminarea şi 
deschiderea disjunctivă sau efectiv solidare cu 

16)interogaţia” , conchide Noica.
Cîtă ştiinţă de carte şi căt bun simţ istoric, 

cît nivel de-supra probează astfel de analize 
din cartea Sentimentul românesc al fiinţei, 
împotriva tuturor stupidelor hermenetici 
partizane, de genul „eseului” imatur Filosofie 

17)şi naţionalism. Paradoxul Noica!
5. Ca într-un curs universitar de Stilistică a 

limbii. Noica dezvăluie un nou caracter, cel 
indirect, al interogaţiei, „modalitatea ei 
secundă” („e o problemă dacă...”). „Dacă 
disjuncţia este solidară cu nedeterminarea, este 
pentru că reprezintă organizarea acesteia. Din 
felul cum disjuncţia stăpîneşte nedeterminarea 
şi o organizează în părţi de alternativă 
distincţie, întrebarea îşi trage, pentru forma ei 
matură, pe acel dacă atît de semnificativ şi cu 
funcţii atît de active, în toate limbile pare-se. 
El poate arăta. Acum, cît de mult a ieşit 
interogaţia din orice condiţie de ignoranţă; 
căci: „nu ştiu dacă...” sau „nu ştiu dacă nu 
cumva...” exprimă tocmai contrariul 

18)ignoranţei”.
Acest „dacă” nu e doar ipotetic, el este şi 

thetic: instituie ceva. ne spune Noica, preluînd 
ceva din metoda fenomenologică a lui Husserl. 
„Dacă” nu e doar condiţional şi optativ  insistă 
filosoful, ci este şi deliberativ. El reia, într-un 
fel, toate funcţiile întrebării: suspendă, 
oglindeşte, răstoarnă, neagă „prin trecere în 
irealitate”, dar în cele din urmă „afirmă prin 
deschidere nedeterminată către realitate, dar în 
cele din urmă organizează nedeterminarea”. 
Întrebarea înseamnă mai mult decît ignoranţă 
sau suspendare şi reţinere în faţa a ceva. 
Înseamnă înstăpînire asupra unui domeniu, 
adică o punere (thesis) ontologică, o punere a 

19)ceva, peste tot.  Analiza mai mult decît 
gramaticală a sensurilor lui „dacă” destăinuie 
felul cum ajunge la „dacă voi nu mă vreţi” 
(afirmare concesivă) şi la acel „dacă aşa... 
atunci!” al logicii stoice şi moderne, care duce 
la inferenţa necesară, „exprimînd cea mai 
puternică necesitate a situaţiilor alături de 
dubitativ, potenţial, deliberativ, le implică acel 
„dacă” al întrebării indirecte, în care 
surprindem concentrată întreaga natură (...) a 

20)interogativităţii”.
1. În cele din urmă, Noica decide cî, 

într-adevăr, întrebarea „încarcă” lumea cu 
posibil. O simplă întrebare, oricît de imediată, 
un „cine vine?”  proiectează atît în conştiinţa 
întrebătorului cît şi asupra lucrului, un fascicol 
de posibilităţi.

Ar putea veni mulţi alţii decît cel ce vine. 
„Prin simplul fapt al întrebării, lumea a 
sporit”, conchide Noica. „Cu lumile posibile 
(...) interogativitatea aduce o realitate sporită 
în sînul realităţii. Despre această realitate 
sporită are de vorbit gîndirea şi vorbeşte în 
chip surprinzător gîndirea infuză a limbii 
noastre sau sensibilitatea filosofică 

21)românească”.
Modulaţiile româneşti ale fiinţei
„Cum e cu putinţă ceea ce este?” este 

întrebarea ontologică fundamentală. 
Continuîndu-şi argumentarea, probabil unică, 
pentru timpul nostru istoric, în Europa sau în 
afara ei, filosoful adaugă la cele zise mai 
înainte, la fundamentele întemeietoare de 
cultură: „Meditaţia implicită asupra fiinţei, 
întreprinsă de limba românească de-a lungul 
veacurilor, merită să fie scoasă la lumină- Ea 
s-ar dovedi cu atît mai potrivită cu cît nu ar 
veni ca o mustrare adusă veacului, ca la un 

22) 23)Heidegger, ,ci ca o încercare de întregire”.
În vorbirea românească există o întreagă 

operă de modulare a fiinţei. Gînditorul 
constată, cu profunzime a intuiţiei 
descoperitoare, că în limba noastră „fiinţa”, în 
formularea ei ca verb (a fi), se poate dedubla, 
se întoarce asupra ei şi se combină cu ea 
însăşi. Făcînd aşa, ea diversifică şi 
îmbogăţeşte ideea de fiinţă. Cu verbul a fi se 
obţin tot felul de formaţii lingvistice care, fără 
a exprima chiar pe „a nu fi”, vorbesc totuşi 

despre altceva decît despre este.
Ne aflăm în plină logică modală („se 

întîmplă”, „e posibil”, „e imposibil”, „e 
necesar”), dar contingenţa, posibilitatea, 
imposibilitatea, necesitatea apar în limba 
română ca modalităţi ale lui „a fi”, compus cu el 
însuşi. Noica, în postura de gramatolog, - cum i-
ar zice un filosof postmodernist 

24)(deconstructivist)  al timpului nostru  găseşte, 
identifică 6 modalităţi ale fiinţei, nu doar ale 
logicii: „Există, fireşte, o percepere a realităţii 
totale ori parţiale, pe care înţelegem s-o 
calificăm prin „este”. Şi mai există  în afara 
realităţii posibile ori necesare  un fel de 
iminenţă de real („este să fie”), o tentativă de 
real („era să fie”), neîmpliniri în real („n-a fost 
să fie”), absolutizări în real („a fost să fie”), sau 

25)relativizări în real”.
„Frageda fire”  cum i-a zis Cantemir  se 

manifestă în „şase situaţii” în jurul fiinţei 
prezente (principiu de viaţă, factor activ al 
realităţii, observă Noica!). Acestea sînt: N-a fost 
să fie, Era să fie, Va fi fiind, Ar fi să fie, Este să 
fie, A fost să fie. Toate sînt situaţii ontologice. 
Luate fiecare în parte, ce nu spun acestea? „N-a 
fost să fie” este un fel de modalitate a 
imposibilului, numai „pentru gîndul gol”, or, „n-
a fost să fie” trebuie înţeles printr-o „judecată de 
constatare” şi nu printr-o judecată de valoare. 
După ce trece în revistă inadevărurile 
matematicii, biologiei sau altor ştiinţe la ideea 
de imposibil şi de nefiinţă, Noica scrie 
exemplificînd: „Starea de fiinţă, exprimată prin 
„n-a fost să fie”, este o modalitate clară în slujba 
fiinţei însăşi. Faptul, de pildă, că pe pămînt viaţa 
s-a produs pe bază de carbon şi că, într-un sens, 
„n-a fost să fie” pe bază de siliciu, nu este 
numai instructiv pe plan ştiinţific, ci şi 
constructiv pe plan ontologic. Faptul că în 
natură şi în viaţa spiritului bat la poarta realului 
imposibilele, face din acestea o modalitate a 

26)fiinţei”.
Vor urma, în această prezentare a fiinţei, pe 

care o întreprinde sau măcar o sugerează 
rostirea noastră românească: fiinţa suspendată 
(„era să fie”), fiinţa eventuală, prezumtivă („va 
fi fiind”), fiinţa posibilă („ar fi să fie”), fiinţa 
intrării în fiinţă („este să fie”, „stă să fie”) şi 
fiinţa consumată („a fost să fie”).

Dacă tendinţa veche în gîndire şi rostire (de 
pildă, la indieni: neti-neti s.n. E.B.) era de a 
spune că: fiinţa nu e nici asta, nici asta, 
modularea românească a fiinţei „se împlîntă tot 
mai mult în real şi tinde să spună numai: „este şi 
asta şi asta”, dar chiar să treacă la activul fiinţei 

27)neîmplinirile ei”.  Am spune că Noica, aici, 
acordă prioritate conjuncţiei tari (şi-şi), 
hegeliană prin excelenţă, faţă de rejecţia nici-
nici, mai potrivită gîndirii nietzscheano-

28)postmoderne.
2. Era să fie. Neîmplinirea ţine aici de lipsa 

individualizării. În această situaţie este vorba 
despre fiinţa suspendată. La o astfel de situaţie 
s-au referit romanticii Kleist şi Eminescu. 
„Privind o boltă, el (Kleist n.n.) şi-a spus că aşa 
ceva e cu putinţă tocmai pentru că blocurile de 
piatră ale bolţii tind să cadă, iar în căderea lor 
laolaltă, ele se susţin unul pe altul şi se boltesc. 
Aşadar ceva „era să cadă” şi n-a căzut, pentru că 
s-a sprijinit pe altceva, care de asemenea era să 
cadă, Căderea laolaltă s-a blocat. La fel, ceva 

29)„era să fie” şi n-a fost pînă la urmă”.  Noica 
deduce exact că şi în cazul adversităţilor din 
marile tensiuni ale realului uman, ceea ce „era 
să fie” păstrează o formă de supravieţuire şi un 
anume fel de a fi, în chiar fiinţa părţii singura 
rămasă activă, în aparenţă, Hegel a ştiut să arate 
că „sclavul îşi modelează stăpînul”. „La fel se 
poate susţine”  arată Noica: „tot ce „era să fie” 
în lucruri şi oameni contribuie să edifice 

30) fiinţa”. (va urma)
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Dincolo de emoţia artistică în sine pe care, la lectură, ţi-o 
procură, scrisorile personalităţilor artei devin, în posteritate, tot atâtea 
veritabile documente. Reconstituirea vieţii unui artist, trasarea cu fidelitate 
a coordonatelor esenţiale ale existenţei şi operei sale excluzând legendele 
apocrife, „fermecătoare” dar false ce fac deliciul de gust al unui public, 
destul de larg  amator de anecdotic captivant şi senzaţional ieftin , este 
practic imposibilă fără accesul la un vast şi complex repertoriu 
documentar.

Intrinseci acestuia, scrisorile devin, prin sinceritatea lor 
implicită, o sursă documentară de prim ordin. Sunt documente istorice 
relevând evenimente sau circumstanţe ce determină opera de artă, 
favorizând-o, anihilând-o sau deturnând-o de la făgaşul ei firesc, dar şi 
documente de sensibilitate. Epistolarul, mai mult decât CV-ul sec, 
obiectivist, al faptelor, vibrează de sentimente şi atitudini fără de care 
opera de artă, în exegezele istoricului sau criticului de artă, nu poate fi 
decantată în tainele ei. Sigur o istorie scrisă a artei este departe de a fi 
completă fără psihoistoria ei.

Nu am putea clarifica opera şi unitatea idealurilor, avântul 
militant dar şi inevitabilele contradicţii ale scriitorilor-luptători de la 1848 
făcând abstracţie de bogata lor corespondenţă, după cum nu l-am înţelege 
pe omul şi omul de cultură Odobescu în afara bogatului său fond epistolar 
(în ambele cazuri, scrisorile au fost publicate). Pe alt plan, nici o exegeză 
vizând traiectele sinuoase ale vieţii marelui Van Gogh (18531890) sau una 
din dimensiunile operei sale nu s-a putut realiza în afara corespondenţei 
de excepţie a artistului  păstrată cu fraternă pietate şi restituită, ulterior, cu 
fidelitate ştiinţifică, criticilor şi istoricilor de artă, dar şi tuturor celor 
interesaţi.

Biblioteca Academiei Române, bibliotecile de rang universitar, 
arhivele de pe întreg cuprinsul ţării includ în 
colecţiilor lor adevărate 
tezaure epistolare, de 
regulă ale literaţilor; 
majoritatea au fost 
publicate fie în vaste, 
impresionante seriale 
(ca acela de excepţie, 
Studii şi documente 
literare, publicate în 
13 volume mari de I.E. 
Toronţiu între 
19311946) sau separat, 
în volume speciale, pe 
autori, ori cel puţin în 
finalul ediţiilor critice 
ale scriitorilor, definitive 
pentru contemporaneitate 
şi posteritate. Toate ar 
forma o reală bibliotecă 
explicând în consecinţă, pe 
parcursul întregului secol 
recent trecut, dar şi mai 
înainte, afluenţa lucrărilor 
de istorie literară, tratatelor 
sau compendiilor, 
exegezelor tematice…

Nimic cât de cât comparabil în aceleaşi 
eventuale cazuri, pe tărâmul cercetărilor din domeniul artelor vizuale. În 
afara unor onorabile excepţii (mă gândesc la consistentul volum de 
Corespondenţă al lui N. Tonitza, editat cu un excelent aparat critic de 
Barbu Brezianu şi Irina Fortunescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978), nu 
s-ar putea alcătui nici pe departe un pandant similar în documentele 
privind artele plastice, deşi acestea într-un interval aproximativ 
(18701940) sunt, valoric, la paritate cu marile valori ale literaturii 
aceleiaşi perioade.

Dar şi atâtea câte şi cum vor fi fost, mărturiile în mare parte s-
au pierdut. De la Ioan Andreescu, Ştefan Luchian au rămas puţine scrisori, 
parte din ele consemnând cotidianul nesemnificativ. În această privinţă 
sec. XIX este, în posteritate, sărac. Chiar şi atunci când o personalitate a 
artei ca Th. Aman  multilateral şi polivalent în activitatea sa de artist şi 
mentor în ale artei, militant pentru salvarea, printr-o justă restaurare, a 
monumentelor naţionale, acţiuni stimulate de caracterul său de om 
sociabil, prezent şi activ în contemporaneitatea sa, de circumstanţe nu mai 
puţin favorizante ca atelierul  popas al creaţiei dar şi centru monden al 
elitei sociale şi spirituale a epocii  de mediul Şcolii de belle arte căreia i-a 
fost profesor emblematic şi director al acesteia, a lăsat în posteritate, ca 
pictor, cel mai bogat fond epistolar  acesta a fost împrăştiat şi risipit în 

1mare măsură; ca şi în alte cazuri excepţia a confirmat regula…
A fost vina trecutului, rămâ ne, mai departe, şi cea a 

prezentului. Şi în această privinţă istoria se repetă, nu se uită dar nu ne 
învaţă mare lucru.

În speranţa că „istoria” neajunsurilor constatate s-ar constitui 
ca un avertisment al lichidării acestora, nu putem decât să afirmăm 
necesitatea unui corp epistolar al artiştilor plastici ai perioadei interbelice 
ca şi al acelora ce-şi prelungesc activitatea în deceniile următoare. Ar fi o 
muncă meticulos-anevoioasă şi de durată, oarecum insolită chiar 
nepotrivită pentru o lume contemporană  atât de grăbită în toate sectoarele 
şi de multe ori superficială. Patronajul Institutului de istoria artei „George 

1

Oprescu” Bucureşti ar constitui, în această 
privinţă, o garanţie profesional-ştiinţifică.

Sculptorul Ion Irimescu (19032005) 
ar fi unul din aceştia. Publicarea corespondenţei 
sale risipite astăzi în diferite colecţii particulare 
(parte necunoscute) ar fi deosebit de utilă nu 
numai pentru cunoaşterea de ansamblu a vieţii 
unui artist longeviv prin vârstă dar şi prin 
creaţiile sale dar ar elucida numeroase aspecte 
ale artei româneşti într-o controversată epocă de 
tranziţie şi răsturnări ca aceea a „obsedantului 
deceniu”, deceniul 6 din secolul trecut, precum şi 
a celor ulterioare, nu mai puţin interesante chiar 
spectaculoase pentru o sociologie a artei 
autohtone. Ion Irimescu a fost unul din artiştii 
care au înţeles şi au dovedit că se poate face artă 
indiferent de ambianţe şi conjuncturi politice.

2Scrisorile  ni-l restituie ca un om 
sociabil, deschis oamenilor profesiei sale, 
disponibil în a-şi ajuta colegii de breaslă, capabil 
de prietenie şi statornic în sentimente ca şi în 
traiectele şi idealurile operei sale. Au fost calităţi 
care alături de abilitatea diplomatică în relaţiile 
interumane şi un instinct al oportunităţii sociale 
care nu i-a afectat totuşi demnitatea şi nu i-au 
exagerat decât rareori concesiile, i-au menţinut 
statutul social ce i l-au consfinţit nu numai opera 
artistului dar şi cea a profesorului în 
învăţământul artistic superior (în Academia de 
artă din Iaşi  până la desfiinţarea sa din 1950, an 
în care devine şef de catedră la Institutul de arte 
plastice din Cluj şi la cel din Bucureşti din 1964; 
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România din 1978, etc. etc.).

Grupajul epistolar de faţă scoate în 
evidenţă o situaţie particulară, cea a relaţiilor lui 
I. Irimescu cu sculptorul ieşean Iftimie Bârleanu 
(19161986) şi implicit a rolului pe care l-a avut 
în evoluţia acestuia. Cei doi s-au cunoscut în 
1940, când I. Irimescu devine titularul Catedrei 
de sculptură la Academia de artă din Iaşi; 
războiul le întrerupe, cu intermitenţe, contactul, 
pentru ca acesta să fie reluat în cei doi ani de 
specializare (19461948) pe care I. Bârleanu o 
face sub conducerea maestrului. Plecarea lui I. 
Irimescu la Cluj (1950) nu le zădărniceşte 
relaţiile, cu atât mai mult cu cât studentul de 
altădată intrase deja în lumea artistică prin bustul 
compozitorului Al. Zirra şi intrarea în 1950 în 
Uniunea Artiştilor Plastici  filiala Iaşi (la 
recomandarea lui I. Irimescu).

Nu numai anii de studiu şi ai 
debutului artistic, în care se stabileşte între cei 
doi un climat de stimă şi încredere reciprocă, au 
contribuit la cimentarea prieteniei lor.

Ascendenţa lor comună rustică îi 
asocia aceluiaşi spaţiu geografico-spiritual, al 
Moldovei de nord, ale cărei valori spiritual-
folclorice amândoi ambiţionau să le transfigureze 
sub semnul înaltei arte. Şi unul şi altul îşi 
afirmau aceeaşi voinţă de a face artă, ca ţel 
principal al vieţii  Irimescu pe plan naţional, 
ulterior şi european, fostul său student 
deocamdată pe plan local, al unui oraş a cărui 
memorie şi prodigioasă tradiţie de cultură 
obligau.

Stăpâniţi de aceleaşi vise şi 
nestrămutate idealuri, 

amândoi îşi cunosc semenii, vremurile şi 
împrejurările derutante pentru artă datorate 
destinului politic al ţării şi nu-şi fac prea multe 
iluzii. Sunt conştienţi de necesitatea şi a altor 
atuuri dincolo de cele strict profesionale; un 
anume simţ pragmatic, ca şi cel al orientării în 
artă dar şi în mediul social, le este comun 
amândurora.

Nu se cunosc scrisorile de răspuns ale 
lui I. Bârleanu, dar indirect prin cele expediate 
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memorie epistolară
Dialog epistolar Ion Irimescu - Ioan 
Bârleanu şi alţi contemporani

de I. Irimescu luăm cunoştinţă nu numai de 
activitatea artistului ieşean, dar şi de climatul 

2artistic al Iaşului în dec. 67 ale secolului trecut . 
Era o perioadă când pe plan local, după 
momentul de vârf al picturii locale când la Iaşi 
pictau şi predau Şt. Dimitrescu, N. Tonitza, 
Octav Băncilă, Otto Briese etc., sculptura se 
impune cu preeminenţă valorică în raport cu 
pictura, după cum remarcau comentatorii 

3bucureşteni.  În afara lui I. Bârleanu, mai activau 
la Iaşi nu mai puţin talentaţii Vladimir (Ruţu) 
Florea şi Vasile Condurache  cadre didactice în 
învăţământul artistic superior.

Din toate scrisorile se detaşează în 
plină lumină efigia sculptorului I. Irimescu. 
Personalitate complexă, plină de proiecte şi 
elanuri, în plin proces de creaţie dar capabil de a 
se dărui şi celorlalţi nu numai pe planul artei. 
Relaţiile interumane ale acestuia relevă nu o dată 
altruismul, încrederea în om şi valorile sale. Îşi 
iubea semenii şi uneori chiar le supralicita 
meritele; îi stimula şi încuraja nu numai prin 
exemplul operei sale şi nu o dată intervenea în 
sprijinul acestora. Unele scrisori lasă să se 
întrevadă intimitatea procesului său de creaţie. 
Efigia clasic-olimpiană a fizionomiei şi 
caracterului său este nu o dată contrazisă în 
procesul elaborării unei opere mai pretenţioase, 
de omul frământat, plin de aspiraţii dar şi de 
îndoieli. Artistul Irimescu avea, fireşte, şi el 
chinurile stilului... Este cazul momentului 

4elaborării lucrării monumentale a lui Brâncuşi.
Valori documentare dar şi documente 

de sensibilitate, scrisorile artistului I. Irimescu 
reconstituie, întregind profilul unei personalităţi 
proeminente a artei româneşti. Editarea şi 
repunerea acestora în circuitul cultural-artistic se 
justifică şi prin aceste ipostaze, în posteritate.

1 Oricum se întâmpinau dificultăţi serioase în coroborarea surselor 

necesare viitoarei sale monografii (cf. Radu Bogdan: Theodor 

Aman, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1955, p. 

113114).
 2Scrisorile maestrului I. Irimescu către I. Bârleanu ca şi celelalte către 

acelaşi destinatar fac parte din colecţia prof. dr. Bogdan Bârleanu, 

fiul sculptorului, care mi le-a pus, cu amabilitate, la dispoziţie, 

spre lecturare şi publicare; îi mulţumim şi pe această cale.
 3Cf. Dan Grigorescu: Ieşenii la Dalles, în „Cronica”, IV, nr. 17/168, 

26.IV. 1969, p. 4.
4 Este vorba de bustul monumental Brâncuşi, lucrat în 1967 pentru 

parcul Herăstrău din Bucureşti.

Paginã realizatã de 
Gh. MACARIE
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privitor ca la teatruTeatrul pol i t i c es te teatru document ar? ( I I)

Probleme de receptare în teatrul nonaristotelic
Brecht este un adversar convins al teatrului învechit, aşa cum 

numeşte el piesele de influenţă realistă, naturalistă sau simbolistă. 
Cuvintele sale sunt reacţiile sale: “vechile tipare ale dramaturgiei s-au 
dus de rîpă”, “orice încercare de reînnoire a lor este absurdă şi se va 
dovedi zadarnică”, “vechea formă a piesei de teatru nu permite 

1reprezentarea lumii aşa cum o vedem noi astăzi”  (Despre o nouă 
dramaturgie, articol redactat iniţial în 1928). El este cel care renunţă la 
principiile încetăţenite de părintele Poeticii dramatice şi reformulează 
conceptele de bază: actor, percepere, catharsis. De aici se revendică 
dramaturgia documentară, cea care distanţează primii receptori de text, 
pe autor, regizor, actor şi lasă doar receptorul de ordin doi, publicul, să 
raţioneze, să privească logic derularea evenimentelor, caracterele, 
situaţiile expuse scenic. Omul din sală, care ar privi o montare facută 
după principiile brechtiene, cu un text brechtian, chiar dacă are în faţa 
lui un subiect mai mult sau mai puţin susţinut istoric, este supus 
comentariilor şi întreruperilor, în care personajul se discută pe sine şi 
din multiple perspective, structuri care ar trebui să-l determine a gîndi 
lucid, neinfluenţat de adevăruri încetăţenite. Vizibil, teatrul lui Brecht 
oferă posibilitatea operei de a fi deschisă (în cazul în care vorbim în 
termenii lui Umberto Ecco), ca de altfel şi teatrul documentar. O 
precizare se cere a fi făcută: deschiderea textului la Brecht este una care 
trebuie să se axeze strict pe raţiune, iar al doilea gen citat lasă opera 
deschisă mai degrabă publicului; regizorul, actorul, dramaturgul 
trebuie să fie imuni în momentul reprezentaţiei sau al scrierii.

Ca şi Piscator, Brecht îşi descrie publicul-ţintă într-o formă 
aproape patetică: “Fie şi numai simpla dorinţă de a dezvolta o artă 
corespunzătoare timpurilor pe care le trăim, împinge de la bun început 
teatrul nostru, cel al epocii ştiinţifice, înspre cartierele mărginaşe, unde 
se poate pun  cum am spune: fără limite  la dispoziţia maselor largi, ale 
celor care produc mult şi trăiesc din greu, pentru că în cadrul său, ele să 

2se poată distra într-un mod util pe marginea marilor lor probleme”.  
Diferenţa dintre teatrul nonaristotelic şi cel politic este că, dacă 
publicul lui Piscator era unul singur, Brecht beneficiază şi astăzi de săli 
pline şi nu mai sunt pline cu muncitori. Piesele lui Piscator sunt 
unidirecţionate, cele scrise de Brecht pot fi felurit montate şi pentru 
oameni diferiţi. Dramaturgul şi criticul german este preocupat de 
arhitectura teatrelor şi ar dori ca distanţa dintre spectatori şi actori să 
dispară, iar spectacolul nu mai trebuie să pună accentul pe teatralitate, 
în aşa fel încît scena să nu mai genereze iluzii, efectul iluziei prea 
încriptate pentru un public de receptare medie. Piscator îşi doreşte un 
teatru total: “Cînd împreună cu Walter Gropius am pornit să facem 
schiţa acestui teatru nou, adecvat unor condiţii schimbate, n-am făcut-
o doar din necesitatea lărgirii şi perfecţionării tehnice, în noua formă 
găsindu-şi totodată expresia şi anumite relaţii sociale, precum şi noile 

3cerinţe ale dramaturgiei”.  Construcţia cu parter, loji şi galerii îl 
deranjează realmente. Pentru destinatarul pe care-l vizează este nevoie 
de o singură deschidere şi e nevoie ca toţi ceilalţi să fie alături. De 
altfel, Piscator este cel care se entuziasmează în mod extraordinar în 
momentul în care simte că sala răspunde la spectacolele sale. În 
schema comunicării, ambianţa în care realizarea scenică are loc intră în 
categoria funcţiei fatice, aceea a mediului prin care mesajul este 
transmis. Egalitarismul pe care, pornind de la Revoluţia franceză, îl 
impune comunismul e implementat în mentalul proletariatului ca un 
fapt benefic, salvator. În momentul în care teatrul le oferă acelaşi cod, 
acelaşi mediu cu care sunt obişnuiţi este foarte uşor ca mesajul să 
pătrundă în masa de indivizi. Piscator face din asta miza jocului său. 
Receptarea în teatrul politic se face direct, nici un canal de transmitere 
a mesajului nu este deviat sau străin, inedit destinatarului. În aceeaşi 
idee, directorul de la Volskbhüne afirmă la un moment dat în cartea lui 
că masele proletare sunt cele mai uşor de persuadat, instinctuale fiind. 
Filmul documentar are un rol deosebit, pentru că mesajul ajunge direct, 
nemediat. Este de remarcat deopotrivă că teatrul documentar s-a 
născut, s-a maturizat în imediata apropiere temporală cu filmul de acest 
tip.

Ce se întîmplă cu spectacolele documentare? Neavînd un 
destinatar drept ţintă, ele se adresează unei generaţii. Tratînd subiecte 
importante din istorie, situîndu-se astfel pe axa diacroniei, teatrul 
documentar mizează pe sensibilitatea şi raţiunea unui public implicat 
în fenomenul supus discuţiei scenice. În Ancheta, Weiss redă procesul 
Auschwitz desfăşurat la Frankfurt. Textul este cît se poate de autentic 
şi imparţial, iar personajele sunt oameni vii. Mulţi dintre cei care s-ar 
afla în sală ar putea la început să se considere de partea martorilor 
(majoritatea lor fiind foşti deţinuţi), totuşi în momentul cînd acuzaţii 
preiau cuvîntul, unii din ei pot fi înţeleşi. Compromisul pe care unii 
dintre ei l-au făcut se susţine prin imposibilitatea de a fi procedat în alt 
mod. În acest caz, oricare dintre spectatori poate să înţeleagă opţiunea 
făcută în trecut, opţiunea prin care s-a contribuit la sporirea cifrelor de 
morţi în lagăre. Sigur că o parte din condamnaţi înfricoşează prin 
glacialitatea cu care privesc problemele. Totuşi piesa se încheie cu o 
declaraţie tulburătoare, care ne determină a nu şti pe ce drum să 
înaintăm în judecata ulterioară. Şi, în fond, de ce ar mai trebui să 
judecăm? Primul Acuzat se exprimă astfel: “Mi-am piedut în război 
propriul fiu / Domnule preşedinte / în acest proces / nu trebuie uitaţi 
nici milioane de oameni / ce şi-au dat viaţa pentru ţara noastră / şi nu 
trebuie uitat nici ce s-a întîmplat după război / şi ce se întreprinde în 
continuare / împotriva noastră / Noi toţi / şi aş dori să mai subliniez o 
dată acest lucru / nu am făcut altceva decît să ne facem datoria / chiar 
dacă de multe ori ne venea greu / şi ne apuca disperarea / Astăzi / cînd 
naţiunea noastră / s-a ridicat din nou prin muncă / pe o poziţie fruntaşă / 
ar trebui să ne ocupăm de alte lucruri / decît de reproşuri / ce trebuie 
considerate / ca fiind prescrise de mult (Acuzaţii îţi manifestă cu voce 

4tare aprobarea)”.  În declaraţie se îmbină adevărul, omenescul şi 
subterfugiul. Personajul vorbeşte despre pierderile persoanelor 
apropiate, care ating cea mai sensibilă coardă sufletească, despre 
nebunia în care te prinzi singur cînd un regim politic dictatorial, 
exagerat, acaparează celulele societăţii; în acelaşi timp, amintirea 
faptului că Germania s-a reabilitat într-o “poziţie fruntaşă” evocă ceva 
din sistemul ideologic din trecut. În fond, atît acuzaţii, cît şi prizonierii 
nu sunt decît oameni pustiiţi, primii sunt supuşi la a face o alegere între 
pieire şi a sluji cu capul plecat un regim odios, ceilalţi suferind sau 
făcînd la rîndul lor compromisuri pentru a nu suferi ca alţii. 
Fragmentele trecutului sunt reasamblate în ei şi trăiesc în oamenii noi 
ca nişte corpuri compozite, făcute din durere şi spaimă. Weiss cunoştea 
bine discuţiile procesului derulat la Frankfurt, deoarece în acea 
perioadă era corespondentul ziarului “Dagens Nyheter”, fiind mereu 
prezent la tribunal, asistînd la audieri, notînd şi informîndu-se şi din 
alte surse oficiale, pe care le numeşte la sfîrşitul piesei. Filmul care a 

fost făcut după Ancheta în 1966 în regia lui Lothar Bellag şi Ingrid 
Fausak, păstreză nota de veridicitate a unui proces televizat. Singurele 
momente introduse din altă sferă, dar tot în domeniul documentar, sunt 
panoramele filmate la lagărul de la Auschwitz. Cadre dezolante par a 
contura chiar lumea din care viaţa a fost alungată, o lume goală, care 
persistă încă în sufletele, în minţile noastre. În “Observaţia” pe care 
Weiss o scrie ca antet al textului său, autorul precizează că în timpul 
audierilor propriu-zise confruntarea dintre martori şi acuzaţi a fost 
tensionată, cu toate acestea, “scena nu poate rămîne decît esenţa din 
ceea ce s-a afirmat. Această esenţă nu trebuie să conţină altceva decît 
fapte, aşa cum au fost ele articulate la proces. Trăirile personale şi 

5confruntările trebuie să dispară, făcînd loc anonimatului”.  Un 
deziderat neobişnuit pentru un teatru care a fost conceput a reformula 
realitatea.

Cazul J. Robert Oppenheimer se conduce tot după modelul 
procesului: este discuţia inventatorului bombei atomice, care a fost 
aruncată în Japonia, distrugînd oraşele Hiroshyma şi Nagasaky. Două 
tribunale s-ar distinge de această dată, cel real, care discută acţiunea 
lansării bombei şi un tribunal mai mic, cel reprezentat de lupta din 
interiorul lui Oppenheimer. Eu sunt cel care a ucis atîtea fiinţe, eu sunt 
marele ucigaş care a produs tragedia unei ţări întregi, a unei lumi 
întregi? Sau totul a fost în afara voinţei mele. Eu am descoperit doar 
bomba, cei care au dat ordinul lansării ei sunt vinovaţii. Astfel de 
gînduri s-ar putea naşte într-o minte torturată de ceilalţi şi de el însuşi. 
Cazul lui Oppenheimer este o piesă în care au fost studiate şi care a 
adus pe scenă documente de la S.S, scrisoarea generalului K. D. 
Nichols privind procedurile care trebuie adoptate în cazul 
Oppenheimer etc. În 2006, piesa este prezentată în America, regia fiind 
semnată de Karl Forsman, la Keen Company din New York. Trecînd 
peste efectul teatrului documentar care impune totală neimplicare şi o 
redare cît mai fidelă a realităţii, regizorul optează pentru bănci de 
tribunal, care-l situează pe Oppenheimer în prim-plan, întors cu spatele 
la membrii comisiei de analiză, la rîndul lor aceştia stînd în rînd, unul în 
spatele celuilalt, astfel încît ei să nu-şi vadă feţele. Se creează o 
supratemă a spectacolului care poartă totul în direcţia unei indiferenţe 
văzută ca un zid (spatele protagoniştilor). Procesul lui Oppenheimer, 
protagonistul fiind singurul “om” de pe scenă, este un spaţiu gol în care 
personaje pietrificate judecă un caz.

Vicarul discută relaţiile dintre Papalitate şi Germania lui Hitler, 
greşelile şi eşecurile celui care e considerat Capul Bisericii catolice. 
Renunţîndu-se acum la structura procesului şi aranjîndu-se într-o 
formă clasică de text dramatic, scrierea lui Rolf Hochhuth, revenind la 
criteriile esteticii lui Schiller, redă, aşa cum se precizează şi în titlu, o 
tragedie a creştinismului, învinovăţind de colaboraţionism pe Papa 
Pius al XII-lea, ca de altfel mai multe feţe bisericeşti care în primul act 
sunt descrise ca figuri hidoase într-o atmosferă sumblă a unei galerii. 
Interesele Papei servesc la condamnarea evreilor, chiar dacă ordinul de 
concentrare nu vine din partea lui. Evreii deţinuţi trec prin faţa 
geamului Papei, iar vicarul Riccardo Fontana, eroul principal al piesei, 
se gîndeşte; “a ignora e la fel de grav ca atunci cînd participi. [...] 
Dumnezeu ar putea ierta un călău în astfel de cazuri, dar nu poate ierta 

6un preot, nu poate ierta un Papă!”.  Pius nu este de acord cu genocidul, 
dar nu poate spune nimic,  găsind că este mai important ca Germania să 
aibă un statut mai puternic în faţa Uniunii Sovietice, astfel că revolta sa 
în faţa unor acte împotriva rasei umane este trecută sub tăcere. 
Tribunalul este reformat acum în postura unui singur personaj. 
Părintele Riccardo este adus în pragul nebuniei  pleacă alături de 
grupurile de deportaţi pentru a fi de partea celor nevinovaţi. Cînd este 
descoperit în lagăr, preotul catolic este împuşcat. Acţiunea, conturată 
după un caz real, implicînd cifre exacte şi evenimente reale, nu 
exacerbează interpretările în vreo direcţie. Ca şi în celelalte piese 
documentare, întrebarea este construită după acelaşi tipar: a tăcea 
înseamnă a fi vinovat? O “supraputere” cum e Vaticanul poate fi 
condamnat vreodată? De ce trimişii lui Dumnezeu greşesc? Dumnezeu 
se pleacă în faţa politicii? Întrebări fără răspuns, întrebări care vor 
persista în mintea spectatorului într-o continuă căutare a dreptăţii sau 
care vor rămîne ca un lest în sufletul său din care uneori se va înfiripa 
dezgustul, tristeţea în faţa imperfectibilităţii sau în faţa iadului lumesc. 
În 2002, Costa Gavras a făcut un film inspirat din Vicarul în care parte 
din acţiune este deturnată, dar liniile mari sunt păstrate cu fidelitate. În 
Amen, actorul Marcel Iureş a jucat rolul Papei, în vreme ce francezul 
Mathieu Kassovitz face rolul lui Riccardo Fontana.

Discuţiile care continuă pe marginea teatrului documentar 
gravitează în jurul unor subiecte care au devenit comune: avem dreptul 
să vorbim, să dezbatem subiecte sensibile ale umanităţii? Este corect să 
punem sub semnul dubitattiv religia sau pe reprezentaţii ei? Dacă ar fi 
să-l credem pe esteticianul Th. W. Adorno, ar trebui să vedem o 
barbarie în a discuta sub formă  teatrală experienţa precum cele privind 
Holocausul? În orice caz, fenomenul a luat amploare şi este o realitate a 
scenei de secol XX şi XXI. Apoi, efectul straniu, conform căruia teatrul 
îşi demolează concepte mai vechi, cum ar fi pe cel al mimesis-ului, şi 
prin statutul special al interpretării textului şi prin statutul actorului 
determină ca acest gen să se susţină, să-şi cîştige autonomia şi 
admiratorii de profil. Ca o concluzie am putea afirma, din perspectiva 
modalităţii şi a efectului de receptare că publicul priveşte parcă în acest 
tip de teatru un ecran plat, unde se văd personaje care tind cît mai mult a 
fi persoane. Realitatea din ele, precum şi din situaţiile prezentate tinde 
cît mai mult la ea însăşi. Publicul se poate recunoaşte, analizează, 
judecă. Distanţare? Mai degrabă implicare instinctuală a privitorului.

Nivelul zero al actoriei
Teoriile despre interpretarea actoricească au variat de la o epocă la 

alta, mişcarea fiind dinspre emfază spre firesc. Brecht, de vreme ce se 
rupe de aristotelism în teatru, reconsideră şi problemele legate de actor. 
Efectul distanţării trebuie să reiasă şi din jocul acestuia. Cînd vorbea 
despre criteriile dramatice, afirmînd că, în teatrul epic, spectatorul se 
confruntă cu acţiunea, că acţiunea se construieşte pe argumente, 
personajul trebuie să se exprimă liber, acordă şi un loc aparte 
mijloacelor actoriceşti. Menirea actorului capătă acum două direcţii: 
pe de o parte trebuie să reuşească să aducă publicul la nivelul cel mai 
aproape plasat de înţelegere a personajului său, deci trebuie să implice 
publicul, pe de altă parte trebuie să stea detaşat de text şi să-l „citească” 
în mod firesc, fără empatie deformatoare, raţional. Se trasează clar 
drumul: “Actorul nu are voie nici o clipă să se transforme integral în 
personajul pe care-l interpretează (...) Datoria sa este pur şi simplu să-şi 
prezinte personajul său, mai bine zis, să nu se mărginească la a-şi trăi 

7rolul”.  Totul trebuie să pară cît mai real, mai natural (formula sună 
cunoscut chiar din timpul realismului care făcea din autenticitate, pînă 
la un punct, regula de aur a jocului). Cumva, Brecht se apropie şi se 
îndepărtează de ceea ce vedea Stanislavski în teatru. Îi renegă 

implicarea interpretului, pe de altă parte cere, ca şi acesta, ca interpretul să 
cunoască rolul, tipul social şi psihologic al eroului pe care-l realizează 
pentru a putea apoi să redea o imagine adevărată. Paradoxul la Brecht este 
că el pretinde cunoaşterea materialului foarte bine, dar această cunoaştere 
nu trebuie făcută empatic, ci lucid. Actorul devine un mim, neimplicat în 
rolul său, dar redîndu-l cu fidelitate. Trebuie să cunoască şi partiturile 
celorlalţi actori şi  Brecht formulează ideea aproape utopic , trebuie să şi 
facă schimb de partituri pentru a vedea şi din celelalte unghiuri propriul rol. 
Munca în colectiv este dezideratul scriitorului german: “Actorul trebuie să-
şi înveţe rolul împreună cu ceilalţi actori, iar construirea personajului său 
trebuie să se desfăşoare în paralel cu construirea celorlalte personaje. Căci 
cea mai mică unitate socială nu este omul, ci doi oameni. Şi în viaţă ne 

8construim reciproc”.  Micul Organon (1949) este înţesat de fraze cu 
trimiteri la ideologia comunistă. Desigur, cel de pe scenă nu scapă nici el 
îndoctrinării, el trebuind să ia cunoştinţă de ştiinţa epocii sale şi de 
asemenea trebuie să participe la lupta de clasă. Şi nici regizorul, 
scenograful, compozitorul, recuziterul sau luministul nu sunt pierduţi din 
vederea obtuză a comunismului. Ei, aşa cum spune jubilativ Brecht, 
muncesc la o operă comună. În cazul efectului de distanţare, dubla rostire 
este mediată; autorul vorbeşte prin personaj, actorul îşi realizează 
personajul lucid şi iese din personaj rostind ceea ce crede el că trebuie rostit. 
Spectatorul are posibilitatea de a cădea în capcana teatralităţii din care este 
“salvat” prin pătrunderea unor elemente la care nu se aştepta: o analiză a 
întîmplărilor, rezumate în care uneori glasul autorului se aude foarte clar, 
song-uri şi filme, aşa cum concepuse Piscator.

Directorul de la Volksbühne adună şi el în Teatrul politic cîteva idei 
închinate artei actorului. De data aceasta vorbim despre cel care glăsuieşte 
maselor. Acum însă tonul este acela al unui om convins de politica pe care a 
adoptat-o. “Şi mai importantă îmi pare o altă cerinţă: de a pretinde actorului 
pe lîngă toate calităţile profesionale să fie un deplin stăpîn pe rolul său şi din 
punct de vedere intelectual. Să-şi creeze personajul nu pornind de la un 
contur exterior, ci de la miezul lui, de la conştientul lui spiritual, politic şi 
social. Numai pe baza acestei concepţii se poate ajunge în arta actoricească 
la obiectivitate  [...] o obiectivitate pusă în slujba unui obiectiv, în slujba 

9cauzei”.  Făcînd o secundă abstracţie de concepţia recurentă a omului de 
teatru care se referă la atingerea cu orice scop a dezideratelor comuniste, 
părerea lui este interesant de privit din perspectiva actorului limitat acum la 
a face referinţă doar la interior, şi asta constituie o diferenţă vis-à-vis de 
sistemul Brecht. Arta proletarã recurge mai mult la instinct şi la 
subconştient, decît la raţiune care ar putea să pervertească lucrurile de care 
muncitorul deja s-a convins. Actorul devine un instrument politic, 
deposedat de prea multă imaginaţie, el rămîne la sondarea interioară. Însă 
interiorul poate grăi în diferite moduri. Despuiat de el însuşi, creatorul 
devine un muncitor al scenei.

Nivelul zero al actoriei este realizat în teatrul documentar. Interpretul 
nu trebuie să îşi arate sentimentele, nu trebuie să-şi dezvăluiască trăirile 
sufleteşti. Cu toate acestea actorul trebuie să construiască în timpul 
repetiţiilor o istorie a personajului în funcţiile de informaţiile pe care le 
culege din cazul discutat în presă. Trebuie să-şi formeze o părere, doar că 
aceasta nu are voie să transpară. La suprafaţă se pot vedea reminiscenţe sau 
răbufniri ale interiorului. Aşa se întîmplă şi în cazul ecranizării Anchetei 
unde pe chipurile unor acuzaţi se citeşte crispare, nervozitate abia stăpînită, 
iar pe chipurile unor martori se întrevede o tristeţe, poate chiar o durere 
acumulată, preschimbată în dorinţă vindicativă. În momentul cînd Andrei 

10Şerban a montat Spovedanie la Tanacu  a avut o părere aparte despre 
tehnica de interpretare a personajelor. Cerînd ca actorii să semene cît mai 
mult şi din punct de vedere fizic cu perosonajele pe care le interpretează, el 
a realizat şi repetiţii în locaţii şi cu mijloacele tipice oamenilor de la ţară. 
Satul Plopi din Munţii Apuseni i-a găzduit pe actori cîteva săptămîni, 
aceştia trăind cam în aceleaşi condiţii în care trăiau şi cei ce urmau a fi 
întruchipaţi scenic. Pentru regizorul de la Teatrul MaMa din New York 
opiniile în privinţa modalităţilor actoriceşti sunt în spiritul a ceea ce 
practică: documentul. “Teatrul trebuie să reprezinte viaţa. Trebuie să 
înţeleagă şi să trăiască misterul paradoxului vieţii. Numai Dumnezeu poate 
să ştie care este mesajul despre viaţă. Rolul nostru este să îi înţelegem pe 
aceşti oameni. Teatrul este o conversaţie, un dialog“, spunea Andrei Şerban 
în comunicatul lui de presă. Chiar dacă unii critici nu sunt de acord cu 

11acordarea etichetei de docuteatru pentru Spovedanie,  considerăm că 
redarea fidelă, proiecţiile cu pledoariile lui Daniel Corogeanu şi 
neutralitatea părerii regizorale îndreaptă spectacolul către acest gen teatral 
venit la noi din Germania.

La final, se poate sesiza că lucrurile nu rămîn niciodată fixate în 
tiparele lor originale. Cîteva exemple sunt relevante în acest sens: de 
exemplu montarea lui Thomas Schulte-Michaels de la teatrul Freie 
Volskbühne din Berlinul occidental (1980) a prezentat pentru Ancheta o 
montare în stil cabaret în care s-au implicat şi secvenţe de talk-show cu 
aluzii erotice. O montare deplasată pentru un subiect care se referă într-o 
formulă gravă la o tragedie a secolului. Ecranizarea Amen a lui Costa 
Gavras introduce multe elemente de extratext pe lîngă scenariul iniţial, 
precum şi personaje secundare în plus. Trăirile actorilor sunt mult mai 
puternice şi, pe undeva, acţiunea este mai inteligibilă decît în textul lui 
Hochhuth. Dar poate că tocmai acest fenomen al metamorfozării perpetue 
face teatrul frumos. Sigur că orice teatru poate fi revizuit aproape în orice 
fel de un regizor, rămîne ca noi să stabilim limitele în ceea ce se poate face şi 
ceea ce depăşeşte arta.
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Acestea fiind datele provocării, rezultă cu evidenţă că la rigoare, misiunea de 
interpret al semioticii acestui dublu discurs de autor, nu se arată a fi deloc simplă 
plecând cel puţin, de la două argumente.

       Mai întâi, s-ar cuveni să arătăm că despre pictura lui Liviu Suhar, nu 
putem vorbi nici detaşat nici obiectiv fără o anumită redundanţă afectivă sau 
complicitate ideatică, pe care le aduce inerent cu timpul, o strânsă relaţie de 
prietenie. Apoi, trebuie să arătăm de asemenea, că obiectivitatea este pusă la 
încercare de conştiinta faptului că opera picturală este rezultatul necesar al 
obiectivării trăirilor unui spirit care meditează asupra lumii căutându-şi sinele 
profund, fiinţa arhetipală. Opera este prin urmare, nu numai un mod specific de 
cunoaştere ci mai ales un mod de a fi.

    Cum să pătrunzi prin urmare, din exteriorul ei în aventura tainic-spirituală 
a artistului, din moment ce nu există nici o regulă de interpretare care să explice 
constituirea unui artefact şi nici o formă de „divinaţie” aperceptivă sau empatică 
care să asigure accesul la nivelele sale de profunzime, cu atât mai mult cu cât 
odata produsă, opera devine autoreferenţială, capătă o autonomie care îi permite 
să-şi anexeze conţinuturi noi, dincolo de intenţiile autorului. Gadamer a 
descoperit credem, o formulare inspirată pentru a defini acest gen de neputinţă 
atunci când afirmă : „opera ascunde în sine un Mister care îl poartă spre noi”.

   Ceremonia culturală la care am fost invitaţi la Galeria DANA din Iaşi, îşi 
datorează premisele de manifestare dublei vocaţii a colegului nostru  Liviu Suhar, 
una mult prea bine cunoscută şi exersată consecvent, consacrată picturii de 
şevalet, iar cealaltă dedicată meditaţiei cu reverenţă, asupra operei marilor 
înaintaşi aflată în muzeele lumii dar şi cu generoasă aplecare asupra trudei 
confraţilor de breaslă, care a căpătat forma exerciţiului scris  a cărţii intitulată 
„Glose în labirintul artelor vizuale”.

Plecând de la aceste  meditaţii  ce ne-ar rămâne să afirmăm în mod decent, 
fără pretenţia de a “arheologiza” pictura lui Liviu Suhar?

     Deşi critica de artă, în încercarea de a-i defini şi integra conduita stilistică, 
vorbeşte despre o nelinişte suprarealistă, despre un neoexpresionism fantastic sau 
despre elemente de factură ce amintesc de pictura metafzică, în ceea ce ne 
priveşte vom spune că Liviu Suhar este mai întâi de toate un apollinic, reflexiv 
pentru care esenţial este  mai întâi, conturul ideatic-intenţia de discurs- care 
dirijează scenariul organizării formale.            Mai apoi, ideea coboară în planul 
vibrator al formei şi devine stare picturală care, datorită unei hermeneutici latente 
ce dezvăluie dar şi ocultează sensuri ascunse în fibrele plăsmuirii, are legatură cu 
artele rituale în care se exersează conţinuturi mitice, magico- spirituale, vizând 
deopotrivă totalitatea existenţei cât şi perfecţiunea lăuntrică a artistului însuşi.

     Dacă faţă de întregul operei luat în ansamblu, ne pastrăm rezerva de a 
spune doar atât, spre a nu ne aventura în comentarii care pot să cadă sub 
incidenţa binecunoscutei sintagme “traduttore traditore” despre tematica majoră a 
picturii autorului consacrată şi în acest context, muzicii, avem la îndemână un 
câmp fertil de conotaţii pe care ne propunem să-l descifrăm plecând de la o scurtă 
incursiune în istoria scrisului.

     Să ne amintim aşadar, că prima modalitate de a scrie ( pictograma ) s-a 
născut ca exerciţiu de a zugrăvi un lucru care nu era un duplicat fidel al acestuia  
ci un fel de replică izomorfă, sintetică care-i ţinea locul.

     Se pare însă, că la rândul ei această scriere picturală, simbolic- mimetică a 
fost precedată de o vorbire care definea mimetic lucrurile, melodioasă, expresivă, 
specifică diversităţii empirice a limbilor orale din care s-a născut în mod organic, 
cântecul. Prin urmare, prima şi cea mai nemijlocită comunicare arhetipală a 
omului inspirată de muze- de unde i se trage şi numele a fost muzica, motiv 
pentru care toate lucrarile consacrate istoriei scrisului acordă un loc principal 
scrierii fonetice, a ideo-fonogramei, ce reprezenta un amestec de sunet cu semn 

pictural.  
   Această scriere picturală însoţită de expresia verbală care o anima nu mai 

zugrăvea lucrul ci doar vorbirea, ilustrând o superbă fraternitate dintre pictură- 
muzică şi scriere.  

E cert că acest „ecumenism al limbajelor” a durat destul de mult din moment 
ce textele vechi erau silabisite, cântate cu voce tare până în pragul secolului XII, 
explicând mirarea Sf. Augustin când îl suprinde pe Sf. Ambrozie din Milan citind 
tăcut doar cu privirea.

    Iată de ce naşterea convenţiei ce leagă litere care nu au sens în sine, decât 
grupate după reguli precise de spaţiere care a dat naştere scrierii noastre 
semantice, corespunzatoare ideilor şi prin urmare adresată în principal raţiunii, a 
produs tulburare între filosofii antici nemulţumiţi de această “techne” a scrierii, 
care precum arată Platon în Cratylos ar fi un “pharmakon (un drog) neliniştitor, 
care încremeneşte viul limbajului”-trăirea sa pasională.

SENTIMENTUL NATURII

Inconjuraţi de forme de beton armat, de metal 
şi de sticlă, devenim prizonierii structurilor 
constructive din mileniul III. 

Omul de artă, mai ales, se înstrăinează pe zi 
ce trece de natură, ajunge să fie strivit de 
gigantismul construcţiilor.

Treptat, cerul începe să dispară sufocat de 
obraznica volumetrie geometrică, rareori bine 
gândită şi organizată.

Aşa, sufocat de formele absurde care-l 
înconjoară, artistul pierde sentimentul naturii, 
uită cum mai arată un fir de iarbă, o floare, un 
copac. 

Omul mileniului III se hrăneşte cu surogate 
video şi foto şi devine dependent de ele.

Bucuria citirii directe a naturii dispare, 
înlocuită fiind cu o aglomerare de forme 
„sistematizate ştiinţific”!

Omul nu mai aude greierii, brotăceii, lătratul 
câinilor, azi fugăriţi, mutilaţi şi omorâţi de 
oameni. 

Vânătoarea nemiloasă extermină an de an 
fondul naţional cinegetic.  

Defrişările bestiale transformă treptat ţara in 
deşert. 

Apele scad si încet, încet dispar cu acordul 
nostru tacit. Devenim tot mai săraci şi mai 
singuri.

ARTA SCENOGRAFILOR ROMÂNI

ION POPESCU UDRIŞTE - SPAŢIUL 
SCENOGRAFIC 

Expresivitatea spaţiului scenografic este dată de 
calitatea formelor care îl alcătuiesc.

Dar farmecul unui spectacol se leagă de 
originalitatea soluţiei de organizare a spaţiului teatral. 

Arta scenografului constă în 
CAPACITATEA DE A ÎNNOBILA SPAŢIUL 
SCENOGRAFIC.

ION POPESCU UDRIŞTE este unul dintre 
puţinii scenografi care au reuşit prin gândire elevată 
să-şi înnobileze decorurile şi costumele. 

Atunci când imaginează un spectacol, 
Udrişte înlocuieşte obişnuitul prin neobişnuit, realul 
prin imaginar.

Amintesc de una dintre temele 
fundamentale ale scenografiei: „Gigantic şi 
miniatural”.

 Pentru spectacolul „Mătrăguna” (după 
Machiaveli), în regia lui Lucian Giurchescu (de la 
Teatrul de Comedie), I. P. Udrişte a imaginat pentru 
unul dintre personaje o barbă gigantică: barba acoperă 
întreaga scenă şi dă o dimensiune fantastică 

personajului, sugerându-i vârsta matusalemică.
Mă gândesc la încă un decor de referinţă pentru 

„Regele Ioan” de Shakespeare, în care costumele 
innobilate de viziunea lui I. P. Udrişte sugerează o 
biografie a personajului inveşmântat spectaculos, în 
costume cu croiala amplă, generoasă.

Pălăriile, spectaculoase, accentuează forma 
costumelor, fiecare dintre ele caracterizînd cu precizie 
personajul.  

În „Troilus şi Cressida” (după W. Shakespeare), 
practicabilul pârjolit de război, devine un excelent 
fundal pentru costumele în tonaltăţi grave, de 
albastru, de violet, de roşu şi de ocru. Curelele late de 
piele şi încălţările completează în mod fericit 
costumele (care „joacă” alături de decor şi dau 
strălucire şi expresivitate spectacolului).

Harul marilor scenografi se leagă de capacitatea 
lor de a înnobila spaţiul scenic. 

Arta lui ION POPESCU UDRIŞTE are această 
capacitate.

Acum, când artistul împlineşte 80 de ani, să-i 
urăm „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” !

Ion TRUICÃ

ut pictura poesis

Liviu Suhar, o pledoarie pentru ecumenismul limbajelor 

    Avem acum adunate toate datele care ne pot 
conduce în final, la semnificatia acestui moment 
sinestezic în care scrierea semantică e întoarsă spre 
chipul ei de început, vorbind despre imaginea 
picturală, iar plăsmuirea picturală la rândul ei o 
scriere în imagini, glosează pe tema muzicii. Liviu 
Suhar împlineşte astfel, un telos metafizic originar al 
omului de reconstituire a unităţii pierdute dintre 
sunet-voce şi privire, coextensivă vieţii însăşi - fără 
de care nu s-ar fi născut însăşi conştiinţa de sine a 
fiinţei omeneşti-chemându-ne la o convergenţă a 
afectivităţii în împărtăşirea mesajului artelor.

     Iată un gest ce încoronează exemplar o etică 
în sens cantian necesară conştiinţei umanităţii actuale 
ce traversează alienată o epocă a specializărilor 
excesive, a hiper-tehnologiilor.

Cornel AILINCĂI
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Sosit de pe meleaguri gălăţene, unde s-a născut în comuna Măstăcani, acum mai 
bine de cinci decenii, stabilit apoi la Târgu Bujor în locuri cu frumoase tradiţii 
culturale, pictorul Ioniţă Benea ne apare astăzi, pe simezele Galeriei de Artă Pod 
Pogor – fiul din Iaşi, ca un artist înzestrat cu dragostea pentru frumosul care izvorăşte 
din natură, din univers şi, mai presus de toate, pasionat de valoroasele tradiţii ale 
picturii religioase din Nordul Moldovei ,,Am fost în nordul Moldovei de zeci de ori – 
ne mărturiseşte pictorul - şi cred că voi merge acolo ori de câte ori voi mai putea 
ajunge. M-am agăţat de albastrul cerului, eu, fiinţă efemeră, şi ca într-o prostie m-am 
crezut nemuritor. Acolo şi când plouă gri rămâne pata de speranţă şi de frumuseţe a 
albastrului ca o izbândă. Acolo totul e limpede, clar, sincer, simplu. Iar eu înnebunit de 

1măreţia zidului mănăstiresc, pendulez între albastrul pur al cerului şi raiul lumesc”.
De la debutul din anii '70, activitatea profesională a pictorului Ioniţă Benea se 

axează pe numeroase expoziţii personale, colective şi de grup organizate în diferite 
centre culturale ale ţării precum şi în străinătate, iar în ceea ce priveşte iniţiativa 
culturală îl găsim printre membrii fondatori la Cenaclurile de Artă Simeza, Camil 
Ressu şi Atelier – Grup din Galaţi. ,,Debutând cu tablouri ce aduceau în prim-plan 
secvenţe ale satului natal, Măstăcani, ale meleagurilor Covurluiului, surprinse în 
anotimpuri diferite, Ioniţă Benea colindă mai apoi Ţara de Sus, prin Dodrogea şi prin 
alte zone geografice ale ţării […]. Este preocupat să exprime acel specific al locurilor. 
Nu îl atrage pitorescul, nu pictează sub imperiul primelor impresii, ci numai după ce 
subiectul s-a sedimentat pe plan mintal. Atunci când el consideră că s-a copt, îl aşterne 

2năvalnic pe pânză, dintr-o suflare.
Ca pictor ne convinge de reevaluarea policromiei moderniste. Creaţia sa picturală 

propune improvizaţii coloristice spontane, presupune şi multe detalii de un grafism 
cromatic viguros, iar modernitatea conceptelor morfologice, ca şi varietatea structurilor 
grafice, confirmă atingerea unei autentice unităţi stilistice, conturarea unui registru 
personal de forme şi efecte cromatice care valorifică concepţia picturii murale 
religioase, aşa cum, de fapt reflecta artistul: ,,Trădat de mine însumi, lucrez, recreez, 

3recompun, vreau să redau starea de acolo, să o port şi să o multiplic” (Urme pe zid, 
Urma roşului, Înzidire, Căldura zidului, Moştenire VII, Lumina zidului, Restituire,).

Astfel, şi  în cazul artei lui Ioniţă Benea, analizele plastice sunt racordate unui 
univers lăuntric cu preluări şi reconstituiri, creaţia lui este concepută pentru a sublinia 
viaţa simbolică a spiritului operei picturale, specificul ei în formă şi limbaj. Dar, 
vorbind despre limbajul pictural al lui Ioniţă Benea, printre factorii care-i animă 
demersul creator, trebuie menţionată şi buna ştiinţă a organizării spaţiului 
compoziţional, o adevărată măiestrie a orchestrării valorilor cromatice şi tonale. Dar, 
nu o protecţie semeţiei sinelui există în pictura lui Ioniţă Benea, ci o conştiinţă 
sensibilă, care reiese din lucrările artistului şi care se îndreptată spre infinitatea 
filosofiei existenţialiste, iar judecata sinelui devine o permanentă devoţiune, exigenţă şi 
modestie. Modelul artistic propus de pictorul Ioniţă Benea, formula tematismului 
vizual, atât de frecventă astăzi, ne poartă paşii printre registrele şi ocniţele picturii 
murale medievale, ne dăruie revelaţia autenticităţii ca permanentă sursă de inspiraţie, 
revelaţia artei ca act al înaltei etici şi acel nobil sentiment al grandori spiritului 
(Iluminări, Cinstire, Zidire, Muralia, Icoană, Zid de mănăstire, Vitraliu, Moşteniri, 
). ,,Se axează pe executarea unor cicluri – cum remarca criticul său - cu care deschide 
expoziţii de sine stătătoare: Artişti comedianţi, Sacru şi profan, Arlechin, Memoria 
privirii, Grădini pierdute, Veneţia. Subiectele tratate în pictură sunt reluate şi în 

4grafică. Foloseşte acuarela, guaşa, tempera, tuşul, tehnica mixtă.
Astfel, universul expresiei picturale, în creaţia plastică a lui Ioniţă Benea, este 

ordonat de rigoarea legilor particulare, după o morfologie specifică având procedee 
tehnice şi limbaj propriu, 
atent racordate la conţinutul 
ideatic (Descălecat, 
Legende, Bizantină, Sfânta 
Moldovă,). Acestea, în mod 
inerent, comunică şi mesajul 
creatorului, exprimă gândul, 
emoţia, starea afectivă, 
idealul şi revelaţia artistului 
(Apostoli, Trei Ierarhi, Sf. 
Luca, Aducerea mirului, 
Aureole II, Icoană, ). De 
aceea, la expoziţia Muralia 
a lui Ioniţă Benea, înainte de 
a judeca valoarea creaţiei 
artistice şi autenticitatea 
expresivă, trebuie să 
analizăm consistenţa 
semnificaţiilor lăuntrice şi capacitatea de a le transmite mai departe. ,,Ioniţă Benea este 
modern în linie şi culoare, în ritmica formelor, în sinteza la care ajunge să comunice cu 

5iubitorul de artă.
În concluzie, actualul demers creator al pictorului Ioniţă Benea se prezintă ca un 

manifest - intenţie declarat, cu certe conotaţii literare, chiar în catalogul expoziţiei 
Muralia, titlul care a fost dat unui elaborat ciclu tematic de lucrări de grafică şi pictură 
expuse pe simezele galeriei. Cu ajutorul efectelor, a distorsiunilor de tip pictural şi 
grafic, al asocierilor de tip modern şi modernist, la care se acomodează perfect, Ioniţă 
Benea articulează, de acum, un limbaj flexibil, concentrându-se în jurul unei noi teme 
inspirată din valoroasele tradiţii ale picturii religioase interioare şi exterioare a 
mănăstirilor româneşti, din epoca ştefaniană. ,,Vizitând mănăstirile din nordul 
Moldovei, Ioniţă Benea nu a fost atât de tentat să picteze aceste ctitorii unice prin 
frumuseţea lor, ci observând şi studiind iconografia de pe pereţii acestora, a realizat o 
serie de tablouri în care îngerii sunt pictaţi în registre verticale şi orizontale, în care 

6obiectele de cult dobândesc o anumită semnificaţie”.
Astfel, o trăsătură constantă a creaţiei sale, care era inspirată de formele tipice, se 

transformă şi artistul a demonstrat că poate să se joace, prin interpretări dezinvolte, cu 
toate aceste resurse reuşind să le recompună într-un mod considerabil imaginea – 
aidoma ingenioasei interpretări a  lui Tonitza la interiorul bisericii din Durău. Iar, în 
final, Muralia lui Ioniţă Benea, prin succesiunea rapidă şi variată a liniei grafice, prin 
contrastele şi cromatica rafinată cu efecte murale, realizează adevărate incursiuni 

La sfârşitul lui mai - cu-adevărat luna de graţie a florilor - are loc şi ultima înflorire: a 
luminii. Referim aici despre Concursul naţional de artă plastică „Tradiţie şi Culoare”, ediţia a IV-
a, al cărui vernisaj a avult loc la Casa Corpului Didactic-Iaşi, pe 29 mai a.c.

Cele peste 1500 de lucrări ale copiilor de până la 11 ani au plecat din 17 judeţe şi din 
municipiul Bucureşti focalizând spre a se găsi şi-a se regăsi, cu toate culorile lor, în lumina dulce 
a Iaşului. Pereţii uriaşului hol s-au văzut neîncăpători vibrând în hohotele de forme şi culori.

Ici, şfichiuiri de grafică; colo, şoaptele tainic aburinde, cu transparenţa serafică, ale unor 
acuarele; dincolo, culori vaporoase şi luminişuri de veselie intimă, ori plăci de uleiuri 
protectoare „ca ziua cea bună”, înzăuată şi-mplătoşată. Poezia subtilă şi naivă a unui peisaj 
întâlneşte gestica largă, convingătoare a fabulaţiei, cu personaje şi stări de basm. Emoţia frustă a 
confesiunii vibrează într-un legatto de expresie sau de durată până la impactul prozaic şi casant 
al întâmplărilor şi situaţiilor cotidiene…

Atunci când pictează, copiii nu doar privesc; ei se văd priviţi - fie de copac, de floare, de râu, 
de buburuză, de munte, de fluture, de iarbă, de stea, de rouă…, ca într-o perspectivă inversă. În 
lucrarea, pictarea-pictura lui, copilul priveşte şi totodată se simte - întreg, cu toată fiinţa - privit. 
Astfel el este, experimentează cu fiece fibră existenţa ca existenţă proprie, a sa, realizează - ca-
ntr-un plonjon adânc, intim - deja fuziunea de animare şi reanimare cu acel râu subtil şi 
consistent numit timp şi viaţă, şi îşi conturează lăuntric identitatea proprie, statutul de persoană, 
starea de fiinţă inimitabilă.

Adevărat act, lumina picturii proprii - în care copilul priveşte şi totodată se simte privit -, 
această lumină existenţiatoare ţine de miracolul naşterii sinelui, al cunoaşterii de sine, asemenea 
naşterii de la Bethleem, într-o grotă de însăşi lumina lumii pictată…

Cu magica chemare a vocaţiei, din multe colţuri ale ţării s-au îndreptat către Iaşi, conform 
de-acum „Tradiţiei”, cele mai pure şi curajoase „culori”, parcă sub formă de stea, spre a-şi 
vedea, fiecare, în împreună-luminare chipul ei propriu, pecetea ei cu aură de pesoană-
personalitate. Referim nu doar despre un concurs înscris - acolo, printre altele - în Calendarul 
activităţilor educative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiilor, ci despre o vie şi 
adevărată mişcare vocaţională, căci lumina se defineşte prin complementaritate, e formată din 
particule dar şi din unde.

Şi orice astfel de mişcare presupune un suflu coagulant, în acest caz e vorba de maestrul 
învăţător-pictor Vasile Bâzdâgă. Jurnalul de bord al Concursului - concurs ce se vrea mai mult 
decât o staţie: însuşi traseul, procesul, mişcarea - cuprinde scrisori, impresii, direcţii şi sugestii 
metodice, eboşe, picturi, încredere şi disperare poate, calm şi îndârjire, căldură şi amiabilă 
colaborare, uimire în vecinătatea diletantismului şi totodată academică, clasică rigoare, şi chiar 
poezii, totul de la şi către mentorul însufleţitor.

Plăcută şi necontrafăcută, de rasată aşezare - pe care te poţi oricând baza -, e smerenia ce dă 
în uimire a maestrului învăţător într-ale picturii, V. Bâzdâgă: „La acest concurs eu singur nu pot 
să fac nimic, ci totul îl fac Şcoala Ion Ghica din Iaşi, în frunte cu strălucita şi directa mea 
directoare, prof. Carmen Tomescu, apoi înspectorul meu direct de la ISJ, profesor-pictor 
Gheorghe Gheorghiţă-Vornicu, împreună cu colaboratorii mei răspândiţi ca stelele prin toată 
ţara, şi, bineînţeles, copiii, adevăraţii năzdrăvani şi martori ai miracolului lumii-luminii în care 
trăim şi ne legitimăm prin ceea ce suntem şi facem către veşnicie. Acest concurs este o 
împreună-lucrare.”

Nu, nu uită - cu glas cald şi ochii umezi, timbru evocator - să-l amintească pe generosul 
profesor şi pictor Petrache Bicer, prieten al lui şi al copiilor cu disponibilităţi pentru desen. Cu 
ochii umezi pensulează o tuşă discretă, de acuarelă, spre cer: „Că prea a ars, prea devreme dragul 
de Petrache Bicer s-a dus să picteze catedrale îngerilor, dar îl simt aproape, căci şi-a pus umărul 
inimii lui şi la Cercul nostru de pictură „Culorile preteniei”, ce a stat şi stă la baza acestui 
Concurs…”

Subtil şi fabulos împătimit de eposul culorii, Vasile Bâzdâgă este - pentru copiii mici şi nu 
numai - un Creangă al educaţiei şi creaţiei plastice.

În lumina Iaşului se lămuresc, ca aurul în foc, cu lauri pe măsură lucrările micilor 
artişti plastici, peste 200 de semnături premiate. Juriul cu grea misie a fost format din inspector 
şcolar prof. Gheorghe Ghiorghiţă-Vornicu, U.A.P România, lect. univ. drd. Gabriela Benescu, 
înv. Vasile Bâzdâgă, pictor U.A.P. Mihai Zaiţ, pictor U.A.P. Vasile Corcaci, pictor U.A.P. Gabriel 
Gheorghiu, pictor U.A.P. Dan Popa, educ. Marcela Popa, înv. Ionel Spânu, inst. Gheorghe 
Adamachi.

Dintre lucrările laureate - cum ne asigură iniţiatorul şi coordonatorul Concursului, 
domnul Vasile Bâzdâgă -, se va realiza o expoziţie itinerantă prin diferite oraşe din ţară. Orice 
„Tradiţie” presupune paradigmatic împlinirea unui cerc-circuit, este o închidere ce se deschide, 
după cum şi lumina înfloreşte în culoare şi propagă mireasma cunoştinţei.

Să nu uităm că în civilizaţia hiperdinamică a imaginii cartea capătă tot mai mult un aer 
de muzeu. „Important este ca micii şcolari să înveţe să vadă, să citească şi să citeze plastic 
lumea-lumina, să-şi ascută spiritul de observaţie şi, dintr-o ochire, să discearnă, să prindă semnul 
şi sensul de urmat într-un context, câmp logic tot mai dinamic” (prof. V. Corcaci). „Fiind învăţaţi 
cum să privească, elevii noştri vor deprinde - cu amprentele proprii de linii, forme, culori - cum 
să primească şi totodată să primenească lumea-lumina, dându-i chip fraged-auroral, plasmatic - 
de tinereţe fără de bătrâneţe -, încă din roua de culori a dimineţii când, iată, fiece rază înfloreşte” 
(prof. Carmen Tomescu).

Expoziţia de la C.C.D.- Iaşi reprezintă un eveniment de referinţă pentru toţi cei 
implicaţi în educaţia vocaţională din această ţară binecuvântată cu proaspte şi de neofilit culori.

asupra spiritului umanist şi 
asupra viziunilor creaţiei 
universale care-l animă într-
un perpetuum raport între 
tradiţie şi modernitate. 
,,Cerul şi pământul se leagă 
cu un zid de biserică. 
Dumnezeu parcă întinde 
mâinile a ocrotire. Eu beat 
de frumuseţe vreau să iau 
totul dar când mă trezesc şi 
cobor spre vadurile Dunării, 
descopăr că mai am în gând,  
în suflet, doar grăuncioare de 
aur acoperite de mâlurile 
grele ale neputinţei”.

ut pictura poesis

Ioniţă Benea – Muralia, tradiţie şi 
modernitate în creaţia plastică

Teodor HAŞEGAN

1Ioniţă Benea, în Catalog Muralia, Expoziţie Pictură – Grafică, Muzeul Literaturii Române, 
Casa ,,V. Pogor”, Iaşi, iunie 2009.
2Corneliu Stoica, Veneţia, Catalog, Ed. ,,Pax Aura Mundi”, 2004.
3Ioniţă Benea, op. cit.

4Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Ed. ,,Alma Galaţi”, 2004, p. 134.
5Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Ed. ,,Sinteze”, Galaţi, 2007, p. 177.
6Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Ed. ,,Alma Galaţi”, 2004, p. 137.

Uimită rouă de culori, aurorală, la Iaşi
Marinică POPESCU
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ut pictura poesis

Consacrat prin 
numeroasele şi 
originalele sale 
expoziţii, trăind 
dramatic vocaţia sa 
artistică devenită 
pentru el condiţie 
existenţială, 
escaladând în 
permanenţă 
nepătrunsul şi 
necunoscutul, 
năzuind ca un Icar 
spre înălţimile 
desăvârşirii dar 
asumându-şi 
concomitent şi 
riscurile de Sisif ale 
eforturilor asumate, 
pictor dar şi 
îndrumător al 
tinerelor talente, 
manager de talent în 
cadrul Fundaţiei „Sf. Evanghelist Luca” al cărei director 
şi ctitor este, Năstasă Forţu expune în spaţiul generos 
dispus circular de-a lungul a trei nivele din jurul scării 
interioare a hotelului „Europa”.

Deşi are ca punct de plecare dar şi numeroase 
tangenţe cu Apocalipsa Sf. Ioan scrisă prin 95–96 după 
Hristos în sihăstria silită a insulei Palmos, începând cu 
sentimentul terifiantului existenţial şi terminând cu 
rezonanţele unui final eshatologic – un sfârşit dar şi un 
viitor început –, lucrările vastului ansamblu expoziţional 
nu se realizează ca o ilustrare a celebrei cărţi din finalul 
Bibliei ci ca o retrăire a ei, după aproape două milenii de 
crâncenă istorie, este adevărat de pe altă poziţie; este 
poziţia unui om al zilelor noastre, prin sufletul căruia, 
dincolo de personalele sale experienţe de viaţă trec 
problemele majore şi grave ale unui univers uman al 
zilelor noastre; chiar dacă mai există între marile 
colectivităţi umane graniţe politice şi economice, 
religioase şi naţionale etc. trasate cu un creion gros de 
străbunii istoriei noastre şi ai lumii întregi, nimeni nu-şi 
mai poate trăi luxul unei izolări, fie ea şi din întâmplare 
optimă. Vrând, nevrând, trăim în istoria universală.

Privim tablourile lui Năstasă Forţu şi retrăim 
înfioraţi gravitatea şi zbuciumul cosmic al tensiunilor 
sfâşietor-umane, zbucium ce nu mai putea fi exprimat 
prin limbajul artistic şi clasic şi trăim drama actuală 
cunoscută dar şi necunoscută a întregului univers uman 
din contemporaneitate. Hiperbole, alegorii, simboluri 
anxioase trădează mituri reevaluate, performanţele omului 
dar mai ales marile lui prăbuşiri – dintr-o istorie trecută 
dar mereu repetată a umanităţii.

Simbolul supremei mântuiri creştine – Isus Hristos 
– zace legat, condamnat la închingare de teribilele păcate 
ale unei omeniri nemântuite, aşteptând dacă nu o 
resurecţie (doar a înviat a treia zi după scripturi), singur 
o întoarcere făgăduită în Crezul creştin, o parusie a unei 
viitoare, certe mântuiri. Este nota distinctă a unui 
optimism de viitor în care artistul nu a încetat să creadă.

Apocalipsa Sf. Ioan a fost redactată la hotarul 
dintre două lumi – radical deosebite – cea a antichităţii şi 
cea a viitoarei 
Europe creştine. 
Imperiul roman îşi 
sărbătorea triumful, 
un apogeu purtând 
însă în el germenii 
unei progresive şi 
iremediabile 
decadenţe. 
Persecuţiile 
creştinilor erau 
înfiorătoare, 
traumatizând dintre 
aceştia, generaţiile a 
aproape trei secole – 
oameni de rând sau 
primii lor cărturari, 
dar în loc să le 
stingă credinţa, le-o îndârjea. La prima vedere, într-o 
lume derutată, impresia era de confuzie generală şi de 
mutaţie, răsturnare totală a unor milenare rânduieli. Cei 
martirizaţi deveneau public biruitorii iar cei ce-şi arogau 

oficial coroanele de lauri – nişte jalnici înfrânţi...
Totalitarismul imperial genera sentimentul 

copleşitor al terorii în rândurile creştinilor dar şi în cel al 
privilegiaţilor. Exprimarea criptică, utilizarea alegoriilor 
şi simbolurilor din Apocalipsa Sf. Ioan se justifica de la 
sine. Odiosul persecutor Nero este desemnat, ca simbol al 
răului, prin cifra 666. Din acest areal spiritual terifiant 
străbat vocile de trâmbiţe ale mântuirii spre un nou Cer şi 
un nou Ierusalim.

Un paralelism între cele două lumi – cea a 
Apocalipsei Sf. Ioan şi cea a lumii contemporane – 
determinând pictura lui Năstasă Forţu, abundă în 
similitudini şi deloc întâmplătoare coincidenţe. Ambele 
manifestări aparţin unei lumi de tranziţie; o tranziţie 
lungă, dificilă şi echivocă... Confuzia generală, impostura 
ca şi degradarea lentă dar sigură a valorilor le este 
amândorura comună. Şi într-un caz şi în celălalt întâlnim 
acelaşi univers contrastant în care uluitoarele descoperiri 
ştiinţifice coexistă cu violenţa cumplită şi noxele 
(numeroase) ale civilizaţiei moderne. Ambiguitatea etică 
şi sufletească umană se reflectă şi în creaţiile de excepţie 
ale secolului (recent) trecut; finalizate, consecinţele lor 
pot fi oricând diametral (şi fatal) opuse.

Oroarea faţă de totalitarism este şi ea comună. 
Personalităţi ilustre ale politicii dec. 4–7 ale sec. XX dar 
şi criminali ai umanităţii se identifică în una şi aceeaşi 
persoană. Într-un panou pictorul însuşi le degradează sau 
anulează definitiv efigia. Reflex al ororilor slujind 
ideologii şi pretinse idealuri, limbajul plastic al artistului 
cultivă exprimarea criptică prin embleme, alegorii şi 
simboluri – predestinate ezoteric.

În consecinţă, pictura lui Năstasă Forţu, alternând pe 
pânză cromatismul rafinat cu izbucnirile fauve ale 
culorilor neprelucrate, impresionează prin forţa expresivă 
a culorilor dar şi prin capacitatea, specifică, de a le 
sintetiza. Produs al unor numeroase încercări şi experienţe 
pe tărâmul unei arte iubite şi practicate de el cu evlavie, 

autorul lucrărilor expoziţiei de la hotel Europa impune el 
însuşi ca deziderat o dimensiune specifică şi definitorie a 
artistului modern: responsabilitatea artistică dar şi cea 
civică. Ipostaza de vizionar este şi ea prezentă: 
sentimentul sfârşitului, firesc pentru e apocalipsă, implică 
un nou, încrezător început...

Academie de Artă, profesorii Corneliu Baba şi I. Irimescu 
vor pleca la Bucureşti respectiv Cluj, peste 10 ani, în 
1960, la reînfiinţarea facultăţii mai rămăseseră din 
profesorii vârstnici dar mai ales din elevii ulteriori ai 
acestora. Studenţii noilor serii au avut norocul de a fi 
şcoliţi de pictorii de renume - Călin Alupi, M. Cămăruţ, 
D. Hatmanu, A. Podoleanu, C. Radinschi, Fr. Bartok, D. 
Gavrileanu, de sculptorii V. Condurache, Vl. Florea; la 

istoria artei au avut profesori pe I. Grămadă şi E. 
Armeanu, la pedagogie – pe prof. dr. A. Cosmovici. 
Simbolic din partea acestora a onorat manifestarea doar 
pictorul Dan Hatmaniu, maestrul venerat a generaţiilor 
succesive dintre 1960 şi 1990…

Sărbătorirea, admirabil organizată, nu a însemnat 
numai agapa finală. S-au întâlnit pe simezele galeriei, 
majoritatea absolvenţilor de altă dată, rămaşi colegi prin 
perpetuarea vocaţiei artistice dar şi prin cea sau prin aceea 
a relaţiilor interumane. Persistenţă în artă ca şi în 
activitatea didactică, expozanţii şi-au confirmat 
posibilităţile enunţate în anii studenţiei. Majoritatea sunt 
membrii ai U.A.P. – trei dintre ei sunt preşedinţi ai 
filialelor acestei organizaţii; nu e      puţin …

Ansamblul unitar – expoziţia impune, în ciuda 
unor fireşti diferenţe valorice, deloc discrepante, o 
orientare spre peisaj – gen preferat nu numai pentru 
complexitatea pe care acesta le propune în cromatică şi 
tectonică spaţială dar şi pentru ataşamentul pe care autorii 
l-au dobândit pentru locurile în care viaţa i-a stabilit. Este 
cazul peisajelor semnate de Mihaela Pravincencu 
Gheorghiţă (autentic dinamism ptihial), E. Iftene (vizibil 
simţ al culorii), E. Lungu, V. Hreniuc, E. Ionescu, A. 
Larzurcă etc. Un loc aparte îl ocupă în arealul Moldovei 
de Nord lucrările lui M. Eugen şi cele ale lui G. Baban. I. 
Maftei, artist din zona bucovineană a lemnului propune o 
valorificare artistică modernă a acestuia. Propensiunea 
spre modern şi simbolic o găsim şi în lucrările de pictură 
şi sculptură ale lui A. Antal, Cons. Nicoleanu, Ionescu 
Dumitru Drăgan sau în pânzele Silviei Anghel…

Un portret mai retras relevă insolit şi premonitor 
totodată o notă aparte de tristeţe; este autoportretul lui 
Constantin Eşanu, plecat ca şi alţi  dou-trei dintre colegi, 
în lumea umbrelor. 

Sunt experienţele vieţii; în contextul lor, 
manifestarea se constituie ca un remember dar şi ca un 
fructuos bilanţ. 

La Hotel Europa – 
Expoziţia Năstasă Forţu

Promoţia din 1969 a Facultăţii de Arte Plastice – Iaşi şi-a 
serbat cei 40 de ani de la absolvire printr-o expoziţie a 
celor mai mulţi dintre ei (pictori sau sculptori), la 
„Cupola”. A fost un sfârşit dar şi un început. Era 
momentul, acum patru decenii, când îşi părăseau 
amfiteatrul şi cele două mari ateliere de pictură-sculptură 
ale facultăţii până atunci în stânga Universităţii, pentru 
alte săli de clase şi alte şevalete particulare sau aparţinând 
cercurilor de artă pe care ei înşişi, continuând munca 
antecesorilor, le-au patronat şi continuat. Marea lor 
majoritate au devenit profesori, implicit îndrumători 
artistici prin localităţile în care viaţa i-a stabilit. 

A fost o generaţi unitară, care a avut nişte şanse 
pe care cei mai mulţi dintre ei au ştiut să nu le rateze. Şi-
au început ucenicia în toamna anului 1966 în condiţiile 
unui oarecare „dezgheţ” politic, în care profesorii acestei 
generaţii răsuflau mai uşuraţi după ravagiile noxelor 
proletcultismului, în contextul unor oarecari temperări ale 
imperativelor „arte angajate” iar marile cuceriri ale artei 
moderne nu mai erau catalogate în bloc „decadente” ci 
tolerate…

A doua şansă au fost profesorii pe care 
expozanţii de astăzi i-au avut. Dacă în anul 1950, an fatal 
al artelor plastice ieşene – cel al desfiinţării nedrepte a 

Remember 
dar şi bilanţ …

Gh. MACARIE
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Una dintre cele mai acide discuţii, „la ordinea zilei”, 
continuă să fie alimentată de opiniile pro şi contra sau de 
opiniile rămase  în „coadă de peşte” privind  brandul 
oraşului. De ce mai este nevoie şi de brand? Să fie vorba 
de remarca, de unii considerată maliţioasă, „îi trebuie 
chelului tichie de mărgăritar”? Am trăit 600 de ani în 
linişte şi pace sau, mă rog, cu câteva momente delicate, 
fără brand şi acum, iată că nu mai putem respira din lipsa 
acestuia? Dar ce este un brand şi ce poate să facă el bun 
„la casa omului”? Una din definiţiile cele mai complexe 
ar fi: “Un brand este modul in care este văzut un produs,  
un serviciu, o idee, un stat, o persoană sau o companie 

în ochii celor cu care interac?ionează, cărora se 

adresează.” 
Primarul este prins la mijloc, este atacat şi torturat, 

după reţeta supliciului aplicată răscula?ilor de la Bobâlna, 

pentru a fi, în final, pus la zid, legat la ochi, servit cu 
ultima ţigară şi… gata de execuţie. Fără doar şi poate, 
Iaşii au nevoie de o emblemă care să vorbească „dintr-o 
răsuflare” despre ce este mai semnificativ aici, în oraşul 
în care nici măcar plopii nu mai sunt fără soţ. Trebuie să 
acceptăm realitatea construită sub genericul „Totul e în 
mişcare”.  Imaginea aristocrată a Palatului Culturii nu ne 
mai satisface, nici statuia Independenţei,  nici  Teiul lui 
Eminescu. Iaşii sfârşitului de secol XIX nu se mai 
regăsesc în tiparele Iaşilor începutului de secol XXI. 
Apelând la vechile simboluri, suntem bănuiţi că „oprim 
timpul în loc”, că nu dăm voie tânărului oraş să-şi 
definească personalitatea prin valorile de ultime generaţii. 
Dar, să începem cu începutul şi să încercăm să ne 
dezmeticim în faţa nevoii de a defini un nou brand pentru 
oraşul Iaşi. „Prin analiza sau auditul brandului 
identificăm esenţa şi valoarea netă, afirmându-le clar în 
platforma de brand. Aflăm întinderea şi profunzimea 
brandului, reprezentând-o apoi în arhitectura de brand. 
Gândim felul în care vorbeşte un brand, sistematizându-l 
în strategia de comunicare. Ne asigurăm că brandul 
identificat trăieşte după reguli care îl fac liber, nu 
prizonier”. 

La cei 600 de ani de la prima atestare documentară, 
Iaşii, paradoxal, au rămas o importantă localitate pentru 
românii „de la Nistru pân' la Tisa”. Dincolo de graniţele 
României, Iaşii există doar conjunctural, atâta timp cât 
trebuie să ne asumăm acest deficit de imagine şi chiar de 
cunoaştere în ceea ce priveşte recunoaşterea şi localizarea 
ţării noastre, fie în ţări europene sau în cele aparţinând 
continentului american. De cele mai multe ori, România 
este localizată în Africa, iar capitala ţării, Bucureşti, este 
confundată cu Budapesta sau cu Sofia. Nevoia de a oferi 
lumii Uniunii Europene, cel puţin, coordonatele precise 
ale Iaşilor, cu atât mai mult cu cât proiectul „Iaşi - 
capitală culturală europeană”, rămâne un proiect  viabil, 
aflat în atenţia edililor oraşului pentru anul 2013, face 
necesară o astfel de discuţie, o astfel de concentrare de 
forţe, de această dată conectate la regulile stricte ale 

găsirii brandului necesar „ie?irii în lume a Iaşilor”. 

Primarul Gheorghe Nichita a fost pur şi simplu „bruscat” 
de o solicitare a unei firme specializate în „strategii de 
brand”, când aceasta i-a solicitat câteva milioane de euro 
„doar pentru a începe să se gândească la soluţia necesară, 
oportună şi suficientă pentru ca oraşul să aibă această 
carte de vizită, acest buletin, cu ajutorul căruia să se poată 
legitima lumii”. Este o sumă mare? Este o sumă modică? 
Indiferent cum vom reuşi să clasificăm aceste milioane de 
euro, trebuie să ştim că ele reprezintă o investiţie. O 
investiţie care devine rentabilă dacă va produce cel puţin 
cu un euro mai mult decât am investit sau care va deveni 
benefică pentru oraş când va reuşi să atragă „restul lumii” 
la Iaşi, pe segmentul pe care noi vom stabili că suntem 
pregătiţi să primim lumea aici, acasă. 

Trebuie să ne hotărâm asupra a ceea ce ne face 
deosebiţi faţă de celelalte oraşe ale României, cel puţin, 
pentru a nu risca dintr-un început să ne comparăm cu 
celelalte oraşe ale Uniunii Europene. Trebuie, deci, să ne 
identificăm particularitatea pe care o stăpânim în cele mai 
mici amănunte, cu ajutorul căreia putem să ne accentuăm 
marja de interes şi de atracţie. Acceptând un audit de 
brand vom fi puşi în situaţia de a identifica sau de a 

corecta un nou logotip şi poate o nouă ortografie a 
numelui Iaşi, mult mai accesibilă şi mai pe înţelesul 

occidentalilor, mizând pe forţa şi delicateţea, în 
acelaşi timp, a spiritului ieşean, a esenţei valorii  pe care 
Iaşii o cultivă cu aceeaşi uşurinţă cu care aerul poate fi 
respirat.  O astfel de acţiune implică, în primul rând, 
dialogul cu diverşi exponenţi ai diverselor medii de 
activitate. Este nevoie să fie identificate principalele 
cauze ale lipsei de conformitate între identitate, între 
diferitele mesaje comunicate şi imaginile percepute de 
diversele categorii de public. Trebuie luate  în discuţie 
canalele şi materialele prin care se realizează 
comunicarea organizaţională, acestea din urmă fiind 
percepute ca relevante informaţional şi utilizabile, dar 
inconstante din punct de vedere al designului. Astfel, pot 
fi lansate spre analiză produse de genul „Iaşii – capitala 
culturii” sau „Iaşii universităţilor”, „Iaşii - frontiera de est  
a unei civilizaţii pierdute”, „Iaşii – oraşul bisericilor”, 
„Iaşii -  armonia dintre cuvânt, sunet, mişcare, idee şi 
Natură”. Imaginaţia, forţată printr-o şedinţă de 
brainstorming, la care să fie invitate să participe 
principalele minţi ale oraşului, va da, în cele din urmă, 
acel numitor comun pe fondul căruia să se poată începe 
reconstrucţia imaginei Iaşilor, de această dată după 
conturul reflexiei pe care oraşul şi-o asumă sub formă de 
umbră, de dominantă, de spirit viu şi atotstăpânitor. 

Brandul Iaşilor va trebui să fie mai mult decât acel 
ceva care  „îţi ia ochii şi piuitul”, care te forţează să 
ajungi la destinaţia invocată, care te face să uiţi de 

priorităţi, modificându-ţi agenda zilei. Brandul la?ilor va 

trebui să te facă să te împrieteneşti cu el. Să-l ţii aproape 
de tine şi să-l foloseşti, chiar sub formă de comparaţie, în 
viaţa ta cea de toate zilele, care s-ar putea să se desfăşoare 
departe de Iaşi. Dar, nimic nu te va mai putea îndepărta de 
Iaşi, atâta timp cât tu vei ţine minte că acest oraş, aflat la 
poalele inevitabilelor „şapte coline”, este oraşul florilor 
de tei, oraşul poeziei, oraşul credinţei, oraşul istoriei vii a 
civilizaţiei, oraşul muzicii, universităţii, oraşul de început 
al revoluţiilor, oraşul naşterii şi al nemuririi. Provocarea 
de a privi Iaşii dincolo de rănile prezentului, în ceea ce 
poate oferi sub formă de esenţă, de concentrat, nu va 
angaja decât acele minţi sortite a face ele însele istorie, pe 
cont propriu, acele minţi care să decidă  împreună  logoul 
ce va trebui să ardă alături de flacăra descoperită de tinerii 
de la Academia de Artă „George Enescu” din Iaşi. Mai 
apoi, Iaşii vor naşte de la sine brandul care să vorbească 
despre el, aşa cum şi nouă ne mai vine, din când în când, 
să vorbim despre oraşul în care trăim, despre oraşul în 
care am decis să construim.  Cei care se joacă de-a 
buldozerul ar fi bine să ia o pauză, căci, se pare, vremea 
lor a trecut! Iaşii au nevoie de o implicare totală a celor 

care se simt responsabili şi care con?tientizează faptul că 

statutul de locuitor al oraşului impune nu doar critici şi 
aruncări de pietre în cei care încearcă să facă ceva pentru 
oraş, ci, în primul rând, participare efectivă la construcţie, 
modernizare, împlinire.

braţe încrucişate
Brandul iaşilor şi coada ursului 
din pădure

Adi CRISTI

Teoreticienii, dar mai ales practicienii globalizării 
forţate, preocupaţi de zonele de influenţă economică de 
pe planeta devenită prea mică şi sufocantă, n-au avut în 
vedere efectele morale, provenite din energia secundară, 
reziduală, rebarbativă care pune în mişcare acestă idee de 
impunere a noii ordini mondiale.

Spaţiul nu ne permite decât o discuţie „pe segment”, 
redusă la globalizarea culturii, o globalizare impusă de cei 
mai puternici financiar. Prin urmare, modelul american e 
cel menit să triumfe.

Deşi aplică fără echivoc tendinţa agresivă (forţa 
militară) în obţinerea zonelor de influenţă (cazurile 
Vietnam, Afganistan, Irak sunt evidente), prin Fondul 
Monetar Internaţional însă, S.U.A. îşi arată cealaltă faţă, 
aceea de imperiu de seducţie, realizînd în multe puncte 
din lume, în locul cunoscutei pax romana, strategie 

postmodernă de pax americana. La realizarea acestui 
socialism cultural contribuie enorm comunicarea. Fără 
comunicarea postmodernă, totul rămânea îngheţat, la 
acelaşi nivel ideal. Să ne-amintim doar de proiectul 

globalităţii ideale al lui Matthew Arnold din secolul al 
XIX-lea, preluat şi propagat acum cincizeci de ani de T.S. 
Eliot, care considera cultura un liant al naţiunilor şi visa 
la un sincronism mondial.

Aceste rânduri nu pornesc, să ne-nţelegem bine!, din 
opacitatea noastră la globalizarea culturii (care trebuie să 
se bazeze pe respectul specificului fiecărei naţiuni), ci din 
înverşunarea firească la fenomenul de extindere a 
kischului în noile condiţii. După modelul american, 
companiile de impunere a nonvalorilor şi de distrugere a 
miturilor esenţiale ale omenirii lucrează cu toate 
motoarele. Cum spaţiul nu ne permite lungi dezbateri, 
vom aminti doar cazul Dan Brown (un prozator de mâna a 
treia ridicat la rang de autor de capodopere) din Codul 
spart al lui Da Vinci: roman şi cărţi de argumentaţie 
traduse în toate limbile de bună circulaţie, film, emisiuni 
t.v. mondializate. Şi totul pentru a dărâma credinţa în 
Iisus.

Din câte ştim, teoriile postmodernismului îşi 
îndreptau atenţia spre reseminarea şi reevaluarea 
miturilor, nu spre distrugerea lor. Americanilor, care nu au 
o tradiţie culturală solidă nu le pasă, nouă, europenilor, 
da.

Până una-alta, modelul american (bani, sex and 
democraţie culturală) se impune. Efectul e că lumea 
devine una epidermică, flexibilă şi plină de artificii, 
superficială. Are loc vulgarizarea şi superficializarea 
artelor. În socialismul planetar, Gioconda (a se vedea pe 
sacoşe şi reclame publicitare) nu mai aparţine lui Da 
Vinci, Homer, schimonosit, reseminat, nu mai aparţine 
grecilor. Agresiunea kischului şi superficializarea lumii 
sunt făcute să evite cu metodă întâlnirea cu eul profund. 
Să fie această redirecţionare a privirii spre afară, spre 
superficial şi superfluu atributul sine qua non al lumii 
postmoderne, prevăzut, şi acesta, de Marele Arhitect?

Modelul american şi 
mediocritatea 
multilateral dezvoltată

accente

Daniel CORBU

http://cpciasi.wordpress.com

Un proiect cultural 
multimedia

care cuprinde:

?

clasice utilizînd extrase din lucrarea Carte de 

istorie a muzicii 
?Documente audio digitizate din colecţiile 

bibliotecii
?Documente de muzică tipărită (partituri) 

digitizate, din colecţiile bibliotecii.

12 lecţii multimedia de istorie a muzicii 

jurnal cu scriitori
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in memoriam

Efortul sistematic, statornic al acumulărilor de o 
viaţă din lumea ştiinţei, a culturii, încorporate cu 
dragoste, pasiune, cu simţul responsabilităţii, cu talent, 
conturează profilul Omului, al savantului de talie 
naţională, cât şi universală „plecat” dintre noi pe un 
drum fără întoarcere, în această primăvară a lui 2009, 
Constantin Ciopraga.

Creator de excepţie de o structură intelectuală şi 
etică aleasă, Domnia sa aparţine spiritual de iure 
galeriei remarcabililor scriitori ai culturii şi literaturii 
române clasice şi clasice interbelice româneşti, 
protocronişti în toate ramurile ştiinţifico-culturale din 
ţară.

Graţie copleşitoarei, complexei personalităţi 
nelipsite de contradicţii, a revoluţionat lumea culturii 
naţionale, revelând un inestimabil aport în serviciul 
propagării progresului, civilizaţiei, a modernizării 
imaginii României în context european, a promovării 
păcii pe mapamond. Între atâtea alte bunuri spirituale 
oferite nouă, se cuvine a evidenţia care sunt factorii 
determinanţi în viaţa unui om de cultură, în concepţia 
acestui fin observator, profund analist al realităţilor 
istorico-sociale, ştiinţifico-culturale cu reale rezonanţe 
în creaţia sa. Aceştia sunt: rigoarea informaţiei; 
capacitatea de construcţie; şansa de a trăi într-un mediu 
stimulator; şi nu în ultimul rând, să ai conştiinţa că 
roadele minţii tale se adaugă fructuos operei 
predecesorilor. A militat permanent în spiritul evoluţiei 

fenomenului de europenizare a literaturii române, de 
umanizare a unei lumi dure, acesteia fiindu-i 
caracteristic ipocrizia, constrângerile sociale, o lume 
mutilată sufleteşte, care a uitat să râdă.

În centrul creaţiei sale de o monumentalitate 
artistică se situează Omul cu realele lui dimensiuni 
înnobilatoare. Omul încrezător, creator, aspirant 
continuu către absolut, Omul interpret al unei existenţe 
totale ca şi Renascentiştii.

Constantin Ciopraga a crezut cu tărie în temeinicia 
aspiraţiilor de afirmare ale Omului, recunoscându-i 
valoarea adevărată, respectându-i demnitatea, 
nelimitatele-i şanse de autodepăşire. Este şi rămâne el 
însuşi un homo humanus, un „om de omenie”, tinzând 
necontenit spre adevăr cu întreaga lui fiinţă. Astfel, se 
explică preferinţa pentru opera unor clasici ca 
Ibrăileanu, Sadoveanu, Rebreanu, Hogaş şi alţi români 
de seamă, în special, e atras de marii umanişti ruşi, Lev 
N. Tolstoi şi Dostoievski, francezul Baudelaire, 
admirând, inspirându-l fără rezerve, umanismul operei 
englezului Shakespeare.

Ideea de înnobilare a spiritului uman prin 
fenomenul de europenizare, a progresului ştiinţei, artei 
şi istoriei literare, a civilizaţiei românilor în pas cu 
popoarele mai avansate din lume, converg pregnant în 
scrierile reputatului om de cultură, ieşeanul Constantin 
Ciopraga, după cum aveau s-o realizeze în epoca lor 
înaintaşii Domniei sale, Kogălniceanu, Maiorescu, 
Eminescu, Iorga, Eugen Lovinescu, Ibrăileanu, Vianu 
şi, la fel de strălucit, distinşii săi contemporani, 
vrednicii susţinători ai ideii de progres, ca Alexandru 

Husar, Alexandru Dima, Ştefan Cuciureanu, I.D. 
Lăudat, Liviu Leonte, Ilie Dan ori Eugen Simion, 
Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Petre Ţuţea, alte 
nume de rezonanţă universală. Toţi aceşti bărbaţi 
rămân prin ceea ce au întreprins în existenţa lor, prin 
operă, valoroşi creatori şi adepţi credincioşi ai 
propagării umanismului, a extrapolării acestui tezaur în 
climatul dornic de înnoire a culturii şi literaturii 
noastre naţionale.

Eminentul om de ştiinţă şi cultură, creator de 
valori artistice, a văzut lumina zilei în anul 1916, mai, 
12, la Paşcani, jud. Iaşi. Este fiul lui Const. Cipraga, 
agricultor, şi al Elenei, născută Nistor. Căsătorit cu 
Margareta Ciopraga (născută Bobu). Fiica, Magdalena 
Ciopraga, este conferenţiar universitar, Facultatea de 
Litere „Al. I. Cuza” Iaşi. A absolvit clasele primare şi 
cele gimnaziale la Paşcani, a frecventat liceul „Nicu 
Gane” din Fălticeni, jud. Suceava. A urmat Facultatea 
de Litere şi Filozofie a Universităţii din Iaşi. După 
terminarea Şcolii de Ofiţeri în rezervă, este prizonier 
de război în lagărele ruseşti (1942-1946). Din 1949, 
parcurge toate gradele didactice la Facultatea de 
Filologie a Universităţii ieşene, ajungând profesor. 
Este lector de limba română la Paris, apoi primul 
rector al Universităţii Pedagogice din Suceava. E 
doctor al Universităţii din Bucureşti şi doctor docent la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Îi revin şi alte 
responsabilităţi, între care aceea de director al revistei 
„Cronica” etc.

Colaborează la o multitudine de reviste din ţară şi 
din străinătate, între care: „Iaşul literar”, „România 
literară”, „Luceafărul”, „Cronica”, „Ateneu”, „Revue 
roumaine”, „Sin und forum” (Berlin), „Origini” (SUA) 
şi altele. E membru al Uniunii Scriitorilor din Români, 
apoi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor Literari 

(din Paris), precum şi membru al 
Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România etc.

A publicat 90 de prefeţe la 
volume semnate de M. Eminescu, 
V. Alecsandri, M. Sadoveanu, G. 
Ibrăileanu, L. Blaga, C. Hogaş, G. 
Topârceanu etc.; din literatura 
universală, Hugo, Balzac, Camus 
şi alţii. A publicat peste o mie 
două sute de articole şi exegeze 
literare. În ordine cronologică: 
Hogaş, Topârceanu, Sadoveanu. 
„Literatura română între 1900-
1918” (1971), „Personalitatea 
literaturii române” (1973), 
versiune engleză (1981), versiune 
franceză (1985); „Mihail 
Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor 
originare” (1981), „Nisipul” 
(roman, 1989), „Poezia lui 
Eminescu. Arhetipuri şi metafore 
fundamentale” (1990); 
„Amfiteatru cu poeţi” (1995), 

„Caietele privitorului tăcut” (memorii, 2001) etc. 
Paralel, a îngrijit ediţii, dintre care semnalăm: „Mihai 
Codreanu. Scrieri”, vol. I-II (1968), „G. Ibrăileanu. 
Opere”, vol. I (1970), vol. II (1071), vol. III (1973). A 
realizat antologia „Ion Creangă” (1977), traducerea 
Jean Boutièr: „La vie et l'ouvre de Ion Creangã” 
(1976) şi altele.

Deschis căutărilor, spre modern, omul de litere, 
exegetul, Constantin Ciopraga, s-a simţit atras încă de 
timpuriu, fiind profund confiscat de situarea 
fenomenului nostru naţional într-o temporalitate ca 
atare. Unele dintre mult îndrăgitele, dintre foarte 
apreciatele sale cărţi constituie sui generis o 
impunătoare structură organică fie prin caracterul 
sintetic, fie prin cel monografic. Acestea sunt: „Poezia 
lui Eminescu. Arhetipuri şi metafore fundamentale” 
(1990), „Mihail Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor 
originare” (1981), locul întâi, după opinia autorul îi 
revine cărţii „Personalitatea literaturii române” (1973), 
care trădează o amplă informaţie, vizibilă obiectivitate 
şi originalitate în expunerea ideaticii. Volumul vizează 
reprezentarea geniului creator românesc, în raport cu 
alte spaţii. Părţi constitutive ale unei literaturi 
(scriitorii, operele) îşi conservă sunetul specific. Într-o 
viziune de ansamblu, ele se reunesc, se ataşează, 
completându-se, porţiunile evidenţiind sensurile 
esenţiale care, la un nou nivel, se întocmesc într-o 
personalitate-sinteză. 

În volumul de faţă, remarcabilul cercetător, n-a 
plecat de la ideea de specific naţional, ci de la cea de 
personalitate, concept mult mai adecvat ad-hoc. 

Aceasta e tocmai una dintre judecăţile de valoare 
originale faţă de multe idei personale ale Domniei sale 
care conchide persuasiv, fără nici un echivoc: Dacă o 
literatură poate avea doar specific naţional, în schimb, 
poate să nu aibă personalitate în perspectiva 
universalităţii. Potrivit unui vers din Faust, „cel mai 
mare bun al copiilor pământului este numai 
personalitatea”. Este vorba de unicitatea într-o 
colectivitate, personalitatea fiind compusă din 
complementarităţi, adică din râsul lui Creangă, al lui 
Caragiale, din dramatismul adânc al lui Eminescu ori 
din sărutul lui Brâncuşi. Istoria literară este un model 
de umanism, iar istoricul literar este un umanist, de 
unde preferinţa acestuia pentru un asemenea tip de 
viaţă, pentru un anumit modus vivendi transfigurat 
artistic. Personalitatea unei literaturi, observă atent 
remarcabilul exeget Constantin Ciopraga, rezidă în 
accentul oral, comunicativ. Pe de altă parte, o literatură 
cu personalitate impresionează prin opţiunea ei spre 
mit şi natură. Altfel spus, proza românească din 
perioada interbelică îndeosebi, cu atribute estetice 
elevate, poate sta în orice bibliotecă din Occident, 
alături de alte capodopere ale literaturii universale. Un 
Rebreanu, Sadoveanu, Călinescu, Vianu, Perpessicius, 
mai înainte, Ibrăileanu, Iorga constituie ca şi 
Eminescu, Creangă, Caragiale, Kogălniceanu ori din 
contemporaneitatea noastră un Preda, Augustin 
Buzura, D.R. Popescu, Şt. Augustin Doinaş, Arghezi, 
Blaga, Labiş, Sorescu, Stănescu şi mulţi alţii, primii 
reprezentând al doilea val al clasicismului nostru 
naţional.

Altă trăsătură esenţială a literaturii, subliniază 
Domnia sa, este echilibrul între antiteze, respectiv 
tragicului i se contrapune o anume linişte, o detaşare, o 
încredere în comunitate. Umanitatea străbate ca un fir 
roşu, de la un capăt la celălalt al creaţiei sale 
remarcabile, memorabile, izvorul ideatic. De fapt, 
întreaga sa operă ştiinţifico-literară, ca şi însăşi 
existenţa sa, consacrată evoluţiei, progresului culturii 
şi artei constituie o pledoarie susţinută pentru triumful 
umanismului, a civilizaţiei, un imbold plenar şi 
unanim pentru prosperitate şi armonie în lume.

Umanitatea totală este într-o continuă căutare de 
inedit. Când ajunge la anumite nivele revine la 
clasicism, curent care, coexistă cu romantismul de la 
noi şi care este necanonic, faţă de cel occidental, de 
exemplu francez (de aspect canonic), conţinând 
manifeste, programe etc. Marii noştri creatori de 
literatură, scriitori de seamă ai diferitelor perioade 
istorice menţionaţi mai sus, precum şi alţii importanţi, 
să mi se ierte că nu i-am citat, sunt neîndoielnic 
comparabili cu alţi titani ai lumii: cu un Garcia Lorca, 
Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti ori un 
Shakespeare, Dante, Petrarca, Balzac, Hugo, Alex. 
Dumas, ori cu marii umanişti ruşi, Lev Tolstoi, 
Dostoievski şi mulţi alţii.

Personalitatea literaturii române reţine atenţia prin 
uimitoarea ei forţă de sinteză, impresionanta 
informaţie amplă şi, îndeosebi, prin fecunda imaginaţie 
critică, seducătoarea experienţă de construcţie. În 
secolul acesta, asistăm la o sincronizare a literaturii 
române cu cele universale. Spiritualitatea românească 
nu poate fi concepută fără columna ei centrală, Mihai 
Eminescu. Tradus în aproximativ şaptezeci de limbi, 
creator complet şi complex sintetizând toate atributele 
universalităţii, universalitatea reală a autorului 
„Luceafărul” nu este pe măsura valorii acestuia. Prin 
concursul generaţiilor de acum, următoare, ca şi pentru 
reaşezarea lui Sadoveanu, Rebreanu, Preda etc., etc., în 
panteonul universal, Eminescu se cuvine situat cu un 
Shelley, stins la treizeci de ani, Byron la treizeci şi 
şase, Leopardi dispărut precum acesta, la treizeci şi 
nouă de ani, Poe, la patruzeci, şi toţi ceilalţi mari 
artişti.

Umanismul Domniei sale se degajă din dragostea, 
din pasiunea, dintr-un profund spirit comprehensiv faţă 
de capacitatea şi forţele demiurgice ale propriului său 
popor în care va crede din totdeauna şi căruia i-a 
închinat monumentala-i operă. Aflaţi în alte condiţii, 
ne-am fi situat mult mai sus faţă de nivelul la care 
suntem astăzi, mult mai sus decât alţii. Pentru o viaţă 
de om închinată nouă, românilor, unei lumi întregi, 
eminentul om de cultură, academicianul Constantin 
Ciopraga şi-a cucerit un loc special în panteonul 
istoriei, ştiinţei şi al culturii. Un patriarh al 
umanismului, un protocronist al ideii de europenizare a 
istoriei, culturii româneşti şi universale, un hermeneut 
al spiritualităţii românilor.

UN PATRIARH AL UMANISMULUI
CONSTANTIN CIOPRAGA

Petre HERŢANU
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În epoca actuală, caracterizată printr-o profundă criză a 
umanismului, numai o reacţie a dialecticii vieţii spirituale 
mai poate împiedica prăbuşirea temeliilor cunoaşterii în 
haosul nediferenţierilor. Istoria culturii omeneşti a mai 
cunoscut şi altădată astfel de perioade istorice bântuite de 
spectrul neantului, când strădania umană de orice fel părea 
zădărnicită de lipsa încrederii în idealuri sau chiar de 
inexistenţa acestora. În sfera axiologică asistăm, în atari 
situaţii, la înlocuirea unor valori cu altele. Obişnuit cu 
respectarea unor norme şi criterii îndelung verificate, omul 
se desparte cu greu de acestea, mai ales dacă noile idei şi 
înfăptuiri îi contrazic bunul simţ şi gândirea logică. În 
aceste împrejurări, dezorientarea sau deruta intelectului 
este firească, iar contactul cu marile valori ale artei, care 
au păstrat întotdeauna „esenţa şi formele divine” ale 
frumosului ar putea însemna o garanţie de refacere a 
echilibrului pierdut în sferele de activitate ale oricărui 
mecanism social. Spre deosebire de estet, observa Tudor 
Vianu, care „ocupă un loc excentric în viaţă, insul care 
adoptă atitudinea estetică poate da un centru existenţei sale 
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şi o privire liberă asupra orizontului celorlalte valori” . Ca 
atare, clarificările din domeniul esteticului pot constitui un 
model şi un îndemn pentru a proceda în mod identic şi în 
domeniul politicului, socialului şi al moralei. „Căci - 
constata Maiorescu - necunoştinţa deosebirii sferelor în 
literatură merge paralel cu ignorarea competinţei 
autorităţilor în stat, şi când se introduc reflecţii politice în 
poezie se introduc şi fantazii poetice în politică - două 
confuzii între care este greu de hotărât care este mai 

2
primejdioasă” .

În acelaşi timp, datorită unei viziuni teoretice şi 
practice prea restrictive asupra modalităţilor de cercetare a 
realităţii, cunoaşterea acesteia s-a fragmentat, dar s-a şi 
adâncit. Cu toate acestea, din cauza unei atari stări de 
lucruri, astfel de câştiguri devin prea puţin operante, 
întrucât nu sunt corelate cu întregul de care aparţin şi nici 
cu modul specific de a funcţiona al acestuia.

În acest context, lucrările de prestigiu ale esteticianului 
AI. Husar, Ars longa (1980), Metapoetica (1983) şi 
Izvoarele artei (1988) constituie nu numai un apel la 
respectarea statutului valorilor cuprinse în sfera culturii, ci 
şi un exemplu de modul în care se poate înfăptui 
colaborarea acestora pentru a realiza o imagine 
concludentă atât a ansamblului în care ele se integrează, 
cât şi a fiecărei componente în parte. În consecinţă, 
meditând asupra creaţiei artistice în genere şi observând 
existenţa, în adâncime, a unei profunde unităţi a operelor 
create de imaginaţie, Al. Husar a ajuns la concluzia 
posibilităţii şi necesităţii edificării unui sistem al artei. 
Cele trei mari sinteze estetice, deja menţionate, elaborate 
în spiritul unei abordări precumpănitor filozofice a actului 
spiritual, nu fac decât să-I argumenteze şi să-l impună.

La drept vorbind, Ars longa, Metapoetica şi Izvoarele 
artei nu sunt decât trei capitole ale unei mari lucrări despre 
artă. Recomandându-se ca o încercare „de a aşterne azi 
studiul artei pe un teren unitar”, prima dintre acestea 
reprezintă un examen minuţios al consideraţiilor despre 
natura artei de pretutindeni, pentru a desprinde constantele 
care au constituit de-a lungul anilor, principalele nuclee ale 
teoretizărilor privind statutul artei în genere. În felul 
acesta, se ivesc adevărate idei forţă, ce alcătuiesc, în 
intenţia autorului, „ţesătura de nervi a disciplinei … 
fenomenele ei de bază, determinarea obiectului şi 
domeniului ei” precum: caracterul simbolic al artei, arta ca 
mimesis, arta ca expresie, arta ca a doua natură, subiect şi 
obiect în teoria artei, raporturile artei cu limbajul, libertate 
şi necesitate în artă.

Reconstituirea evoluţiei acestor principii, în etapele lor 
decisive, nu este făcută numai pentru a le justifica 
însuşirea de a fecunda perpetuu gândirea despre artă, ci şi 
pentru „a ne da mai bine seama ce mai poate fi spus”. Şi 
AI. Husar propune o rezolvare realistă a problemelor 
abordate, în spiritul logicii dialectice, singurul compatibil, 
de altminteri, cu complexitatea fenomenului analizat. 
Drept urmare, natura artei nu rezidă numai în imitaţie sau 
numai în expresie, ci în amândouă deopotrivă. Arta însăşi 
fiind o unitate a contrariilor, un sistem sui-generis, 
răspunsul corect la toate chestiunile teoretice pe care ea le 
ridică nu poate fi dat decât în acest spirit. Ca atare, autorul 
demonstrează pe baza unei erudiţii impresionante şi cu o 
remarcabilă subtilitate, că arta este şi nu este natură, că 
poate fi considerată liberă şi totodată guvernată de legi sau 
că este şi nu este limbaj. În esenţă, „subiectul şi obiectul 
sunt aici polii unei opoziţii în care unul trece în altul, în 
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sensul că atributele unuia devin şi ale celuilalt” .

În fond, această remarcabilă analiză a ideilor şi a 
principiilor, care sfârşeşte prin a dobândi rigoarea unui 
autentic mecanism, reflectă, în realitate, modul de a fi al 
obiectului, necesitatea de a fi interpretat ca sistem.

Consecinţa logică a acestor reflecţii, finalizate cu 
evidenţierea unor constante teoretice, care au asigurat 
unitatea şi consecvenţa gândirii despre artă de-a lungul 
timpului, a impus continuarea investigaţiei la alte 
adâncimi, pentru a descoperi constantele care au făcut cu 

putinţă recunoaşterea şi integrarea produselor create de 
om în domeniul artei. „Dar, în acelaşi timp,- scrie Al. 
Husar - arta din orice epocă - indiferent că este epopeea 
grecilor antici sau romanul contemporan, poezia 
popoarelor primitive sau muzica folk, pictura murală din 
templele hinduse sau fresca mexicană de azi, posedă acele 
însuşiri comune (constante), care ne îngăduie să vorbim 

4de artă în genere” .
Pe acest teren a apărut ideea unei ştiinţe noi 

Metapoetica, ştiinţă care generalizând dintr-o perspectivă 
filozofică diferită de cea a esteticii, achiziţiile poeticelor 
particulare, şi-a propus să orienteze şi să aprofundeze 
totodată studiul artei înspre aspectele ei esenţiale, pentru a 
identifica principiile ultime care justifică apariţia şi 
existenţa fiecărei arte în parte şi a tuturora în general. 
Astfel, după ce cu sagacitate şi circumspecţie ştiinţifică a 
delimitat domeniul artisticului de cel al esteticului, fără a 
nesocoti numeroasele implicaţii filozofice sau de altă 
natură, pe care o atare operaţie le comportă, Al. Husar, 
călăuzit de o impecabilă logică dialectică, s-a instalat 
sigur şi definitiv în miezul de foc al Metapoeticii spre a 
aborda şi clarifica problemele capitale ale disciplinei: 
domeniul, principiul şi categoria de bază a acesteia. Direct 
sau indirect, toate răspunsurile la aceste chestiuni îşi au 
obârşia în redescoperirea şi reinterpretarea accepţiilor de 
bază ale conceptului de poiein, un fel de nucleu teoretic cu 
o încărcătură filosofică, poetică şi ştiinţifică densă, care 
abia acum se dezvăluie în toată întinderea şi bogăţia ei. 
„Dezvoltând posibilităţile teoretice potenţiale ale 
conceptului (categoriei) de poiein, arta pleacă de aici, de 
la poiein. Înţelegerea ei nu se poate baza pe aspectele ei 
exterioare (estetice), ci pe ceea ce o determină din interior 
şi o impune în esenţă ca mod de a face (a făuri) prin care 
arta apare ca artă şi se plasează - logic vorbind - în sfera ei 
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proprie” . „De aici importanţa acestui concept, principiul 
de bază al metapoeticii. De aici - în accepţia originară a 

6conceptului - categoria ei fundamentală” . „Definind acest 
Tun, poiein devine, astfel, cheia de acces în sfera logică a 

7
artei, domeniul propriu al metapoeticii” .

În consecinţă, poiein, ca principiu şi categorie 
fundamentală a Metapoeticii, justifică teza unităţii de 
esenţă a artei şi permite elaborarea unei viziuni 
sistematice asupra sa. „Dacă, - scrie Al. Husar - admisă 
sau recunoscută în diverse domenii, totalitatea concepută 
ca sistem se va constitui ca obiectul unei discipline aparte, 
metapoetica apare ca o ştiinţă a totalităţii sistemice a artei, 
în baza acestui concept central, fundamental, care 

8îngăduie unificarea diferitelor arte în jurul lui” . În acest 
sens, argumentele aduse în favoarea metapoeticii ca 
ştiinţă, ca şi consideraţiile referitoare la geneza şi evoluţia 
sistemului ori la funcţionarea sa internă, reprezintă poate 
cele mai temeinice contribuţii europene din acest 
domeniu, care conferă o nouă demnitate ştiinţei artei.

Ivită pe aceleaşi coordonate ideatice ca şi celelalte 
două lucrări, Izvoarele artei nu este de fapt decât cel de al 
treilea corp al vastei construcţii menite să promoveze, cu 
un alt material, ideea artei ca sistem. Distingându-se 
printr-un caracter sintetic şi filosofic, aceasta este singura 
lucrare de specialitate de la noi, care oferă o adevărată 
istorie a „izvoarelor” artei din Antichitate şi până azi. Într-
un asemenea cadru, analiza opţiunilor estetice şi 
ideologice care au întemeiat curentele artistice, deopotrivă 
cu reliefarea modului în care acestea, în ipostază de 
conştiinţă teoretică a mişcărilor literare de orice tip, au 
contribuit la dinamizarea creaţiei artistice de pretutindeni, 
s-au transformat, în fond, în urmărirea şi relevarea unui 
sistem de relaţii bazat pe raportul instituit de artă faţă de 
izvoarele ei. În acelaşi timp, uriaşul evantai al diversităţii 

formelor pe care le-a cunoscut arta în evoluţia ei, fapt ce 
include, şi diversitatea „izvoarelor” ce au nutrit-o, au dus la 
evidenţierea unor principii sau legi de bază ale acesteia: în 
toate artele, indiferent de manifestările pe care le îmbracă 
substanţa lor, esenţa ei, poiein, rămâne neştirbită, după cum 
raportarea realităţii la om reprezintă una din constantele sale.

Dar pretutindeni, pe parcursul mai multor sute de pagini 
ale celor trei dense sinteze estetice, preocuparea de a 
desprinde şi reliefa constantele care, prin înaltul lor grad de 
generalizare, pot fi aplicate nu numai fiecărei arte în parte, ci 
şi artei în totalitatea ei (Ars longa), principiile sau categoriile 
care conferă creaţiilor omeneşti statutul de artă 
(Metapoetica) sau dinamica sistemului de relaţii pe care arta 
îl stabileşte în raport cu izvoarele ei (Izvoarele artei), ne 
determină să constatăm atât existenţa unei gândiri 
sistematice despre artă, cât şi posibilitatea si necesitatea 
înţelegerii acesteia ca sistem. Altfel spus, pe temeiul 
principiilor fundamentale ale artei, extrase din analiza ideilor 
despre artă ale poeticelor particulare, se preconizează 
unificarea conceptelor şi integrarea lor într-un sistem. Din 
aceste raţiuni, Metapoetica al cărei obiect, „arta în 
complexitatea ei”, aminteşte de lucrările promotorilor de 
prestigiu ai „ştiinţei generale a artei” de la începutul 
secolului, se deosebeşte de ele tocmai prin promovarea unei 
viziuni sintetice asupra artei.

Pe de altă parte, înţelegerea contemporană a operei de 
artă, ca structură, fapt ce presupune prezenţa unor puternice 
valenţe sistemice, face cu putinţă mutatis mutandis, 
apropierea Metapoeticii de Ştiinţa literaturii lui Mihail 
Dragomirescu sau de operele structuraliştilor în genere. 
Diferenţa specifică faţă de acestea stă în faptul că punctul de 
plecare al concepţiei despre artă a lui Al. Husar provine mai 
cu seamă din sfera poeticii decât din cea a teoriei limbajului, 
psihologiei gestaltiste sau a fenomenologiei. Totodată, 
viziunea sistematică asupra produselor unei singure arte este 
extinsă de Metapoetică asupra artei în genere, astfel că 
sistemul de relaţii nu se mai stabileşte între părţile unei 
singure opere, ci între arte, între fiecare artă în parte şi arta 
considerată în totalitatea ei, între artă şi izvoarele acesteia 
etc.

În final, la capătul acestor succinte consideraţii dedicate 
concepţiei estetice a lui Al. Husar, trebuie să constatăm că 
apariţia viziunii sistematice asupra artei în ansamblul ei, are 
atât o motivaţie internă, ţinând de logica lăuntrică a 
dezvoltării teoriilor despre artă, cât şi o justificare externă, 
care priveşte stările de lucruri din planul vieţii culturale şi 
sociale actuale. Astfel, în virtutea acestei interpretări 
dialectice a fenomenelor, ea nu apare ca un proces artificial, 
ci ca unul firesc şi necesar, un autentic salt calitativ al 
reflecţiei filozofice asupra artei din Antichitate şi până azi. În 
acelaşi timp, într-o lume în care mişcările divergente şi 
integratoare ale formelor artistice proliferează - reflex firesc 
al dinamismului ce caracterizează societatea contemporană - 
viziunea sintetică asupra artei se înfăţişează ca o robustă 
reacţie teoretică a spiritului care aspiră spre unitate şi ordine.

Moştenirea estetică a prof. Alexandru Husar
Leonida MANIU

1) Tudor Vianu, Estetica, Buc., Editura pentru Literatură, 1963, 
p.57.
2) Titu Maiorescu, Critice (I), Buc., Editura pentru Literatură, 
1967, p.69.
3) Al. Husar, Ars longa. Probleme fundamentale ale artei, Buc., 
Ed. Univers, 1980, p.231.
4) Al. Husar, Metapoetica, Buc., Ed. Univers, 1983, p.361.
5) Idem, p.363.
6) Idem, p.242.
7) Idem, p.366.
8) Idem, p.367.
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transdisciplinaritatea

În cartea următoare, Noi, particula şi lumea 
(1985), vor apărea cel mai bine evidenţiate 
conceptele cheie ale operei 
basarabnicolesciene: nivelele de realitate, 
terţul inclus, contradicţia non-contradictorie, 
transdisciplinaritatea. Aceasta este practic 
lucrarea în care se defineşte pentru prima 
oară, tranşant, ce este transdisciplinaritatea, 
termen preluat de Basarab Nicolescu de la 
Jean Piaget: «Transdisciplinaritatea priveşte 
[…] ceea ce este în acelaşi timp între 
discipline, înăuntrul diferitelor discipline şi 
dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei o 
reprezintă înţelegerea lumii prezente, unul 
dintre imperativele ei constituindu-l unitatea 
cunoaşterii». Pe care conştiinţa apartenenţei 
la Tot o presupune. Dar şi un nou tip de 
educaţie, care face din contradicţie nu un 
motiv de tensiune şi separaţie, ci unul 
coexistenţă şi armonie. „Există oare ceva 
între discipline, înăuntrul disciplinelor şi 
dincolo de orice disciplină? Din punctul de 
vedere al gîndirii clasice, nu există nimic, 
absolut nimic. Spaţiul în chestiune este vid, 
complet vid, ca vidul fizicii clasice.” Dar îl 
asigură de validitatea propriei ipoteze de 
lucru, din moment ce, „În prezenţa mai 
multor niveluri de Realitate, spaţiul între 
discipline şi dincolo de discipline este plin, la 
fel cum vidul cuantic este plin de toate 
potenţialităţile: de la particula cuantică la 
galaxii, de la quarc la elementele grele ce 
condiţionează apariţia vieţii în Univers.”. 
Prin urmare, deşi „cercetarea 
transdisciplinară este radical diferită de 
cercetarea disciplinară, fiindu-i, în acelaşi 
timp, complementară.”, este preferabil să 
optezi pentru o perspectivă de acest gen, care 
depăşeşte uniperspectivismul în definitiv 
rigid, nu doar caduc: „Cercetarea disciplinară 
implică, cel mult, un singur şi acelaşi nivel de 
Realitate; de altfel, în majoritatea cazurilor, 
ea nu se referă decît la fragmentele unuia şi 
aceluiaşi nivel de Realitate. În schimb, 
transdisciplinaritatea se interesează de 
dinamica generată de acţiunea mai multor 
niveluri de Realitate în acelaşi timp. 
Descoperirea acestei dinamici trece neapărat 
prin cunoaşterea disciplinară. 
Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 
interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea 
sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi 
arc: cel al cunoaşterii.” (subl. aut.)
Radical diferită de cunoaşterea disciplinară, 
care implică cel mult un singur şi acelaşi 
nivel de Realitate, corespunzînd unei 
cunoaşteri in vitro, cunoaşterea 
transdisciplinară se interesează aşadar de 
dinamica generată de acţiunea mai multor 
niveluri de Realitate în acelaşi timp şi 
corespunde unei cunoaşteri in vivo. Miza 
reală a acestei teorii? De a revela unei 
alterităţi nu atît mefiente, cît suspicioase ori 
posedînd un bagaj minimal în domeniul fizic 
şi metafizic, absoluta coerenţă a universului 
vizibil şi invizibil. Mai întîi, prin radicala 
modificare a viziunii despre logica autentică 
(substituirea convingerii într-o logică binară 
cu certitudinea existenţei unei logici ternare), 
şi, prin aceasta, realizarea apelului real la 
unitate pe care-l transmite interfaţa oricărui 
lucru, fenomen sau eveniment din univers. 
Resimţirea, prin toţi porii, a apartenenţei la 
Tot, ce transcende toate micro- sau 
macroparticulele dintr-o lume doar în 
aparenţă sfîşiată de contradicţii şi ameninţată 
de monştrii divizării.
Acesta este şi sensul dezideratului plasat în 
poziţia finală a demersului (transdisciplinar!) 
al lui Basarab Nicolescu: „naşterea unei 
culturi transdisciplinare, care va contribui la 
eliminarea tensiunilor ce ameninţă planeta 
noastră, este imposibilă fără un nou tip de 
educaţie, care să ia în calcul toate 
dimensiunile fiinţei umane”. Mondializarea 
educaţiei, printr-un accent puternic pus pe cei 
patru piloni ai unui nou tip de educaţie: a 
învăţa să cunoaştem, a învăţa să facem, a 
învăţa să trăim împreună şi a învăţa să fim, 
adică exact pe ceea ce în Raportul Delors al 

Comisiei Internaţionale pentru educaţie în 
secolul XXI, de pe lîngă Unesco, s-a 
considerat a fi de o maximă importanţă în 
pedagogia noului mileniu. Este, aceasta, 
utilitatea practică a gîndirii transdisciplinare 
a lui Basarab Nicolescu, o gîndire ce astfel se 
conjugă, fericit, cu ontologia actuală, spre 
exemplu cu cea a lui Emmanuel Lévinas, în 
direcţia unei pledoarii transparente pentru 
responsabilitatea faţă de alteritate, pentru 
preocuparea constantă şi într-adevăr onestă 
faţă de destinul celuilalt. Singura soluţie, în 
fond, spre a converti şi propria identitate într-
o particulă perfect integrată în Marele Tot…
O atare concepţie asupra adevăratei raţiuni a 

actului de cunoaştere îşi va afla ecou în La 
Science, le sens et l'évolution – Essai sur 
Jakob Boehme (1988), Théorêmes poétiques 
(1994), La Transdisciplinarité(manifeste) 
(1994) şi Les Racines de la liberté (2001, în 
colaborare cu Michel Camus). Aceste din 
urmă cărţi ale lui Basarab Nicolescu sunt noi 
modalităţi pentru încercarea  
«instrumentelor» Transdisciplinarităţii. În 
grila de lectură prin care Basarab Nicolescu 
citeşte filosofia lui Böhme (1575-1624), spre 
exemplu, se regăsesc concepte fundamentale 
ale propriei gândiri, fiindcă, în fapt, această 
lectură este proiecţia strălucită a propriei 
viziuni, un fel de exerciţiu de acordaj 
epistemologic: « Aşa cum ne-o repetă fără 
încetare Böhme, însuşi Dumnezeu prinde 
fiinţă în această mişcare, şi se naşte nu în 
lume, ci o dată cu lumea. Absenţa unui sistem 
de valori adaptat la complexitatea lumii 
moderne poate să ne conducă la 
autodistrugerea propriei noastre specii. 
Formularea unei Filosofii a Naturii îmi pare, 
în acest context, de o urgenţă imediată. În 
această căutare, Jakob Böhme este printre 
noi: el este contemporanul nostru ». 
La fel, în cele 13 capitole (I. Nivele de 
Realitate. II. Raţiunea. III. Ştiinţă şi tradiţie. 
IV. Sensul. V. Transdisciplinaritatea. VI. 
Poetica cuantică. VII. Cosmodernitatea. VIII. 
Prostia. IX. Natura. X. Terţiul tainic inclus. 
XI. Dumnezeu (Dumnezei). XII. Viaţa-
moartea. XIII. Eu) ale Teoremelor poetice, « 
locul de întîlnire între fizica cuantică, 
Filosofia Naturii şi expresia interioară », 
putem vedea adevăratele noduri ale ţesăturii 
ontosului perceput transdisciplinar. Nivelele 
de Realitate, Transdisciplinaritatea, Poetica 
cuantică, Cosmodernitatea, Natura, Terţiul 
tainic inclus sînt, cum bine se observă, 
operatorii pe care se axează însăşi teoria 
transdisciplinarităţii. Care nu face altceva 
decît să re-gîndească, să interiorizeze şi în 
acelaşi timp să exteriorizeze (includerea 
axială!) raportul dintre ştiinţă şi tradiţie, 
dintre viaţă şi moarte (sau, mai bine, viaţa-
care-include-moartea, viaţa-moartea), 
raţiunea şi pe Însuşi Dumnezeu. 
Concepte obsesiv prelungite în La 
Transdisciplinarité(manifeste), un text de 
întemeiere, un document de o maximă 
importanţă, în care se cristalizează o 
concepţie, se dă un verdict şi se stabileşte un 
deziderat. «Transdisciplinaritatea se referă, 

aşa cum o indică prefixul trans-,  la ceea ce 
se află în acelaşi timp şi între discipline, şi 
înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de 
orice disciplină. Finalitatea sa este 
înţelegerea lumii prezente, unul dintre 
imperativele ei fiind unitatea cunoaşterii. ... 
Dar există oare ceva între, în şi dincolo de 
discipline? Din punctul de vedere al gîndirii 
clasice, nu există nimic, cu stricteţe nimic. 
Spaţiul în cauză este vid, complet vid, ca 
vidul fizicii clasice...  În prezenţa mai multor 
niveluri de Realitate, spaţiul dintre discipline 
şi dincolo de discipline este plin, aşa cum 
vidul cuantic este plin de toate 
potenţialităţile: de la particula cuantică la 
galaxii, de la quarc la elementele grele ce 
condiţionează apariţia vieţii în Univers». Prin 
urmare, deşi cercetarea transdisciplinară 
poate da impresia că e radical diferită de 
cercetarea disciplinară, cele două moduri de 

cercetare sînt, de fapt, comple-
mentare, şi nu antagoniste 
(transdisciplinaritatea, fără a fi o 
nouă disciplină ori o nouă 
superdisciplină, se nutreşte, 
afirmă Basarab Nicolescu, din 
cercetarea disciplinară care, la 
rîndul său, este limpezită într-o 
manieră nouă şi fertilă de 
cunoaşterea transdisciplinară”). 
Este preferabil, aşadar, să optezi 
pentru o perspectivă de acest 
gen, care depăşeşte 
uniperspectivismul, în definitiv 
rigid, deci arid: «Cercetarea 
disciplinară se referă la cel mult 
unul şi acelaşi nivel de Realitate; 
de altfel, în majoritatea cazurilor, 
ea se referă doar la fragmente ale 
unuia şi aceluiaşi nivel de 
Realitate. În schimb, 
transdisciplinaritatea se preocupă 
de dinamica provocată de 
acţiunea simultană a mai multor 

niveluri de Realitate. Descoperirea acestei 
dinamici trece în mod necesar  prin 
cunoaşterea disciplinară ».  O perspectivă 
care, natural, beneficiază de o metodologie 
proprie, ce se dezvoltă prin acţiunea 
conjugată a celor trei concepte axiale ale 
transdisciplinarităţii: «Cei trei stîlpi ai 
transdisciplinarităţii – nivelurile de Realitate, 
logica terţului inclus şi complexitatea – 
determină metodologia cercetării 
transdisciplinare». În fine, toate conceptele 
amintite în context trebuie re-considerate ca 
fiind subsecvente, cum o indică de altfel 
chiar şi ordinea aparenţei (tradusă de 
rădăcina comună), ideii de cunoaştere. Căci 
«Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 
interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea 
sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi 
arc: cel al cunoaşterii» (subl. aut.). 
Resorturile interioare întru devenirea proprie 
transpar cel mai bine în această mărturie şi 
mărturisire, în acest dialog al prieteniei care 
este Les Racines de la liberté. Scrisă în 
colaborare cu Michel Camus, cartea se relevă 
ca un dialog maieutic în descendenţă 
platoniciană, o profesiune de credinţă întru 
Transdisciplinaritate şi un exerciţiu de auto-
iniţiere, dar care se realizează prin 
intermediul alterităţii. Interlocutorul, Michel 
Camus, îi este marele prieten şi, nu de puţine 
ori, un avatar al aceluiaşi Căutător al 
Sensului suprem, care transpare în carte ca 
ipostază definitorie pentru propriul sine. Din 
conştiinţa acestei similarităţi a conştiinţei, a 
ideilor, a modului de a fiinţa în univers, 
raportul deloc protocolar dintre cei doi, 
căldura care nu anulează defel respectul 
mutual, ci îl stimulează: interogîndu-se, 
răspunzîndu-şi, stimulîndu-se reciproc, 
Basarab Nicolescu şi Michel Camus se 
valorizează şi se iluminează. Deloc 
întîmplător, cartea se închide cu metafora 
trezirii. « Cu aspectul politic al trezirii ne 
aflăm chiar în chiar centrul demersului 
transdiciplinar… Cum vor putea factorii 
politici de decizie – nişte adormiţi, ca toţi 
ceilalţi – să devină conştienţi de necesitatea 
de a crea condiţii pentru trezire? Tocmai aici 
intervine forţa transdisciplinarităţii, prin 
vîrfurile ei de lance – transculturalul şi 
transreligiosul » (subl. aut.). Şi pentru că « un 
om singur nu poate face nimic: nu se poate 
trezi », el are nevoie, şi aceasta este chiar 
ultima certitudine exprimată în Rădăcinile 

libertăţii de Basarab Nicolescu, de suportul 
celorlalţi cercetători transdisciplinari, 
avataruri ale alterităţii interioare, nu ale 
exteriorităţii inapte a intui, a cunoaşte şi a 
înţelege propriul drum, Calea către această 
sumă de Adevăruri în acelaşi timp 
individuale şi trasindividuale, cosmice şi 
transcosmice: « În transdisciplinaritate mă 
simt mai puţin singur. Asta se întîmplă pentru 
că cercetătorii transdisciplinari au parcurs 
deja, în general, un drum lung, au făcut turul 
problemei limitelor cunoaşterii aşa cum e 
definită ea astăzi, pe scurt, s-au consumat în 
focul cunoaşterii, chiar dacă unii dintre ei 
sînt celebri. Îţi aminteşti teorema: Cînd 'Eu' 
va îmbrăţişa tot cosmosul cu lumina lui, va 
putea să spună, în sfîrşit, 'Eu 
sînt'.Transdisciplinaritatea ne poate ajuta să 
înfruntăm prăpastia dintre 'eu' şi 'eu sînt' ».

Întreaga existenţă biografică şi scripturală a 
lui Basarab Nicolescu apare, aşadar, drept 
ilustrarea unui destin exemplar, aş spune: 
autorul de origine română este un „Căutător 
al Adevărului”, al „Sensului” plenar al fiinţei, 
pe care-l descoperă graţie 
transdisciplinarităţii, marea lui obsesie, una 
fecundă, creatoare nu doar în plan personal. 
Însăşi propria viaţă îi apare, după marea 
revelaţie a „terţiului tainic inclus”, a 
convergenţei „nivelurilor de Realitate”, o 
succesiune de semne la rîndul lor revelatorii, 
de hieroglife care, odată descifrate, vor fi 
integrate, supuse unui abil, sensibil şi perfect 
justificat proces de transfigurare. Aş spune 
că, odată descoperit conceptul, ţinta 
căutărilor conştiinţei în/şi cunoaşterii, autorul 
de faţă a resimţit nevoia găsirii, inclusiv în 
propria existenţă terestră, biografică, a unui 
mijloc de validare a acesteia. Riscînd o 
formulă sintetică, aş numi procesul de 
transfigurare a biografiei la care recurge 
Basarab Nicolescu o modelare întru 
transdisciplinar.
Opera însăşi, aşa cum apare la analiză, ni se 
relevă ca o construcţie proiectată de un 
arhitect atent ca orice articulaţie a 
ansamblului, orice stîlp de rezistenţă şi orice 
piatră să respire acelaşi aer, tare, al 
transdisciplinarităţii, să fie inscripţionată cu 
aceleaşi semne ale unificării, deci să fie o 
dovadă în plus a existenţei întru concept. 
Cum s-a văzut, un cititor avizat şi avertizat 
asupra unificării viitoare a operei, poate 
descoperi, în fulguraţiile ideatice de 
substanţă ale criticului operei barbiene, 
multiple în-semne ale înscrierii 
transdisciplinare încă din Ion Barbu. 
Cosmologia „Jocului secund” (1968). 
Acestea vor căpăta, e adevărat, validitate 
printr-o formă încheiată, rotundă începînd cu 
Noi, particula şi lumea (1985), Ştiinţa, sensul 
şi evoluţia. Eseu asupra lui Jakob Böhme 
(1988) sau Teoremele poetice (1994), pentru 
a se rotunji în binecunoscutul manifest 
teoretic intitulat chiar Transdisciplinaritatea 
(manifest) (1996). Mai ales în cele din urmă, 
vor fi vizibili ceea ce autorul însuşi va numi 
«cei trei stîlpi ai transdisciplinarităţii» – 
nivelurile de Realitate, logica terţului inclus 
şi complexitatea, care determină metodologia 
cercetării transdisciplinare Mai mult însă 
decît orice manifest sau altă formă de 
demonstraţie teoretico-formală, cred că 
perfecta coerenţă, unidirecţionarea 
ansamblului scriptural ca şi închinarea 
întregii sale vieţi demersului transdisciplinar 
pot convinge de necesitatea re-valorizării 
lumii în pragul secolului XXI. În definitiv, 
doar citite împreună, biografia şi opera lui 
Basarab Nicolescu pot valida, prin ideea de 
sacrificiu total, resimţit ca un har, conceptul 
în care nu puţini văd singura speranţă şi, în 
orice caz, marea turnură a lumii actuale.
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Basarab Nicolescu – un român în şi 
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Lucian MERIŞCA

Poezie. Mă apropii cu teamă de mine însumi
să nu explodez.
Jumătate din mine este de dreapta
iar jumătate, de stânga.
Pe jumătate, sunt cu picioarele in nori.
Pe jumătate, cu capul în pământ, ca struţul, să nu mă văd 
pe mine venind din urmă,
Trecând pe lângă mine fără să mă bag în seamă şi păşind 
inconştient în norii viitorului.
Pe jumătate sunt sarac, atât de sărac, încât îmi împart 
pâinea cu ciorile şi cu vrăbiile.
Pe jumătate sunt atat de bogat, încât sunt putred; m-au 
găsit furnicile şi fac schimb de informaţii genetice cu 
mine: eu le dau mâncare, ele îmi dau linişte.
Şi impăcare. 
Numai cu mine însumi nu pot să mă împac.
Şi dacă mă voi logodi cu o balerină de la teatrul Melnikov 
din Moscova, 
jumătaţile mele care se iubesc precum materia cu 
antimateria vor face, în sfârşit, masa critică
iar noaptea noastră, sau jumătatea noastră de noapte, 
sau sfertul, sau crâmpeiul, sau clipa, sau punctul
vor fi luminoase precum nopţile albe la Petersburg
Iar noi poate ne vom împăca, în sfârşit, cu noi-insine,
căutand prin dessous-urile explozive ale iubitei mele din 
teatrul (Melnikov ? sau Dubrovka Musical?) Nord-Ost din 
Moscova
sensul în care senzaţiile noastre se ating pentru a se 
contopi, pentru a exista şi pentru a se dispersa-dispărea.

Cantina "Puskin", 4.11.2002

Moartea căprioarei după Nicolae Labiş (1)
George CEAUŞU 

Iarna lui 2020, undeva în Europa

Gerul a ucis 
orice boare de vânt. 
Şi soarele a îngheţat, 
spărgându-se în 
miliarde de steluţe şi 
curgând ca o 
ninsoare peste 
pământul pus la 
conservat într-un 
borcan alb-murdar: 
un imens castel de 
zăpadă. A rămas cerul gol şi strălucitor. Ciuturile iau în 
ghiare gheaţa ca o platoşă a nămolului. Peste păduri 
dansează sălbatic focurile aurorei boreale.

Pe drum, au schimbat merţa de tărâţe dusă cu 
schimbul de tatăl şi de fiul pe un televizor portabil: nimeni 
nu schimba alimente contra arme. Spre poalele muntelui 
aveau şanse să găsească, totuşi, ceva mai potrivit. 

Roata se-nvârte ca un carusel, lanţul se destinde 
cu zgomot, apoi băiatul trage în sus căldarea de oţel. Peste 
mustaţa abia mijită, picurii de apă se transformă în 
promoroacă. De când în estul european s-a instalat o iarnă 
severă, ciuturile scot din fântâni doar apă amestecată cu 
gheaţă. Se ţine după tatăl său la deal printre cioturile 
îngheţate, cu toate că brazii uscaţi îl zgârie cu răutate. 
Pornesc amândoi vânătoarea de capre pe platourile 
carpatine. O vânătoare a foametei. Dar şi setea se ţine scai 
de dânsul, o sete severă şi interiorizată. Soarele cu dinţi, 
apărut de niciunde, pe neaşteptate, îi apasă tâmpla pe 
umăr. La prima cişmea ieşită în cale, băiatul observă firul 
de apă solidificat şi îngroşat de topirile vagi, succesive. 
Obsesia gheţii şi soarele apăsându-i tâmpla pe umăr. 
Îngheţat până în măduva oaselor, păşeşte ca pe-o altă 
planetă  pe care o ţară ca România n-a existat. În sfârşit, 
găsiră un racket basarabean şi schimbară televizorul pe un 
puşcoci de pe vremea lui Pazvante.

Şi, totuşi, sus, aproape de vârful povârnit, e 
altfel. Vor aştepta într-un loc unde încă mai sună ciucurii 
de gheaţă printre ramurile înlemnite ale pădurii. Parcă se 
aude un izvor cu unde neliniştite şi cristaline. Înfăşuraţi în 
şube, stau neclintiţi, tresărind la câte o adiere, căscând de 
zor ca să treacă timpul, să treacă mai repede. Minute 
întregi se confundă cu stanele de piatră după care pândesc. 
N-au încotro  animalele nu se vor arăta mai devreme de 
scăpătatul soarelui. S-au speriat de hoardele de vânători şi 
sunt foarte precaute. Băiatul aţipeşte, zăpada îi mângâie 
obrazul, mintea i se pierde printre fuioare de fum şi visuri 
cu planete fierbinţi. Se trezeşte brusc. Tatăl ţipă la el, 
zgâlţâindu-l, îi spune să se mişte ca să nu degere. 

Amurgul incendiază buza văii, dar căprioarele 
încă nu se arată. Secera lunii, mai întâi fantomatică , mai 

apoi strălucitoare, răsare deasupra văii. Acolo vor veni în 
şirag să se-adape, una câte una, sfioasele căprioare.

Băiatul spune celui în vârstă că-i e sete sau 
foame sau frig. De fapt, nici el nu ştie. Celălalt îi face 
semn să tacă. Undeva, în vale, un firicel de apă se clatină 
ameţitor sub privirile sale. Pesemne se simte legat prin 
sete de vietatea care va muri la ceas oprit de datini şi de 
legile europene. Dar, 
legile europene nu 
mai sperie pe nimeni 
după cumplita criză 
financiară care a 
condus la reînvierea 
trocului în relaţiile 
comerciale. Iar 
datina i se pare 
deşartă şi străină 
când ei arată ca nişte 
schelete ambulante 
iar acasă îl aşteaptă o soră flămândă şi bolnavă. Dar ce 
spun eu bolnavă, căci era pe moarte.

Nu se arătă ditamai cârdul, ci o singură căprioară, 
privind în jur cu-un fel de teamă: poate bănuia ceva. Să fi 
apărut în urma ei şi un cerb, care a presimţit ceva şi s-a 
retras imediat? Şi nările-i subţiri înfiorară apa cu cercuri 
lunecoase de aramă. Băiatului i se părea că retrăieşte-un 
mit cu fata transformată-n căprioară. Îşi dorea sincer ca 
puşca vârstnicului să dea greş. Astfel tatăl său ar fi rămas 
un simplu braconier prăpădit, nu un criminal. În mintea lui 
care îngheţa treptat nu mai era tatăl lui, era doar un 
sălbatic înnebunit de spectrul foamei. Băiatul n-avea nici o 
vină, stătuse ore întregi la pândă în lipsa unor lucruri mai 
bune de făcut. Nervos, celălalt strânse mai bine patul 
puştii, se lipi de el, îşi ţinu respiraţia şi apăsă pe trăgaci.

Văile vuiră şi glonţul o lovi, doborând-o în 
genunchi. Îşi ridicase capul, îl clătină spre primele stele 
ale serii. Îl ridică apoi şi roiuri de mărgele negre stârniră 
apa. I-am văzut privirea blândă înainte de a cădea. Cred că 
am luat-o la pas, bătrânul mă luase în colimator, dar avea 
un puşcă de contrabandă  până să reîncarce, m-am făcut 
nevăzut. Nu mai luă cătarea încă o dată: n-ar mai fi avut 
nici o şansă. Înjură fioros, îi şuieră celuilalt ceva printre 
dinţi şi se repezi spre căprioară, cu pumnalul în mână, 
înfricoşat că ar putea pierde trupul care luneca la vale. O 
prinse la timp şi-l chemă pe băiat să-l ajute, lăsându-l să 
facă apoi câţiva paşi. El se temu să se îndepărteze, 
părându-i-se că toate siluetele albicioase ale pădurii prind 
viaţă.

Băiatul tresări când cel vârstnic îi şuieră: “avem 
carne!” Îl înghionti trimiţându-l după surcele. Înălţară un 
foc înalt, care dădu pădurii un aer de castel cu lampioane 
de gheaţă. Focul îi făcu să nu observe printre copaci 
apariţia siluetelor albe care strângeau tot mai mult cercul 
în jurul lor.

Băiatul îşi călcă pe inimă: îi era foame, o foame 
cumplită, care l-ar fi făcut să roadă şi coajă de copac. Îşi 
ceru în gând iertare căprioarei pe care o asocia unei eterne 
jertfe umane, jertfă de copil nevinovat. Întinse mâna, 
luând o halcă de carne din care muşcă lacom. Se bucură că 
nu-l pârâse pe taică-său autorităţilor  acum ar fi fost 
amândoi cu mâinile încătuşate, riscând să-şi piardă 
calitatea de cetăţeni europeni. Legislaţia protejează cu 
stricteţe animalele în faţa barbarismului uman. 

Ce-o fi acolo? Şi ce-i cu fâşâitul ăsta neîntrerupt? 
Băiatului i se părea că vede în penumbră o siluetă albă, 
dar ochii îi erau înlăcrimaţi, stomacul nu-l mai supăra, în 
sfârşit, şi Moş Ene îi apăru pe la gene. Mă retrag tiptil, 
lăsând în urmă o dâră de sânge. N-am rezistat tentaţiei de 
a-i examina pe barbari până la capăt.

Alunec pe 
pojghiţa îngheţată 
spre vale  până îi 
pierd din ochi. 
Sângele din rană a 
obosit să mai curgă 
şi mă lungesc la 
adăpostul unui tufiş, 
pe un loc ceva mai 
moale. Las şi capul 
încet, pe pământ, 
sprijinindu-l în 

coarne. Sper să mă găsească şi pe mine după ce îi vor găsi 
pe ei. Cred că şi bătrânul m-a observat, nu numai cel tânăr 
care părea foarte speriat. Să nu fi vrut bătrânul să mă 
ucidă, cu toate că...?

Dumnezeul tuturor animalelor l-ar putea ierta.

Moartea căprioarei după Nicolae Labiş (2)
Vara lui 2022, undeva în Europa

Seceta a ucis orice boare de vânt. Ca şi cum 
Soarele s-ar fi topit şi ar fi curs pe Pământ. Cerul a rămas 

fierbinte şi gol. O ciutură întâlnită în cale, scârţâitul 
lemnului scorojit, gura însetată a băiatului repezindu-se 
spre găleata pe jumătate plină cu nămol. Peste păduri 
dansează sălbatic focurile aprinse de incendii spontane.

Roata se-nvârte ca un carusel, lanţul se destinde 
cu zgomot, apoi băiatul trage în sus căldarea plină de apă 
coclită, murdară. Îşi răcoreşte faţa, făcându-şi un zbenghi 
de toată frumuseţea în frunte. Ciuturile scot din fântâni 
numai nămol. Se ţine după tatăl său la deal printre târşuri, 
cu toate că brazii uscaţi îl zgârie cu răutate. Pornesc 
amândoi vânătoarea de capre pe platourile carpatine. O 
vânătoare a foametei. Şi setea se ţine scai de dânsul, dar, 
la prima cişmea ieşită în cale, băiatul observă clocotul 
firului de apă şi nu se atinge cu gura de el. Apă caldă, apă 
aproape fiartă şi soarele apăsându-i tâmpla pe umăr. 
Păşeşte ca pe-o altă planetă  pe care o ţară ca România 
încă n-a existat. 

Şi, totuşi, sus, aproape de vârful povârnit, e 
altfel. Vor aştepta într-un loc unde încă mai sună izvoarele 
din undele line izvoarele. Stau ca nişte stane ameţiţi de 
căldură şi foame, tresărind la câte o adiere, căscând de zor 
ca să treacă timpul, să treacă mai repede. N-au încotro  
animalele nu se vor arăta mai devreme de scăpătatul 
soarelui. Amurgul incendiază buza văii, dar ele nu se 
arată. Secera lunii, mai întâi fantomatică , mai apoi 
strălucitoare, răsare deasupra povârnişului împădurit. 
Acolo vor veni în şirag să se-adape, una câte una, 
căprioarele.

Băiatul spune vârstnicului că-i e sete şi celălalt îi 
face semn să tacă. Să tacă dracului, altfel sperie animalele. 
Apa se clatină ameţitor sub privirile sale. Pesemne se 
simte legat prin sete de vietatea care va muri la ceas oprit 
de lege şi de datini. Dar datina i se pare deşartă şi străină 
când viaţa-n ei abia mai palpită iar autorităţile europene 
nu îi ajută cu nimic. Acasă îl aşteaptă o soră flămândă şi 
bolnavă. Şi nu pur şi simplu bolnavă, ci pe moarte.

Nu se arătă ditamai cârdul, ci o singură căprioară, 
privind în jur cu-un fel de teamă: poate bănuia ceva. Şi 
nările-i subţiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de 
aramă. Să fi apărut în urma ei şi un cerb, care a presimţit 
ceva şi s-a retras imediat? Băiatului i se părea că 
retrăieşte-un mit cu fata transformată-n căprioară. Îşi 
dorea sincer ca puşca vârstnicului să dea greş. Nu mai era 
tatăl lui, era doar un vânător înnebunit de spectrul foamei. 
Băiatul n-avea nici o vină, stătuse ore întregi la pândă în 
lipsa unor lucruri mai bune de făcut. Nervos, celălalt 
strânse mai bine patul puştii, se lipi de el, îşi ţinu respiraţia 
şi apăsă pe trăgaci.

Văile vuiră şi glonţul o lovi, doborând-o în 
genunchi. Îşi ridicase capul, îl clătină spre primele stele 
ale serii. Îl ridică apoi stârnind pe apă roiuri negre şi 
fugare de mărgele. 
Băiatul tresări când 
cel mai vârstnic îi 
şuieră: “avem 
carne!” Tatăl îl 
înghionti apoi, 
trimiţându-l după 
ramuri uscate şi 
surcele. Nu se duse 
prea departe: i se 
părea că în spatele 
fiecărui trunchi de copac apare o siluetă şi, treptat, cercul 
de fantome ale pădurii se strânge în jurul lor. Înălţară un 
foc înalt, care ilumină pădurea până departe. Băiatul se 
temu în acea clipă să nu-i fi pârât la autorităţi vreun coleg 
de clasă. Toţi erau îndoctrinaţi să fie buni cetăţeni 
europeni şi să lupte împotriva braconierilor care mişunau 
peste tot. Oare vorbise cuiva aiurea?

Ce-o fi acolo? Şi ce-i cu fâşâitul ăsta neîntrerupt? 
Băiatului i se părea că vede în penumbră o siluetă neagră, 
dar ochii îi erau înlăcrimaţi, stomacul îi era, în sfârşit, plin 
şi Moş Ene îi apăru pe la gene. Mă retrag tiptil, lăsând în 
urmă o dâră de sânge. N-am rezistat tentaţiei de a-i 
examina pe barbari până la capăt.

Mă las purtat de apele râului spre vale  până îi 
pierd din ochi. Am văzut privirea ei, a căprioarei, am 
văzut în acea privire un licăr de speranţă faţă de 
sălbăticiile astea de oameni. Dar sunt pierduţi, au să 
ajungă în iad. Nu se poate să ucizi animale pe teritoriul 
Uniunii Europene cu asemenea arme primitive şi 
dureroase. Tocmai acel copil care o privise în ochi nu 
făcuse nimic, nu era un cetăţean adevărat.

Nici nu mai stau să privesc spectacolul 
dezagreabil oferit de cei doi poliţişti care s-au apropiat 
tiptil de braconierii care aţipiseră între timp. Dar se aude 
încă de aici zgomotul cătuşelor.

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU



14 Iunie 2009 CRONICA

sertarul cu manuscrise

1. Domnul în smocking

În anul 2007, luna august, 22, pe la amiază, mai 
precis orele paisprezece, s-a întâmplat un fapt demn de 
semnalat.

La intersecţia străzii A.Panu cu Bulevardul, în faţa 
Mitropoliei, un domn absolut neremarcabil s-a apropiat de 
un domn în smocking si papion point noire , ce tocmai 
coborâse dintr-o limuzină elegantă. Domnul neînsemnat s-a 
furişat pe lângă cel ce părea a fi un personaj important şi 
impunător. În următoarele secunde au schimbat câteva 
cuvinte. Omul în smocking ridică iute mâna şi îi lipi o palmă 
usturătoare pe obraz celuilalt. Acesta îşi întoarse repede şi 
cealaltă parte (care era palidă) pentru a primi şi a doua 
palmă ce nu se lăsă aşteptată.

Domnul cu papion îşi urmă imperturbabil drumul, 
traversă pe unde nu era permis şi ajunse în faţa Teatrului 
Naţional. Pătrunse fără grabă înăuntru prin uşa mare de la 
intrarea principală.

Acestui personaj nu-i vom da numele deoarece ţine 
morţiş să rămână anonim, deşi toată lumea îl cunoaşte.

Domnul ce primise două palme zdravene, fiindcă în 
loc să fugă a întors repede şi celălalt obraz, intră în 
Mitropolie şi începu să se roage ca şi cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat, sub privirea cel puţin uimită a trecătorilor.

2. Lamentarea celui pălmuit

Nu ştiu cine m-a adus pe lume. Prieteni nu am. Şi mă 
gândesc serios pentru ce sau pentru cine vreau să trăiesc mai 
departe. Am căutat întotdeauna o motivaţie din afară 
deoarece nu m-am putut realiza prin mine însumi, fiind din 
fire prea bun. N-am crezut niciodată că o întâmplare 
oarecare ar putea să-mi schimbe soarta. Gândeam că din 
exterior ar veni doar un mic impuls care să trezească în mine 
o dorinţă latentă. Nu ştiu dacă aşteptam ori nu aşteptam 
ceva. Oricum, acţionam putin şi rar. Anii treceau, nimic nu 
se întâmpla. Mergeam fără să ştiu de ce, priveam pentru că 
aveam ochii deschişi, munceam repetând la nesfârşit 
aceleaşi mişcări. Imaginile din jur îmi anihilau voinţa, îmi 
blocau trecerea, ca un munte înalt pe care ar fi trebuit să ridic 
o stâncă uriaşă. Oare dacă aş fi avut alt spaţiu în faţă, aş fi 
fost altfel? Mintea mea ar fi gândit altceva? Sau cât de 
departe aş fi ajuns în altă parte? Eu n-am relaţii. Trebuie să 
mă bazez pe mine. S-a văzut: palmele pe care le-am primit 
gratuit. Una pe un obraz, cealaltă – pe obrazul opus. Nasul s-
a strivit, buzele sângerau, ochii lăcrimau. Din cauza 
loviturilor, n-am ieşit din casă câteva zile. După aceea, 
oricine spunea: Ăsta e cel pălmuit de...! Iar cel care mă 
palmuise nu mai era de găsit, se înţelege. Te întâlneai faţă în 
faţă cu el o dată în viaţă ori niciodată. Am încasat-o zdravăn, 
asta e! Port încă semnele palmelor lui. Pot să vi le arăt.

Îmi amintesc ca prin vis forfota mulţimii. Toţi 
vociferau. Apuncându-mă de mână, unii vroiau să mă ducă 
la spital. Am refuzat politicos, deşi începuse să-mi curgă 
sânge pe nas şi pe gură. Picăturile roşii şiroiau pe cămaşa 
albă. Mărturisesc cu mâna pe inimă: îmi este frică de durere. 
Două lovituri puternice mi-au zdruncinat şi creierul. Mintea 
se  golise. Falca mă durea cumplit. Totul se desfăşurase atât 
de repede. Atunci am fugit spre Mitropolie. Mi-am revenit 
şi m-am regăsit. Nu este adevărat că am cântat Ave Maria, 
cum s-a auzit mai târziu. Umilinţa, poate...

3. Preşedintele

Sunt Preşedinte într-o ţară situată între Est şi Vest, 
străbătută de paralela patruzeci şi cinci şi un fluviu 
grandios. Din întreg ţinutul meu, cel mai mândru sunt de 
Claudia, amanta mea. Pentru că atunci când mă apropii de 
ea, trăiesc o senzaţie de vrajă sălbatică: simt că mă aflu 
lângă un vulcan aprins, aţâţat de fantezia mea freudiană. 
Dacă îngenunchează şi atinge cu fruntea covorul, în faţa 
ochilor mei se deschide un izvor de plăceri, la ceasul 
asaltului de cavaler falnic,  viril şi răbdător călărind o 
singură iapă, musculoasă şi catifelată. Pe câmpul de luptă 
atacul nu e uşor (nu mai sunt la treizeci de ani), ba uneori 
înaintez gâfâind şi mă retrag biruit. Dar o iubesc ca pe o 
regină, absolut ca pe ea. E dulce, delicată, în acord cu 
splendoarea provocatoare a feselor sale. Are ochi galeşi şi 
adânci pe care numai furia plăcerilor ascunse îi 
învolburează până la explozie. În fiecare noapte sau zi 
descopăr în ea ceva nou: glezna zburdalnică, umerii fragezi 
şi diafani, transparenţa galbenă şi luminoasă a părului. Nu 
mă plictisesc niciodată de femeia pe care o caut şi o găsesc: 
Claudia nu mă satură, nu mă părăseşte. De aceea îi scriu sute 

de poezii de dragoste, apoi le şoptesc în timp ce-i sărut 
tălpile şi fesele. I-am umplut casetele cu bijuterii şi toate 
cotloanele încăperii ei sunt pline de încălţăminte şi rochii 
scumpe. Nu găseşti la ea nici urmă din acel infam servilism 
atât de frecvent la femeile uşoare ca să câştige favoarea 
bărbaţilor puternici, ci mai degrabă o dorinţă elegantă, 
mereu provocatoare. Fără Claudia viaţa mea e moarte...Dar, 
legaţi-vă limba cu mii de lacăte! Nu vreau ca povestea 
următoare să devină cancanuri de ziar şi pălăvrageli la 
piaţă...

4. Scena budoarului din Teatrul Naţional

vino să vezi piculina. acuşi mă dezbrac. ştiu pe una 
grozav de geloasă dac-ar şti. simetria sânilor dezgoliţi. 
privire pudică jenată. hai bebeluşule ce nu văd ochii nu ştie 
nici inima. uită. mâna leagănă leagănul. ula. bla. ia-mă. 
mâini calde crupa rece. ispită întru peire. miresme muzici 
subsuorile odoruri. duhoarea masculilor posedând-o. 
bălăngănindu-se încolo şi încoace. ha ha merge. cum să nu. 
se ridică. o cunoaştem. hopşaşa să nu cazi prea devreme. 
a m u ş i n d  o  
urmăreşte lângă 
oglindă. duşumea 
în romburi de jad. 
pereţi tapisaţi cu 
hârtie de afiş. uite. 
vrei să sugi lămâia. 
pis pis pisicuţă. 
blum. ciocolată 
vrei.  flâs flâs. 
desface foiţa. o iei 
tu. cască. prinde-o. 
clamp. muşcă cu 
trosnet. afrodiziac. 
mă gândeam eu. 
i a r b ă  p e n t r u  
doamna. pufăie 
calmă. frumuseţe 
de poponeaţă. laba 
catifelată prinsă în 
sandală roşie. se 
apleacă. delicat 
scoate şireturile. să 
fiu vânzător. ăsta a 
fost visul meu. de 
încălţări de damă. 
adorator al balcoanelor posteriorului plin. alunecă-ţi 
piciorul. cazi în patru labe. o delicii. zgâriind la picioarele 
ei. înclină-te în faţa tronului. jur să nu nu mă abat de la. eu 
sunt tartorul. pariez să scot viciul din tine bătrâne. te torturez 
să tremuri. nu fi aspră cu mine. ba cu dosul pe nasul tău o să 
mă aşez. cu o sticlă de votcă în mână. o să sug trabucul citind 
Monitorul Oficial. să te mângâi cu nuieluşa şi cnutul. să te 
usture. şi la buzunar. nu fi rea. te rog. stai să te calc în 
picioare. o o zgripţuroaico ai milă, la fiecare zece minute ai 
să mai vrei tu. ţine aici. pupă asta şi asta. tropa trop la galop. 
călărire până în zori. e bine aşa. zi ceva să mă amuze. ceva 
scârbos. să-mi spui când să-i dau drumu'. aşa de mult aş vrea 
să fiu mamă. strânge-mă în braţe dragul meu.

Preşedintele o ţine strâns în braţe şi ea naşte mulţi 
copii: albi, galbeni şi negri – toţi creştini. Acum stau liniştiţi 
şi tăcuţi în băncile din Aula Universităţii. Pereţii sunt 
împodobiţi de sărbătoare cu picturile sobre ale lui Sabin 
Bălaşa. Feţele tinerilor par poleite cu aur. Fiecare absolvent 
poartă un nume: Parpanghel.

Fiind frumoşi şi de mare viitor, sunt numiţi imediat 
în funcţii de răspundere în ţară şi străinătate: manageri în 
mari combinate industriale, preşedinţi de bănci româno-
americane şi secretari generali ai Organizaţiei Naţiunilor 
Unite.

Morala: Nu pot să-i sufăr pe ăştia mincinoşi. De ce să 
nu-i dai şi târfei cinstite şansa ei?

5. Interviul Preşedintelui (Adevărul din 23 
august 2007)

Primul reporter: Ce părere aveţi despre Sisif?
Preşedintele: Personajul ăsta mă cam enervează...Vă 

rog să nu  scrieţi asta în ziar. Mi-a scăpat , deşi sunt un bun 
diplomat.

Reporterul: Vorbiţi-ne, totuşi, puţin despre el.
Preşedintele: Despre cine?
Reporterul: Despre Sisif.
Preşedintele: A, e un om de treabă. Face multă 

treabă. Dar – domnule Sisif! – nu sunteţi numai dv. cel ce 
munceşte. Mai sunt şi mulţi alţii. Aşa că mai încet cu 
revendicările. Nu avem banii pe care-i cereţi. Eu n-am venit 
de acasă cu saci de bani. Am venit cu maşina personală,  un 
Cadillac albastru, că asta e situaţia la noi.

Reporterul: Atunci, pe când un Cadillac roz, 
domnule Preşedinte?

Preşedintele: Roz e o culoare pentru femei, 
domnule! Ha, ha, ha!

Reporterul: Vă mulţumesc. Promiteţi-mi, vă rog, un 
interviu peste zece ani.

Preşedintele: Cu plăcere. Asta înseamnă că voi avea 
mai multe mandate! Ha, ha, ha!

Al doilea reporter: Domnule Preşedinte! O singură 
întrebare, vă rog.

Preşedintele: Sunt la dispoziţia voastră. De asta v-
am chemat.

Reporterul: De ce l-aţi pălmuit pe omul acela de pe 
stradă, doar venise să vă ceară un autograf?

Preşedintele: Se apropiase prea tare de mine. Eram 
fără garda de corp. Să fac impresie.  Asta să nu 
scrieţi...Trebuia să mă apăr!

Reporterul: De ce două palme?
Preşedintele: Mă aflam aproape de Catedrală. Am 

vrut să respect principiul biblic.
Reporterul: Nu-mi rămâne decât să vă spun: Salut! 

M-aţi lămurit pentru totdeauna.
Preşedintele: Stai!...Ce spune lumea 

despre mine?
Reporterul: Că sunteţi Mesia.
Preşedintele: De ce?
Reporterul: Pentru că aţi reintrodus 

Legea de interzicere a avorturilor.
Celălalt reporter: Am auzit şi eu.

6. Interviul Preşedintelui (Evenimentul 
zilei din 23 august 2007)

Reporterul: E adevărat că sunteţi cel 
mai puternic?

Preşedintele: Sunt mai puternic decât 
vă închipuiţi. Mă credeţi Preşedinte. Sunt cu 
totul altceva. Activitatea mea în ţara asta e 
secretă, dar  uriaşă. E misterioasă pentru că nu 
se vede. Da, mai cu seamă lansez idei, 
concepte. Apoi, odată lansate, le părăsesc. Nu 
mai vorbesc de ele.

Reporterul: E adevărat că întreprindeţi 
acţiuni de mare generozitate?

Preşedintele: Numai eu, cel cu putere 
nelimitată, pot acţiona dezinteresat, ceilalţi 
nu. De aici începe pasiunea mea pentru jocul 
politic. Nu pentru mine, înţelegeţi, pentru joc. 

Ce lucru aş dori, fără să nu-l am dinainte? Chiar viaţa 
oamenilor...Ştiţi de când joc?

Reporterul: Domnul Preşedinte pare între două 
vârste spre...

Preşedintele: Nu mă întrerupe!... Da, am patima 
jocului politic. Mă joc cu oamenii. Ajut, jucându-mă. Sunt 
generos şi nu aştept să mi se dea înapoi. Ajut cu aerul că 
dăruiesc din suflet. Îmi place să nu se ştie că sunt generos. 
Joc, dar îmi ascund jocul. Experimentez. Joc, aşa cum 
grădinarul seamănă sau altoieşte în taină un trandafir. Mă 
distrează faptul că tot ce le dăruiesc oamenilor, tot, creşte. 
Mă amuză să văd cum cadourile fac valuri, se amplifică...Să 
vă povestesc o întâmplare, ultima care m-a marcat.  Ieri, am 
coborât în stradă. Mă îndreptam spre Mitropolie să mă rog 
pentru binele ţării. Când la un colţ mi-a tâşnit în faţă un 
individ numai piele şi os, parcă era de la Auschwitz. Mi-a 
tăiat intenţionat calea. M-am gândit să nu am ghinion şi m-
am întors. Din neatenţie, l-am atins puţin. El era mic, eu, 
mare. De aici, toată tărăşenia, toată tevatura. În fond, pentru 
ce? Pentru o simplă atingere, o singură vânătaie?!

Reporterul: Îl ştiu.
Preşedintele: Cum adică îl ştii?!
Reporterul: L-am întâlnit. Chiar despre el vroiam să 

vorbesc. Vă caută şi vă cheamă, e neliniştit. Spuneţi-i ceva, 
o să vă înţeleagă.

Preşedintele: Domnule, destul, nu primesc sfaturi de 
la nimeni!

Reporterul  (rugător): Domnule Preşedinte. Cum să 
vă spun? Oh, arătaţi-mi-l, vă rog! Aş vrea atât de mult să-l 
văd...

Preşedintele: Pe cine?
Reporterul: Pe cel care vă păzeşte.
Preşedintele: Dar n-am pe nimeni, domnule! Sunt 

sigur. Eu (şi Preşedintele râse)... eu dăruiesc oamenilor tot 
ce vreau.

Uluirea reporterului nu cunoaşte margini.
Reporterul: Ştiţi ce se vorbeşte?
Preşedintele: Ce?
Reporterul: Că nu aveţi nevoie de gardă de corp 

pentru că sunteţi bunul Belzebut!

(Fragment din textul în pregătire 
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C. Dimitrescu-Iaşi şi-a înscris numele printre cei mai de 
seamă oameni de cultură din ţara noastră, trăind în veacul în 
care se frământaseră cele mai măreţe năzuinţe omeneşti de 
până atunci şi este antrenat cu toată fiinţa sa în vâltoarea 
prefacerilor social-politice şi culturale din acea perioadă 
fertilă a începuturilor modernităţii.

Născut la Iaşi în anul 1849, ca fiu al magistratului 
Dimitrie Dimitrescu, urmează cursul primar şi apoi liceul în 
oraşul natal. După absolvirea liceului optează pentru 
cursurile Facultăţii de litere din Iaşi, iar în 1870 se înscrie ca 
student audient la Facultatea de drept. Atras însă de lecţiile 
lui Titu Maiorescu se fixează asupra studiilor filosofice pe 
care şi le-a continuat la Universitatea din Berlin şi la cea din 
Leipzig. Anii de studii petrecuţi în Germania i-au dat 
posibilitatea să-şi realizeze lucrarea de doctorat intitulată 
„Der Schönheitsbegriff” (Conceptul de frumos), teză cu un 
conţinut bogat şi valoros în care C. Dimitrescu-Iaşi şi-a spus 
răspicat cuvântul şi a luat atitudine în disputa dintre 
„partizanii formei şi cei ai conţinutului în artă”.

A fost profesor de filosofie la liceele din Botoşani şi 
Bârlad, predând în cel din urmă oraş pedagogia. Este numit 
în 1877, după întoarcerea din Germania, inspector general al 
învăţământului secundar şi superior, iar în anul 1878 
profesor de pedagogie, psihologie şi estetică la 
Universitatea din Iaşi unde reuşeşte să se afirme şi să se facă 
cunoscut prin conferinţele şi prelegerile sale, renumite atât 
prin conţinutul lor cât şi prin ideile avansate, atrăgând astfel 
atenţia cercurilor social-democrate.

Remarcându-se foarte repede ca un om de mare cultură 
şi cu posibilităţi multiple, este adus la Bucureşti ca să predea 
istoria filosofiei antice şi moderne alături de Titu Maiorescu, 
iar în noiembrie 1896 dă fiinţă primului curs de sociologie 
din România. Pentru întâia oară, C. Dimitrescu-Iaşi a tratat 
în ţară sociologia, la Universitatea din Bucureşti, vorbind de 
clasificarea ştiinţelor sociale, de raportul sociologiei cu 
celelalte ştiinţe, de istoricul sociologiei, stadiile prin care a 
trecut, analizând faptul social, conştiinţa socială şi opinia 
publică ca manifestare a conştiinţei sociale.

Ca profesor şi-a ţinut lecţiile catedrei sale cu o strălucită 
elocvenţă, cu o înaltă şi limpede cugetare filosofică. În 
cadrul istoriei filosofiei a ţinut numeroase cursuri. În cursul 
„Evoluţia gândirii filosofice antice” arăta în ce condiţii de 
viaţă socială şi de mişcare a culturii se produce o nouă 
concepţie filosofică.

În cadrul învăţământului secundar şi superior, alături de 
Spiru Haret, a adus însemnate contribuţii prin organizarea 
învăţământului, prin înfăptuirea reformelor şcolare, cerând 
să se ţină seama de realităţile şi transformările din societatea 
românească.

Între anii 1902-1909 a ţinut un curs de filosofia 
secolului al XVIII-lea iar în anii următori a ţinut magistralele 
lecţii despre filosofia lui Descartes, Baco de Verulam, 
Leibnitz, Spinoza. Ca filosof a emis idei, care-l situau printre 
intelectualii cu o viziune înaintată: universul este privit ca un 
tot unitar, lumea reală într-o continuă mişcare; el susţinea 
teza reflectării acestei lumi în conştiinţa omului.

Problematica seminariilor de filosofie, etică şi 
sociologie, arată preocuparea permanentă a lui C. 
Dimitrescu-Iaşi de a iniţia tineretul universitar în chestiunile 
sociale şi morale ale timpului şi a-l face să înţeleagă spiritul 
public contemporan. Din lucrările de seminar întocmite sub 
directa lui supraveghere, notăm câteva pentru a înţelege mai 
bine concepţia lui sociologică şi filosofică: Morala şi 
sociologia; Morala lui Guyan; Concepţia organismului 
social; Filosofia socialismului etc.

Pe baza legii din 1898, s-a înfiinţat pe lângă cele două 
universităţi din Iaşi şi Bucureşti câte un seminar pedagogic 
menit să dea viitorilor profesori secundari o pregătire 
practică. Lui C. Dimitrescu-Iaşi i s-a încredinţat de la 
început direcţia celui din Bucureşti, deoarece el era 
iniţiatorul acestei instituţii.

În anul 1916 este pensionat, iar cu acest prilej, 

gânditorul din tinereţe, care acumulase o experienţă 
fecundă, se reîntoarce la aforismele plăsmuite în răgazul de 
care foarte rar a avut parte. Socotind timpul ca o parte 
organică a vieţii sale, meditând la viitor ca să înţeleagă mai 
bine trecutul, notează fugar: „E firesc zborul gândului spre 
trecut. Prezentul e alunecos şi fugitiv. El este o clipă între 
trecut şi viitor. El e apăsat de realităţile zilei. Când ai trăit 
mai mult de o jumătate de veac intensivă, trecutul e bogat 
în amintiri”.

Mai rămâne câţiva ani să conducă seminarul pedagogic 
la catedra de pedagogie, iar în anul 1919 se retrage la Turnu-
Severin unde se stinge din viaţă în 1923.

Gândirea filosofică europeană, în perioada în care C. 
Dimitrescu-Iaşi (Istoria gândirii sociale şi filosofice în 
România, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964; Antologia 
gândirii româneşti, partea a II-a, Bucureşti, Ed. politică, 
1967; P.P. Negulescu. Pagini alese, Bucureşti, Ed. 
Ştiinţifică, 1967) îşi desfăşoară activitatea era dominată de 
pozitivismul lui Auguste Comte, criticismul kantian şi 
evoluţionismul englez.

Cercetările de istoria filosofiei româneşti au scos la 
iveală caracterul gândirii lui C. Dimitrescu-Iaşi. Fiind un 
continuator al gândirii materialiste a lui Vasile Conta, el a 
acordat o atenţie deosebită problemelor sociale. Aflându-se 
sub influenţa modernităţii, C. Dimitrescu-Iaşi, în activitatea 
pe care o desfăşura, prin conferinţe, lecţii, a condamnat 
ipocrizia societăţii, a luat atitudine împotriva teoriilor false, 
potrivit cărora ţara noastră trebuia să rămână „eminamente 
agricolă”.

Concepţia despre lume a învăţatului român, o găsim în 
studiile de pedagogie, filosofie şi sociologie care au fost 
publicate în timpul vieţii sale, iar mai târziu republicate în 
„Revista Ideei”. El acordă mai puţină atenţie problemelor 
ontologice, militând însă spre o nouă perspectivă în 
domeniul teoriei cunoaşterii.

Fără să intre în obiectivul preocupărilor noastre de a 
face o analiză integrală a operei vaste a acestui mare 
pedagog şi om de cultură, ne vom referi acum numai la acele 
studii din care vom desprinde elemente din gândirea 
sociologică şi aspecte din problematica socială a lui C. 
Dimitrescu-Iaşi. Dintre acestea am selectat: Studii de 
psihologie socială şi Texte despre educaţie şi învăţământ.

Concepţia sa sociologică din aceste studii este înclinată 
către pozitivismul evoluţionist din care se desprind două 
idei de bază: societatea omenească este un produs natural, 
iar punctul de plecare şi de înţelegere în studierea 
fenomenelor sociale este conflictul de interese, lupta pentru 
existenţă.

Volumul intitulat Studii de psihologie socială cuprinde 
cinci studii, cu titluri diferite (Maragna sau Nevoea de 
hrană; Spiritul democratic în literatură, artă şi ştiinţă; 
Recenzentul, Cele două Morale şi Fericirea de a trăi) în 
care gânditorul român acordă o mare atenţie problemelor 
sociale, sesizând atât noile schimbări din societatea timpului 
său, mai ales conflictele şi ciocnirile inevitabile dintre 
„nevoile şi aspiraţiile de viitor ale societăţii moderne”. În 
Maragna sau Nevoea de hrană ne prezintă cea dintâi 
nevoie a vieţii omului - conditio sine qua non - care este 
nevoia de hrană. Viaţa grea a indigenilor din Australia, lipsa 
de posibilităţi de a-şi procura cele necesare fac din aceştia 
nişte „hoarde de flămânzi”, idealul vieţii lor fiind cuprins în 
cuvântul „maragna” care în limba lor înseamnă hrană.

Idealul pentru care C. Dimitrescu-Iaşi a militat în tot 
cursul vieţii sale, a fost acela al democraţiei. El a fost 
adeptul unei democraţii în faptă şi gândire; era democrat în 
înţelesul moralei evoluţioniste, pe care o credea ştiinţificeşte 
îndreptăţită. Pentru el, democraţia era orânduirea necesară 
la care ajunge progresul iubirii aproapelui, din moment ce 
acest progres nu este stăvilit de egoism şi ignoranţă. Ca 
urmare a acestui raţionament, C. Dimitrescu-Iaşi îşi punea 
întrebarea: „De unde izvorăşte nedreptatea socială, 
exploatarea şi asuprirea?”. La început, spunea el, în 
Maragna, toţi sau aproape toţi oamenii au muncit în 
vederea satisfacerii acestei nevoi primare a vieţii; mai târziu 
însă, câţiva „mai dibaci” au sechestrat în folosul lor „partea 
leului din produsul muncii comune”. Acest proces de 
separare a unei minorităţi de marea masă s-a accentuat tot 
mai mult în cursul istoriei, încât astăzi, chiar şi societăţile 
cele mai culte se împart într-o infimă minoritate stăpânitoare 
şi îndestulată şi o majoritate muncitoare şi flămândă. 
„Organizarea politică a societăţilor în tot decursul vieţii 
istorice, a fost astfel alcătuită încât să garanteze 
exploatarea majorităţilor muncitoare de către 
minorităţile stăpânitoare”, spunea C. Dimitrescu-Iaşi.

Convins că va veni o zi mai bună, afirmă în studiul 
„Spiritul democratic în literatură, artă şi ştiinţă”: 

„Privilegiul unei minorităţi, de a stăpâni, în mod nejustificat, 
partea leului din bucuriile naturii în detrimentul majorităţii 
muncitoare, e din ce în ce mai zdruncinat. Uşor poate cineva 
să întrevadă într-un viitor nu prea îndepărtat o altă 
organizare socială care să aducă o mai justă repartiţie a 
produselor muncii şi o emancipare raţională a muncitorului 
de sub tutela claselor care posedă capitalul”. Iar în ceea ce 
priveşte creaţiile inteligenţei, gânditorul afirmă: „cu cât 
cercul celor care pot aprecia mersul ştiinţei şi al artei creşte, 
cu atât importanţa socială a acestor producţiuni mintale 
sporeşte. Totodată, în creşterea interesului pentru ştiinţă şi 
artă, creşte emulaţia şi se îmbogăţeşte progresul”. C. 
Dimitrescu-Iaşi este adeptul progresului şi al ideilor 
democratice în „Ordinea politică şi socială” cu condiţia ca 
aceasta să „înrâurească şi asupra mişcării literare. Spiritul de 
emancipare de sub orice tutelă, care pune barieră gândirii şi 
activităţii omeneşti, a trebuit să pătrundă şi să se afirme şi în 
domeniul lucrărilor spiritului uman: în ştiinţă, în artă, în 
literatură”. De aceea, arăta C. Dimitrescu-Iaşi, „una din 
marile probleme sociale ale evoluţiei tuturor lucrărilor 
mintale a fost întotdeauna, şi este încă pentru timpul de 
astăzi, cucerirea «independenţei», dreptul de a 
manifesta în toată deplinătatea, fie în artă, fie în ştiinţă, 
inspiraţia personală a autorului”.

Criticând cu vehemenţă incompetenţa unora de a se 
angaja să facă o „recenzie” sau „dare de seamă” despre o 
publicaţie, C. Dimitrescu-Iaşi arăta în studiul său de 
psihologie socială „Recenzentul” că, de altfel, „recenzia sau 
darea de seamă trebuie să fie făcută de unul dintre semenii 
autorului dacă este vorba de ştiinţă, de către unul din acei 
care cultivă aceiaşi ramură ştiinţifică. Şi dacă e vorba de 
critică, apoi aceasta este o artă specială, care presupune 
multe cunoştinţe de viaţă şi de oameni, şi multă 
obiectivitate, daruri cu greu de însuşit pentru acel care se 
adânceşte în ţesătura propriilor sale concepţii, pentru acela 
care este preocupat de a-şi înfige personalitatea în mişcarea 
ştiinţifică sau literară” (C. Dimitrescu-Iaşi, Studii de 
psihologie socială, Recenzentul, p. 37-39).

Este dezgustat de încercările celor ce vor să apară în 
viaţa culturală a epocii sale ca oameni cu „idei noi” 
originale, dar care, plagiind pe alţii, nu aduc nici un serviciu 
nici culturii şi nici ţării căreia aparţin. C. Dimitrescu-Iaşi 
afirma: „Mai periculoasă pentru mişcarea noastră 
culturală, şi din punctul de vedere al onestităţii literare şi 
din punctul de vedere al îndemnului de a se îndruma pe 
calea originalităţii este direcţia plagiatorilor”,„o naţie, 
afirmă el, nu trăieşte numai prin bani şi prin produsele 
sale economice, ea îşi câştigă dreptul de a fi printre 
celelalte naţii tocmai prin contingentul de muncă 
intelectuală cu care contribuie în proporţia puterilor 
sale la dezvoltarea culturii neamului omenesc. Boala 
«copierei» şi a plagiaturei şterge pe încetul orice urme de 
individualitate proprie a geniului naţional din toate 
producţiile intelectuale” (Ibidem, p. 56).

Înzestrat cu o vastă şi solidă cultură filosofică, nu pierde 
ocazia de a dezvălui şi prezenta diferitele forme sub care se 
ascund adevăratele cauze ale ignoranţei şi mizeriei. În 
studiul „Două morale”, apără interesele celor asupriţi, 
punând în antiteză „morala celor slabi”, arătând că în 
„istoria evoluţiei etice a omenirii, eşti izbit de contrastul 
dintre morala oficială, morală predicată în numele puterii 
divine şi sub garanţia puterii publice, şi morala reală, după 
care se conduce de fapt activitatea omenească. În timp ce 
prima, spune C. Dimitrescu-Iaşi, poate rămâne mii de ani 
neschimbată, recomandând omenirii continuu acelaşi ideal 
către care să-şi îndrepte paşii, morala reală, constând în 
formele scoase din nevoile imediate ale vieţii, se transformă 
neîntrerupt, în raport strâns cu evoluţia acestor nevoi şi cu 
dezvoltarea mentalităţii” (C. Dimitrescu-Iaşi, Studii de 
psihologie socială, Două morale, p. 63). În lumea astfel 
ruptă în două, cei puternici clădesc religia, arta, ştiinţa, 
educaţia, organizarea politică, în vederea unui singur scop: 
menţinerea privilegiilor; iar de partea cealaltă, morala 
propovăduită celor mulţi, care recomandă resemnare în 
vederea unei vieţi mai fericite de după moarte. Aceasta a fost 
poziţia ideologică a lui C. Dimitrescu-Iaşi, de opoziţie şi 
respingere a acelor idei folosite de actorii sociali pentru 
justificarea pasiunilor neţărmurite, toate acestea constituind 
pentru el tragicul „culturii moderne”.

În ultimul său studiu de psihologie socială, intitulat 
„Fericirea de a trăi”, apărut în 1891, gânditorul şi 
pedagogul C. Dimitrescu-Iaşi, cunoscător al numeroaselor 
cauze care aduc nefericirea în viaţa oamenilor, încearcă să 
dea sfaturi „sănătoase” şi nobile tratând despre „datoria 
fericirii şi fericirea datoriei”. Ne face să înţelegem astfel, ce 
înseamnă fer ic irea unei  dator i i  împlini te  cu 
conştiinciozitate, respect pentru tine însuţi şi dăruire pentru 
cei ce te înconjoară. De aceea, spune cu multă certitudine: 
„Cea mai sigură metodă de a ajuta fericirea altuia este de a 
fi tu însuţi fericit”.

Cătălin BORDEIANU

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

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)

(va urma)
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Cătălin Bordeianu

CĂTĂLIN  BORDEIANU s-a născut la 1 iunie 1954, în 
Brăila. 

Este profesor universitar doctor, Universitatea “Petre Andrei” 
din Iaşi, Facultatea de Drept, director al Bibliotecii Judeţene 
„Gh.Asachi” din Iaşi, preşedinte al Clubului UNESCO 
“Gheorghe Asachi” şi director al Institutului de Cercetări 
Interdisciplinare „Petre Andrei”.

De la debut (1976) până în prezent, a publicat volumele de 
poezii: „Doi…” (Iaşi, 1975), „Fluturii de smalţ” (Iaşi, 1976), 
„Poesii” (Iaşi, 1978), „Calendar” (Iaşi, 1981), „Grădina 
gînditoare” (Iaşi, 1986), „Mic tratat dinspre copilărie” (Iaşi, 
1995), „Sub axa de iarnă” (Iaşi, 1996), „În Zodia Gemenilor” 
(Iaşi, 1997), „Les mots d'or roumain” – poesii în limba franceză 
(Iaşi, 1999), „Alexandra sau poveste despre umbră” (Iaşi, 2004), 
„Dragostea, viaţa şi moartea mea” (Novi Sad,  Serbia, 2004), 
„Mă visez în zodia inorogului” (Iaşi, 2006), „Cătălin Bordeianu 
– '55”, casetă antologică (Iaşi, 2009). 

A fost inclus în 20 de antologii de poesie contemporană 
(1970-2009) în ţară şi trei în străinătate (Belgia, Franţa, 
Iugoslavia). 

Este laureat al mai multor concursuri naţionale de creaţie 
literară pentru poesie, drama-turgie, eseu. 

A publicat mai multe volume, dintre care menţionăm: 
„Aspecte ale tacticii şi strategiei social-democraţiei în 

Occident”  (Iaşi, 1990); „Studii de sociologie românească” (Republica Moldova, Chişinău, 1997, Centrul 
Naţional de Drept, Editura Garuda Art); „Introducere în sociologia clasică” (Bucureşti, 2003, Editura 
Economică); „C.Dimitrescu-Iaşi. Studiu monografic” (Republica Moldova, Chişinău, 1999, Centrul Naţional 
de Drept, Editura Garuda Art; 2001); „Decenii dominante ale democraţiei în Occident. Franţa, Germania, 
Anglia” (Iugoslavia, Pancevo, 2003, Editura Libertatea); „Petre Andrei – Opere” (Iaşi, 2008, Editura Princeps 
Edit, ediţie bilingvă româno-engleză). 

Este, de asemenea, coautor al mai multor lucrări de referinţă în cultura contemporană: „Antologia literaturii 
şi artei din comunităţile româneşti, volumul întâi - Banatul iugoslav” (Editura Institutului Naţional pentru 
Societatea şi Cultura Română, Iaşi, 1998);  „Weber – ieri, Weber – azi” (Iaşi, 1998, Editura Institutului 
Naţional pentru Societatea şi Cultura Română); „Contradicţia sociologiei lui Vilfredo Pareto: metodă sau 
sistem?” (Iaşi, 1999, Editura Institutului Naţional pentru Societatea şi Cultura Română); „Dileme 
epistemologice la Durkheim” (Iaşi, 1999, Editura Institutului Naţional pentru Societatea şi Cultura Română); 
„Teodor Dima – Currente calamo”, monografie (Iaşi, 2003, Editura Institutului Naţional pentru Societatea şi 
Cultura Română); „Trei postfeţe neterminate” – Laudatio Mihai Cimpoi '65 (Iaşi, 2007, Editura Princeps Edit); 
„Dimensiuni ale modelului valorii cunoaşterii sociale la Petre Andrei”, (Iaşi, 2007, Editura Vasiliana'98).

Despre Cătălin Bordeianu au scris personalităţi marcante ale culturii române, în ţară şi străinătate, dintre 
care amintim: Laurenţiu Ulici, Ştefan-Augustin Doinaş, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Alexandru Surdu, Ion 
Pogorilovschi, Teodor Dima, Alexandru Husar, Al.Piru, Liviu Leonte, Constantin Ciopraga, Tudor Ghideanu, 
Coman Şova, Petre Dumitrescu, Adrian Dohotaru, Anton Adămuţ, Mihai Milca, Al.Călinescu, Ana Blandiana, 
Marian Papahagi, Constanţa Buzea, Florin Mihai Petrescu, Ioanid Romanescu, Mihai Dumitriu, Adi Cusin, 
Alexandru Boboc, Sorin Antohi, Ion Maftei, Petre Domşa, Corneliu Sturzu, Alex Ştefănescu, Valeriu Râpeanu, 
Sorin Preda, Cristian Tudor Popescu, Liviu Grăsoiu, Virgil Cuţitaru, Ion Cristoiu, Sabin 

Ştefănuţă, Valentin Ciucă, Ion Străchinaru, Ion Negreţ, Tudor Opriş, Ioan Holban, Dan Hatmanu, Alecu 
Popovici, Dan Zamfirescu, Nicolae Busuioc, Mihai Coman, Alecu Popovici, Monica Zvirjinschi, Simona 
Vărzaru, Catinca Agache, Valeriu Stancu, Al Dobrescu, Val Condurache, Boris Crăciun, Victor Crăciun,Sorin 
Antohi, Victor Atanasiu, Ştefan Iureş, Dorian Obreja, Constantin Pricop, Mariana Lazăr (România), Valeriu 
Rusu (Franţa), Michael Steriade (Belgia), Baruţu Arghezi (Elveţia), Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Grigore 
Vieru, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, (Republica Moldova), Vasile Tărâţeanu, Arcadie Opaiţ (Ucraina), 
Adam Puslojici, Ioan Baba, Radomir Andrici, Slavco Almăjan, Nicu Ciobanu, Vasa Barbu, Vasile Barbu 

«Cătălin Bordeianu este un scriitor mult înzestrat, cum o mărturisesc cărţile sale… apărute 
până acum. Ceea ce mi se pare însă mai important este calitatea sa umană dovedită în numeroase 
împrejurări, rectitudinea caracterului care i-a marcat întotdeauna atitudinea faţă de semeni. Deosebit 
de urban în toată fiinţa sa, Cătălin Bordeianu nu putea nutri decât o gândire umanistă, ocultată, fireşte, 
în împrejurările grele ale anilor din urmă, aşa încât, astăzi, Cătălin Bordeianu se simte în propriul său 
climat intelectual, despre care doar amintirile celor care l-au cunoscut pot vorbi elocvent.»

Academician Zoe Dumitrescu-Buşulenga 

«Un nume ce ni s-a propus atenţiei încă din liceu, Cătălin Bordeianu, poet de autentică 
sensibilitate... ne oferă o paletă lirică mai viguroasă, convingătoare. Un vânt prielnic pentru poezie pare 
a împinge versul lui Cătălin Bordeianu: „Adolescenţa ca o hotărâre de iubire / În roua unui nimb 
întârzia”, în acelaşi peisaj al purităţii: „Ca la-nceput neaşteptând lumina / Cuvintele dintre zăpezi ne 
sfredeleau retina”..»

Adi Cusin

Val Condurache

«Cătălin Bordeianu, o voce promiţătoare, formată, adolescentină, autentică, univers diafan, 
interior, abia sugerat de imagini pastelate, tendinţă de reflexivitate, dicţiune curată... uşor afectată.»

Laurenţiu Ulici

«Poet solar, percepînd universul cu un ochi plin de candoare, Cătălin Bordeianu are şi un simţ 
viu al circuitului germinativ din natură, al regenerării periodice, îngemănat cu un seducător sentiment 
auroral al existenţei, neîntunecat încă de amărăciune.»

Mariana Lazăr

«Evoluând de la exultanţă adolescentină şi notaţia cu reverberaţii nostalgice, către o poezie 
fulgerată de amara reflexie a ireversibilităţii, Cătălin Bordeianu transfigurează umbra în idee, cu 
satisfacţia de a-şi fi împlinit canonul, înălţându-şi – nou meşter Manole – propria casă, în care sufletul 
să-i plângă… „ACASĂ”… »

Simion Bărbulescu

«Cătălin Bordeianu este însemnat cu pecetea culturii, a harului şi  neliniştii creatoare, adeptul 
unei democraţii în faptă şi gândire; pentru el, democraţia este starea la care se ajunge prin iubirea şi 
ajutorul aproapelui şi  prin strivirea egoismului şi  ignoranţei. În plus, el este un iubitor de ţară şi de 
ceea ce este valoare românească până la sacrificiu; prietenii lui de peste hotare pot întări aceste spuse.»

Academician Teodor Dima 

CANON

Să n-am cuvinte, 
Să n-am miei, –  

Lemne în foc
Şi plumb în flintă, –

Să mă împungă-un bou
În piept, –  

Şi rana roşie 
Să mintă.

Să-mi fac fântână 
Între umeri, –

Şi-n temelie şarpele
Să crape, –  

Să te aud în somn 
Cum numeri

Secundele 
Ce mă despart de moarte.

Să n-am odihnă
Până când

N-oi înălţa 
Această casă, –

Cu stîlpi şi cu cerdac de dud,
Să-mi plângă sufletul
ACASĂ.

UMBRA EGALĂ

Nu te zbate zadarnic să măsori
Iar umbra celuilalt. Ce umbră grea
De-o obosită suferinţă, de câte ori
Să-ţi arăt împietrită uşa ce n-o poţi 

vedea?

Umbra mea e-acum o fereastră de ger
Ciudată imagine a sorţii, a fugii
E-o coroană de întuneric şi fier
E inima de plumb a minciunii.

Dintr-o dată vrei să pipăi, să muşti
O umbră ce nu-ţi aparţine...
Ea arată locul sacrificiului. Din cuşti
Lupii aşteaptă să ucidă. Cine

Te poate convinge că în umbra aceea

E semnul necunoscut al 
dumnezeirii?!

De departe umbra e însăşi IDEEA,
De te apropii, umbra ia locul privirii.

SFÂRŞIT DE AN...

De viaţă nu vorbi, trăieşte...
Acum când toate n-au sfârşit, nici 

început
Din coaja lucrurilor ce se mai iveşte
Înstrăinatule, lumină ori cuvânt?!

Dintr-un atavic sens al timpului 
respiră

Cel ce se naşte pentru-a fi ucis
Când moartea numără prin sine pe 

oricine
Şi tu lipseşti de parcă n-ai fi vis.

Ori mai puternic în milenii de 
sentinţă

Te muţi o clipă şi visezi că eşti
Ca timpul ce devoră – o fiară
N-a mai putut fi născută în poveşti!

Tu apără-ţi destinul şi-apoi vino
În braţele ce nu te pot iubi
Pentru că sufletul e pustiit străino
De lipsa ta de fiecare zi.

Dacă te naşti şi mori tot în durere
Ce îţi măsoară existenţa, frate,
Dacă nu crucea pe golgote efemere
Strivindu-ţi viaţa mai departe, mai 

departe?!

15 decembrie 1991, Iaşi

BOTEZĂTORULE...

Scrie Ioane, scrie Ioane
Sfântul se tânguie în pustiu...
Deasupra apele, dedesubt cerul
Ioane, Ioane, sfântul nu-i viu.

Nu-i botezat, nu-i decapitat
Nu-i decât carne şi credinţă
Antemergătorule cine-a plecat
Înainte de a veni – ce sentinţă

Îţi scrii iubitorule acum?!
Ultimul rând, ultima clipă
Îngerul ştie şi tace – un drum

Însângerat ascunde sub aripă.

Ioane, scrie o dată, încă o dată
Cu sângele, cu privirea, cu tot
Taie-ţi capul Ioane – îndată
Iordanul îl trece înot

Luna, preacurata ghilotină
Însingurata nopţii chemare
Cu capul în mână, din tină,
Scrie Ioane căci foaia... dispare.

PRIMĂVARA A DOUA OARĂ...

După atâtea nopţi şi-atâtea zile
După atâtea anotimpuri inutile
Acum, când poate-i şi-n lucruri 

primăvară
Prin suflet visul tău mai ară.

Nimic nu pare astfel mai real
Nici chiar salcâmii ninşi în dimineaţă
Nici muşeţelul vindecând un deal
Ca o Golgotă - rană şi povaţă

Nici liliacul scuturat în sâni
De-o dragoste ce-n tine o descoperi
Şi schimbi inelul ca privind la mâini
Să-ţi poţi ascunde propriile jocuri

Nici de umbrela florii socului nu ştiu
C-a fulgerat prin crengi şi-n adiere
A plâns pe teritoriul frunzei viu
Topindu-se în aer ca orice înviere.

E-adevărat, nimic din toate-aceste 
voci

Eu nu le-am auzit - degeaba mă 
întreabă -

Eu n-am văzut spectacolul, deci poţi
Intra cu primăvara a doua oară...-

ntreagă!

LEGĂMÂNT PENTRU NOAPTE, 
PENTRU ZI

Dezleagă-mă de clipa aceasta ce 
măsoară

Într-o imensă aşteptare tot ce voi 
rosti

Şi-adună-mi neputinţa să mă doară
Când se va naşte-n vis o nouă zi.

Ascultă-mă cum urc munţii de abur 

nevăzut
Cum sânger de-adierea aripei ce scrie
Pe trupul meu ce-acum e doar cuvânt
Şi orice-ntoarcere devine tot mai vie.

Acolo unde, din legile acelei lumi,
Nu poţi schimba sentinţele divine
Să regăsesc o mare de minuni
Ce nefiresc îţi poate aparţine.

Dezleagă-mă să pot rosti acum
Un legământ din noapte înspre zi
Înveşnicind spre cerul tău un drum
Ce-l retrăieşti pentru-a-l putea trăi.

CERCEII INCOMOZI

Ca o cătuşă pentr-un fir de iarbă
(O picătură de argint ce-nghite un 

coral)
Urechea însemnând şi-n simţuri stă 

să fiarbă
Un anacronic dar visat imponderal.

Ca o cătuşă pentr-un fir de gând
Descântec azi înmiresmat dintr-o 

uitare,
Un şarpe într-o boabă de rouă 

închizând
Cu îndoiala sa metodică-n imaginea-i 

de sare.

Ca o cătuşă atunci când voi lipsi
Din tine adunând o viaţă şi o moarte
Şi-n dimineţile proscrise din nou voi 

auzi
Cerceii incomozi arzând pe mai 

departe...

LUPUL SINGURATEC

Acum dinspre zăpezi privirea lui 
sticloasă

Ajunge către tine înfiorând o clipă
Tot ce-ai închis amarnic de suflet 

într-o casă
Atâta de pustie topindu-se-n aripă.

Tot amintirea lupului stingher
Reface-ntr-o legendă trăirea ta 

deodată
Îneacă-ţi dacă poţi o lacrimă în cer
Şi fii chiar tu vânatul şi fiara 
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blestemată!

Nimic nu-l poate-atrage: nici carne, nici 
cuvânt,

Nimic nu-l poate-ucide şi totuşi un mormânt
În pieptul gol al câmpului îşi sapă
Ca o fântână-n secetă uitată,

Ca un ogor desţelenit de plug
Prin care dinţii albi ai grânelor se frâng
Şi rodul spulberându-se sub viscole apoi...
Dar lupul murmură de-acum în ploi, sub ploi.

PLOAIA, DA, PLOAIA

De mult n-a mai plouat ca-n astă seară
Ca niciodată plouă, ca niciodată-ascult
Aprinde lumânări în aşteptări – afară
De-atâtea tunete şi lemnul în viori s-a frânt,

De-atâtea fulgere mai luminează încă
Copacii-amintirii-n flăcări dinspre cer
De-atâtea ploi cuvintele persistă
În adevărul propriu ca-ntr-un cerc de ger.

De-atâtea ploi nimic nu s-a schimbat
De-atâtea ploi învii şi tu în clipe
Ascunse-acum de vreme sub recele asfalt
Şi-adunăte-n potrivnice aripe.

Aripile de ploaie-n false curcubee
Dau zilei prelungiri de lacrimi şi blestem
De parcă noaptea asta n-o să steie
O clipă-n viaţa mea şi... iată că mă tem!

DINSPRE IARNĂ

Se naşte iarna şi ne amintim că plânge
În veştedul frunziş îngheţul pe alei
Te-nchizi în tine dragoste şi uită
Că nu de moarte tremuri şi că vrei

O altfel de zăpadă să se-aştearnă
Fără memorie, fără sfârşit, fără-ntrebări
Din care zborul să-şi adune pasărea primară
Ceasornicul să îşi dea limbile-napoi.

S-aducă-n casă ca pe o comoară
Tot ce-i în gândul tău cât un ocean
Cu animale-ngrozitoare şi-ntr-o seară
Să poţi fi sfânta vineri peste an.

Căci tu hrăneşti această arătare
Mai stranie decât viaţa, mai duioasă chiar
Decât descrie-aripa în zbor – visare

Pe trupul tău uitat ca pe-un abecedar...

Şi-atunci vei crede că hrăneşti chiar iarna
Că-n mâna ta şi gheaţă şi polei
Se vor topi şi transformându-şi haina
Vor fi mici paradisuri; nu le distruge... Vrei?!

NAUFRAGIU

Iată cum într-o clipă
valul acesta frumos te îneacă,
peste trupul tău o aripă
de apă grea. Ne încearcă

aceeaşi aşteptare: teama de-a fi
copacii se topesc uniform
într-o contuzie gri
poate acum începi să exişti. Ce diform

se împrăştie acest gând;
nu mai pot contrazice secunda ce cade
despicând ca o lamă subţire. Şi crud
mugurele-i anotimp de ofrande.

PE CRUCE, PE ANCORĂ, PE FLOARE...

Nu-ţi aminteşti-n această zi că ieri
Norocul ţi-a-nflorit. În curcubeu
Stau anii-ţi tineri. Condamnat să speri
Tu-nchizi destin. Un Dumnezeu

În tine zidit biserica-şi clădeşte
Şi pentru-o clipă toate încep şi sfârşesc –
Tu sărbătoarea-ţi visezi ca pe-un cleşte
Ce strânge floarea de-argint. Sosesc!

Strigă din tine scufundata, ancora
Ce nu te lasă să mori, să trăieşti –
Vie respiră şi muşcă inima. Da,
Acolo sus pe cruce mă priveşte, mă priveşti!

JURNAL CENUŞIU

Am întors capul să mă poţi ucide
Fratele meu, loveşte, ştiu că eşti laş –
Sângele nu gândeşte, ca un laţ îţi cuprinde
Mâna ce-ţi tremură încă pe trăgaci...

Aici e inima mea unde e dragoste şi vis
Aici sunt faptele mele mereu dăruindu-se lor,
Sfârşeşte-mă, tu ştii cine-i proscris
Aruncă noroi în zăpada fiecărui dor.

Şi mulţi şi proşti şi răi, bucură-te, le aparţii
Semen dement, cum te gândeşti că exişti? 

Din nefiinţă eşti chiar de se naşte-o nouă eră,
Ai fi în stare s-o întuneci târându-te, deşertule, 

în fiecare zi.

IARNĂ CU SALTIMBANCI

Deasupra umbrei îngheţate
Arborele unei ierni necuprinse
Respiră-n curcubee sparte
Pe sunetele unei muzici interzise...

Decupaje – spui, rostuitorule?
Pânza de păianjen cu promoroacă
E-o colivie pentru poesis – visătorule
Te poartă peste apă, peste apă...

De argint, de platină, de idee
Este această alcătuire.
Fiică a ceţii împietrite, orhidee
Carnivoră, egala mistuire

Pentru însinguraţii poeţi, cântăreţi,
Acrobaţii spiritului spânzuraţi
De-o singură dorinţă, de pereţi
Ţintuiţi şi printre nori exilaţi.

Numai zăpadă ce cântă
Numai zăpadă. Din fum
Cuvântă prin saltimbanci, cuvântă
Iarna prea-veşnică. Un drum...

Fără întoarcere am fost şi sunt.
Praful de pe tălpile lumii
De-ar fi să-l şterg în plâns
N-ar fi nimic. Saltimbancii, nebunii

Ameţitoare horă în univers
I-aud cum mută sufletele acum
În celula străluminată. Invers
Drumul nu duce niciunde... nicicum.

ACUM

Acum o clipă m-ai strigat
Şi clipa e-necată în uitare
Ai recunoaşte mări ce le străbat
Cu gândul în aceeaşi clipă mişcătoare?

Ai fi acolo-ntre lunarele pustiuri
Cu ochii reci de-atâtea întrebări
Gata să-ncepi tăcerile din griuri
Cu mâinile întinse – plecări din ninse gări.

Ori poate te străbat fulgerător

Meteoriţi de îndoială rănindu-te din nou
Şi te pietrifici nor de dor
Ca o-ntrebare-asurzitoare plutind într-un ecou!

IMACULAT, UCIDE...

Domnul meu, poezia ucide orice-anotimp
După atâta pietrificată şi-ntinsă-aşteptare
Clopotele stau pe pământ închizând focul care
Sunetul preface. în mare, în pământ...

Limba clopotului acela rătăceşte-ngheţată
Sângeră-ntr-un vers, orice sunet învingând
Poezia ucide orizontul, magnetizată,
Privirea începe prin a nu fi, te aud

Într-o bună zi chemându-mă să privesc
Execuţia timpului sub axa de iarnă.
Ascult cu sufletul gol, nepământesc,
Limba clopotului ce pământul îl ară

Sub un plug de sunete, seminţele seci
Mii de seminţe ascunzând rodul uitat
Schimbând natura, legile-i reci
Domnul meu, poezia ucide, imaculat

OARE

– Ce tânără sunt!
Îţi spui ca o sentinţă
De parcă-ai măsura un vis, un gând,
Dacă ar fi un gest peste voinţă
Nu anii te-ar încape
Ci-aceşti pereţi cuminţi.
Nu varul s-ar surpa de astă dată
Nici mobila nu ar pluti uşor
S-ar naşte o cetate blestemată
Cu uşi şi cu ferestre care dor
Pentru că vii sunt osiile care
Susţin sentinţa vorbei în chenar
De desluşeşti pe trupul tău – mirare
Alt trup uitat ca pe-un abecedar.
Ce vii stau litere şi ce cuvinte 
Te bombardează-n ochii reci. Ai cui
Sunt norii ce ascund morminte, –
Un fel de pleoape peste ochiul lui
Care deschis ar însera abia
Şi-n focuri de-ntrebări şi licărire,

Păduri ce scufundate-ar lumina –
Îngroapă azi un mire dintr-un mir

CE AI MAI SCRIS

Ce ai mai scris poete? – mă-ntreabă cineva
Convins că dragostea şi ura mai există –
Un fel de provocare cu-o armă mult mai grea
În stare să ucidă când moartea mai persistă.

Cum de-ai putut să nu-ţi tai braţul drept
Când cărţile pe masă nu-s o scuză?
Cum vrei să treci prin ape plutind ca un ascet
Când eşti din carne şi iluzii? – ce nălucă

Se mai ascunde-n tine de parcă ai să poţi
Pleca vreodată dintre gânduri când în faţă
Un munte transparent te-aşteaptă să înoţi
Şi te transformi în aer şi aerul îngheaţă?!

Ce am mai scris? O, Doamne,  dacă mai pot şi 
azi

Să te-ntîlnesc în mine şi să-ngenunchi o clipă
E că în catedrala voinţei stai să cazi
Ca sfinţii din pereţi şi-atunci doar o aripă

Mai poate să se zbată, însângerată, grea,
Mai poate ca să taie-ntunericul şi-aud
Cum toate prăbuşindu-se vor înălţa: aşa
Din ramul veşted mugurele crud.

DULCELE GALBEN

Schimbă culorile de poţi, de nu-i târziu
Şi-ncepe azi cu ochii mei:
Fă-i galbeni, gri, albaştri, să nu ştiu
Blestemul care numai tu îl poţi rosti.

Schimbă-mă în ce te înconjoară
Respiră azi tăcerea ce-am lăsat
Deschide larg ferestrele şi clară
O mare-ndepărtată visează ne-ncetat.

Shimbă de poţi pe degetele mele
Amprenta-nsângerată a unei primăveri
Care reface-n calendare grele
Furtuni cereşti şi-apoi să speri

Că poţi schimba şi dragostea-n petale,
Că nu există-n toate forme şi tipare
Că ne supun aceleaşi legi sentimentale...
Schimbă-mă, nu schimbarea mea te doare!

CURCUBEU

Explozia de frezii, aminteşte-ţi dimineaţa
Petalele sărutându-le cu numele meu – 
Atâta alb şi vişiniu şi galben, încât viaţa
Înlănţuită de speranţă plânge-n curcubeu.

Micul curcubeu născut într-o clipă
Însingurat de jumătatea cerului ce-o domină – 
Luptând desperat cu pământul – aripă
Încă de zăpadă ce-aşteaptă culorile ca pe-o 

vină!

Pentru jumătatea aceea a curcubeului meu
Întinde-ţi mâinile şi ridică aripa-nsângerată
De zborul sub explozia dulce colindând mereu
Pe traseul nicicând văzut, pământesc, încă-o 

dată

De parcă primăvara ar putea în sfârşit
Rupe legea aceasta; dar cer şi pământ
Cercul visat al culorilor au răstignit
Pentru gândul meu neâmplinit, neîmplinit!...

IUBIREA – LOCUL COMUN

Despre cât de mult te-am iubit
Atâtea lucruri comune vorbesc până la tăcere
Toate capătă un nume uitat, neasemuit,
Numai tu – o catedrală de neputinţă şi durere

O amprentă de plumb în zăpadă uitată
Fără memorie arzând firele ierbii îngheţate
Aburul deasupra fântânii părăsite, dublată
În ochiul orizontului ucis de curcubeu.

Aici nimic nu a existat, nu a vorbit
Numai paşii pietrificaţi amintesc un drum
De câte ori acelaşi univers înconjurat
De câte ori apărat ori zidit în fum...

Nimic în dreptul gândului şi-al privirii, nimic!
Un cataclism ingrat şi vinovat,
Pulverizând icoana din care te ridic:
Înnobilând un cer de noi sudat.

Cu răsuflarea deci topeşti această zi
Un loc comun – să nu poţi reveni!

ÎNAINTE DE A PLECA

Aşează-te aici 'nainte de-a pleca

În dreptul inimii, privind cum orizontul arde
Ca şi scrisoarea-n scrumieră. Un semn abia
Împrăştiat în urna depărtărilor te roade...

Închide ochii şi sărută-n gând acum
Tot ce-ai fi vrut să-ţi fie stea-ntr-o zi
Zideşte nevăzut fereastră, uşă, drum,
Şi-apoi promite-ţi că mă vei regăsi.

Aşează-te 'nainte de-a pleca
Azi toate se topesc şi golul viu e-atras
Asurzitor să înflorească-n urma ta:
Un rug ce te înghite ceas cu ceas...

Atunci va ninge dintr-o dată-n amintire
Şi scufundată-n fiecare pas
Tu vei pleca-ntrebându-te ce fire
Te-acoperă de-atunci n-ai mai rămas?

FINALUL VERII, TOAMNA...

Numai presimt că ai venit. Locul rămas pustiu
Se prelinge-n golul din aer. Respir...
Eşti dintr-o dată ruginie şi veştedă. Acum ştiu:
Cu o pasăre semeni. Cum de pot să admir

Absenţa ce-nconjoară trupu-mi? Ochii închid:
Cine privirea-mi răpeşte? Acum ştiu, acum 

ştiu:
S-a topit înghiţind uşă, fereastră şi zid,
Craniul – celula exilului celui viu...

Ca o icoană absenta toamnă aşteaptă să-
ngenunchi

Rădăcini să prind în altarul de aer. Acum ştiu:
Cerul meu de pământ s-a aprins dintr-un 

trunchi
Al pădurii uscate de nori. E târziu.

Numai presimt că ai venit, iarăşi scriu:
Ochii mei din icoană mă condamnă să trec
Prin oglinzi paralele din tată în fiu.
Am trecut. Acum ştiu, acum ştiu: am să trec!

SĂ POŢI...

Să nu mai poţi striga
Să nu mai poţi avea

Altceva decât această zi
În care ochii tăi mă pot privi!

Într-un pahar cu steme răsturnate,
Să-ncerci să spui că nu se poate!

S-alungi din golul sticlei o sentinţă,
Să ai orice: şi moarte, şi fiinţă.

Să nu auzi decât un vânt,
Să te întorci cuvânt lângă cuvânt.

Să te închizi în orişice plecare,
Să fii şi-ngenunchiere, şi visare.

Să-nchegi în vrajă ori destin
Dulce-amar, un zeu străin.

Să-ncepi imperativ, ca o sentinţă,
Nimicul, deci fiinţa din fiinţă.

Şi-apoi să te întorci din nou
La catedrala nevăzută din ecou!

Să nu mai poţi striga, 
Să nu mai poţi avea!...

POESIE, PIAZĂ REA...

Ei, Elenei, Luminiţei...

Niciunde, nicicum
Al cuvântului drum

Doar semne pe suflet
Doar semne pe gând

Poesie, piază rea, 
Rana mea în rana ta

Niciunde, nicicum
Mă-nvăluie acum

Poesie, piază rea
Măcinarea stelelor

În fântâna dinspre cer
Dedesubtul lucrurilor

Până pier în rouă
Până intru-n boaba apei
Până cad în ochiul spumei 

Până când va fi să mor
Intre mărăcinii lumei

Poesie, piază rea
Partea mea, din partea sa...

„... invers. Drumul nu duce niciunde, nicicum...“
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După Descartes, elementele prime ale cunoaşterii aparţin 
spiritului nostru într-un mod natural, după Kant, cunoaşterea 
începe odată cu experienţa, dar aceasta trebuie pusă într-un sistem, 
unde ia înfăţişarea unei construcţii numai prin raţiunea omului. 
Abia odată cu dezvoltarea ştiinţelor naturii se ajunge la ideea că nu 
poate să existe o cunoaştere absolută şi că, în general,  cunoaşterea 
este un ansamblu de informaţii dintr-un domeniu dat. Din punct de 
vedere filosofic, cunoştinţelor raţionale li se adaugă cele de ordin 
sensibil, toate putând fi supuse interogaţiilor şi analizelor multiple. 
Am amintit aceste câteva lucruri introductive înainte de a încerca o 
prezentare, de departe incompletă, a unei cărţi deosebite. Dana 
Baran scrie O istorie medicală a cunoaşterii (Ed. Junimea, 2007), 
absolut surprinzătoare prin vastul câmp al informaţiilor, de aici 
tomul de peste 500 pagini, dar mai ales prin fineţea şi profunzimea 
interpretării unui asemenea subiect. Se ştie, literatura preferă viaţa 
cu trăirile şi suferinţele ei, după cum metafizica se lasă vizitată mai 
des de filosofie şi teologie, la fundamentarea lor însă se situează 
cunoaşterea şi nu ignoranţa, temeinicia şi nu superficialul, logica şi 
nu absurdul. Cine va avea răbdarea de a parcurge consistentul 
volum al  Danei Baran va fi părtaş la sclipirile unui eseu pe care îl 
va încânta cu asupra de măsură, va sta la masa unei copioase 
osmoze dintre preistorie, legendă şi arhetip, dintre filosofie, 
medicină şi cultură, într-o viziune epistemologică modernă, se va 
alimenta cu spiritul interdisciplinarităţii.

O ştiam pe rafinata Dana Baran din broderia eseistică a 
altor cărţi, acum însă pune pe prim plan provocările cunoaşterii 
într-o strânsă relaţie cu însăşi evoluţia medicinii pe durata unei 
structuri ce se exprimă prin curgerea iremediabilă a fluxului 
temporal. Urmărim o inspirată demonstraţie a fenomenului amintit 
începând cu antropologia mitologică, trecem prin paleomedicină, 
facem un popas şi în zona ritualurilor sanogenetice, în fapt drumul 
incipient şi premergător căilor mult mai interesante pentru noi din 
moment ce ajungem la timpul geto-dacic, cu epocile primitivă, 
antică şi preromană şi unde se constată că suferinţa este “de 
aceeaşi vârstă cu omul”. Ne aflăm ca într-o plină aventură cu 
principalul personaj Homo medicus, capabil să descifreze 
“secretele” criptate între ritmurile cosmice, oscilaţiile chimice şi 
ciclurile metabolice. Nici nu se putea ca autoarea, graţie erudiţiei 
şi frumuseţii exprimării analitice, să nu se lanseze în spaţiul 
coordonatelor epistemologice, capul de afiş fiind cine altul decât 
Pasteur, care sugerează “o paradigmă de gândire coerentă şi 
îndrăzneaţă, liberă de prejudecăţi, deşi atent cizelată la şcoala unor 
valori pe care, uneori, tocmai avea să le depăşească”. Dar 
extrapolările se ţin lanţ, escapadele cunoaşterii nu pot fi oprite în 
loc, numai bune pentru a răzbate domeniul mitico-filosofic, cu 
abordarea curajoasă a statutului ontologic al bolii şi suferinţei. Aici 
cititorul va descoperi o altă faţetă a conceptului de boală, o 
labirintică fiinţă mereu supusă durerii, un pelerinaj de pe urma 
căruia va deveni mult mai ştiutor în discursul despre boala ca 
arhetip, pătimirea în suflet şi trup, dezlegarea de suferinţă, 
taumaturgia imitativă până la forţa vindecătoare a naturii. Şi, ca şi 
cum n-ar fi fost suficient deliciul din acest elegant demers, eseista 
ne atrage firesc atenţia asupra faptului că “toate variantele rotesc în 
jurul omului ca fiinţă de litere ce trebuie să acorde văzutul cu 
nevăzutul, rostirea cu tăcerea pentru definirea oricărui ego în 
devenire”. Mi se pare că regăsesc în aceste cuvinte întreg eseul 
redus la esenţă, la lăuntricul fiinţei ca proiecţie de sine şi din care 
se extrage misterul cunoaşterii, e ca şi cum un Lev Şestov ar fi 
produs un alt extaz şi o altă apoteoză a eseului de gândire. Un 
exemplu de convertire a realităţii din exterior în spaţii lăuntrice 
autoarea îl află la Eminescu, într-un vibrant şi expresiv capitol: 
”Inimă, minte şi literatură”, unde nici vorbă de “prozaism” când 
lucrurile sunt văzute şi din perspectiva neurofiziologiei. 
Conexiunile dintre psihologie şi cibernetică constituie o altă 
propunere de analiză reflexivă, deşi “conştiinţa computerizată 
rămâne insensibilă la ecoul suspinelor sale adânci”. Nu putem 
trece nici peste paginile consacrate şcolii româneşti de 
neuromorfofiziologie, cu figurile ilustre ale lui Victor Babeş, 
Gheorghe Marinescu, Const. I. Parhon şi alţii, peste contribuţiile 
lui Gr. T. Popa şi George Emil Palade, nici peste cele ale Şcolii de 
medicină din Iaşi, în ansamblu.

Este aproape imposibil să trecem în revistă această istorie a 
umanităţii, fie şi numai din perspectivă medicală. Ceea ce 
încercăm este doar o vagă schiţă a problematicii complexe din 
această carte. Medicul Dana Baran, dublat de omul informat din 
varii domenii, îşi foloseşte întregul arsenal documentar (martoră ne 
este şi substanţiala bibliografie consultată) pentru a ne reaminti că 
destinul umanităţii este, în primul rând, un destin al cunoaşterii. 
Nu vom greşi dacă vom susţine că medicul eseist, care semnează 
această carte remarcabilă, face parte din nu prea numerosul grup al 
căutătorilor de înţelepciune şi echilibru. În condiţiile în care viaţa 
este un sumum de erori, cu abateri vizibile sau imperceptibile de la 
legea naturală, accentuată de conflictele cu sinele, cu timpul şi 
spaţiul, cu sacrul şi revelaţia, omul este totuşi capabil de a accede 
la o terapie a destinului. Sub emblematicul destin al cunoaşterii 
vom descoperi că depozităm în noi informaţii de pe vremea 
energiei cosmice, că în oasele noastre se poate citi însăşi istoria 
existenţei noastre, numai că nu avem acces la această istorie decât 
printr-o adâncă învăţătură. În acelaşi timp, se susţine că marea 
cunoaştere este alta decât cea informaţională, este cunoaşterea 
revelaţiei care permite saltul la cunoaşterea lăuntrică. Dana Baran 
are harul scrierii unui discurs cu care îţi deschide ochii spre această 
cunoaştere, în fapt o altă expresie a comunicării cu capacităţi 
anticipative şi predictive, dispune de mijloacele unei neîncetate 
derulări a epopeii evoluţiei omului, de la preistorie la antichitate, 
de la Renaştere până la umanismul modern. „Venerat, maltratat, 
emanând forţă şi creativitate sau încovoiat de boală şi bătrâneţe, 
sensibil şi agresiv, trupul omenesc a fascinat dintotdeauna”, spune 
autoarea şi face apoi o atractivă incursiune în cercetările de 
antropologie, dar nu uită o clipă să sublinieze că omul este opera 
cu o alcătuire perfectă şi de o armonie fără cusur.

Nu intrăm într-o serie de detalii care ţin de stricta 
specialitate, ceea ce putem însă afirma după lectura acestui volum, 
unic în felul său, este că tânăra scriitoare a ajuns la un 
enciclopedism din speţa rară a celor ahtiaţi de cunoaştere, de 
construcţia discursului cu pasiunea erudiţiei comunicative şi cu 
energia sintezei esenţiale. Prospeţimea şi fervoarea scrisului său ne 
îndeamnă să credem că atâta timp cât patima textului, dincolo de 
virtuozităţile în sine, este circumscrisă cunoaşterii şi în folosul 
semenilor, nu vom asista la dispariţia sensurilor finale şi nici a 
virtuţilor omului meditativ. O istorie medicală a cunoaşterii este o 
carte de excepţie.

Am cumpărat discuri  la pachet, numai să nu ne rătăcim 
definitiv  în istorie. L-am aruncat pe hirsutul hyppiot   la deşeul 
carului său de piatră, tras către stînci. Mugea sub adormirea 
unor narcotice false, pentru că nu mai simţea durerea nici 
îndurarea, era  doar o  nălucă la sfîrşitul unei îndelungi 
oprimări… Am traversat către  Hersonissos  munţii plini de 
aripi de pasăre care  smulgeau picătura de apă din adîncul 
pămîntului, şi ne-am mirat de forţa aerului şi de potenţa 
eterului, pe cînd cîrduri de capre vineţii şi albe , cu buze rapid 
mişcătoare,  adunau de pe coclauri şi  pietre dovada  că laptele 
e asemenea apei, dulce… Mori de apă, a şoptit însoţitoarea 
mea, şi eu am spus, da, de mii de ani, cretanii au  un sistem  
ciudat de a extrage apa adîncului… Cînd noi nu ne născusem, 
mi-a spus, da, cînd noi ne născusem , dar alergam  bezmetici 
prin păduri alături de fiare, şi aveam apă de la ceruri, şi de la 
pămînturi, şi de la rîuri, eram plini  de ape, de rîuri limpezi şi 
lacuri strălucitoare,  dar bîjbîiam prin ceaţa absenţei, şi nici 
vorbă de cuvînt… Fiecare cu începutul fiinţării sale, mi-a şoptit 
din nou, aproape acuzator ea, şi eu am spus, aşa e cînd ai apă 
din belşug  şi nu ştii s-o preţuieşti, cine nu preţuieşte apa, nici 
viaţa nu ştie cum  e, pentru că nu s-a trezit din genune gîndul… 
Mi-a reproşat apoi că sunt rău şi neîndurător cu trecerea, că 
gîndesc fals, că aiurez doar cu gîndul la minotauri şi filosofi. 
Eu am zis că-mi plac miturile care au harul construcţiei, şi nu 
doar al poveştii de dragul poveştii, de vorbe suntem sătui!… 
Cu adevărat mi-am simţit maliţia, dar trebuia să mă apăr de 
acuzaţiile dureroase care curgeau de pretutindeni. Convivii mei 
adormiseră în fotolii de piatră cu precaritatea mistificării pe 
buze,  nu negau apa, ci dialogau cu Hypnos,  în tărîmul 
întunecat, aveau aripi la tîmple şi torţe în mîini  gata să cadă,  
dialogau despre moarte şi despre sensurile ei ascunse… Dacă 
Hera-mi zîmbeşte voi fi sigur că Hypnos e aici, rugîndu-l pe 
fiul lui Nyx şi al lui Erebus să-l adoarmă pe Zeus… Cum se 
distrează zeii cu sufletele noastre, cum ne intră pe căi neştiute 
în trup, şi ne adapă cu suferinţă… O, Nyx, zeiţă a nopţii, adînc 
respectată de Tatăl Ceresc, dacă nu ar fi existat plecăciunea  
faţă de tine a marelui zeu  azi am fi fost treji,  osteniţi de 
migrare, şi am fi suferit veşnic de insomnie, iar Hypnos ar fi 
murit… Dacă n-am dormi, dacă n-am visa, dacă lucrurile 
prime n-ar fi fost! Somnul, visul, şi după aceea Thanatos, 
ţintuit în lanţuri de Sisyhos pentru ca viaţa să mai vieţuiască un 
timp… Odiosul Thanatos, care are inimă de fier şi suflet de 
aramă nepăsător în pieptul său… Meditaţi, convivii mei, şi tu, 
femeie a ochiului meu gînditor!… Veţi spune, nu vrem să 
murim, ce frumos e aici, în palatul lui Minos, ce viaţă ce 
plăceri şi huzur pe ţărmul Mediteranii, nu vom pleca niciodată 
din acest tărîm pentru că e cald, fructele sunt proaspete, 
aromate şi gustoase,  şi apa vine precum laptele din miezul 
pămîmntului… Dar uitaţi de capre, convivii mei, uitaţi de ţapii 
cei rătăciţi pe stîncile tragosului, şi de liberteatea lor reprimată 
în moarte. Somnul e bun, Sisisf ne apără de  mînia lui Thanatos 
pentru o vreme, dar vremea se vremuieşte, şi cerul cade peste 
noi, şi ne cere pămîntul  să intrăm în carnea lui, doar un pumn 
de ţărînă, fără de patimi şi fără de  dorinţe… Numai un semn, 
un nume, o hieroglifă, care închipuie un cap uriaş, cu creier de 
zeu.
Ne-am adunat sub cerul iscoadei, cerecetam pietrele, fierul încă 
nenăscut, bronzul şi aurul metale articulate în tipare minunat 
lucrate, acum eram siguri, cretanii nu aveau datul războiului, 
palatele lor sunt limpezi, colorate viu,  şi brodate cu dans, toate 
în mişcare armonioasă şi veselie. Ne adăpostim sub coarnele 

sacre de teama lui Pheobus, pînă ne depăşeşte luna sub  
Propylee, porticul  se face sub întuneric un crin  de alabastru şi 
sala tronului graţioasă, cu spătar săpat în piatră, flancat de 
fresce reprezentînd grifoni, ne îmbie la şedere îndelungată.  
Intrăm iarăşi în labirint, prin coridoare ilustre, cu pereţii  
decoraţi de legende cu mulţimile în sărbătoare, scene de lupte 
cu tauri, ni-s aproape  elegante femei minoice, cu chip de 
regine… O natură statică ne fascinează, ne oprim orbiţi de 
zborul unor tineri efebi, subţiri ca nişte stilete, care sar peste 
coarnele unor tauri întărîtaţi pentru a dansa cu ei. Dansul 
sublimează vigoarea ascunsă în trupurile filiforme, artificiu 
precar al inefabilului… La fiecare şapte ani, şapte efebi 
atenieni şi şapte fecioare erau trimişi la Knossos drept hrană 
pentru Minotaur… Cînd Thezeu a fost trmis în Creta ca parte 
din tribut, s-o fi îndrăgostit de Ariadna, fiica lui Minos, firul 
Ariadnei ghidîndu-i întoarcerea din bîrlogul Minotaurului spre 
intrarea în Labirint. Dedal a contruit apoi un choros, ring de 
dans pentru Ariadna, iar pe insula Delos au dansat dansul 
cocorului… E vorba aici de fiinţarea dansului, şi despre 
construirea unui spaţiu destinat acestuia, poate primul în 
istorie… Acolo, în choros, vor fi dansat tineri  de aer şi 
fecioare de mare preţ, ţinîndu-se, în iureşul dansului, de 
încheieturile mîinilor… Vor fi fost fecioarele îmbrăcate în inuri  
de preţ şi feciorii vor fi purtînd  tunici măiestrit ţesute, 
strălucind de uleiurile cu care erau unşi, fecioarele vor fi 
purtînd în mîini coroane, pe cînd fecioarii pumnale de aur 
atîrnînd de cingători, şi se vor fi rotit pe picoarele lor abile, 
precum roata olarului, iarăşi şi iarăşi, mereu şi mereu, unii se 
vor fi îndreaptat  către ceilalţi, şi multă lume va fi admirat  
dansul cel minunat, bucurînduse. Între  timp,  doi saltimbanci  
vor fi făcut  tumbe sub privirea lor, coducînd dansul…
Uimitor, sub privirile noatre în aţipire fetele şi feciorii se  
rotesc nebuneşte, o Ciuleandră cosmică se petrece aici, în vatra 
cu nicip copt… Simt, fi va o trimitere către ceruri, în chorosul 
ierbii, pe undeva,  dincolo de Porţile Ţărnii, va fi ceremonia … 
E împărartul Orfeu, poartă o mască cornută pe faţă, poate va fi 
cerb, va fi berbec, sau bour, iar eu am în mînă un sigiliu de la 
Baia,  şi văd  un cap de cerb tăiat, şi gîndul mă poartă în 
adîncimile trace cu întrebarea: o fi Orfeu sarificat de către 
Mainades? Ciudat, vixul meu se împlineşte şi în mijlocul 
arenei preotesele Soarelui par că-l plîng pe împăratul sacrificat, 
e ceva care-mi aminteşte de Hora de la Frumuşica, … Încerc 
dezbrăcarea imaginii de zaţul istoric, şi mă trezesc a fi eu 
însumi  Orfeu,  eu voi fi sacrificatul,  sunt aici în vatra 
Homicenilor, în choros,  cel care va fi trimis drept jertfă spre 
cerurui…Fi voi poate Cerbul, dar şi Cel-Jertfit,  precum 
Cerbul,  astfel convivii mei ţărani şi lunatici,  mă vor numi A-
LEXAN-DROS, sau îmi vor tăia din nume şi-mi vor spune 
TIA-RANTOS, (Dansul divin al zeiţelor) şi voi intra în dansul 
preoteselor sacre, înainte de a fi trimis la ceruri, iar dansul 
acesta îmi va purta numele, prim nume, al tuturor vechimilor 
sacre, şi la urma urmelor,  mă voi numi Ciuleandros,… Nu vor 
ezita să fiu mai întîi aruncat în suliţe, iar cei care mă vor 
sacrifica vor şti că prin moarte  voi fi cel pur, şi de mare preţ 
Zeului, să-i zicem Zamolxis,  iar dacă voi vieţui supliciului, voi 
fi blestemat, iar ei  vor trimite pe altcvineva în locul meu, care 
fi va binecuvîntat de soare.  O, abia  atunci convivii mei, de la 
Poarta Ţărnii fi vor fericiţi, pentru că Ion a lui Ion a Guţului va 
fi împolit dorinţa pentru sacrifiu, iar  Zeul va fi cu ei, … Cu 
adevărat sunt mulţumiţi, le citesc chipul,  iată-i, au început 
dansul,  se rotesc în jurul jertfei, sîngele proaspătului ucis 
poartă lumina divinităţii în ochii lor, iar eu laşul mă strecor în 
afară,  îmi spun, nu, nu aparţin acetei  epoci revolute, darr am 
răgazul şi curajul să-l ascult pe Marele Preot care rosteşte 
incantaţia rituală de primire a solului, adică a lui Ion a lui Ion a 
Guţului,  către ceruri: Cine se înalţă la mine gonindu-şi calul 
peste Podul de Foc? Ferice de voi! Stăpîne,  sună din corn! Din 
ceruri belşugul şi ploaia  să curgă! Cerul e mare! 

Sub emblematicul destin 
al cunoaşterii 

Nicolae BUSUIOC
Despre începutul 
lucrurilor (5)

Vasile POPA HOMICEANU 

născocitorul de gânduri
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Este însă, această conştiinţă un act substanţial care să 
fie decizional? Nu, şi însuşi Hegel observă că daimonul nu 
se identifică cu Socrate. Interpretând daimonul ca geniu, 
filosoful german îl situează în inconştient, de unde Socrate 
este mânat, iar verbul la pasiv îl putem interpreta prin 
faptul că subiectivul este determinat şi nu determinant. 
Distinct de voinţa individului, daimonul rămâne la mijloc 
între oracolul exterior (moralitatea naivă) şi conştiinţa 
subiectivă (natura pur interioară a Spiritului). Cele două 
laturi ale dialecticii, noema şi noesa sunt anihilate de 
aceeaşi ironie: latura obiectivă, noema, sau statul şi 
moralitatea sa în-sine (ca să păstrăm limbajul hegelian) 
este subminată ca nefiind valabilă, iar latura subiectivă, 
noesa, (pentru - sinele), este ne-substanţială, lipsită de 
centru întemeietor, rătăcind fără a se stabili undeva: un vid 
interior ce corespunde haosului exterior-istoric al Atenei 
dominat de mişunarea sofiştilor. 

Ce semnificaţie mai are dictonul „Cunoaşte-te pe tine 
însuţi?”, care presupunea eliminarea prejudecăţilor, re-
culegerea din împrăştierea exterioară şi concentrarea asupra 
sinelui, sine ce ar trebui să fie originea cunoaşterii autentice: 
de la centrarea asupra sufletului raţional la contemplarea 
Logos-ului Esenţelor. 

Exerciţiul întoarcerii în sine este un eşec, atâta timp cât 
subiectivitatea este dezagregată, este o ironie ce se 
autoironizeazăşi astfel se autoanihilează. Pe Socrate nu-/ 
întâmpină nici un Ego, nici un zeu, ci coborând  în 
intimitatea interiorităţii  el nu găseşte nimic. De altfel, el 
însuşi conchide autoironic  asupra cunoaşterii interioare: „… 
cât priveşte pe aceea care se află în mine, (înţelepciunea n.n.) 

1e una nevrednică şi şovăitoare  ca un vis”.  De câte ori se 
coboară în sine, el nu aduce nimic din acest sine, ci se 
mulţumeşte să contemple nimicul din el, o automulţumire 
goală. Catabasisul, această interiorizare a conştiinţei, 
descrisă de mulţi exegeţi, de la Platon, Diogene Larstios, 
până la Hegel, este exersată şi la nivelul antropologic sub 
forma stării cataleptice cum o numeşte Hegel: nemişcarea sa, 
privirea fixă, ruperea relaţiilor  cu exteriorul. Toate dispar  
într-o époche totală. Dacă Socrate se întorcea cu mâinile 
goale din acest catabaris în sine, este pentru să sinele nu-i 
oferă decât incertitudini, datorită permanentei lui oscilaţii, 
peregrinări fără punct de plecare şi de sosire. Lipsa opririi, a 
atingerii telos-ului, este însăşi natura lui Socrate. Ironia îl 
aruncă în in-stabilitate: dacă găseşte teza, imediat antiteza se 
naşte cu o necesitate cinică din teză, aşa cum susţinea 
naşterea din contrarii. Alegerea suspendării este ceea ce 
echivalează erosul cu daimonic-ul – negaţia şi mijlocul: 
„Eros-ul… ceva între muritor şi nemuritor… Un daimon …; 
de multe ori, în câte o aceeaşi zi, când înfloreşte şi trăieşte, 
când moare, dar iarăşi înviază… Eros niciodată n-ajunge 
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nici la istovire, dar nici la belşug”.  Acesta este portretul lui 
Socrate: nu atinge niciodată ţinta, Esenţa, „belşug”, dar nici 
nu renunţă niciodată, „istovire”, ci o ia de la capăt, din alt loc, 
de la început „sărăcit”, care nu păstrează nici o urmă de 
construcţie anterioară, de teze care au fost admise înainte, 
acestea fiind căzute sub lovitura ironiei, „puse între 
paranteze”. 

O subiectivitate ce s-a autoconstitui ca fiind ironică, va 
scinda pentru o lungă perioadă a istoriei gândirii, 
fenomenului de esenţă. Primul nivel al manifestării sale la 
Socrate este cel antropologic: opoziţia netă între aspectul 
exterior şi interioritatea „plină de statui … divine, de aur, 
frumoase”, cum o descrie îndrăgostitul Alcibiade. Dar aceste 
„statui” nu sunt ele  goale când le loveşte „ciocanul” ironiei  
ce se autodevorează? Şi Friederich Nietzsche  este un 
excelent simptomatolog, care încearcă o reunire a ceea ce a 
fost dezbinat de Socrate: „monstrumin fronte, monsrum in 
animo”. 

Sciziparitatea este dusă la extrem în concepţia sa asupra 
morţii, trupul / aparenţa nu este doar neutralizat, ci dispreţuit, 
numai sufletul poate spera la salvare, nicidecum trupul, 
pierdut prin însăşi natura sa. Dialogul final dintre Criton şi 
Socrate relevează distincţia definitivă între esenţa 
nemuritoare (sufletul) şi aparenţa  muritoare / trecătoare 
(trupul): „Nu reuşesc să conving pe acest Criton că eu sunt 
Socratele, care vorbesc acum cu voi şi care-mi desfăşor 
argumentele; … el socoate că eu sunt acela pe care-l va vedea 
mort… Trebuie să spui cu toată hotărârea că înmormântează 

3trupul meu”.  Nu este greu să observăm deosebirea dintre 
Socrate care se autoesenţializează, prin articolul  hotărât  
„le”, Socratele, şi trupul ce-i rămâne străin  şi în clipa morţii. 
Propria moarte, atât de lăudată de filosofii raţionalişti este o 
pură ironie, un rece nimic, care a suspendat orice suferinţă, 

spaimă, tulburare angoasantă: „Apoi bău paharul în cea mai 
4mare linişte şi de bună voie”.  

A murit Socrate, omul care a căzut victimă haoticei 
democraţii ateniene? Nu, pentru Socrate, moartea este în 
sfârşit atingerea nimicului, a abstracţiunii perfecte. Şi, celor 
care considerau exagerată critica lui Friederich Nietysche la 
adresa bolnavului – decadentului Socrate, le expunem 
punctul de vedere al lui Soren Kierkegaard, care subliniază 
explicit „sila lui de viaţă”: „Filosoful tânjeşte după a muri şi a 
fi mort. Dar să-ţi doreşti moartea în sine nu poate fi ceva 
întemeiat pe entuziasm, ci trebuie să fie întemeiat pe un fel  
de silă de viaţă… Dar cel care moare pentru că nu mai are 
chef să trăiască, sigur că nu-şi doreşte nici o viaţă nouă, 
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fiindcă ar fi o contradicţie”.  

Astfel, dacă viaţa nu are valoare, decât ca drum spre 
moarte, nici moartea nu este trăită în adevărata sa 
dimensiune: fără Sein zum Leben nici Sein zum Tode nu poate 
fi autentică. Ironia le echivalează pe amândouă în jocul său 
devastator. Socrate nu-şi asumă durerea şi angoasa morţii, 
aşa cum nu-şi apropie nici bucuria vieţii împreună cu  ceilalţi 
(Mit-Sein). El şi-a  dorit spectacolul morţii sale, în faţa 
celorlalţi, pentru a se autocontempla în figura înţeleptului 
intangibil, pentru care totul este nul. Şi aici, Friederich 
Nietzsche este perfect just: „Socrate a vrut să moară:  nu 
Atena i-a dar, ci el a luat cupa cu otravă, el a obligat Atena să-
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i dea otravă…”.  A murit aşa cum  a trăit: ironizând viaţa, pe 
ceilalţi şi propria moarte. 

3. Ironia-ca exerciţiu époheic asupra Mit-Sein-ului
Ce rol joacă celălalt în viaţa filosofică a lui Socrate 

este o întrebare care, la o primă lectură a Dialogurilor, ar 
trebui să primească un răspuns clar: celălalt este necesar 
desfăşurării  filosofiei lui Socrate, din cel puţin două 
motive. Primul ţine de însăşi menirea activităţii socratice: 
să trezească în celălalt raţiunea şi să o îndrepte către 
Logos-ul Esenţelor. Totodată, structura filosofiei sale nu 
este de sistem-monolog, ci de dialog care, presupunând  
substanţa sa vie, aduce la lumină gândul filosofic, îl naşte 
şi dezvoltă. Astfel, celălalt ar trebui să aibă rolul hegelian, 
de ridicare la universitatea obiectivă a cunoştinţei 
subiective. Însă, acest scenariu este subminat de ironia 
socratică. 

Dacă privim relaţia oficial-cetăţenească a lui Socrate 
cu ceilalţi membri ai statului observăm acelaşi raport 
ironic neutralizant, atât faţă de Tribunal, cât şi faţă de cei 
care doreau să-i devină discipoli. Socrate îşi construieşte 
voit discursul apărării, cum altfel decât prin ironie. O 
apărare, ce se vrea o autojustificare a întregii vieţi, este 
ironică deoarece se desfăşară pe o structură incompatibilă 
cu cea a statului atenian, fiind de fapt o edificare a  vieţii 
sale filosofice anti-statale. Întâlnim chiar o ironie 
autoidolatră: „… pentru voi mă apăr, ca nu cumva 
osândindu-mă , să păcătuiţi faţă de darul pe care vi l-a 
făcut zeul. Căci, dacă mă veţi ucide pe mine, nu veţi mai 
găsi lesne un alt om care, … să fie pus zeu pe lângă 
cetate… Că sunt un om pe care Zeul l-a dăruit cetăţii… ce 
mi se cuvine că sunt un astfel de om?... un astfel de om, să 
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fie mărit în Pritaneu…  Ce s-a întâmplat u atât de lăudata 
modestie socratică?”

Subliniem aici forţa ironiei de a devora chipul: Socrate 
neutralizează judecătorii transformându-i într-o pură 
cantitate, într-o sumă de indivizi care nu putea determina 
individul, luat drept calitate. Surprinzător pentru el, 
cantitatea decide asupra calităţii, a soartei sale. 

Şi dacă ne referim la unul din capetele de acuzare, la 
„seducerea şi coruperea tineretului”, vedem că aceasta are 
două dimensiuni care pun în joc acelaşi cu celălalt. O dată 
o perspectivă oficial-obiectivă, ce constă în activitatea lui 
Socrate de a îndruma tinerii spre dinele interior, lăsând pe 
loc secund treburile cetăţii – ceea ce era în conflict flagrant 
cu legile Atenei. Mai mult, Socrate se erijează în maestru, 
subliniind relaţiile de pietate familială. Coruperea, de care 
este acuzat, este justă. 

Pe de altă parte, ipostaza de maestru este una 
controversată, deoarece un maestru / profesor îşi asumă 
responsabil consecinţele învăţăturii sale, reflectate în 
acţiunile discipolilor săi. Dar Socrate se plasează imediat 
pe poziţia antitezei, utilizând un argument în favoarea 
apărării sale, faptul că el nu are discipoli, pentru că nu a 
fost profesor nimănui, neavând ce să transmită celorlalţi, 
atât cât el nu ştie nimic. 

Însă „seducerea” de care este acuzat este întemeiată pe 
modul de-a-fi al acestuia în relaţie cu celălalt şi aici intrăm 
pe terenul neoficial al raportului cu semenul. 

Noţiunea de seducţie o putem  interpreta prin cele două 
componente ale sale: eros-ul şi Vrăjitoria. Ambele le 
găsim explicit exprimate în Banchetul, o dată în 
autocaracterizarea de sine a lui Socrate, („…nu cunosc 

8nimic mai bine decât acela de a iubi”)  şi în discursul lui 
Alcibiade („Când însă te-ascultă cineva pe tine … suntem 
izbiţi cu toţii şi stăpâniţi de vrajă ascultăm … ironizând şi 
jucându-se cu toţi oamenii, aşa îşi trăieşte el viaţa 
întreagă… (pe tineri n.n.) îi înşală făcând pe îndrăgostitul. 
De fapt, el joacă rolul iubitului mai degrabă decât 

9iubitorului”).  

Intră însă Socrate în comuniune-erotică, dăruieşte el 
iubire semenilor, pe care-i caută cu aviditate devoratoare? 
Nu. Ceea ce-l opreşte la o ieşire din sine către celălalt, este 
daimonul ironiei. Datorită lui, el este un Don Juan care 
trăieşte doar preludiul iubirilor, fără a se stabili într-o 
pasiune, fără a-şi dori finalul ca telos al ei, adică refuză 
angajarea totală şi asumarea celuilalt prin rănirea de sine. 
Vladimir Janékévitch surprinde foarte bine dragostea 
ironică specifică lui Socrate: „Conştiinţa ironică nu doreşte 
să-şi facă un rost, ea preferă să treacă de la o glumă la alta, 
din plăcere în plăcere şi să guste din toate fără a se stabili 
vreodată undeva; ea cunoaşte preludiul tuturor pasiunilor, 
dar numai pe acesta, căci pleacă de fiecare dată înainte de 
final: dragostea ironică este o veşnică introducere; ea se 

10joacă cu preliminariile fără să se angajeze în fond”.  
Ironia acţionează ca o cenzură a prudenţei. Ironia 

suspendă nu doar chipul celuilalt, ci şi al propriului sine. 
Un  sine erotic îşi constituie chipul prin comuniunea cu 
celălalt chip, prin dăruirea totală de sine celuilalt. O 
conştiinţă esotică se dăruieşte la nesfârşit, mizează totul 
fără a se teme nici de suferinţă, nici de riscul de a pierde, 
adică este im-prudenţă. Atât de prudent este Socrate, încât 
ironia devine egoistă: el nu dăruieşte niciodată, ba mai 
mult, prin „vrăjirea” interlocutorului pe cea a iubitului. 
Prudenţa îl fereşte de dezamăgiri, suferinţe, ardere totală şi 
îi menajează resursele pentru un alt început neîncheiat al 
unei alte relaţii. 

Şi dacă analizăm conţinutul raportului său cu cei care-l 
însoţeau pe calea cunoaşterii, constatăm din punct de 
vedere fenomenologic, că esenţa sa este ironia cu a sa 
determinantă: negativitatea. El nu aprofunda nici o relaţie, 
ci doar îi atrăgea pe tineri în mrejele sale, atât de aproape 
cât era necesar să le zdruncine prejudecăţile, să-i smulgă 
de pe făgaşul gândirii  naive, cu alte cuvinte să-i ducă în 
mijlocul époche-ei. Seducţia ironică are şi componenta,  
revers al atragerii, anume respingerea. Ea este necesară 
modului de-a-fi al lui Socrate, deoarece prin intermediul 
ei, el se desprinde de relaţia prezentă şi pluteşte eliberat de 
orice Mit-Sein, deasupra  tuturor, în auto-mulţumire 
ironică. Plutirea, detaşarea de orice relaţie, aminteşte atât 
de imaginea zugrăvită de Aristofan, dar şi de luntraşul 
Caron, care conducea oamenii către tărâmul umbrelor şi al 
nefiinţei. Soren Kierkegaard descrie asemănarea dintre 
cele două personaje: „Aşa cum Caron trecea oamenii de la 
a vieţii plenitudine la împărăţia de jos a umbrelor, 
punându-i spre a nu îngreuna luntrea, pe călători să se 
despartă de multiplele îngreunări ale vieţii concrete, de 
titluri, valori, vorbe mari…, la fel trecea  şi Socrate, 
oamenii, de la realitate la identitate, … ca negativitate 
infinită, era neantul în care el făcea să dispară întreaga 
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multitudine a vieţii”.  Nu le oferă Socrate celorlalţi tocmai 
abstractul, - nimicul, la fel ca şi Caron, nu refuză trupul în 
favoarea  sufletului la fel de abstract ca şi Eidos-ul, iar 
luntrea sa nu este tocmai ironia époche-ei?

Căci Socrate, îi lasă în suspendare pe interlocutorii săi, 
în îndoială, fără să le mai dăruiască nimic, fără să-i 
împlinească în cunoaştere sau iubire, fără să le ofere hrana 
necesară creşterii lor. Îi aşează pe cale fără să le arate, şi 
nicidecum să-i însoţească, şi continuarea drumului spre 
Esenţe. Dar, se află Socrate în situaţia celui care poate să le 
dea hrana? Nu, deoarece aşa cum se întoarce din sine cu 
mâinile goale, el nu are ce să le ofere celorlalţi. Portretul 
pe care i-l face filosoful danez este îndreptăţit, chiar dacă 
i-ar putea scandaliza pe cei mai mulţi istorici ai filosofiei 
şi admiratori ai lui Socrate: „Să nu ni-l imaginăm pe 
Socrate în această relaţie ca pe unul care înalţă discipolii  
sub bolta cerească a ideilor, prin contemplarea esenţei 
eterne a acestora; nici ca pe unul care impregna tineretul 
de bogata plenitudine a concepţiei, nici ca pe unul care din 
punct de vedere moral purta pe umeri o imensă 
răspundere, păzindu-i pe discipoli cu grijă părintească, nici 
ca pe unul care-i iubeşte întru idee. Persoana lui era prea 
negativ conturată în raport cu alţii pentru ca un astfel de 
lucră să fie cu putinţă… poseda toate darurile seducătoare 
ale spiritului; dar să comunice, să împlinească, să 
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îmbogăţească nu era în stare”.

4. Sciziparitatea fenomen/cuvânt – esenţă/gând
Hiatusul introdus de Socrate între aparenţa lumii 

empirice şi esenţa lumii metafizice se reflectă şi în limbaj, 
unde ironia  se naşte tocmai în separarea cuvântului de 

interpretări

1Platon, Banchetul.
2 Ibidem, 202e, 203e, pp. 284-285. 
3 Platon, Fedon, 115c, 115e, p. 406. 
4 Ibidem, 117c, p. 409. 
5 Kierkegaard Soren, op.cit., p. 183. 
6 Nietzsche Friedrich., Amurgul Ideilor, Editura Antet, 2000, 
trad. rom. D. Grama, p. 58.
7 Platon, Apărarea, 39e, 31b, 36d, pp. 31 şi 38. 
8 Platon, Banchetul, 117d, p. 250. 
9 Ibidem, 215d, 216e, 22b, pp. 302-303 şi 311. 
10 Jankélévich Vladimir, op.cit., p. 30. 
11 Kierkegaard Soren, op.cit., p. 344. 
2 Ibidem, pp. 295-296. 
3 Ibidem, p. 356. 
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philosophia perennis

Mitul ca exemplum
 Stoicii au recunoscut că poezia poate servi scopurilor lor 

morale, drept pentru care, dubla funcţie a poeziei, de a plăcea şi de 
a instrui, teoria catharsis-ului emoţional, teleologia artei şi 
folosirea mitului  toate aceste idei sunt concentrate în scopul stoic 
de a dezvolta raţiunea şi de a distruge viciul. Poezia bună 
converteşte pasiunile văzute în conflictul lor cu raţiunea, în 
beneficii morale. Arta devine astfel, la poeţii stoici, slujitoarea 
moralităţii. Definiţia stoică a imitaţiei e crucială în înţelegerea 
poeziei stoice: „spunere semnificativă poetic, imitând lucrurile 
divine şi umane”. Folosirea mitului în scopuri filosofice 
reprezintă şi ea un obiectiv major al poeţilor stoici. Astfel, nararea 
unui mit poate servi exprimării unui mesaj filosofic când funcţiile 
lui sunt de a încuraja un curs virtuos al unei acţiuni, ori de a 
descuraja unul blestemat. În atari condiţii, mitul poetic devine 
exemplum filosofic, capabil a oferi un bogat complex al 
comportamentului uman comprimat într-o formă spirituală. Între 
sursele principale pentru exempla, mitul ocupă o poziţie centrală, 
deşi Seneca va folosi referinţele mitologice în chip limitat în 
scrierile în proză, deoarece el a fost un activist moral mai interesat 
de modelele din viaţa reală, dar drama sa tragică îşi atrage viaţa 
din mit.

Funcţia „exemplelor” în dramaturgie e legată de teoria lui 
Posidonius privind catharsis-ul: dacă sufletul uman posedă trei 
capacităţi distincte: iraţional, emoţional, raţional  atunci 
exemplele pozitive vor instrui raţionalul, în vreme ce exemplele 
negative au menirea să educe capacitatea iraţională dacă e folosită 
puterea poeziei în mod „homeopat”. Muzica, ritmul şi poezia pot 
eleva sufletul.

În descrierea emoţiilor şi a patosului durerii şi al morţii, 
Seneca obţine o nouă concepţie despre tragic (diferită de 
orientarea tragediei greceşti). Netragică în sens modern, 
versiunea senecană e mai simplă, poate mai primitivă, mai 
transferabilă audienţei, atâta vreme cât se concentrează pe erou şi 
pe starea sa emoţională. Creativitatea obţinută în această nouă 
formă de tragedie e clarificată de achiziţiile senecane din scrierile 
sale filosofice. Proza şi tragedia prezintă o serie de trăsături 
similare (analiză spirituală, intuiţie clară în mecanismul 
suferinţelor spirituale, plastica descriere a bolii şi a pasiunii), chiar 
dacă există şi o serie de cercetători tentaţi să citească în tragedii o 
denunţare, dacă nu chiar o subversiune a ideilor formulate în 
proza filosofică: „monograph Joachim Dingel has argued that the 
tragedies stands as a collective rejection of the stoic philosophical 
principles advocated in Seneca's prose works” (Schiesaro, p 21). 
Drama senecană apare ca o formă „contemporană” în care 
fuzionează psihologia stoică cu etica, şi pathos-ul roman cu 
pregătirea pentru moarte, caracteristică secolului lui Seneca. 
Unicitatea tragediei stă în maniera de a combina uzul conştient al 
puterii poeziei de a instrui, cu interpretarea evenimentelor 
dramatice în relaţie cu punctele de vedere stoice.

Mitul Atrizilor/ al urmaşilor lui Tantalus
Principiile care stau la baza poeticii senecane pot fi 

formulate în baza conceptelor de furor, ira, metus.
În Thyestes mitul urmaşilor lui Tantalus şi Pelops e tratat ca 

temă şi nu scapă unei serii predeterminate de evenimente; deşi 
intitulată astfel, piesa îl are ca protagonist principal pe Atreus. Nu 
vorbim de un mit separat în perspectivă etno-religioasă, acela al 
Pelopizilor, ci de o secvenţă rar actualizată a aceleiaşi istorii a 
neamului lui Tantalus.

Lumea romanizată a piesei pare a se referi la perioada de 
domnie a lui Nero, aşa cum sugerează clasicistul P. J. Davis: 
„Thyestes will then embody Seneca's reflections upon his 
experiences during the first decade of Nero's reign” (p 16) fapt 
susţinut, la nivel textual, de menţionarea „coroanelor” acordate 
(vs 599-606), probabil odată cu instalarea lui Nero pe tronul 
Armeniei în 60 î.e.n., ca şi de aluziile, (în vs 629-630) la presiunile 
făcute la marginile Moesiei în acelaşi an.

Cea mai populară temă mitologică pentru tragedia romană a 
fost aceea a lui Atreus şi Thyestes. Piese purtând acest titlu, 
Thyestes, ar mai fi fost scrise de Ennius, Varius, Cassius, 
Gracchus, Curiatius Maternus, Ligurinus şi Bassus, dar dintre 
toate aceste piese antice, versiunea lui Seneca e singura completă. 
Fragmente substanţiale s-au conservat din doar două: Thyestes a 
lui Ennius (169 î.e.n.) şi Atreus a lui Accius (aprox. 135 î.e.n.). Se 
consideră că şi Sofocle şi Euripide au scris despre acest fragment 
al mitului Pelopizilor, dar că piesele lor pe acest subiect nu au 
supravieţuit. 

„De o sangvinaritate dezagreabilă” (T. S. Eliot), menită „să 
arate oroarea degenerării umane” (N. Pratt), piesa lui Seneca are 
ca subiect „vetus regni furor” (vechea pasiune pentru putere), 
articulat într-o succesiune de teme şi motive care vor fi explorate 
şi dezvoltate de-a lungul întregii tragedii: „foamea” şi „setea”, 
„flama”, asociată cu focul lăuntric de care e mistuit Tantalus, 
motivul construit pe contrastul uscăciune/ umezeală în actele 4 şi 
5; întunericul sau dispariţia soarelui; conceptul eredităţii  care 
accentuează faptul că crima lui Atreus are deopotrivă antecedente 
şi urmări în istoria casei; obsesia (din cauza relaţiei de adulter a 
soţiei sale cu Thyestes, Atreus se îndoieşte de paternitatea fiilor 
săi, astfel încât abia când răzbunarea triumfă, tatăl se va convinge 
că Agamemnon şi Menelau sunt fii săi legitimi); actul I al piesei 

anunţă „one of the play's major events, in particular, the 
conversion of Thyestes” (p 43, Davis); sacrificiul în aparentă 
schemă ritualică, oficiat de Atreus; banchetul oribil; fuga zeilor.

Până la jumătatea secolului al XX-lea, piesa în discuţie a fost 
criticată pentru reprezentarea evenimentelor oribile, expresie a 
pasiunilor devastatoare; din a doua jumătate a aceluiaşi secol însă, 
piesa e apreciată şi stârneşte interesul exegeţilor tocmai datorită 
fascinaţiei răului şi a predilecţiei pentru atari scene violente, 
crude. E. A. Poe susţine că piesa are ceva de spus cu privire la 
satisfacţia care derivă din sacrificiul comis de Atreus, şi resimţită 
de autor în momentul scrierii, ca şi de cititor, la lectura descrierii. 
Altfel spus, piesa afirmă satisfacţia impulsului uman natural spre 
violenţă şi, în cele din urmă, a impulsului de autodistrugere.

Pattern-ul lui furor ca forţă declanşatoare a proiectului de 
răzbunare a lui Atreus împotriva lui Thyestes, îl afirmă pe tiran 
drept imagine a viciului, din aceeaşi familie spirituală de 
personaje din care face parte Medeea. Asemănarea acestora se 
realizează şi pe dimensiunea răzbunării împotriva adulterinilor. 
Seneca proiectează prin Atreus chipul tiranului absolut, în vădită 
opoziţie cu portretul principelui, trasat în Despre clemenţă, 
lucrare ce reprezintă contribuţia esenţială a cordubanului la 
filosofia politică. Opera a fost compusă în 55 sau 56 e.n. şi îl are ca 
destinatar înscris în text pe tânărul Nero. Scrisă în tradiţie stoică, 
opera elaborează o ideologie pentru noul împărat. Bunul împărat 
e, desigur, în antiteză cu Atreus; mila e virtutea fundamentală şi ea 
dispreţuieşte răzbunarea. Poziţia lui Atreus sfidează toate valorile 
morale formulate de Curtean, în spirit stoic. Ca reprezentant al 
poporului, el va enumera „condiţiile” morale fără de care „e 
şubredă domnia”: supunerea împăratului faţă de zei, importanţa 
folosirii puterii în interesul poporului, înflorirea valorilor sub 
autoritatea sa, restaurarea credinţei (a lui pietas), a integrităţii, a 
modestiei, şi lupta dreaptă, deschisă. 

Cel mai hidos episod al piesei e cel care descrie, prin 
intermediul mesagerului, modul cum Atreus a tranşat, fiert şi fript 
carnea celor trei fii ai lui Thyestes. „Seneca organizes the details 
so that the murders are an infernal sacrifice, a kind of Walpurgis 
Night.” (p 105, Pratt). Ritul sacru degenerat înrobeşte zeii şi apare 
ca ultimă desacralizare a religiei. Zeu şi preot în acelaşi timp, 
Atreus semnalează o subversiune faţă de regulă. Sacrificiul 
tradiţional articulează o ierarhie bine definită între zei, oameni şi 
animale. În această perspectivă, zeul e întotdeauna receptorul 
sacrificiului, omul e executorul, iar animalul e obiectul de 
sacrificat. Când omul devine zeu, ceilalţi  în acest caz, fiii lui 
Thyestes  devin victimele. Zeii sunt alungaţi, omul poate apărea el 
însuşi ca astru, iar proiectul fondării unei ordini politice şi 
religioase e fatal provocat. Bestia  „flămândul tigru” (707), 
„râvnind la prada multă” (708), „precum un leu” (732), 
„neîmblânzit în furii” (735) (ediţia T. Diaconescu)  triumfă, 
obţinând satisfacţia. Nu va rămâne însetat veşnic, precum 
Tantalus. Atreus posedă conştiinţa puterii eredităţii. Singurul 
caracter rămas nesatisfăcut la sfârşitul tragediei este Thyestes. 
Victimă a mâniei fratelui său, vina lui vine din trecut: a sedus-o pe 
Erope, soţia lui Atreus, pentru a-i lua acestuia tronul.

Transformarea pe care o suportă acest caracter în evoluţie 
este în fapt mişcarea de la scepticismul faţă de zei, la încrederea 
în funcţia lor de garanţi ai ordinii morale, la speranţa disperată 
că ei îi vor apăra cauza. La chemarea fratelui, Thyestes face 
apologia vieţii trăite în sărăcie, viaţă de adevărate virtuţi 
filosofice. Valorice profesate de el sunt în opoziţie cu cele ale 
lui Atreus. În acord cu declaraţia lui Thyestes, corul denunţă 
bogăţia şi ambiţia, afirmând siguranţa şi liniştea vieţii obişnuite. 
Suspect de o anumită înţelepciune stoică, capabil a-şi 
recunoaşte vinile trecute şi de a cere împăcarea, iertarea în faţa 
lui Atreus, surprinde apoi faptul că în final acceptă oferta 
acestuia, de a împărţi tronul din Argos. Acceptarea rapidă face 
astfel dificilă, riscantă, evaluarea lui Thyestes drept sincer în 
indiferenţa sa verbalizată faţă de bogăţie şi putere: „There is a 
discrepancy between Thyestes professed and his actual values. 
At an intellectual level, Thyestes holds values akin to those 
prescribed by Stoic philosophy. At a more visceral level, he 

holds the same values as the other members of his family.” (p 
47, P. J. Davis). Imaginea saţietăţii revoltătoare a lui Thyestes 
devenit rege: „Sclipeşte chica-i unsă cu valuri de arome/ Şi-i 
plin de vin” (vs 780) e totodată semn că nu a obţinut 
autocunoaşterea stoică şi că, pentru acest motiv, el devine 
vulnerabil. Plăcerea şi puterea sunt vulnerabile la condiţiile lui 
Fatum şi ale Fortunei. Senzaţiile fizice a căror natură nu o 
cunoaşte, simptomele pe care le descrie după banchetul oferit 
de Atreus, sunt analoge cu semnele prevestitoare de dezastru. 
Crima fratelui său afectează întregul univers. Îngrozit, Thyestes 
face un apel către zei, către mări, Pământ, Infern, apoi către 
Phoebus. Dar zeii tac. Au fugit. Atreus rămâne, fără-ndoială, 
figura centrală a tragediei, deşi Thyestes, de asemenea, nu e 
lipsit de complexitate. El a suferit o transformare de la aşa-zisa 
înţelepciune stoică la statutul de victimă degradată.

În ceea ce priveşte complexitatea conflictului, el are de 
suferit tocmai datorită forţei reprezentării lui Atreus de către 
Seneca.

Agamamnon, ca şi Thyestes, propagă, în viziunea unor 
exegeţi (cf. Duff), elemente de doctrină stoică senecană, 
ilustrând principiul filosofic conform căruia păcatul şi pedeapsa 
sunt rezultate ale manifestării liberului arbitru. Această tragedie, 
cu sursa în Orestia lui Eschil, s-a numărat printre ultimele 
acceptate ca aparţinând lui Seneca, probabil din cauza lipsei 
forţei şi a concentrării dramatice. „Dramă a răzbunării” (Pratt), 
Agamemnon apare ca dramatizare a intuiţiilor stoice sub 
incidenţa lui Fatum şi a Fortunei. În stoicism aceste două 
„instanţe” sunt de fapt sinonime, denotând aceeaşi realitate. 
Ceea ce însă le diferenţiază e perspectiva diferită de prospectare 
a realităţii, Fortuna fiind fluxul lumii, iar Fatum  sistemul ei.

Problema centrală a piesei constă în analiza relaţiei dintre 
comportamentul uman şi lucrarea acestor forţe convenţional 
gândite ca agenţi externi.

În condiţiile preexistenţei imoralităţii, Fortuna nu se mai 
constituie într-un agent exterior vieţii umane, ci ca o condiţie 
morală cauzatoare a căderii ei. În această perspectivă, 
Clytaemnestra şi Aegisthus sunt agenţi ai Fortunei care vor 
cauza căderea lui Agamemnon. Dar ei sunt, de asemenea, 
victime ale nesiguranţei cauzate de propria lor criminalitate. 
Planul revanşei, în care e antrenat şi Aegisthus, se înscrie în 
configuraţia pattern-ului tragic al pedepsei şi al revanşei, despre 
ale cărui implicaţii am discutat cu altă ocazie, într-un subcapitol 
anterior. Reţeaua de fapte se declanşează când umbra lui 
Thyestes evocă propriile-i crime, atribuindu-le capriciului 
Fortunei şi Destinului. În replică, corul va formula teza stoică 
conform căreia Fortuna, dacă nu e controlată stoic printr-un 
mod de viaţă echilibrat, conduce la crimă, insecuritate şi la 
excese care distrug.

Tratamentul comportamentului criminal determină o 
scurtă privire aruncată asupra versiunii lui Eschil, nu datorită 
vreunei „datorii” specifice faţă de „model”, cât datorită 
contrastului semnificativ. În Orestia, forţa supraumană şi 
comportamentul uman sunt atât de strâns interconectate, încât 
nu există nicio ieşire din plasa răului perpetuat. La Seneca 
ordinea universului e de necontestat. Orice rău rezultat din 
oricare dintre caracteristicile lui se datorează eşecului fiinţei 
umane de a trăia în armonie cu Natura. Excesele grecilor în 
Troia atrag pedeapsa aplicată lui Agamemnon, captiv în iubirea 
captivei Cassandra. Eroină stoică, ea se plânge că zeii şi 
Fortuna nu mai au nicio putere asupra ei. Viziunea ei cu privire 
la moartea lui Agamemnon şi a ei însăşi e plasată în contextul 
mai amplu al temei Fortunei şi a semnificaţiei ei în cazul 
grecilor şi al troienilor: pentru micenieni moartea e o ruşine, 
pentru troieni însă, ea e o onoare şi victorie. Uciderea lui 
Agamemnon, descrisă cu clarviziune de Cassandra, e 
proclamată ca final al victoriei Troiei. Rolurile cuceritorului şi 
ale cuceritului sunt inversate. Sfârşitul e anost: Electra îl trimite 
pe foarte tânărul Oreste departe, sub tutela regelui Strophius. Ea 
se pregăteşte să moară şi să se alăture Cassandrei, refugiindu-se 
în altar. În schimbul unei pedepse uşoare  moartea  ea va fi 
închisă într-o grotă de piatră, unde e condamnată de Aegisthus 
să-şi ducă viaţa în cazne şi spaimă.

Agamemnon e o piesă slabă din punct de vedere dramatic 
pentru că „Stoicism has priority over drama” (p 115, Pratt).

În calitatea sa de „exemplum”, mitul elenic al 
descendenţilor lui Tantalus, ale cărui articulaţii epice sunt 
prezervate de piesele Thyestes şi Agamemnon, funcţionează ca 
un complex de evenimente şi caractere purtătoare ale unor 
semnificaţii filosofice şi morale, dar şi artistice, crescute dintr-o 
nouă materie spirituală şi comportând motivaţii diferite faţă de 
cele ale poeţilor tragici greci. Având ca finalitate stoică 
principală purificarea raţiunii şi îndepărtarea viciului, Seneca 
dramatizează abandonând însă limbajul mitului iar „Crima 
tragică e tributară noţiunii romane de nelegiuire nefastă” (Cizek  
Ist. lit. lat., p 463). Protagonişti înscrişi în cadrele unei 
psihologii inumane, copleşiţi de dolor, sunt conduşi în acţiunile 
lor distrugătoare de furor, şi săvârşesc „o crimă împotriva 
umanităţii normale, adică un nefas” (ibid, p 464). Departe de a 
se situa între exigenţe de sens contrar, caracterele-nucleu  
Atreus, Clytaemnestra, Aegisthus  îşi justifică de la bun început 
planurile criminale, proiectate ca scenarii unice, lipsite de o 
rezolvare alternativă.

Interpretarea evenimentelor dramatice în perspectiva 
vederilor stoice ale cordubanului reprezintă, cum am văzut, 
sporul de creativitate obţinut în această nouă formă de tragedie, 
cea a lui Seneca. E important de constatat că numai anumite 
teme şi personaje mitologice elene au găsit un sol fertil în 
conştiinţa creatoare romană a secolului I e.n.

Seneca - filosofie 
şi teatru (II)

Cristina-Maria FRUMOS
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arheologia spiritului

Latinescul peregrinatio derivă din per ager, adică "peste 
cîmp", evocînd drumul, calea; scriind despre pelerinaje, 
pelerini şi sacralizarea spaţiului, Julien Ries aminteşte şi 
cîţiva termeni din alte spaţii culturale ,dar cu referire la 
acelaşi fenomen. Astfel, verbul arab hajj utilizat pentru a 
desemna pelerinajul are sensul de "a merge către"; în India 
tirtha, vadul prin care se trece apa, a devenit o noţiune 
esenţială pentru pelerinii hinduşi, în vreme ce japonezul 
henro folosit pentru a vorbi de pelerinaj are sensul de drum.  
În toate tradiţiile definiţiile pelerinului converg către 
călătorul care îşi lasă casa îndreptîndu-se spre alte meleaguri; 
pelerinajul este un fenomen universal, iar locul spre care se 
îndreaptă pelerinul este cel al întîlnirii unui mister.
     Călătoriile şi pelerinajele, ca orice fenomen uman, nu 
stîrnesc unanimitatea, opiniile mergînd de la glorificarea 
binefacerilor lor ("Fericit cel care ca Ulise a făcut o frumoasă 
călătorie"), după spusa lui Joachim Du Bellay pînă la 
denunţarea pagubelor pe care le aduc ("Apropiindu-ne de cel 
mai îndepărtat, noi ne îndepărtăm de ceea ce ne este cel mai 
apropiat şi mai interior"), cum scria G. Thibon. Parafrazîndu-
l pe Descartes, mulţi vor fi acord că peregrinor ergo sum 
(călătoresc, deci exist), căci pe lîngă atîtea denominaţiuni 
care individualizează omul (homo sapiens, homo loquens, 
homo faber, homo ridens, homo symbolicus, homo 
economicus), acesta mai este şi homo itinerans. Gîndim nu la 
turismul contemporan pe cale să devină noua religie a 
planetei, nu la căutarea divertismentului steril sau a 
exoticului  artificial, ci la pelerinajul şi călătoria care 
descoperă o altă lume, care ne aşază în faţa unor noi 
experienţe de viaţă, dar şi spirituale. O călătorie spirituală, un 
pelerinaj într-un loc sacru determină o transformare a sinelui, 
o metamorfoză, o reconstrucţie a sinelui. Aceste gînduri pot 
părea uşor anacronice pensionarului din Zoo humain, după 
frumoasa expresie prin care Desmond Morris desemna 
megalopolisul post-industrial în care fiecare cetăţean 
primeşte prin televiziune sau internet o masă informă de 
informaţii, ştiri şi imagini, care îl poartă de pe un meridian pe 
altul, dintr-o emisferă în alta, uitînd astfel propria 
imobilizare, preţul plătit pentru accesul la bunurile de 
consum: nu mai avem timp pentru a descoperi lumea. Jean-
Pierre Laurant scria cu cîtva timp în urmă că deosebirea 
dintre călător şi fugar este anticiparea scopului şi existenţa 
unui loc în care să revii: "Adevărată călătorie este totdeauna 
o reîntoarcere şi cel care a întreprins-o, un pelerin. Restul nu 
este decît rătăcire, drum către moarte".  
    Mircea Eliade scria că toate mitologiile au un munte sacru 
şi este suficient să amintim munţii Olimp, Ararat, Sinai, 
Carmel, Meru, Kunlun, Garizim, Potala, Qaf, Tabor. Aceşti 
munţi sînt locuri de întîlnire a omului cu zeii, fie în practica 
mitică, fie în practica cultului. În tradiţiile religioase şi, cu 
precădere în simbolismul biblic, muntele este trăsătura de 
unire între cer şi pămînt. Templul însuşi este asimilat 
muntelui sacru care înglobează înălţimea, apropierea cerului 
şi a centrului. Pentru Nicolaus Cusanus, centrul este imaginea 
coincidentia oppositorum, sursă a dinamismului, foaierul de 
unde pleacă mişcările de la unul spre multiplu, de la interior 
către exterior, de la non-manifest la manifest, de la etern către 
temporal. În centru este muntele sacru, dar şi arborele sacru, 
axă a lumii; axis mundi pune în comunicare lumile subterane, 
cerul şi pămîntul. Simbolica centrului dă sensul fundamental 
al "spaţiului pelerin", al locului sacru spre care se îndreaptă 
oamenii de la Lascaux, din paleoliticul superior, pînă în 
timpurile noastre. "În ochii lui homo religiosus, spaţiul nu 
este omogen: este un spaţiu în care se desfăşoară viaţa de 
toate zilele dar este o altă realitate spaţială în care se face 
întîlnirea cu divinul. Orice spaţiu sacru implică o hierofanie, 
adică o manifestare a sacrului. Etnologul şi istoricul religiilor 
sînt frapaţi de permanenţa locurilor sacre la populaţiile care 
nu cunoşteau scrisul, ca şi la 
marile culturi. Spaţiile rezervate 
iniţierii sînt totdeauna 
menţinute în aceleaşi locuri. 
După distrugere templelor, după 
reîntoarcerea unei populaţii 
deportate în cursul războaielor, 
templele sînt totdeauna 
reconstruite pe amplasamentul 
anterior", scrie Julien Ries.  
     În Vechiul şi în Noul 
Testament, simbolismul 
mitologic al muntelui sacru este 
ilustrat de o manieră grăitoare. 
Mari evenimente biblice se 
întîmplă pe munte, amintim 
doar teofania de pe muntele 
Sinai, schimbarea la faţă, 
minunea ploii obţinută de Ilie, 
rugăciunea de pe munte. În 
Vechiul Testament găsim 
numeroase trimiteri, directe sau 
indirecte, la munţii lui 
Dumnezeu: "Tu care ziceai în 
cugetul tău: "Ridica-mă-voi în 
ceruri şi mai presus de stelele 
Dumnezeului celui puternic voi 
aşeza jilţul meu! În muntele cel 
sfînt voi pune sălaşul meu, în 
fundurile laturei celei de 
miazănoapte. Sui-mă-voi 
deasupra norilor şi asemenea cu 

Cel Preaînalt voi fi" (Isaia 14,13), "Tu ceri pecetea 
desăvîrşirii, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. 
Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu; (...)Tu erai 
heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel 
sfînt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor 
de foc" Iezechiel 28, 12-14), "Binecuvîntările tatălui tău 
întrec binecuvîntările munţilor celor din veac" (Facerea 49, 
26). Psalmul 47 vorbeşte despre lanţul simbolic sacru 
Dumnezeu-munte-cetate-palat-cetăţuie-templu-centrul lumii: 
"Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului 
nostru, în mun tele cel sfînt al Lui; Bine întemeiată spre 
bucuria întregului pămînt. Muntele Sionului, coastele de 
miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare. Dumnezeu în 
palatele ei se cunoaşte, cînd o apără pe ea. (...) Precum am 
auzit, aşa am şi văzut, în cetatea Domnului puterilor, în 
cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea 
în veac. Primit-am, Dumnezeule, mila Ta, în mijlocul 
locaşului Tău" . 
    Coborîrea lui Dumnezeu pe muntele Sinai nu este cea mai 
veche manifestare a divinului pe munte, dar "este în mod 
incontestabil unul din marile momente ale istoriei umane, 
pentru că ea revelează monoteismul, pentru că  ea instaurează 
legea deschideii universale (Decalogul), dar şi de asemenea 
pentru că este de o remarcabilă frumuseţe", notează Jean-
Paul Roux într-o carte despre munţii sacri şi munţii mitici. 
Vechii evrei nu conteneau să cînte munţii: "Doamne, cine va 
locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfînt 
al Tău?" (Psalmul 14, 1), "Fi-va în vremurile cele de pe 
urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste 
vîrfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi 
toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni 
şi vor zice: "Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa 
Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să 
mergem pe cărările Sale". Căci din Sion va ieşi legea şi 
cuvîntul lui Dumnezeu din Ierusalim" (Isaia 2, 2-3).
     Teofania de pe muntele Sinai sau de pe Horeb este una 
dintre cele mai pilduitoare învăţături din Vechiul Testament: 
"Şi depărtîndu-se (Moise-n.n.) odată cu turma în pustie, a 
ajuns pînă la muntele lui Dumnezeu, la Horeb; Iar acolo i S-a 
arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea dintr-un 
rug; şi a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci 
Moise şi-a zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că 
rugul nu se mistuieşte".(...) Şi Domnul a zis: "Nu te apropia 
aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe 
care calci este pămînt sfînt!" Apoi i-a zis iarăşi: "Eu sînt 
Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul 
lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov!" Şi şi-a acoperit Moise faţa 
sa, că se temea să privească pe Dumnezeu.(...) Vino dar să te 
trimit la Faraon, regele Egiptului, ca să scoţi pe fiii lui Israel, 
poporul Meu, din ţara Egiptului!"(...) Zis-a iarăşi Moise către 
Dumnezeu: "Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi 
zice: Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi...Dar de-
mi vor zice: Cum îl cheamă, ce să le spun?" Atunci 
Dumnezeu a răspuns lui Moise: "Eu sînt Cel ce sînt" 
(Ieşirea, 3, 1-14).   
    Această expresie – Eu sînt Cel ce sînt – este una dintre cele 
mai studiate, deopotrivă de teologi şi filosofi evrei şi creştini, 
din Evul Mediu pînă în zilele noastre, avînd o semnificaţie 
filosofică, esoterică, teologică şi spirituală, pe care Etienne 
Gilson o caracteriza, printr-o formulă luminoasă, dar dificilă, 
drept o "metafizică a Ieşirii".  Povestirea biblică continuă cu 
venirea evreilor din Egipt  şi ajungerea lor la poalele 
muntelui Sinai: "Suie-te la Mine în munte şi fii acolo, că am 
să-ţi dau table de paitră, legea şi poruncile, pe care le-am 
scris Eu pentru învăţătura lor!"(...) S-a suit deci Moise şi 
Iosua în munte şi un nor a acoperit muntele. Slava Domnului 
s-a pogorît pe Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile, iar 
în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul 
norului. Chipul slavei Domnului de pe vîrful muntelui era în 
ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor. Şi s-a suit Moise pe 
munte şi a intrat în mijlocul norului; şi a stat Moise pe munte 
patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi" (Ieşirea 24, 12-18). 
Muntele este o cale privilegiată de comunicare între cer şi 
pămînt: "Nici un document, din acesată perspectivă, nu 
egalează povestirea teofaniei de pe Sinai. Dumnezeu coboară, 

omul urcă. Acesta urcă şi 
coboară în mai multe rînduri, 
aproape fără încetare, precum 
îngerii pe scara lui Iacob, 
făcînd un du-te vino între 
divinitate şi popor", scrie Jean-
Paul Roux în cartea amintită.  
Acest eveniment unic, al 
teofaniei de pe muntele Sinai, 
deschide căi de înţelegere a 
relaţiei între Dumnezeu şi 
munte; versetele biblice 
vorbesc deopotrivă de  nori dar 
şi de foc, de rugul care nu se 
mistuieşte. Numerele nu pot 
trece nici ele neobservate: 
patruzeci de zile a petrecut 
Moise cu Dumnezeu, tot atîtea 
cîte vor trece de la Învierea 
pînă la Înălţaterea lui Isus; şase 
zile a fost acoperit muntele de 
nori, şase zile a durat procesul 
creaţiei.
     Povestirea Schimbării la 
faţa, unul din marile momente 
ale vieţii lui Iisus, are unele 
corespondenţe cu Sinaiul: "Şi 
după şase zile, Iisus a luat cu 
Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe 
Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-
un munte înalt, de o parte. Şi s-
a schimbat la faţă, înaintea lor, 
şi a strălucit faţa Lui ca soarele, 

iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.(...) iată un nor 
luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nori zicînd :"Acesta 
este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta 
asculataţi-L". Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pămînt şi 
s-au spăimîntat foarte.(...) Şi pe cînd se coborau din munte, 
Iisus le-a poruncit, zicînd:Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi 
văzut, pînă cînd Fiul Omului Se va scula din morţi" (Matei 
17, 1-9).  Tot pe un munte are loc şi Înălţarea lui Isus, relatată 
de evanghelişti cu sobrietate, contrastînd cu exuberanţa 
teofaniei de pe muntele Sinai: "Bărbaţi galilelieni, de ce staţi 
privind la cer? Acest Iisus  care S-a înălţat de la voi la cer, 
astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergînd la cer. Atunci ei 
s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al 
Măslinilor" (Faptele sfinţilor apostoli 1, 11-12).
     Rezumînd tradiţiile biblice şi pe cele ale artei creştine, 
Champeaux şi Sterckx, autori ai unei remarcabile Introduceri 
în lumea simbolurilor, desprind trei înţelesuri simbolice 
principale ale muntelui: muntele uneşte cerul şi pămîntul; 
muntele sfînt este aşezat în centrul lumii, fiind o imagine a 
lumii; templul este identificat cu acest munte. La rîndul lor, 
Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant, autori ai celebrului 
Dicţionar de simboluri, fac cîteva notaţii pe marginea 
cosmologiei musulmane şi a simbolismului muntelui Qaf, un 
munte făcut din smarald, din strălucirea căruia ar rezulta 
culoarea bolţii cereşti. Acestei stînci i se mai spune şi stîlpul, 
căci Dumnezu a făcut din ea un fel de reazem al lumii. 
"inaccesibil oamenilor, considerat drept capăt al lumii, 
muntele Qaf constituie limita dinttre lumea vizibilă şi cea 
invizibilă; nimeni nu ştie ce se află dincolo de ea, singur 
Dumnezeu cunoaşte făpturile ce trăiesc acolo.(...) Un 
simbolism mai esoteric apare la autorii mistici. În Trandafirul 
Tainei de Mahmud Shabestan, se pune întrebarea: Ce sînt 
pasărea Simorgh şi muntele Qaf? La aceasta, Lahiji răspunde 
printr-un comentariu potrivit căruia muntele Qaf, ca munte 
cosmic, este interiorizat ca munte psihocosmic. Simorghul 
semnifică Ipseitatea unică absolută. Muntele Qaf, sălaşul său, 
este realiatatea veşnică a omului, respectiv forma epifanică 
perfectă a aşa-numiului haquqat divin, de vreme ce Fiinţa 
divină (Haqq) îşi află într-însa epifania, cu toate numele şi 
atributele ei".  
    Dumnezeu se face auzit de pe vîrfurile munţilor, dar 
înălţimile pe care omul urcă doar pentru a-l onora pe om sînt 
semne ale trufiei, ascensiunea fiind evident de natură 
spirituală, înălţarea fiind un progres spre cunoaştere. Acelaşi 
simbolism al muntelui, al urcuşului spre spiritualitate, al 
cunoaşterii unei lumi profunde îl întîlnim în Creanga de aur 
a lui Mihail Sadoveanu, cînd Stamatin le povesteşte mai 
tinerilor săi învăţăcei despre cum l-a cunoscut pe bătrînul 
Mag: "Atunci m-am suit în muntele ascuns pe care 
contimporanii mei nu-l cunosc. Între vîrtejuri de zloată am 
ajuns pînă la lăcaşul său, într-un loc unde trei izvoare vii saltă 
de subt piatră zbătîndu-se ca viperele înţelepciunii lui celei 
fără de moarte şi murmurîndu-i numele într-o altă limbă decît 
cea schimbătoare a oamenilor. Ascultaţi ce-am văzut. Cenuşa 
veche sta încă în vatra părăsită; lătra în adîncime căţelul 
pămîntului; am intrat şi l-am găsit palid şi semeţ în jilţul tăiat 
în stîncă". Să mai amintim că muntele a fascinat deopotrivă 
pictori, scriitori, psihanalişti, muntele fiind nu numai un 
frumos motiv pictural şi literar, ci şi un simbol al căutării 
perfcţiunii.

Călătorii şi pelerinaje 
iniţiatice (III)

Bogdan Mihai MANDACHE

(va urma)
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2. 1 – Paştele în viziunea lui Moise (Ex 12,1-51)

În acest capitol, cartea Exodului face o descriere detailată a 
sărbătorii Paştelui, care este prezentată pentru prima oară în 
Biblie cu lux de amănunte, ceea ce lasă să se întrevadă că evrei 
cunoşteau deja această sărbătoare pe care o şi practicau 
strămoşii lor deja încă din timpurile de demult. Se ştie, de 
asemenea, că evreii nomazi aveau o sărbătoare anuală în jurul 
unui eveniment istoric precis, când evrei au recunoscut public 
actul salvator din partea Dumnezeului lor. Acest text biblic care 
ne pune în faţă sărbătorirea Paştelui, este pericopa din Ex 12,1-
13,16. Acest text biblic nu ne prezintă însă o relatare unitară 
despre ieşirea evreilor din Egipt, el se referă la un tot de fapte şi 
un ansamblu de texte liturgice provenind din diferite surse 
textule, din diferite epoci de timp şi de la diverşi autori, care au 
relatat aceste fapte. Avem în acest text o lungă secvenţă ritualo-
liturgică şi care nu se prezintă nici pe departe ca o prelungire al 
relatării ieşiri evreilor din Egipt, chiar dacă are, în planul al 
doilea, o anumită legătură cu întreaga pericopă. Sărbătoarea 
Paştelui, săptămâna azimelor şi răscumpărarea primiţilor erau 
celebrării bine structurate şi care se desfăşurau în mod 
tradiţional primăvara. Ele sunt fructul, pe de o parte, a unei 
istorii bogate în tradiţii, iar, de altă parte, evocă aspecte reale a 
acelei nopţi de Paşti, care constituie nucleul întregului proces 
religios ce s-a îmbogăţit de-a lungul timpului prin adăugirea a 
tot felul de tradiţii şi obiceiuri ulterioare. 

Textele biblice care ne redau codificarea definitivă ritual-
liturgică al celebrării Paştelui, împreună cu sacrificiul mielului 
şi săptămâna Paştelui, aparţin desigur stratului textul sacerdotal 
avându-şi originea în epoca târzie a exilului, aşa susţin mai toţi 
exegeţi. De asemenea, de-a lungul celor trei sărbători ale 
pelerinajului, care sunt: azimele, săptămânile şi corturile, 
sărbătoarea Paştelui a intrat în calendarul liturgic al celor trei 
sărbători anuale, care erau evident de origine agricolă şi cu 
toată probabilitatea şi de origine cananne, reluate mai apoi de 
fiecare sanctuar în parte, sau, în cele din urmă, chiar de templul 
de la Ierusalim. În textul biblic din Ex 23,1-33 şi 34,1-35 care 
erau mai vechi decât Ex 12,1-51 se vorbea de fapt despre azime 
(cf. primiţiile de orz) şi nu despre sărbătoarea Paştelui. La Paşte 
cu azime urma sărbătoarea Săptămânilor sau, cum se mai 
numea ea, a secerişului, iar apoi sărbătoarea Corturilor sau a 
recoltei. În ceea ce priveşte originile acestor sărbători avem: 

a) iahvist (Ex 34,18-23); 
b) elohist (Ex 23,11-17); 
c) deuteromomist (Deut 26,1-16); 
d) codul sacerdotal (Lev 26,1-46). 
În textul din Ex 12,15 ne surprinde prezenţa unei expresii, 

care merită să fie analizată aparte: ”să daţi la o parte” sau ”să 
faceţi să dispară”. Literar însă avem expresia ”a înceta”, ca şi 
în cazul verbului şabat. Sensul acestui termen era următorul, 
trebuia să dispară tot ceea ce aparţine de anul precedent, adică 
de trecut. Prezenţa acestui cuvânt a dat naştere la interpretări 
ulterioare şi anume, săptămâna azimelor, care însemna 
recoltatul şi oferta primiţiilor de orz, adică primele cereale care 
s-au copt deja şi care însemna şi un repaus de primăvară în 
aşteptarea secerişului, s-a unit cu sărbătoarea Paştelui. Se ştie că 
sărbătoarea Paştelui, din cauza ritului sângelui şi al sacrificiului, 
s-a unit cu cea de a zecea plagă referitoare la primii născuţi în 
Egipt, deci şi la azime cu jertfa primiţiilor. Sunt toate puse în 
legătură cu acest eveniment central cu care se termină ieşirea 
definitivă a evreilor din Egipt, deci cu libertatea mult aşteptată. 
Mai trebuie spus, ca Ex 12,17 converg asupra ieşirii din Egipt şi 
asupra memorialului, adică avem de-a face în acest caz cu două 
celebrări reunite în una singură. Povestirea pascală din Ex 12,1-
51 este reprezentată în principal de tradiţia sacerdotală (cf. Ex 
12,1-20. 28. 37. 40-51; 13,1-2), dar şi de texte pre-
deuteronomice. De exemplu, alţi exegeţi sunt de părere, ţinând 
cont şi de rezultatele criticii literare, că Ex 12,24-27 şi 13,3-16 
aparţin stratului pre-deuteronomist şi un alt strat, iahvist, pus în 
contextul ritual-liturgic, păstrează vechiului ritual pascal, sau 
cum mai este el numit în de obştie pre-biblic, (cf. Ex 12,21-22a. 
23b), sau biblic (cf. Ex 12,22b-23a. 27a), precum şi textul cu 
cea de zecea plagă, adică plaga care l-a determinat pe faraon să 
acţioneze pentru că au fost loviţi cu moartea primilor născuţi a 
egiptenilor (cf. Ex 12,29-34). Tot de curentul iahvistului aparţin 
şi textele despre plecarea-expulzare a evreilor din Egipt, 
îmbinat cu celălalt motiv pascal despre azime (cf. Ex 12,39-39). 
În sfârşit, Ex 12,35-36 ar fi fost redactate în spiritul iahvistului. 
În contextul respectiv, este semnificativă menţiunea din Ex 
12,1.43 care fac referinţă directă la Paşte: 

v.  1:”Domnul i-a spus lui Moise şi lui Aaron în ţara 
Egiptului!” 

v.43:”Domnul i-a spus lui Moise şi lui Aaron!”
Avem de-a face cu două prescrieri de origine evident 

mozaice, dar pronunţate de Dumnezeu în două ocazii diferite, 
probabil prima tradiţie a fost pronunţată imediat după trecerea 
Mării Roşii, iar cea de a două în plin deşertul Sinai. Ambele 
tradiţii textuale scot în evidenţă faptul cu sărbătoarea Paştele 
este un adevărat memorial al ieşirii evreilor din Egipt. Avem de 
a face cu sărbători şi cutume total diferite în Israel, adică 
sărbătoarea Paştelui ca fiind o sărbătoarea a pâinilor nedospite 
sau a azimelor şi ca sărbătoare dedicată răscumpărării tuturor 

primilor-născuţi. Sărbătoarea anuală a azimelor ar putea fi o 
sărbătoare rurală şi deci agricolă, care era celebrată la începutul 
secerişului (cf. Deut 16,9). Este vorba despre un rit de reînnoire 
sau reîncepere, căci ”cu acest prilej se consuma pâine făcută din 
grâne noi, fără aluat, adică fără nimic care vine din vechea 
recoltă”, spunea renumitul exeget francez R. De Vaux. Israelul 
adoptă această sărbătoare după trecerea Iordanului în Canaan 
conferindu-i o semnificaţie nouă raportând-o la ieşirea din 
Egipt. (cf. Ex 12,39). De fapt, ritualul ”sacerdotal” din Ex 12,1-
20 unifică Paştele cu sărbătoarea propriu zisă a pâinilor fără 
aluat. Calendarele vechi liturgice, cum ar fi cel din Ex 23,15 şi 
34,18 nu fac, din păcate, de nici o legătură între cele două 
sărbători. Datorită complexităţii acestei sărbători, lucrurile s-au 
amestecat cumva în prima parte. Oricum, fiecare sărbătoare 
evocă un aspect particular de ceea ce s-a petrecut în acea zi. 
Textele liturgice de mai târziu vor face referinţă şi ele la mai 
multe amintiri legate de eliberarea minunată a evreilor din 
sclavia Egiptului. Sacrificiul primilor născuţi din partea 
egiptenilor a fost preţul foarte mare pe care egipteni au trebuit 
să-l plătească pentru ca evreii să se bucura cu adevărat şi să 
înveţe cât de preţios lucru este a fi cu adevărat liber (Ex 12,12). 
Mai târziu, creştinismul va prelua acest concept libertate şi-l va 
transforma în fundamentul însuşi al credinţei, atunci când 
apostolul Paul afirmă fără nici un înconjur: 

”Pentru libertate ne-a eliberat Cristos!” (Gal 5,1).
Cristos nu ne-a răscumpărat ca să ne schimbăm sclavia cu o 

altă sclavie, ci pentru a ne face liberi cu adevărat. În acesta 
constă însăşi esenţa creştinismului! În acea noapte Dumnezeu a 
trecut pe la fiecare casă a evreilor, pentru a-i duce pe oameni în 
ţara libertăţii, iar acum Cristos ne cheamă la adevărata libertate, 
pentru că în creştinism numai omul liber îl poate sluji cu 
adevărat pe Dumnezeu. 

2. 2.- Paştele sărbătorit în Ţara Egiptului (Ex 12,1-28) 

În cazul de faţă, este vorba de localizarea sărbătoririi 
Paştelui imediat după momentul eliberării din Egipt. Această 
sărbătoare prezintă câteva particularităţi demne de luat în 
seamă:

a) grăbiţi-vă şi sacrificaţi câte un miel (cf. Ex 12,5); 
b) să luaţi un mănunchi de isop şi să stropiţi cu sânge cei 

doi uşori ai uşii (cf. Ex 12,7); 
c) consumarea mielului într-un loc profan (cf. Ex 12,8); 
d) toţi evrei să-l consume în mare grabă, puri sau impuri 

(cf. Ex 12,11). 
Acest text este introdus cu nişte date istorice deosebit de 

importante, adică ”prima luna a anului”, aşa cum se întâmplă 
şi cu alte prilejuri care prezintă un interes naţional, cum ar fi: 
alianţa sinaitică (cf. Ex 19,1-25) sau inaugurarea templului de la 
Ierusalim (cf. 1Re 6,1-14). Sărbătoarea Paştelui se va referi la 
întreaga ”obşte a lui Israel” (Ex 12,3). Toţi trebuiau să sacrifice 
”un miel din fiecare casă”, pe care aveau obligaţia să-l 
jertfească ”în ziua zecea a acestei luni”, relatează în continuare 
acest text. În caz că o familie era prea mică, atunci capul 
respectivei familii trebuia ”să se întovărăşească cu vecinul 
său” şi astfel să sărbătorească Paştele în comun (Ex 12,4). 
Toate aceste date sunt forte importante şi ele trebuie respectate 
în tocmai. 

Înainte de exilul babilonic (598-535 îC) luna aceasta în care 
se sărbătoarea Paştele se chema abib, sau luna spicelor (cf. 
Deut 16,1). Era un termen de origine canannee, care ar 
corespunde lunilor martie-aprilie, în timp ce după exil şi-a 
schimbat numele în nisan. De data aceasta s-a folosit un termen 
de origine babiloniană, aşa cum ni se confirmă în Neh 2,1 şi Est 
3,7. Mai târziu, o dată cu adoptarea termenului nisan, Israelul a 
adoptat şi calendarul de primăvară tot sub influenţa babiloniană. 
Pe de altă partea, sărbătoarea Paştelui era o sărbătoare 
eminamente de familie, în cadrul căreia nu era necesară 
prezenţa unui preot, de altfel nici nu avea vreun rol deosebit de 
îndeplinit în cadrul acestei sărbători. La origine, aşa cum se ştie 
deja, sărbătoarea Paştelui era celebrată în exclusivitate de către 
păstori. Într-adevăr, sărbătoarea acesta însemna oferta primiţilor 
şi care trebuiau separate între ele la început. Cu toată 
probabilitatea, oferta primiţilor era în schimb specifică vieţii 
sedentare sau chiar agricole, mai întâi cananne, iar mai apoi 
celei israelite. Caracterul pastoral al sărbătorii Paştelui este 
confirmat şi de jertfirea unui miel consumat cu azime şi ierburi 
amare, care prevedea interzicerea zdrobirii oaselor şi de ritualul 
sângelui. Septuaginta introduce aici expresia luată din v. 46: 
”os din el să nu zdrobiţi” . Avem exprimat conceptul sacral de 
integritate, conform căruia nu era voie în nici un caz să fie 
sfărâmate oasele (cf. Num 9,12, In 19,36). M. Eliade în: Istoria 
credinţelor şi ideilor religioase, (Cluj-Napoca, 1981, vol. I, pag. 
14-15), scria despre aceasta următoarele: ”Importanţa unei idei 
religioase arhaice este confirmată de capacitatea de a 
supravieţui în epocile posterioare. Astfel, credinţa că animalul 
poate renaşte pornind de la oasele sale se întâlneşte într-un 
număr considerabil de culturi. Acesta este momentul pentru 
care era interzis să se zdrobească oasele animalelor care urmau 
să fie consumate. Este vorba de o idee proprie civilizaţiilor 
vechi de vânători şi de pastori, dar care a supravieţuit în religii 
şi mitologii mult mai complexe!” Un exemplu concret ne oferă 
Ez 37,1-14, în care Dumnezeu anunţă aici restaurarea mesianică 
a lui Israel după toate suferinţele şi durerile exilului. Însă, prin 
simbolurile folosite, autorul orientează deja spiritele spre ideea 
unei învieri individuale a cărnii şi care a fost întrevăzută de Iob 
19,25-29, dar care este în mod explicit afirmată în: Dan 12,2; 
2Mac 7,9-14; 23-36; 12,43-46. Alte prevederi privind Paştele 
sunt următoarele:

a) specificarea datei precisă a sărbătorii Paştelui de către 

evrei: ”în ziua paisprezecea a lunii între cele două seri!” (Ex 
12,6). Expresia ”între cele două seri” se regăseşte şi în Lev 
23,5 şi Num 9,3 şi se referă, fie la apusul soarelui şi la 
asfinţitul său (farizei), fie între asfinţitul şi noaptea plină, 
adică în miez de noapte (samariteni). Mişna (adică Pesahim 
5,1) hotărăşte sacrificiul la ora a opta şi jumătate, care este 
ora 14,30 şi oferirea sa o oră mai târziu, la orele 15,30. În caz 
că coincidea cu ziua de sâmbătă, totul se anticipa cu o oră, 
pentru a nu călca şabbat-ul. Dificultatea de interpretare sau 
varietatea de orar, s-au ivit după aşezarea poporului în 
Palestina, care nu mai obişnuia să aducă sacrificii nocturne, 
cum se întâmpla pe vremea când erau triburi nomad; 

b) mielul pascal: Acest miel trebuie să fie fără nici un 
cusur, de ”parte bărbătească, fără meteahnă” şi ”de un an” 
(Ex 12,5). Cu sângele mielului sacrificat, se vor unge 
”amândoi uşorii şi pragul de sus al uşii caselor!” (Ex 12,7); 

c) pregătirea mielului: carnea mielului ”să friptă la foc”, 
fiind consumată nu cu pâine, ci cu ”azime şi cu ierburi 
amare”, care să-şi amintească cât de grea a fost viaţa trăită de 
evrei în Egipt, printre străini (cf. Ex 12,8). 

Azimele sunt reminiscenţele unei alte sărbători agricole 
vechi şi deci specifică unei vieţi sedentare a evreilor. În 
prezentul context, referinţele la azime apar mult prea 
devreme nefiind nici pe departe specifice unei vieţi nomade. 
De asemenea, evreilor le era interzis să consume ”mielul crud 
sau fiert”, şi, în plus, trebuiau să-l mănânce în întregime, 
adică împreună cu ”capul, picioarele şi măruntaiele” (Ex 
12,9). De asemenea, nu trebuie ”să rămână nimic pentru a 
doua zi”, iar dacă totuşi a rămas un rest care a fost în plus, 
acesta trebuia pur şi simplu ars. Aşa prevedea ritualul de 
Paşte ce trebuia îndeplinit ca atare (cf. Ex 12,10). De 
asemenea, trebuiau respectate şi următoarele aspecte care nu 
ţineau de esenţa propriu zisă a sărbătorii: 

a) îmbrăcămintea şi încălţămintea: adică ”coapsele 
trebuiau să fie încinse”, ”sandalele în picioare” şi ”toiegele 
în mână”. Totul se desfăşura în poziţie de mare grabă, 
”pentru că este Paştele Domnului!” (cf. Ex 12,11); 

b) acţiuni paralele sărbătorii: Domnul a promis că în 
acea noapte va trece pe la casele egiptenilor şi-i va pedepsi pe 
primii născuţi, fie din om, fie din animale (cf. Ex 12,12). În 
plus, ”sângele va fi un semn” de acum încolo pentru evrei, 
pentru că atunci când Domnul va vedea acest semn, va trece 
mai departe, sărind sau cruţând casele evreilor, adică va 
săvârşi un pesah (cf. Ex 12,13). Trebuie spus, că este un 
moment delicat şi, într-o oarecare măsură, plin de pericole 
pentru turmă deoarece multe animale erau încă tinere. 
Eventualele pericole erau personificate cu un nume de 
distrugător (cf. Ex 12,13(P) şi 12,23 (I). Pentru a putea să-i 
protejeze de loviturile sale se ungeau cu sânge intrarea de la 
corturi sau pragul de sus şi uşorii de la intrarea la corturi; 

c) drumul spre libertate: Acest drum este asigurat pe 
deplin pentru evrei, pentru că Domnul a fost întotdeauna 
alături de poporul său. Domnul va fi alături de poporul său, 
”ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp 
de foc, luminându-i, pentru ca să poată merge!” (Ex 13,21). 
Sunt faimoase diferite manifestări ale prezenţei divine mai 
ales în Pentateuh, cum ar fi: coloana de nor şi coloana de foc 
(tradiţia iahvistă), nor des sau simplu nor (tradiţia eloistă), 
gloria lui Iahve (cf. Ex 24,16-18), manifestată sub forma un 
foc mistuitor (tradiţia sacerdotală). Teologia mistică s-a 
folosit foarte mult de aceste noţiuni, care se pretau pentru o 
asemenea teologie. Dumnezeu însuşi îi va ajuta pe evrei să 
treacă de la viaţa de sclavii la cea de libertate, de la moarte la 
viaţă. Astăzi ei îl preamăresc pe Dumnezeu chiar în 
sărbătoarea lui cu prilejul chemării lor la libertate: 

”Această zi să vă fie spre amintire, 
să o celebraţi ca o sărbătoare a Domnului. 
Ea este ca o pravilă veşnică 
pe care să o sărbătoriţi din neam în neam!”(Ex 12,14).
Intervine în acest verset un cuvânt cheie, ziccārōn, tradus 

de Septuagintă cu µνηµοσυνον şi preluat de Vulgată cu 
termenul de memorial. Numele Paştelui este legat în mod 
intim de un eveniment, care reintrând în sensul general al 
conceptului de zikkaron, este fundamental pentru înţelegerea 
concertului de istorie a mântuirii de-a lungul Bibliei, în care 
intervenţia lui Iahve se face tot mai simţită şi creează mai 
departe motive ale mântuirii, care, la rândul lor, comunică şi 
transmite poporului mai departe cuvântul său de viaţă şi care 
rămâne credincios cuvântului revelat. În plus, ”acest Paşte al 
lui Iahve” (Ex 12,11) trebuia să constituie în tot întregul său 
de evenimente de viaţă şi de moarte, de pedeapsă şi de 
mântuire. Un adevărat zikkaron, care trebuia celebrat de acum 
încolo de-a pururi. În felul acesta, cuvintele cărţii Exodului 
au devenit un adevărat zikkaron sau memorial pentru poporul 
evreu, pentru că ele reamintesc în totdeauna Dumnezeu, 
pentru care se săvârşeşte aceste lucruri cu adevărat minunate: 

”Voi să sărbătoriţi datina acesta ca pe o lege veşnică 
pentru tine 

şi pentru toţi fii tăi!” (Ex 12,24). 
Este o atenţionare din partea lui Iahve, pe care o face din 

nou poporului israelit şi care se cere să fie respectată de toţi 
evreii. De felul cum vor sărbători Paştele, poporul evreu se va 
diferenţia radical de alte popoare politeiste în mijlocul cărora 
trăia. Caracteristic pentru poporul evreu a fost monoteismul 
său necondiţionat în a-l sluji pe Dumnezeul eliberator. 

cultura   religie    filosofie

Paştele, o noapte 
de veghe! (II)

Vladimir PETERCĂ

(va urma)
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Indiferent de domeniul spiritual în care se înscrie, gândul 
care despică timpul, încercând să-şi închipuie momentul sublim al 
genezei, este întotdeauna poetic. „Prozaică - observa cu temei 
George Călinescu - este numai filozofia subiectului, cercetarea 
metodelor de cunoaştere, logica; finalitatea actelor noastre, etica; 
filozofia cauzei primare este prin definiţie, poetică, şi Heraclit, 
Platon, Lucreţiu şi ceilalţi sunt nişte puri poeţi, şi poetică va rămâne 

1întotdeauna orice propoziţie asupra principiilor” . Izvodite din 
2„fiorul cosmogonic” , poemele lui Eminescu înfăţişează, adeseori, 

în dezvoltări mai ample sau mai reduse, grandoarea începuturilor. În 
consecinţă, apropierea acestora de miturile cosmogonice (vedice, 

3caldeice, biblice, greceşti, mazdeiste, gnostice etc. ) au stimulat 
exegeza eminesciană îndreptând-o pe căi dintre cele mai fecunde. 
Însă, indiferent de rezultatele obţinute în 
această direcţie, astfel de cercetări nu au 
făcut decât să îmbogăţească imaginaţia 
poetului, conferindu-i extensiune şi 
adâncime.

Pe de altă parte, operaţia inversă, 
aceea de a desprinde, din această 
întretăiere de idei şi sugestii 
deconcertante, viziunea specific 
eminesciană asupra genezei, s-a lăsat 
încă aşteptată. În aceste condiţii, 
imaginea artistică a Creaţiei, din 
Scrisoarea I, pare a creşte din pământ 
străin. „Cosmogonia aceasta e - după 
Călinescu - o dezvoltare a celeia din Rig-

4Veda” . Astfel, una din cele mai inspirate 
pagini din literatura lumii s-a născut 
doar în umbra imaginaţiei şi a cugetării 
vedice. În aceasta situaţie, fundamentele 
pe care şi-a clădit Eminescu o asemenea 
viziune şi înrâurirea pe care a suferit-o 
din partea modelului sanscrit nu pot fi 
elucidate decât printr-o atentă comparare 
a textelor.

Ca atare, pentru a urmări şi înţelege mai bine argumentele şi 
consideraţiile discursului nostru critic este necesar să reproducem 
cele două texte menţionate mai sus, imnul vedic şi corespondentul 
său din Scrisoarea I:

Atuncea nefiinţa, fiinţa nu erau
A aerului mare, boltitul cort din ceriu
Ce-acoperea atuncea?... Şi-n ce se ascundeau
Acele-acoperite... Au în noianul apei
Au în genune...
Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor
Si noaptea-întunecată de ziua ce-a senină
Nu era despărţită
Şi fără de răsuflet sufla în sine însuşi
Ne mai numitul Unul... Şi-afara de aceste
Nimic n-a fost pe-atuncea
Şi-atât de întuneric era, ca un okean
Neluminat, şi totul era adânc ascuns
În început. Şi Unul învăluit în coaja-I
Uscată, prinde viaţă din tainica căldură
Ce singur el o are.
În început pătruns-au iubirea pe-acel Unul
O sete sufletească (-) a facerii sămânţă (-)
Şi cercetând în inimi aflat-au înţelepţii
Puntea, care fiinţa unia cu nefiinţa
În raza ce din chaos văzură înţelepţii
Au fost-au în adâncuri sau fost-au de asupra (?)
Seminţe presărară, născutu-s-au tării
Jos firea, sus se-nalţă puterea şi voinţa
Dar cine oare-o spune, şi cine a vestit-o
De unde-(i) ea venită făptura cea întinsă (?)
În urma ei veniră chiar zeii... Cine ştie
de unde ei veniră? O ştie poate el
Din care toată firea luat-au început
Şi fie c-au făcut-o sau chiar că n-au făcut-o
El care sus din ceruri asupra-ne priveşte

5El ştie... Dar se poate că însuşi el nu ştie.

*   *

„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochiu care s-o vază,
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace
Dar deodat-un punct se mişcă... cel dintâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iar el devine Tatăl...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,
Sunt atrase in viaţă de un dor nemărginit.
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici;

Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi;
Muşti de-o zi pe-o lume mica de se măsură cu cotul,
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul
Cum că lumea asta-ntreaga e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi naintea-i întuneric se arată.
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze,
Mii de fire viorie ce cu raza încetează,
Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adâncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă...
Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric
Căci e vis al nefiinţii universul cel himeric...”

În linii mari, între Imnul creaţiunii şi cosmogonia Scrisoarea 
I se pot constata frapante similitudini, începând cu reprezentarea 
stării de a fi a increatului, ce se răsfrânge din tensionata nelinişte a 
minţii omeneşti, care încearcă să şi-l închipuie şi sfârşind cu prima 
mişcare care se produce în cuprinsul acestuia. Momentul 
delimitărilor iniţiale, acea plină de măreţie desfacere din haos a 
„coloniilor de lumi”, ca şi ampla consideraţie lirico-filozofică, ivită 
din cutremurarea gândului în faţa colosalei disproporţii dintre 

spectacolul nesfârşirii cosmice şi cel al 
efemerei existenţe umane şi al absurdei 
vanităţi a acesteia, nu mai sunt în imnul indic.

Exceptând, deci, propoziţiile 
referitoare la imaginea increatului, ca şi a 
modului în care s-a produs mişcarea iniţială, 
întrucât ar putea lărgi discuţia asupra ariei mai 
multor mitologii şi filozofii vechi, cele mai 
notabile şi mai incitante puncte de contact 
între fragmentul eminescian şi opera sanscrită 
par a se fi stabilit în jurul conceptelor de kama 
(dorinţă, iubire) şi dor nemărginit. Instituindu-
se ca un centru al acestei părţi a Scrisorii I, 
dorul nemărginit devine totodată un centru al 
universului însuşi, întrucât întreaga mişcare a 
acestuia se desfăşoară parcă în jurul său, pe de 
o parte, lumile se precipită spre limanul 
luminii si al vieţii, pe de alta, cohorta 
„microscopicelor popoare”, ca şi lumea însăşi, 
îşi mai trăiesc „clipa”, înainte de a se cufunda 
într-un alt haos.

Raportat la această întinsă şi 
dinamică imagine a genezei, textul vedic 
înfăţişând apariţia Fiinţei primordiale, 
creatoare de lumi prin kama, este de o 

concizie care frizează ariditatea, asemenea unei afirmaţii ştiinţifice:

„Şi Unul, învăluit în coaja-I
Uscată prinde viaţă din tainica căldură
Ce singur el o are.
În început pătruns-au iubirea pe-acel Unul
O sete sufletească (-) a facerii sămânţă (-).”

În ceea ce priveşte viziunea infinitului generator de „roiuri 
luminoase”, textul eminescian este mai apropiat de unele imagini 
existente în poemul lui Titus Lucreţius Carus, De rerum natura, 
decât de cele pe care le-am întâlnit în imnul vedic.

Una din tezele fundamentale ale cosmologiei epicureice, cea 
a infinităţii universului, se împleteşte, în mod logic, cu ideea 
existenţei mai multor lumi. Primii atomişti greci, Leucip şi 
Democrit, au fost, probabil, şi promotorii acesteia. Continuatorul 

6necontestat al fizicilor, filozoful Epicur , o afirmă cu aceeaşi 
convingere, iar Lucreţius, admiratorul său, o dezvoltă entuziast într-
un poem lirico-filozofic de mare 
întindere:

…Precum o spune răspicat şi lucrul
Şi ne-o arată lămurit şi limpede
Natura însăşi a nemărginirii,
Fiindcă, dar, în orice parte golul
Se-ntinde fără margini, şi atomii
În număr fără număr şi-n tot felul
Plutesc prin hău, puzderii nesecate,
Mânaţi în veci de-o veşnică mişcare,
Deloc nu este de crezut că numai
Un singur cer a fost creat şi-un singur

7Pământ…

Viziunea lucreţiană despre 
naşterea şi dispariţia „întrulocărilor 
de-atomi” se desfăşoară, după Al. 
Dima, „în sensul cosmogoniilor 
orientale şi ale materialismului 

8filozofic ionian” . „Puzderiile 
nesecate” de atomi, care, în spaţiul 
nesfârşit, se combină neîncetat şi în 
cele mai felurite chipuri dând naştere la noi mări şi pământuri, 
amintesc de „roiurile luminoase” din Scrisoarea I. Însă în vreme ce 
la poetul latin, lumile se nasc conform legilor fizicii epicureice, la 
Eminescu există o forţă, dorul nemărginit care le face să ţâşnească 
din haos precum apele unui izvor, însă al cărei conţinut şi natură 
sunt greu de definit.

La acest nivel al cercetării, problema abordată, originalitatea 
viziunii eminesciene asupra genezei, impune examinarea atentă a 
paginilor care au păstrat cele dintâi bruioane ale viitoarei 
capodopere pentru a surprinde modul în care s-a închegat această 
fascinantă cosmogonie. Din acestea, desprindem câteva fragmente:

„Într-a haosului lume trimiţi colonii de stele
Pe câmpiile albastre ale cerurilor tale
Stupi bătrâni trimiţi tu(n) lume, mândre colonii de stele
Ce roind în fluvii albe se-mprăştie-n (in)finit”

*   *

„Stup bătrân eternitate - roiuri tu

trimiţi de stele - ca să împle
ceru-albastru –„

*   *

„În câmpiile albastre ale cerurilor - pleacă
Colonii de stele de-aur dintr-a raiului prisacă
Ce roind în fluvii albe se-mprăştie-n (in)finit”

*   *

„Ce-i etern? Cine consumă sâmburul aurit din soare?
9lumi împinge spre peire ca isvoarele-nspre mare.”

*   *

„O greşeală universul a comis. Din nemişcarea
Cea eternă în trecutu-i, viermui un punct - din care
Îşi scrinti tot infinitul paraliticul lui somn
Ş'espiarea lungă, cruntă, a pornirii lui rebele
E viaţa. Spre echilibrul liniştitei întocmele

10Realeargă tot ce este cu dor lung, nestins, insomn.”

*   *

„Şi în urmă-le-o vecie din nălţimi abia văzute
Şi din sure văi de caos colonii de lumi pierdute
Ar fi isvorât în râuri într-un spaţ despopulat
Dar şi ele-atrase tainic, fără gând şi fără vrere
Cu-a lor roiuri luminoase dup-o lume în cădere

11Într-o eternă-armonie-o ninsoare-ar fi picat.”
(Memento mori)

Examinarea variantelor existente în ediţia Perpessicius arată 
limpede că nucleul în jurul căruia se va constitui Scrisoarea I este 
imaginea obsedantă a unor „mândre colonii de stele/ Ce roind în 
fluvii albe se-mprăştie-n infinit”. În poemul Memento mori, ca şi în 
variantele sale, imaginea „coloniilor de lumi pierdute” ce „isvorăsc” 
„în râuri” sau „în roiuri” este prezentă în evocarea Greciei antice. 
Desprinsă probabil de aici, viziunea aceasta pare a-şi căuta un cadru 
pe măsura grandorii care o animă. Numai astfel se explică frecvenţa, 
în primele variante ale lucrării, a „coloniilor de stele”, „roind în 
fluvii albe” din a „raiului prisacă” sau a „roiurilor” acestora trimise 
de eternitate „ca să împle ceru-albastru”. Urmând îndeaproape firul 
închipuirii, se poate înregistra, în josul paginii, o sensibilă 
modificare a gândului poetic. După ce au apărut, lumile sunt 
„împinse” de către ceea „ce-i etern” sau de către „moarte” spre 
„peire”.
În acest moment al procesului de elaborare, când direcţia pe care 
avea să se înscrie faimoasa creaţie nu era încă limpede, ideea 
zădărniciei strădaniei umane sau a lipsei de sens a existentului 
(prezentă în varianta Ce-i etern? şi în poezia de tinereţe, Mortua 
est!) va face posibilă dezvoltarea meditaţiei asupra efemerităţii vieţii 
şi năzuinţelor omeneşti, grăbind constituirea părţii lirico-filozofice 
care îi succede cosmogoniei. Probabil că în prelungirea unei atari 
idei, poetul ajunge să gândească apariţia vieţii ca o „greşeală” a 
universului. Graţie „punctului” care „viermui”, adică se mişcă, 
infinitul „îşi scrinti...paraliticul lui somn”. Drept consecinţă, „tot ce 
este”, „realeargă... cu dor lung, nestins, insomn” ca să restabilească 
echilibrul stricat. Conceptul de dor, care apare pentru prima oară în 
aceste variante, se identifică cu aspiraţia spre nefiinţă a ceea ce 
există. El defineşte acelaşi elan uriaş din Memento mori care, dacă 
Orfeu şi-ar fi aruncat „arfa” în haos, ar fi atras după ea „caravanele 
de sori” şi „cârduri lungi de blonde stele”.

În acest stadiu al căutărilor, adică 
după 1874, revelaţia marilor adâncimi 
poetice şi filozofice cuprinse în Imnul 
creaţiunii din Rig-Veda va amplifica şi 
aprofunda propriile imagini şi idei ale lui 
Eminescu referitoare la începuturi, până 
la completa lor identificare cu gândirea şi 
cu exprimarea mitică. Căci prin sondele 
tot mai profunde ale intuiţiei şi 
închipuirii sale, poetul cobora spre înseşi 
temeliile spiritualităţii româneşti şi 
redescoperea, în felul acesta, modalitatea 
de a intra în contact cu gândirea şi cu 
sensibilitatea primordială. Pe de altă 
parte, prin Eminescu, nedumerirea 
cugetului vedic devine înfiorare în faţa 
marilor incertitudini iniţiale. Mişcarea 
abia întrezărită în tapas („tainica 
căldură”) creşte impetuos şi cuprinde tot 
spaţiul, laconismul textului sanscrit fiind 
înlocuit de imaginea concretă a naşterii 
puzderiilor de „colonii” ale universului. 
Într-un cuvânt, poezia genezei îşi găseşte 

albia ei firească, prin care poate curge nestingherită, cu fulgerătoare 
scăpărări de sublim.

În acest context, concluzia care se impune, în urma 
argumentelor invocate mai sus, nu poate să fie decât una singură: 
cosmogonia indiană nu reprezintă decât creşterea organică a unei 
viziuni-nucleu specific eminesciană a genezei, întrucât sugestiile 
preluate din imnul vedic se adaugă acesteia şi nu invers. 
Cosmogoniile mitice asupra cărora întârzie poetul în procesul de 
creaţie, răsar de obicei în prelungirea imaginaţiei sale, înaripând-o. 
Cu puţine excepţii, elementul comun al tuturor acestora - mai cu 
seamă al celor care au fost definitivate - este viziunea-obsesie a 
lumilor izvorând năvalnic din infinit. Aproape întotdeauna, verbul a 
izvorî comunică ceva din frământarea şi farmecul genezei.

Pentru a susţine şi a fortifica acest punct de vedere nu avem 
decât să procedăm la examinarea câtorva fragmente cu conţinut 
similar, pentru a urmări puterea de iradiaţie semantică pe care a 
imprimat-o Eminescu acestui verb. Cităm, în acest sens, din 
Scrisoarea III, tabloul coborârii înserării peste oastea biruitoare:

eminesciana

Metafora eminesciană a 
genezei
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„Pe când oastea se aşează, iată soarele apune,
Voind creştetele nalte ale ţării să-ncunune
Cu un nimb de biruinţă: fulger lung încremenit
Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit,
Pân' ce isvorăsc din veacuri stele una câte una
Şi din neguri, dintre codrii, tremurând s-arată luna:
Doamna mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi somn”.

În continuare, menţionăm, din ediţia Perpessicius, câteva 
modificări succesive care s-au produs în substanţa acestui fragment 
până s-a ajuns la forma definitivă, reprodusă mai sus:

„La câmp limpede sub corturi, oastea mândră se aşează
Pe când luna se arată, iară ape scânteiază
Iară Dunărea bătrână mişcă trestia-i pe 
maluri
Oceanul cel de stele s-oglindează-n a ei 
valuri
Împrejurul unor focuri depărtate colo 
şed

12Străjile cu lănci înfipte...”

*   *

„Pe când oastea se aşează, roşu soarele 
apune
Cu un nimb de biruinţă voind ţara s-o-
ncunune
O fulgerătură lungă în apus a-ncremenit
Peste creştete de munte strălucind în 
infinit
Pân' ce isvorăsc pe ceruri stele una câte 
una
Şi din neguri, peste codri, tremurând 

13răsare luna”.

Cu inegalabilul său simţ artistic, 
Eminescu a întârziat mult asupra acestor 
versuri până ce a găsit imaginea 
grandioasă pe care o cunoaştem. Într-o 
primă versiune, „aşezarea” oştirii în corturi are loc într-un cadru 
nocturn, dominat de „arătarea” lunii şi de „scânteierea” apelor. 
Numaidecât însă, într-o nouă reluare a textului, acestora li se adaugă 
oglindirea „oceanului de stele” în valurile Dunării. În sfârşit, abia 
într-o a treia variantă, o dată cu apariţia „nimbului de biruinţă” prin 
care soarele în amurg „încunună” crestele de „munte strălucind în 
infinit”, stelele „isvorăsc pe ceruri”, apoi, într-o altă versiune, „din 
chaos” şi, în cele din urmă „din veacuri”. De cele mai multe ori, 
utilizarea unui singur cuvânt aparţinând unui sistem de asociaţii e 
suficientă pentru a declanşa reacţia şi a reface spontan întregul lanţ. 
În cazul de faţă, noţiunea stea şi-a apropiat conceptul de infinit şi 
amândouă au impus pe cel de izvorâre, cu înţelesul de geneză. După 
cum izvorârea stelelor devine un moment al eternei regenerări 
universale, tot astfel victoria de la Rovine se transformă într-un timp 
al renaşterii forţelor morale. Strania corespondenţă între cer şi 
pământ conferă tabloului dimensiuni sublime.

O altă cosmogonie eminesciană memorabilă, cea din 
Luceafărul, se înscrie în aria constatărilor de mai sus, devenind cel 
mai puternic argument în favoarea acestora. În drumul său spre 
Părintele Ceresc, astrul

„Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi,
Cum isvorau lumine:
Cum isvorând îl înconjor
Ca nişte mări, de-a-notul...”

Într-una din variantele poemei care preced forma definitivă a 
acesteia, se pot citi următoarele strofe:

„Vedea ca-n ziua cea de-ntâi(u)
Născând din neguri stele
Umplând a chaosului văi

14Şi isvorând din ele”

*   *

„Din văi de chaos isvorau
În roiuri stele albe
În cercuri mândre se roteau

15Ca un şirag de salbe”

Ulterior, în procesul clarificărilor care s-au produs în procesul de 
creaţie, confruntarea dintre verbele a naşte şi a isvorî, ce păreau să 
fie la un moment dat pe acelaşi plan, s-a soluţionat în favoarea 
termenului pe care subconştientul eminescian l-a ales pentru a 
sugera modul său specific de a-şi închipui geneza.

Astfel, graţie valorilor de sugestie ale vocabularului utilizat 
şi a cadenţei grave a mişcării ritmice, imaginea plină de măreţie şi 
de taină a începuturilor prinde contururi proeminente. Lumine-le, 
din poema publicată, ca şi acele roiuri de stele albe, din variantele 
acesteia, nu sunt decât roiurile luminoase din Scrisoarea I, însă pe 
când în această din urmă există un „dor nemărginit” care desprinde 
lumile din haos, în Luceafărul, ele par a se naşte spontan, în virtutea 
unor legi eterne. În fond, existenţa universului nu este decât o 
succesiune de neantizări şi naşteri de aştri:

„Un soare de s-ar stinge-n cer
S-aprinde iarăşi soare”.

Potrivit acestei înţelegeri, isvorârea continuă a stelelor din 
adâncimile haosului reface, la o altă scară, neistovitul proces al 

primenirii universale. Există, aşadar, la Eminescu, fapt nerelevat 
îndeajuns până acum, o grandioasă şi originală viziune asupra 
genezei. Aceasta nu s-a înfăptuit doar în prima etapă a „facerii”, 
într-un timp indeterminat, în illo tempore, precum în Biblie sau în 
alte mitologii, şi nici nu se repetă numai cu prilejul Anului Nou, ca 

16în unele mituri orientale , ci are loc în fiecare clipă.
Prezenţa unei atari concepţii dinamice asupra mişcării 

universale, a veşnicei regenerări a cosmosului, nu exclude existenţa 
unor elemente eleate în gândirea sa, însă nici nu îngăduie 
exprimarea unui punct de vedere atât de categoric, ca acela al lui 
Tudor Vianu. „Viziunea lui Eminescu asupra lumii - scrie acesta - 
este aceea a unui univers static, din care elementul oricărei deveniri 

17este expulzat” . Or, argumentele demersului nostru au impus, în 
chip necesar şi obiectiv, concluzia că geneza eminesciană nu poate 
fi gândită decât ca un triumf şi o minune a veşnicei deveniri.

Procedând la suprapunerea şi la examinarea fragmentului 
cosmogonic al Scrisorii I, Scrisorii III şi la cel al Luceafărului, 
dimpreună cu tot ceea ce oferă variantele acestora, vom surprinde, 
urmând până la un punct unele sugestii ale psihocriticii lui Charles 

18Mauron , existenţa unor reţele de imagini aproape identice, în ciuda 
contextelor diferite în care acestea 
apar. Vom menţiona, aşadar, 
sintagme şi versuri aparţinând 
primelor manuscrise ale Scrisorii 
I, „colonii de stele de-aur”, „roind 
în fluvii albe se-mprăştie-n 
infinit”, pentru a le pune alături de 
cele care au intrat în poema 
definitivă, „colonii de lumi 
pierdute”, „chaos”, „roiuri 
luminoase”, „isvorând din infinit”. 
În chip similar, dintr-o variantă a 
Scrisorii III, transcriem, „isvorăsc 
pe ceruri stele”, iar din textul 
tipărit, reproducem, „isvorăsc din 
veacuri stele”, după cum din 
bruioanele Luceafărului notăm, 
„chaos”, „isvorau”, „în roiuri stele 
albe”, „se roteau”, spre a le 
compara cu cele existente în 
poemul publicat, „a chaosului 
văi”, „isvorau lumine”, „îl 
înconjor”.

Ceea ce rezultă din 
apropierea şi confruntarea 
termenilor de mai sus, nu este 

decât modul specific eminescian de reprezentare artistică a naşterii 
universului. Cu sublima înfiorare a creatorului mitic, poetul 
închipuie apariţia lumilor aidoma unei ţâşniri de ape în vârtejuri 
năvalnice. Sub formă de „roiuri luminoase” sau de „lumine”, 
acestea „isvorăsc” impetuos din „infinit” sau din „chaos”, purtate de 
elanul nestăvilit al „dorului nemărginit” sau determinate de acţiunea 
altor factori necunoscuţi.

Din aceste raţiuni, cuvântul cel mai adecvat pentru a 
sensibiliza o astfel de viziune rămâne fără îndoială acela prin care 

19exprimăm o atare acţiune, adică verbul a izvorî . În alte situaţii, 
când mişcarea dintru începuturi nu se produce aidoma izvorârii, 
imaginarul eminescian este tributar unor înrâuriri străine. Astfel, 
cosmogonia din Rugăciunea unui dac a fost pusă în relaţie atât cu 
Imnul creaţiunii din Rig-Veda, cât şi cu poemul care deschide cartea 

20Metamorfozelor lui Ovidiu . Nu este exclus ca urmând îndemnurile 
psihocriticii şi lărgind aria investigaţiei, pentru a dobândi mult 
râvnitul mit personal, cercetarea mai multor reţele de imagini în 
care apare verbul a izvorî, să conducă la descoperirea unui mod de 
sublimare a actului creator însuşi, în care este implicat destinul 
poetic eminescian.

gând. 
Vom intra pe terenul relaţiei logos-ului, ca limbaj, cu 

ontologia. În  Despre interpretare, Aristotel subliniată 
funcţia rostirii (άπορωιεσθαι), ca fiind de a face vizibil, de 
a aduce, de a aduce în lumina lui a fi pe cel despre care se 
vorbeşte, adică ceea ce este rostit trebuie extras din acela 
despre care se vorbeşte. 

La o lectură mai atentă, prin situl fenomenologic, 
observăm o fisură ce ascunde o prăpastie între cuvânt şi 
fiinţă. Dacă rostirea face manifest, ca apariţie, pe cea 
despre care ea rosteşte, - fiinţa - , ea nu este fiinţa, ci se 
află la distanţă de aceasta, tocmai prin faptul că ceea ce 
rosteşte trebuie „extras”, adică nu este acelaşi. Mai mult, 
pe linia acestei hermeneutici, apariţia, ca rostire ar trebui 
să instituie esenţa / fiinţa, şi astfel ne aflăm în mijlocul 
principiului  fenomenologic husserlian „Câtă apariţie, 
atâta fiinţă!”

Dacă dăm valoarea cuvenită acestei distincţii de fond 
nu trădăm concepţia lui Socrate, ci dimpotrivă. Dacă 
fenomenul ar manifesta esenţa, atunci şi cuvântul ar trebui 
să fie, aşa cum cere adevărul, identic cu gândul  ce conţine 
fiinţa, (verum est adaequatio rei et intellectus), dar Socrate 
le menţine separate. În această falie se naşte ironia: „O 
însuşire care se întâlneşte în orice ironie: fenomenul nu 

13este esenţa, ci opusul esenţei”.  
Şi, dacă limba nu mai este oglinda fidelă a gândirii şi a 

sentimentelor, atunci putem înţelege cum limbajul socratic 
este ironic „când el laudă ceea ce dispreţuieşte, (aşa cum 
este situaţia din Banchetul, când laudă discursurile 
predecesorilor săi, pe care în realitate, le consideră 
inferioare din punct de vedere gnoseologic), când el spune 
da atunci când gândeşte nu, sau falsa modestie când el se 
crede trimis al zeului, (Apărarea), şi se mândreşte cu 
înţelepciunea sa confirmată de Pitya”. 

Acest dublu limbaj, al cuvântului şi al gândului, 
aparţine conştiinţei trucate nefericite, al cărei mod-de-a-fi 
este vertijul circular de la teză la antiteză. Prin dedublare, 
Socrate se dezice de gândul său şi de sine însuşi: el este 
acelaşi ironist şi, simultan, el este altul, căutându-se pe 
sine (autos), el nu se găseşte decât ca altul (allos). A spune 
în acelaşi timp da şi nu, nu înseamnă decât susţinerea 
contrariilor, teză-antiteză, fără a le depăşi! Limbajul ironic 
mai poate fi credibil? Mai poate fi crezut Socrate când 
refuză evadarea din închisoare, propusă de Criton, în 
numele legilor cetăţii, cărora le dedică un omagiu 
personificat, şi-şi îndeamnă concetăţenii să le se supună, el 
care le-a ignorat, le-a dispreţuit la judecarea sa?

Această ambiguitate a limbajului este posibilă datorită 
caracterului referenţial al limbajului: cuvântul se 
raportează la un conţinut exterior lui şi diferit de el. 
lucrurile sunt absente din cuvinte, astfel cuvintele menţin 
fiinţările în regimul i-realităţii. 

Dacă cineva s-ar dori discipol al lui Socrate, ar trebui 
să-l considere pe aceasta doar „ocazia” cunoaşterii, cel 
care îi clatină idolii, îi zdruncină prejudecăţile, fără însă 
să-i poată dărui  şi carnea cunoaşterii, Adevărului. Şi mai 
ales, posibilul discipol trebuie să-l depăşească pe Socrate, 
adică să aleagă să transceandă épochea ironică spre 
afirmarea vieţii, deoarece menţinerea în époche înseamnă 
des-centralizarea sinelui, adică de-mentă, (lipsă de 
substanţă), nebunia haotică a lui „nici fierbinte, nici rece”. 
Socrate prefigurează total spiritul Laodiceei!
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Zusammenfassung
Das Studium schlägt sich vor, zu erklären, wie einige der bekanntesten 

Kosmogonien Eminescu beeinflusst haben und sein spezifisches Vorstellen der 
Genese. Mit erhabenem Ergreifen des mythischen Schöpfers, stellt der Dichter die 
Erscheinung des Universums ähnlich des in tosenden Strudeln emporsprudelnden 
Wassers vor. Aus diesem Grund, bleibt ohne Zweifel das Zeitwort entspringen, das 
passendste Wort, das so eine Auffassung sensibilisiert.

Ironia – perspectivă fenomenologică 
asupra discursului socratic
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De problemele administrative ale unui pluton (fr. peloton) se 
ocupa un plutonier (de regulă, un om instruit, deoarece trebuia să 
asigure contactul cu furnizorii), iar de instrucţia directă a soldaţilor se 
ocupau sergenţii (fr.). Fiecare grupă a plutonului (cam zece luptători) 
era comandată în luptă de un caporal (fr.), care avea şi el un 
înlocuitor (firesc pentru o formaţiune care intră în luptă şi poate avea 
pierderi), respectiv, soldatul fruntaş. Aceştia era grade inferioare, nu 
aparţineau castelor nobiliare şi erau numiţi în urma afirmării pe 
câmpul de luptă, prin acte de curaj. Puteau desigur, ca urmare a unor 
fapte deosebite, să primească, din partea regelui, distincţii pentru 
bravură, uneori chiar şi titluri nobiliare, de regulă primul, cel de 
cavaler, sau, mai târziu, la englezi, cel de baronet. Cunoaştem însă şi 
alte titluri nobiliare şi este instructiv să vedem care legătura lor cu 
problematica militară. De exemplu, prinţul! El este ori fiul regelui şi 
atunci se numeşte prinţ moştenitor, ori conducătorul unui principat şi 
se numeşte principe. Prinţul moştenitor, în virtutea prerogativelor 
sale, participă la război alături de rege sau este, uneori, comandantul 
unor forţe de sine stătătoare şi are, obligatoriu, pregătire militară, 
deoarece, într-un viitor predictibil, el va moşteni coroana regală. Nici 
în prezent lucrurile nu s-au schimbat şi este suficient să privim la 
pregătirea prinţilor din familia domnitoare britanică, pentru a ne 
edifica asupra subiectului.

Principele, conducătorul unui principat (formaţiune 
administrativ-teritorială, având prerogative asemănătoare unui regat, 
mai puţin autonomia) este casă domnitoare dinastică, iar autoritatea 
sa se raportează direct la o casă imperială. Implicaţiile militare ale 
principelui (ex. principii casei de Savoia) se referă, de regulă, la 
purtarea unor războaie în numele şi folosul casei imperiale. De altfel, 
numai casele imperiale pot acorda titlul de principe, şi acesta este 
înnoit la trei generaţii, în caz contrar pierzându-se (acest deziderat nu 
este aplicabil în cazul conţilor sau a ducilor). arhiducele sau marele 
duce sunt titluri apărute mai mult ca o expresie a orgoliilor. Spre 
exemplu, în ţaratul rus, marele duce, de regulă, fratele ţarului 
(împărat), avea domenii mult mai mari decât unele regate europene, 
aşa că i-a fost creat un titlu special. Cam aceeaşi situaţie este 
reprezentată şi de titlul de mare ducat, deşi, în prezent, cei 
cincisprezece militari ai Marelui Ducat de Luxemburg, sau forţele 
militare ale Principatului de Monaco, nu aduc deloc a super armată, 
dar reprezintă expresia politică a unei flexibilităţi inteligente de 
adaptare la condiţiile istorice.              

Această prezentare are cu caracter foarte general, fiind specifică 
mai întâi, în Europa centrală, dar mai târziu, mai ales după primul 
război mondial, aceste structuri militare şi denumirile gradelor, au 
fost adoptate  chiar şi în armatele din orientul îndepărtat, căpătând 
astfel o recunoaştere mondială.

Dar cum au apărut generalii, amiralii, mareşalii sau 
comandorii!? Dar seneşalul sau generalisimul! În urma 
alianţelor sau a cuceririlor, au apărut alte formaţiuni administrative, 
mai mari şi, evident mai puternice decât comitatele. Au fost numite 
ducate, entităţi teritoriale cu drept de emisiune monetară (aveau şi 
unele comitate, dar cu titlu de excepţie) şi cu efective militare 
întrunite mult mai mari decât regimentul (ducatele încorporau mai 
multe comitate). În asemenea situaţie, ducele (lat. Dux-ducis, 
conducător) se va numi general (tot din tradiţia romană, echivalentul 
unui comandant de legiune). Însă mai este o variantă! Dacă regele 
ducea o acţiune armată cu forţe mai mari de un regiment, el se numea 
pe timpul operaţiunilor, general, sau delega un nobil de rang înalt 
pentru această misiune, mai ales cu scopul de a coordona eforturile şi 
a tempera tendinţele de insubordonare, destul de frecvente, printre 
orgolioşii nobili. Să nu uită episodul Nicopole, unde din lipsa unei 
comenzi unice, ferme  şi responsabile, istoria şi-a modificat, destul 
de brutal, cursul. 

Numirea ca general, iniţial, era una temporară, însă răspunderea 
pentru rezultate îi revine celui numit. De multe ori însă, regele, 
denumit de altfel şi cap al armatei, devenea general, în cazul în care 
conducea personal războiul. Este motivul pentru care, şi în prezent, 
regele îşi păstrează atributul, cel mai valoros desigur, de comandant 
suprem şi are, obligatoriu, pregătire militară, iar ţinuta sa de 
ceremonie este uniforma, cu însemnele uneia din armele tradiţionale. 
Şi tot aici găsim şi motivaţia faptului că, în ţările unde conducerea 
este asigurată de un preşedinte ales prin vot popular, acesta este, de 
asemenea, comandant suprem şi şeful unui organism numit de regulă, 
de apărare a ţării, din care fac parte aproape toţi miniştrii, şefii 
serviciilor secrete, dar şi comandanţii militari ai categoriilor de arme 
(trupe terestre, aviaţie, marină, etc.).       

 Mareşalul, denumire preluată de la funcţia şefului casei 
militare a palatului regal (iniţial responsabilul cu grajdurile, funcţie 
deosebit de importantă), a apărut ca necesitate, atunci când în 
componenţa armatelor erau mai mulţi generali (armate mixte, apoi 
multinaţionale). Ceva mai târziu, când titlul a devenit de sine stătător, 
a fost introdusă, pentru acordarea acestuia, condiţia de participare la 
cel puţin două războaie. Desigur nu au lipsit abuzurile sau 
mistificările, precum în cazul regelui Carol al - II - lea al României.

Amiralul, grad corespondent celui de general, este specific 
marinei militare. Denumirea provine din limba arabă unde însemna 
comandant al mărilor, dar nu era grad militar ci funcţie. Primul grad 
de amiral este consemnat ca fiind cel acordat de Otto al III-lea în 
secolul al X-lea unui comandant din marină. Apoi gradul s-a 
diversificat, la fel ca şi cel de general, adaptându-se mărimii forţelor 
din subordine (mare amiral, vice amiral, contra amiral, etc.). 

La rândul lor, primii comandori (grad echivalent cu cel de 
colonel), au fost denumiţi astfel, comandanţii din marină, deoarece 
trupele lor nu erau niciodată dispuse în coloană (este vorba desigur şi 
de orgolii). Prin urmare, s-a adoptat denumirea de Comandor, adică, 
acela care comandă. Locţiitorii lor s-au numit, la rândul lor, căpitan-
comandor (echivalentul locotenent-colonelului) şi locotenent-
comnador (echivalentul maiorului). Gradele de ofiţer inferior, cele 
de căpitan şi locotenent, au rămas aceleaşi, însă subofiţerii, deoarece 
nu se mai ocupau de problematica unui pluton ci de întreţinerea 
tehnicii specifice, au fost numiţi, de regulă, maiştri militari, având 
diferite categorii de clasificare. Apoi, aceste grade, din motive de 
similaritate, au fost adoptate şi în aviaţie.

Seneşalul, nu este grad militar, deşi are asemenea rezonanţe şi 
chiar unele conotaţii specifice. El este, în Franţa (moştenire rămasă 
din Sfântul Imperiu Romano-german), şeful nobilimii, uneori putând 
fi mai mulţi, pe diferite regiuni, şi sunt funcţii eligibile, dar numai în 
cercul bine definit al castei.  În prezent această denumire mai este 
folosită şi în unele ordine care mai păstrează organizări de tip militar 
(ex. Ordinul Cavalerilor de Malta), sau în unele structuri juridice, cu 
înţeles de şef, dar nu are privilegiul de grad militar recunoscut de 
stat.       

 Generalisimul este un grad militar de cea mai înaltă poziţie, 
superior celor de feldmareşal sau mare amiral. De-a lungul istoriei 
gradul a fost acordat multor comandanţi miliari care au condus mari 
armate sau fronturi de armate şi care s-au aflat sub comandă directă 
şi exclusivă a monarhului (sunt şi destule excepţii). În prezent se 
foloseşte această denumire şi pentru ofiţerii superiori care au dat o 

lovitură de stat  militară şi au cucerit puterea politică, sau care, din 
diferite motive, au instaurat o dictatură militară. Astfel, unii dictatori 
şi-au acordat şi titlul de generalisim. Este vorba, printre alţii, de 
Franco, şeful statului spaniol (Generalisimo de los Ejercitos 
Espanioles), Chiang Kai-shek ( anterior general special cu cinci 
stele) sau Iosif Vissarionovici Stalin care a devenit generalisim, deşi 
avea şi gradul de mareşal, pe 27 iulie 1945, fiind singurul 
generalisim sovietic. Se luase în considerare conducerea celor două 
războaie mondiale, dar şi faptul că avea în subordine mulţi mareşali 
şi amirali, deşi practic, Stalin nu a condus personal nici o luptă, în 
afară de cele politice.  Mde, când eşti dictator...

PREGĂTIREA MILITARĂ A CADRELOR DE COMANDĂ
Problematica pregătirii unui tânăr pentru a deveni comandant 

militar a fost întotdeauna o chestiune deosebit de importantă şi, în 
general, abordează două direcţii principale: componenta psihologică 
şi cea practică. Din cele mai vechi timpuri, nobilii, îi vom numi aşa 
pe toţi cei care într-un fel sau altul făceau din război o îndeletnicire 
de bază, se preocupau, aşa cum am amintit de educaţia urmaşilor.  

Cele mai directe metode de pregătire erau tradiţiile familiei, 
cuprinse, nu de puţine ori în legende sau povestiri eroice, tablourile 
războinicilor înaintaşi, victoriile şi faptele lor de arme, apoi tot 
familia era cea care vorbea despre onoare, spirit de sacrificiu, datorie, 
credinţă, loialitate şi devotament, cu pilde care nu puteau lăsa 
indiferent un copil. Urma apoi dascălul, cel care ridica virtuţile în 
luptă la rang de mit, şi nu de puţine ori, ceremonii destul de sumbre, 
marcau dezvoltarea afectivă a copilului, doritor la rândul său de 
nemurire şi glorie. Dar, în tot acest timp, copilul era antrenat şi 
pentru a mânui cât mai bine armele, castelele având obligatoriu, săli 
de arme, terenuri de instrucţie şi maeştri de lupte, fiecare cu 
specialitatea lui. Antrenamentele şi lecţiile se desfăşurau în colectiv, 
alături de prezumtivul viitor rege, prinţ, conte sau duce, fiind prieteni 
din acelaşi cin nobiliar, pentru că, prietenia în luptă, era considerată 
şi ea o virtute. Aici, exemplele lui Achile şi Patrocle, sau Castor şi 
Pollux, era favorite. Lecţiile şi antrenamentele erau foarte dure, iar 
batjocora faţă de cei slabi era necruţătoare. Astfel putem explica de 
ce regii sau comandaţii militari, de orice rang, erau bărbaţi căliţi, 
lipsiţi de beteşuguri. Iar pentru un rege, la urcarea pe tron, multă 
vreme, integritatea fizică, era o condiţie sine qua non. Putem aminti, 
specifică orientului, deci şi Ţărilor Române, mutilarea vizibilă 
(tăierea nasului) pentru înlăturarea unui pretendent prea insistent.  În 
procesul de pregătire militară specific evului mediu intrau şi alte 
categorii, ţărani sau târgoveţi, aleşi după capacităţile fizice şi atraşi 
desigur de perspectivele vieţii de soldat, de cele mai multe ori, mult 
superioare celorlalte. Ca să nu mai vorbim că opţiunea aducea nu 
numai o altă platformă socială, dar şi, foarte important, semnificative 
scutiri de biruri (străbunicii actualelor impozite). Este important să 
observăm că, dacă în perioada veche, greacă, persană sau romană, 
educaţia şi instrucţiunea, în general, avea şi o componentă de tip 
ştiinţific (Alexandru Macedon i-a avut ca profesori nu numai pe 
asprul Leonidas, spartanul, ci şi pe tracul Aristoteles din Stagira), 

în evul mediu timpuriu, sau chiar în cel de mijloc, educaţia tinerilor 
nobili se rezuma de obicei numai la călirea fizică şi mânuirea 
armelor. Este drept că şi adversarii erau pe măsură! Popoarele 
migratoare ajunseseră în inima bătrânei Europa şi nu te îmbiau deloc 
la reflexii filozofice. Îi putem aminti numai pe huni, o populaţie 
atipică chiar şi pentru acel veac al V-lea. Scunzi, cu capete deformate 
prin intervenţii, încă de la naştere, greoi la mersul pe jos, dar 
neîntrecuţi călăreţi, trăindu-şi aproape întreaga viaţă în şa, de o 
cruzime fără margini, având faţa brăzdată de cicatrici pentru a nu le 
creşte părul, cu un singur strai toată viaţa, şi acela nespălat, nu erau 
deloc războinicii pentru care să trebuiască să înveţi mersul astrelor 
sau dihotomia viaţă-moarte. Prin urmare conducătorii acelor vremuri 
erau de cele mai multe ori analfabeţi (Carol cel Mare semna cu 
ajutorul unui şablon). Abia după secolele al XIV-lea şi al XV-lea, în 
perioada Renaşterii, lucrurile încep să revină al starea din urmă cu 
două mii de ani.  Şi, în curând, vor apărea şi instituţii specializate 
pentru formarea cadrelor de comandă ale armatelor. Apariţia lor a 
fost impusă de necesitate spre sfârşitul secolului al XVII, deoarece, 
pe de o parte, nobilii nu mai manifestă acelaşi interes pentru cariera 
armelor, pe de alta, că armatele tind să devină instituţii ale statului, 
ieşind din domeniul privat, iar nevoia de cadre de comandă pregătite 
este din ce în ce mai mare, proporţional cu dezvoltarea forţelor 
angajate în conflicte de anvergură tot mai ample. Mai sunt de 
menţionat două aspecte: costul din ce în ce mai mare al armelor (apar 
armele de foc) şi tendinţa tot mai accentuată de centralism a 
monarhiilor. Pregătirea cadrelor care comandă (ofiţeri) se face acum 
întrunit, după principii unice, iar noţiunile de loialitate şi devotament 
au ca destinatar regele şi ţara fiind exprimate, de regulă, în 
impresionante ceremonii, tot printr-un jurământ. Acest tip de educaţie 
se va reflecta mai târziu, cu multă forţă, în complicatul proces istoric 
de apariţie a naţiunilor şi a armatelor naţionale subordonate 
structurilor politice de conducere, respectiv parlamentelor. Dar, ca un 
specific, niciodată nu vor dispărea unele structuri militare (de regulă 
regimente) subordonate direct coroanei, sub comanda sa directă şi 
asigurate logistic din caseta regală (imperială). Este cazul celebrilor 
muschetari, sau la fel de cunoscutele gărzi ale cardinalului Richelieu, 
ienicerii, dragonii regali, sau aşa numitele regimente de gardă ale 
ţarilor. Ei aveau uniforme speciale, cu însemne speciale, şi se 
bucurau de condiţii mult mai bune de echipare şi instruire. Desigur, 
pentru a face parte din aceste trupe, de elită, trebuia să treci prin 
diferite selecţii. În acest proces, cântărea foarte mult apartenenţa 
socială, dar nu se manifesta exclusivist.   

Nu va fi abordată problematica structurilor paramilitare de tip 
miliţii, pompieri sau forţele înarmate ale structurilor politice, 
deoarece nu ţin de metodologia acordării gradelor militare, decât 
printr-un ciudat proces început în anul 1918, care va fi prezentat mai 
târziu.  

În timp, datorită apariţiei unor arme din ce în ce mai sofisticate, 
academiile militare se diversifică şi se specializează, apar instituţii 
militare care au ca scop pregătirea cadrelor pentru funcţii de 
comandă înalte, dar şi instituţii care pregătesc personalul tehnic sau 
de logistică, subordonat, respectiv sergenţi, plutonieri sau maiştri 
militari. Oricum, învăţământul militar devine, în toate ţările (uimitor 
consens) parte integrantă şi cu pondere deosebită în cadrul oricărui 
sistem de învăţământ naţional.

EVOLUŢIA ÎN TIMP A MODULUI DE ACORDARE A GRADELOR 
MILITARE

Fiind încă de la început asociat cu titlul nobiliar, gradul militar a 
fost considerat ca atare, devenind titlul proprietate şi beneficiind de 
unele privilegii, diferite de la o ţară la alta, de la o perioadă, la alta. 
Oricum, deţinerea unui grad militar a fost întotdeauna, în societate, 
un prilej de justificată mândrie, asociat noţiunii de bravură, bărbăţie 
şi nu de puţine ori deschidea, el însuşi, cele mai restrictive cercuri. 
Chiar dacă au apărut şi unele exagerări (pe timpul împăratului 
Wilhelm I-ul, al Germaniei doamnele coborau de pe trotuar când se 
întâlneau cu un ofiţer), statutul conferit de posesia unui grad militar 
(este vorba numai de ofiţeri) reprezenta o garanţie socială, care putea 
să aducă importante beneficii materiale. Acest statut era bine 
monitorizat de legi speciale (a se vedea legea dotei la căsătorie, în 
ţara noastră), destul de restrictive însă, a căror încălcare ducea la 
excluderea, pentru totdeauna, a celui vinovat, din rândul acestui 
foarte respectat cin. Şi aici se poate face o paralelă cu mai vechea 
practică a spargerii armoariilor. 

Putem afirma deci că, în societăţile tradiţionale, gradul militar, 
numit şi rang (aluzie directă la originea sa nobiliară), avea un statut 
bine definit, demn de admiraţie şi consideraţie, însă impunea multe 
restricţii, răspunderi şi responsabilităţi. Nimic mai firesc, pentru o 
demnitate ce-şi avea obârşia în aristocraţie (aristo crates, puterea 
celor drepţi; gr.).

Numai că, istoria îşi are meandrele ei, şi nu de puţine ori, ceea 
ce este bun  într-o vreme poate deveni rău, în alta. În privinţa 
gradelor militare, situaţia s-a schimbat semnificativ în anul 1918 
când Lev Davâdovici Bronstein cunoscut mai bine ca Leon Troţki, 
devine comisar al poporului pentru apărare, în nou apărutul stat 
sovietic, a cărui ideologie respinge inegalitatea oamenilor, mai ales 
cea pe bază de titluri şi ranguri nobiliare. Exact în acest context, 
Troţki primeşte misiunea de a forma o nouă armată, de tip popular, 
devotată principiilor revoluţiei şi având menirea de a apăra cuceririle 
acesteia. Om cult şi foarte inteligent, Troţki consideră desfiinţarea 
gradelor o măsură necesară, chiar imperativă, pentru a rupe tradiţia şi 
legătura acestora cu ideea de apartenenţă la o elită. Concepţia 
anihilării elitelor era desigur, una falsă în esenţă, de tip populist, însă 
absolut necesară pentru legitimarea noii puteri, provenită, aparent, 
din mijlocul poporului şi luptând pentru binele lui. Şi, aproape 
inexplicabil, în noua armată, numită acum Armata Roşie, deşi avea 
destule cadre de comandă foşti ofiţeri ţarişti, care obţinuseră cu multă 
dificultate grade în armată, nu existau grade militare. Nu era ceva 
chiar foarte nou! Aşa cum am constatat nici în armatele romane, 
macedonene sau greceşti nu existau grade, ci numai funcţii. De cele 
mai multe ori temporare. Numai că, măsura luată acum de Troţki 
elimina o tradiţie care avea, nu doar rădăcini foarte adânci de aproape 
un mileniu, ci şi o fascinaţie aparte. Drept urmare, în condiţii foarte 
grele pentru noua armată, să nu uităm războiul civil cu gărzile albe 
comandate de înalţi ofiţeri ţarişti, dar şi intervenţia celor douăzeci şi 
una de puteri din exterior, noua structură militară a fost cuprinsă de 
anarhie, insubordonare şi tendinţa fermă de a se transforma într-o 
uriaşă hoardă, al cărei scop devenea, din ce în ce mai mult, jaful. Dar, 
mult mai periculos, putea fi manipulată exact împotriva puterii 
politice care îi dăduse naştere. Ca o ironie a sorţii, tocmai măsurile 
luate de creatorul noii armate, duc la eliminarea cestuia, în 1924 din 
toate funcţiile, iar mai târziu şi expulzarea lui. STALIN, cel care 
luase aceste hotărâri, a sesizat greşeala lui Troţki şi a remediat, în 
felul său energic, întreaga situaţie. Dar, deşi el nu era tot atât de cult, 
a înţeles şi de ce Troţki făcuse acea manevră. Iar acum, a dat încă o 
dovadă că viclenia sa proverbială, era mult superioară inteligenţei şi 
culturii. Prin urmare a compromis ideea de apartenenţă a gradului 
militar la structuri sociale de elită, acordând grade militare tuturor 
structurilor cu o oarecare organizare asemănătoare armatei. Evident, 
se compromitea şi esenţa conceptului, aceea că un grad militar se 
obţine pe câmpul de luptă, la comanda efectivă a trupelor. Astfel au 
ajuns ofiţeri, membrii serviciilor secrete, ai miliţiei, ai pompierilor, 
sau unii sportivi care aparţineau de aceste structuri, poeţi, scriitori, ba 
chiar şi cântăreţi. Ca să nu mai vorbim că, deşi gradul îţi era acordat, 
principial, printr-un act cel puţin ministerial, de regulă fără nici o 
ceremonie, de degradat, te putea degrada orice comisar, smulgându-ţi 
gradele de pe umăr în faţa trupei, în modul cel mai umilitor cu 
putinţă. 

Aici este necesară o paranteză! Şi în trecut erau unele 
formaţiuni paramilitare care purtau grade (ex. gărzile civile, 
pompierii, sau cei angrenaţi temporar în acţiuni de asigurare 
medicală, logistică, etc.), numai că aceste „grade” erau onorifice, 
acordate temporar, lipsite de orice beneficiu sau privilegiu. Nici nu se 
punea problema ca un asemenea grad să devină titlu proprietate.            

De remarcat este, că nici Hitler  nu a putut face ce a făcut 
Stalin, deşi pe timpul său structurile paramilitare ale partidului, S.A. 
sau S.S-ul, erau deosebit de puternice. Cadrele de comandă ale 
acestor structuri paramilitare aveau un alt fel de grade.

Oricum, după cel de-al doilea război mondial, victoria coaliţiei 
antihitleriste a făcut posibilă implementarea ideilor lui Stalin din 
inima Europei până în Asia, ba chiar a pătruns, cu unele tente, şi în 
societăţile democratice.  

În cazul ţării noastre, structurile armatei, dar şi cele sociale au 
preluat, nici nu se putea altfel, modelul sovietic, cel care a fost, cu 
unele mici modificări, neesenţiale, aplicat aproximativ cinci zeci de 
ani. Mai ales că, situaţia convenea de minune unui regim autocratic 
care nu-şi dorea, sub nici o formă, ideea de putere delegată, sau de o 
instituţie care să nu fie obedientă. Aceasta este şi una din explicaţiile 
pentru sistemul de promovare a ofiţerilor în structurile înalte, de 
comandă şi decizie, dar şi a modului în care armata a acţionat pe 
timpul revoltelor populare, în diferite momente ale istoriei dintre anii 
1945-1989. 

Apoi, mai ales după aderarea la structurile N.A.T.O., unele 
lucruri au început să se schimbe. Spre exemplu, revenirea la vechile 
titulaturi a cadrelor din poliţie sau cele ale serviciile secrete, sau actul 
de legiferare a gradului militar ca titlu proprietate. Dar, dacă vom 
privi cu oarecare atenţie, vom observa reminiscenţe ale vechilor 
reglementări şi destule rezerve în a acorda gradului militar statutul 
care i se cuvine. Vom întâlni astfel, efect al unei false cutume, 
prezentarea gradului militar al celor trecuţi în rezervă, cu adăugarea 
acestei specificaţii. Spre exemplificare, ofiţerul ieşit la pensie scrie şi 
chiar se prezintă, cu formula: Maior (rez)...! Sau general (ret.)... Este 
necesară o precizare! Specificaţiile respective au doar caracter 
administrativ, reprezentând, la mobilizare, statutul celui pensionat, 
lucru valabil pentru toate categoriile de cetăţeni, în caz de război. 
Aşadar, de ce numai ofiţerii trebuie să facă această specificaţie? 
Pentru că titluri proprietate sunt şi cele de doctor în ştiinţe, sau cel de 
profesor universitar, respectiv, academician! Am văzut oare carte de 
vizită cu înscrisul : doctor în ştiinţe (pens.)?! Sau, pentru ca ridicolul 
să devină deplin, vedem uneori, pe monumente funerare, scris, de 
exemplu: col. (rez.)…. În a cui rezervă se află acum colonelul?       

În concluzie, trebuie subliniat că gradul militar este titlu 
proprietate, cu privilegiile sale, dar şi cu responsabilităţile aferente, şi 
că, el a fost obţinut, în majoritatea cazurilor, prin multă muncă, 
sacrificii şi o remarcabilă dăruire de sine.

ISTORICUL TITLURILOR 
NOBILIARE ŞI AL 
GRADELOR MILITARE (II)

Mihail BATOG-BUJENIŢĂ

historica
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Suntem deosebit de plãcut surprinşi, dar şi foarte 
onoraţi, de frumoasele aprecieri pe care  conducerea 
Uniunii Epigramiştilor din România le conferã 
cenaclului nostru prin acordarea acestor diplome. 
Meritul nu este numai al nostru, ci şi al tuturor 
epigramiştilor şi umoriştilor din Iaşi, din ţarã, dar şi de 
peste hotare, iar cauza este una nobilã, cea a umorului de 
calitate. Cu acest prilej mulţumesc, în numele membrilor 
cenaclului, distinşilor noştri prieteni şi colaboratori. 

 
Preşedintele Academiei Libere Pãstorel Iaşi,

director al revistei Booklook, 
Mihail Batog-Bujeniţã 

Codrul frate cu românul

La ani cu valuri democrate
Şi multe aranjări de ploi,

E evident că-mi este frate:
Ne bate vântul pe-amândoi.

Dilemă
Dilema maximă în viaţă,

De absolută căutare,
E cea când faci la două faţă

Şi nu te hotărăşti la care.
Vasile Darie

Eva
La capătul lumii rebele,

Lansată, în clipa cea fastă,
Pe ţărmul cu jaruri de stele,
E prima vedetă… de coastă!

Eternitatea
Eternitatea, flore rară,

Născută-n nopţi de poezie,
E termenul de garanţie

Pentru iubirile de-o vară.
Eugen Deutsch

PSEUDOFABULA PEŢITORULUI  DE BÂLCI

Dresorul- (un dresor ca oarecare)- 
Atunci când hotărî să se însoare, 
(Deoarece ochise o actriţă 
Cu bani la teşcherea, din neam de viţă 
Ce moştenise-un unchi de prin New-York) 
Fiind timid, a delegat un porc 
-(Elev al său, dar nu ştiu din ce rasă)- 
Spre-a merge s-o peţească pe mireasă, 
Ştiut fiind că dacă nu-s friptură, 
Sunt porcii îndrăzneţi şi buni de gură 
Şi-n stare să prezinte la adică 
Ce calităţi posedă ...ginerică. 
Iar porcul zise: „Scumpă domnişoară, 
Maestrul meu e de-o nobleţe rară 
Şi are, nu ştiu...ba chiar spun că este... 
Sau nu-i,...mă rog, dar... n-are , nu-i poveste, 
Că toţi cunosc, dar ce mai tura-vura, 
Nu are rost să-mi bat într-una gura, 
Iar ca să-ţi faci opinia matale, 
-(Că tot am stat o clipa la taclale)- 
Pot să-ţi confirm c-al meu amic, dresorul, 
Pe care brusc l-a încălzit amorul, 
Prin caracter şi maniere fine 
E-un tip distins... aproape ca şi mine! 
La care-actriţa, îndeobşte calmă, 
Pe porc l-a „gratulat" rapid c-o palmă, 
Şi, după cum era de aşteptat, 
Dresorul a rămas neînsurat! 
...................................................... 
Nici astăzi porcul cu urechea bleagă 
Nu poate pe deplin să înţeleagă 
Cum s-a făcut şi ce s-a întâmplat 
De i-a rămas magistru-n celibat, 
Când el i-a dat, oricine poa' să spună, 

O caracterizare foarte buna!

  Vasile Vajoga

RONDELUL SOAŢEI RĂBDĂTOARE

 Ce mai, soa?a mea-i o sfântă!

Răbdătoare ?i duioasă,
Tot ce vrea să fac mă lasă,

Joacă-a?a cum i se cântă…

                Fără-a fi simandicoasă

                De-ai vedea cum se-nve?mântă!

                Ce mai, soa?a mea-i o sfântă

                Răbdătoare ?i duioasă.

Dacă linia-i cam frântă

?i mi-i damful a spirtoasă
Când mă-ntorc târziu acasă,
Ea mă spală, ea mă zvântă,

Ce mai, soa?a mea-i o sfântă!
 George Petrone

HIDROAMELIORA? IE  RETRO

Ceea ce numim captare
Poate-n sat s-aducă apa,
Când se trece la etapa
Nouă-n sistematizare.

              Să o bea, să-?i ude ceapa
              Omul când căldura-i mare,
               Ceea ce numim captare
               Poate-n sat s-aducă apa.

For?e corespunzătoare

Sunt: ?i proiectan?i cu mapa,

?i din cei ce-ar da cu sapa,

Dar e ?i-un primar ce are

Ceea ce numim cap tare!

                                  Vasile Vajoga

EVENIMENT RUTIER

Anchetatorii au dedus
Luând de bază procentajul:

Ma?ina, un consum redus,

?oferul, depă?it litrajul.

              George Petrone

JUSTIŢIA ROMÂNĂ 

O doamnă oarbă ce agită 
Un paloş lung cu lamă lată, 
Confuză, însă fericită, 
Că este zilnic violată. 

Mihai Batog-Bujeniţă

  OMUL SFÂRŞITULUI DE MILENIU 

Hoinar pe drumuri ultraviolete, 
Cu ochi deschişi spre-a hăului văpaie, 
Cutreieră pustiuri de planete… 
Şi nu-şi cunoaşte propria odaie! 

 Jean Buhman 

LUI  NEWTON

Descoperirea este genială
Şi timpul a adus temei ideii;
În schimb atracţia universală,
Orice s-ar spune, este a femeii.

ŢĂRANII ŞI POLITICA

La noi în sat o parte-s în P.D.
(Acei din mahalaua lui Palade).
Mai sunt şi-n PSD şi-n PNL,
Dar cei mai mulţi sunt oameni cumsecade.

Liviu Călcâi
 

 PRIN  ? ARA  DE  SUS                                                                                                                  
(Cu gândul la Mihai Eminescu)

Trecând, nu po?i să nu opre?ti,
Venind din zările albastre,

?i să săru?i la Ipote?ti
Icoana poeziei noastre.

Săru?i, îngenunchezi u?or,
Faci semnul crucii spre Iisus,
Te duce gândul la izvor

?i la Luceafărul de sus.
Spre Lacul cel cu nuferi plin,
Înconjurat de falnici tei,
La Floarea-albastră, la suspin
Adânc pornit de dragul ei.
La buciumul din vârf de deal
Ce sună-a jale uneori,
La Făt-Frumos, făr' de egal,

Să-l vezi o dată ?i să mori.

Dar ?i la Plopii fără so?
Te duce gândul să rămâi

La pândă ?i să prinzi un ho?
Ce fură dragostea dintâi.
Te duce gândul zburător
La cerbi ce vin să se-adape,
Iar eu  Mai am un singur dor
Să fiu mereu de voi aproape!

Vasile Larco
 
MINIFABULĂ 

Ploua – urmându-şi legile natura. 
„Ce pură sunt” îşi zise picătura. 
„Nu vreau să fiu alături de vreo alta!” 
… Dar chiar atunci o şi cuprinse balta. 

  Margareta Faifer 

Academia Păstorel
PREMIILE ACORDATE DE UNIUNEA 
EPIGRAMIŞTILOR DIN ROMÂNIA 
CENACLULUI “ACADEMIA LIBERĂ 
PĂSTOREL IAŞI” PENTRU 
ACTIVITATEA DIN ANUL 2008
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degustări cultural - literareCu tălpile goale pe fulger
Motto: „Acum cînd sunt orb şi nici cu gîndul nu mai 

văd o să ai tu grijă Doamne, să aflu tot“

Ioan Moldovan - Acum 

Intrat în al douăzecilea an de existenţă, Apostrof-ul 
clujean, nr. 5(228), meditează pe mai multe voci „la ce e bună o 
revistă?“ Pentru Marta Petreu „ea este şi incubatorul literaturii 
vii, şi locul receptării, inclusiv critice, a acesteia“, pentru Adrian 
Alui Gheorghe „ele sînt gimnastica cotidiană a spiritului, sînt 
genoflexiunile cugetului care ar deveni obez dacă nu ar face un 
pic de mişcare pe cîmpiile de idei ale revistelor“, în timp ce 
Iulian Boldea se întreabă: „La ce bun literatura, la ce bun 
revistele literare, la ce bun scrisul şi scriitorii, într-o lume avidă 
de senzaţie şi senzaţional, de facil şi facilitate?“ Îi răspunde 
Dumitru Chioaru: „Literatura a fost oaza mea de libertate în 
regimul totalitar dinainte de Decembrie 1989. Tot ea a însemnat 
şi paşaportul de trecere a graniţei dintre cele două lumi, 
comunistă şi capitalistă, în care mi-a fost dat să trăiesc. […] 
revistele literare nu mai înseamnă mare lucru, într-o civilizaţie a 
imaginii şi a banului, unde literatura în general şi literatura 
română în particular au devenit marginale şi inutile. Ne 
încăpăţînăm să le ţinem în viaţă cu sacrificiul propriei opere, 
deşi ele nu mai sunt citite/eventual, răsfoite decît de un public 
tot mai restrîns. Revistele literare nu reprezintă o necesitate 
pentru marele public, ci un lux al elitelor intelectuale, ultimele 
redute ale culturii înalte în faţa invaziei culturii populare/de 
masă. […] Ar mai exista oare viaţă literară fără reviste? Mă 
îndoiesc.“ Pentru Nicolae Coande „cărţile şi revistele bune pe 
care le facem ar trebui să fie oxigenul pe care îl producem 
pentru ca toţi să respirăm normal.“ În opinia lui Vasile Dan 
„revistele noastre literare (de cultură) au crescut exponenţial în 
importanţă, paradoxal, chiar acum, odată cu erupţia masivă a 
vulcanilor de noroi din presa cotidiană sau hebdomadară, scrisă, 
vorbită sau audiovizuală. Sînt revistele de cultură, cele mai 
multe, o oază de aer curat, ori măcar mai respirabil, de 
atmosferă mai senină, de relativă decenţă în limbaj, simţire şi 
gîndire într-un context nu o dată murdar, isteric, tensionat 
insuportabil. Ion Vianu este categoric: „O revistă este un 
laborator. Este locul unde se întîlnesc scriitorii consacraţi cu 
debutanţii; formulele noi se încrucişează cu cele decantate, este 
un loc viu prin excelenţă, căci o revistă are, prin definiţie, ritm, 
deci puls. Este un loc de întîlnire a ideilor şi stilurilor, a 
actualităţii şi a trecutului.“ Pentru Andrei Zanca revistele 
literare joacă „şi rolul de a menţine o atmosferă de cultură şi 
spiritualitate, un balans absolut necesar, mai ales în aceste 
vremuri de mutilare, de chircire sufletească, de rătăcire, din care 
se nasc toate neajunsurile individuale şi, implicit, coloctive.“ 
Irina Petraş pune punctul pe i: „Revista e şi ea o marfă.Trebuie 
deprinse priceperi de negustor dacă vrei să ai muşterii. Habar n-
am cum anume am putea ajunge la performanţele fotbalului, să 
zicem. Am încetat de mult să-mi mai fac inimă rea că sunt atît 
de mulţi cei care aleg un meci, nu o carte, nu o revistă de 
cultură. Pînă nu sunt în stare să schimb această stare de lucruri, 
se cuvine s-o considerăm naturală. […] Să scriem/să citim chiar 
dacă nu mai are (aproape) nimeni nevoie de asemenea 
farafastîcuri.“

             Am primit, cu bucurie, numărul 5(523), mai 2009, 
al revistei Argeş, editată de Centrul Cultural Piteşti. Ne-am 
delectat cu  Charles d'Orleans (Baladă) transpus zglobiu în 
româneşte de Şerban Foarţă: „Acum, cînd pacea ne e tot mai 
lîngă/ şi pare să ne-ncapă-n caldu-i cort; Ci gîndu-acesta fostu-
mi-a ranfort,/ Dar tot, precît puteam nădejdi să trag, / Privind 
spre locul mie cel mai drag“. Am citit cu interes „continuările“ 
semnate de Aurel Sibiceanu (Glorioşii ani ai ratării. Însemnări 
despre boema piteşteană a anilor '70-'80 şi Exerciţii de 
eliberare. Ciripitori scăpaţi din lesă), Nicolae Turtureanu (Cînd 
eram la Cîmpulung), Luca Piţu (Revistele studenţeşti de 
altădată în recenzii de o factură aparte), Mircea Bîrsilă 
(Optzecişti văzuţi de optzecişti. Ioan Moldovan  un restaurator 
al derizoriului) şi Mariana Ţenilă-Vasiliu (Pagini de jurnal). 
Continuă ancheta, realizată de Dumitru Augustin Doman, 
Generaţia '80 văzută din interior, la care răspund Dan Arsenie 
(O generaţie culturală e solidaritatea unor mame care se decid 
să nască la un moment dat copii pe care-i abandonează într-o 
bibliotecă) şi Ioan Moldovan (Pe măsură ce eşti totmai  tu 
însuşi, te îndepărtezi, cu sau fără melancolie, de «cuib», de 
«clan», de «grup», de «generaţie»…), ultimul publicînd şi un 
excelent grupaj de versuri. M-am bucurat de reîntîlnirea cu 
Marin Ioniţă (Să-mi dai Hristosul înapoi!) şi m-am întristat 
aflînd de la Ion Focşa (Din suferinţele teatrului românesc) că „a 
murit ultimul mare impresar: Gaby Michailescu, la 98 de ani“, 
cel care „şi-a asigurat nemurirea şi prin cărţile pe care le-a 
scris.“ Dumnezeu să-l odihnească în pace! Am mai reţinut 
Jurnal pe trei mări şi două continente, al proaspătului 
sexagenar Leo Butnaru, alături de Cronica literară semnată de 
Ştefan Ion Ghilimescu şi prima parte a interviului realizat de 
Leonid Dragomir cu Mihai Şora. O (re)întîlnire extrem de 
plăcută cu o revistă pe care o citim şi o apeciem de mulţi ani!

       
   Vatra, nr. 4(457), dedică principala sa secţiune 

Modelului cultural nipon, în care, Rodica Frenţiu (Fragmente 
dintr-un rulou), interpretînd „cultura japoneză ca un rulou, 
desfăşurat pe orizontala timpului, dar şi pe verticala diverselor 
sale manifestări“ precizează faptul că, prin abordarea unor teme 
„din varii domenii ca mitologicul, folclorul, arta, lingvistica, 
literatura, artele tradiţionale, sociologicul şi juridicul“, se 
încearcă o configurare a universului spiritual nipon, „dincolo de 
taina şi exoticul pe care acesta le-a sugerat/exercitat 
dintotdeauna. Analizele cuprinse în numărul aniversar de faţă 
stăruie în încercarea de a surprinde mişcarea sufletului japonez 
(Yamato damashii) şi a defini, din perspectiva celuilalt, ceea ce 
limba japoneză numeşte kokoro (inimă, spirit), cuvînt extrem de 

dificil, de altfel, de tradus într-o altă limbă: kokoro este mai 
mult decît inimă, este inimă şi minte, senzaţie şi găndire şi 
viscere. Studiile prezente, ce poartă cu ele sensuri şi pauze 
semnificaţionale, îşi doresc să recupereze, fie şi parţial, în sînul 
modelelor lumii, pe cel propus de către spiritualitatea niponă.“ 
Semnează: Angela Hondru (Calendarul sărbătorilor populare 
japoneze), Ana Scuturici (Japonia imaginată. Kazuo Ishiguro), 
Florina Ilis (Murssaki Shibu, „Genji monogatari“.Cronica 
ficţională a lumii Heian), Rodica Frenţiu (Haruki Murakami. 
Întrebări posibile  lumi imposibile. Amintirea unei lumi 
nevăzute şi Caligrafia japoneză sau arta scrisului), Dimitrie 
Lămparu (Calea laptelui sau Calea spre ultimul stadiu al 
simplificării), Andeea Sion (Societatea japoneză şi limbajul de 
politeţe), Veronica Rebreanu („Constituţia“ japoneză a 
mediului), Codruţa Cuc (Soarele şi Luna în imaginarul 
mitologic nipon şi coreean), Mircea Muthu (Estetica vidului), 
Nina Stănculescu (Aspiraţia lui Isamu Noguchi înspre sinteză), 
Cătălin Ghiţă (Amae sau posibila înţelepciune a dependenţei). 
Traian Ştef, Grete Tartler, Horia Bădescu şi Emilian Galaicu-
Păun susţin con brio compartimentul poetic al unui număr reuşit 
în care l-am regăsit, cu plăcere şi pe Silviu Lupaşcu (Povestea 
ceaiului verde), fostul meu coleg şi prieten de la revista 
Echidistanţe.

În Versus, nr. 56-57, martie 2009, am citit  un incitant 
dosar despre Poezia recentă, al cărui coordonator, Luigi 
Bambulea, subliniază, în Argument: „debuturile ultimilor trei 
ani demonstrează că s-a petrecut o anumită schimbare a 
sensibilităţii, pe care tinerii o fac numaidecît evidentă în ceea ce 
scriu“, resimţindu-se „mărturia renunţării la umorile incertului 
postmodernism douămiist românesc.“ Liviu Ioan Stoiciu, 
Bogdan Creţu, Claudiu Komartin, Daniel Cristea-Enache, 
Cristina Timar, Mariana Gorczyca, Aida Hancer, Alexandru 
Jurcan, Darie Duncan, Ion Mureşan şi din nou Luigi Bambulea 
dau consistenţă dosarului. Am mai reţinut paginile semnate de 
Gheorghe Perian (Metalepsa şi pluralitatea lumilor în Levantul 
lui Mircea Cărtărescu) şi Ovidiu Pecican (Exemplaritatea 
istoriografică). 

Viaţa Românească, nr. 5/2009 este deschisă de Nicolae 
Prelipceanu (La plecarea lui Petre Stoica): „Scriitor şi poet în 
acelaşi timp, Petre Stoica a fost o viaţă întreagă un constructor. 
De cărţi, de imagini ale altor literaturi în româneşte, al unei 
fundaţii şi al unui muzeu, spre sfîrşitul vieţii, la Jimbolia. […] 
şi-a urmat calea scrisului fără să se încurce în ce crede lumea 
despre el şi despre scrisul său. A fost recunoscut ca mare poet 
de Nicolae Manolescu, pe vremea cînd acesta dădea direcţia 
criticii româneşti. […] rătăcirile epocii îl lăsau rece sau îl făceau 
cel mult să ea din mînă. Eh, o lume nebună, adică. Una în care 
Ion Dolănescu e depus la Ateneul Român, iar televiziunile se 
îndeasă să facă pe plac prostului gust, filmînd şi repetînd 
imagini din sicriu, plus indecentele aplauze de la intrarea în 
groapă a artiştilor sau sportivilor. O lume mai jegoasă, în fond, 
aceasta a fugii după bani cu preşul oricărei mizerii, decît aceea 
în care el trăise, Petre Stoica, marele poet, fără să se 
murdărească, fără să facă vreun compromis.“ Un număr dens, al 
cărui „Dosar VR“ este dedicat „Republicii Moldova  o corabie 
cu busola stricată“, prin contribuţiile semnate de Marian 
Drăghici (Defazaj. Final deschis), Dan Dungaciu (Estul şi 
Vestul se ciocnesc la Chişinău) şi Eugenia Bojoga (Basarabia 
văzută sub lentile/prin lentile?). Emoţionante şi bine construite 
eseistic, Restituirile lui Nicolae Balotă (Cercul Literar în 
secolul al 21-lea), „ultimul mohican al unui trib literar, ce 
asemenea oricărui trib uman în extincţie îşi risipeşte fii pe care 
un timp  foarte scurt pentru Cercul Literar de la Sibiu  i-a ţinut 
într-un mănunchi împreună,“ se citesc cu sufletul şi cu mintea: 
„Supravieţuitorii sunt înclinaţi îndeobşte să privească în urmă. 
Acesta e de altfel unul din motivele pentru care, ajuns la această 
vîrstă destul de înaintată, privesc mult în urmă, fiind de ani de 
zile scufundat în explorarea adîncurilor, nu numai ale acelui puţ 
al timpului, ale acelui labirint prin care am hălăduit în viaţă, ci 
ale abisului existenţial relevat în el şi prin el. […] Cercul ia de 
la primul său text fondator o atitudine în răspăr cu imperativele 
istorice asumate nu numai de autorităţile politice şi culturale ale 
epocii, ci chiar în conştiinţa publică mai mult ori mai puţin 
obscură a momentului. […] Valorile spre care se  orientau mai 
mult ori mai puţin conştient tinerii cerchişti, de la începuturile 
coagulării grupării, depăşeau clar planul temporar istoric (chiar 
şi acela al poziţiei anti-). Aceste valori erau absolute 
Stellungnahmen, luări de poziţie absolute ori în absolut. 
Adeseori, prea adeseori s-a identificat această vocaţie a 
absolutului cu estetismul, cu o absolutizare a valorii estetice. 
Eroare atît a criticilor, adversari minori dar agresivi de primă 
oră (gen Gabriel Ţepelea) cît şi a criticilor de mai tîrziu, 
adeseori partizani sau discipoli fideli ai Cercului.“ O poezie 
fină, de atmosferă, caligrafiază Mariana Codruţ şi Calistrat 
Costin. Am lecturat cu încîntare şi profit (estetic) contribuţiile 
semnate de Elisabeta Lăsconi (Persida şi Parvati), Daniela 
Maghiaru (Despre cultura rîsului bine drămuit), Nicoleta 
Dabija (Karl Jaspers  conştiinţa în proces cu istoria), Bogdan 
Creţu (Emil Brumaru privind realitatea sub fustă), Viorica 
Răduţă (Privirea criticului Irina Petraş, o locuire), sau Ion Bălu 
(Augustin Buzura  stilul prozei). Într-un cuvînt, un număr 
excelent!

Din Orizont, nr.5(1520), am „prizat“ un excelent interviu 
(„Un dandy, ca şi un artist, e un fel de clovn al lui Dumnezeu“), 
realizat de Cosmin Lungu cu „primul regizor al unui spectacol 
de teatru-dans din România, primul dansator român în rolurile a 
patru personaje shakespeariene, primul coregraf român care a 
adus dansul într-un teatru (la Odeon)“, Răzvan Mazilu:  
„Mateiu Caragiale, Timişoara, curentul dandy, Răzvan Mazilu. 

Unde e punctul lor de întîlnire? Într-un spectacol pe care Teatrul 
Naţional Timişoara a avut inspiraţia să-l accepte, să-l producă şi 
astfel să scuture praful de pe un scriitor ce nu şi-a dobîndit nici 
postum faima visată. Totul se răzbună în paşi puternici, lumini 
tari, pe muzică de Wagner, cu un dans nu pe sîrmă, dar nici 
departe de limitele umanului, prin care se şterg distanţe şi 
transferă celebritate între un artist contemporan ultra-cunoscut 
şi un autor absorbit de umbră.“ Salman Rushdie (Seducătoarea 
din Florenţa) beneficiază de traducerea şi notele Danei Crăciun: 
„este o elegie închinată frumuseţii şi, în acelaşi timp, o 
meditaţie asupra naturii şi a modului în care funcţionează 
puterea.“ Pentru Victor Neuman (Banatul  multiculturalitate şi 
multiconfesionalitate) „patriotismul bănăţean este manifest în 
sensul său multi- şi intercultural ca niciunde altundeva“, motiv 
pentru care „chiar şi sărăcit ori recent uşor marcat de confuziile 
de valori din Balcanii limitrofi, multi- şi interculturalismul 
bănăţean rămîne o pildă credibilă în formarea unui Homo 
Europaeus sintetizînd idealurile lumii moderne şi 
postmoderne.“ Despre Livius Ciocârlie scriu cu aplicaţie Ilie 
Gyurcsic (Infernul fără note de subsol) şi Elena Craşovan 
(Albume cu autori şi personaje), în timp ce Radu Ciobanu 
(Precum iedera) comentează „scrisorile paterne ale lui Gabriel 
Liiceanu“, iar Alexandru Ruja (Modernismul literar) recenzează 
cele „două masive volume cu texe şi date  despre modernismul 
literar românesc“, apărute la Institutul Cultural Român, unde 
cuvîntul introductiv, selecţia, îngrijirea textelor şi cronologia 
sunt asumate de Gabriela Omăt. 

Mereu egală cu ea însăşi, de o eleganţă aş îndrăzni a zice 
clasică, Convorbiri literare, nr. 5(161), Cassian Maria Spiridon 
(Sahara videouniversului) plecînd de la „cartea lui Givani 
Sartori, Homo videns,imbecilizarea prin televiziune şi post 
gîndirea“, constată faptul că „pînă mai ieri, lumea şi 
evenimentele ei ne erau prezentate în scris şi vorbite, în prezent 
avem parte doar de explicaţia în marginea unor imagini video“, 
incriminînd televiziunea care „produce o transformare, o 
metamorfoză a naturii de animal symbolicum a lui homo 
sapiens“, devenind „şi un instrument paideic, unul 
antropogenetic, care determină apariţia unui tip nou de fiinţă 
umană“, existînd pericolul „de a-şi pierde capacitatea de a opera 
cu simboluri, în fond de a gîndi.“ Ceea ce nu e cazul lui Nicolae 
Stroescu-Stînişoară, Viorel Mehedinţu, Alexandru Urechia şi 
Ion Alexandrescu, reuniţi la o masă rotundă pentru a dezbate un 
subiect incitant: Iisus Hristos  imaginea şi mesajul Lui pentru 
omul actual  În rest, rubricile permanente susţinute cu migală şi 
aplicaţie de Irina Mavrodin (Încerc să-mi dau un răspuns), 
Maria Carpov (Despre plurilingvism), Elvira Sorohan (Cozerii 
colorate erudit şi poliglot de Şerban Foarţă), Dinu Flămând 
(Cea de a doua descălecare a Moldovei), Ioan Holban (Realul 
ca o papirosferă), Constantin Dram (Cărţile vieţii/ viaţa din 
cărţi), Antonio Patraş (Geneza literaturii române, între imitaţie 
şi modă romantică), Livia Cotorcea (Dostoevski în memoria 
culturală a avangardei), Ion Papuc (Cei doi fraţi Fărcăşanu), 
Dan Ciachir (Fuga lui Petru Dumitriu), Mircea Ghiţulescu 
(Concurs de comedii). Poezie de calitate (Liviu Georgescu, 
Viorica Răduţă, Sterian Vicol şi Christian W. Schenk), proză 
bine construită (Val Butnaru, Călin Ciobotari şi Vasile Iancu), 
alături de Biblioteca revistei, dedicată lui Radu Cange, 
conturează un număr dens şi divers.

O reîntîlnire  extrem de plăcută  cu Tribuna clujeană, nr. 
160, 1-15 mai! Remarc, pentru început, delicata ilustraţie a 
numărului, cu imagini ale lucrărilor Dorei Dumitrescu. Rubrici 
consistente, semnate de Ion Pop (Exerciţiile lui Jaques G. 
Costin), Laszlo Alexandru (Natura în Divina Comedie), Vianu 
Mureşan (faptele de arme şi pidosnicie ale lui Maximilien Aue), 
Ovidiu Pecican (Zimţi de unică folosinţă), Şerban Foarţă (Zări 
şi aşezări), Radu Preda (Ortodoxia şi drepturile omului), Virgil 
Mihaiu (Sibiu 2009, întîlnire la nivel înalt cu jazzul), poezie de 
calitate (Mahmoud Djamal), recenzii pertinente, semnate de 
Octavian Soviany, Claudiu Groza, Ioan-Pavel Azap şi 
Alexandru Jurcan, conturează un număr consistent. 

Primim de la Botoşani, revista de cultură Hyperion, 
renăscută „într-o serie nouă, cu periodicitate trimestrială 
(cumulîndu-se trei numere lunare într-unul), în 192 de pagini“, 
după cum afirmă în editorial Gellu Dorian (În continuare), 
pentru a preciza în final: „fiind în frontul culturii din România 
de peste douăzeci şi şase de ani, revista […] pleacă acum la o 
bătălie cu nonvalorile, cu veleitarii locali şi de aiurea, cu 
mentalitatea de provincie, cu prejudecăţile acesteia…“ Un 
program ambiţios, ilustrat şi asumat chiar din prezentul număr, 
ce se bucură şi de excelente condiţii grafice. Un sumar bogat, 
generos şi bine structurat, din care am spicuit spre semnalare, cu 
o zgîrcenie ce nu ne caracterizează, impusă doar de finalul de 
rubrică: interviul lui Ciprian Manolache cu laureatul, după mai 
multe nominalizări, a Premiului Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu“ pe anul 2008, Cristian Simionescu, ancheta 
coordonată de Mircea A. Diaconu (Cum este cu putinţă 
canonul) la care răspund. Cu substanţă, Cornel Munteanu şi 
Bogdan Ghiu, versurile semnate de Dan Sociu, Vlad Scutelnicu, 
Arcadie Suceveanu, Claudiu Komartin, proza lui Ioan Groşan, 
Doina Ruşti, Varujan Vosganian, Goe Vasile, eseurile lui Anton 
Adămuţ, Leo Butnaru, Nichita Danilov, Elena Andeea Agachi, 
alături de întreaga secţiune Eminescu in aeternum, realizată prin 
contribuţiile lui Valentin Coşereanu, Ilie Constantin, Cristina 
Codarcea şi Ionel Savitescu. Un număr întru totul reuşit!

Al Dumneavoastră somelier,    

Alexandru Dan CIOCHINĂ
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literatură universală

Pagină realizată de Marius CHELARU

Realul văzut ca un drum  între ideal şi paza de stricăciune
Despre Sabit Rrustemi (primul scriitor kosovar persecutat 

politic pentru scrierile lui  condamnat la 4 ani de închisoare, la 1 aprilie 
1981, i s-a retras, nu în urma unei decizii judecătoreşti, ci politice, 
dreptul a publica) au scris nume notabile din peisajul literar albano-
kosovar (Beqir Musliu, Ali Podrimja, Sali Bashota, Ramadan Musliu 
ş.a.), evidenţiind, într-o formă sau alta, faptul că este unul din poeţii 
kosovari de talent.

Sabit Rrustemi nu scrie o poezie „zgomotoasă”, dar alege teme 
variate pe care adesea le juxtapune. Uneori apare voit modest, 
circumscris unei domesticităţi aparent nepretenţioase, deşi în subsidiar 
se întrevede o mixtură a fanteziei (temperată de tipurile de tropi folosiţi), 
cu referinţe la contextul social-politic, la doleanţele kosovarilor, sau la 
dragoste (lipsind însă ambianţa „apăsat” emoţională şi decorul 
„fiziologic”). Punctul de pornire îl constituie realul, aşa cum este (a se 
citi cum consideră poetul că este), pentru a pendula către un alt real, 
interior, al realului aşa cum îl vede. (Uneori, ai senzaţia, ca un drum între 
ideal şi paza de stricăciune. Stricăciune adusă fie şi prin lipsă. Lipsa 
libertăţii, iubirii, intimităţii ş.a.). 

Iată un „tablou” „pseudo-domestic”, în care universul apropiat este 
bulversat de contingenţa cu cel macro: „Bărbaţii şi-au pierdut calea în 
curte/ De când au încălcat ordinea odăii/../Bărbaţilor le-a căzut orbul 
găinilor/ Rău i-a prins ceaţa”. Astfel, „Caii au rămas în grajd” şi „Cu 
singurătate am acoperit caii/ Uitându-i”. De altfel, ades, finalurile 
poemelor par relativ abrupte, uneori aproape tăioase. Temperament care 
pare sobru, spre meditativ, autorul nu încearcă să se exprime prin 
imagini tăioase, curajoase, îndrăzneţe, printr-o retorică spumantă, ci 
preferă construcţii transpuse în haina unei logici personale a versului. 
Metaforele însă sunt, trebuie spus, interesante şi interesant încadrate în 
context. Uneori pare înclinat spre o filozofie existenţială vrâstată cu 
meditaţii despre viaţă, divin, situaţia în care este lumea imediată în care 
trăieşte (cea familiară imediată, dar şi ţara lui): Astfel, trăieşte într-o 
lume în care şi relieful are răni, şi, scrie el, „Un munte de viaţă mi s-a 
dus/ prin demolare”. O lume care „înşelată dormea în pace/ ca 
mormintele sub foi de iarbă” în timp ce „arheologii violenţei/…au 
fărâmat” „rădăcinile mele antice”. Asta pentru că, scrie Sabrit Rrustemi, 
„Casa mea s-a renovat/ Şi a renăscut/ În milioane de iubiri”; sau: „Poarta  
stă închisă/ Nimeni nu iese nici nu intră/… În casa  pustie/ Sapă 
tăcerea…// Domnul nostru a adormit/ În mijlocul pieţii spânzurat de 
cheie”. Alteori părăseşte acest peisaj oarecum atemporal, prin lipsa 
elementelor de definire a spaţiu-timpului concret, dar nu cu totul, 
mergând într-un alt gen de illo tempore, cenuşiu, al tristeţii de nuanţă 
citadină: „Călători aşezaţi pe scaune/ Citesc ziare/ Culoarea posomorâtă/ 
Le acoperă feţele” şi: „Pentru astfel de despărţiri/ acest secol a creat încă 
o noutate/ îi clonează pe oameni/ aidoma tipăririi ziarelor”; (nu lipsesc 
nici ironiile/ autoironiile, adesea amare: „Mirare câtă preocupare/ Pentru 
furtul tehnic”. 

Se poate vorbi şi de „poezia angajată”, prin versuri ca: „Sfânta 
Libertate a noastră/ Templu de cinste şi curaj/ în orice por al etniei/ înger 
de libertate/ sacrificator/ şi ziditor/ cu sediul în Prekaz; sau „Ochii mi-au 
secat pentru Kosova”; „nu-ncetez/ Libertatea să caut/ pentru tine pentru 
mine pentru ceilalţi” ş.a. şi dragostea nu poate fi decât parte din acest 
mod de „desenare” a lumii „Sub sprîncenele tale/ ochii mei/ izvoare de 
sânge au devenit/…/ sângele meu/ libertate să-ţi fie”.

Am putea vorbi şi despre viaţa cotidiană, văzută şi prin prisma unui 
anume fel de alienare/ politizare anapoda/ îndepărtare de om: „Mâine 
prin feţele ziarelor/ se serveşte lumea de azi/ a acestei lumi pline de 
înşelăciune” şi, desigur, „ziarele n-au vină pentru tristeţe”, doar 
„cronicarii au devenit muţi/ au uitat să vorbească cu limba”. Şi cuvintele 
şi-au pierdut libertatea, şi nimeni nu este nevinovat în acest caz („Eu nu 
sunt cel care libertatea ta o calcă/ cuvânt bun”) deşi „Oamenii s-au 
săturat de minciuni/ adevărurile nu se văd nici cu lupa”. Nu e de mirare 
că poetul vede „o lume dezordonată”, „lumi minate/ care se pot aprinde 
în clipită” . Sau apăsarea teribilă a aripii distrugătoare a progresului 
„Respiră adânc-adânc/ din vârful degetelor/ sugi aer curat/ timp 
industrial infiltrat-nefiltrat/ sugi praf”

Încheind discuţia despre lumea în care îşi duce visele şi viaţa, pare 
că poetul retrăieşte continuu, aidoma şi altor autori kosovari, o perpetuă 
tranziţie către un anume fel de lume (din care unii văd culoarea 
„libertăţii”, alţii a „independenţei ş.a.), „trecutul” fiind „colorat” de 
fiecare în nuanţele proprii (unii încă mai caută printre rănile războaielor/ 
revoltelor de curând stinse acolo, alţii îl privesc în opoziţie cu libertatea/ 
independenţa ş.a.). Până şi foaia de hârtie, implicit scrisul, altădată o 
bucurie, par acum maculate: „Foaie scrisă/ Fată împodobită mireasă/ Ai 
devenit a oricui şi nimănui” 

În versurile închinate iubirii, în schimb, mai ales când dragostea este 
privită pur şi simplu aşa cum este, nu intricată în viaţa socială cu toate 
conotaţiile ei, întâlnim probabil cele mai frumoase imagini din poezia lui 
Sabit Rrustemi. Iată câteva: „Ca un peisaj de nori/ Hoinăresc prin ochii 
tăi”; sau: „Te aprinzi în ochii mei/ mă topeşti/ noaptea/ prin jeratec de 
vise”; sau: „Anotimpul cel mai senin/ Era privirea ei/ Acoperită cu părul 
negru/ Pe acea faţă albă ca zăpadă”. 

Deşi, uneori, citind poemele lui Rrustemi, ai senzaţia că a mai rămas 
ceva de spus, căci „Nespusele smulse/ Au ridicat Ziduri,/ Pentru a scăpa/ 
De inundaţia cuvintelor”.

 1Veşnicul chin

Shoja el-Safadi ( Palestine)

Dragostea este revelaţia umanităţii, când este 
atinsă de imaginaţie 
Care ar trebui ar trebui să fie mai multă decât 
poate duce nebunia ei,
Hăurile mitului au reţinut un istoric care revarsă 
din străfundurile lui,
Care sunt noaptea şi supărarea care soarbe tot
Posomorala este vinul lui aidoma înţepăturilor 
albinelor
Creioanele lui sunt de inutilizabile iar cărţile lui 
sunt străvechi
Din ele emană speranţele
Infinitul scrie despre conştienţă şi nebunie
Visând odată la nemurirea sumeriană
Altă dată la dragostea babiloniană
Călătorind între paginile camarade
Căsătorind toate femeile acestui Pământ
Bifând toate virtuţile, nelăsând nici un extaz să 
evadeze din sângele lui
El cântă elogiile tuturor poemelor care au fost 
înmormântate de vii
Şi versetele iau femeile zeilor
Care sting toate nevoile poetului când îl loveşte 
dorinţa
Într-o vreme, zeii au murit  pe cine mai obişnuia 
să venereze…?
Dragostea a devenit confuză când proştii au 
reprezentat-o
Şi istoricul pretinde că el este Nepieritorul
Face un pat pentru soţia lui  poemul este un 
„brand name”
Şi prin creionul lui spiral o lasă gravidă
E stupid ce posedă un bărbat
Atunci când devine poet
Iubeşte ultima femelă, apoi moare, şi astfel… el 
piere…!

Mă caut

Mohammed Munir (Maroc)

Mă caut
Printre cuvinte
Ale căror litere sunt ponosite până la destrămare
Pe albeaţa foilor mele
Astfel nu m-am regăsit

Nu găsesc nimic decât iluzie
Cărând câteva dintre numele mele
Şi picurându-le 
Ici şi colo
Cred că ele sunt sângele meu…

Ea mi-a spus:
Zidurile vechiului nostru ţinut m-au văzut

Într-o seară
Neputinţa mea m-a prins

Şi capul meu era plin cu visuri
În vreme ce drumul mă trăgea în direcţia opusă

Am spus:
Hoinăreala mea a ţinut
Doar câteva clipe

Puţini paşi pentru mine să mă prăbuşesc
Ca valul mării ei (oraşul) să-mi fure umbra
Şi să spună stâncii 
Că aleile din vecinătate
Au vândut vântului chipul chipului
Când au prezis într-o seară
Că mă voi căuta pe mine…!

O, timpule, sunt un foc

 Suha Jalal Gawdat ( Siria)

Inima mea, colorată cu lacrimi, te-a chemat
Vino şi hai să ţesem din visul liniştii o casă
Paradisul nostru pierdut prin timp şi spaţiu
El s-a întors să anunţe adevărul evident

Sunt din vremea suferinţei, 
noi am venit
Şi de dragul durerii, murim de două ori
O, zâmbet al pretextului iubirii
Cine sunt eu?
Cine sunt ei?
De ce iubirea îmi năzuieşte un fluture între 
poieni şi crizantemă?

O, timpule,
Sunt inima unui îndrăgostit
Port între venele mele curgerea viselor
Şi şoaptele râului la întâlnirea celor două maluri 
ale lui
Nu se pleacă în pofida tuturor vrăjilor şi 
obstacolelor
Şi strigătelor văilor

O, timpule,
Sunt năzuită din focul iubirii
Zilele nu-l vor altera
Obsedat de copilărie şi feminitate 
Şi pofta de vise

O, timpule, sunt un foc
Îmi dobândesc combustibilul 
Din susurul vântului şi anxietatea regretelor

Sunt călătoria unui cuvânt
Din larma miezului
Chemându-te pe tine
Să scrii despre mine în cartea poeziei

Sunt o ceaşcă de vin din licoarea florilor
Strivind spinii în pofida trădării timpului

 1 Pentru stabilirea unor corespondenţe între arabă şi română 
mulţumesc poetului Munir Mezyed.

Poezia arabă modernă

Este un mod în care poate fi văzută poezia 
lui Sabit Rrustemi, dincolo de oricare alte 
discuţii stilistice ori de vocabular. Nu ştiu care 
va fi poziţia lui în peisajul literar kosovar sau 
de ce judecăţi de valoare va ave parte, dar avem 
acum în limba română unul dintre poeţii 
albanezi/ kosovari de talent, care au fost 
„aduşi” în limba română prin eforturile lui Baki 
Ymeri, şi spre binele cunoaşterii prin cultură.

„Ca un peisaj de nori 
Hoinăresc prin ochii tăi 
Nereuşind să ajung 
Mă cufund cu totul 
Numai noaptea mă-ntoarce în viaţă 
Somnul când îmi fură ochii 
Şi visul care apare gratis 
Cu chipul tău”

Balcanica
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Violenţă şi compasiune 

           A spune că violenţa 
aparţine lumii în care trăim 
poate părea la prima  vedere 
un truism. În adevăr ne 
aflăm în faţa unei probleme 
complexe, care nu este în 
afara preocupărilor 
filosofiei. Filosofia, de la 
începuturile sale, s-a 
întrebat asupra cauzelor 
răului; interpretările sale 
principale şi cele mai 
comune sînt de două feluri: 
unele sînt metafizice, altele 
sînt transcendentale. 
Primele sînt reprezentate de 
Augustin şi Toma de 
Aquino, cele secunde de Kant. Dezbaterea între 
interpretările metafizice şi cele transcendentale, căutarea 
originilor răului, distincţiile între răul metafizic, răul fizic şi 
răul moral sînt temele unei recente cărţi scrise de filosoful 
Paul Gilbert: Violence et compasion. Essai sur 
l'authenticité d'etre, Paris, éditions du Cerf, coll. "La nuit 
surveillée", 2009, 322 p. "Nimic din ceea ce este uman nu 
este străin metafizicii. Nici un fenomen nu îi scapă. Răul 
este de asemenea un fenomen. Şi de neocolit.(…) Cartea pe 
care o introducem prin aceste rînduri este de filosofie 
critică şi de metafizică. De filosofie critică în sensul în care 
demersul său este o reluare reflexivă a actelor noastre de 
cunoaştere, de acţiune, de afecţiune, o punere în evidenţă a 
limitelor la care nu sîntem obişnuiţi să le dăm adevăratul lor  
sens şi amploare. De metafizică, căci dacă fiinţa nu este 
fără viaţă şi logos, ea se dezvăluie efectiv în viaţa spiritului 
raţionabil unde se fenomenalizează", notează Paul Gilbert 
în introducerea generală. Iezuit, profesor de metafizică la 
Universitatea Gregoriană din Roma, Paul Gilbert îşi 
stabileşte reperele critice şi metafizice ale temei, cu atît mai 
mult cu cît în ultima perioadă literatura despre violenţă a 
devenit abundentă, cele mai multe apariţii venind din zona 
ştiinţelor umane; reflecţia asupra violenţei a devenit mai 
complexă decît ceea ce putea spune acum o sută de ani 
Georges Sorel în Reflexions sur la violence. Volumul 
structurat pe mari secţiuni; într-o primă parte, autorul face 
consideraţii asupra conceptului de violenţă, ia ca ipoteză 
faptul că actul de a fi este în mod esenţial un act de libertate 
şi că violenţa între oameni este cea mai semnificativă. Sînt 
prezentate concepţiile despre violenţă ale cîtorva 
teoreticieni ai fenomenului: Konrad Lorenz, Erich Fromm, 
Johan Galtung şi René Girard. Cea de a doua parte a cărţii 
este consacrată operelor raţiunii, inteligenţei; raţiunea 
modernă este în mod spontan violentă, globalizarea 
contemporană participînd la violenţa rductivă a diferenţelor 
faţă de ceilalţi, sub ideea unei unităţi formale, dar "raţiunea 
este în realitate o practică şi un angajament, o manieră de a 
se  pune în relaţie cu celălalt înainte de a fi o interpretare a 
lumii; ea este un act de relaţie între persoane care îşi 
vorbesc şi care caută împreună un acord, sau mai mult decît 
un acord, pacea în inima diferenţelor lor." A treia secţiune 
este despre acţinea umană într-una din structurile sale 
esenţiale- voinţa, cea prin care omul caută să stăpînească 
violenţa care îi este imanentă; aici intervine raţiunea care 
este raţiune doar atunci cînd se practică; o raţiune care nu 
se exercită ca raţiune nu este raţiune, ea este o practică 
efectivă sau nu este, afirmă Paul Gilbert. Ultima secţiune a 
cărţii asumă liniile fundamentale ale metafizicii 
contemporane a actului de a fi şi a diferenţei ontologice, 
arătînd în ce sens actul de a fi poate bulversa diferenţa sa în 
violenţă. Analiza metafizică este completată de o reflecţie 
asupra omului în care actul de a fi ajunge la lumina unei 
recunoaşteri spirituale intersubiective (afectivitatea). O 
carte scrisă cu sobrietate, claritate şi pedagogie despre un 
domeniu care a fost mult timp apanajul eticii şi al politicii.       

Istoria teologiei

      La prima vedere mulţi se 
vor întreba de ce am ales o 
rubrică de filosofie pentru o 
carte despre istoria 
teologiei; răspunsule este 
simplu: coordonatorul 
volumului este un reputat 
filosof, şi anume Jean-Yves 
Lacoste, cu care am avut 
bucuria să realizez un 
interviu publicat în primul 
volum din Filosofia-
aventura unui discurs, 
editura Cronica, 1995. Jean-
Yves Lacoste este autorul 
unor studii de referinţă 
(Note sur le temps. Essai 
sur les raisons de la 
memoire et de l'ésperence; Experience et Absolu. 
Questions disputées sur l'humanité de l'homme; Le 
Monde et l'Absence d'oeuvre; Presence et Parousie; La 

Phénoménalité de Dieu) şi a coordonat Dictionnaire 
critique de théologie. Acum revine alături de cîţiva 
colaboratori (  Gilles Berceville, Patrick Descourtieux, 
Pierre Gibert, Marc Ozilou) cu volumul Histoire de la 
théologie, Paris, éditions du Seuil, 2009, 494 p. Cînd cea 
mai bună enciclopedie teologică de care dispun specialiştii 
– Theologische Realenzyklopadie, Editura W. de Gruyter, 
Berlin, 1977-2007 – are nu mai puţin de 36 de volume, plus 
2 volume de index, lesne te poţi întreba ce poţi rezuma în 
aproape 500 de pagini. Răspunsul îl oferă Jean-Yves 
Lacoste: o istorie a teologiei într-un volum de mai mici 
dimensiuni este o introducere care va permite celor mai 
curajoşi dintre cititori să meargă mai departe către surse şi 
alte instrumente de mai mare anvergură. În prima secţiune-
Fundamente biblice- Pierre Gibert glosează pe marginea 
constituirii noţiunii de teologie şi a evoluţiei acesteia cu 
precădere în lumea  antică. În cea de a doua secţiune, 
Patrick Descourtieux studiază teologia patristică şi 
bizantină, adică perioada de la primul text patristic 
(Didache ton Apostolon) pînă la Conciliul de la Florenţa. 
Întîlnim referiri la prima mare sinteză teologică a lumii 
antice (Irineu din Lyon – Adversus haereses), la marii 
alexndrini ai veacului al III-lea ( Clement 
Alexandrinul,Origen), la naşterea Scolii din Antiohia, la 
vîrsta de aur din Orient, cu părinţii capadocieni: Vasile din 
Cezareea, Grigore din Nazianz şi Grigore de Nyssa, 
Conciliul de la Nicea, marii doctori ai Bisericii latine, 
monahismul oriental, lupta în jurul conceptului de Filioque, 
care s-a încheiat cu Marea Schismă de la 1054, chestiunea 
palamită. Capitolul Teologia medievală este redactat de 
Marc Ozilou şi Gilles Berceville şi debutează cu cîteva 
pagini despre emergenţa teologiei odată cu afirmarea lui 
Alcuin, Beda Venerabilul şi Ioan Scotus Eurigena, continuă 
cu notaţii despre Petrus Damianus, Anselm, şcoala  de la 
Chartres, Bernard de Clairvaux, Pierre Abelard, 
Bonaventura, Albert cel Mare, Toma de Aquino, 
condamnarea din 1277, cînd tezele filosofilor redescoperiţi 
de Albert şi Toma au fost condamnate de episcopul de 
Paris, Etienne Tempier. Jean-Yves Lacoste este autorul a 
două capitole: Secolele XVI-XVIII şi Secolele XIX-XX. În 
primul face cîteva referiri la teologia reformată, la teologia 
ortodoxă după căderea Constantinopolelui, la calvinism, la 
teologia naturală, iar în cel de-al doilea acordă spaţii mai 
mari sintezelor lui Hegel şi Schleiermacher, teologiei ruse, 
enciclicii Aeterni Patris şi crizei  moderniste, teologiei de la 
Saint-Serge, "noii teologii" franceze (Henri de Lubac, Jean 
Danielou, Pierre Mandonnet, Y. M.-J. Congar), teologiei 
anglo-saxone, Conciliului Vatican II, noilor şcoli teologice. 
Volumul este o utilă sinteză a două milenii de teologie, o 
carte în care regăsim curente, şcoli, doctrine, personalităţi 
care au marcat acest domeniu deloc lipsit de controverse.       

 Realismul cunoaşterii

          Yves Floucat, 
membru al Academiei 
pontificale a Sf. Toma, a 
predat metafizica la Centre 
Independent de Recherche 
Philosophique, la Centre 
Jacques Maritain şi la 
Institutul Catolic din 
Toulouse. Este autor a 
numeroase volume, dintre 
ele amintim: Pour une 
philosophie chretienne; 
Vocation de l'homme et 
sagesse chretienne; 
Métaphysique et religion; Jacques Maritain ou la 
fidelité à l'eternel; L'intime fecondité de l'intelligence; l-
am avut partener de dialog în două rînduri, interviurile 
apărînd mai întîi în revista "Cronica", apoi în volumele 1 şi 
2 din Filosofia-aventura unui discurs. Acum, profesorul 
Yves Floucat revine cu un nou volum: La verité selon 
saint Thomas d'Aquin. Le realisme de la connaissance, 
Paris, éditions Pierre Tequi, coll. "Questions disputees", 
2009, 112 p. Titlul colecţiei aminteşte de Quaestiones 
disputatae de veritate ale lui Toma de Aquino. Cartea lui 
Yves Floucat nu îşi propune să fie un comentariu istorico-
critic; intenţia sa este să ofere o analiză a celebrei definiţii 
pe care Toma de Aquino o dă adevărului ca o conformitate 
sau adecvare a inteligenţei şi a realităţii.  Cercetarea lui 
Yves Floucat nu este nu este rodul studiilor unui istoric al 
filosofiei, ci este fructul unei reflexii metafizice construită 
în lunga perioadă de profesorat. În prima secţiune, autorul 
discută despre  definiţia adevărului, şi despre adevărul 
inteligenţei şi adevărul lucrurilor în scrierile lui Toma de 
Aquino, într-un viu dialog cu alţi interpreţi ai scrierilor lui 
Toma de Aquino, mai ales Jacques Maritain, Joseph 
Marechal, Alain Conat sau Joseph de Tonquedec. În a doua 
parte a cărţii sînt abordate mai multe subiecte: sensul în 
care inteligenţa se conformează realului, reflexivitatea 
judecăţii şi indivizibilitatea sa,funcţia ireductibil 
existenţială a judecăţii. Cîteva formulări ale lui Toma de 
Aquino devin în cartea lui Yves Floucat subiectul unor 
analize deloc uşoare asupra inteligenţei şi adevărului. 
"Adevărul este în fapt o anumită perfecţiune a inteligenţei, 

sau a operaţiei intelectuale", spunea Toma , adevărul 
intelectului nostru fiind adevărul cuvîntului şi de aceea 
adevărul revine la ceea ce intelectul spune în el însuşi. Dacă 
Heidegger spunea că definiţia adevărului ca adecvare este 
foarte generală şi vidă, Yves Lacoste, dimpotrivă, consideră 
că analiza prezentării pe care o face Toma arată cît de 
bogată este în substanţă metafizică. "Fiinţa lucrului, şi nu 
adevărul său, este cea care cauzează adevărul în 
inteligenţă", spunea Toma, marcînd prin aceasta o trăsătură 
luminoasă  aceea ce va fi un curent major al gîndirii 
moderne şi contemporane şi anume puterea eliberatoare a 
raţiunii metafizice.    

Omul şi sacrul

      Noţiunea de sacru este 
tot mai des folosită în 
ultima vreme, dar de multe 
ori contextul  nu este tocmai 
cel potrivit. De aceea o 
carte- L'homme et le sacré, 
Paris, éditions du Cerf, coll. 
"Patrimoine. Histoire des 
religions, 2009, 530 p.- 
semnată de un eminent 
specialist precum Julien 
Ries nu poate fi decît un 
eveniment editorial şi 
intelectual salutar. Fost 
profesor de istoria religiilor 
la Louvain-la-Neuve, Julien 
Ries este autorul unor 
lucrări importante, dintre 
care amintim: Le sacré comme approche de Dieu et 
comme ressource de l'homme; Les chemins du sacré 
dans l'histoire; Les chretiens parmi les religions; 
Expression du sacré dans les grands religions. Pentru 
ansamblul operei sale dedicate sacrului, a primit din partea 
Academiei franceze premiile Dumas-Millier, în 1986, şi 
Furtado, în 1987. Mărturisesc cu satisfacţie că a avut 
amabilitatea să răspundă întrebărilor mele pentru un 
interviu publicat în "Cronica", apoi în Teofania interioară, 
editura Presa Bună, 1996. Scriind despre dimensiunea 
antropologică a sacrului, Julien Ries aminteşte manifestul 
umanismului creştin De dignitate hominis al lui Giovanni 
Pico della Mirandola, şi un fragment din jurnalul lui Mircea 
Eliade: "Sacrul este un element al structurii conştiinţei şi nu 
un moment al istoriei conştiinţei. Experienţa sacrului este în 
mod indisolubil legată de efortul făcut de om pentru a 
construi o lume care să aibă o semnificaţie. Hierofaniile şi 
simboluile religioase constituie un limbaj prereflexiv. Cum 
este vorba de un limbaj specific, sui generis, el necesită o 
hermeneutică proprie". Julien Ries vedea în această notaţie 
din 1968 o piatră de hotar pentru istoria comparată a 
religiilor. Prima secţiune a volumului se ocupă de căile 
cercetării asupra sacrului şi urmăreşte într-o expresiile 
sacrului în religiile indo-europene, în lumea sumero-
babiloniană, în marile religii monoteiste; apoi accentul cade 
pe căile semanticii istorice, cu trimiteri la lumea indo-
europeană, la expresii ale sacrului în tradiţiile semitice, în 
islam şi în creştinism; ultima parte a primei secţiuni este 
axată pe căile de cercetare în istoria religiilor: teoriile 
sociologice (Emile Durkheim, Marcel Mauss, Rene Girard, 
Roger Caillois), fenomenologia sacrului (N. Soderblom, R. 
Otto, G. van der Leeuw), hermeneutica sacrului cu trimiteri 
constante la Mircea Eliade. A doua secţiune este consacrată 
resurselor, valorilor şi rolului sacrului, capitolul despre 
valori şi resurse argumentînd în favoarea poziţiei lui Mircea 
Eliade în privinţa scopului istoricului religiilor de a înţelege 
şi lămuri comportamentul lui homo religiosus şi a 
universului său mental. În cea de a doua parte este analizat 
rolul sacrului pentru omul indo-european, dar şi pentru 
religiile non creştine. Ultima secţiune este despre spaţiul 
sacru şi drumul divinului şi aduce în discuţie sacralizarea 
spaţiului şi rolul pelerinajului, locurile sacre; un subiect mai 
puţin abordat, dar asupra căruia stăruie Julien Ries, este cel 
al metamorfozei sacrului legată de deplasările în interirul 
cîmpului religios şi în afara acestuia; volumul se încheie cu 
o succintă incursiune în problematica sacrului în lumea 
contemporană. "Homo religiosus, notează Julien Ries, este 
omul pentru care există, dincolo de realitatea vizibilă, o 
realitate transumană radical alta, sursă de viaţă şi de valori 
absolute susceptibile să dea un sens existenţei sale. Această 
realitate se manifestă prin obiecte şi persoane din această 
lume; această manifestare este, după expresia lui Mircea 
Eliade, o hierofanie. Prin fenomenalitatea manifestării se 
poate percepe şi înţelege natura sacrului. Sacrul se 
manifestă ca o putere de un alt ordin decît cel natural. 
Homa religiosus face experienţa şi trăieşte experienţa 
sacrului în diversele religii." La capătul lecturii acestui 
volum nu ne rămîne decît să vedem cît mai curînd şi 
celelalte două volume anunţate: L'Homo religiosus et son 
expérience du sacré şi Symboles, mythes et rites, des 
constantes du sacré.

breviar filosofic francez
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Din obligaţie, din necesitate, din curiozitate, am citit 
de-a lungul vremii discursuri de-ale lui Lenin, Stalin, 
Mao, Hruşciov, Brejnev, Castro, Kim Ir Sen, Gheorghiu 
Dej sau Ceauşescu. E înspăimîntător cît de mult se 
aseamănă între ele. Aceleaşi clişee, aceleaşi minciuni, 
aceleaşi sloganuri, aceleaşi lozinci, aceleaşi fraze golite 
de conţinut, semn că limba de lemn a comuniştilor e 
aceeaşi, indiferent de ţara sau de epoca în care răsună. Şi 
pentru a mă documenta în vederea foiletonului despre 
Cuba, am citit şi lucrarea apărută la editura Eikon din 
Cluj Cuvinte către revoluţionari, care conţine textele 
unor discursuri ale lui Ernesto Che Guevara şi cîteva 
scrisori trimise de acesta. Limbajul de lemn, găunos, 
mincinos, aberant, m-a îngrozit pur şi simplu. Aceste 
inepţii ale unui stîngist ucigaş pot sta fără nici o 
problemă alături de cele ale dictatorilor amintiţi ceva mai 
sus. Singura notă insolită din galimatiasul 
argentinianului e dată de obsesia lui pentru exportul de 
revoluţie, pentru revoluţia perpetuă, pentru revoluţia care 
trebuie să cuprindă întreaga lume (inclusiv ţările 
socialiste, cărora le găsea mereu cîte ceva de reproşat). 
Însetat de sînge ca o lipitoare, „el sacamuelas” voia să 
treacă întreaga omenire „prin foc şi sabie” numai pentru 
a impune o nouă ordine mondială sau, mai exact, pentru 
a instaura dictatura comunismului. Căci Guevara nu a 
fost doar adept şi susţinător fervent al revoluţiei 
continue, ci şi un înfocat lider, chiar dacă aproape 
întotdeauna perdant, păgubos (să ne reamintim, măcar în 
treacăt, faptul că după bătălia de la Santa Clara, viaţa lui 
a fost un neîntrerupt şir de eşecuri, să ne reamintim, 
măcar în treacăt, dezastrul cu care s-a încheiat lupta sa 
„revoluţionară” în Congo şi în Bolivia). Noroc, totuşi, că 
această pecingine a „exportului de revoluţie”, a 
necesităţii „revoluţiei perpetue”, această nevoie de a 
ucide care l-a scos din anonimat pe fostul student la 
medicină, acest flagel care la un moment dat ameninţa să 
se întindă în întreaga lume (să nu uităm că pînă şi în 
inima Africii negre apăruseră revoluţionari roşii!), ei 
bine, această ciumă ucigătoare nu a prins şi în ţara de 
baştină a criminalului, Argentina. Nu degeaba se zice că 
nimeni nu e profet în ţara lui! Cum spuneam, la el acasă, 
Ernesto Che Guevara e o ruşine pe capul familiei, iar 
oamenii nu-i pot ierta luptătorului faptul că o făcea pe 
revoluţionarul sărac, dar în realitate se lăfăia ca un paşă 
pe banii alor săi. Cine îşi închipuie că Ernesto trăia în 
modul cel mai precar cu putinţă, ca un adevărat 
revoluţionar, ca un autentic luptător de gherilă se înşală 
amarnic. De la fuga de-acasă din 1953 şi pînă la moartea 
survenită în 1967, adică pe toată durata eventurii sale de 
revoluţionar stîngist, el a fost stipendiat de familie cu 
sume fabuloase (am afirmat deja că provenea din una 
dintre cele mai bogate familii din Argentina). Chiar şi 
hăituit prin rîpile Boliviei, înainte de a fi capturat, El Che 
fuma cele mai scumpe trabucuri; aşadar era revoluţionar 
cu bani de-acasă, aşa cum, pe vremea lui Ceauşescu, 
existau în România disidenţi care o făceau pe 
intransigenţii, dar se hrăneau şi se îmbrăcau din pachete 
primite din străinătate. Nu degeaba concetăţenii săi se 
ruşinează şi azi că un astfel de scelerat, ce a trimis la 
moarte mii şi mii de oameni, s-a născut pe meleagurile 
lor şi îl numesc, plini de ură sau de dispreţ, „banditul 
roşu”.

Am fost întrebat în ultima vreme de ce sunt atît de 
preocupat de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, călăul 
sanguinar care şi-a trădat patria, prietenii, idealurile 
pentru a-şi împlini pofta de sînge. Mi-am pus şi eu 
aceeaşi întrebare şi n-am găsit alt răspuns în afara aceluia 
că nu mi se pare corect faţă de memoria victimelor 
acestui ucigaş să nu-i amintesc crimele comise pe 
teritoriul Cubei, într-o lucrare dedicată acestei minunate 
insule pe care, dacă nu ar fi încăput în mîna criminalilor 
roşii, am fi putut să o denumim fără teama de a greşi, 
„raiul pe pămînt”. Este de neînţeles cum unii indivizi îi 
măsluiesc posteritatea, încercînd să determine omenirea 

să-i uite crimele. Astfel, în iunie 2008, cînd s-a marcat 
împlinirea a 80 de ani de la naşterea acestui torţionar 
comunist, în oraşul natal, în piaţa care-i poartă numele 
(situată în interiorul parcului Hipolito Yrigoyen) a fost 
inaugurat un monument în bronz al lui Che. Autor al 
monumentului este sculptorul Andrés Zerneri. Nu ştiu cu 
cît a fost plătit artistul pentru lucrarea sa, dar probabil a 
încasat o consistentă sumă, de vreme ce în viziunea lui 
călăul apare în chip de pacifist, căci exportatorul de 
revoluţii e înfăţişat cu mîinile goale, ca şi cum nu ar fi 
mînuit arma niciodată. E drept, atitudinea sa, chiar 
„împietrită” în bronz, e destul de sfidătoare şi 
ameninţătoare, încercînd să ne amintească faptul că, pe 
lîngă sloganurile oficiale ale revoluţionarilor castrişti – 
„¡Patria o muerte!”, „¡Venceremos!”, „¡Viva la 
Revolucion!”, „¡Hasta la victoria siempre!” –, rosarinul, 
probînd parcă zicerea „fiecare pasăre pe limba ei piere”, 
afirmase, fără să i-o ceară nimeni :  «Un revolucionario 
tiene que convertirse en una fría máquina de matar» 
(tradusă din limba lui José Martí, această cutremurătoare 
frază înseamnă că, în viziunea guevariană, „un 
revoluţionar trebuie să devină o maşină de ucis cu sînge 
rece”). La inaugurarea monumentului a participat, între 
alţii, şi cubanezul Harry Villegas, supranumit Pombo, 
tovarăş al argentinianului ce l-a însoţit în Cuba, Congo şi 
Bolivia. Evident, un tovarăş mai norocos, de vreme ce nu 
şi-a lăsat oasele în jungla boliviană şi nici nu l-a scutit de 
viaţă Fidel. „De ce oare?” Deşi statuia e o adevărată 
infamie şi o gravă insultă a memoriei nenumăratelor sale 
victime, s-au găsit mii de oameni care să contribuie la 
înălţarea ei, semn că imbecilitatea este la ea acasă 
oriunde în lume. Astfel, peste 14.000 de persoane au 
donat chei sau alte obiecte mici din bronz spre a le topi şi 
a le contopi în statuia gigant care cîntăreşte trei tone şi 
are patru metri înălţime. 75.000 de mici obiecte din 
bronz şi-au găsit obştescul sfîrşit pentru a da naştere 
acestui remember mincinos şi inutil! De fapt, nu chiar 
atît de inutil, de vreme ce, după inaugurare, oraşul a 
intrat în circuitul turistic al lumii, iar cifra de afaceri a 
turismului rosarin a crescut în mod consistent de la an la 
an. Oare donatorii de bronzuri au uitat ori nu au ştiut că 
Ernesto Che Guevara şi-a executat cu propria mînă (sau 
a dat ordin să fie executaţi) camarazi şi duşmani, atît în 
timpul revoltei contra lui Fulgencio Batista (în 1957 şi 
1958), pe cînd se alăturase în Sierra Maestra trupelor de 
guerrilleros ale lui Fidel Castro, cît şi în scurta perioadă 
cît a avut comanda în bătălia de la Santa Clara (între 1 şi 
3 ianuarie 1959 sau imediat după, Che a executat 23 de 
persoane). Cît a condus închisoarea „Fortaleza de la 
Cabaña” (între 3 ianuarie şi 26 noiembrie 1959, adică în 
mai puţin de un an!), în calitate de comandant şi – 
atenţie! – procuror suprem, a executat 135 de persoane 
(după unele versiuni, după altele - 164). În 1959, chiar şi 
în perioadele în care era plecat în străinătate semna 
condamnări la moarte. În acel an de tristă aducere-aminte 
pentru cubanezi, argentinianul însetat de sînge îi învăţa 
pe membrii Tribunalului Revoluţionar că „nu e nevoie de 
probe ca să omori un om”. De altfel, fiind şi acuzator 
principal în simulacrele de procese intentate opozanţilor, 
orice element prezentat de el era considerat ca „probă” 
irefutabilă. Ei bine, tocmai criminalul acesta fără nici un 
pic de milă faţă de victimele sale era şi preşedinte al 
curţii de apel. În plus, printre „juraţi” figurau de cele mai 
multe ori membri ai familiilor victimelor vechiului 
regim. Halal justiţie! În cele şase luni cît a comandat 

efectiv (îşi mai lua bietul om şi cîte o vacanţă în 
străinătate, că obosea de atîtea crime!) a ucis împreună 
cu Raul Castro sute şi sute de oameni (există tot mai 
multe voci care afirmă că execuţiile au fost de ordinul 
miilor!). Martori oculari afirmă că, dimineţile, cei doi 
sceleraţi făceau concursuri de tir pe ţinte vii, adică pe 
bieţii întemniţaţi în fortăreaţă. Pentru Guevara s-au găsit 
probe documentare că a ucis 164 de deţinuţi, iar pentru 
Raul tot probe documentare dovedesc indubitabil că a 
omorît 551 de adversari întemniţaţi la La Cabaña. Faptul 
că atîtea sute de opozanţi au fost asasinaţi în fortăreaţa 
transformată în închisoare în cele şase luni cît Che a avut 
mandat de comandant i-a adus un sugestiv şi 
cutremurător supranume : „Măcelarul din La Cabaña”. Şi 
ca să-şi legitimeze crimele, comandantul fortăreţei 
afirma : „execuţiile nu sunt doar o necesitate pentru 
poporul din Cuba, ci, în aceeaşi măsură, o datorie impusă 
de acest popor”. Numai că, machiavelic, el dispreţuia 
masele în apărarea cărora pretindea că luptă, căci iată ce 
afirma cu un dispreţ demn de cei mai ticăloşi dictatori 
(să nu uităm că el s-a format la şcoala unuia dintre 
aceştia!) : „La dictadura del proletariado se ejerce sobre 
el proletariado  mismo” („dictatura proletariatului se 
exercită asupra proletariatului însuşi”). Aici mă văd 
nevoit să-i dau dreptate, căci e un adevăr probat şi la noi 
în ţară, unde, după cel de-al doilea război mondial, 
calicimea satelor şi oraşelor, pleava societăţii, gunoaiele 
României transformate în revoluţionari, în proletari, în 
membri ai partidului comunist şi ai securităţii au 
terorizat, întemniţat şi ucis pe toţi cei care munciseră cu 
adevărat pentru propăşirea ţării, şi asta numai pentru că 
nu împărtăşeau ticăloasa ideologie roşie. Românii ar 
trebui să nu uite nici o clipă faptul că pecereul s-a 
menţinut la putere transformînd în comandament al 
realităţii odiosul slogan : „cine nu e cu noi e împotriva 
noastră!”. Iar cine era împotriva roşilor sfîrşea în 
temniţele comuniste sau în faţa plutoanelor de execuţie 
instrumentate de tribunalele revoluţionare. Dumnezeule, 
cît de mult se aseamănă dictaturile între ele, indiferent de 
meridianele pe care şi-au făcut bîrlog fiarele secerii şi 
ciocanului!

 „Fără ideologia sa, Che ar fi fost aidoma altor 
ucigaşi în serie”, afirma Guy Sorman, de parcă ar exista 
pe lume vreo ideologie care să scuze crima. În logica 
filosofului şi economistului francez sunt de scuzat şi 
Stalin şi Hitler, deoarece au omorît milioane de oameni 
în numele unor ideologii, nu-i aşa? Doamne fereşte de 
aşa o logică!

Ţin să amintesc faptul că cel pe care filosoful şi 
scriitorul francez Jean Paul Sartre îl numea „l'être 
humain le plus complet de notre époque” (să nu uităm 
însă că printre supranumele sale figurau şi „călăul”, 
„teroristul”, „ucigaşul”, „stalinistul” – admirator fanatic 
al lui Iosif Vissarionovici Djugaşvili, Che afirma : „cel 
care nu a citit cele 14 volume de scrieri ale lui Stalin nu 
se poate considera pe de-a-ntregul comunist” - 
„măcelarul”, „prostanul” („nerodul”), „trădătorul”, 
„psihopatul” „Măcelarul din La Cabaña”, „Fernando el 
sacamuelas”; pentru respectarea adevărului istoric, să 
amintim că pe lîngă aceste porecle, evident peiorative, o 
avea şi pe cea măgulitoare de „el comandante”, aceasta 
din urmă avînd şi rol conspirativ, el fiind cunoscut într-o 
vreme sub numele „Comandante Ramon”; dar tot pentru 
respectarea adevărului istoric să nu uităm că refugiaţii, 
exilaţii cubanezi, înspăimîntaţi pe viaţă de atrocităţile, de 
crimele sale, îl numesc şi astăzi un „călău fanatic”) este 
cel care a înfiinţat primele lagăre de muncă forţată, pe 
care, e drept, le-a botezat ceva mai eufemistic „lagăre de 
muncă corectivă”! Tot el este cel care pe 11 decembrie 
1964, la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, acuzat 
fiind de reprezentantul Venezuelei de genocid, din cauza 
execuţiilor a mii de opozanţi, în mod sfidător şi 
iresponsabil şi-a dat arama pe faţă,  afirmînd cu un 
cinism greu de acceptat la un om normal : „Si, hemos 
fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea 
necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte” („da, am 
împuşcat; împuşcăm şi vom continua să împuşcăm atîta 
timp cît va fi necesar. Lupta noastră e o luptă pînă la 
moarte.”). De altfel, eu am făcut referire la doar de sute 
de morţi, deoarece nu voiam să amintesc decît crimele 
dovedite cu documente, dar, invitat în urmă cu un an la 
Bucureşti să vorbească în faţa studenţilor, agentul CIA de 
origine cubaneză Felix Rodriguez - cel al cărui rol în 
capturarea şi executarea lui Che Guevara a fost extrem 
de important, dar niciodată elucidat în totalitate – s-a 
raportat în mai multe rînduri la miile de adversari ucişi 
de fanaticul, de intolerantul Che Guevara şi de acoliţii 
săi.   (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (9)
Che Guevara – de la „părintele 

revoluţiilor”, la „banditul roşu” (IV)

«el revolucionario es 
una máquina de matar»

 „revoluţionarul este o maşină de ucis”
Ernesto Che Guevara

Valeriu STANCU
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Rezultatul comparaţiei Marie Antoinette şi Eugénie am 
sperat sã fie par, dar eroinele mele sunt impare, ceea ce nu 
înseamnã cã era greşit calculul comparativ, în sensul cã 
scriitura n-ar fi putut sã le fixeze decât ca pe nişte fosile prinse 
în cuarţ sau în ambrã.

Spiritul celor douã femei celebre – austriaca şi spaniola – 
menite sã fie regine şi sã trãiascã în Franţa în secolele diferite 
în care se pregãteau sã intre, împreunã cu undele care au 
vibrat în acele spaţii temporale, cuvintele lor neschimbãtoare 
pe care am încercat sã le reţin, din moment ce vocile care le-
au pronunţat au rãmas pânã la noi, ca o respiraţie resuscitatã 
de timp – toate se situeazã la cumpãna dintre istorie şi 
legendã. Or, în acest domeniu un singur scriitor ar putea 
depãşi graniţele imaginaţiei şi realului, transformând vieţile 
aventuroase ale reginei şi împãrãtesei Franţei într-un minunat 
iconostas baroc al femeii şi acesta este... cu siguranţã, Gabriel 
Garcia Marquez, cu rarul lui privilegiu de a intra ca un 
magician-aventurier în lumea viselor istorice fastuoase, cu 
ştiinţa lui de a cumpãni între istorie şi legendã, misticism şi 
erotism, cu obsesia lui pentru amestecul de sânge început 
îndatã dupã cucerirea Lumii Noi (sânge de spaniol cu sânge 
de indian, de spanioli şi indieni cu negri de toate seminţiile, 
pânã şi cu musulmanii madingus), întrebându-se obsesiv dacã 
şi cum îşi vor gãsi cu toţii locul în împãrãţia Domnului.

Mijloacele noastre incomparabil mai modeste, imaginarul 
nostru al amestecului de sânge, restrâns european nu s-a lãsat 
totuşi impresionat de „legenda neagrã” a reginei Marie 
Antoinette şi a împãrãtesei Eugénie de Montijo, amintindu-ne 
mereu cã Evangheliile sunt pline de femei cu defecte mult mai 
rele şi totuşi Iisus le-a cinstit. Vieţile pe care le-am povestit au 
fost povestite de însãşi Istoria europeanã, în multe şi felurite 
culori, deşi nu existau prea multe perspective. Probabil s-a 
mai spus şi asta.

Între timp, la sfârşitul Intermezzo-ului deja gãsisem un alt 
fir, un fir pe care n-aş dori sã-l pierd, cãci este încã aşa de 
subţire... Sã ţin deci bine firul care-şi are începutul în protecţia 
acordatã perechii imperiale franceze detronate de cãtre ceea ce 
s-a numit „victorianism”. Cuvântul devenit sinonim cu o 
epocã întreagã atestã mai întâi faptul cã suverana Victoria a 
fost martora directã, în numai 64 de ani dupã ce a urcat pe 
tron (1837) la înflorirea şi decãderea Imperiului britanic, 
prosperitatea din acel timp fiind numitã Pax Britannica 
(aluzie la „Pax Romana”, epoca de aur a Romei antice).

Se ştie cã naşterea Regatului Marii Britanii a fost 
pecetluitã de definitivarea uniunii dintre Scoţia şi Anglia, la 
începutul secolului al XVIII-lea; în decursul secolului al XIX-
lea Revoluţia industrialã va conferi Regatului statutul de cea 
mai mare putere a lumii, ceea ce i-a permis sã conducã 
mapamondul nu prin intermediul politicii sau al forţei 
militare, ci prin dominaţie economicã. Un rol consistent l-a 
jucat expansiunea spre noi teritorii coloniale, priceperea 
manufacturãrii resurselor naturale şi a materiilor brute aduse 
din colonii şi exportate în întreaga lume prin intermediul 
relaţiilor comerciale libere. Curând însã, Franţa, Germania, 
dar şi America dupã rãzboiul de independenţã al coloniilor 
engleze vor începe sã înregistreze progrese importante. Astãzi 
se considerã cã avântul englez de la mijlocul secolului al XIX-
lea s-a datorat mai cu seamã rolului de „bancher al lumii”, 
stãpân al pieţei financiare internaţionale.

Creatoarea acestui regat care va domina oceanele lumii, 
într-un timp când rãzboaiele religioase din Europa se 
transformaserã în secolul al XVI-lea într-o nãpastã de duratã, 
aruncând o umbrã întunecatã asupra întregului Occident, a 
fost o altã reginã puternicã, Elizabeth I. Ea şi-a asumat 
destinul unei naţiuni, pe atunci mãrunte şi destul de izolate, s-
a expus unei invazii de pe continent de naturã sã intimideze 
(Spania, Franţa, Ţãrile de Jos), dar a reuşit sã treacã prin toate 
crizele cu bine, dovedind calitãţi de conducãtor care vor 
conduce la transformarea Angliei în cea mai puternicã forţã 
maritimã pe atunci. Dar regina a avut susţinãtori în oameni de 
stat pe mãsurã: William Cecil, primul baron de Burghley, 
politician pragmatic şi diplomat abil, Robert Dudley, primul 
conte de Leicester şi mâna dreaptã a suveranei o lungã 
perioadã, Hawkins şi Drake, eroii înfrângerii Invincibilei 
Armada. John Hawkins era un om al mãrii prin excelenţã (s-a 
nãscut în portul Plymouth) implicat în comerţul dintre Anglia 
şi Indiile de Vest. Francis Drake a fost primul englez care a 
fãcut înconjurul Pãmântului (dupã Magellan). Împreunã cu 
ruda sa Hawkins au fost pionieri ai comerţului cu sclavi dintre 
Africa de Vest şi Indiile Apusene, disputat de Spania, astfel cã 
totul a început de la aceastã urã şi patimã de avere. La ordinul 
Elisabetei, Drake a pornit în 1577 într-o misiune secretã 
împotriva coloniilor spaniole pe coasta de vest a Noului 
continent, Dumnezeu a trimis o furtunã nãprasnicã, încât la 
intrarea în Pacific rãmãsese numai faimoasa corabie a lui 
Drake, „Golden Hind” („Ciuta de Aur”). A cãutat apoi o nouã 
cale de acces spre nord, s-a întors de-a lungul Oceanului 
Pacific, s-a îndreptat spre Capul Horn (punctul cel mai sudic 
al Americii) şi s-a întors în Anglia în 1580. Elisabeta s-a dus 

pe corabia lui Drake, s-a prefãcut cã-i taie capul (conform 
insistenţei ambasadorilor spaniol şi francez), dar l-a 
recompensat, acordându-i titlul de cavaler celui care a avut 
sub comanda sa întreaga flotã englezã şi a condus-o spre 
victorie atunci când Invincibila Armada a atacat coastele 
Angliei.

Unul dintre curtenii favoriţi ai reginei Elisabeta I a fost 
Walter Raleigh, soldat în armata trimisã împotriva Franţei 
pentru a-i susţine pe hughenoţi, apoi a participat în Irlanda la 
suprimarea unei rãscoale. Intrat în graţiile Elisabetei, a 
debarcat pe Noul continent, încercând sã înfiinţeze o colonie 
englezã denumitã Virginia, dar a eşuat, a plecat spre cãutarea 
legendarului ţinut El Dorado în America de Sud (bazinul 
fluviului Orinoco); apoi s-a întors în Anglia, amplasând al 
Londra o serie de cârciumi de noapte, frecventate de numeroşi 
scriitori, printre care şi Shakespeare; pare a fi chiar 
responsabil de rãspândirea tutunului în Anglia. Succesorul 
Elisabetei I l-a condamnat la moarte pentru o presupusã 
implicare într-o rãscoalã. A stat în Turnul Londrei peste 20 de 
ani, acolo a scris A History of the World, a mai ajuns o datã pe 
Noul continent, dar n-a reuşit sã întemeieze nici de data asta o 
colonie, astfel cã i s-a restabilit pedeapsa cu moartea. Sã-l mai 
adãugãm pe Sir Francis Walshingham, maestrul din umbrã al 
reginei, care a descifrat corespondenţa privatã, codificatã şi 
plinã de simbolisticã a Mariei Stuart, dupã întoarcerea din 
Franţa şi refugiul în Scoţia. Acest sfetnic de tainã al reginei 
Elisabeth, care întemeiase un Imperiu, a dovedit implicarea 
Mariei Stuart în Rãscoala din Nord (1569), Complotul Ridolfi 
(1571), Conspiraţia Thrackmorton (1583), care apelase atât la 
Franţa, cât şi la Sfântul Scaun, Complotul Babington (1586).

Unul dintre cele mai memorizate texte din istoria englezã 

este „Discursul de aur”, adresat Parlamentului de Elisabeta I 
în 1601, ultima sesiune parlamentarã din „epoca elisabetanã”: 
„...Cu toate cã Dumnezeu m-a ridicat pe cele mai înalte culmi, 
totuşi gloria coroanei mele este cã am domnit prin iubirea 
voastrã”.

Dar pe cine a iubit ea, Elisabeta, regina pe care iubirea 
curtenilor a fãcut-o suveranã absolutã? Se ştie cã dupã urcarea 
pe tron, în jurul Elisabetei au roit numeroşi pretendenţi, 
printre care şi Filip al II-lea, regele Spaniei, fostul soţ al 
reginei Maria I, sora vitregã a Elisabetei. (Regele Henric al 
VIII-lea, tatãl Elisabetei, a avut şase soţii şi a poruncit 
execuţia a douã dintre ele: prima a fost mama Elisabetei, Ann 
Boleyn, acuzatã pe nedrept de adulter şi incest, a doua a fost 
Catharine Howard, care se cãsãtorise cu bãtrânul rege pe când 
avea 15 ani şi nu a renunţat la relaţia cu un tânãr nobil.) 
Primul pretendent la mâna Elisabetei a fost baronul Thomas 
Seymour, comandantul artileriei regale, care a trebuit sã facã 
faţã acuzaţiei de lesmajestate şi a fost executat (1549). Cu 
acesta se recãsãtorise ultima soţie a lui Henric al VIII-lea, 
Catherine Part. Elisabeta avea pe atunci 14 ani, locuia în 
acelaşi palat cu Catherine, în cele din urmã s-a îndrãgostit de 
acel bãrbat vesel şi îndrãzneţ, care urmãrea sã ia locul fratelui 
sãu Eduard în calitate de duce de Somerset şi în acest scop a 
vrut sã foloseascã idila cu Elisabeth. Incidentul nefericit, în 
urma cãruia adolescenta Elisabeth a fost trimisã în Turnul 
Londrei, i-a lãsat o amprentã dureroasã, i-a format un spirit 
prevãzãtor şi bãnuitor faţã de bãrbaţi, în general, şi faţã de 
cãsãtorie, în special. Se spune cã singurul „bãrbat” pe care l-a 
iubit cu adevãrat a fost viitorul Eduard al VI-lea, fratele vitreg 
mai tânãr, modelul din secolul al XIX-lea pentru americanul 

Mark Twain în romanul sãu The Prince and the Pauper 
(Prinţ şi cerşetor). Se nãscuse pe când Elisabeta avea 4 ani din 
cãsãtoria tatãlui comun cu noua reginã Jane.

Se mai spune cã Elisabeth ar fi nutrit sentimente puternice 
pentru Sir Robert Dudley, pe care-l poreclise „Robin” şi care 
era cãsãtorit cu frumoasa nobilã Amy; Elisabeta participase la 
nunta lor, a urmãrit-o mereu pe Amy. Din gelozie?

Deţinut şi Dudley pentru o vreme în Turnul Londrei sub 
acuzaţia de implicare într-un complot pus la cale de tatãl sãu, 
ducele de Northumberland, primind apoi privilegiul de a fi 
acceptat în anturajul curţii regale; într-o perioadã când 
zvonurile privind posibila relaţie între Dudley şi Elisabeta 
începuserã sã creascã în intensitate scandaloasã, Amy a fost 
gãsitã moartã.

Gândindu-se la consecinţele acelui incident nefericit, 
Elisabeta a decis sã nu se mãrite cu favoritul ei, deşi dupã 
câţiva ani l-a recompensat cu titlul de conte de Leicester 
(demnitate la fel de importantã ca cea deţinutã la curte de 
William Cecil).

Elisabeta a respins cererea în cãsãtorie a lui Filip al II-lea 
pe motiv cã „este imposibil ca o protestantã ca mine sã se 
cãsãtoreascã cu un catolic”; n-au avut mai mult succes nici 
unii prinţi din casa imperialã de Habsburg, veche dinastie care 
domnise pe augustul tron al Sfântului Imperiu Roman de 
Naţie Germanã. Dar au existat şi pretendenţi de rang înalt de 
aceeaşi confesiune, de pildã Eric al XIV-lea, regele Suediei, 
Carol al II-lea, arhiduce de Austria. Precum şi exponenţi ai 
unor familii aristocratice din interiorul Angliei, cum a fost 
Robert Devereux, ridicat la ranguri înalte ca urmare a 
favorurilor reginei. Sã fi fost piedica diferenţa de vârstã dintre 
el şi Elisabeta (ca aceea de al fiu la mamã) sau insolenţa de 
nevindecat a acestui pretendent? Dar Elisabeta a „recidivat” şi 
în privinţa pretendentului Francisc, fiul cel mai mic al 
Caterinei de Medicis, reginã mamã şi regentã a Franţei. 
Regina Angliei trecuse pe atunci de 40 de ani, dar îl alinta pe 
tânãrul logodnic cu numele „Froggie” (Broscuţa), dovadã cã îl 
plãcea, numai cã jocul cu schimbul de portrete şi alte atenţii, 
fãcându-i pe curtenii însãrcinaţi cu mariajul Elisabetei sã 
radieze de bucurie, avea un scop ascuns. Sã amintim cã în 
acea Europã a secolului al XVI-lea, zguduitã de lupte majore 
pentru putere, declanşate între autoritãţile religioase şi 
monarhiile vremii, în care Sfântul Imperiu Roman de Naţie 
Germanã, precum şi Vaticanul îşi întindeau sferele de 
influenţã prin intermediul autoritãţilor şi structurilor 
interreligioase şi transstatale, jocul Elisabetei încerca sã dea 
impresia unei alianţe cu Franţa. Primul care şi-a dat seama de 
înscenare a fost Filip al II-lea al Spaniei, familiarizat cu felul 
de a fi al Elisabetei. Vorba lui Shakespeare: „And all the men 
an women merely players [...] and one man in hi stime plays 
many parts his act being seven ages” („Bãrbaţi, femei, toţi nu-
s decât actori [...] şi anul parcã mai mult de-un secol în cele 
şapte acte sau vârste ale vieţii” – Cum vã place).

Epoca elisabetanã nu poate fi înţeleasã fãrã Shakespeare, 
produs genial al timpului, despre care poţi începe sã vorbeşti 
cu replica lui Hamlet despre tatãl sãu: „He was a man! I shall 
not look upon his like again” (A fost un om, cum nu mi-e dat 
sã vãd ca el un altul). Tot astfel despre Queen Elisabeth poţi 
vorbi cu citate din piesele istorice shakespeariene Henric al 
VI-lea, Julius Cezar sau din cele patru mari tragedii: Hamlet, 
Macbeth, Othello, Regele Lear.

Sigur cã influenţa Reformei şi culturii Renaşterii s-a fãcut 
simţitã şi în opera lui Christopher Marlowe, Edmund Spencer 
sau Philipp Sidney, care şi-au avut relaţiile lor cu regimul 
elisabetan, cum la fel de sigur este cã Shakespeare, alãturat la 
început unei companii teatrale susţinute de Elisabeta I, apoi de 
succesorul ei James I, a interpretat el însuşi diferite roluri, şi-a 
vãzut jucate dramele, s-a implicat plenar în producţia de 
scenã, dar faţã de regina care vizita teatrele Londrei îmbrãcatã 
extravagant pentru a-şi etala autoritatea – a avut sentimente 
foarte contradictorii. Jan Kott în celebra lui carte Shakespeare 
– contemporanul nostru demonstreazã convingãtor disidenţa 
marelui Will, cert este cã multe replici ale personajelor din 
piesele istorice pot constitui partitura Elisabetei dintr-o piesã 
pe care Shakespeare nu i-a dedicat-o niciodatã.

În schimb a susţinut-o pe Elisabeta fãrã echivoc şi convins 
pânã al capãt filosoful Francis Bacon (1561-1626), care 
moştenise de la tatãl sãu, Lord Pãstrãtor al Marelui Sigiliu, un 
talent politic aducãtor de servicii importante reginei Elisabeta, 
cât şi succesorului ei James I. Serviciul credincios i-a fost 
rãsplãtit: în 1613 a fost numit procuror general al Angliei şi 
membru în Consiliul privat al Coroanei, în 1618 a fost 
desemnat Lord Cancelar. „Honest Iago!” ar fi putut spune 
despre el Shakespeare, cãci în contradicţie cu latura literarã şi 
erudiţia învãţatului, omul politic Bacon a fost un personaj avid 
de putere, de statut social şi de autoritate. În 1621 a fost 
acuzat de primirea unor foloase necuvenite, dupã întemniţare i 
s-a interzis sã mai ocupe vreo demnitate publicã. Nu i-a mai 
rãmas decât sã se dedice scrisului. Ultima lui operã, New 
Atlantis, este un jurnal de navigaţie ficţional care conţine 
numeroase profeţii şi vise despre dezvoltarea tehnologiei 
viitoare. Nu ştiu în ce mãsurã s-au adeverit şi dacã Elisabeta a 
înţeles opoziţia fundamentalã exprimatã de Bacon în Teza: 
Knowledge (itself) is power. (Cunoaşterea în sine este putere)

gîndul şi lumea

Intermezzo (II)
Marie-Antoinette şi Maria Stuart

Natalia CANTEMIR

(va urma)
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Valeriu STANCU

scriitori latinoamericani în spaţiul cultural românesc

Am cunoscut-o în Mexic, în anul 2000, la cea de a 
doua ediţie a Întîlnirii Poeţilor Lumii Latine. Am 
petrecut atunci, în Oaxaca şi Ciudad de Mexico, seri de 
neuitat sub zodia unui lirism contaminant, seri 
tropicale închinate poeziei şi prieteniei. Maria e o 
femeie cu adevărat frumoasă, a cărei feminitate 
tulbură, dar forţa creaţiilor sale e cea care 
impresionează cu adevărat. Nici n-ai spune că sub 
aspectul ei gracil, María Baranda ascunde atîtea 
tumultuoase trăiri, atîta nescrisă poezie. S-a născut pe 
13 aprilie 1962 în Ciudad de Mexico şi nu e doar 
scriitor, ci şi traducător şi editor. A publicat : El jardín 
de los encantamientos (UAM, 1989); Fábula de los 
perdidos (El Equilibrista, 1990); Ficción de cielo 
(1995); Los memoriosos (UAM, 1995); Moradas 
imposibles (Ediciones Sin Nombre/Juan Pablos, 
1997/1998); Nadie, los ojos (Conaculta, 1999); 
Causas y azares (în colaborare cu Magali Lara, 2000); 
Narrar (Sin Nombre, 2001); Atlántica y el Rústico 
(2002). Din 1999 este membră a Sistemului Naţional al 
Creatorilor de Artă. Volumele amintite constituie deja o 
operă ce i-a conferit unul din locurile de onoare în 
lojele poeziei tinere mexicane, chiar dacă, la vîrsta 
maturităţii, a depăşirii experimentelor şi încercărilor, 
poezia sa pierde oarecum din spontaneitate şi devine 
mai „aşezată”, mai profundă, căpătînd accentele grave 
ale generaţiei care o precede. Este tradusă în limba 
franceză, mai ales în Canada şi în Belgia. Astfel, 
volumul Moradas imposibles a primit premiul 
oraşului Madrid în 1998 şi a fost publicat, în anul 
2000, la faimoasa editură Les écrits des forges din 
Québec (de fapt, această editură care a publicat de-a 
lungul vremii aproape toţi poeţii importanţi ai lumii în 
versiune franceză are sediul în oraşul Trois-Rivières şi 
era dirijată în anul apariţiei cărţii Mariei Baranda de 
poetul Gaston Bellemare), sub titlul Impossibles 
demeures. Cred că prestigiosul premiu acordat de 
juriul madrilen a jucat şi el un rol în decizia lui Gaston 
Bellemare de a o include în portofoliul editurii sale. În 
Belgia, poetul, criticul literar şi editorul Pierre-Yves 
Soucy i-a publicat în anul 2002, în colecţia poiesis a 
cunoscutei edituri La lettre volée, volumul Raconter, o 
translare (impecabil realizată de Fabienne Bradu) în 
limba lui Voltaire a volumului Narrar, apărut cu un an 
înainte la editura Sin Nombre.  În 2003, primeşte 
Premiul de Poezie Aguascalientes pentru uluitorul 
volum Dylan y las ballenas, apărut în acelaşi an. Cea 
mai recentă carte a creatoarei mexicane despre care 
ştiu este Ficticia, apărută în 2006.

Pentru Cronica traduc doar fragmentul pe care mi-l 
permite spaţiul acestei pagini, fragment desprins dintr-
o lamentaţie/imprecaţie fără sfîrşit, închinată 
strigătului. Nu înainte de a aminti faptul că volumul 
Narrar stă sub semnul unui citat din Góngora – 
„vocea sa oribilă, nu durerea sa interioară” – citat care 
ar putea constitui cheia de răstălmăcire a unui strigăt la 
fel de sugestiv ca acela pe care pictorul norvegian 
Edvard Munch l-a adresat omenirii ca pe un veritabil 
avertisment. N-am mai văzut-o din 2000, deşi m-am 
întors de multe ori în Mexic, nu am schimbat scrisori, 
nu am rămas prieteni, dar poezia ei, primordială ca 
zilele Genezei, mă urmăreşte peste tot, aşa cum ne 
urmăreşte Strigătul lui Edvard Munch.

Un strigăt 
un singur strigăt
numai un strigăt
în necuprinsul văzduhului
un strigăt de marsuin sau de delfin
de peşte incandescent al apei
pe mare un strigăt
care se destramă şi se repetă
care se goleşte
şi în vremea sării
spune oriunde ceea ce spune
care creşte
care pîrjoleşte
un strigăt 
un singur strigăt
numai un strigăt
de azur în cerul imponderabil
care repetă
care avansează
care mestecă între alge
rumoarea fetidă a sălciului
un strigăt prevestind în aerul vocii
un ritm de nesusţinut
în gîtlej
un strigăt care se înnoadă
în cercuri simfonice de bucurie
un strigăt atroce
care anunţă cea dintîi moarte
ce se sprijină pe piciorul ei nevolnic
şi doboară umbra şi plîngerea
un strigăt prăbuşindu-se
prin lichidul care găureşte zidurile

Zidul ca un punct cardinal
un surîs agonizant
în blîndeţea
punctuală
a celui care se îneacă

Un strigăt în debandadă
într-o grădină încîlcită
un vis albastru de lumină pentru păsări
un strigăt în sine
de dimensiunile mării
ocupînd străfundurile extazului
şi cu fiecare pas cedînd
delirului unui burete

umflat de sudoare şi glorificînd
vremea rugăciunilor mute

Un strigăt este pînda caimanului
biciul unduitor al furnicii
suflarea sinelui imaculat
aer al unei ranchiuni neprimitoare
care supune
Strigătul simte sarea 
arămiul arid
senzual
în surparea mulatră
amestecată cu turma sa

Strigătul se distilează între minute 
marchează lumea care e lume pe vecie
într-un moment deschis în care niciodată
nimic nu se petrece şi totul se desface
şi se cufundă în adînc

Neantul este raţiunea în cădere
sfîrşitul este vidul său
ungherul său cel mai nou
cînd arborele 
se înalţă cu nesăbuinţă
pentru a-şi cînta din purgatoriul său
iluzia de novice
împreună cu învolburarea

Un strigăt se deşteaptă prin somnul 
ofilit aproape răguşit paralizează
ca un animal rănit
Strigătul respiră în interiorul visului
ochilor săi şi evocă un sacrificiu
o plăcere obscură în spirala plînsului

Un strigăt geme plînge se contorsionează 
glacial poligam vestejit
înfundîndu-se ca într-o carapace
în noroi
Strigătul doarme în singurătate
prin şanţurile maidanelor
paloarea lui îmbată
în cadenţă şi oboseala-i
zumzăie între geamuri şi cutii de conserve
printre resturi deja putrezite
şi blîndul cîntec
al muştelor în gol

Strigătul este profund în iubire
şi blînd alături de sufletele tandre
trandafir de vrem să-l numim trandafir
e un lux corupt
de o meschină inimă
ce nu merită iubită

Strigătul este insistenţa
în mizerie este căluşul foamei
sub jug o moară
un foc arzînd
printre cîini şi şobolani
o umbră care traversează
apele fetide ale uimirii
şi urletul celor trei nopţi
de boală ale femelei
cînd zeii
îşi pierd armonia şi rapizi
îşi oferă ruşinea amurgurilor

 María Baranda


