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

O altă schimbare esenţială pe care decembrie 89 a 
adus-o în viaţa românilor a fost căpătarea dreptului 
de exprimare. Drept la care toţi deţinuţii politici ai 
regimului comunist (şi cei strînşi între ziduri de 
închisoare şi cei strînşi între fruntariile unei ţări ce se 
fălea că face parte din lagărul socialist!), adică toată 
populaţia, au visat clipă de clipă, cînd li se băga 
pumnul în gură. Au visat în casele lor, la muncă, în 
concedii, au visat în biserici (să nu uităm că 
securitatea obliga preoţii să dezvăluie „păcate” 
mărturisite prin taina spovedaniei) sau, şi mai rău, au 
visat în întunericul temniţelor de la Jilava, Aiud, 
Gherla, Sighet, Piteşti, Mislea, Arad, Tîrguşor, 
Periprava... Românii încătuşaţi au murit de foame, de 
epuizare (oare se ştie numărul celor ce şi-au lăsat 
oasele prin lagărele de muncă forţată, în insula mare 
a Brăilei sau la blestematul şi inutilul canal Dunăre-
Marea Neagră?!), au murit bătuţi, schingiuiţi, au 
murit ucişi de gloanţele compatrioţilor, executaţi fără 
milă în urma unor sentinţe aberante, au murit de 
umilinţă sau “de inimă rea”, au murit în celule 
mizere sau acoperiţi  de „valurile cenuşii ale Dunării 
albastre”, au murit în floarea vîrstei sau bătrîni şi 
bolnavi, dar au murit visînd că într-o zi fraţii lor 
aflaţi în „libertate”, vor putea să-şi spună păsurile, 
să-şi exprime opiniile. Opinii care, bineînţeles, nu 
coincideau cu cele ale călăilor roşii. Şi cum pe atunci 
intoleranţa era cuvîntul de ordine („cine nu e cu noi e 
împotriva noastră!” afirmau cu cinism, aroganţă şi 
obtuzitate călăii neamului, îmbătaţi de puterea pe 
care le-o dădeau secera şi ciocanul şi „cărticica 
roşie”), asupritorii adăpaţi la izvorul marxism-
leninismului au avut grijă să ucidă sau să anihileze 
nu doar ideile potrivnice lor, ci şi pe toţi adversarii 
care credeau în aceste idei.

Dreptul de a-şi exprima opiniile şi l-au cîştigat 
românii nu prin jertfele celor pe care i-au omorît 

comuniştii lungilor decenii de dictatură, ci prin ale 
celor pe care noii nomenclaturişti, ai „epocii de aur”, 
i-au împuşcat în clipele fierbinţi ale lui decembrie 
1989. Elevi sîrguincioşi, nomenclaturiştii sfîrşitului de 
epocă („de aur”!) au preluat metodele din vremea 
cînd fanaticii bolşevismului strigau din afundul 
bojocilor : „Ana, Teo, Luca, Dej / Bagă spaima în 
burghej'!” şi i-au ucis cu sînge rece pe cei care au ieşit 
în stradă şi au îndrăznit să strige „Jos comunismul!”. 
Şi chiar dacă dorinţa răzvrătiţilor nu s-a împlinit (nu 
a existat în cele două decenii scurse de la loviluţie 
nici un partid care să nu fi avut în rîndurile sale foşti 
membri pecere!), sub presiunea Europei şi a lumii 
întregi se pare că trăitorii în spaţiul carpato-
danubiano-pontic au început să intre pe un făgaş de 
normalitate şi mai pot spune una, alta, adică se pot 
exprima (atîta cît îi duce mintea!). Dar îl ascultă oare 
azi cineva pe „biet român săracul”?

Aşa cum s-a afirmat mereu, în decembrie '89 
românii şi-au luat porţia de libertate. Din păcate, nu 
şi-au luat şi porţia de adevăr, căci nici pînă azi nu se 
ştie mai nimic despre morţii acelor tragice 
evenimente, nici nu au fost elucidate misterele 
succesiunii la tronul roşu! Şi-au luat-o ei, dar cu ce 
preţ?! Cei care au ieşit în stradă (la Timişoara, 
Bucureşti, Sibiu, Braşov) şi au căzut sub gloanţele 
armatei comuniste, ale securităţii, ale miliţiei 
(populare?!), ale tuturor slugoilor roşii, n-au cerut 
nici hectare de teren, nici călătorii gratuite pe 
mijloacele de transport, nici scutiri de impozite, nici 
spaţii pentru tot felul de afaceri, ci doar libertatea de 
a circula şi de a se exprima. Li s-au dat însă gloanţe. 
Din belşug! De arme şi de ucigaşi ţara nu ducea 
lipsă! Unii au murit, alţii au căpătat privilegii. C-aşa-i 
în viaţă : unii cu mălaiul, alţii... Ce-i drept, astăzi 
românii pot spune aproape orice, dar la ce le 
foloseşte? Oricum nu-i ia nimeni în seamă! Înainte, 
nici un român nu îndrăznea să deschidă gura, să 
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comenteze, să murmure, să cîrtească (căci era imediat 
dat în grija securităţii şi lua, pe cheltuiala statului, fie 
calea puşcăriei, fie calea casei de nebuni!). Dar dacă 
un ziarist reuşea să arunce o vorbă despre ceva, 
imediat se luau măsuri drastice pentru schimbarea 
situaţiei semnalate. Acum poţi să vorbeşti pînă ţi se 
duce gura la urechi, îţi răceşti de pomană organul 
vorbirii şi te alegi cel mult cu un proces de calomnie. 
Dureros e faptul că au murit tinerii lui decembrie 
1989 ca astăzi să iasă la rampă oameni care nu au 
nimic de spus, care nu merită să fie ascultaţi, care 
vorbesc doar de dragul de a se afla în treabă, care nici 
măcar nu ştiu să se exprime româneşte cît de cît 
corect.

Dreptul de a te exprima implică şi toleranţă, 
obiectivitate, respect faţă de adversar şi faţă de 
opiniile acestuia şi, mai ales, respect faţă de tine 
însuţi. Or, respectul de sine le lipseşte cu desăvîrşire 
românilor. Şi nu de azi, de ieri! Din nefericire, ei au 
transformat dreptul de exprimare în bîlci, 
bălăcăreală, calomnii şi minciuni. De la cei mai 
„respectabili” politicieni (măcar din punctul de 
vedere al vîrstei!) şi pînă la ziariştii lipsiţi de coerenţă 
dar burduşiţi de bani şi de dificultăţi de exprimare în 
limba română sau pînă la cei mai înrăiţi delincvenţi 
(care nici măcar nu sunt plasaţi după gratii!), toţi 
folosesc cu aplomb un limbaj suburban, împănat cu 
expresii triviale, cu înjurături, cu degradante 
obscenităţi. Un limbaj de o înspăimîntătoare 
platitudine, de o zguduitoare incoerenţă. Incoerenţă 
ce se oglindeşte, evident, şi în faptele lor! Avem 
dreptul de a ne exprima, dar tocmai acest drept arată 
cît de mult i-a ticăloşit comunismul pe români! Avem 
dreptul de a ne exprima, dar cei mai mulţi dintre noi 
nu au ce exprima, nu au nimic de spus, deoarece în 
cutia lor craniană tronează vidul. Avem dreptul de a 
ne exprima, dar, dacă cei ce s-au jertfit pentru ca noi 
să căpătăm acest drept ne-ar auzi ce spunem, s-ar 
răsuci în mormînt de groază. Şi cîte n-ar avea ei de 
spus! Numai că, din fericire pentru călăii roşii care i-
au ucis şi au transformat revoluţia într-o lovitură de 
stat, morţii au o mare calitate : ştiu să tacă! (va urma)

Judecata din urmă

Prigonit ca o fiară prin smîrcuri imunde, 
cu găuri în tîmple – orbite afunde –
rupt ca un steag, cotropit de gangrenă,
sfîşiat de bice ca furu-n arenă,
în lanţuri, cu gloanţe ce carnea îmi scurmă
aşa voi sosi la... Judecata din urmă!

Alb, vei străluci sub zăpezi boreale,
Eu vînăt de durere voi sta înainte.
Rece vei fi sub varul gloriei Tale, 
eu cu durerea fi-voi fierbinte.
Şi glasul din genuni va răsuna deodată :
- Hai, omule, vorbeşte! E Marea ta Judecată...

Atunci voi urca pe înaltele trepte 
şi-ngenunchind sub abside
cu zîmbet de sînge pe buze livide,
îţi voi răspunde cu trupul inert :
- Pentru toate rănile mele nedrepte, 
eu, Doamne, Te iert...

Radu GYR
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fragmentarium istoric

Liberalii puneau deci deasupra interesului 
statelor-naţiune un interes superior şi anume acela 
al omenirii în ansamblul ei. Progresul înregistrat la 
nivel mondial, perceput ca atare, trebuia să fie cu 
necesitate şi unul de natură morală. Gilbert Murray 
(„Liberality and Civilization”, George Allen and 
Unwin, London, 1938, p.60) formula astfel ideea 
progresului moral înregistrat de umanitate: “Cred că 
trebuie să recunoaştem influenţa progreselor morale 
realizate de omul civilizat în secolul al XIX-lea, trezirea 
conştiinţei sale sociale, întinderea tot mai mare a 
simpatiei sale generoase, aşa cum o dovedesc marile 
eforturi umanitare de a uşura suferinţele”. 

Judecăţile astfel formulate de o parte a elitei în 
perioada interbelică păreau să-şi găsească 
justificarea în realitatea construită de practicarea a 
ceea ce s-a numit “Diplomaţia deschisă” şi de 
interesul crescând al opiniei publice vis a vis de 
relaţiile şi realităţile internaţionale. Publicarea 
documentelor marilor cancelarii ale principalelor 
state implicate în conflict (Rusia, Germania, Franţa 
etc.) în perioada imediat următoare încheierii 
primului război mondial părea, odată mai mult, să 
justifice optimismul de care dădeau dovadă liberalii 
(internaţionaliştii). Ţinta lor a devenit deci şi opinia 
publică, văzută ca un instrument capabil să exercite 
presiuni constante asupra celor care articulau 
politica externă a statelor. “Bărbaţi şi femei de oriunde 
– scria Nicholas Murray Butler („The Family of 
Nations”, Charles Scribner's Sons, New York, 1938, 
p.151) – din America, din Europa, din Africa, din Asia 
sau din Australia se află acum într-o poziţie de autoritate 
cu privire la formarea şi dirijarea opiniei publice şi, prin 
aceasta, la controlul guvernării şi al politicilor de 
guvernare”. Pentru a îndeplini însă un asemenea rol 
opinia publică trebuia educată în acest sens şi 
pregătită să nu mai susţină în nici o circumstanţă 
propagatorii şi avocaţii soluţiilor violente, a 
războiului deci. 

Internaţionaliştii liberali acordau un rol 
deopotrivă important Societăţii Naţiunilor ca 
organism internaţional, a cărui eventuală sancţiune 
morală ar opri potenţialii agresori. Prestanţa morală 
a unei naţiuni era astfel introdusă în jocul 
internaţional ca un factor determinant. Evident, 
alături de moralitatea statului-naţiune, trebuia 
invocată moralitatea liderilor acestuia. Exemplul lor 
cel mai elocvent în acest sens, îl constituia figura 
preşedintelui american Woodrow Wilson, lider care 
întruchipa în imaginea internaţionaliştilor epocii 
principiile morale cu care trebuiau să fie înzestraţi 
toţi cei chemaţi să conducă destinele naţiunilor. 

Arena internaţională era privită de idealiştii 
internaţionaliştii ca ceva flexibil, care poate fi 
modelat, chiar dacă nu în totalitate, prin intermediul 
principiilor etice şi morale. Prima conflagraţie 
mondială, democratizarea care i-a urmat, credinţa că 
natura umană este mai degrabă înclinată spre o 
raţionalitate a comuniunii şi nu spre instincte 
violente, iată elemente care au stat la baza 
paradigmei liberal internaţionaliste. 

Idealismul internaţionalist, născut în perioada 
interbelică se baza pe trei dogme, şi anume: prima 
considera natura umană ca nefiind exclusiv egoistă 
şi interesată doar de nevoi materiale, ci deopotrivă 
generoasă şi altruistă, prin urmare existând o 
potenţială armonie de interese, conflictele 
ireconciliabile nedevenind astfel inevitabile. Pentru 
a depăşi starea „naturală” pervertită în relaţiile 
interstatale, omul nu are nevoie decât de raţiune, cu 
ajutorul căreia, principiile universale pot fi înţelese 
şi transformate în norme, legi şi comportamente 
individuale sau ale autorităţilor. Politica trebuie să 
încurajeze educarea oamenilor, astfel ca ei să-şi 
înţeleagă propriile interese şi să încurajeze 
dezvoltarea democratizării. Această nouă concepţie 
este diferită de vechea diplomaţie şi de  postulatele 

realismului. Idealismul considera natura umană ca 
fiind paşnică, exista o armonie a intereselor, iar 
războiul însemna eşecul sau întreruperea 
comunicării raţionale pe care politica trebuia să o 
promoveze cu scopul de a transforma principiile 
armoniei universale în realitate. Prin urmare 
guvernele sunt cele responsabile de izbucnirea 
războaielor. Guvernele nedemocratice sau 
nelegitime sunt de regulă responsabile de 
declanşarea conflictelor. Războiul poate fi evitat prin 
democratizarea politicii, începând de la nivel local 
trecând prin cel regional, până la nivel internaţional. 
Mediul internaţional al sfârşitului secolului al XIX-
lea fusese nedemocratic,  iar egoismul se 
transformase în naţionalism şovin care a condus 
inevitabil la război. Cât priveşte cauzele subiective 
ale războiului, identificate de idealism, vechea 
diplomaţie era prima incriminată. Critica idealistă 
prezenta câteva defecte majore ale acesteia: deciziile 
diplomaţilor erau luate fără a fi consultat poporul, 
secretul înconjura deciziile majore privind politica 
externă (se presupunea că acesta a dus la 
declanşarea războiului), politica secretă de alcov sau 
cancelarie evita dezbaterile raţionale, necesare 
găsirii celor mai bune soluţii. Astfel dacă Rusia 
ţaristă ar fi ştiut detaliile din tratatul de alianţă 
dintre Germania şi Imperiul Austro-Ungar, dacă 
toate statele ar fi avut la dispoziţie informaţiile 
pentru anticiparea spiralei care a dus la izbucnirea 
războiului ca urmare a dublului asasinat de la 
Sarajevo, războiul ar fi fost, poate, evitat. Apoi, 
politica de balanţă a puterii reprezenta o perpetuă 
cramponare de spiritul egoist al marilor puteri şi nu 
era îndreptată nicidecum în direcţia  controlului 
unui posibil conflict internaţional major. Idealismul 
internaţionalist născut din dorinţa unei părţi a 
diplomaţiei de a asigura pacea mondială, a încercat 
să introducă principii şi practici noi în politica 
internaţională. În unele privinţe, a tins să transpună 
principiile regimurilor liberal-democratice în 
sistemul internaţional. Aceasta presupunea, printre 
altele,  dreptul la autodeterminare naţională, ca o 
recunoaştere a rolului negativ pe care l-au jucat 
vechile imperii multinaţionale în izbucnirea 
războiului. La nivel internaţional, vechiul sistem de 
alianţe, de cele mai multe ori destabilizatoare ale 
mediului global, se dorea transformat într-un sistem 
al securităţii colective, în care comunitatea 
internaţională să joace un rol decisiv în 
condamnarea folosirii nelegitime a violenţei între 
state. Apare astfel Liga Naţiunilor, abilitată în 
concepţia iniţiatorilor şi membrilor ei fondatori să 
fie instrumentul diplomaţiei internaţionale capabil 
să conserve pacea şi să asigure securitatea. Găsirea 
celor mai bune soluţii privind păstrarea păcii trebuia 
supusă dezbaterii publice. Ca urmare, prin luarea în 
considerare a drepturilor naţiunilor şi eliminarea 
cauzelor „naţionaliste” ale conflictului internaţional 
se putea institui un sistem internaţional care să 
depăşească acele interese particulare care puteau 
ameninţa pacea mondială. Cu toate acestea, politica 
internaţională din perioada interbelică nu a 
corespuns viziunii idealiste. Criza economică 
mondială din 1929 -1933 a pus capăt sistemului 
monetar internaţional de până atunci şi a dus la 
prăbuşirea cooperării economice. Conferinţele de 
dezarmare şi cele privind definirea agresorului nu 
au ajutat prea mult la stoparea invaziei Etiopiei de 
către Italia. Remilitarizarea zonei renane, Anschluss-
ul ori războiul civil spaniol nu au fost oprite de vreo 
reacţie fermă din partea comunităţii internaţionale. 
Sistemul se prăbuşeşte vizibil în momentul în care 
Germania nazistă obţine prin ameninţare şi presiune 
o parte a teritoriului Cehoslovaciei (zona sudetă). 
Guvernul nazist german, pretinzând că acţionează 
potrivit dreptului la autodeterminare reuşeşte să 
înfrângă opoziţia marilor puteri democratice (Marea 
Britanie şi Franţa). Astfel, strategia concepută pentru 
a evita războiul, nu a reuşit decât să îl amâne pentru 
puţin timp.  
Paradigma liberală (internaţionalistă) a revenit în 
forţă după o lungă perioadă în care a fost pusă între 
paranteze (1939-1989), în era post război rece, după 
colapsul comunist. Figura lui Woodrow Wilson a 

fost redescoperită, ca şi ideile sale. Tema cooperării 
internaţionale, integrarea şi globalizarea etc. au 
ocupat din nou o poziţie importantă în arealul 
preocupărilor internaţionale. Ca şi în cazul 
realismului, care a fost reformulat în noi variante 
(neorealismul fiind doar una dintre ele), liberalismul 
internaţionalist a suferit acelaşi proces 
(neoliberalismul internaţionalist este unul din 
exemple) reeditându-se în fapt, la o nouă scară, 
vechea şi perpetua dispută care a marcat teoria 
despre relaţiile internaţionale.  

Cătălin TURLIUC

Ascensiunea şi decăderea 
idealismului internaţionalist în 
perioada interbelică(II)
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Bertrand Vergely (n. 25 
iulie 1953, la Paris) a 
studiat filosofia la Ecole 
Normale Supérieure; a 
fost profesor în 
învăţămîntul liceal, la 
Orléans, apoi a fost 
conferenţiar universitar la 
Institut des Etudes 
Politiques din Paris; în 
prezent este conferenţiar 
universitar (teologie 
morală) la Institut de 
Theologie Orthodoxe 

Saint Serge din Paris. Este autorul unui număr 
impresionant de cărţi, pe care autorul însuşi le 
grupează în funcţie de trei centre de interes: 
difuzarea filosofiei, reflecţia asupra răului, suferinţei 
şi morţii, problema sensului. Amintim cîteva din 
cărţile lui Bertrand Vergely: în colecţia Les essentiels 
a editurii Milan a publicat peste 20 de volume 
dedicate filosofilor Platon, Aristotel, Sfîntul 
Augustin, Pascal, Descartes, Kant, Hegel, 
Nietzsche, Heidegger. Alte lucrări: Boulevard des 
Philosophes, 2 vol., Milan, 2005; Dictionnaire de 
Philosophie, Milan, 2004; Les Grandes 
interrogations de la connaissance, Milan, 2000; 
Cassirer ou la politique du Juste, Michalon, 1998; 
La Souffrance. Recherche du sens perdu, 
Gallimard, La Mort interdite, J.-C. Lattes, 2001; La 
Silence de Dieu. Face aux malheurs du monde, 
Presses de la Renaissance, 2006; La foi ou la 
nostalgie de l'admirable, Albin-Michel, 2004.    
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tertium non datur

3

coordonate decît cea a lui Platon sau cea de la sfîrşitul 
Renaşterii. Într-o lume ca a noastră dominată de tehnică 
şi tehnicism, profunzimea şi înţelepciunea mai au un loc 
al lor?

- Este o luptă severă între tehnică şi înţelepciune. 
Nu trebuie să o negăm. Dorinţa de putere, de 
cunoaştere, de profit, de stăpînire şi de dominare a 
lumii domină lumea noastră şi respinge 
înţelepciunea, care i se pare ineficientă şi idealistă. 
Două lucruri mă fac totuşi să spun că înţelepciunea 
are încă loc în această lume. Mai întîi o constatare. 
Toţi marii savanţi ai epocii noastre au sinţit nevoia 
să facă Filosofie după ce au făcut ştiinţă. Practica lor 
ştiinţifică i-a condus inevitabil să-şi pună întrebări 
de tip filosofic confruntîndu-le cu profunzimea 
adeseori derutantă a existenţei. Mai mult, am ajuns 
să fiu solicitat de mari întreprinderi. La un anumit 
nivel, conducătorii acestor întreprinderi dovedesc 
nevoia de a vea a face cu o reflecţie care să-i scoată 
din logica cotidiană a întreprinderilor lor. Ei au 
nevoie de "sens".  Este ceva absurd în faptul că se 
acumulează mijloace neştiind la ce pot servi mai 
bine. Reflectînd asupra tehnicii, Martin Heidegger a 
văzut în ea marele adversar al gîndirii, motivaţia sa 
primă fiind de a servi lumea pentru a o folosi. Dar, 
în mod paradoxal, Heidegger a văzut în această 
cursă nebună pentru putere cea mai mare şansă 
pentru această gîndire. Ceea ce el a tradus citînd un 
vers din Holderlin: "Acolo unde creşte pericolul, 
creşte de asemenea ceea ce salvează". Putînd să  nu 
aibă nici un sens, lumea tehnicii ajunge prin ea 
însăşi să-şi pună problema "sensului", aceasta 
devenind o urgenţă pentru a scăpa de propria 
nebunie. Mi se pare că am ajuns aici. Dacă nebunia 
tehnicistă a lumii noaste produce tulburări, 
problema sensului devine din ce în ce mai arzătoare. 
Tehnica care a respins gîndirea asiată la o revenire a 
însăşi acestei gîndiri prin jocul a ceea ce Hegel a 
numit "viclenia raţiunii". 

- Rămînînd în acelaşi domeniu al dialogului sau 
confruntării între omul zilelor noastre şi spiritualitate, 
mai sînt cei de astăzi preocupaţi de dialogul interior? 
Interioritatea mai are un sens în lumea noastră?

- Aici este necesar să distingem între fenomenele 
de suprafaţă şi fenomenele de profunzime. Dacă 
luăm suprafaţa lucrurilor, răspunsul nu este sigur. 
Omul de astăzi nu mai este preocupat de 
interioritate, pe care o ignoră în întregime şi nimic 
nu este mai îndepărtat de viaţa contemporană decît 
o asemenea idee. Deja Rousseau constata în Discours 
sur l'origine et sur le fondement de l'inegalite parmi les 
hommes: "Omul modern trăieşte în exteriorul lui 
însuşi". Şi Bernanos l-a confirmat avînd aceasta 
judecată care i-a speriat pe mulţi: "Nu se înţelege 
nimic din lumea modernă, dacă nu se remarcă 
faptul că totul este făcut pentru ca Omul să nu aibă 
suflet".Rousseau şi Bernanos au văzut just. Omul 
exterior a luat-o înaintea omului interior. El l-a 
subminat punînd banul, puterea şi celebritatea 
deasupra Omului. El l-a subminat de asemenea 
făcînd din exterior cheia interiorului prin 
intermediul unei viziuni pur deterministe asupra 
fiinţei umane, presupusă a nu fi decît suma 
condiţionărilor exterioare care se exercită asupra sa. 
Prin intermediul în egală măsură a unui stupefiant 
conformism colectiv. Aproape nimeni nu gîndeşte la 
ceea ce gîndeşte, important este de a gîndi ceea ce 
alţii gîndesc pentru a nu fi marginalizat. Nevoia de 
a fi "pe fază" cu societatea pentru motive de modă, 
de integrare socială, de marketing a omorît şi 
omoară interioritatea producînd indivizi stresaţi de 
ideea că nu sînt "în ton". Dar aici este totuşi şi 
altceva.

Lumea pune problema interiorităţii cu forţa de a o 
nega, la fel cum tehnica pune problema Sensului ce 
forţa de a-l nega. Aduc ca probă creşterea 
interesului pentru yoga şi budism în Franţa.  Este 
vorba de un fenomen serios şi important, pe care se 
cuvine să nu-l dispreţuim, ridiculizăm sau să-l 
condamnăm. Mulţi bărbaţi şi multe femei se întorc 
către discipline orientale de relaxare şi de meditaţie. 
Învăţînd să se reîntoarcă în ei înşişi, practicînd o 
ascultare interioară, aceştia regăsesc calm, serenitate 
şi sensul vieţii. Unii şi unele le regăsesc garţie 
rădăcinilor lor creştine. În sînul creştinismului, dacă 
religia sociologică atrage din ce în ce mai puţine 
mulţimi, "spiritualitatea" rezonează din ce în ce mai 
mult în spirite. există o adevărată căutare de 
autenticitate care se afirmă mai ales prin 
preocupările ecologice în căutarea unei noi alianţe 
cu Natura. (va urma)  

exista. Noi am putea să nu fim. Or, noi sîntem. Este 
aici o deschidere grandioasă asupra unei dimensiuni 
pasionante şi miraculoase. Marea gîndire ne 
conduce la această culme a existenţei.

De aici este posibil a înţelege locul Filosofiei în 
sînul reflecţiei umane. Acesta este locul prin 
excelenţă în sînul căruia existenţa îşi arată 
semnificaţia sa. La fel de adevărat că nu este anodin 
de a deveni o fiinţă care trece fiind atentă şi 
meditînd în existenţă.

-Frumoasă pledoarie pentru a medita şi a lua seamă la 
aspectele existenţei. Experienţa didactică şi publicistică v-
a permis să aveţi o privire de ansamblu asupra 
preocupărilor filosofice ale contemporanilor. Epoca 
noastră este una propice Filosofiei? Care sînt speranţele 
contemporanilor noştri faţă de Filosofie?

- Este dificil să fac bilanţul unei epoci şi să 
răspund într-o manieră generală. Contemporanii 
noştri ignoră ceea ce este Filosofia. Neştiind ceea ce 
este, ea li se pare a fi un lux pentru o minoritate de 
iniţiaţi, de specialişti, de spirite stranii şi superioare 
dincolo de preocupările cotidiene ale multor 
contemporani. În acest sens, ei nu aşteaptă nimic de 
la Filosofie. Ei nu aşteaptă cu atît mai mult cu cît 
trăim într-o lume materialistă, îndrăgostită de 
consum, care nu se recunoaşte într-o tradiţie 
religioasă nici într-o ideologie politică. Sănătatea, 
siguranţa în muncă şi a fi bine fiind preocupările 
prioritare ale lumii, gîndirea fiind judecată ca 
secundară, dacă nu chiar inutilă.

Aceste fiind spuse, este necesar să îndreptăm 
imediat această viziune care este cea mai sumbră 
situaţie. Dacă o ţară cum este Franţa este efectiv 
mobilizată de procupările de ordin material, este 
departe de  a fi indiferentă faţă de Filosofie. Aceasta 
se predă în clasele terminale. Toţi tinerii au auzit 
vorbindu-se despre ea. Cînd ei au o frumoasă 
amintire despre profesorul lor de Filosofie din 
clasele terminale, ei vor păstra pentru întreaga lor 
viaţă respectul, adică gustul pentru gîndire. De 
altfel, francezii iubesc dezbaterea intelectuală, mai 
ales cînd ea este strălucitoare şi de un înalt nivel. Ei 
sînt ca toată lumea. Ei apreciază plăcerea 
conversaţiei inteligente, aceasta fiind unul din 
lucrurile cele mai savuroase din existenţa noastră. În 
acest context, noi am avut şansa de a avea gînditori 
deosebit de străluciţi în aceşti ultimi ani, Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Michel Serres, Jacques 
Derrida, Alain Badiou, apoi Paul Ricoeur, Jean-Luc 
Marion, Michel Henry, apoi Bernard-Henri Levy, 
Andre Glucksmann şi Noua Filosofie, apoi eseişti de 
mare talent precum Alain Finkielkraut şi Pascal 
Bruckner, apoi gînditori deosebit de strălucitori cum 
ar fi Andre Comte-Sponville, Luc Ferry sau Michel 
Onfray. Francezii cumpără cărţile lor, care bat 
deseori recorduri. Gîndiţi-vă că Le petit Traite des 
Grandes Vertus de Andre Comte-Sponville s-a vîndut 
în mai mult de şase sute de mii de exemplare, fără a 
ţine cont de ediţiile de buzunar. În afara Franţei, 
cartea lui Jostein Gaarder, Le monde de Sophie (Sofies 
verden, în norvegiană- n.n.) care este o istorie 
romanţată a Filosofiei s-a vîndut în milioane de 
exemplare în fiecare ţară din Europa. Cum poţi 
crede un singur moment că Filosofia nu interesează 
pe nimeni? Dacă acesta ar fi cazul, nimeni nu ar 
cumpăra o carte de Filosofie şi Bernard-Henri Levy, 
Luc Ferry sau Michel Foucault nu ar interesa pe 
cineva. Dar nu aceasta este situaţia. Ei interesează 
mass-media şi publicul. Ceea ce este un semn. Setea 
de a înţelege este încă vie. De cîte ori la ieşirea de la 
conferinţele mele nu am auzit oameni regretînd că 
nu s-au apropiat de Filosofie mai devreme. Dincolo 
de acest fenomen, este adevărat comercial, este firesc 
să amintim că există curente filosofice deopotrivă 
puternice şi numeroase care interesează 
contemporanii noştri. Astfel, fenomenologia şi 
analiza sa asupra trăitului, psihanaliza şi 
descoperirea inconştientului, gîndirea politică şi 
viitorul Democraţiei, filosofia analitică şi studiul său 
cvasi-socratic al procedurilor de validare a gîndirii, 
istoria ştiinţelor, dezvoltarea neuro-ştiinţelor ca şi 
dezvoltarea istoriei religiilor interesează 
contemporanii noştri pînă în punctul că nu există o 
singură dezbatere asupra acestor subiecte fără ca un 
gînditor să nu fie consultat, fără a uita intersul pe 
care îl resimt pentru simpla predare a filosfiei în 
clasele terminale făcută de profesori necunoscuţi şi 
adeseori remarcabili.

lupta între tehnică şi înţelepciune
- Este evident că lumea în care trăim are cu totul alte 

a gîndi şi a exista
Bogdan Mihai MANDACHE:- Domnule Bertrand 

Vergely, sînteţi autorul unui mare număr de volume, 
parte din ele consacrate deschiderii interesului omului 
zilelor noastre către filosofie, către autorii clasici de la 
Platon la Heidegger. Aţi fost profesor de filosofie la clasele 
terminale, dar şi în mediul universitar; care credeţi că 
este locul Filosofiei în ansamblul interogaţiei şi al 
reflecţiei umane?

Bertrand VERGELY:- Vastă întrebare. Este 
necesar să amintim mai întîi ce este Filosofia. 
Aceasta este un stil de viaţă. Ea este viaţa cu 
gîndirea. Se poate trăi fără a gîndi, adică fără a da o 
atenţie particulară faptului de a gîndi. Filosofia 
constă în a da o atenţie deosebită faptului de  a 
gîndi. Ea constă în a face experienţa de viaţă cu 
gîndirea, ceea ce este în mod deosebit mai bogat.

Gîndirea constă mai întîi în a reflecta asupra 
existenţei. Orice fiinţă umană face reflecţii asupra 
vieţii elaborînd o reprezentare a acesteia.Ceea ce 
face din acea fiinţă un animal simbolic, adică o fiinţă 
care trăieşte dînd sens la ceea ce trăieşte. Filosofia 
constă totuşi în a merge mai departe decît aceste 
reflecţii sporadice, ici şi colo. Se revine cu adevărat 
la gîndirea filosofică atunci cînd se trece de la a avea 
la a fi, este vorba nu de a avea o gîndire, ci de a fi 
gîndirea. Vorbim despre gîndire atunci cînd se vrea 
a şti la ce se gîndeşte. Atunci vorbim despre o 
judecată. Se gîndeşte pentru că se ştie ce se vrea cînd 
se gîndeşte. Se gîndeşte pentru că fiinţa se străduie 
să vadă lumea sub unghiul conştiinţei. Este vorba de 
un pas decisiv care permite accederea la o esenţă a 
gîndirii sub forma atenţiei şi a meditaţiei. 

Să ne propunem să trăim cu atenţie. Ne vom 
naşte la existenţă devenind vigilenţi. Atunci cînd 
individul neatent trece pe lîngă existenţă neglijînd 
bogăţia care se găseşte aici, fiinţa atentă intră într-o 
viaţă plină  graţie capacităţii sale de judecată şi de 
atenţie. De unde acest paradox uimitor: a gîndi şi a 
exista devin unul şi acelaşi lucru. Multe persoane 
gîndesc că gîndirea este abstractă şi împiedică 
accesul la existenţă. Filosofia demonstrează 
contrariul.

   Cînd aşa stau lucrurile, se ajunge la stadiul 
suprem al gîndirii care este cel al meditaţiei. Se 
meditează cînd se accede la profunzimea existenţei 
luînd cunoştinţă de caracterul său esenţial, 
miraculos, vertiginos. Nu este nimic altceva decît a 

Bertrand VERGELY: 
Omul de astăzi nu mai este preocupat 
de interioritate

 

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE 

Noiembrie 2009 
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25. EUSEBIUS PANPHILIUS. Evanghelikes apoudixeos. 
Evangelicae demontrationes lib. X ex. biblioheca regis. 
Lutetiae în officina Rob. Stephani... 1545.
V. Graesse I, 525.
La sfârşit indică însă că e tipărită în aprilie 1546. Pe 
foaia de titlu o semnătură „H. Sartorii”. 
Legată împreună cu altă lucrare de acelaşi autor.

V – 129

26. EUSEBIUS PANPHILIUS. Evanghelikes 
proparaskeves. Evangelicae preparationis lib. XV ex. 
biblioheca regis. Lutetiae în officina Rob. Stephani... 
1544.
V. Graesse I, 525.
Legătură de epocă cu imprimări la rece. Pe foaia de 
titlu semnături: „ I.I.L.” şi „Hubertii Sartorii”. 
Legată împreună cu altă lucrare de acelaşi autor.

V – 129

27. GERARDO PIETRO PADOVANO. Vita et gesti 
d'Ezzelino Terzo da Romani... Vinegia, per Cominda 
Trino di Monferato. L'anno, 1552.
V. Graesse VII, 326.

I – 2043

28. GROTO, LUIGI CIECO DI HADRIA. La Dalida 
tragedia nova. Veneţia, appresso Fabio & Agostini 
Zopini Fratelli, 1583.
Legată împreună cu „La Hadriana” de acelaşi autor.

I – 2028

29. GROTO, LUIGI CIECO DI HADRIA. La Hadriana 
tragedia nova. Veneţia, appresso Fabio & Agostini 
Zopini Fratelli, 1583.
Legată împreună cu „La Dalida” de acelaşi autor.

I – 2028

30. HESIOD. Ton askraion erga kat emerai. Tu avtu 
feogonia. (Korone) Tes Transilovanias, 1543.
V. Gross, 21; Szabo II – 29; Tontsch II – 219; 
Jugăreanu, 192; I. Kara în „Karpathen Rundschau”, 
Braşov, 2, nr. 1, din 2 ian. 1969, p. 7, K. K. Klein. Der 
Humanist und Reformator Johannes Honter, Sibiu, 
1935, 26.
28 pagini cu multe notiţe interliniare şi marginale în 
latină precum şi semnături de elevi pe ultima pagină: 
„Michel, Sutoris”, „Petrus Textoris dem istt das Bug 
Geweistt”.
Coperta este gravată de Ioan Honter. Pe ultima 
pagină a „Teogoniei” e reprodusă de mînă stema 
Braşovului cu data 1592 şi iscăliturile: „Johannes 
Talmacensis” şi „Iohannis Pillionis”, urmate de un 
catren satiric în limba latină. 
Lucrarea este legată împreună cu texte similare.

I – 2050

31. IOVIUS, PAULUS NOVOCOMENSIS 
EPISCOPUS. Historiarum sui temporis tomus secundus, 
Basilae, 1560.
V. Graesse, III, 490.
Legătură de epocă în pergament cu imprimări la rece 
şi cu iniţialele „L.L.C. 1562”. Însemnări de mînă. Pe 
verso coperţii: „est Sigismundi Pernyetii de 

Ortopany”, apoi o etichetă tipărită: „Eigenthum der 
evang. Schulbibliothek in Muhlbach”. Pe foaia de 
titlu: „Jure emptionis venit in possessionem Michaelii 
Langy Past. Sabes... Ao 1710”.

I – 2117

32. ISOCRATIS. Panegyricus areopagiticus ad 
Philippum et Archidamus. Cum interpretatione 
latina. Ingolstadii, ex. officina typographica Davidis 
Sartorii, 1595.
Însemnări de mînă. Pe foaia de titlu: „In usum 
Wolfgang Scrobl Salisburgensis”. De altă mînă: 
„Ioanis Kirsch...”. Pe ultima foaie, desen de copil şi 
semnătura: „Stephanus Hochberg”. Legătură de 
epocă în pergament cu imprimări presate, încheitori 
metalice.

I – 2112

33. JUSTINIANUS. Authenticorum seu novellarum 
constitutionum Justiniani principis. Pars altera. 
Lugduni, apud Gulielmu Rouo; IUM, 1581.
V. Graesse, III – 510.

I – 2055

34. JUSTINIANUS, PETRUS. Rerum venetarum ab urbe 
condita ad annum 1575 Historia. Venetiis, apud 
Ludovicium Avantium 1576.
V. Graesse III – 511.
Legătură în pergament avînd pe prima copertă 
imprimat un blazon în aur cu iniţialele „IAR”. Pe 
ultima copertă un ex libris în aur cu deviza 
„INTEGRA, LAURUS, CONSCIENTIA”.

V – 76

35. LOMBARDELLI, ORAZIO. Discorso intorno ai 
contrasti che si fano sopra la Gerusalemme liberata di 
Torquato Tasso. Basilae, per Il Vassalini, 1586.

I – 2185

36. LUTHER, MARTIN. De servo arbitro... 
Witembergae, 1526.
V. Brunet, supl. I – 906 şi Graesse IV, 304.
Legat împreună cu „Hyperaspistes...” de Erasmus. Pe 
foaia de titlu o semnătură nedatată: „L. ESKUCHII”.

I – 2126

37. MARCILIUS THEODORUS. Ecloga. Strena 
venatrix. Parisiis, e typographia Stephani Prevostae, 
1600.
8 pagini. Legată împreună cu alte lucrări.

II – 3422

38. MARCILIUS THEODORUS. Puero Jésu praesepium 
silva et S.S. Innocentibus pueris epinikia. Parisiis, e 
typographia Steph. Prevostae... 1600.
8 pagini. Legată împreună cu alte lucrări. 

II – 3422

39. MATTHIOLUS, PETRUS ANDREA. De simplicium 
medicamentorum facultatibus secundum locus et genera... 
Venetiis, apud Vincentium Valgrisium, 1569.
V. I. Kara. Lucrarea citată în: „Călăuza 
bibliotecarului”, 17, nr. 9, sept. 1964, p. 519 – 520.
Pe acest exemplar din prima ediţie se află mai multe 
însemnări de mînă. Pe foaia de titlu: semnături în 
ebraică, „Iehuda ben... David, zichrono lebracha, 
bişnat (5) 377 leprat katan, 28 Tevet”. Este o notiţă 
fără indicaţie de loc de la sfîrşitul anului 1616. Mai 
importante sînt următoarele notiţe: „Convent 
Csibiensis 1631”, apoi „In simplicen usum Fr. Joannis 
Kajoni Ord. Minor. Strictis Obs. 1668”.
Acest Ioan Caion (1629 – 1687), născut din părinţi 
ortodocşi, deci de origine românească, a cules şi a 

publicat folclor muzical romînesc. A fost superiorul 
Mănăstirii franciscane Şumulea, de la Miercurea 
Ciucului. O parte din biblioteca sa se găseşte în 
prezent în muzeul din acel oraş.

I – 2184

40. MELANCHTON, PHILIPPUS. Epitome philosophiae 
moralis... Lipsiae, excudebat Michael Blum, anno 
1539, mense september.
Legătură de epocă în piele avînd imprimate figuri 
precum şi iniţialele: „V.H. 1544”. Legat împreună cu 
cîteva tipărituri rare braşovene din secolul al XVI-lea. 
În text numeroase însemnări marginale şi interliniare. 
Pe ultiemele pagini semnături: „Matthias Klopps”, 
„Johannes Pillionis Major”, „Petrus Textoris”, „Petrus 
Kellenger” şi încercări de condei.

I – 2050

41. MELANCHTON, PHILIPPUS. Loci praecipui 
theologici... Lipsiae, omnia in officina Haeredum 
Valentini papae elaborata atque edita anno 1559.
Legătură de epocă în pergament cu frumoase 
imprimări la rece. Semnături: pe copertă: „Dirg 
Kirschner”, „Familia Dravetzliy... 1791”, „Carolus 
Darvay”. Pe foaia de titlu „Ladislas Drancsy Ao 1748, 
1 May”, „Karoli Darvay, 1791”.

II – 3429

42. ELANCHTONUS, PHILIPPUS. Grammatica... s.l. 
s.e. 1570.
Pe copertă însemnări în latină şi eticheta şcolii 
evanghelice din Muhlbach, unde fusese găsită la 
primărie şi donată bibliotecii în 1860. Pe ultimele foi, 
glose în maghiară. 
Legătura din pergament subţire conţine un text mai 
vechi în scriere gotică cu iniţialele în roşu.
Lucrarea este legată împreună cu o tipăritură clujană 
din 1581.

I – 2104

43. MENIUS, JUSTUS. Von der notwehr unterricht 
nutzlich zu Lesen. Wittemberg (Veit Creutzer), 1547.
V. Graesse, IV, 488.

I – 2180

44. MIRANDULO OCTAVIANUS. Illustrum poetarum 
flores... (Argentoratis, Excudebat Josias Rithelius, 
1567).
Legătură în piele cu iniţialele „L.P. 1587”.
În legătură se află o foaie de incunabul din 
Evanghelia lui Ioan. Pe verso coperţii semnături din 
anii 1786, 1824, 1864, 1893. Pe foaia de titlu: „Ex libris 
Josephi Fekete”. Încercări de condei la sfîrşitul cărţii.

I – 2113

45. MUNSTER, SEBASTIAN. Cosmographia 
universale. Nella quale secondo che n'hanno parlato i 
piu veraci scrittori son designati i siti di tutti gli 
paesi... Colonia, Appresso gli Heredi d'Arnoldo 
Byrckmanno, 1575.
Legat în pergament.

V – 109

46. Das Newe Testament. Doct. Martinus Luther. 
Wittemberg, Gedruckt durch Hans Lufft, 1558.
Pe verso coperţii semnături: „Mihail Jacobinus”, 
„Sum Dnii Putorii Huius Libri H. Michael Gekel Mag 
(?) De Schesburg, 1642. VALE”.
Legătură în piele cu iniţialele „G.S.C. 1560”.

II – 3434

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 

(va urma)

Noiembrie 2009 
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privitor ca la teatru

Osatura teatrului dizolvat
Când în 1948 Brecht redacta Micul Organon pentru 

teatru, scena se transforma de bună seamă într-o 
imensă masă de operaţie, pe care se intervenea în 
corpul personajului. Pliat pe noile convenţii sociale, 
modelând gustul public, dar şi supunându-i-se, 
refuzul teatrului aristotelic consituia încă o revoluţie a 
artei dramatice, descentrând-o, desfăcând-o şi 
dezvrăjind-o. „Menirea primordială a teatrului este 
tălmăcirea subiectului şi prezentarea sa prin procedee 
de distanţare adecvate. Iar actorul nu trebuie să facă 
singur totul, după cum nimic nu trebuie făcut fără a se 
ţine cont de el. Subiectul este tălmăcit, rostit şi 
prezentat de teatru în ansamblul său, de către actori, 
scenografi, machiori, realizatori de costume şi 
coregrafi”. Desigur, neîntâmplător este faptul că 
metoda Verfremdungseffekt (efectul de distanţare) 
atinge în formularea practică teatrul politic, mai apoi, 
tangenţial şi cu nuanţe, teatrul documentar; într-un fel 
atinge ariile în care accentul este pus pe polemică, 
scena rupând aşadar canonul teatralităţii, asumându-
şi, conştientizându-şi statutul. Epicitatea nu e neapărat 
adoptată separat, individual, ci pătrunde printre alte 
influenţe pe care un text le poate cuprinde. Poate fi 
prezentă în text într-o proporţie mai mică sau mai 
mare, combinată şi cu alte tehnici de scriitură.

Max Frisch care, alături de Dürrenmatt, e 
considerat continuatorul contemporan al 
nonaristotelismului, îmbină elemente diferite în textele 
sale. Comediile sale negre însumează formule ale 
absurdului, ale expresionismului, momente de 
distanţare, dar şi alunecare în teatral. Andorra, 
Biedermann şi Incendiatorii, Don Juan sau Pasiunea pentru 
geometrie, Biografie sunt doar câteva titluri din 
dramaturgia lui care, împreună cu operele în proză, 
conturează o lume a ironiei. Râsul lat şi strâmb, crispat 
şi înghiţitor de pe figura personajelor lui Frisch este 
universul ficţional care se suprapune pe realitatea 
secolului XX, pe realitatea postbelică, pe o societate 
complexată de sistemele sale politice, doctrinare, 
complexată de sine. Alunecând dinspre realitate spre 
fantastic, spre incredibil, autorul reuşeşte prin 
parabolă să construiască o „poveste” care se vede bine 
că e o „felie de viaţă”, dar este proiectată mereu pe 
tărâmul nimănui. Aşa cum Jarry, cu jumătate de secol 
în urmă, plasa eroii săi ubueşti într-un loc paradoxal – 
“Polonia, adică Nicăieri” –, la fel dramaturgul elveţian 
îşi alege ţinuturi necunoscute: Andorra (în piesa cu 
acelaşi nume), Oraşul (în Biedermann şi Incendiatorii). 
Cu toate acestea problemele andorienilor sau ale 
oraşului înspăimântat de exploziile focului sunt cele 
ale istoriei prezente: antisemitism, teroarea nazismului 
şi a comunismului, angoasele sinelui. Acţiunile extrem 
de simple sunt disecţii ale situaţiilor reale, făcute fie în 
miniatură pe personaje, fie în ansamblu, pe subiect. 
Distanţarea se fundamentează în majoritatea cazurilor 
pe intervenţiile corului (reformat din tragedia antică), 
fie în clins d'oeil pe care în unele contexte personajele le 
practică de pe scenă către public, în sensul lui „noi 
suntem la teatru”. Ca rezultat al desfacerii şi analizei, 
scena trece de la a fi privită, la a fi observată, actorul 
trece de la a trăi în cineva, la a trăi lângă cineva. 

Frisch scrie cu ritm, atât în proză (fraza scurtă, 
directă, cu nerv), cât şi în dramaturgie: replicile se 
succed rapid, cântecelele, care evocă prezenţele 
brechtiene, se amestecă firesc printre cuvinte, 
reprezentând de fapt cuvinte cu tempo. Senzaţia este 
că sentimentul care planează deasupra acţiunii, cel 
mai adesea acela de frică, se imprimă atât în curgerea 
textului cât şi pe scenă (atunci când regia nu a uitat să 
accentueze şi această latură care aparţine cert stilului 
autorului). Palpitaţiile inimii personajului sunt 
muzicalităţile simetrice ale scriiturii. Iată o simplă 
mostră din Biedermann în care textul pare a fi înghiţit 
pur şi simplu pe măsură ce pericolul “pare” a se 
apropia: “POLIŢISTUL: Domnule Biedermann! // 
BIEDERMANN: Haidem! // POLIŢISTUL: Ce-i în 
butoaiele astea? // BIEDERMANN: Acolo? // 
POLIŢISTUL: Dacă îmi permiteţi să întreb. // 
BIEDERMANN: Loţiune pentru păr. // (îi priveşte pe 
Schmitz şi pe Eisenring.) // EISENRING: Hormoflor. // 
SCHMITZ: «Face fericirea bărbaţilor». // 
EISENRING: Hormoflor. // SCHMITZ: «Încercaţi-l 
fără întârziere». // EISENRING: «N-o să vă căiţi». // 
AMÂNDOI: Hormoflor, Hormoflor, Hormoflor. // 
(Poliţistul râde.)”. La fel lasitudinea şi chiar un oarecare 
dezgust se simt atât la nivel semantic, cât şi la forma 
construcţiei propoziţionale într-un fragment din 
romanul Homo Faber: “Am plecat din La Guardia, New 

York, cu o întârziere de trei ore, din cauza viscolului. 
Avionul nostru era, ca de obicei pe această rută, un 
Super-Constellation. M-am pregătit imediat de 
culcare, era noapte. Am mai aşteptat apoi vreo 
patruzeci de minute afară, pe pistă, zăpadă în lumina 
reflectoarelor, zăpadă spulberată, învârtejindu-se 
deasupra pistei, iar eu nu puteam dormi, mă enerva 
nu atât ziarul împărţit de stewardesă, ştirea First 
Pictures Of World's Greatest Air Crash In Nevada o 
citisem încă de la prânz, cât vibraţia avionului care 
stătea pe loc cu motoarele pornite [...]. Eram frânt de 
oboseală.” Frisch îşi plasează personajele într-o lume 
parcă făcută în piatră, unde întrebările rămân mereu 
fră răspuns. Iar greutatea împietririi apasă fără 
încetare.

Grotesc în crescendo
Premiera lui Felix Alexa cu Biedermann de la 

Teatrul Naţional din Iaşi păstrează linia piesei didactice 
fără morală, dar renunţă la Epilog. Ca regie ni se oferă 
un univers întors, nefiresc, nu foarte complicat, din 
care transpare în egală măsură farsa tragică şi 
epicitatea. Lumea lui Gottlieb şi a Babettei, fictivă, este 
un fel de cuşcă dotată cu două etaje şi cu multiple 
intrări. Însă chiar dacă eroii intră şi ies, dau senzaţia că 
nu se duc nicăieri, că sunt lipiţi de zidurile exterioare, 
aşa cum obiectele se afundă în pereţi (pălăria, hainele, 
mesele şi scaunele). Acest spaţiul al stranietăţii 
(scenografia fiind semnată de Alina Herescu) este unul 
al fixităţii. Totul e încremenit: sfeşnicele şi cărţile, dar 
şi oamenii care asistă la propria distrugere fără a se 

desprinde din locurile lor. Aşa cum erau condamnaţi 
Garcin, Ignès şi Estelle din Cu uşile închise de J.-P. 
Sartre la prizonierat şi tortură veşnică în infern, la fel 
Gottlieb, Babette şi Anna sunt nişte corpuri grele care 
nu se pot mişca dintre zidurile casei lor. Sunt prinşi 
asemenea unor gâze, nici întru totul vinovate, nici 
întru totul nevinovate, în mrejele propriei conştiinţe, 
în frica paralizantă, în coşmarul care creşte în jurul lor. 
Partea de jos a cuştii, salonul familiei, este aparent 
zona normalităţii; partea de sus, podul casei, devine 
locul interzis, este un fel de interior în care trebuie să 
pătrunzi, dar în care spaima ţintuieşte pe loc. 
Interesantă pogorâre prin jocul de umbre şi lumini a 
lumii de sus în cea de jos (leight designul fiind realizat 
tot de Felix Alexa). Într-un fel acest interior lugubru, 
semn al morţii, apasă mereu asupra celor care stau jos. 
Grilajul podului reflectat pe podeaua salonului este 
prezenţa fantomatică a fatalităţii şi simbol al 
nelibertăţii. Precum persona antică era apăsată de 
hybris, de destinul neiertător dictat de un zeu văzut 
sau nevăzut, gratiile se profilează peste Biedermann 
care zâmbeşte naiv asemenea unui copil în faţa unei 
jucării de lemn.

Dar povestea lui Frisch şi a lui Alexa este una a 
răului, iar răul nu este incendiul sau incendiatorul, nu 
este iadul sau Belzebut (din a doua parte a textului), ci 
este angoasa care creşte mereu în faţa unui pericol 
indus la nivel psihic. Maşina infernală reapare, de data 
aceasta sub forma unul pod cu vechituri în care sunt 
aduse butoaie cu benzină, pentru care nu se mai 

aşteaptă decât apariţia unui chibrit. Este ţesătura de 
gânduri neînţelese din mintea protagonistului 
principal. Felul în care evoluează întâmplările aduc 
aminte de una din povestioarele lui Jarry despre 
doctorul Faustroll (iată că numele avangardistului 
francez revine certificând cumva legătura care se 
creează între cei doi scriitori) în care savantul 
patafizician este alungat din propria casă unde intră 
un fel de diavol, un portărel, care se şi instalează 
acolo. Aceeaşi tehnică, liniştea şi politeţea de la 
început se transformă în cinismul vulcanic de la final, 
este valabilă în ambele cazuri. Pe această tramă a 
grotescului care se dezvoltă la infinit, actorii 
Naţionalului au jucat în cheia textului. Un Biedermann 
în interpretarea lui Teodor Corban este portretul 
omului terifiat fie vizibil când se află sub impactul 
cataclismului ce devine inevitabil, fie invizibil, atunci 
când nu se exprimă prin contrarul a ceea ce gândeşte 
şi un fel de nebunie îl prinde în mreje. Se evidenţiază 
Doina Deleanu care face din personajul ceva mai şters 
din text, o Babette a satirei fine, o Babette absurdă care 
(împreună cu Anna, servitoarea cu accente isterice 
lăsată în grija Petronelei Grigorescu) ajunge o părticică 
din construcţia imensă ce va exploda, înghiţindu-i pe 
toţi. Călin Chirilă (Schmitz) şi Constantin Puşcaşu 
(Eisenring), aceste încarnări ale răului, îşi urmăresc cu 
fidelitate personajele, contrastând şi echilibrându-se. 
Lipseşte însă din varianta scenică a lui Felix Alexa, 
Filosoful, erou de plan secund în scrierea autorului 
elveţian, într-adevăr, dar care este un punct de 
înţelesuri în situaţia “incendiară” şi care are momente 
când seamănă cu beckettianul Lucky (discursul 
neinteligibil pe care-l ţine spre final, servitutea, 
slăbiciunea, relaţia de supunere pe care o întreţine cu 
ceilalţi doi, cu Schmitz şi Eisenring).

Corul (format din actorii Catinca Tudose, Haruna 
Condurache, Cosmin Maxim, Octavian Jighirjiu, 
Daniel Bisuioc, Ovidiu Năstruşnicu şi chitaristul 
Cipian Bogonos) este singurul care poate ieşi, într-
adevăr din spaţiul ermetic şi poate acţiona atât din 
sală (coreuţii în costum de pompier şi purtând căşti 
intră pe uşile rezervate publicului sau în avanscenă) 
cât şi în perimetrul rezervat jocului: în salon sau în 
podul casei. Dacă jos, în afara scenei, se proclamă 
drept cei care apără oraşul de catastrofe, o dată ce se 
află pe teritoriul lui Gottlieb devin infractori. Acest 
recurent “Noi vă păzim” se transformă într-o 
hiperprotecţie cu rezultat negativ. Nu doar 
Biedermann îşi află sfârşitul, dar întregul oraş va arde 
în focul acestui iad “de lângă noi”, aşa cum lasă 
Epilogul să se înţeleagă. Este păcat totuşi că regia a 
renunţat la această parte finală, considerând-o balast. 
Corul, pe măsură ce se implică în piesă, ajunge să fie 
unul dintre semnele grotescului, aşa cum se întâmplă, 
de exemplu, într-o secvenţă, foarte bine exploatată din 
punct de vedere al mizanscenei, secvenţă în care 
protagonistul este devorat de coreuţi, care acum 
amintesc de anticele erinii. Acuzele care sunt aruncate 
mereu, într-o cântare ruptă şi armonică în acelaşi timp, 
îi aduc într-un fel pe aceşti membri ai echipei de 
intervenţie în ţeasta lui Biedermann. Chiar dacă ei 
sunt prezenţe exterioare, în carne şi oase, ei au înlocuit 
cu vocea lor tot interiorul erouluia flat acum sub 
imperiul spaimei şi al impulsivităţii. 
Dezindividualizaţi, cei din cor au mişcări sacadate, 
senzaţia de păpuşi pe sfori fiind evidentă.

Micul cosmos care se creionează din text şi la nivel 
de scenă este evident unul în care persoanele se pierd 
şi, mai mult, se desfac din când în când în faţa 
publicului ca şi cum s-ar dori o vedere clară în 
goliciunea care le domină interioarele. Spectacolul nu 
lasă nici o intruziune a politicului, nici cel mai mic 
semn, cu toate că Frisch mizează măcar în parte şi pe 
acest aspect. Gestul lui Biedermann de a aşeza în faţa 
invitaţilor “sărmani” din pod un ospăţ sărăcăcios, 
strigând că totul trebuie să fie “simplu şi plăcut” şi 
“fără deosebiri de clasă”, pentru că “noi nu suntem 
nişte parveniţi” are ceva din impulsul individului aflat 
sub supraveghere şi manipulat in sens socialist-
comunist – sau sub oricare altă metodă totalitaristă. În 
aceeaşi direcţie sunt şi unele intervenţii ale corului sau 
replici ale lui Eisenring. Zgomotul sirenelor din stradă, 
alarmele nevăzutelor maşini care trec mereu către false 
puncte de incendiu, suprapuse peste cântecul aproape 
macabru despre vulpea care a furat o raţă, este 
zgomotul ritmat al unei inimi care bate singură într-un 
trup-ghem care nu se mai simte pe sine. În urma 
lecturii piesei, parcă s-a colat pe retina ochilor 
imaginea Dresdei după bombardamentul american 
din 1945 – o fotografie a oraşului distrus, ars, aflat sub 
privirea din înalt a unui înger de marmură înnegrită. 
El se va reconstrui în acel peisaj luminos pe care-l văd, 
din iad, Bierdemann şi Babette. Spectacolul lui Felix 
Alexa a decupat îngerul şi descoperă oasele din el – 
oase înmuiate – şi puţin fum.

Ioana PETCU

Persona decomposita 
sau teatrul desfăşurat al lui Max Frisch

Noiembrie 2009 
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sunetul muzicii

La Operă, 
spectacolele îşi menţin 
tonusul de la 
deschiderea stagiunii. 
Miercuri, 21 octombrie, 
reprezentaţia cu 
Bărbierul din Sevilla, la 
Ateneul Tătăraşi, a fost 
plină de savoare, graţie 
transpunerii 
interpreţilor în postura 
cunoscutelor personaje 
ridiculizate de 
Gioacchino Rossini cu 

aproape două veacuri înainte. „Nimic nou sub 
soare!“, vorba înţeleptului Solomon, moravurile 
şi tipurile zugrăvite de italianul cel spiritual în 
operele sale buffe, se găsesc oricînd şi oriunde 
încât comicul de situaţie a fost cauza principală a 
delectării numeroşilor tineri din public, pe când 
„cunoscătorii“ au apreciat spectacolul potrivit 
principiillor intrinseci ale genului. Era aşteptat 
debutul mezzosopranei Florentina Onică în rolul 
Rosinei. Solista nu a dezamăgit nici de astă dată. 
Redarea impecabilă a partiturii, până în amănunt, 
compunerea tot atât de atentă a mişcării şi a 
gesticii, sublinierea ridicolului, proporţionată cu 
bun gust, dar mai cu seamă timbrul glasului, 
indefabila calitate prin care artista îşi exercită 
atracţia asupra auditoriului, au impresionat (pînă 
şi pe cronicarul muzical, un cusurgiu, prin 
definiţie!). Am promis că voi creiona în revista 
Cronica un mic „portret“ individual al soliştilor de 
azi, cei care şi-au asumat răspunderea să 
revigoreze Opera ieşeană prin talentul şi 
abnegaţia lor, în pofida greutăţii de a nu avea la 
dispoziţie ani întregi scena Teatrului Naţional. 
Despre Florentina Onică, pe lîngă faptul că a 
cîntat spontan din primii ani ai copilăriei, cum se 
anunţă de obicei înclinaţia muzicală, sunt de 
amintit câteva date biografice, determinante 
pentru personalitatea sa artistică. În primul rând, 
împrejurarea mai puţin obişnuită că a pornit 
printr-o întâmplare pe drumul spinos al studiului 
vocal care o califică acum ca solistă a Operei 
Naţionale din Iaşi. Florentina a conştientizat că 
posedă un glas ce merită atenţie datorită doamnei 
Doina Antonică, distinsă interpretă în ansamblul 
teatrului liric; profesionistă experimentată, 
posesoare a unui glas bine cultivat, a orientat-o 
spre Operă, cînd i-a auzit 
frumoasele inflexiuni timbrale 
din comunicarea verbală. Buna 
intuiţie s-a verificat, în foarte 
scurt timp dezvăluindu-se 
înzestrarea corespunzătoare a 
Florentinei, respiraţia naturală 
pentru cântul clasic, memoria 
muzicală, capacitatea de 
asimilare. Situaţia a cerut muncă 
susţinută pentru a se atinge 
nivelul concursului de admitere 
la Universitatea de Arte, dar 
„saltul“ s-a făcut fără greş. În anii 
studiilor superioare, Florentina 
Onică şi-a dezvoltat aptitudinile, 
gândirea muzicală şi repertoriul 
la clasa de Canto a profesoarei 
universitare Maria Jana Stoia, 
mentor de mare cuprindere. 
Acum, după activitatea de zece-unsprezece ani ca 
solistă a Operei ieşene, deţine peste 20 roluri din 
patrimoniul clasic şi modern. A abordat o largă 
paletă expresivă, de la fundamentul mozartian 
(Nunta lui Figaro – Cherubino; Cosi fan Tutte – 
Dorabella) la capodoperele verdiene (Nabucco – 
Fenena; Rigoletto – Maddallena), de la repertoriul 
francez (Bizet – Carmen, Mercedes) la creaţii ale 
curentului verist (Cavaleria Rusticana –  Lola), de 
la întruchiparea memorabilă a Iocastei din 
tragedia lirică Oedipe de George Enescu, la 
personajele caragialeşti Spiridon, din opera 
comică O noapte furtunoasă de Paul 
Constantinescu, şi Tarsiţa Popescu, Porţia 
Popescu, Ţâca, aduse în comedia muzicală 
modernă de Leonard Dumitriu. Ne mai amintim 

realizarea unor roluri de operetă şi participările 
solistice la concerte vocal-simfonice. După 
succesul în tragedia lirică enesciană Oedip, 
montată ca opera-concert acum trei ani la Iaşi, 
unde Florentina Onică a creat cu sagacitate rolul 
Iocastei, o importantă recunoaştere a fost invitaţia 
de a participa la mai multe binecuvântate 
înfăptuiri ale muzicii. În noiembrie 2007, a 
prezentat cu mult succes rolul  titular  din  
Tragedia  lui Carmen de Marius Constant, după 
Georges Bizet (regia, Ion Caramitru), sub 
auspiciile proiectului  UNITER – Sibiu capitală 
culturală europeană 2007  şi la Festivalul Naţional 
de Teatru. Anul 2008 i-a adus colaborarea la 
Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa. A produs 
o impresie generală în travesti pentru personajul 
Orfeu din prelucrarea muzical-teatrală Orfeu şi 
Euridice a compozitorului Adrian Enescu, după 
Cristoph Wilibald Gluck, un izbutit proiect al  
Operei Naţionale Bucureşti, în 
colaborare cu Teatrul 
„Bulandra“ (regia, Alexandru 
Darie). Între timp, mezzo-
soprana Florentina Onică a 
contribuit interpretativ la 
concertele şi spectacolele 
curente ale Operei Naţionale 
Române Iaşi. S-a integrat 
profesionist în premiera cu 
Rigoletto de Verdi (luna mai 
2009),  primind  rolul 
Maddalenei, cu toate că formula 
de distribuţie nu o avantaja. 
Actualul debut a relevat 
imaginaţia sa interpretativă, 
care o ajută să îmbine farmecul 
glasului cu participarea 
actoricească originală. S-a aflat 
în concordanţă deplină cu rolul 
şi cu partenerii. Menţionez în 
primul rând pe baritonul 
Ciprian Marele, interpretul 
personajului titular. Emisia 
clară, sunetul bine impostat, fluctuaţiile dinamice 
şi agogice expresive, jocul scenic, sunt semne că a 
depăşit obişnuitul. Ciprian Marele a dat acum 
toate acumulările sale în arta cântului, mai cu 
seamă pentru celebrele arii, prin a căror 
interpretare a evocat modalităţi ale consacraţilor 
în rolul lui Figaro. Resursele acestei voci, în 
ascensiune de la o participare la alta,  se vor mai 
extinde. Sper ca talentatul bariton să afle calea 
dorită şi dacă va urma chemarea altor teatre 
muzicale, să rămână recunoscător faţă de locul 

tinereţii sale, oraşul unde se 
ridică valori, apoi se 
îndepărtează, în virtutea unui 
inexplicabil destin fatidic.    

Excelent actor în rolul 
Contelui Almaviva, tenorul 
Cosmin Marcovici, în vervă 
scenică neîntreruptă, a cîntat cu 
oarecare grijă dar cu bună 
susţinere vocală pe tot 
parcursul spectacolului. După 
remarcabila participare la 
deschiderea stagiunii, este a 
doua ocazie propice 
desfăşurării lui în statutul 
dobândit de-a lungul celor 15 
ani, de cînd a debutat solistic în 
rolul lui Nemorino. Desigur că 
unii colegi, sau chiar persoane 

aflate atunci în public, îşi amintesc spectacolul cu 
Elixirul dragostei de Donizzeti, din luna martie a 
anului 1994.  Solistul Cosmin Marcovici deţine 
câteva roluri de tenor liric pentru care şi-a făurit 
modalităţile sale interpretative, oricând 
disponibile, fără ca aceasta să însemne adăstarea 
comodă în zona facilă a repertoriului, pentru că în 
Operă nimic nu-i uşor şi nici simplu. Am desluşit 
în spectacol că el a deprins ştiinţa corectă a 
studiului organizat; când trebuie reluată o creaţie 
din repertoriu, pune mai întâi bine la punct 
secţiunile, sau numai pasajele, care trebuie fixate 
din nou în memorie şi numai după aceea se ocupă 
de întreaga creaţie.  

Bas-baritonul Octavian Dumitru (Don Bartolo) 
s-a desfăşurat în dispoziţie vocală perfectă, dar 
aşteptăm ca glasul său să se mai „coacă“ pentru 

acest rol, cum se petrece cu vocile bărbăteşti 
grave, în general, ale căror atribute, ambitusul, 
intensitatea emisiei, plasticitatea, se dezvoltă 
până târziu. Calităţile solistului Octavian 
Dumitru, aşa cum s-au relevat până acum în 
spectacole, îi pot asigura progresul individual, 
plasându-l neîndoielnic între acei despre care 
spuneam că luptă pentru menţinerea teatrului 
liric, făcându-şi crez din a se desăvârşi muzical. 

   Acelaşi bun interpret dintotdeauna, basul 
Cristian Waks a adus în scenă un veritabil Don 
Basilio, contribuind la închegarea secvenţelor mai 
şubrede; solicitudinea sa pentru partenerii din 
scenă pare a nu avea margini. Cât despre soprana 
Laura Magdalena Scripcaru, cu virtuţi de altistă, 
cum cere rolul Berthei, trebuie spus că a dovedit o 
voce oricând gata pentru marile roluri. Conştientă 
că în orice spectacol sunt foarte importante şi 
rolurile mici dacă sunt conduse cu dăruire, a 

participat ca atare la reuşită, 
atingînd apogeul liniei sale prin 
aria din Actul III. 

Eduard Sveatchevici 
(Comandantul Fiorello) şi 
Daniel Mateianu (Notarul 
Ambrosio) au asigurat roluri 
secundare. Dincolo de 
completarea distribuţiei, D-l. 
Sveatchevici, fiind asistentul 
regizoarei Anda Tăbăcaru 
Hogea, este preocupat să 
menţină spectacolul în 
repertoriu. Vocea basului Daniel 
Mateianu, tânăr solist în 
devenire, aşa cum l-am receptat 
în câteva concerte la Facultatea 
de Interpretare a Academiei de 
Arte „George Enescu“, promite 
mari realizări. Nu cred că este 
necesar să stea prea mult timp 
„pe tuşă“. Ce bine ar fi să-l 
susţină şi, mai ales, să-l reţină 
Opera din Iaşi, pentru 

asigurarea continuităţii generaţiilor de interpreţi 
vocali!...

Desigur că debutul Florentinei Onică precum 
şi participarea interpretativă a partenerilor, nu s-
ar fi petrecut optim fără prestaţia orchestrei 
Operei, „personajul“ colectiv, plasat de multe ori 
în cronici la rubrica et caetera. Pentru a nu comite 
asemenea greşeală, rămâne  să dedic o „tabletă“ 
compartimentelor instrumentale existente, celor 
mai buni orchestranţi, celor reveniţi acasă „din 
alte zări de farmec pline“. Despre dirijorul şi 
compozitorul Leonard Dumitriu, care a condus 
spectacolul, am scris în repetate rânduri dar cum  
arta interpretativă cere informaţii „la zi“, voi 
proceda selectiv, alegând opera Tosca de Giacomo 
Puccini, o recentă izbândă a sa şi a interpreţilor 
implicaţi. Muzicianul Leonard Dumitriu este un 
cercetător autorizat de tripla sa formaţie, ca 
pianist, dirijor şi compozitor, când caută sensurile 
multiple ale conţinutului unei partituri, sau cînd 
încadrează stilistic ceea ce urmează să pună în 
practică. Are o viziune personală asupra 
fenomenului sonor, demnă de toată atenţia. 
Uneori, principiile sale dirijorale întrec 
posibilităţile (de înţelegere, poate?!...) ale 
orchestrei, pe care  se obstinează să o atragă spre 
realizarea accentuărilor dramatice prin tempo-uri 
mari, alteori, specificul cântului vocal îi impune 
unele temperări, însă comuniunea de vederi a 
dirijorului şi a interpreţilor, se produce în cele 
mai multe ocazii. Apreciez că miercuri, 4 
noiembrie, am participat din rândurile publicului 
la una dintre cele mai bune armonizări de acest 
fel. Leonard Dumitriu a realizat împreună cu 
orchestra, soliştii şi corul, deci şi în consens cu 
Valeriu Gâdei, maestrul de cor, desfăşurările 
vocal-simfonice ample ale capodoperei dramatice 
Tosca de Giacomo Puccini, reluată comemorativ, 
ca primă montare a regizorului Hero Lupescu la 
înfiinţarea  Operei Române de Stat din Iaşi, în 
noiembrie 1956. Spectacolul actual a fost la mare 
înălţime, cum atestă ştirile şi despre vechea 
realizare. Echilibrul planurilor sonore, precizia 
întrării instrumentelor, integrarea liniilor vocal-
solistice în fluxul orchestral, asimilarea corului în 
scenele din Actul I, au vădit concepţia dirijorului 
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În  atmosfera de meditaţie şi rugăciune a pelerinilor 
la Hramul Cuvioasei Parascheva, s-a desfăşurat la Iaşi în 
perioada 11-16 octombrie, Festivalul Muzicii 
Româneşti – ediţia a XIII-a  (serie nouă). Iniţiativa de 
organizare a evenimentului în paralel cu una dintre 
cele mai importante sărbători religioase ortodoxe i-a 
aparţinut  anul acesta Primăriei municipiului, aspect ce 
a contribuit, cu siguranţă, la creşterea audienţei. Să 
amintim că după zece ediţii, întrerupte din păcate  în 
1988,  Festivalul a fost reluat în toamna anului 2007, 
prin eforturile susţinute ale celor două instituţii 
muzicale ieşene – Universitatea de Arte „George 
Enescu“ şi Filarmonica de Stat „Moldova“. Această 
manifestare şi-a câştigat în decursul timpului un 
public receptiv, dornic să asculte pagini valoroase de 
muzică românească, semnate de George Enescu, 
Mihail Jora, Sigismund Toduţă, Paul Constantinescu, 
Pascal Bentoiu, Tiberiu Olah, Myriam Marbé, Ştefan 
Niculescu. Anul acesta, festivalul a gravitat în jurul a 
două personalităţi de marcă din componistica 
românească – Roman Vlad la împlinirea vârstei de 90 
de ani – şi Richard Oschanitzky – comemorare la 70 
de ani de la naştere şi 30 de ani de la trecerea în 
nefiinţă. Omagierea maestrului Roman Vlad este 
legată de elaborarea unui proiect mai amplu, de 
editare şi interpretare a creaţiilor sale timpurii (Lieduri 
pe versuri de Lucian Blaga, Bocetul, pentru pian, 
Sinfonietta, Cantata pentru cor mixt şi orchestră „Dove sei, 
Elohim?“, pe versuri de Lucian Blaga). Intitulat 
Restitutio, proiectul aparţine profesorului şi 
compozitorului Viorel Munteanu, rectorul 
Universităţii de Arte din Iaşi. 

 Festivalul a început la Catedrala Mitropolitană cu 
un concert susţinut duminică, 17 octombrie, de Corul 
Academic „Gavriil Musicescu“, sub conducerea 
dirijorului Doru Morariu. Programul, dedicat în 
exclusivitate repertoriului religios, a cuprins  pagini 
reprezentative din creaţia compozitorilor clasici, 
Gavriil Musicescu (Concertul nr. 1- Cine, Cine), 
Gheorghe Dima (Sfânt), Sabin Drăgoi (Pre Tine Te 
lăudăm), Nicolae Lungu (Cu noi este Dumnezeu), şi a 
compozitorilor contemporani, Pascal Bentoiu (Te 
slăvesc pe Tine, Părinte), Irina Odăgescu şi Felicia 
Donceanu (rugăciunea Tatăl Nostru, în viziuni 
creatoare diferite), Mihaela Stănculescu Vosganian 
(Crezul). Interpretativ, am sesizat  omogenizarea 
corului în spiritul sublinierii atmosferei religioase, mai 
ales în lucrările bazate pe valorificarea tradiţională a 
melosului psaltic. Creaţiile moderne sub aspectul 
procedeelor de scriitură folosite, contrastante la nivelul 
nuanţelor sau al tempo-ului, au avut uneori uşoare 
exagerări ale sonorităţii, acest efect datorându-se în 
mare parte şi acusticii Catedralei. Concertul s-a 
bucurat de aprecierea unanimă a publicului, compus 
din profesionişti, melomani şi mai ales din pelerini 
veniţi să se închine la Cuvioasa  Parascheva, a căror 
rugăciune s-a împlinit în acordurile muzicii, 
binecuvântată în final de cuvintele pline de har ale 
Înalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi 
Bucovinei.

Desprinzându-ne de ambianţa sonoră cu caracter 
profund religios din Catedrala Mitropolitană, ne 
îndreptăm atenţia către Filarmonica „Moldova“, unde 
a avut loc luni, 12 octombrie, concertul coral 
extraordinar oferit de formaţia clujeană Cappella 
Transylvanica, sub bagheta dirijorală a maestrului 
Cornel Groza. Să amintim că această formaţie camerală 
desfăşoară o activitate interpretativă de peste cinci 
decenii, impunându-se cu succes în ţară, la Festivalul 
„George Enescu“, la Toamna Muzicală Clujeană, şi pe 
plan internaţional, prin concertele a cappella susţinute 
la Bayreuth, Nürnberg, Zwikau. Cuprinzând creaţii 
din repertoriul religios şi de inspiraţie folclorică, 
concertul a impresionat prin comunicarea exemplară 
între dirijorul Cornel Groza, stăpân pe meandrele 
cântului vocal, posesor al unei  tehnici de excepţie, al 
unui simţ rafinat  al sonorităţii, şi membrii coralei, 
profesionişti care i-au înţeles intenţiile chiar şi în cele 
mai dificile momente. Ne referim la interpretarea 
legată, cursivă, a pieselor cu profil religios (Tatăl 
Nostru – Dan Voiculescu; Doamne, buzele mele – 
Gavriil Musicescu; Axion duminical – Gheorghe 
Popescu-Brăneşti; Fericirile – Ioan D. Chirescu), ale 
căror puncte culminante intense şi finaluri în sonorităţi 
scăzute, au creat o impresie profundă. Realizată 
deosebit a fost şi evidenţierea precisă a linilor melodice 
principale din creaţiile polifonice intens ritmizate, 
secţiunile cu  accelerări şi rarefieri ale tempo-ului în 
funcţie de concepţia muzicală a pieselor inspirate din 
folclor (Nicolae Ursu – Lino, Leano; De doi; Gheorghe 

Şoima – Jieneasca; Constantin Arvinte – Să ne veselim 
oleacă; Augustin Bena – Ce vii, bade, târzior?; Vai de 
mine, mor de cald). De menţionat este acurateţea 
intonaţională în creaţii relevante prin puritatea 
scriiturii la unison (Paul Constantinescu – Mioriţa) sau 
prin transparenţa imitaţiilor în stil madrigalesc (Vasile 
Spătărelu – Trei colinde profane; Sigismund Toduţă – 
Pogorât-a,  pogorât) dar mai ales în contextul unui 
discurs cromatic dens, în care alternează secţiunile 
recitativice cu cele melodizate, adăugându-se efecte 
vocale speciale, glissando-uri, contraste de registru, 
aglomerări şi rarefieri de ţesătură (Tudor Jarda – Pan). 
În concluzie, din concertul oferit de corala Cappella 
Transylvanica, reţinem că artiştii s-au preocupat de 
particularizarea stilistică în sfera interpretativă, astfel 
încât fiecare piesă prezentată a însemnat  surprinderea 
unui micro-univers muzical inedit.

După un periplu în domeniul muzicii corale, ne 
îndreptăm către Sala Studio a Universităţii de  Arte, 
unde am participat marţi, 13 octombrie, la o seară 
dedicată muzicii camerale. Soliştii – profesori ai 
institutului, masteranzi la Facultatea de Interpretare 
Muzicală, alţi colaboratori – au oferit publicului 
interpretări demne de reţinut ale unor lucrări dintr-un 
repertoriu mozaicat stilistic. Considerăm că programul 
a fost alcătuit oarecum disparat. Recitalul a cuprins 
creaţii de Roman Vlad, George Enescu, Sabin Păutza, 
Felicia Donceanu, Leonard Dumitriu,Viorel 
Munteanu. În ordinea succesiunii din program, este 
imposibil să nu rămâi surprins de asocierea nepotrivită 
stilistic dintre opus-ul Bocet, pentru pian, de Roman 
Vlad,  urmat de Cantabile şi Presto de George Enescu, 
apoi de cele două Preludii pentru clarinet şi pian (cu 
elemente de jazz) de Sabin Păutza. Dincolo de aceste 
imperfecţiuni „organizatorice“, importantă este 
implicarea soliştilor în redarea unor creaţii mai rar 
cuprinse în programele de concert, ceea ce  contribuie 
la acomodarea publicului cu sonorităţile muzicii 

contemporane, a cărei accesibilitate creşte treptat, cu 
fiecare nouă variantă interpretativă. Este cazul celor 
cinci lieduri de Roman Vlad, inspirate din lirica 
filosofică a volumelor Poemele luminii şi Paşii profetului 
de Lucian Blaga, în interpretarea mezzo-sopranei 
Laura  Magdalena Scripcaru şi a pianistei Vasilica 
Stoiciu-Frunză, un duo bine omogenizat. Deşi au fost 
prezentate în primă audiţie publicului ieşean, liedurile 
au creat o impresie specială,  interpretele construind o 
dramaturgie complexă, dedusă din relaţia 
text–sonoritate tensionată, ca efect al limbajului tono-
modal cu inserţii politonale ce susţine declamaţia 
dificilă, concepută instrumentalizat. La nivelul general 
al expresivităţii, am desluşit echivalenţa imaginilor 
muzicale şi a celor poetice. Roman Vlad a căutat să 
transpună viziunea metafizică, sentimentul misterului 
cosmic, melancolia, caracteristice primului volum de 
poezii ale lui Lucian Blaga, Poemele luminii, de care se 
leagă debutul compozitorului, petrecut la Cernăuţi 
între anii 1936–1939. Liedurile arată deschiderea 
compozitorului, tânăr pe atunci, spre unele stiluri de 
sinteză europeană (Debussy, Puccini) la care a aderat, 
adoptând polimodalismul, gama hexatonală sau 
modurile cu transpoziţie limitată, teoretizate ceva mai 
târziu de Olivier Messiaen.  Am remarcat identitatea 
dintre accentele textului şi accentele muzicii: fiecărei 
silabe îi corespunde întotdeauna un singur sunet iar 
melismele şi vocalizele lipsesc din recitativ. Pianul are 
mare importanţă, uneori chiar depăşeşte funcţiile 
vocii, prin introducerile şi  „comentariile“ care-i revin 
din partitură.

Şapte variaţiuni în formă de «Chaconne» asupra unui 
bocet românesc, sau mai pe scurt, Bocet, pentru pian, de 
Roman Vlad, compoziţie începută la Cernăuţi şi 
terminată la Roma în 1941, se încadrează în acelaşi 
registru emoţional cu al liedurilor, dar tehnica de 
compoziţie apare aici mai bine definită. Efectele de 

 

rubato, amintind ritualurile funebre româneşti, 
argumentează legătura compozitorului Roman Vlad, 
universalistul de mai tîrziu, cu patria sa. 
Reactualizarea în concert a unei creaţii de asemenea 
importanţă pentru compoziţia românească înseamnă o 
mare răspundere, asumată de pianistul Ciprian 
Ciotloş care, datorită formaţiei sale de nivel foarte 
bun, a evidenţiat corespunzător esenţa compoziţiei. 

Surprinzătoare a fost redarea sonoră a celor două 
Preludii de Sabin Păutza, creaţii de virtuozitate cu 
ritmuri şi intonaţii jazz-istice, în viziunea 
interpretativă excepţională a clarinetistului Daniel 
Paicu şi a pianistei Aurelia Simion. 

Expresia dramatică, realizată cu ajutorul 
declamaţiei, a recitativului recto-tono şi a  relaţiei 
stabilite îndeaproape între o muzică stranie şi textul lui 
Mihail Crama, de la care a pornit autoarea, 
caracterizează cele Două Elegii ale Feliciei Donceanu, 
în interpretarea formaţiei camerale  Renato Ridiche – 
tenor şi Ani Berindan – pianistă, pe când piesa amplă 
Wild Geese de Leonard Dumitriu, concepută în spiritul 
muzicii de divertisment, s-a remarcat prin debordanţa 
sonorităţii, susţinută în concert de soprana Cătălina 
Chelaru, acompaniată la pian de Lăcrămioara Nae. 

Venite din altă arie expresivă, mijloacele scriiturii 
moderne ale compozitorului Vasile Spătărelu, care a 
înveşmântat într-o piesă vocal-instrumentală 
rugăciunea Tatăl Nostru, au impresionat profund. 
Edificată pe relaţia timbrului muzical cu spaţialitatea 
cosmică, această viziune creatoare a fost transpusă în 
sunet de interpreţii  Oana Severin (soprană), Florian 
Simion şi Aurelia Simion (vibrafon); mesageri ai  artei 
acestui regretat maestru ieşean de compoziţie, ei au 
transmis devoţiunea pentru Absolut, cuprinsă în 
muzica sa. 

Apreciate de public  au fost şi liedurile lui Romeo 
Cozma,  Alcor pe versuri de Mircea Florin Şandru, sau 
Improvizaţii dadaiste, pe textul poetului Tristan Tzara. 
Dacă prima miniatură se detaşează prin armonia 
delicată şi ambiguitatea sonoră intenţionat creată între 
linia melodică şi acompaniamentul pianului, a doua 
lucrare dezvăluie o reuşită îmbinare între teatrul 
instrumental şi aleatorism. Fantezia şi virtuozitatea se 
evidenţiază la nivelul tuturor parametrilor 
compoziţiei, interpreţii, Oana Severin – soprană, Oana 
Nica – pian, Camelia Dodan – flaut, Dan Cirimpei 
–vibrafon, percuţie, Virgil Prisacariu – contrabas, 
având rolul unor improvizatori, în concordanţă cu 
stilul dadaist al lui Tristan Tzara.

Ultima lucrare din program, poemul Blaga, 
Nebănuitele trepte de Viorel Munteanu, este o creaţie 
consacrată pe care am audiat-o în diverse ocazii. De 
data aceasta, în versiunea interpretativă a formaţiei din 
care fac parte Oana Severin – soprană, Camelia Dodan 
– flaut, Daniel Paicu – clarinet, Adrian Moisuc – fagot, 
Alexandru Spătărelu – violoncel, Oana Nica – pian, 
concepţia dirijorală fiind asigurată de Anca Leahu, 
strădania de creare a tensiunii sonore adecvate s-a 
împlinit, astfel că procedee de emisie vocală precum 
parlando-rubato, quasi-recitativo, sau importanţa 
expresivă acordată instrumentelor aerofone, au dat 
sens frânturilor intonaţionale de doină şi baladă, 
stilizate de compozitor sub impresia conţinutului 
filosofic dens al versului blagian.

În seara de marţi, 13 octombrie, am avut bucuria 
reîntâlnirii cu Cvartetul Ad libitum al Filarmonicii 
„Moldova“; în program, lucrări de Dumitru Bughici, 
Wilhelm Georg  Berger şi Radu Paladi, complexe din 
punct de vedere tehnic, cu un conţinut muzical 
expresiv, însă necunoscute multora dintre cei aflaţi în 
sală. Ne oprim mai întâi la Cvartetul nr. 5, op. 20, de 
Dumitru Bughici, creaţie camerală tradiţională care, 
deşi organizată pe principii neoclasice, conţine 
sonorităţi romantice, redate nuanţat în interpretarea 
formaţiei Ad libitum. Să amintim doar expresivitatea 
momentelor solistice de o cantabilitate intensă, 
contopirea timbrală rafinată, precizia diferenţierilor 
agogice. Cvartetul nr. 6 de Wilhelm Georg Berger, liber 
în structurarea formelor muzicale,  este conceput din 
secţiuni precum Ballata, Fantasia, Epilog, ce amintesc de 
genurile muzicii vechi. În urma audiţiei, s-a dezvăluit 
o creaţie de sinteză, în care alternează secţiuni 
pregnante ritmic cu altele, în sonorităţi bartókiene, sau 
desfăşurări lirice de factură romantică şi fragmente de 
un dramatism estompat, sugerat printr-o melodică 
diafană şi prin efecte de rubato. După imaginile 
contrastante ale acestei muzici care face trimitere la 
creaţia universală, registrul expresiv s-a schimbat 
odată cu abordarea Cvartetului de Radu Paladi. 
Ritmurile în caracter dansant, sonorităţile exuberante, 
imitaţiile în spirit folcloric, sunt doar câteva elemente 
ce definesc lucrarea, interpretată admirabil de membrii 
formaţiei.(va urma)

Loredana IAŢEŞEN

Festivalul Muzicii Româneşti



este valabilă în permanenţă în domeniul creaţiei 
plastice, şi chiar de la prima vedere, în portretistica 
lui Nicolae Ciochină, principala calitate a pictorului 
pare să fie acea putere magică de a surprinde 
trăsăturile expresive ale fiinţelor asupra cărora îşi 
îndreaptă atenţia pasionată. Aici, se cuvine a 

remarca echivalenţele plastice la multe dintre 
poeziile lui Eminescu şi portretizarea 
compoziţională a marelui nostru poet, la care spaţiul 
plastic, constituit din natura universului, este 
interpretat şi personificat în concordanţă cu 
subiectul abordat. ,,Sfioşenia sa în faţa miracolului 
naturii nu-i decât o alternativă la oglindirea de sine, 
iar tot ceea ce decurge din preferinţa pentru 
adâncime şi sobrietate în locul exuberanţei şi a 
jocului gratuit al formelor, liniilor şi culorilor este 
experienţa asumată …”. 

În pofida controverselor actuale, aproape 
permanente în uniunea artiştilor noştri datorate în 
speţă ,,plutonului” constant al ,,marilor” artişti, mai 
mult sau mai puţin oficiali, prezenţi obligatoriu,  
mai ales în perioada culturnică, la saloanele tematice 
sau festive cu osanalele figurative aferente, pictorul 
Nicolae Ciochină se detaşează de aceştia, este şi va 
rămâne un artist complex, un senior al idealurilor şi 
nostalgiilor stăpânite stoic, aidoma multor alţi artişti 
care şi-au păstrat echilibrul conştiinţei artistice, 
dincolo de ploconire sau ,,influenţele inerente” şi va 
rămâne în rândul artiştilor reprezentativi, 
exponenţii culturii noastre postbelice, în rândul 
celor angajaţi pe planul ,,conflictelor rodnice”, cum 
menţiona, în acest sens, de altfel, critica de 
specialitate la un moment dat: ,,Un caz cu totul 
spectaculos în acest sens este, cu siguranţă, cel a lui 
Nicolae Ciochină. […] Viziuni macrocosmice sau 
microcosmice, abordări heraclitice ale materiei 
funciar supuse dinamismului se concretizează în 
imagini cu desăvârşire abstracte, în care miza rezidă, 
în pofida titlului, în expresivitatea formelor complet 

eliberate de orice reziduu reprezentaţional”.
Astfel, Nicolae Ciochină este un artist viguros, cu 

o evoluţie ascendentă, care s-a impus printr-un 
discurs plastic constant şi decent, exprimat cu 
mijloace plastice care îl individualizează în contextul 
artei ieşene şi naţionale. Învăţând din experienţa 
dobândită de artiştii din perioada interbelică, din 
întâlnirea cu modelele poeziei româneşti, asimilând 
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Nicolae Ciochină a văzut lumina zilei la 
Burdusaci, în judeţul Bacău, meleaguri cu valoroase 
tradiţii culturale, mai ales din perioada interbelică, a 
urmat, apoi studiile superioare în domeniul artelor 
plastice, la Iaşi şi mai târziu, le-a desăvârşit la 
Bucureşti. Stabilindu-se la Iaşi, activează, mai întâi, 
în cadrul Muzeului Naţional al Moldovei şi apoi, ca 
profesor, în învăţământul preuniversitar, o bună 
bucată de vreme la Liceul Pedagogic, respectiv 
Şcoala Normală ,,Vasile Lupu” – Iaşi, unde a fost 
profesor – metodist. 

Despre această dublă vocaţie, chiar maestrul 
Ciucurencu făcea o referire la un moment oportun: 
,,Foarte rar ne este dat nouă artiştilor – dascăli – care 
am meşteşugit îndelung cu elevii pe ogorul aspru al 
artei – să recunoaştem în pictura vreunuia din ei 
efortul generos şi total cu care ne-am dăruit 
generaţilor după generaţii, pentru a le împărtăşi câte 
ceva din miraculoasele secrete de frumuseţe ale 
culorii, câte ceva din nobleţea şi subtilitatea 

desenului bine făcut, câte ceva din dificultăţile de a 
comunica sincer, direct şi convingător prin această 
veche şi – totuşi – atât de tânără artă, pe care o 
slujim noi pictorii”.

În anii şaptezeci cunoaşte debutul în pictură, de 
atunci fiind prezent la manifestările expoziţionale 
ale filialei U.A.P. – Iaşi. Spirit energic şi riguros, de 
un dinamism demn de invidiat, Nicolae Ciochină s-
a impus în atenţia iubitorilor de artă prin 
numeroasele expoziţii personale şi de asemenea, 
prin constante participări la manifestările cu caracter 
naţional şi internaţional. Astfel, pot fi consemnate 
numeroase expoziţii de grup şi festive organizate la 
Iaşi, Bucureşti, Bârlad, Slănic – Moldova, Timişoara, 
Baia Mare, Bistriţa, Vaslui, Braşov, Tulcea, Suceava, 
Bacău, la fel, în numeroase expoziţii de sinteză, ale 
filialei ieşene, la Chişinău şi Poitiers. 

Subiectul predilect al căutărilor artistice la 
pictorul Nicolae Ciochină a fost omul, bucuria vieţii, 
suferinţa sau revolta împotriva unei realităţi 
nedrepte; acestea constituie, de fapt, şi principalele 
mesaje comunicate de compoziţiile plăsmuite de 
artist, iar ipostazele naturii surprinse, în 
profunzimea lor, au acel dramatic-sublim al artei 
adevărate, sunt oglindiri ale omului preocupat de 
singurătate, uitare, exasperarea în faţa mărginirii 
fiinţei umane. În acelaşi sens ne apare şi mesajul 
portretizărilor care, în pictura lui Nicolae Ciochină, 
se adresează, cu precădere, prezentului etern. 
Universalitatea unui astfel de complex mesaj artistic 

ut pictura poesis
cuceririle expresive ale artei moderniste, pictorul 
Nicolae Ciochină a ajuns la o formulă stilistică pe 
care, unul din exegeţii culturii româneşti, o cataloga: 
,,Revărsare generoasă de culori proaspete, calde, 
tranşante, pictura artistului plastic Nicolae Ciochină 
rămâne icoana unei lumi trăite paradiziac şi recreate 
în tonuri odihnitoare, simple şi apropiate, ale 
înclinării spre meditaţie şi lirism. Această 
consecvenţă între gust şi artă este – neîndoielnic – o 
chestiune de îndrăzneală, la capătul obosit al atâtor 
decenii experimentaliste”.

În paralel cu arta de tip realist practica cu destulă 
fervoare, în care au pătruns, de la început, 
convingător ecouri ale noului realism din şcoala 
românească interbelică, pictorul Nicolae Ciochină a 
fost atras de morfologia abstracţionistă, unde 
abordează tonalităţile unei materii picturale 
dinamice, contrastantă, strălucitoare care domină 
suprafaţa tabloului, iar figurativul concret, când 
apare este discret şi aparent pierdut în universul 
spaţial. Iniţial, pictorul porneşte din relaţia om – 
univers, însă în procesul creaţiei formele sunt 
descompuse, metamorfozate şi recompuse după o 
logică ce ţine de propriile trăiri sufleteşti. Categoric 
este un nou mod de exprimare a artistului, o certă 
tentativă de schimbare şi înnoire a viziunii şi a 
paletei cromatice. Atmosfera spaţială îşi face tot mai 

mult loc în aspectul general al compoziţiei plastice, 
dialogul dintre petele cromatice este spontan, 
culoare dobândeşte sonoritate; pictorul Nicolae 
Ciochină ştie să folosească forţa emoţională şi 
sugestivă a culorilor, indiferent că sunt bazate pe 
metaforă, simbol sau supuse dezintegrării spaţiale. 
Asistăm, astfel, în pictura lui Nicolae Ciochină la 
reprezentarea plastică a unor idei filosofice şi 
poetice,  transpunerea ideii de materie concretă sub 
acţiunea modelatoare a timpului asupra creaţiei 
artistice; preocupări ale unui demers creator ce ne-a 
dat ocazia să conştientizăm dorinţa de noutate, 
tinereţea spirituală şi frământările unui artist care 
este hotărât să nu piardă nici o bătălie. 

Pe domeniul său de creaţie, atelierul din strada 
Lăpuşneanu, la o vârstă considerată a înţelepciunii 
şi a deplinei maturităţi, pictorul şi profesorul 
Nicolae Ciochină a rămas, şi va rămâne, unul dintre 
seniorii artei noastre angajaţi în lupta pentru 
propăşirea tărâmului miraculos dar şi iluzoriu al 
creaţiei picturale, prin care, el încearcă şi reuşeşte, să 
ne plaseze într-un spaţiu al mirificelor taine ale 
universului. ,,Răsfăţat de comentariile generoase ale 
unor condeie care prin prestigiul lor pot să inhibe, 
Nicolae Ciochină şi-a continuat tihnit şi franc 
pelerinajul prin lumea încărcată de mereu proaspete 
splendori ale eternului natural, străduindu-se să-i 
transfere reverberaţiile în planul frumosului 
artistic”.

Cronica de atelier
Nicolae Ciochină - 
Pictura un spaţiu al tainelor 
universului

Teodor HAŞEGAN

Noiembrie 2009 
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Proba alegerilor prezidenţiale  a fost un bun prilej 
de verificare a simţului civic al fiecăruia dintre noi. 
Am încercat să demonstrăm cât de responsabili 
putem fi. Dincolo de plăcerea de a vorbi întruna, 
dincolo de atitudinea noastră făţişă de revoltaţi, de 
nemulţumiţi, de cunoscători în amănunt ai soluţiilor 
de care avem nevoie, de această dată am fost puşi la 
cea mai simplă probă practică a democraţiei, votul. 
Participarea la vot. Fără frondă, fără răzbunări 
gratuite, fără  complexe de inferioritate sau, din 
contra, de superioritate, votul ne-a scos din case 
pentru a demonstra cât de ancoraţi în viaţa de zi cu zi 
suntem. Votul, trebuie să acceptăm acest exerciţiu al 
alegerilor libere, este singura modalitate de a ne 
exprima voinţa şi dorinţa de a participa activ la viaţa 
cetăţii. Responsabilitatea votului nu este aceeaşi cu 
ceea ce credem noi că este bine pentru noi. 

Alegerea preşedintelui ţării, în acest caz, nu are 
nimic comun cu confortul nostru personal. Dincolo 
de ceea ce ne-a oferit clasa politică, pentru a ne uşura 
alegerea, trebuie să recunoaştem că încă suntem 
departe de acea societate stabilă, firească, normală în 
care vigilenţa noastră poate fi încredinţată celor pe 
care am decis să-i alegem, să-i învestim cu cea mai 
mare responsabilitate în statul de drept, aceea de a 
decide în numele alegătorului. Încă mai este nevoie 
de multă precauţie, de multe sisteme de protecţie, 
astfel încât să nu devenim victimele  uşurinţei cu care 
ne încredinţăm destinul în mâinile celor pe care votul 
majoritar îi poate alege, în cel mai „dulce stil 
românesc”  de inconştienţă parfumată cu esenţa 
naivităţii umane. Naivitatea, buna credinţă, bunul-simţ 
sunt tot atâtea atuuri ale românului, care i se întorc 
sub formă de condamnări la moarte, atâta timp cât 
acestora nu le corespund atitudini similare din partea 
clasei politice, de fapt din partea celor pe care noi i-
am învestit cu puterea de a decide în numele nostru. 
Se tot vorbeşte de reformarea acesteia. Se tot încearcă 
mutarea centrului de interes pe acest tip de 
problematică, astfel încât culpabilizarea să fie 
focalizată pe instituţia statului care, în anumite 
momente, incomodează pe cel care se vrea a fi mai 
mult decât legea îi dă voie să fie. 

Cazul Traian Băsescu este unul tipic de „dictator 
de catifea”. De conducător care face apel la poporul 
său, căruia i se subordonează doar la nivelul 
mesajelor, astfel încât faptele preşedintelui jucător nu 
au fost altceva decât ruinele construcţiilor imaginate. 
Această formulă de responsabilizare a celui care 
plânge frumos, a celui care se dovedeşte a fi „un om 
din popor” s-a dovedit a fi o formulă perdantă, atâta 
timp cât ea nu a ascuns decât  o mare păcăleală, un 
mare Păcălici. S-a mizat pe resortul românului de a 
ierta, de a se împăca cu soarta, de a lua lucrurile aşa 
cum i le oferă viaţa, sub deviza „aşa a vrut 
Dumnezeu”. 

Marea confuzie a acestui popor se naşte din prea 
plinul emoţiilor cetăţeanului, surprins îmbrăţişat de 
cel care vrea să-i fie conducător. Românul se topeşte 
în momentul în care primeşte o scrisoare 
personalizată, cu numele lui, din partea şefului 
statului sau a celui care vrea să devină preşedinte. Se 
simte în al nouălea cer atunci când numele său este 
scris în debutul scrisorii „Dragă domnule Ion Ion …” 
şi urmează emoţionanta misivă prin care preşedintele 
îi cere votul pentru „a termina ceea ce a început”. 
Acest tip de epistolă a fost câştigător în 1996, atunci 
când Emil Constantinescu a reuşit să convingă 
majoritatea votanţilor că el este soluţia salvatoare. El are 
15.000 de specialişti în ţară şi peste 60 de miliarde de 
dolari la garniţele României, gata să inunde ţara, plus 
un contract social pe termen fix, de 200 de zile. O 
adevărată „pleaşcă” pentru români, vorba încă 
ministrului Culturii şi Cultelor, Theodor Paleologu. 
Dar, cum tot ce e de haram, de haram se duce, au pierdut 
şi mioriticii dreptul la fericire, atâta timp cât toate 
promisiunile lui Emil Constantinescu s-au dovedit a 
fi simple iluzii, bune intenţii, dorinţe sincere, dar 
lipsite de o minimă capacitate de a şi exista în 
realitate. Un vis frumos care s-a spulberat o dată cu 
„a doua zi” la Cotroceni a profesorului. Chiar dacă s-
a dovedit a fi o mare dezamăgire, Emil 
Constantinescu a reuşit să fractureze o iminentă 
dinastie iliesciană. Acelaşi pericol există în 
continuare, cu toate că românii au devenit dacă nu 
mai precauţi, cel puţin mai neîncrezători. Beau, 

mănâncă, primesc toate darurile, inclusiv pe cele de la UE, 
dar nu votează decât ceea ce cred ei, cu mintea lor, că ar fi 
bine pentru ţară. Au văzut ce înseamnă să hăhăi în 
numele ţării. Au văzut câtă dezordine poate să 
inducă un preşedinte jucător, mult mai atent la 
ambiţiile personale decât la cele de interes imediat. 

Răzbunarea, războirea, pedeapsa, intoleranţa nu 
au cum să asigure o casă bună cu nevoile reale ale 
cetăţeanului. Nu poţi îmbrăţişa pe cineva pe care îl 
loveşti în acelaşi timp. Poate că acest mandat al 
„şuturilor în fund”, al palmelor şi ghionturilor trase 
în văzul lumii a călit un alt tip de electorat, mult mai 
atent, mult mai decis, mult mai aproape de ceea ce 
viaţa dictează clasei politice. Dorinţa de a te implica 
în profunzimea structurii de rezistenţă a societăţii a 
devenit o idee majoritară. Nu se mai votează doar de 
dragul votului, ci, iată, cetăţeanul începe să 
conştientizeze că adevărata forţă stă în majoritatea pe care 
el o formează. A fi de partea majorităţii înseamnă, în 
primul rând, a întări acea majoritate, a-i da un plus 
de forţă şi de legitimitate. 

Nu mai este suficientă doar simpla prezenţă la 
urne. Nu doar exercitarea dreptului legitim de a vota, 
de a alege este suficientă acum când mult mai 
important este să ştim să alegem în numele schimbării în 
bine a vieţii. 

Nu peste o generaţie, nu peste două generaţii, ci, 
pur şi simplu, de mâine. „Generaţiile de sacrificiu” au 
fost coloana vertebrală pe care comuniştii şi-au 
ridicat minciuna şi fărădelegea, îmbrăcate în culorile 
tentante ale „viitorului luminos al copiilor copiilor 
noştri”. Viaţa reală nu mai poate să admită aşa ceva. 
Fiecare din noi are datoria să-şi trăiască viaţa nu să şi-
o sacrifice, atâta timp cât obişnuinţa de a te sacrifica, fie 
chiar şi pentru viitorul copiilor tăi, este de fapt 
condamnarea sigură a acestora la o nouă generaţie de 
sacrificiu. Viaţa trebuie trăită la timpul prezent şi nu 
din amintiri sau din imaginaţie.

braţe încrucişate (XI)

Adi CRISTI

accente

Daniel CORBU

jurnal cu scriitori

Dimensiunea baladescă şi trubadurescă a poeziei lui 
Adi Cusin din primele volume atinge realizarea impecabilă 
în cele opt capricii din Ţara somnului. Iată un fragment din 
Arta nostalgiei: „Pe strada cu fluturi bătrâni/ Treceai 
clătinată de sâni./ Pe după ferestre, spiţerul/ Pândea 
agitându-şi eterul/ De teama vreunui leşin./ – Voluptăţi 
distilate, venin –/ Cu buzele – zmeură coaptă,/ Aduse în 
stare de şoaptă/ Puneai vinovate peceţi/ Pe văzduh, pe 
amurg, pe vieţi./ Duceai surâzând în poşetă/ O armă 
uşoară, secretă/ Cu care puteai să distrugi/ Lungi zile de 
post şi de rugi.”

E uşor de observat că elementele imaginarului poetic se 
pliază pe o partitură epică solidă. Pe de altă parte, 
spectacolul liric e de multe ori fastuos (chiar şi în poemele - 
scrisori), însă o profunzime specifică,  aduce poemul la 
greutatea cuvenită. E o regulă pentru toate poemele, chiar 
şi pentru cele descriptiviste, dedicate Bucovinei, ţinut 
edenic, unde „tremură-ntre clopote lumina”. Iată un poem 
cu titlul chiar Bucovina, dedicat Doamnei profesoare 
Alexandrina Cernov: „Aleargă gerul peste Bucovina/ Cum 
numai sufletele de copii./ Şi tremură-ntre clopote lumina/ 
Ca-n ochiul pruncului întâia zi.// Prosoape albe – apele 
din vară/ Uită să cadă-n marele îngheţ./ Cuvinte vechi 
poveri nestinse cară/ Când nu mai pun pe larma lumii 
preţ.// Ne batem sufletele cu nuiaua/ Fără putinţa unei 
mari rostiri/ Când toată viaţa se adună-n steaua/ Cu 
sclipăt scurt în pintenul de miri.// Am prins ninsori şi am  
pierdut iubite,/ Dar ca pământul ei nimic mai sfânt./ Şi-
alerg după cuţitele-mpletite/ În urma unei sănii 
lunecând.// Se naşte gerul peste Bucovina,/ Păcatul tot e-
al meu şi tu nu-l ai./ Cugetul viu păstrează-ntreagă vina/ 
C-am aplecat o creangă grea din rai.”

Dragostea de femeie si dragostea de Bucovina magica 
se întrepatrund în poeme de mare eleganta si rafinament, 
cum se întâmpla în Pe o strada din Suceava: „Pe o strada 
din Suceava mirosea a mere coapte –/ Ca frunzisul de pe 
creanga sfintilor ma risipeam,/ Se zareau printre 
brizbrizuri pregatirile de noapte,/ Fericirea unei doamne se 
aprinse dupa geam.// Mi-a ramas împotmolita o pedeapsa 
de placere/ Si-am calcat cu talpa toata sîmburul unui 
destin./ Eu veneam de pretutindeni si din nici o încapere/ 
Ca un fruct închis afara, alungat din radacini.” La Adi 
Cusin iubirea e mereu amintire, raportare la un timp si o 
stare paradisiacă. Sentimentul e diafan, ca în aceasta 
superba Icoana: „Oh, magaziile de la Buhusi/ În care ne-
ascundeam ca de o vina/ Cu soarele ivindu-se sub usi/ 
Precum un plic ce raspândea lumina.// Fugeam pe grinzi 
tinându-ne/ de mâna/ Si aripi ne cresteau din omoplati./ 
C-o bucurie sfânta si pagâna/ Ne azvârleam în grâu 
îmbratisati.// Saream tipând în marile mistere/ – Tot mai 
grabit si straniu carusel –/ Si îmbatati de-o astfel de 
cadere/ Traiam fiorul de-a nu fi la fel.// Rochia ta s-a 
înfoiat deodata/ Precum un clopot larg/ pictat cu flori./ Si 
ai ramas în aer suspendata/ Si de atuncea nu te mai 
cobori.”

Spectacolul poemelor lui Adi Cusin şi, desigur, 
farmecul lor nu trebuie căutate în jocuri formale, de 
suprafaţă, nici în descompuneri frivole de limbaj poetic 
ţinând de exhibiţionismul ingineriei textuale, ci în 
sentiment, în muzicalitate şi în tot ce oferă textului liric 
alura de cântec. Uneori, printr-un joc al interogaţiilor, 
versurile sale capătă profunzimea psalmilor: „Nu simţi cum 
cineva-ţi apasă mâna/ Când tu o apeşi pe clanţa uşii?/ Cum 
altcineva îţi dă răspunsul,/ Cum altcineva dispare/ şi nu ştii?// 
Doamne, prefă-mă în acel/ Ce-mi dăruieşte atât de mult/ mie!/ 
Dacă tot sunt cu dânsul la fel/ Să nu mai fiu şi el să nu ştie.” 
(Alter ego). N-am putea încheia acest scurt excurs critic fără 
a cita excelentul poem care deschidea, în 1970, cartea Umbra 
punţilor, intitulat Depinde:  „Totul depinde cum cade lumina,/ 
Nu-i cum se spune în unele cărţi./ Pe linguri de-argint se întinde 
rugina/ Ca un ţinut fără veste pe hărţi.// Puţin mai în stânga de 
stai lîngă mort,/ Surîsul, pîrîu dezgheţat, de iveşte./ Prin cealaltă 
parte de-ncerc să mă port,/ El tace şi nu preţuieşte.// Mai bine 
rămîi sau mai bine să fugi?/ Şi-aprinzi lumînări pentru litere 
sfinte./ De-afară s-ar crede c-aici se fac rugi/ Dar totul depinde, 
depinde./ Dacă stau să gândesc, uneori nu-nţeleg:/ Ce mai istorie-
mi trece prin sînge!/ Străin, de catargul luminii mă leg/ Şi nu 
ştiu – se rîde, se plînge ?”

La spartul târgului e un sumar bilanţ liric al trecerii prin 
lume, un bilanţ trist şi inconsolatoriu, în care luciditatea şi 
ironia convieţuiesc în mod fericit, în care poemele au 
aceeaşi prospeţime chiar dacă sunt de mai mică respiraţie 
decât cele ale începutului. Spune poetul, în poemul care dă 
titlul volumului: „Am venit după,/ am trecut pe lângă –/ Ce-am 
apucat/ a fost cu mâna stângă./ Mi s-a turnat cu pâlnia-n/ 
ureche/ Otrava că am să-mi găsesc/ pereche./ Purtam un clopot 
surd/ şi fără limbă/ Să-l schimb la târg/ pe tot ce nu se schimbă.”

Să încheiem scurta noastră incursiune critică cu o 
profesiune de credinţă marca Adi Cusin:  „Ştii tu,/ eu 
niciodată, dar niciodată/ Nu voi reuşi să ating/ Marginea-aceea 
de lume/ Pentru care mă sting./ Ai privit în neştire, de pildă,/ 
Ceasuri, un punct depărtat ?/ Şi să-ţi spui că acela e viaţa/ Şi să-l 
vezi cum se pierde treptat ?/ Dar nu despre asta, nu asta,/ Să fi 
făcut un dulap,/ O masă, un scaun, o curte/ În care să-ncapă, să-
ncap!/ Şi nu pentru altă cinstire,/ Dar cît e de sigur un gard !/ 
Nu vezi cum mă surp din cuvinte/ Fără putinţă să ard ?/ Nu 
vezi, şi-n momentul căderii/ Vrei lucrul acela precis !/ Şi-l 
strîngi, şi-l înăbuşi, şi tîrîi/ O bîrnă din templul ucis.” (Ştii tu)

Viaţa trăită la timpul prezent

Culorile disperării primenesc aerul îngheţat, 
răscolesc zborul în unghi al cocoarelor întîrziate; 
propria disperare, ce invadează puhoi cămările 
neprimitoare ale sîngelui, disperările altora, care ne 
hrănesc această curiozitate bizară de a exista, cu toate 
vulnerabilităţile, frustrările ce o însoţesc: „Nu putem 
asista mai mult de un sfert de ceas la disperarea altuia fără 
să ne pierdem răbdarea” întăreşte Emil Cioran. Îndărăt, 
angoasele se întind ca nişte pisici leneşe, caută 
hulpave parfumul amiezilor părăsite în ungherele şi 
patimile altor vîrste. Defrişarea amintirii primului pas 
pe covorul de iarbă rece sau a rătăcirii curcubeului în 
visul cu oameni de zăpadă pare să fie plăcerea de 
neostoit a amiezilor metalice, în care pasul meu 
răspunde ecoului tuturor vocilor singurătăţii. Mă 
ascund în mine ca-ntr-o odaie străină, las să alunece 
în grabă zilele, cum aş răsfoi înfrigurată filele unei 
cărţi de telefon, dar nu mă aflu nicăieri, nicio stradă 
nu pare să mă recunoască. Miroase a castan şi-a 
copilărie (cîtă amărăciune în cîntul Poetului incapabil 
să recupereze Lumina vîrstei miracolelor:„Astăzi chiar 
de m-aş întoarce/ A-nţelege n-o mai pot.../ Unde eşti, 
copilărie,/ Cu pădurea ta cu tot?”!), miroase a pămînt 
uscat şi-a depărtări fără nume; mi-au rămas nerostite, 
rumene în gîtlej, atîtea, însă nu mă mai încumet, nu 
mă provoc, gîndesc doar la merele roşii din vîrful 
copacului, lăsate pradă corbilor zgomotoşi, ce 
maculează cu lăcomia lor cea dintîi ivire a iernii. 
Începutul de zi îşi caută loc între gîndurile mele 
gîlcevite, încă e fierbinte aerul de cuvinte grele, 
moartea se aşază cuminte pe urme noi; desăvîrşita 
seninătate a durerii... 

În cîteva ceasuri voi auzi din nou şuierul trenului 
purtîndu-mă peste toate dealurile şi hîrtoapele din 
suflet, hodorogind şi amestecînd culorile secundelor; 
mă întorc în mine  cîteva zile, ca un călător istovit, şi 
sorb din fiecare dimineaţă apă vie, întru deplină 
recunoaştere şi împăcare: umbra mea nu mai seamănă cu 
mine, chiar dacă/ îşi aşterne ca pe-o hlamidă în curba 
umerilor/ noaptea de august/ umbra mea dispare vinerea/ 
cînd e aidoma vinului tulbur cîntul aezilor,/ iar eu mă 
grăbesc să respir aerul tare de ţară/ crîmpoţit de ţipetele 
găinilor decapitate/ pentru plozi căpătuiţi pe la oraş/ nici 
arborii în care se lăţeşte ca o lună nouă,/ nici cîinii zăpezii 
pîndind prin cotloanele vreunui vis/ nu mai murmură/ nu 
mai freamătă/ în aerul uscat care încheagă nopţi ce nu se 
mai sfîrşesc. 

Ştefania HĂNESCU

Umbra mea nu mai seamănă 
cu mine

Noiembrie 2009 

Un poet al esenţelor tari(II)
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Născut la Roman 
(Judeţul Neamţ) în l939, 
Dumitru Irimia a urmat 
studiile superioare la 
Universitatea din Iaşi. 
Urmându-şi cariera 
didactică, ajunge unul 
dintre cei mai influenţi 
profesori şi, de asemenea, 
după căderea 
comunismului, decan (l992-
l994) al Facultăţii de Litere .

În activitatea lui de 
cercetare ştiinţifică ,un loc privilegiat l-au avut limba 
română şi Eminescu. Dar câte alte subiecte se pot 
adăuga, răsfoindu-i biobibliografia! Unul ar fi Italia, 
unde a fost de două ori pe o durată mai îndelungată , 
mai întâi la Torino şi Milano (l972-1974) ca tânăr lector 
de română şi apoi (1999-2001) la Veneţia, în plină 
maturitate, ca Director adjunct la Casa de Cultură Iorga 
şi profesor de limba română la Universitatea 
Ca'Foscari. Perioada lui milaneză i-a inspirat câteva 
interpretări ale operei lui Manzoni. Dar, mult mai în 
strânsă legătură cu vocaţia sa,  cea de a doua perioadă 
i-a înlesnit posibilitatea de a  aprofunda temele 
veneţiene ale iubitului său Eminescu, în mod special pe 
aceea a sonetului Veneţia  - însă şi alte aspecte ale 
relaţiei dintre Eminescu şi Veneţia sau între Veneţia şi 
Principatele Române. Publicase Actele Simpozionului 
Internaţional  „Mihai Eminescu”, ţinut la Veneţia  în 2000 
(la Editura Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, 2001, 245 
pp.). Am un regret. Dumitru Irimia  îmi ceruse, 
zadarnic, în mai multe rânduri, spre publicare, 
comunicarea pe care o ţinusem la Simpozion: chiar 
atunci devenisem director al noului Departament de 
Romanistică al Universităţii  din Padova, care 
cuprindea şi studiul limbii române. Funcţia era plină 
de responsabilitate şi contribuţia mea  privind 

Luceafărul cerea aprofundări bibliografice pe care nu 
reuşeam să le duc la capăt. Nu am izbutit atunci să 
finisez articolul pentru a i-l trimite, după cum nu am 
reuşit nici până acum să-l definitivez… Irimia, care 
îndeplinise sarcini cu mult mai dificile decât ale mele, 
nu mi-a păstrat ranchiună pentru nerespectarea 
cuvântului dat, ba chiar m-a invitat în oraşul său, de 
unde, împreună cu soţia, doamna Cristina, ne-a însoţit 
pe soţia mea şi pe mine într-o vizită de neuitat la 
Mânăstirile din Bucovina. Ce ghid fermecător!  Ne 
arăta din când în când graniţa cu Republica Moldova, 
pământul separat, unde se ducea cu fiece prilej: fie ca 
vizitator, fie, de cele mai multe ori, ca profesor sau 
ambasador al culturii române 

Este cazul acum să revin, chiar dacă pe scurt, la 
realizările sale ştiinţifice cele mai importante cu privire 
la limba română şi la poezia lui Eminescu. Irimia, care 
presupun că a fost elevul marelui lingvist Gheorghe 
Ivănescu, era un gramatician modern, un cercetător al 
sincroniei lingvistice, apropiată de Structuralism. De-a 
lungul întregii sale vieţi se atestă urmele unui traseu 
care-l vor conduce în 1997 la Gramatica limbii române. 
Morfologie, sintaxă (Iaşi, Polirom), o operă unitara, care 
ocupă un loc de cinste în extraordinara producţie pe 
care românii au ştiut s-o dedice, în sec. al XX-lea, limbii 
lor. Alături de această carte, tot ca pe o operă de 
lingvistică sincronică, a realizat  Introducere în stilistică 
(Iaşi, Polirom,1999), care, de asemenea, este o operă 
dedicată mai ales limbii române. Dacă Gramatica, în 
pofida unor opţiuni personale, este o operă legată de o 
schemă universal-valabilă, Stilistica lui Irimia este o 
operă personală chiar şi în distribuirea materiei. 
Conform afirmaţiei lui Bally (1905-1909), pe care Irimia 
o aminteşte la începutul cărţii sale, stilistica este, 
înainte de toate, o stilistică a limbii, stilistica literară îi 
urmează. În România, spre deosebire de Italia, nu au 
lipsit operele dedicate stilisticii (generale şi româneşti), 
de la Caracostea la Iordan şi până la Coteanu. Stilistica 
lui Irimia, ultima din această serie, este o lucrare 
convingătoare, care rupe punţile cu chinuita istorie a 
materiei (în care  veleităţile au depăşit aproape mereu 
realizările)  pentru a se angaja într-un complex, dar 
clar, sistem teoretic, în care este iarăşi vizibilă influenţa 
structuralismului, în mod special acela al lui Coşeriu 
(un moldovean, ca şi el, chiar dacă, aproape toată viaţa, 
a trăit departe de casă). În cuprinsul marilor diviziuni 
teoretice ale acestei opere, care ar merita un studiu 
aprofundat, străluceşte, la o privire de suprafaţă, o 
exemplificare limpede şi sintetică. Există în scrisul său 
sobru, clar, concis un stil Irimia, pe care-l  recunoaştem 
în fiecare operă a sa. Fără să cunosc, şi ar fi imposibil, 
datorită cantităţii  contribuţiilor, toată vasta operă 
dedicată de Irimia lui Eminescu, cred că Limbajul poetic 
eminescian (Iaşi, Junimea,1976), lucrare de tinereţe, este 
capodopera lui. Inspiraţia structurală este aici încă o 
achiziţie proaspătă, bogată în noi posibilităţi, pe care 
Irimia ştie să le culeagă cu ambele mâini, nivel cu nivel 
(fonologie, morfologie, sintaxă, lexic) şi în numeroase 
procedee (adică „figuri” – cum le numeau Grecii şi 
Romanii”): epitetul, metafora, comparaţia). Dintre 
numeroasele contribuţii dedicate de Irimia lui 
Eminescu, pe lângă ediţiile operelor poetului şi ale 
eseurilor privind diverse aspecte ale poeziei acestuia, 
doresc să amintesc Concordanţele lui Eminescu (DLPE: 
Concordanţele poeziilor antume, vol. I-II, 1048 pp., Ed. 
Axa, Botoşani, 2002 şi DLPE: Concordanţele poeziilor 
postume, vol. I-IV, 2373pp., Editura Universităţii „Al.I. 
Cuza”, Iaşi, 2006).

Înainte de a-mi lua rămas bun de la Irimia, vreau să 
încerc să-i fac rapid portretul, cerându-mi scuze dacă 
ies din normele necrologului. Sper ca acei care l-au 
cunoscut personal, să-l identifice în cuvintele mele. 
Dumitru Irimia era înalt şi subţire, bine proporţionat. 
Faţa sa, uşor neregulată, era încadrată de părul argintiu 
care se ridica adesea pe capul lui, formând aproape o 
aureolă. Părea atunci asemănător unuia dintre Sfinţii 
pictaţi la Voroneţ sau la altă Mănăstire din frumoasa 
lui ţară. Ca la mulţi cărturari, un zâmbet de copil îi 
lumina din când în când chipul, semn al curiozităţii 
intelectuale şi al bucuriei. Precum toţi profesorii 
adevăraţi era, cred, sever, pentru că ştiinţa, cum ştiu cei 
care o profesează, nu face concesii .

„Nasc şi în Moldova oameni”, putem repeta cu 
Miron Costin. Unul dintre aceştia era Dumitru Irimia, 
care lasă un loc gol, greu de ocupat curând de cineva, 
în cultura română.

Profesorului Dumitru Irimia

Noiembrie 2009 

Prof. Univ. Dr. Lorenzo RENZI
Universitatea din Padova, Italia

In memoriam

Întâlnirea cu dr. Artur 
Silvestri a fost un dar al lui 
Dumnezeu. Dacă nu ne-am 
fi întâlnit pe calea undelor, 
cu siguranţă n-aş mai fi 
continuat să scriu şi să 
încerc a descifra tâlcurile 
unor fapte şi întâmplări din 
adâncul existenţei noastre, 
care au fost şi mai sunt încă 
controversate. Încurajările 
şi sinceritatea  cu care 
Maestrul m-a îndrumat şi 
susţinut, nu numai cu 
vorbe, ci sugerându-mi căi 
de abordare, subiecte încă 

nedezbătute, m-au determinat să merg mai departe, să 
cercetez şi să scriu.. M-a ajutat cu sfaturi ce trimiteau la 
material bibliografic, sau  dăruindu-mi  cărţile  multor 
autori cu teme ce mă interesau.

Am primit şi  volume  din opera sa şi a doamnei 
Mariana Brăescu,  adevărate creaţii  ce se înscriu în 
planul literaturii autentice, care surprind mişcări ale 
inefabilului unor stări de spirit, care se susţin prin 
realităţi ce duc la interiorizarea lor şi metamorfozarea în 
planul meditativ, care trimite la transcendent, ori la 
planuri în care imaginaţia şi adevărul unor timpuri ce 
stau să apună, se constituie in pagini ce rămân în spaţiul 
enigmaticului.

Lucrările literare sunt opere deschise, lăsând, după 
citirea lor loc implicării directe prin posibilitatea 
creionării în mintea cititorului al oricărui deznodământ, 
ori chiar a continuării acţiunii, putând inspira pe cel ce 
citeşte, devenind  motiv proustian ce poate declanşa o 
structură literară proprie. 

Şi prin aceasta, şi nu numai, operele  despre care 
vorbim, fie că e vorba de “Imi amintesc şi-mi imaginez” a 
Doamnei Mariana Brăescu, ori  de “Apocalipsis cum 
figuris”, a maestrului Artur Silvestri, sau de altele, 
înscriu pe  autorii lor în linia autorilor de autentică şi 
valoroasă scriitură. 

Am descoperit în dr. Artur Slvestri Omul ce-şi 
iubeşte neamul cu ardoare, interesat de soarta acestei 
ţări, fără a face din aceasta trâmbiţă la televiziuni ori 
radiouri.

Fără a urmări beneficii materiale, ori a aştepta 
osanale din partea celor care conduc, Maestrul a iniţiat şi 
condus asociaţii culturale:Asociaţia Biblioteci pentru 
sate, Asociaţia Română pentru Patrimoniu, Asociaţia 
Scriitorilor creştini. 

A preţuit cu eforturi financiare proprii prin 
instituirea Premiilor ARP,  personalităţile excepţionale 
ale timpului din toate domeniile, dar şi pe truditorii 
“care nu se văd la televizor”, ce au realizat monografii 
ale locurilor diferite, ori au adunat în colecţii a ceea ce a 
rămas din arta materială şi spirituală a poporului nostru, 
sau au  menţinut prin exemplul lor personal, de  mari 
nevoitori şi duhovnici ai neamului, Calea dreaptă.

Sunt atât de multe de spus despre Omul Mare, Artur 
Silvestri în a cărui definire a încadrat personalităţi 
excepţionale din diferite timpuri, de la aducerea în 
lumină a primilor scriitori   străromâni, prin strădania 
mitropolitului Nestor Vornicescu, la studiile proprii 
despre aceşti înaintaşi. Artur Silvestri a adunat cu 
imensă grijă mărturii despre cei ce, deşi au lăsat urme 
adânci în patrimoniul nostru cultural, de exemplu 
Mitropolitul Antonie Plămădeală, şi “Al cincilea Patriarh” 
vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist. Prin uriaşa sa 
putere de cuprindere a foarte multe domenii: de la proza 
literară la literatura imobiliarului văzut prin prisma 
istoriei civilizaţiilor diferite, de la eseistică şi istoria 
culturii şi bisericii la critica literară, de la  asociaţiile 
înfiinţate la donaţii generoase făcute  bibliotecilor săteşti, 
de la editarea de revistelor tipărite la înfiinţarea şi 
funcţionarea celui mai mare trust on-line cultural 
,”Intermundus Media”, de la editarea  cărţilor proprii, la 
cărţi- document colective, precum ”Cuvintelor pentru 
urmaşi” şi ”Mărturisirea de credinţă literară,” dar şi 
editarea , prin eforturi proprii, a cărţilor unor scriitori pe 
care îi îndruma pe calea creaţiei literare.  

”Ocnaş al scrisului de noapte” cum îl numea pe bună 
dreptate un cunoscut critic şi scriitor, Artur Silvestri 
citea tot ce i se trimitea, şi nu erau puţin cei ce o făceau; 
se numărau cu sutele, din lumea toată, dar găsea timp, 
acum realizez, că rupea mereu din timpul de odihnă, 
care  i-a şubrezit sănătatea.

Precum spunea despre Vlădica Antonie Plămădeală 
că îi vorbea despre o anume teamă, nu de moarte, ci de 
faptul că are multe încă de scris şi spus tot aşa şi 

Maestrul Artur Silvestri gândea - că atât cât va îngădui 
Dumnezeu va munci neîncetat, cu îngrijorarea că nu va 
isprăvi ceea ce avea de făcut.

Deşi era atât de ocupat, avea o delicateţe şi o nobleţe 
sufletească nemaiîntâlnită; nu uita ca de sărbători să 
aducă pe calea undelor, celor apropiaţi, chiar dacă nu i-a 
întâlnit niciodată, urări de  sănătate, de viaţă curată, de 
milostenie pentru cei necăjiţi, de dragoste şi îngăduinţă 
către cei asemenea, de urmare şi de slăvire a Celui care 
ne-a mântuit, Hristos Dumnezeul nostru al tuturora. 

Artur Silvestri a muncit până aproape de petrecerea 
cea mare. Se împlineşte un an de când Artur Silvestri s-a 
strămutat, în cimitirul de la Mânăstirea Pasărea, lângă 
Bucureşti, dar cărţile sale, publicaţiile on-line, Asociaţia 
Română pentru Patrimoniu,  duc mai departe ideile şi 
proiectele sale, către contemporani şi urmaşi. Aşa cum 
mărturisea el şi  cum stă scris pe monumentul de la Casa 
memorială Artur Silvestri de la Ceahlău, 

“Pentru mine, care trăiesc numai ca să scriu,  toate 
simţămintele se răsfrâng în năzuinţa de a mai face să 
existe  încă o carte şi încă una, şi încă una.  

Şi mai mult ca sigur ca vor face bine cuiva, cândva, 
într-un loc oarecare de pe Pământ.”

Artur Silvestri - scriitor 

19 martie 1953-30 noiembrie 2008

Maria CIORNEI  

proză, eseistică, istoria culturii
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Cioculescu. Eminescu rămâne o nucă tare pentru 
oricine – axiomă ce nu-l descurajează defel pe 
infatigabilul infraeseist (sic!), pregătit cu spada şi 
armura pentru marele turnir. Deocamdată nu putem 
vorbi decât de un „duel” incipient, în care 
spadasinul nostru îşi face necesara „încălzire”. Aşa 
s-au născut: O bijuterie lirică eminesciană, cu subtitlul 
lămuritor „Prima doină cultă din poemul «Călin 
Nebunul»”, Metafora „stăpâna mării” în poezia 
eminesciană (Scrisoarea I), Aspecte cosmogonice 
eminesciene, Timp haotic în Scrisoarea I de Mihai 
Eminescu. Demnă de tot interesul analiza din 
Cimilituri… crengisme: argumentaţie strânsă, 
terminologie bine controlată, exactitate „ştiinţifică”.

Mai poate să spună ceva cititorului actual poezia 
lui Al. Vlahuţă? Din când în când ea este resuscitată 
de condeieri imberbi ori de octogenari sentimentali, 
motivaţia fiind dată cel mai adesea de vagi 
patriotisme locale. Simion Bogdănescu ia lucrurile în 
serios şi vede în Vlahuţă nici mai mult, nici mai 
puţin decât un precursor al lui Panait Cerna, Vasile 
Voiculescu, Al. Macedonschi, G. Bacovia şi – sancta 
simplicitas! – Rilke (Poezia vlahuţiană, acum). 
Demonstraţia rămâne un simplu exerciţiu analogic, 
întrcât înaintaşul n-a fost validat esteticeşte şi ca 
atare întâietăţile lui ţin de protocronismul vid. E cu 
totul altceva să spunem, bunăoară, că Alecsandri şi 
Bolintineanu anunţă pe Eminescu.

Animat de duh localist, eseistul scrie pagini 
ditirambice despre câţiva autori bârlădeni, 
supralicitându-le statura intelectuală şi artistică: 
Traian Nicola, Serghei Coloşenco, Nicu Botezatu, 
George Irava, Iorgu Gălăţeanu, Constantin Clisu. 
Sunt condeieri stimabili şi merituoşi, de o tenacitate 
invidiabilă iar dreapta cumpănă şi judecata 
obiectivă le-ar fi fost de mai mult folos. Lui Gruia 
Novac, în schimb, îi aplică un tratament vitriolant, 
exersându-şi cu voluptăţi indicibile vocaţia de 
pamfletar (Obrăznicia lui Procurante). Sunt 
inventariate scrupulos toate erorile, scăpările, 
inadvertenţele mai mici sau mai mari din cartea 
concitadinului său: tautologii, pleonasme, 
dezacorduri ş.a. (Cuminţenia lui Procurante, Casa de 
Editură Mureş, 2001). Registrul predilect este acela 
sarcastic. Gruia Novac este „un veleitar cu ifose de 
genialitate provincială”, „răsfăţat grosier ca un 
geniu”, un „criticuţ”, „criticoi”, „Gruiuţul 
criticuţul”, ins de o „crasă incultură”, suferind de 
ideofrenie şi alexie, cu „un chip ca un Enstein fără 
creier”, „ca o mască mortuară uitată în deşert”, 
„scriptorul profesoraş” „cu găuri serioase de 
incultură în cap”. O execuţie atât de dură nu poate 
izvorî – se pare – decât dintr-o umoare neagră, 
dintr-un fond resentimentar adânc, sper vindecabil. 
Publicat iniţial într-o revistă huşeană (Prutul), 
pamfletul a părut expresia unei izbucniri 
temperamentale de moment. A-l relua după 8 ani 
într-o carte este cu totul altceva. Semnificaţia este de 
judecată definitivă, exclusă revizuirii.

Iată o situaţie plină de învăţăminte. Înţelepciunea 
populară a sintetizat-o genial: Două săbii nu încap 
în aceeaşi teacă. Să fie municipiul Bârlad prea mic 
pentru Simion Bogdănescu şi Gruia Novac?

Aşchii de spirit confirmă predispoziţia critică a 
infraeseistului şi chiar apetenţa pamfletară. Punctele 
tari ale cărţii trebuie căutate însă în spaţiul 
construcţiei şi nu în acela al negării violente.

Vivacele Simion Bogdănescu (Ion Puflea) publică 
la editura CRONICA (Iaşi 2009) volumul de 
infraeseuri Aşchii de spirit, prefaţat de mereu 
generosul Valeriu Stancu. Pentru a tălmăci 
conceptul nebulos de infraeseu, autorul ne trage suav 
în zona meta-fizică: „…de câte ori mă îndemn să 
concep un infraeseu, în vecinătatea sclipirilor 
astrale, mi se pare că intru cu o secure de argint într-
o branişte imaginară să tai copacul ideal din 
trunchiul căruia se împrăştie la întâmplare aşchiile 
de spirit (pag. 13).” Frumos spus, greu de realizat! 
Cu o excepţie, evident contrastantă, eseurile sunt 
echilibrate, judicioase, cuminţi, chiar didactice şi 
pedante pe alocuri, mizând pe ipoteze critice valide 
şi pe acolade livreşti bine temperate. Ironia în 
Letopiseţul Ţării Moldovei, cu trimitere expresă la 
Ion Neculce, nu depăşeşte – fie ca infraeseu – 
graniţele hermeneutice impuse de istoricii literari 
profesionişti: G. Călinescu, Nicolae Cartojan, Şerban 

jurnal cu scriitori

Noiembrie 2009 

"Pagini medicale bârlădene nr. 138 - 139" sunt 
dedicate celei de-a XXXI-a Reuniuni a chirurgilor din 
Moldova, 15 - 17 oct. 2009, Piatra Neamţ. Publicaţia 
are un conţinut interesant şi de data aceasta. Aportul 
chirurgilor este şi în Revistă, reprezentativ prin 
susţinerile, în pagină prin "istoria ca o carte deschisă", 
semnat de dr. Virgil Răzeşu, şi prin invitaţia cordială 
a       dr. Iosif Köszeghi, şeful Secţiei Chirurgie 
Generală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra - 
Neamţ, la Reuniune..

Şi tot dr. Virgil Răzeşu scrie, în deschidere, pagini 
autobiografice cu semnificaţie pentru cei ce hotărăsc 
să fie chirurgi. Nu mai puţin interesant, dar din 
perspectiva istoriei este recursul la "Generaţia tânără 
şi istorie neamului, între nostalgie şi ipocrizie (III)" 
semnat de Valeriu Lupu, doctor în ştiinţe medicale, 
Vaslui, abordând "Barbaria şi teroarea ca mijloace de 
reeducare" şi punând textul respectiv sub Motto: 
Sinceritatea este sterilă, ipocrizia fecundă (Emil 
Cioran: din cele două morale). Un interesant abord în 
contextul unei reuniuni ştiinţifice geriatrice, la Paris, 
semnează dr. Aurelia Romila şi dr. Anca Ţupu, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol 
Andrei" Galaţi. Articolul intitulat Actualităţi în 
geriatrie, se citeşte cu folos, ca şi Geriatria - o nouă 
realizare, despre o întâlnire organizată la Roman de 
către Societatea Universitară de Medicină Internă, 
Geriatrie şi Gerontologie Iaşi, preşedinte prof. dr. 
Rodica Ghiuru, împreună cu colaboratorii şef lucrări 
dr. Irina Eşanu, şef lucrări dr. Irina Cotea, asist. univ. 
dr. Dragoş Munteanu. 

"Biblioteca medicală" prezintă "Patologia colului 
uterin", carte publicată de Cristina Simionescu, 
Nicolae Cernea, Claudiu Mărgăritescu, Claudia 
Georgescu, Dominic Iliescu, Ed. Medicală 
Universitară, Craiova 2009, 400 pagini şi  - "Caiete de 
traumatologie osteoarticulară specială" vol. 6 - Mâna. 
Ed. "Curtea Veche" Buc., 2009, 832 p., 744 fig., 73 
tabele, 1000 titluri bibliografice, autor Nicolae Gorun. 
Cealaltă carte: Bioetica în Pediatrie (Cluj-Napoca) este 
din 2008, semnată de Gelu Mircea Buta, Liliana Buta, 
Edit. Eikon.

"Elemente practice de chirurgie", Gica - Rumina 
Chebac, Valeriu Ardeleanu, Edit. Didactică şi 
Pedagogică, Buc. 2009, este prezentată de Nicolae 
Botezatu. Urmează apoi pagini de emoţionantă 
evocare de evenimente literare, cu Lucian Merişca, 
consemnare aparţinând d-lui dr. Richard 
Constantinescu, coordonator al Clubului de literatură 
V. Voiculescu". Impresii de călătorie: Redescoperirea 
Italiei. Vademecum sentimental (partea I), Sever Mia, 
articol semnat de Petruţa Chiriac. Semnează în acest 
număr: Zeno Popovici (Kant: despre frumos şi bine. 
Observaţii privind sentimentul frumosului şi 
sublimului ("Beobach-tungen über das Gefühl des 
Schönen und Eirhanbenen", 1764). Ana - Maria 
Botnaru, interviu cu pictoriţa Adina Romanescu. 
Apoi semnează Ion Hurjui, Ovidiu Drimba. În sfârşit 
dr. Liviu Lotreanu "În sprijinul medicilor" şi Prof. dr. 

Nostalgia originilor
Ion HURJUI

Paul Cernea: prof. dr. Constantin Romanescu, istoric 
şi scriitor.

Diversitatea temelor medicale abordate este şi ea 
pregnantă: "Diagnosticul imagistic în 
hepatocarcinom" (Elena Gologan, Oana Grigorescu, 
Alina Pleşa, Gabriela Ştefănescu, Răzvan 
Constantinescu, UMF "Gr. T. Popa" 

Iaşi). "Tratamentul chirurgical al deformărilor 
gigante dobândite ale aparatului genital" (Adrian 
Botan - Spit. Clinic Judeţean Târgu-Mureş). Dr. 
Emilia Botezatu, continuă, cu succes şi cu interes 
pentru cititori prezentarea sa despre "Simptome cu 
nume proprii (LVI)". Un articol în limba engleză: 
Cerebral amyloidosis-Hippocampal sclerosis - 
Dementia: a last bastion of BDV - HCV infection in 
old subjects (dr. Gr. Mititelu, dr .I. Bourceanu, AVSG 
Iaşi).

Instructivă "Istoria Urologiei Româneşti 
(coordonator: acad. prof. dr. L. M. Popescu. autori 
prof. dr. I. Sinescu, prof. dr. V. Tode), ca şi "Din 
Istoricul Urologiei la Suceava (III)" de dr. Gheorghe 
Dinu. Terapia prin muzică în medicina arabă (II), 
consemnată de dr. Riad Awwad, Bucureşti, este un 
articol de citit atât de medici, cât şi de melomani. 
Sunt semnalate reviste medicale interesante la 
capitolul "Răsfoind reviste medicale". Este semnalat, 
de asemenea, "Al XVI-lea Festival Internaţional de 
filme medicale "Videomed 2008 de la Badajoz" (acad. 
dr. Zeno Popovici). O evocare inedită despre 
Profesorul Dan Setlacec încheie (sub semnătura dr. 
Virgil Răzeşu) Pagini Medicale Bârlădene, reper între 
cele reviste de acelaşi fel, din ţară. Suntem astfel pe 
un podium al revistelor ce onorează personalul 
medico-sanitar, reviste având ca lider "Viaţa 
Medicală". Să fim recunoscători  redacţiilor acestora şi 
celor ce se află în fruntea lor sacrificaţi de propriu 
destin şi de propria pasiune. O menţiune finală în 
această succintă recenzie: dr. Viorel Pătraşcu este la 
datorie. 

Aşchii de spirit
Teodor PRACSIU
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jurnal cu scriitori
murindului: o funestă Cină  de toamnă, cuminecare 
cu viaţa, dar şi cu moartea, vegheată de o ambiguă 
Ea şi întreruptă de Marele Cîine de Veghe; o Apariţie 
în timpul unui ritual executat de micul soldat cu 
“somnul plin de spasme”, asaltat de păsările 
aruncate prin vîntul-abis şi cu gleznele prelungi, 
transparente linse de animalele uscate de vînt; 
coborîrea Îngerului negru, teribilul vestitor al 
apocalipsei (“strigîndu-mi cu gură de ură că nu, dar 
nu, că nimic nu se mai poate face, că dacă Totul a 
fost viu, iată, acum nimic nu mai este viu, că o nouă 
pace va fi acum şi un nou război aproape va fi”); 
bătaia în poartă a Omului cu lampa înnegurată, al 
cărui cîntec “mi-a fost iubita în giulgiu o noapte”  
etc. etc. Un punct de maximă intensitate a percepţiei 
halucina(nt)e este propriul ritual sepulcral; strania 
dedublare postthanatică, amintind pe undeva de 
postuma eminesciană Ioan Vestimie sau de A treia 
resemnare a lui Márquez, păstrează totuşi marca 
indiscutabilă a halucinantei transfigurări aruştiene. 
O mînă (desigur) picturală şi o sensibilitate 
hipertrofiată efasează contururile realului, le 
întunecă şi le halucinează pînă la dizolvare sau la 
aglutinarea într-o pastă din care nu lipseşte oniricul 
de coşmar, şi nici cromatica expresionistă: pămîntul 
e „roşu ca ploaia şi păsările de vară”, căci ‚fîntînile 
sufletelor noastre picături de sînge” curg, poetul stă 
„întins ca mortul sub cerul negru, întins peste 
coastele cîmpului vineţiu” adunîndu-şi sîngele de 
un roşu greu pînă aude o trompetă roşie, soarele e 
nebun „ca tigrul albastru ce cutreieră pădurile 
sufletului meu” etc. etc.  Iar pe acest fundalul 
sumbru, o serie de aparitii spectrale, născute din 
fuziunea formelor şi a regnurilor, devin partenerii 
de dialog ai unui iubitor de mitologii curioase: 
Marele Cîine de Veghe, vieţuind în copacul vopsit în 
roşu, hiena ce-şi urlă sîngele şiroind din trupul ca o 

rană, tigrul albastru al mîhnirii, 
calul cu lumînare în mîini, frate 
bun cu calul-Cataclism sau pisica 
lătrătoare etc. Acesta e bestiarul ce 
populează, coborît parcă din 
gravurile Evului Mediu, 
neobositele, sfîşietoare lamentaţii 
aruştiene, dovedind în primul 
rînd, totuşi, extraordinara 
imaginaţie creatoare a unui artist 
histrion.

Care ştie, de altfel, că adîncirea 
în fermentul imaginaţiei poate 
dizolva febra, angoasele, demonii 
finţei în viziune. Adică în creaţie. 
Dacă un cititor funciar optimist 
ţine cu tot dinadinsul să caute 
undeva în carte lumina revelatorie, 
nu o poate găsi, de altfel, decît în 
puţinele texte dedicate acestui fel 
de supravieţuire. Însăşi vocabula 
supravieţuire sugerează nevoia unei 
escatologii – în acest caz, una 
individuală, nu una universală – 

de care conştiinţa artistică nu este deloc străină. 
Acela care îşi atribuie, frecvent, o gesticulaţie şi o 
menire de cosmocrator ştie că, de fapt, nu e decît 
„stăpînul cuvintelor mele” (Apariţii ciudate ale 
Aurorei. Eutanasie), dar şi că este captivul pe viaţă al 
vocaţiei creatoare: „Şi plînge Pictorul strivindu-şi 
lacrimile pe o foaie albă: imaginaţie nesfîrşită, eu nu 
mă pot salva de tine!” (Sărmanul pictor).. Că doar 
arta îl salvează de propriul întuneric (de 
„întunericul din mine cu aripi şi gură de lumină”!), 
prelungind „dincolo de mine cîteva şuviţe de 
lumină, cîteva umbre, atît doar, numai atît”. Într-un 
cuvînt, certitudinea în „Creaţie, singura, adevărata 
mea viaţă, concluzia supravieţuitoare, lumina 
postumă a vieţii – de netăgăduit!” Dacă nu cumva 
această certitudine, exprimată, atenţie!, de unul 
dintre alterii aruştieni în O insulă salvatoare (Tînguirea 
unui cioplitor de totemuri), nu este altceva decît o altă 
formă de mistificare. Care ne conduce însă, la fel ca 
şi celelalte, spre singurul adevăr care contează în 
acest caz: că Petru Aruştei e un mare artist. Un artist 
de care ar trebui să ne aducem aminte nu doar în 
ceasul comemorării…

Poeţi ieşeni de top:
Petru ARUŞTEI

Emanuela ILIE

S-au împlinit, pe 18 
august, exact 
douăzecişicinci de ani de 
la moartea lui Petru 
Aruştei. În fatidica zi a 
anului 1984, cînd 
remarcabilul poet şi 
pictor putea, în sfîrşit, să-
şi “mistuie ciolanele în 
Ţara Umbrei” fără 
întoarcere, marele lui 
prieten, Cezar Ivănescu, 
i-a dedicat o tulburătoare 
lamentaţie, în care, 
departe de a-i supralicita, 

prin hiperbolizare afectivă, valoarea, i-o fixează în 
ceea ce va rămîne, pînă astăzi, cea mai cuprinzătoare 
schiţă de portret al artistului: 

“A murit Petru Aruştei, pictorul şi poetul genial, 
incomparabil, mai luminat decît toţi moldavii din 
generaţia noastră, mai filosof decît toţi colegii noştri 
ajunşi profesori universitari de filosofie, mai poet 
decît noi toţi, ajunşi literaţi de carieră, pictor 
cutremurător, unic în ultimele patru decenii de 
pictură românească, pătruns de gîndul adînc, 
metafizic, unduind de tragism pînă la ultimul punct 
invizibil pe care mîna sa l-a scris pe hîrtie…” 

Faţă în faţă cu singura antologie a operei sale 
poetice – Moarte şi renaştere. Supravieţuire. Cu un 
Memorial de Cezar Ivănescu şi un Eseu de Ioan 
Constantinescu, Edit. Institutul European, Iaşi, 1994 
– cititorul are ocazia să probeze adevărul acestei 
portretizări. Citind cele cîteva zeci de poeme în 
proză, însoţite de reproduceri din picturile sau 
gravurile artistului, se vede mai întîi nevoit să 
constate că, doar împreună, ele realizează acel 
ansamblu vizual-pictural care încă respiră un aer 
(inconfundabil!) de opera maxima.  Pluralul din 
această formulă sintetică se justifică întru totul. 
Dialogismul artelor, clamat adesea, uneori cu asupra 
de măsură, în textele teoretice ale adepţilor inter-şi 
pluridisciplinarităţii, se poate verifica perfect în 
semnele grafice – scripturale şi vizuale – ale acestui 
pictor-poet ce îşi transformă opera într-o lucidă dare 
de seamă a unei interiorităţi de energumen 
niciodată vindecat de angoase. Formele picturale 
întunecate, pastele groase de culoare închisă 
reproducînd contrastele violente între mundan şi 
supramundan, între imaginaţia fecundă şi existenţa 
fiziologică limitată, oferă o primă imagine a 
artistului genial, fericit truditor întru „Lumea 
Încîntării” de dincolo, dar tîrît în permanenţă, aici, 
în „Casa Torturii' (Sîngele Zorilor). Figuri spectrale, 
abrutizate de melancolii obscure sau spasme ale 
morţii, amintind cîteodată de Bosch sau Brueghel, 
iar altădată de Kokoschka ori Solana, sunt 
exploatate deseori în picturile lui Petru Aruştei. 
Lumea din Vis, Nebgrohd, Rugăciune în pustiul roşu, 
noaptea, Transcendenţă, Chemări îndepărtate, Copilul şi 
himerele, Apariţie în timpul unui ritual sunt asemenea 
tablouri în care tensiunea, aproape extremă, a 
suferinţei interioare a artistului, inscripţionată parcă 
în fiecare centimetru pătrat al pînzei, se cere 
exploatată nu doar în cromatică şi în morfologia 
picturală, ci şi în textura lingvistică.

De aici, necesitatea însoţirii pînzei (ea însăşi 
aproape îndurerată) cu vocabule similare; la fel ca în 
semnul pictural, pathosul senzaţiei se toarnă în 
tipare lingvistice reproducînd aerul tare al durerii 
perpetue. La fel de mult ca şi pictura, poezia lui 
Petru Aruştei datorează foarte mult unei vocaţii a 
tragicului, ce transformă practic aproape fiecare 
frază în mediul perfect de emergenţă al unui 
expresionism autentic, de profunzime. În deplină 
consonanţă cu pînzele, textele sînt expresiile 
explozive, autosuficiente, ale agonicului, ale torturii 
de a muri şi a se renaşte, din nou şi din nou, nu în 

proximitatea morţii, ci chiar în ea, de a supravieţui cu 
această conştiinţă a muritudinii perpetue (“cît de 
mult mor!”, notează poetul prin vocea propriei 
umbre, sinistră Apariţie în timpul unui ritual vizionar 
obişnuit). În fapt, este cît se poate de evident, în 
timpul lecturii propriu-zise a poemelor în proză, că 
între cele două părţi ale cărţii, Moarte şi renaştere, 
respectiv Supravieţuire (secvenţe ce reproduc 
singurele volume alcătuite de autorul însuşi, dar 
nepublicate antum), nu există diferenţe vizibile, de 
ton, de construcţie sau de atmosferă. De la un capăt 
la altul, aceleaşi sonuri, aceleaşi principii structurale 
ordonează textele, după cum acelaşi decor sumbru, 
aceeaşi figuraţie expresionistă umplu paginile, 
contorsionate într-un teribil spectacol al spasmelor 
fiziologice şi psihologice, al dramei demenţiale de a 
trăi. 

Toţi actanţii textuali (precum, bunăoară, 
Nebgrohd, “zeul mic şi taciturn”, cu dinţii verzi şi 
“caninii mai ascuţiţi decît Blestemul şi coamele 
tigrilor”, Călăreţul albastru, “cel ce călătoreşte printre 
amintiri vii ca rănile”, oamenii-îngeri trişti, drapaţi 
în întuneric, Ucigaşul sumbru, cu “neobosit trup, 
neobosit trup, bun de umplut Abisul” sau Faraonul 
din casa înnegurată, care, Cu ochiul stins, “grăbeşte 
venirea morţii”) se contorsionează în eforturi 
disperate de a se aclimatiza cu propria agonie. Fără 
a da semne că ar fi însetaţi de marile certitudini, dar 
mărturisind, fără excepţie, tentaţia de a-şi exorciza 
proprii demoni. Energumeni sublimi, alterii lui Petru 
Aruştei ascultă în primul rînd de propria conştiinţă, 
una paralizantă, a morţii resimţite cioranian, drept o 
realitate lăuntric verificabilă, venită din sine şi 
mereu egală cu sine. Fiecare dintre aceşti alteri pare 
a trăi cu o maximă intensitate ceea ce Freud numea 
instinctul de moarte – destrudo, marele Semn al 
întoarcerii organicului la anorganicul inform, dar 
dizolvant al neliniştii, al 
spasmelor fiinţei (Cu ochiul stins, 
poetul îşi cîntă, undeva în tratatul 
despre Supravieţuire, nevoia de 
revenire la natura amorfă, 
vindecătoare, pentru că „tot ceea 
ce are formă este supus 
disperării!”). Drama îi începe 
totuşi atunci cînd realizează că 
„nu există moarte deplină, cel-o-
dată-născut, odată, cîndva… O 
tortură veşnică te aşteaptă de 
acum acolo, tu care te-ai născut 
numai o dată, dar pentru 
totdeauna!”. Acesta e sensul 
Iniţierii şi sursa teribilei suferinţe a 
lui Petru Aruştei. Moartea nu 
înseamnă nici vindecare, nici 
trecere, ci doar o nouă naştere în 
suferinţă: „Moartea şi tortura îmi 
călăuzesc creierii prin noapte 
atunci cînd bucuria ar trebui să-
mi fie steag! Văd de aici mai bine 
cît de nemărginită este cîmpia pe 
care înfloreşte suferinţa semănată încă în zorii mei 
fericiţi… Trudesc cu amărăciune pe pămîntul meu 
sterp, dar nu uit să-mi spun: întruchipările mele 
sunt tot mai vii, o putere mare respiră eliberată în 
creierii mei; o viaţă ca nici una-alta!Altfel, sunt 
întotdeauna singur: trăiesc în preajma lumii care nu 
există înainte de a o crea eu!... Cu pietre şi ocări mi-
am ucis idolii înălţaţi ieri stăpîni sufletului meu; cu 
blesteme şi milă în suflet îmi tîrăsc ţărîna morţii prin 
viaţa de o clipă a zilei, departe, atît cît pot eu de 
departe de locul sfînt în care m-am născut… Abisul 
este sufletul meu şi nu-mi cunosc sufletul… Trăiesc 
într-un osuar pe ai cărui pereţi spînzură, atunci cînd 
înving, semnele înfrîngerii mele.” (Sîngele zorilor)

La fel ca în pictură, apoi, nici în poemele sale în 
proză Petru Aruştei nu îşi aşează nimic sub registrul 
banalului, al cotidianului frust sau al biografismului 
manifestat direct. Totul stă, dimpotrivă, sub semnul 
decisiv al misterului greu, al evenimenţialului 
simbolic. Aproape fără excepţie, textele relatează 
ceremonialuri bizare, pe jumătate sacre, pe jumătate 
demonice, în care umilinţa consună cu furia 
luciferică, iar bucuria de a trăi cu voluptatea 

Noiembrie 2009 
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poesis

CÂT ŞI CÂND SE APLEACĂ 
FRUNTEA ?  

Am găsit-o pe Aşa între Tigru şi Eufrat 
,
era singură ,am puterea să rămân
cu puţinii ca mine ,
 sunt cu Zamolxis al vostru ,
din aceeaşi familie uitată n  pruncie
 şi amintită-n fapt de îndrăzneţii
ce suferă , demnitate părăsită .
Forţa mi-o dă mâna ridicată spre locuri
 la care ajung zeii buni , zeii vieţii .
 M-am perindat în ţinuturi  nebănuite ,
 puţini ştiau că măsura mi-e cinstea
măsurată de mine  , 
că-i una cu adevărul , 
ordinea şi legea ..
 Prietenoasă , mă uit împrejur 
 rar îmi găsesc prieteni , josnicia le 
soarbe
a numelui virtute  odată cu ura ,
 îmi rămâne , în fine ,
 speranţa în vrednicie şi rangul înalt .
 Puţin ştirbită statura  ,
 cine astăzi nu poate fi pătat ?
 mă trimite în faţa oglinzii zestrea bună 
,
 cad pe gânduri , atâţia  impozanţi
 propuşi a trăi veşnic ,
 fug de mine , clipesc eu în locul
 lor  mândria ,
am început să cred în destin ,
se mai naşte un Prometeu ,
ne legăm noi însinguraţii să facem
  locul umblat, e groaznică trufia ,
ne-am înfrânt teama , 
vreau noul înălţat 
mai mult decât se apleacă fruntea . 

 ZEI ŞI DECORAŢII 

Meşterii în metope şi triglife , capiteluri 
 antablamente , frontispicii ,
 poeţi vestiţi , pictori  pentru toţi vecii ,
 romancieri iubiţi ,
iată-i  chemaţi să decoreze bâta , 
- găsiţi  mai bine durerile vremii , 
nu ştim da viaţă
 spre moarte băţului nestăpânit ,
el vine din ramuri ce bucuroase
 ne însoţesc
 cu văzduhul nostru , lăsaţi-le cum sunt 
,
s-ar supăra 
ajunse dăruite , nevolnic ucigând  , 
de unde am afla  când mintea –i
 întreagă ,
au ochii lor , ocrul şi verdele poienii .
Ştiţi ce înseamnă crima ?,
Rare pilde pot ridica fruntea
 în locul sufletului ucis 

 arta noastră ar sluji mânia ,
 vendeta , nu decorăm
măciuca şi  băţul , negrul cu strălucirea 
,
  poate aduce pierderea 
înţelesului în care mai trăim , 
e bătăioasă firea , 

s-o facem brutală ? 
Oameni buni , minunaţi în înflorituri ,
 puneţi-vă şi  pe joarde  zestrea , de ştiţi 
 s-o simtă în rotiri bunătatea ,
duhul păcii ,înălţare , înlocuiţi infamul 
,
aţi auzit voi că arta vrea să schimbe 
răutatea
 în  graiul divin  .

MENS SANA

Doamne, apără-l pe omul sărman,
fără de sprijin, singur şi bicisnic.

Aminteşte-i căţărătorului în frunte
Că-i servitorul turmei mute şi-i imnic.
Adu-i aminte omului vânăt

din naştere rău,
Că a ieşit printre fose-n hârdău

cu scâncet, din său.
Că cel păstorit, oarecare,-i ştiut 
semenul său.
Fă-l Doamne, mai omenos
Cât îi baci şef,
Dă-i pildî-o felie de viaţă.
Trimite-l în ţintirim şi în spitale…
Să vadă ce îl aşteaptă, ce-i capăt de 
cale.
Să vadă despărţirea, petrecerea celui 
drag,

de dragi,
de mamă, de soră, de frate.

Să guste pelinu-n dulceaţa de fragi.
Fă-l să urzice durerea lacrimei arsă-n

batistă s-o sece.
Să vadă rămaşii cum cer să nu plece

Cel surâzând alb-liniştit, în marea 
trecere.
Fă-l să asculte, să fie de faţă când

racla îţi trage capacul în cuie 
scuipând
Lumile lor – duşii din lumea luminii –

Pe omul cel rău, din naştere vânăt
poartă-l la pas prin spital,

Dă-i simţul vederii şi mirosul bun
Şi ţine-l o zi, nu mai mult, fă-i Doamne, 
area
Prin Triaj, prin Saloane, prin Sala de 
mese,
La uşa statuilor albe cu aer sever,

unde se stă şi s-aşteaptă şi se speră
La mila Ta, Doamne, Cel Mare din Cer!

LABOR ET VIRTUS

Stă un actor în Geamul luminat, 
privea.
Privea înstrăinat, nedumerit şi nu 
înţelegea

cum El, care-i un nume, El, cineva
El, cel, acel ce-a bucurat
în săli de te treceau fiori
atâtea mii de spectatori, chiar 

milioane( !),
Si nu din oari-cari, nu, admiratori,
El, care e firidă, bornă, stâlp Teatrului

istoria, legenda şi povestea teatrului
să fi umilit pe-un petec de hârtie

Leonard CIUREANU

ca un DIKTAT – auzi Decizie !?

Şi, culmea de… un,
un, cine crezi ? de Neica Nime !

„Cin' dracu l-a adus,
cin' l-a paraşutat la noi,
în Casa lui Alecsandri,
s-a ploconit motanu' să-şi frece 

fesele
în pluşul lui bădia Sadoveanu!”

Şi, uite, tocmai El, Cel Mare, El
s-apară-n distribuţie un oarecare… 

auzi,
unul, o voce, celălalt – toţi fără 

nume
auzi, Al 4-lea soldat!
„Îmi bag piciorul, plec!
să facă teatru' cine e berbec,
cu cine vrea, cu-ai Lui,
Le fie protector!”

O uşă neagră, capitonată s-a deschis 
şi…

„Avem onoarea Dom' Director, 
trăiţi!

Abia aştept să-ncepem treaba,
vreau să lucrăm, să facem…
să nu stăm degeaba!”

DIN DRAGOSTE DE GRIJĂ ŞI DE 
BINE

Când a-mplinit o vârstă rotundă
şi-au vrut să-l decoreze
şi mai precis, să îl sărbătorească
cu cântece de pântece, El
adunarea voit-a s-o cinstească

Şi-atunci la o adică văzându-L
aşa cum se prosteşte
şi cum se-înstrâmbă, se burică,
s-au pus să sune toţi 
la 221

Cămaşa de forţă să-mbrace nebunu'!

Şi scurt cuprinzător sosi organul!
Staţi blând, nu-i violent

staţi blând, e cunoscut, e-artist 
săracul

pensionat acum anul!

Motto: „Mă trezesc adesea că-mi 
părăsesc trupul”. (Plotin)

ODIHNA ŢĂRNII LUCRĂTOARE

Şerpi de lumină lăptoasă
Se târâie prin brâul de răchită
Sub fustă de iarbă groasă
Vibrează tăcerea înăcrită

Pachete de legende sub aurore aprinse
Desface ţărâna culori amestecate
Respiră vântul prin crengile de albe 
flori ninse
Argila trupurilor de fete nemăritate

Încă-i virgină carnea pe trupurile 
barbare
Şi sorb balcanic privirile lor
Dansează suferinţa încă-n abecedare
O curbă de sacrificiu pe buzele stelelor.

Sub scobitura dealurilor pădurile 
despletite
Îşi piaptănă cruzimea în răni de 
amintiri
Şi se odihneşte pământul cu rădăcini 
cernite
Răcneşte rătăcirea smintitelor priviri

Sub cearcănele luminii roiuri de vise
Plutesc prin aerul crud
Mi-s fum şi vis cu aripi ucise
De un drum himeric, zălud.

Motto: „Oamenii superiori văd 
dintr-o privire pătrunzătoare lumina 

de sus, ei se ridică deasupra norilor şi a 
tenebrelor de aici”. (Plotin)

NOAPTE

E cristalină noaptea
lumina lunii curge în frunzişul 
mâinilor
şi la cerdacul dorului
o lumânare aprinsă arde
în cămara unei inimi albastre.
Această noapte fu leagănul copilăriei 
mele
un vis && subţire
prin care adânc iubito te zăresc
o palmă de april cuprins de sară
în plânset acru argilos.
Ah! sălbatecă inimă albastră
unde-i iubirea fără margini
ce în vise am privit?
Mai plâng în perna amintirii
o noapte a părului tău fin
ce azvârlit pe pietrele frumoase
lângă statuia lui Eminescu
muşcat angelicul vis
simţeam cu inima îmi strânge
amintirile în al său ghem
şi cum gem de absenţa ta crudă
prin rătăcire gravă şi zăludă.

Motto: „Voi păpuşi de-un Dumnezeu 
create

Zornăiţi în grupuri deşănţate”.
(Friedrich von Schiller)

PARTEA BLESTEMATĂ

Pe vântul din copac îl întrebăm
Pe apa ce curge printre pietre de tăcere
Chiar şi pe mituri, balade, legende cu 
care înhămăm
Caii norilor Diogene în butoiul cu fiere

Pe drumurile infernale în ghearele 
vremii rebele
Chiar străzile provinciale ori colbul din 
sat
Şi mestecând tăcerea într-o colibă cu 
garduri de nuiele
Plămânii metaforei se umpleau cu 
ozon divinizat

Dar obrazul drumului era uneori palid
Gleznele primăverii dezvelite
În apele privirilor de invalid
Balcanic vis cu aripi rănite.

Motto: „o sămânţă a nimicului 
s-a pus în pământ, a răsărit şi s-a 

împrăştiat în mari vălurinde lanuri de 
nimic”. (Bruno K. Őijer)

IDILA

Juca pe ţărnă luna plină
Şi drumurile mă chemau în cerneală
Camera inimii albastre divină
Muşca dintr-o bucată de trăire banală.

Se distila iubirea noastră-nfrunzită
Absenţa ta era mestecată de vânt
Şi Doamne erai atât de răscolită
Prin cumpenele mirării de pe pământ.

Aprinsă cândva cu chibritul răbdării
Iar azi în pieptul meu a coborât dorul
Plânsetul veşnic spre buzele zării.

Daniel MURESAN
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fondul principal al culturii române

În preajma înfiinţării 
Academiei Mihăilene, 
Asachi întocmeşte un nou 
regulament intitulat 
„Regulament al şcolilor 
publice din Principatul 
Moldovei, sub auspiciile 
Prea Înaltului Domn 
Mihail Grigoriu Sturza 
Voievod” (1835). Acest 
regulament e întocmit pe 
temeiul cap. IX, secţia III 
din Regulamentul organic 
şi priveşte întreg sistemul 
de şcoli înfiinţate până 
acum şi care urma a se 

înfiinţa. El are cinci părţi: I. Scara materiilor; II. 
Introducere, în care tratează despre datoria 
ocârmuirii de a se îngriji de educaţia tuturor claselor 
sociale şi despre superioritatea educaţiei publice 
faţă de aceea ce se poate face în familie; III. Textul 
regulamentului propriu-zis, împărţit în cinci 
capitole şi 234 de articole.

A. Sistemul de scoli: 
1) Cursuri ordinare:

a) scoli începatoare : scoala lancastrica si 
scoala normala(3 ani), scoala pentru fete (3 
ani); 

b) scoli gimnaziale – pregatitoare (2 ani) 
si umanioare (2 ani);

c) scoli academice – „facultatea 
filosoficeasca” (2 ani), juridica (3 ani) si 
teologica (seminarul Socola).

2) Cursuri extraordinare: 
a) scoala reala – atasata la scoala 

începatoare drept clasa IV; 
b) institutul tehnic – scoala de arte si 

mestesuguri (5 ani);
c) cursul pedagogic (1 an);
d) cursuri speciale extraordinare – 

atasate Academiei : cursul geometric-practic 
– ingineria (3 ani) ; cursul economic – 
agronomia (2 ani) ; cursurile filozofice 
(elina, franceza, germana, rusa, italiana);

e) cursul frumoaselor meşteşuguri (arte) – 
desenul de arhitectură şi geometric, desenul de 
figuri istorice; 

Se arată programul sumar, pentru fiecare şcoală 
sau curs extraordinar şi dispoziţiile generale 
privitoare la scopul învăţăturilor publice, localităţile 
unde vor funcţiona şcolile, condiţiile de trecere la 
şcolile de grad mai înalt etc.

B. Administrarea şcolilor publice; atribuţiile 
Epitropiei, ale referendarului etc., organizarea 
cancelariei şcolilor şi îndatoririlor secretarului, 
casierului şi inspectorului, bibliotecarului şi a 
custodelui cabinetului de fizică şi mecanică al 
şcolilor din Iaşi.

C. Profesori si scolari: numirea, îndatoririle si 
rasplatirile profesorilor; primirea scolarilor, 
disciplina, examene, diplome, vacante.

D. Institutul de educatie: conditiile de primire 
ale elevilor, personalul (provizoriul sau directorul, 
pedagogi, repetitori, economi, cenzori, pedel, 
slujitori), disciplina, pedepse, îngrijirea de sanatatea 
elevilor.

E. Întocmiri deosebite: Comitetul academic, 
redactarea si cercetarea cartilor didactice, tiparitul 
lor, formarea bibliotecii, trimiterea scolarilor pe la 
universitatile straine, stema si sigiliul academiei.

În sectia IV: personalul: profesorii nominal si 
materiile ce vor preda – pe scoli, cursuri.

În sectia V: programe – pe scoli, clase, cursuri – 
cu aratarea numai a obiectelor de învatamânt.

În acest regulament se afirma categoric ideea 
învatamântului în limba nationala, în toate gradele 
de învatamânt (art. 49), dreptul scolarilor saraci de a 
urma învataturile cele mai înalte. Regulamentul are 
multa asemanare cu cel întocmit în Tara 

Româneasca, cu deosebirea ca acesta din urma este 
mai amanuntit. Asemanarea se explica prin faptul 
ca ambele au folosit un izvor comun : rus sau 
austriac, prusian e mai putin probabil. 

Încercările domnitorului Mihail Sturza de a 
schimba regulamentul (noiembrie 1836) spre a 
înlătura predarea învăţământului în limba 
naţională, a provocat întocmirea unui nou 
regulament de 130 articole (octombrie 1838), 
aprobat de domnitor în decembrie 1839. Datorită 
rezistenţei dârze a corpului academic în frunte cu 
Asachi, acest regulament cuprinde completări fără 
importanţă, păstrând tot ce este esenţial în 
regulamentul din 1835.

În anaforaura din mai 1840, întocmita de Asachi 
pentru înfiintarea scolii de arte si mestesuguri, se 
arata si principiile de organizare a acestei scoli. Ele 
constituie de fapt regulamentul ei de functionare : 
scoala cu 4 ani, în care se învata 6 mestesuguri 
(lacatuseria, fieraria, rotaria, curelaria, dulgheria si 
strungaria), citirea, scrierea, aritmetica, geometria, 
desenul si ornamentatia; cu elevii interni si externi 
întretinuti din contributia capitalelor de tinuturi, 
înzestrata la început de Epitropie si treptat se va 
întretine din venitul atelierelor sub conducerea unui 
director si povatuirea Epitropiei. Functionarea 
scolii, pentru alte situatii, se orienta, probabil, dupa 
regulamentul scolastic general.

Potrivit Regulamentului organic si 
Regulamentului scolastic din 1835, înfiintându-se 
prin donatii etc. biblioteca publica nationala în 
Academia Iasi, Asachi, împreuna cu D. Gusti, 
întocmeste „Reglement atingator despre organizatia 
unei biblioteci publice, de tinerea si conditiile 
intrarii în sala citirii”, aprobat de domnitor în 
octombrie 1840. Acest regulament cuprinde 32 de 
articole grupate în trei capitole, indicate în titlu, si 
trateaza cu de-amanuntul chestiunile de 
administrare si functionare a bibliotecii. În acest 
regulament al celei dintâi biblioteci publice din 
Moldova, oricine va recunoaste numeroase 
dispozitii ale regulamentelor bibliotecilor publice 
ulterioare. Primul conducator al acestei biblioteci a 
fost D. Gusti, profesor la gimnaziul academiei si 
ostenitor important la înfiintarea bibliotecii.

La 8 noiembrie 1840, când s-au sarbatorit cinci 
ani de la înfiintarea Academiei, domnitorul da un 
„hrisov întaritor al printipiilor învataturilor”, prin 
care consacra sistemul de scoli în fiinta, poruncind 
celor de astazi si celor ce vor urma, a se pazi cu 
sfintenie, în veci, toate legiuirile, „pronomiile 
harazite acestor asezaminturi”, „tagmei profesorilor 
si a scolarilor”.

În decembrie 1840 se întocmeste de catre Asachi 
si înainteaza domnitorului, de catre Epitropie, 
proiectul de organizare a „institutelor academice” 
(internate) care a fost aprobat în ianuarie 1841.

Asachi, în 1842, întocmeste regulamentul de 
functionare a pensioanelor si profesorilor particulari 
despre care am amintit. El cuprindea 26 de articole, 
prin care tot sistemul acesta de scoli si profesori se 
încadra autoritatii si controlului Epitropiei 
învataturilor publice, obligându-le la o organizare 
asemanatoare cu acea a scolilor de stat.

În februarie 1847, în urma luptei boierimii 
reacţionare, s-a votat de către Adunarea Obştească: 
„Proiectul de organizare a învăţăturilor publice în 
Principatul Moldovei” propus de domnitor, cu 11 
capitole despre : împărţirea şcolilor – şcolile 
începătoare, şcoala fetelor, şcoala de meserii, şcolile 
gradului al II-lea, învăţăturile academice, 
pensionatele private, profesori şi îndatoririle lor, 
stipendişti, examene, prelucrarea şi tipărirea cărţilor 
scolastice. Pe baza acestui proiect-lege, Epitropia 
întocmeşte „Regule privitoare la administrarea 
dinăuntru, la datorinţele profesorilor şi a şcolarilor 
şi la contabilitate”. Nu sunt dovezi că Asachi ar fi 
lucrat la redactarea acestui nou regulament. Totuşi – 
în calitate de referendar – Asachi nu putea fi străin 
de el. Acest regulament cuprindea trei capitole cu 
123 de articole lungi, în care dezvolta principiile 
prin proiectul-lege. Noutatea acestui regulament o 
constituie: 

a) desfiintarea facultatilor si cursurilor 
speciale extraordinare din Academie, deci a 
învatamântului superior;

b) gimnaziul redus la 4 ani, fata de 5 din 
ultimul timp si fara nici o limba straina în pro-gram, 
ci numai cunostinte practice pentru nevoile celor 
multi si pentru clasele indus-triale; 

c) desfiintarea internatului de stipendisti;
d) înfiintarea unui tip nou de scoala, pentru 

„învatatura limbilor straine” si a stiintelor 
academice predate în una din aceste limbi, 
nerezervându-se limbii nationale nici macar o 
catedra.

Deci, un tip de şcoală la fel cu şcoala domnească, 
grecească, de altă dată numai că, în fapt, cursurile s-
au predat în limba franceză. Această şcoală – 
denumită colegiu, liceu, institut francez – înfăptuită 
prin mutarea unui pension francez în Academie, cu 
directorul lui cu tot, constituia o alcătuire şubredă, 
cum o indica, dealtmintrelea, însuşi numele 
conducătorului ei: Malgouverné.

Un regulament – întocmit în acelaşi spirit – apare 
în ianuarie 1848, aprobat de domnitor, şi pentru 
seminarul Socola, datorită stăruinţei mitropolitului 
Meletie. Seminarul de la Socola, cu cinci ani şi 
echivalent cu facultatea de teologie, a fost redus la 
patru ani de studii, în care învăţământul principal 
consta din practica slujbei bisericeşti şi cântările 
bisericeşti, iar restul de cunoştinţe elementare, 
scoţându-se din programă ştiinţele teologice, 
filozofice, limbile clasice şi orice alte ştiinţe mai 
importante. Seminarul a fost scoborât la nivelul 
şcolilor catihetice, care funcţionau în capitalele 
ţinuturilor (din 1843), mai ales că toate cunoştinţele 
se predau de către un singur profesor de fiecare 
clasă.

Regulamentele întocmite de Asachi au izbutit să 
organizeze prima dată în Moldova un învăţământ 
naţional cu trei grade pe plan teoretic şi practic ; 
învăţământul practic de gradul I cu o şcoală reală şi 
institutul tehnic, învăţământul pedagogic şi al 
fetelor de gradul I. Gradele şi tipurile de şcoli 
organizate prin aceste regulamente vor fi la baza 
organizărilor şi a creaţiilor de mai târziu. 
Problemele sesizate şi dezbătute în regulamentele 
întocmite de Asachi le întâlnim şi astăzi în noile 
organizări şcolare, iar soluţiile lui nu sunt cu totul 
străine de cele din vremea noastră.

Programele scolare, manualele si materialul 
didactic

Programele scolare, manualele si materialul 
didactic, pâna la Asachi, nu constituiau o problema 
importanta. Hrisovul domnesc de înfiintare a scolii 
dadea câteva indicatii generale, în care se afirma, în 
primul rând, scopul: „învatarea epistimilor”, „se 
asaza scoala de limba eleneasca si moldoveneasca”, 
fara a preciza care anume stiinte si ce anume din ele 
se va învata în greceste, slavoneste etc. Programa o 
întocmea dascalul, dupa felul cum el însusi era de 
„procopsit” (priceput).

Asachi a introdus programa cu un conţinut mai 
precis şi variabilă după felul şcolii, al cursului etc. 
Astfel : cursul (şcoala) de „ingineri politiceşti” 
(civili) deschis de Asachi în 1814, cuprindea: 
matematica, cu ramurile ei : aritmetică, algebra, 
geometria, trigonometria şi geodezia practică – 
desenul liniar, topografic şi arhitectonic ; ridicarea 
planurilor cu instrumente geodezice. Această 
programă va constitui baza cursului extraordinar – 
geometric practic – de la Academia Mihăileană de 
mai târziu.

Ajuns referendar, Asachi introduce programa 
întocmita de autoritatea de stat. Programele, însa, 
au suferit dese modificari, fiind si în functie si de 
„aflarea profesorilor potriviti” si de „închipuirea 
casei scoalelor”, nu numai de gradul, tipul de 
scoala, de clase, nivelul cultural etc.

În regulamentul de „restatornicire a şcolilor 
naţionale” (ianuarie 1828) se stabileşte o programă 
cu două ramuri: 

a) „obiecturi ordinare” – obligatorii; 
b) „obiecturi extraordinare” – facultative.

Obiectele ordinare, Asachi le împarte în două 
grade sau şcoli:

A. Şcoala normală cu două cicluri:
a) începator sau lancastru, în care 

se învata, timp de 6 luni, abecedarul, literele 
alfabetului, citirea si scrierea lor în silabe si cuvinte 
si câteva rugaciuni;

b) normal, în care se învata, timp 
de doi ani, gramatica româneasca, începerea latinei, 
geografia, istoria elementara, aritmetica, caligrafia si 
catihesia.

B. Cursul gimnazial sau cursul de învataturi 
umanioase cuprindea: religia, sintaxa si filologia 

Pedagogie şi politică 
educaţională 
la Gheorghe Asachi(III)

Cătălin BORDEIANU

Noiembrie 2009 
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limbii românesti, gramatica si limba latina, 
geografia si statistica, istoria universala, aritmetica 
si geometria, arheologia, mitologia, logica, retorica, 
poetica, istoria naturala si economia rurala si 
politica, repartizate pe patru ani.

Obiectele extraordinare erau: legile romane, 
limba greaca, galica (franceza) si rusa, dese-nul 
planurilor geometrice, „iar în privat”, limba 
germana si muzica. Nu se precizeaza timpul cât 
poate fi urmat un curs extraordinar. Probabil atât 
cât tinea gimnaziul si cât putea elevul. Numai 
pentru cursul de legi, început în iunie 1830, se 
precizeaza ca tine doi ani.

Programa obiectelor ordinare din şcoala normală 
şi gimnaziu reprezintă numai grade deosebite de 
cultură generală, fără tendinţă de specializare. 

Programa obiectelor extraordinare reprezenta : 
a) cultura de grad mai înalt ; b) specializare, fiecare 
obiect fiind predat de catre un profesor. Pentru 
prima data se prevedea într-o programa scolara de 
stat studiu legilor si a limbilor straine moderne, 
între care si limba rusa, acestea din urma fiind 
socotite ca „izvoare de învatatura înalte” (6).

Programa prevazuta de regulamentul scolastic 
din 1832 prezinta putine schimbari si fara 
importanta. Comun acestor doua programe e faptul 
ca nu cuprind istoria patriei, pe când în 
Regulamentul scolilor din Tara Româneasca s-a 
gasit un loc si pentru „istoria româneasca, care se va 
dezvolta cu mai multa întindere decât istoria 
particulara si a celorlalte neamuri” (art.68) (37).

Programa învăţăturilor cuprinsă în 
Regulamentul scolastic din 1835 e mai dezvoltată, 
mai completă şi ţinea seama de specificul şcolilor de 
curând înfiinţate sau care urmau a fi înfiinţate. 
Păstrează împărţirea materiilor în cursuri ordinare 
şi extraordinare şi cele trei grade de învăţământ. La 
şcolile începătoare, introduce istoria naturală (clasa 
a II-a normală) ; geografia Moldovei şi Ţării 
Româneşti, istoria naturală, urmare, geometria, 
mecanica populară şi desenul (clasa a III-a normală, 
denumită şi şcoala reală, care era obligatorie pentru 
acei ce voiau să urmeze cursul agronomic sau 
frumoasele meşteşuguri în Academie sau institutul 
tehnic). La şcoala fetelor, menţinea programa 
şcolilor elementare de băieţi, afară de scrierea şi 
declinarea latină, adăugând „lucrul de mână 
femeiesc şi casnica economie”. În programa 
gimnaziului, pe lângă vechea programă, se adaugă : 
geografia Principatelor Române, geografia 
matematică şi cea veche, repartizată la cele patru 
clase ; istoria naturală în primele două clase 
(pregătitoare), elina în ultimile două clase 
(umanioare) şi mitologia (clasa a II-a umanioare); 
scoate logica, pe care o trece în programa Academiei 
(facultatea filozofiei). O socotea - probabil - prea 
grea. Absolvirea gimnaziului este obligatorie celor 
ce doresc să urmeze „cursul filosoficesc” în 
Academie. În programa Academiei se produc 
înnoirile cele mai importante. Se înfiinţează de 
prima dată învăţământul superior cu facultăţi, în 
spirit european : filozofică, juridică şi teologică, 
pentru pregătirea specialiştilor cu o cultură 
superioară şi pentru roluri de conducere în viaţa 
statului. În facultatea filozofică se studiază 
introducerea în filozofie, istoria filozofiei, logică, 
metafizică, algebră şi geometrie, istoria pragmatică 
universală, fizica şi filozofia morală – timp de doi 
ani. În facultatea juridică, în trei ani, se studiază pe 
lângă dreptul civil al Moldovei – prevăzut şi în 
vechiul regulament – drept natural, drept public 
universal, dreptul civil roman, dreptul 
criminalicesc, dreptul comercial, dreptul metalic, 
statistica, ştiinţele politice, procedura civilă şi 
criminală, stilul politico - judecătoresc. Nu se dă 
programa facultăţii teologice. În cadrul Academiei, 
pe lângă cele trei facultăţi, sunt şi cursuri speciale 
extraordinare: a) cursul geometrico -practic; b) 
cursul economic; c) cursurile filozofice ale limbilor 
străine; ) şcoala de zugrăvitură.

În programa cursului geometrico-practic, pentru 
pregătirea inginerilor, se prevedea, pe lângă 
materiile primului curs de inginerie al lui Asachi, şi 
arhitectura civilă, hidrotehnica, mecanica, 
astronomia, chimia, construcţia drumurilor şi a 
podurilor, împărţite în trei ani. Deci, se pregăteau 
ingineri pentru măsurătorile de pământ, pentru 
construcţiile de orice fel şi pentru necesităţile 
industriei, atunci în curs de dezvoltare. În programa 
cursului economic pe doi ani, se prevedea „istoria 

naturală”, economia câmpului, „ştiinţa forestieră şi 
veterinară” pentru pregătirea specialiştilor necesari 
în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Acest 
curs trebuia să fie combinat cu aplicaţiile practice în 
cadrul unui institut special, o fermă de 2000 de fălci 
în apro-pierea Iaşului, slujind „drept model de 
economie rurală”. În programa cursurilor filozofice 
se prevedea limba şi literatura elină, franceză, 
germană, rusă şi italiană. În programa şcolii de 
zugrăvitură, la care Asachi ţinea foarte mult, se 
prevedea desenul de arhitectură şi geometric, 
desenul de figuri istorice.

Facultatea filozofica era obligatorie pentru cei 
care doreau sa urmeze teologia, legile sau cursul de 
inginerie. Cursurile extraordinare erau urmate fara 
stingheria obligatiilor pentru cursurile ordinare.

Între timp s-au introdus si alte discipline în 
programa Academiei, dar temporar : „gimnastica si 
înotul” între martie 1841 – iulie 1842; geologia si 
mineralogia, în anul scolar 1842 – 1843, la cursul de 
ingineri ; economia politica, în anul 1843 – 1844, în 
cadrul facultatii juridice, amândoua cursuri fiind 
predate de Ioan Ghica ; cursul de istorie nationala în 
noiembrie 1843, în cadrul facultatii filozofice, predat 
de M. Kogalniceanu, care a trebuit sa-l întrerupa 
curând din pricina ideilor înaintate pe care le 
sustinea si care nu conveneau boierimii reactionare. 
La grupa cursurilor extraordinare, pentru clasul 
filarmonic era muzica, predata, probabil în mod 
particular, ca si la gimnaziul vasilian (1828).

Din programa cursurilor ordinare si 

extraordinare de la Academie se desprinde 
preocuparea lui Asachi de a pregati specialisti cu un 
nivel superior: juristi, ingineri hotarnici, in-gineri 
constructori (de case, poduri, drumuri), agronomi ; 
deci cadre necesare organizarii si dezvoltarii 
statului moldovean la nivelul statelor civilizate din 
Europa si dupa cerintele tarii.

Programa pe care Asachi a fost silit sa o 
întocmeasca pe baza proiectului si regulamentului 
din 1847, cuprinde schimbari importante fata de 
programa din 1835. Programa din 1847 scoboara 
nivelul învatamântului, schimba continutul sau, 
urmarind desfiintarea învataturilor înalte si a 
predarii lor în limba nationala. Astfel, se scoate din 
programa scolilor începatoare citirea si scrierea 
limbii latine si istoria naturala si se pune în schimb 
geografia; se desfiinteaza clasa a IV-a sau scoala 
reala. Din scoala fetelor se scoate istoria naturala. La 
„scoala de maiestrii” se adauga însa un atelier de 
butnarie. Programa scolilor de gradul al II-lea – 
gimnaziul – nu mai cuprinde studiul limbii latine si 
eline, nici istoria naturala, ci gramatica româna cu 
exercitii de scriere si compunere retorica, istoria 
veche si noua, procedura tarii, statistica comerciala 
cu elementele economiei politice, aritmetica, algebra 
si geometria cu aplicatii pentru ridicarea planurilor, 
trigonometria, fizica, chimia cu aplicatii la 
agronomie si economia casnica, geografia, desenul 
liniar si arhitectonic, principii de agronomie si 
caligrafia. Predomina deci disciplinele cu caracter 
practic, realist si de un nivel scoborât. În fapt se 

desfiinteaza gimnaziul si Academia cu facultatile si 
cursurile extraordinare, ramânând numai scolile 
reale, ca scoli de gradul al II-lea.

Programa ştiinţelor academice şi a limbilor 
străine, desfiinţând facultăţile şi cursurile 
extraordinare, cuprindea : limbile clasice (latina şi 
elina), limbile moderne (franceza, germana, rusa) ; 
retorica, istoria universală, matematica, astronomia, 
logica, filozofia morală, istoria naturală, fizica şi 
chimia, legile patriei, stilul diplomatic, economia 
politică, finanţele şi administraţia, matematica 
aplicată la arta militară. Nu se precizează numărul 
de ani în care se vor preda aceste materii, dar se 
spune „se vor preda în limbile mai sus însemnate, 
după înlesnirea ce se va înfăţoşa în aflarea de 
potriviţi profesori. Cursurile acestei hibride instituţii 
au fost predate în limba franceză, de patru profesori, 
aşa că nu puteau fi de un nivel înalt. S-a desfiinţat 
astfel învăţământul superior din Academie şi s-a 
înlăturat predarea învăţământului în limba 
naţională. Această instituţie, denumită şi „liceul 
francez” – dată fiind şi desfiinţarea internatului de 
stipidişti – a devenit o şcoală numai a clasei 
boiereşti; celorlalte clase sociale, l-au rămas şcolile 
începătoare, şcolile reale (gradul al II-lea) şi şcoala 
de arte şi meşteşuguri, toate cu un nivel de cultură 
scoborât. Pentru pregătirea specialiştilor rămânea 
trimiterea tinerilor în străinătate, după ce absolveau 
şcolile din ţară, chemarea de specialişti din 
străinătate sau pregătirea empirică în procesul 
muncii. Programa din 1847, precum se vede, 
antinaţională şi antidemocratică, reprezenta un 
succes al boierimii reacţionare.

Această programă cuprindea şi o împărţire a 
ceasurilor – orarul – pentru şcolile începătoare, 
şcoala fetelor, şcoala de meşteşuguri şi gimnaziu. 
Din acest orar, desprindem: la şcolile începătoare şi 
la şcoala fetelor se ţineau câte două lecţii dimineaţa 
de câte 1 1  oră până la 2 1  ore şi o lecţie după masă 
de 2 ore. Durata unei lecţii era extrem de lungă. 
Reparaţia materiilor nu ţinea seama de consideraţii 
pedagogice. Bunăoară, aritmetica era pusă ca lecţie 
ultimă, dimineaţa sau după masa, la ora două etc.

La şcoala de meserii, orarul cuprindea în fiecare 
zi lucrul în atelier între orele 6 – 12 ½ cu o recreaţie 
de 1  oră ; iar studiile între 7 – 8 seara, după 11 ore 
de lucru în atelier, ceea ce era prea împovărător.

La gimnaziu, orarul prevedea patru lecţii pe zi : 
două dimineaţa, de câte 1 1  şi două lecţii după 
masa, de câte 1 oră. Şi atunci întâlnim aritmetica, 
sau ca lecţie ultimă dimineaţa, sau ca prima lecţie 
după masă. Din analiza orarului cursului gimnazial 
se mai desprind şi alte constatări: limba română se 
studiază teoretic în primele două clase – 5 1  ore 
săptămânal – iar în ultimele două clase se fac 
exerciţii practice de epistologie şi compuneri uzuale, 
12 ore săptămânal. Nu se studia nimic din literatura 
noastră, deşi apăruse opere importante. În aceeaşi 
programă, disciplinele teoretice erau grupate în 
primele două clase şi cele cu caracter practic în 
ultimele două. Nu se împleteau, cum ar fi fost firesc.

O caracteristică comună tuturor programelor 
analizate o constituie faptul că ele nu sunt întocmite 
pe materii, pe obiecte. Adică nu precizează ce 
anume chestiuni urmează a se studia în cadrul 
fiecărei materii. Programa e numai o indicaţie 
generală a obiectelor ce se vor preda în fiecare clasă, 
ceea ce corespunde astăzi cu planul de învăţământ. 
Predarea mai dezvoltată ori mai sumară era în 
funcţie de orar, de profesor, ori manualul ce se 
folosea. O altă caracteristică a sistemului de 
programe întocmit de Asachi constă în faptul că deşi 
păstrează învăţământul religios şi încă mai adânc 
decât înainte, în programe se introduce grupul 
ştiinţelor naturii, diferite ramuri ale matematicii, 
ştiinţe sociale, ştiinţe aplicate şi practice, artele. 
Această lărgire a programelor a însemnat o mare 
îmbunătăţire în structura programelor şcolare faţă 
de cele anterioare.

Manualele scolare, dupa care s-au predat aceste 
programe, au constituit si ele, pentru Asachi, o 
preocupare foarte importanta.

Până la Asachi – în şcolile ţinutale înfiinţate de 
Gr. Ghica sau în cele parohiale-săteşti – se învăţa pe 
baza cărţilor bisericeşti şi a puţinelor manuale 
elementare care circulau, unele aduse din Ardeal, 
unde tipărirea lor începuse înainte. Un învăţământ 
public temeinic şi mai ales o dezvoltare a 
învăţământului public naţional nu era cu putinţă pe 
baza unor manuale greu de procurat şi nepotrivite 
pentru un învăţământ mai înalt. (va urma)

fondul principal al culturii române

Noiembrie 2009 



salonul literar

S-a născut pe 15 februarie 1964, la Vîrfu-Cîmpului, 
Botoşani

- STUDII: Facultatea de Filologie, secţia limba şi 
literatură română – limba şi literatură franceză , 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
- Membră a Uniunii Scriitorilor din România; 
- Membră COPYRO din anul 1998;
- Colaborări la revistele de specialitate din România, 

colaborări la Radio Iaşi şi Radio Chişinău.

APARIŢII  EDITORIALE
- 1986 – Invocaţii, plachetă colectivă, Editura 
Junimea, Iaşi;
- 1988 – Doi galoşi, povestiri pentru copii, Editura 
Junimea, Iaşi;
- 1996 – Procesiunea de păpuşi, poeme, Editura 
Helicon, Timişoara;
- 2003, 2005 – Melancolia pietrei, poeme, Editura 
Junimea, Iaşi;
- 2004 – Death seaches for you a second time, 
Anderson Center, Minnesota, S.U.A., translated by 
Michael Waters and Mihaela Moscaliuc.

- 2009 – Graţia viespilor, poeme, Editura Junimea, 

Iaşi

- 2009 – Emil Botta: căderea din spectacol, eseu, 

Editura Junimea, Iaşi

Referinţe critice

“Ceea ce place de la bun început este fermitatea 
şi siguranţa cuvîntului, sentimentul însoţitor ca o 
justificare, lumina crudă revărsată peste şiruri, 
prezenţa învăluitoare a sufletului în toate 
întîmplările şi meditaţiile la care asistăm. O 
realitate a trăirilor, urmărită pînă în amănunt, o 
cunoaştere dintotdeauna a lumii prin care trece cu 
o siguranţă proprie numai celor care iubesc cu 
fervoare lumea, fiinţele, peisajele, miracolul 
comunicării fiind posibil şi apropiat ori de cîte ori 
poeta este dispusă, doritoare de a cuceri… Aproape 
toate poemele Carmeliei Leonte conţin versuri 
exemplare, fascinante, cu puterea de concentrare şi 
convingere a unor aforisme fierbinţi. Fierbinţi, 
spun, pentru că ele vin din partea unui om tînăr a 
cărui experienţă însă nu poate fi pusă la îndoială. 
Fierbinţi, spun, pentru că pînă la răcirea acestui 
spirit născut pentru poezie, el ne poate îmbogăţi 
spaţiul revelaţiilor…”

                                             Constanţa BUZEA

„Atît de esenţializată încît pare ermetică, poezia 
Carmeliei Leonte transmite ecoul unei neliniştitoare 
suferinţe, al luptei pentru recîştigarea sinelui, 
pentru scoaterea lui din spaţii închise, în care se 
simte ca Iona în burta chitului. Tragicul absurd al 
situaţiei este dat de înţelegerea ciclicităţii 
calvarului, pentru că actul de curaj de a spinteca 
burta monstrului şi de a ieşi la lumină este inutil, 
peştele se află în interiorul altui peşte, care se află în 
interiorul altui peşte şi tot aşa, o infinitate de 
trupuri întemniţate într-o altă infinitate de trupuri, 
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Apocalipsă

O pasăre cu schelet uman,
chircit sub pene,
o pasăre cu un singur ochi,
mereu deschis,
prin care eu pot vedea
înăuntrul ei
şi ea poate vedea în afară:
iată apocalipsa.

Mama

Mama copilului e galbenă şi plânge.
Poţi trece prin ea
Ca printr-un cocoloş de ceară.
Nu imploră. Nu lasă urme.
O macină un gând:
Să fiu supusă!

Copilul Soarelui râde.
Când râde el, fereşte-te!

Copilul pictează

Să nu fie frig. Să nu vină noaptea. 
Copilul pictează
un soare galben şi îl agaţă de 
perete.
Mama vine în casă, se întinde în 
pat. Vrea să doarmă.
Îşi acoperă ochii cu palmele. Prea 
multă lumină!
Apoi se ridică, îşi ia ochelarii de 
soare
şi se întinde iar în pat. Vrea să 
doarmă. 
Copilul mai pictează un soare şi 
încă unul.
Îi agaţă pe toţi de perete.
Mamei îi dau lacrimile. Se ridică. 

Oftează.
Prea multă lumină!

Alb 

Oul are forma rugăciunii.
Închis în el, mi-aş putea imagina 
lumea
din interiorul crustei de calciu,
fără respiraţie, fără binevoire.
Doar albă. Ca de cretă.
Un alb amestecat cu negrul cel mai 
adânc.
Şi eu moţăind fantastic,
deasupra lumii şi în interiorul ei,
iar lumea – în mine şi în afară,
biserică sălcie, tăcută,
gust de cretă.

Rugăciune

Sângele are cadenţa rugăciunii.
Îl aud cum curge prin artere:
Isus se roagă.
Am ştiut că va fi aşa.
Fac semnul crucii 
şi-mi apropii urechea încet, cu 
sfială:
curge sângele prin lemnul acestei 
cruci.

Nu există moarte

Nu există moarte
mai înaltă decât privirea.
Moartea, ca să vină, trebuie să se 
subţieze,
să ia culoarea irisului
şi să treacă prin fanta retinei.
O clipire din ochi, din ochii tăi,

îi dă putere.
Se face ca o apă care îngheaţă.
Apoi urmează alte priviri, 
încrucişare de spade,
sufletul ca o lamă.
Adevărata moarte se teme de 
privirea ta.

Transparenţă

Copilul face schimb de locuri cu 
Dumnezeu
şi devine un mic dumnezeu de 
lumină, 
căţărat pe un tron falnic.
Dumnezeu stă cuminte la picioarele 
copilului.
Copilul e ghiduş. Se uită pe furiş
la Dumnezeu, să vadă ce face.
Dumnezeu nu face nimic. 
Meditează.
Întocmai şi copilul. Meditează.
Cum o fi mergând lumea?

Purtători de lumină

Ca nişte mari purtători de lumină 
aţi venit.
Nu aţi salvat decât vieţile celor care 
pleacă.
Frumuseţea s-a ascuns în adâncuri.
              Nu stă în rugăciune.
E însăşi rugăciunea.
Şi voi aţi venit, mari purtători de 
libertate.
Printre voi, mogâldeţe de aer
îşi caută locul. Se aşază pe scaune 
imense, de aer.
Privesc cu atenţie. Cercetează.
E doar părere

sau toată această necunoaştere
îndreaptă faţa sufletului meu spre 
moarte ?

Purtători de lumină (II)

Ce arătare! Un ochi e treaz, dar 
celălalt miop.
Pare a fi un zburător şchiop.

Şi râde. Ţese cămaşa pe care apoi o 
îmbracă
De parcă ar fi viu…Dar mort ar fi, 
parcă…

O mânecă rămâne ca un ciot de 
aripă…
E prea în pripă! E prea în pripă !

E un labirint, o vastă împărăţie.
Parcă ar fi moartă, dar parcă ar fi 
vie…

Orice atingere ar strica, ar strivi,
Împărate al Privirii, tu nu privi!

Văd firele ce vă arată calea,
Dar mare e marea! Prea mare e 
marea!

Purtaţi armuri, dar nu sunteţi eroi.
Vă cere lumina înapoi, înapoi…

Abia atingere, a privirii,
Cheamă-ne, Doamne, în noaptea 
zidirii!

Ce arătare! Şi toate sunt una…
Blestemată fie minciuna.

Dialog

Zis-a nebunul în inima lui:
“Nu există tristeţe. Numai fruntea 
lipită de geam
şi o mână care sfâşie geamul.”
Zis-a înţeleptul:
“Există tristeţe. E dulcea oglindire
dintre geamuri.”

Fluid

Ca o statuie din miere sălbatică, 
fluidă,
îşi schimbă forma.
Bărbat sau femeie, crescând unul  
dintr-altul,
în orice moment altfel, altcineva.
Şi asta, fără oprire.
Îşi ţine capul pe spate
şi pletele dulcege îi acoperă umerii 
care zboară.
Zâmbeşte direct lui Dumnezeu.
Inima e un chihlimbar adânc
şi puternic.
Are măsura învingătorului.
Îi lipseşte doar mângâierea.

Perfecţiune

Două tălpi albe, fierbinţi, calcă pe 
creştetul meu.
Sunt tălpile Maicii pe care o ţinem 
în cântec.
Tălpile ei parcă frământă aluatul.
Ce vrea să spună?
E întotdeauna un limbaj mai presus 
de înţelegere.
Mut.
Ca orice poveste perfectă.

Un om s-a făcut viu

Un om s-a făcut viu după ce a 
trecut prin ţărână.
S-a întâlnit cu un altul,  care mergea 
bălăbănindu-se pe iarba 
pământului şi
degetele lui răsfirate prindeau 
cerul.
Mută sperietoare! Tu vorbeşti?

Făpturi albinoase desfăşurau un 
dans
al nebănuitei tăceri.
În cădere, omul viu a văzut
umbre neînţelese, lungi ca ţiparii,
subţiri şi enigmatice.
A crezut.
Cercul vieţii pe umerii fierbinţi
aşezatu-s-a, drept cucerire.

Nu există moarte

Nu există moarte
mai înaltă decât privirea.
Moartea, ca să vină, trebuie să se 
subţieze,
să ia culoarea irisului
şi să treacă prin fanta retinei.
O clipire din ochi, din ochii tăi,
îi dă putere.
Se face ca o apă care îngheaţă.
Apoi urmează alte priviri, 
încrucişare de spade,
sufletul ca o lamă.
Adevărata moarte se teme de 
privirea ta.

Puritate

Corul paşte lupi. Cîmpia e nebună.
Pe urmele lanţului legat de 
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picioarele tale,
tu însuţi, temător.
Femei tinere îţi smulg platoşa,
îţi jupoaie pielea, o pun la uscat.
Străin, te lasă în aerul rece.
Aplecat peste trunchiul copacului,
ce mîngîiere, ce îmbrăţişare, 
logodnici de lemn,
în ajunul nunţii.

o, trup al morţii, eşti atît de viu
şi, nu mi-e frică să te prind de mînă
clipa-i atăt de calmă, uriasă !
vă bucuraţi, dar nimeni să rămînă.

Corul a tăcut.
Jumătăţi de trupuri vor porni
precum  statuile, noaptea.
Aripi gelatinoase vor scoate ţipete,
sporind neîncrederea.
Soarele iubirii îşi va tîrî, spasmodic,
monştrii de nisip, palatele 
mişcătoare,
ticsite cu prinţi şi prinţese.
Lunecoşi ca peştii,
prinţii vor doborî palatele, soarele.
Vor cădea la pămînt,
doborîţi ei înşişi
de propria lor puritate.

o, trup al morţii, eşti atît de viu
şi nu mi-e frică să te prind de mînă.
clipa-i atît de calmă, uriaşă !
vă bucuraţi, dar nimeni să rămînă.

Fedra se roagă

Ar trebui să te-ntorci mai viu
din capul verde al peştelui
care te va naşte a doua oară,
ar trebui să te strecori

prin ochiul lui imens
ca printr-o carte
în care nici o literă nu se repetă.
Niciodată.
Şi dacă vrei să scrii un cuvînt,
tu însuţi trebuie să fii cuvîntul.

De ce să te miri că milioane de 
peşti,
cu şira spinării transparentă,
înoată în paginile cărţii ?
Atîta moliciune, aproape delăsare, 
şi atîta foşnet
au învins moartea.

Hipolit se roagă

Precum Iona mă rog,
înrăit cu măsură,
bucuros fără speranţă
şi căutînd înlăuntrul dispreţului,
gloria.
Precum Iona.

Înălţa-se-vor umilitele oase.
Burta peştelui dominatoare
va creşte ca Împărăţia.
Iona îşi va lepăda veşmintele
sub solzii metalici
şi Calea cea mare se va deschide.
Iona, Iona,
Iona, Iona,
trupul tău ca o ghiulea 
striveşte faţa lumii.
Iona, Iona,
precum  Iona mă rog,
despovărat şi glorios
şi singur.

Testament

Eu, Împăratul,
vă dăruiesc pielea mea e felină
şi aurul din copitele cailor
ce m-au adus pînă la voi.
Carul negru al copilăriei,
crucifixul, urechile de cristal,
cu scrîşnet, perfect vertical,
în după-amiaza Mesiei,
care sîntem noi.
La adăpostul straielor,
copleşiţi de vină, 
părăsiţi palatul.

Iphigenia

Ca un lujer al credinţei
cresc oasele adolescenţei mele.
Zeii mă vor veghea.
Tablouri închipuind oamenii 
viitorului
vor fi lipite de cer până sus, în locul
de unde izvorăsc lucrurile.
Capete încoronate
vor umple grădinile fierbinţi.
Un animal negru va face umbră
deasupra pământului
pentru că eu am nevoie de umbră.
Mantia mi  se lipeşte de trup.
E prea cald.
Dar tu, tată al meu,
o vei smulge cu mâinile tale
şi mă vei da lumii, aşa cum am 
venit.
De parcă m-ai naşte a doua oară, 
mai firavă, 
din gândul tău, tânguire în balans.

Agamemnon, despre oasele 
pierdute (II)

Mă învoisem să fiu fiară.
Să cobor în adânc şi să adun apele
pentru a le ridica mai apoi, în izvor.
Duceam vase de ceramică pe umeri, 
ca un animal de povară.
Eram tămăduitor!

Prezenţa mea întorcea lumile, 
făcându-le pustii.
Până şi copacul din faţa casei mele, 
răsărit brusc, ca o lavă, îşi învolbura 
spumele.
Îţi poruncesc să nu vii!

Intensitate a privirii în care au 
încăput zilele, 
şi copiii sălbatici s-au lepădat de 
pieile lor, 
emoţia atingerii de sufletul 
descărna al copacului, 
sentimentul de dor!

Mă unduiam cu gravitate, 
mă prefăceam cuprins de tentacule 
în mişcare, 
eram copilul cu mască de adult, 
stăpân pe turnul de oase verzi, 
visătoare.
Niciodată nu am iubit mai mult.

Îl contemplam coroana de spini şi 
bucuria înstrăinării de lume, 
aşa cum învăţasem să-l privesc, în 
întuneric, 
cu teama de a nu-l atinge, de a nu-l 
trezi, 
eram visul lui, venisem din adânc, 
eram sferic…

Agamemnon, despre oasele 
pierdute (III)

Fără această blândeţe nu pot trăi.
Este un fel de cunoaştere prematură 
a lucrurilor.
Un loc gol în care se cuibăresc 
cuvintele.
Oamenii sunt nişte umbre, 
dar cuvintele cresc din aerul 
dreptăţii şi biruie lumea.
Salvarea e doar un început.
Vor veni toţi aceşti oaspeţi argintii 
şi vor cutremura văzduhul.
Suliţele se vor întoarce spre ceea ce 
este 
de neînchipuit, cu adevărat blând: 
spre tine.
Făptură ingrată, la graniţa dintre 
om şi ciută, 
cu bucurie căzătoare.
Oasele vor fi nişte semne 
pe care le vor descifra numai ei: 
oaspeţii necunoscuţi.

Agamemnon, despre oasele 
pierdute (IV)

Într-un gest de vietate speriată stau 
toate lucrurile 
pe care le-am cunoscut.
A fi viu este o surpare a lumii.

Din depărtare pari o meduză 
abandonată la mal.
Gesturile urieşeşti ale mării fac să 
tremure învelişul
trupului tău. 
Mici oscioare dau să îl străpungă.
Aş fi vrut să te eliberez de această 
continuitate sidefată.

Ţi se pare greoaie uneori?  
Înaintezi cu paşi mărunţi?
Abia respiri?
Sau poate nu eşti tu.

Gesturile şi marea, templul fără 
formă.
Interioritate fără măreţie.

M-am temut. 

Dintr-o clipă în alta rişti să nu mai 
fii aici, 
nu te mai pot prinde cu degetele, ca 
pe o fiară.
Nu te mai pot învăţa să suporţi 
presiunea luminii.

Plaja fierbe în vârtejuri multicolore 
şi vii. Se face seară.

Agamemnon, despre oasele 
pierdute (V)

Să mă pierd în umbra făpturii tale 
ca într-o carte în care literele 
sunt oase: 
drepte mai întâi, 
unul în prelungirea altuia, 
dar se încovoiază brusc – 
sârmoase, nerecunoscătoare.

Să tremur de frig în această umbră 
şi să mă acopăr cu ea 
până la devenirea enigmatică şi 
celestă.

Să strig tuturor că numai eu te 
iubesc!

zbaterea implicînd sentimentul amar al mortificării 
întru cucerirea Împărăţiei, a Căii celei mari (…). 
Efortul de a se sustrage propriului destin 
presupune o gestică sacerdotală. (…) Scrisul devine 
bucurie şi sfîşiere, o călătorie fabuloasă prin lucruri, 
spre miezul lor ascuns..”

              Valeria MANTA-TĂICUŢU

„Pentru a surprinde tainicul, Carmelia Leonte 
practică o lirică a eufemismului, rămînînd însă 
mereu în preajma propriei fiinţe pentru a demitiza 
sau a demola idoli (consacraţi de lirica de altădată), 
într-un discurs poetic cu scînteieri metalice, de 
sabie, a lucidităţii în care se oglindeşte neîntrerupt 
fizica suferinţei… O tensiune aproape ascetică 
emană din austeritatea versurilor alcătuind 
viziunea unui timp corupt; poeta pătrunde în zona 
fiinţei şi descoperă durerea şi eşecul, dar rămîne 
lucidă pînă la capăt…”

                                     Rodica MUREŞAN

„Din punctul meu de vedere, lirica feminină nu 
există (e o constatare, nu un compliment) sau, cel 
puţin, a încetat să existe de la Veronica Micle 
încoace, adică din momentul cînd poetele s-au 
răzvrătit şi au început să scrie chiar mai bine decît 
poeţii…Un bun exemplu pentru denunţarea 
convenţiei conform căreia şi literatura trebuie 
împărţită pe genuri (neliterare) este cartea prin care 
Carmelia Leonte intră cu adevărat în cîmpul literar 
contemporan: de la un volum precum Procesiunea 
de păpuşi (1996) poate începe viaţa, chiar destinul 
unui poet adevărat.”

                                       Ioan HOLBAN

„Forţa Carmeliei Leonte stă în autenticitatea 
trăirii emoţionale, adesea paroxistică şi mai puţin la 
nivelul metaforei. Există un tragism al destrucţiei 
fiinţei, măcinată încet dar sigur de relaţia cu sine şi 
cu lumea exterioară. (…) O nostalgie a pietrei şi o 
melancolie? Şi un Imn morţii, urmat de Imn luminii 
sugerează starea specială existenţială a unei poete 
care-şi găseşte calea între confraţii de generaţie într-
o perpetuă, tulburătoare rostire în singurătate, în 
şoaptă. Poezia Carmeliei Leonte descoperă 
profunzimea stării de graţie.”

                                  Ion HURJUI

„Un lirism interiorizat, care schimbă ordinea 
lucrurilor, care răstoarnă lumea, făcînd din ea o 
realitate implozivă, este axul în jurul căruia este 
construit şi se sprijină textul poetic. O sensibilitate 
retractilă, care nu face din eul său interior un 
personaj orgolios, ci o existenţă umilă, copleşită de 
propriile sale constrîngeri, iese la lumina cuvintelor 
printr-o exprimare nuanţată, care nu este 
cosmetizată de efecte stilistice.”

                                              Daniel DIMITRIU

„De-ar fi numai tulburătorul şi tulburatul poem 
Legea gravitaţiei, şi ar fi de ajuns pentru a ne da 
seama că avem a face cu o prezenţă poetică aparte, 
dureros concentrată asupra structurii de adîncime a 
poemului, care o şi revelă ca pe o fire în răvăşire de 
tensiuni contradictorii, irepresibile, a căror paginare 
expresivă este oximoronul, distribuit abundent şi 
din cele mai surprinzătoare direcţii: o avalanşă de 
oximoroane, fără însă nimic ludic în ea, dimpotrivă, 
provocînd impresia de joc pentru a o revoca prin 
punerea în dramă a percepţiilor. (…) Există în 
semantica acestor poeme ceva profund şi 
incoruptibil.”

                                           Laurenţiu ULICI
Noiembrie 2009 

Doua talpi albe, fierbinti, calca pe crestetul meu./Sunt talpile Maicii pe care o tinem în cântec.



născocitorul de gânduri

Starea noastră de spirit este o eternă curgere şi o 
continuă căutare care ne îndeamnă să observăm cu o şi mai 
mare atenţie cum vieţile oamenilor se succed precum 
valurile mării, dar ce lasă ele în urmă? Existenţa noastră 
este un fel de obiect al reflexiei permanente. Omenirea cu 
toată filosofia ei stăruie consecvent asupra fiinţei, mereu 
plasată între adevăr şi falsitate. Dacă realitatea se derulează 
în nedesăvârşire şi ne învăluie mai tot timpul 
imperfecţiunea, apariţia unor existenţe luminoase printre 
noi pare salvatoare. Numai acestea fixează personaje, 
caractere, momente şi acţiuni ieşite din comun, numai ele 
rezumă absurdul şi ridicolul unei lumi în derivă, ajung 
până la a cerceta fragmente ale vieţii într-o istorie 
zbuciumată, mai mult, au capacitatea de a reactiva sub 
impulsul creator  emoţional cuvintele şi, prin ele însele, 
cărţile se impregnează de acel duh purtător spre înălţare. 
Acum se petrece în fapt o echilibrare metafizică, se intră 
într-o comunicare a lumii eului cu lumea din afară.

Grigore Vieru, existenţă luminoasă, a fost transpus în 
situaţia de a renunţa uneori, evident constrâns, la 
contemplaţia de tip paradisiac pentru a contacta realitatea, 
acolo unde a dat piept cu greul şi suferinţa, dar până şi 
acestea înscrise în efemeritatea fiinţei efemere. Mi-l 
imaginez pe poet, mai ales în sihăstria nopţii, aplecat 
asupra hârtiei să aşeze cuvintele, la început timide, 
stinghere, fricoase, apoi încet, încet supunându-le regulilor 
de construcţie ale versului şi născând idei, imagini, emoţii, 
acute sentimente şi stări de acerbă trăire interioară. Pagina 
se umple văzând cu ochii, de unde versul cel dintâi nu 
reuşea să iasă la capăt, acum strofele se înghesuie, 
evadează din cadrul paginii, fug spre următoarea. Poate 
alte ori, poetul îşi provoca însufleţitele cuvinte şi defila cu 
ele ca într-o zi de primăvară blândă, de unde transformarea 
lor într-un flux al viselor spre stele sau ascunse inofensiv 
pe după copacii cu surâsul vegetal şi plin de înseninarea 
cerului.

Poetul Grigore Vieru, cu bagheta-i magică, a trimis 
cuvintele în tainica chimie a vieţii şi au cuprins până la 
urmă esenţa existenţială a omului, dar şi întinderea spaţială 
a spiritului lui. Între real şi fabulos, versurile au căutat 
adesea să descopere miezul timpului trecător peste 
cauzabilitatea componentelor oricărei teorii despre 
universul uman. Dar niciodată nu le-a expediat în derizoriu 
şi subcultură precum unii, jalnici adversari, care 
zdrăngănesc cuvintele cu patologia retorică a exprimării 
poticnite, şocante, dezgustătoare. Din limbajul în toată 
diversitatea tipurilor sale de expresie, într-o lume cu 
peisajul ei infinit şi mereu schimbător, limba lirică a 
poetului s-a desprins demn şi elegant, luând drumul 
simţului genuin, nobil şi adevărat. Îi citesc versurile şi în 
dimineaţa asta eu sunt ca o plantă fragilă, dar ce frumuseţe 
curată mă cuprinde şi mă îndeamnă către miraculoasa 
revelaţie a clipei, este revelaţia poetului oracular – profetic, 
al celui cu reverberaţii în armonizarea lumii noastre 
haotice, încât mă întreb: unde ne este Eminescu 
contemporan, pentru a fi între oamenii prea distructivi şi 
prea orgolioşi? Să mai îndrăznim a crede că în timpul 
nostru fizic, metafizic şi astral pot fi concentrate sinteze ale 
destinelor trecute, prezente dar şi al celor imprevizibil 
viitoare? 

Copacii ne vorbesc tăcând şi nu ne simţim singuri în 
liniştea divină a naturii. Ne regăsim în întemeierea omului, 
adică în iubirea şi pentru iubirea aproapelui, în gândul şi 
fapta românului structural creştin care înţelege cântecul 
clopotului. Şi îl ascultă cu o şi mai multă pioşenie graţie 
cântecului lui Grigore Vieru. Cum să nu te bucuri de 
cântecul lui? Şi mă mai bucur de spusele lui Eugen Simion: 
„Este respiraţia Basarabiei, pentru că publicul basarabean 
vedea în el un simbol. El a înţeles cui se adresează şi despre 
ce să scrie. A făcut abecedare, asta face un om al naţiei lui. 
Vă daţi seama, un poet care ar fi scris în stilul lui Mallarmé 
ar fi avut unul, doi, trei cititori, şi asta este puţin. Nu 
înseamnă nimic. Trebuie să porneşti de la cine te ascultă, 
cine te înţelege. Dispariţia lui este tragică”. Şi mai am un 
motiv mare de satisfacţie: l-am avut oaspete la Saloanele de 
carte de la Iaşi, acolo unde vitrina cu cărţile lui jubila între 
celelalte, marcând atmosfera paradisului borgesian, un fel de 
metaforă a solarităţii şi sublimului, l-am însoţit în multe 
momente ale întâlnirilor cu cititorii, acolo unde se celebrau 
cartea şi spiritul, această realitate specială care îşi asumă 
toate dimensiunile posibile, doar ea, cartea, întemeiază 
esenţa de templu al ideilor şi binelui. La urmă, poetul era şi 
mai bonom, şi mai jovial, şi mai afabil.

Dar vine clipa fatală când bucuria e detronată de 
tristeţe. Confraţii l-au numit fiinţă întru poezie, mesianic, 
cel cu mitul plutitor, fratele lui Eminescu, o mână firavă pe 
alfabetul latin, cel ce a cântat ca nimeni altul Limba 
română, sembolul naţional al românismului, îngerul 
copilăriei, adâncul iubitor de mamă, făuritorul de vise, rana 
care vindecă... Grigore Vieru a pornit spre alte tărâmuri. 
Ştiindu-l acolo, înconjurat de stele, parcă tristeţea noastră se 
înmoaie şi sufletul iese câte puţin dintre gândurile negre. 
Poeţii mari rămân nemuritori pentru că sentimentul 
umanului cristalizat în operă rămâne el însuşi nemuritor. 
„Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”. Iată un epitaf  în toată 
grandoarea simplităţii lui, unul de la care cu toţii am putea 
lua aminte.

Nicolae BUSUIOC
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O existenţă luminoasă

Intimitatea anahoretului  e solitudinea întru 
inimă şi cuget, mi-am spus, iar  retragerea în sine,  o 
autodistrucţie asumată, ca nevoie de  înălţare a 
spiritului spre o divinitate funciară... Am  revenit 
din periplu atlantic şi-am început a   colinda cu 
privirea peste stîncile zdrumicate de arşiţe,  am 
văzut zeci şi zeci de biserici risipite prin sate şi 
stînci, nicidecum aiurea, multe cît o găoace de melc,  
desenate cu obstinaţia unui pictor cugetător:  o 
emisferă aprinsă de o cruce, albastră emisferă ca 
singurătatea unei mări liniştite,  şi-am gîndit cum un 
popor de minoici poate să îndure veşnicia sub 
semnul absorbţiei  din păcat… Un popor de 
anahoreţi, îmi spun aici, retras printre file, dar 
greşesc,  poate, unul  chinuit de negările istoriei şi 
de popasurile  grăbite ale unor invadatori... Şi  chiar 
dacă minoicii n-au cunoscut sabia, după aceea 
sîngele va fi curs nestăvilit, iar cei vii se vor fi  retras 
într-un Cristos propriu, acesta devenind o 
proprietate a fiecăruia, aşa, întru rugare şi strigare la 
cer. Am fost uimit cînd am aflat de existenţa unor 
biserci private, dar am luat aminte la ce mi-a şoptit 
Anaforea: gîndeşte-te la perspectiva dualistă asupra 
lumii, cea întemeiată pe discontinuitatea Aici-Acolo. 

Am tresărit, metafizica lui Plotin era departe 
de mine, dar volutele de albastru ale bolţilor  şi 
crucile de ivoriu, precum şi acel doliu îndurat de 
cretani, mă adunau sub conjuraţia unor clipe fericite 
de  meditaţie…Am pătruns în sanctuarul 
bunăvoinţei cu leandri şi  lămîi care miroseau a 
spirit înalt, am îndurat nesfîrşirea timpului scurs în 
faţa icoanei făcătoare de minuni la mînăstirea 
Kaliviani, o copie fragilă şi comercială a Precuratei,  
copie care nu-mi spunea nimic, doar făgăduia o 
palidă configurare a iertării şi milei, stări  de care nu 
aveam nevoie…

Aici, ceea ce desemnează lumea dintîi , a 
temporalităţii, opiniei şi senzorialului,  şi  Acolo, ce 
desemnază lumea a doua,  aceea a inteligibilului şi 
permanenţei - mi se sugerează, dintr-un gînd 
nesigur,  şi înţeleg ( din acel gînd) că omul se află 
Aici, trupeşte, dar trebuie să plece cu sufletul Acolo, 
el trebuie să depună eforturi pentru a fugi către 
etern, adică spre lumea inteligibilului, care e  una 
mai pură. Vezi, Anaforea,  totul trebuie văzut ca 
trecere în universalitate, am spus, în timp ce adulam 
muntele de cretă prin faţa căruia treceam,  iar  
aceasta e văzută de Plotin ca un rîu imens care se 
revarsă neîncetat dintr-un izvor nesfîrşit... Încercam 
să copiez pe peliculă imaginea acelui munte dar nu 
reuşeam, imaginea fugea aiurea, într-un segment al 
iluziei, muntele alerga înapoia fugii mele, credeam 
că gheaţa i-a pus o căciulă de somn peste creştet, nu 
desluşeam conturul acelui nor cumulonimb, deşi  
mă concentram să prind măcar o secvenţă din acel 
fenomen unic, apă pietrificată, metal, Spirit, idee, 
transcendenţă... Albul straniu al 
unei formaţiuni geologice 
necunoscute  mă fascina,  iar eu 
trebuia  să-mi   asum starea de 
descumpănire  ... Sezaţiile se 
estompau sub graba informă a  a 
unei lovituri de bici ..  Aici şi Acolo...

Cred că lipsea dimensiunea 
umană din peisaj, iar călătoria spre 
Chania, pierdea din interes, oh, 
muntele acesta ca o Idee, strigam, şi 
începeam să desluşesc cîte ceva din  
firele Enneadelor... Palpitam, 
muntele se făcea tot mai alb, şi mai 
incert de-a lungul drumului care 
alerga înapoi, părea mai degrabă un 
vacuum care-mi sfida dorinţa de 
ştire. Nu, nu reuşeam să pătrund 
dincolo, şi sufeream. Plotin vorbeşte 
despre sufletul lumii în legătură cu 

timpul, sufletul lumii este supratemporal, deci 
produce timpul din sine însuşi... Să gîndesc oare că 
acel izvor nesfîrşit este sufletul lumii, să-mi închipui 
că acest munte de cretă care mă subjugă cu 
iluciditatea lui, este trecerea.. Dar trecerea este e o 
falie de timp răsucit în memorie, deci este suflet, îmi 
şopteşte Anaforea, iar eu debitez despre monstrul 
acesta care ne subjugă şi ne ucide gîndul... Care 
Monstru? am fost întrebat, şi eu răspund, timpul, sau 
poate muntele acesta bizar, obsesia care ne leagă de 
temporalitate, doar  ştii ce spune filosoful. A, da, 
filosoful, veni rezonanţa unei tăceri întrebătoare, şi 
eu am continuat să spun că timpul nu este identinc 
cu eterrmnitatea pentru a că aceasta a fost înainte de 
timp,  sufletul lumii, stăpîn pe el însuşi, a creat 
timpul care nu exista, precum muntele, da, precum 
acel mosntru înşelător care ne pasează voinţa, el. 
Muntele, asemănător cu sufletul lumii. Deci timpul 
este ceva devenit, deci treecător, da, aşa este, deci  
viaţa se desfăşoară prin timp, iar în acest sens 
timpul poate fi înţeles ca viaţa sufletului lumii... 
Aşadar, timpul nu are existenţă în afara sufletului 
lumii şi nici eternitatea în afara vieţii spiriritului...  

Complicat, deliram, muntele, se pare, 
rămăsese în urma mea, îmi spuneam, nu e pentru 
tine, hidosule, falsule filosof, amatorule, şi 
continuam dialogul intern,  savuros presărat cu 
imagini din ziua precedentă, cea cu atlanţii, dar 
imaginea lui Aici şi Acolo, nu este legată de timp, şi 
nu primeam răspuns, ci desifram citate din zei 
apuşi, scrise în piatră, în discurile  de lut neşlefuit... 
Trăiam. Eram aici, îmi savuram existenţa, senzaţiile 
curgeau de aiurea, intrau în mintea mea, creierul 
meu exulta, dar imaginile îmi aparţineau, ele nu 
puteau fi despărţite de mine, deci  filosoful are 
dreptate, Anaforeea,  Iertare! sufletul n-ar fi în corp, 
ci corpul în suflet! Stupizenii! Strig, dar cu uimire 
constat că nimeni nu mă priveşte, toţi dorm, chiar şi 
cea cu care dialogasem. Cît sunt de singur,  şi în 
solitudinea mea de anahoret  nu reuşeasc să-mi dau 
seama ce se întîmplă cu muntele de cretă, care cînd 
apare, cînd dispare, înşelător, fragilizîndu-mi 
priceperea... In mintea mea un amalgam de idei, 
care-mi viciază bruma de cunoaştere. Dar pot să iau 
în seamă ceea ce spune Plotin, că viaţa lucrurilor 
vine de la spirit, iar în clipa cînd trăim viaţa 
sufletului, trăim realitatea noastră cea mai înaltă, iar 
cînd trăim viaţa spiritului, trăim viaţa lui 
Dumnezeu... Aşadar, Aici  şi Acolo, cumplită 
dualitate...  Ştiu că soarele estompează cu 
desăvîrşire imaginea muntelui de cretă, că spiritul 
este un principiu creator, iar sufletul  este lucrul, 
forma lumii în multiplicitate... Iarăşi mă răzvrătesc, 
iar strig: stupizenii, filosofule, Anaforeea, numai tu 
esti dispusă să-mi  pricepi  necunvintele... Adică tot 
ceea ce este legat de muntele acela care apare şi 
dispare. Ea tace. O veneţie la picioarele noastre. Am 
ajuns, muntele a trecut în uitare, a fost numai în 
mintea mea sau aevea. Aevea, îmi spune Anaforeea. 
Şi ea e aevea, a revenit din ascunsul sufletului lumii, 
şi gîndesc că mă ţine în viaţă, numai ca să pot delira.

Despre lucrurile prime (10) 
Muntele

Vasile POPA HOMICEANU 
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Până la un punct, cuvântul este comparaţie de piaţă, 
este datare, demers istoricist. Pe orizontală - mergând şi 
mergând fără a avea alt orizont decât pasul tocmai 
făcut, deci fără de intuiţia întregului care din tine te 
cuprinde prin credinţă, metaforic -, iată că mergerea ta 
se face numărare, se face din ce în ce mai mare distanţă 
între tine şi tine, ca şi cum numai din părţi ai fi făcut şi 
nu şi din întreg, şi astfel pentru fiece sclipire de 
succesivă clipă accepţi - mândru şi totodată blazat, ca la 
un nesfârşit sfârşit de drum -, jinduieşti să ţi se spună: 
om de succes, eficient şi sieşi suficiet. Însă în inima ta, 
picătură cu picătură de sânge, este zdrobit, strivit, redus 
la dezarticulată tăcere - fără pretenţie la şansa de a fi 
ascultat, de-a fi urmat şi împlinit, cu toată jertfa lui - 
ciorchinele de viţă de vie şi de viaţă numit „omul de 
valoare”.

Prin cerbicia comparaţiei, în competiţia de zi cu zi şi 
de clipă de clipă de a zidi pe timp de cutremur, insul 
practică modelul căderii din model, modelul căderii din 
generica formă, fiind urmare hipnotică a des-formării, a 
des-urmării de sine.

Cu amprentele, în năruire, ale spaţiului şi ale 
comparaţiei, cu greu vom putea percepe timpul, al cărui 
prezent este de fapt articulare, aici şi acum, a bunului 
început ce a marcat şi marchează întregul - lumea în 
care sunt, persoana mea. Confiscaţi de duhul 
competiţiei fără de propriu cheag, în cel mai bun caz 
reuşim a ne amăgi, cât încă suntem, cum că ne aflăm în 
gura răsunătoare şi sclipitoare, pe piaţa existenţei ca 
marfă: o existenţă ca, de comparat şi cumpărat, de 
succes adică. Însă fără să-ţi cultivi rădăcinile proprii, 
reperele se arată adesea false faţete de cristal, şi pentru 
tine întotdeauna e prea târziu când tocmai te simţi pe 
pânza păianjenului de cinic circ, când tocmai te simţi 
comparat şi cumpărat, dresat, ca om de succes.

În pielea unei reclame - asurzitor-orbitoare, de neon, 
de plastic, explozive -, cu intimul ciorchine al fiinţei tale, 
stors, nu mai pulsezi, nu mai poţi pipăi-modela viaţa, a 
ta, a lumii. Paradoxal, într-un astfel de loc - exploziv - 
care te dezlocuieşte, tu însuţi te crezi de neînlocuit, de 
neumplut-încăput, şi cu adevărat te vezi îndreptăţit a fi 
ex-presia ultimă a exteriorităţii, exterioritatea 
exteriorului. În acest caz însă nu mai poţi fi primitoare 
gazdă, căci nu ai ştiut cum să te goleşti, de tine însuţi, 
spre a fi locuit de chiar ceea ce numim Nenumitul - 
Absolutul, Întregul. Sub soarele şi sub luna de aici şi 
acum baţi drumurile, şi-n urma ta, spre pustiu 
mergând, rămân doar piei uscate, de broască.

Inexprimabilul nu-l poţi comunica, pentru că nu 
poate fi nici cu el însuşi comparat, nu poate fi cumpărat 
cu ceva anume, ca la circ, prin dresură. Nu-l poţi 
determina (cu sens de a motiva şi a defini), să-l faci, prin 
cuvânt-motiv-preţ, un „celălalt” de schimb, o marfă - 
ceva din „existent”, din „ex-este”, iar nu din ordine, nu 
din „este”. Inexprimabilul provine din ordine.

Prin ea însăşi ordinea spune că Nefiinţa „este”, ceea 
ce de fapt nu se spune, ci se arată, de la sine, e revelaţie. 
Pentru ordine şi pentru ceea ce este din ordine nu le e 
lucru propriu sau lucrare proprie inflaţia, spunerea cu 
marca comparaţiei, eticheta-reclamă aplicată pe ceea ce 
„ex-istă”, adică „ex-este” - din extreme de schimb, pe 
piaţă -; bumerangul pragmatic-reflexiv al insaţiabilei 
imagini e chiar banda de producţie în serie, imitaţia, 
repetiţia neînstare să se oprească, cea geamănă căderii şi 
decăderii, succesivităţii rostogolitoare, clamând obeza 
abundenţă.

Ce-i putem noi da celui ce Este fără ca el să nu aibă 
deja, fără ca acest dar să nu ne fi fost deja dat, fără ca, 
pur şi simplu, noi împreună cu darul să nu fi fost deja ? 
Îi putem da doar cuvintele noastre, cochilii, degetare pe 
care însă marea imediat le şi umple, le îneacă, şi prea-
plină, de nemăsurat ea rămânând. Ba încă, îi putem da 
ceea ce avem, ceea ce suntem, pe noi înşine, cu totul 
transformându-ne astfel în cuvinte - în ceea ce realitatea 
sublunară de-odată cu timpul a şi trecut -, noi pe noi 
golindu-ne şi gonindu-ne, în aspră luptă spre a ne 
învinge îndoielile, spre a primi convingere, cu-adevărat 
deplinătate, înţelepciunea păcii de a fi cu „celălalt”. În 
măsura în care ne dăm, tocmai ne definim - şi nu ne 
finim - fiinţă „în mers”; de la sine, mergerea vorbeşte 
despre un vas cu-adevărat viu. 

Inexprimabilul, însuşi rostul, se rosteşte, se exprimă, 
doar astfel co-munică. Insul care îşi arogă dreptul, 
capacitatea de a comunica Inexprimabilul îşi 
excomunică semenul. Acela nu se smereşte până a fi 
cuvântul din care realitatea de posedat, existenţa, trece 
pentru a rămâne şi şi a fi de perceput ordinea, ceea ce 
„este”, tocmai după cum timpul, succesiv, trece pentru 
a fi de perceput, drept timp reflexiv. Pentru subiect, a 
percepe e a purcede, deplin, tot mai deplin a ieşi din 
tine, a fi fiinţă „din mers”, adică a fi şi din cunoaştere; 

numai cel „din mers” percepe, drept timp reflexiv, 
timpul succesiv.

În măsura în care cu tupeu te compari cu „celălalt” - 
fără să-l înţelegi şi să te înţelegi, fără să-ţi stingi 
îndoielile, căci pentru tine el e sincerul tu, e timpul 
reflexiv şi nu doar succesivitate -, tocmai că te identifici 
cu cuvântul de piaţă, cu banul, un mijloc fără de cauză 
proprie şi a cărui strictă consecinţă e inflaţia. Ca ins, poţi 
comunica cu celălalt în felul devenirii posesive, deja 
ducere; nu poţi fi pur şi simplu subiect, consistentă 
venire pentru partenerul de afacere, căci, pe piaţa de 
schimb, fiecare fuge de răspunderea de a fi „celălalt”, de 
a fi în esenţială întâlnire, fiecare vrea doar marfa, 
produs al dublei deveniri (a partenerilor), ca produs 
procesat, deja schimbat, trecut, datat, şi nu ca produs-
proces, potenţialitate de actualizat cu lăuntric-
îndemânosul îndată, drept relaţie cu implicare 
personală, ca venire în doi şi totodată în sine a fiecăruia, 
solicitudine şi nu solitudine, printr-un act intim.

Pe scena pieţei de schimb fiece partener e ducere, are 
doar interesul său; nu poate fi venire, ci îşi joacă 
devenirea, un fel de alchimie a surzilor şi muţilor. 
Pentru fiinţa pragmatică paradigma comunicării se 
reduce la comparaţia cu tăişul excomunicării, iar 
cuvintele sunt reduse la lucruri de schimb, la marfă. Pe 
taraba lunecoasă a zilei, comparaţia oferă doar 
surogatul întrebării, fără de răspunsul lăuntric, fără de 
sincera responsabilitate. Incapabilă de-a se întâlni cu ea 
însăşi, comparaţia ratează tensiunea identitară, starea 
de a fi cu el însuşi a subiectului, de a face pasul de pe 
firul singurătăţii în câmpul singularităţii din sine 
proteice.

În comparaţia cu veleităţi despotic dictatoriale, 
cuvintele nu ascultă, iar insul nu percepe fluenţa 
dincolo de cuvinte, ceea ce se cuvine, ceea ce de la sine 
vine. În acest caz, limba nu gândeşte ea însăşi, 
întrebarea nu e intuiţie a răspunsului, iar insul nu 
înţelege - pentru el celălalt nu e ţel. Căci el, insul, nu 
este de fapt subiect, el doar aude, vorbeşte automată 
auzire, pentru el comunicarea se reduce la numărare, 
datare aici şi acum. Subit subscrie la complicitatea 
succesivităţii care cantitativizează, obiectualizează 
sinele-subiect, şi chiar el e pur şi simplu numărare de 
sine pe podeaua unui ring de box, e continuă şi 
prăpăstioasă diluare şi nu consistentul dialog, e 
succesivitate şi nu reflexivitatea, benefica stare ta de-a fi 
cu tine şi spre tine, spornică comunicare.

Inexprimabilul nu-l poţi comunica dacă nu te 
comunici, dacă nu te arăţi, dacă fiinţa ta nu se propune 
acel bun comun şi unic de felul limbii - 
consubstanţialitate şi convieţuire. Cu infinit generoasă 
cuprindere - necuantificabil, intim orizont după chipul 
libertăţii -, inexprimabilul te cuprinde; tocmai, libertatea 
se dovedeşte starea şi totodată diferenţa specifică 
subiectului, a fiecărui subiect, cea care uneşte indefinit - 
mitic, mistic ? -, care realizează însăşi singularitatea în 
stare să nască şi să se (din nou) nască, să se arate. În 
acest caz, „dincolo” lucrează diferenţa specifică a celui 
ce se arată - ce nu se cuantifică în a avea -, a subiectului, 
care dinspre libertate vine şi nu se află pur şi simplu 
poziţionat în menghina cu un singur capăt a 
prezentului posesiv, nu devine sub mâna forte a 
întâmplării oarbe. Limba celui care se arată, ce se dă - a 
subiectului -, e limba care gândeşte singură, limba cu 
acel „dincolo”, al inexprimabilului.

Sterilă se dovedeşte singurătatea orgolioasă a 
insului, a cărui comunicare e excomunicarea; nici sie 
nu-şi este dar, ci un dat - datat, prezent deja trecut, 
clipită. Şi totuşi cum poate, în comparaţie, fi decisiv un 
semn fără de semnificaţie; cum adică să fii chip, să te 
arăţi, dacă nu participi la întreg, dacă nu cultivi chipul 
întregului drept veritabilă verigă de legătură, proprie 
limbă, consubstanţială, între părţile sale, drept 
certitudine preeminentă adevărului...

Subiectul percepe de fapt travaliul deplinătăţii, acel 
mereu smerit „dincolo” - ca fiind mai mult decât un 
străin liant, mai mult decât spaţiul -, al întregului. 
Firesc, pentru tine realitatea, viaţa ta proprie nu se 
surpă cu fiece clipă, cu ceea ce a şi trecut; în spărtura 
hidoasă singur răsare, aflat „în mers” - respirând, 
topind umbrele în proaspătă rouă pentru lumina veşnic 
nouă -, nobilul „dincolo” cu aura prefăcută în alură, 
supremă fiinţare în mers, şi-adânc te simţi chemat, şi 
viaţa ta e venire, e dar.

Cuvântul se comportă cu ticurile de pe calapodul 
comparaţiei atâta timp cât nu te dai şi nu eşti „în mers” - 
ci nu „în schimb” -, cât nu te propui tu însuţi limbă, 
comunicare, ceva nu atât „comun”, ci un fel de a fi 
„dincolo”, al întregului. Identificăm felul lui eu , al lui 
„este”, de a se tăcea, lăsându-se de „ceilalţi” vorbit, 
spus, tocmai pentru a se face tu: cel ce vine, ce se arătă - 
arătatul -, entitate pe principiul consubstanţialităţii 
comunicării, al ascultării, cu acea certitudine, 
preeminentă adevărului, că eşti tocmai pentru că celălalt-
ceilalţi în acelaşi timp există, te vorbesc, experimenetează, 
astfel exprimarea interiorizând exteriorul.

Prin faptul de a fi „dincolo” al întregului îţi asumi 
exprimarea - a fi co-existenţă, fie şi de consistenţa 
umbrei - a inexprimabilului. Accepţi că eşti din această 
„ordine”, veritabilă gramatică a existenţei, că eşti parte 
şi totodată întreg, eşti co-existenţă, fiinţare, ceea ce te 
face să poţi comunica cu tine însuţi, întreg, să te percepi 
întreg, să ai chip-certitudine, să fii pentru că tu în acelaşi 
timp cu tine exişti, te exprimi, te manifeşti. Ci numai în 
măsura în care eu cultiv chipul, felul de a fi „dincolo” - 
reper lăuntric - al întregului, numai astfel în măsura în 
care sunt tu pot comunica cu timpul, percep timpul 
reflexiv, clipa dintre două clipe strict succesive. Doar 
pentru cel ce, lăuntrică articulare, practică o anume artă 
- mod de-a fi „dincolo” al întregului -, doar pentru acela 
timpul se arată, se face tu, cu propriu chip.

Şi cu tine însuţi eşti doar într-un cu-vânt - numele 
tău, acest tu al tău, nume al limbii tale materne -, în care 
te simţi-ştii întreg, totodată abstract şi concret, deci viu, 
şi doar astfel poţi „exprima” Inexprimabilul/Întregul, 
înţelegându-l, în tine el imprimându-se în întruparea de 
lucru, căreia i se zice viaţă a ta, proprie. În acest caz, 
înţelegerea te face complice la cauza din sine 
generatoare, de felul libertăţii, şi-ţi asumi statutul de 
accident şi de fantă, accepţi faptul de a fi un „între”, de 
a fi cu loc interior, de a fi cuvânt pentru întrupare celui 
ce deja, omniprezent şi primordial, „este”, tocmai ca tu 
pe tine însuţi cu adevărat să te poţi prinde şi surprinde, 
să fii cu chip lăuntric în chiar această cauză căreia 
simplu - în felul timpului - îi spunem „viaţă”.

Comunicând, experimentezi complicitatea la tine 
însuţi, complicitate - de felul vaccinului - la îndemână 
subiectului, care de la sine, natural, cu sine conjugă 
viaţa, singur căutându-şi şi fiindu-şi modelul, limită-
contur interior; în cuvânt subiectul fiind cu adevărat 
trăitor în timp, fără a-şi pune apăsat, posesiv contur. 
Prea adesea modelul ce se vrea stăpân peste spaţiu a 
impus impulsul exploziei, excomunicarea drept stare 
normală, reglatoare comunicării, convieţuirii. Dar dacă 
din duh şi din timp îl excomunici pe „celălalt” - aplici 
pe litere, tăioase, constituţia convieţuirii -, de fapt te 
excomunici, îţi tai şansa de a te arăta, de-a fi întreg, a fi 
cu tine „în mers”, de a fi întîmplare şi înţelegere 
totodată, de a fi timpul-cuvânt.

Uimirea ţine de complicitatea întrebării cu propriu, 
lăuntric răspuns, cu propriu „dincolo”. Cultivând 
propria identitate, nevoie de sine, facem apel la starea 
de a fi din ordine. După cunoscutul scenariu că fiecare 
dintre noi are din început mamă, iată că Judecata de 
Apoi ne-o fac copiii noştri, iar ei, judecătorii, au nevoie 
să le spui povestea, propria ta poveste, spunere neatinsă 
de inflaţie, uimire cu valoare de mântuire. Din doi 
părinţi fiind, experimentezi starea de fi faţă în faţă cu 
tine însuţi, asemănarea neasemănării, spunere a 
Nefiinţei, a Inexprimabilului, arătarea ca fiinţare a 
Nefiinţei, monedă forte a Fiinţei.

Într-un fel, părinţii sunt fericiţi martiri; pe scurtătura 
torţionarilor ce le-au înteţit focul inimii, ei îşi pot găsi 
mântuitorul. În jurisdicţia Judecăţii de Apoi intră 
devastatorul păcat strămoşesc, ce trece dincolo de 
spaţiu - fiind cădere şi decădere din starea originară, 
din spaţiul originar -, şi care de fapt e începutul, fără de 
care nu ar fi timpul. Ne întrebăm dacă nu cumva 
păcatul nostru e Dumnezeul nostru, şi tocmai de la 
copiii noştri aşteptăm răspunsul, mântuirea. Poate de 
când s-a inventat Judecata de Apoi copiii vor să-şi nască 
părinţii, şi într-o pură poveste să oprească devastarea, 
până şi a timpului. Important lucru pentru noi: într-un 
mit, într-o poveste, comparaţia - ce aminteşte de cei doi 
părinţi - asumată de copil se face metaforă, fără duh de 
judecată. Şi cât o întreagă poveste e numele fiecărui om, 
e metaforă, şi fiecare om e întregul, e subiectul, cel ce se 
bazează, ca şi cum singur s-ar naşte.

Într-o întrebare te simţi fiinţă cu viteza mult mărită, 
accelerată, până la Nefiinţă, astfel treci „dincolo”, 
îmbraci viteza timpului, depăşeşti succesivitatea şi 
accezi la starea articulată a reflexivităţii, luare în răspăr 
a timpului: eşti (din viitor) venire, reflexivitatea 
ontologică a timpului, eşti întrupare-arătare, cu 
mântuitoare marcă. Pentru tine întrebarea - explozibil 
dialog ce se vrea înţelept monolog - are chipul unei 
gazde primitoare. Realitatea revine în cuvânt, răspunsul 
în întrebare; cuvântul „om” se face om, şi deplin ştii că 
„dincolo” te afli acasă, fiinţă creatoare înspre 
binemeritată şi binecuvântată odihnă.

În succesivitatea tinzând a fi simultaneitate, timp 
reflexiv, iată că revii - într-un fel învii - din „al doilea” 
(enumerare, mereu aruncare cu pietre într-un râu), îţi 
vii în sine, eşti fiinţă „în mers”, aldoilea: cel ce este şi din 
cunoaştere, cel ce este durată, construcţie vie. Pentru 
tine timpul e cu lăuntric loc, prezentul fiind sămânţa 
omniprezenţei, cea cu puterea şi gingăşia, cu graţia - 
uimire şi neuitare - a începutului. Când încerci să 
exprimi, să comunici Inexprimabilul, să-i dai nume, de 
fapt îţi spui povestea ta, vorbeşti cu însăşi ascultarea ta. 
Şi totuşi, înfiorat te întrebi cum cântă martirii în timp 
ce-s jupuiţi de vii.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
7. Nevoia de sine şi exprimarea 
Inexprimabilului 
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philosophia perennis
Mitul Atrizilor in tragediile 
lui Euripide

Cristina-Maria FRUMOS

ut pictura poesis

 Ca spaţiu al „mitologizării, re-mitologizării şi 
de-mitologizării” istoriei Atrizilor, tragedia greaca 
permite implementarea în conştiinţa literară a 
următoarelor mituri de esenţă individuală asupra 
cărora ne focalizăm cercetarea în continuare:

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

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

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

.
Ifigenia la Aulis,  Ifigenia în Taurida
Textele fondatoare euripideene care o impun pe 

Ifigenia drept personaj-arhetip evoluând într-un 
scenariu de sine stătător sunt piesele Ifigenia la Aulis, 
scrisă după 408 î.e.n. şi Ifigenia în Taurida, scrisă 
după 415.

Scenariul mitic al Ifigeniei, devenit prin Euripide 
„mit de esenţă individuală” prezintă următoarea 
suită de evenimente: motivele Artemisei de a cere 
sacrificiul, consimţirea de către Agamemnon de a-şi 
ucide fiica, stratagema prin care el o ademeneşte pe 
fecioară la Aulis, şi problema dacă ea a fost 
sacrificată, iar dacă a fost înlocuită cu un animal, 
care a fost soarta ei „postumă”. După cum se ştie, 
poemele Iliada şi Odiseea nu fac nicio menţiune 
privitoare la sacrificiul Ifigeniei.

Clasicistul grec Pandelis Michelakis sugerează 
scrierea altor două tragedii purtând numele 
Ifigeniei, şi precedând textele euripideene: una 
scrisă de Eschil, pierdută însă, şi alta, din care s-ar fi 
păstrat foarte puţine fragmente, aparţinând lui 
Sofocle. Sacrificarea Ifigeniei de către Agamemnon e 
menţionată într-un număr de piese tragice care 
legiferează moartea Clitemnestrei de mâinile lui 
Oreste. În Rugătoarele şi Choeforele lui Eschil, în 
Electra lui Sofocle, şi în Electra şi Oreste de Euripide, 
uciderea Ifigeniei de către tatăl său e adesea 
evaluată drept crimă a cruzimii paterne şi a ambiţiei 
politice.

Familia Ifigeniei, regala familie din Argos, e una 
dintre cele mai faimoase în tragedia greacă. Chiar 
atunci când dramaturgii se opresc asupra altor 
episoade din saga Atrizilor, sacrificiul e menţionat 
ca paradigmă a nenorocirii unei familii, ori a 
cruzimii şi lipsei responsabilităţiimembrilor săi. Cea 
mai timpurie reprezentare existentă a sacrificiului 
Ifigeniei în teatrul secolului al V-lea (458 î.e.n.) este 
piesa Agamemnon, prima din trilogia lui Eschil; 
evocarea sacrificiului – la Eschil Ifigenia nu e salvată 
de Artemis, ci moare pe altar – aduce însă în discuţie 
întrebarea dacă Clitemnestra îşi ia revanşa 
împotriva lui Agamemnon din cauza pierderii fiicei 
lor, ori spre a-şi justifica patima faţă de de Egist. 
Singura piesă existentă a secolului al V-lea unde 
Ifigenia e caracterul central este Ifigenia în Taurida  
a lui Euripide. Această piesă a fost scrisă şi 
reprezentată cu 10 ani înaintea Ifigeniei la Aulis, dar 
se centrează pe un episod ulterior din mit, existenţa 
postumă a fecioarei, mutate pe un tărâm străin, în 
Taurida, lângă Marea Neagră. Piesa dramatizează 
versiunea mitului în acord cu care Artemis a salvat-
o pe Ifigenia şi a transportat-o în ţara tauridienilor 
pentru a-i fi preoteasă. Dar amintirea sacrificiului e 
mereu actuală. Ifigenia invocă în mod repetat 
detaliile sacrificiului ei de-a lungul piesei. Deşi ea 
scapă de sacrificiu, se vede pe sine condamnată unei 
condiţii nefericite la marginile lumii cunoscute, 
departe de cei dragi, de cultura civilizată şi de 
valorile graceşti, servind Artemisei prin obiceiul 
barbar al sacrificiului uman. Caracter principal al 
piesei, Ifigenia prezintă mărturiile unui interesant 
conflict între îndârjirea sa împotriva celor care au 
sacrificat-o la Aulis – motiv real şi suficient săi 
convingă pe tauridieni de ura sa împotriva grecilor – 
şi dispoziţia sa nobilă naturală. Deşi nu poate uita 
oroarea sacrificiului, trebuie spus că Euripide nu 

risipeşte arta sa spre a-i sublinia obsesia. Aşadar 
două ar fi temele care încarcă piesa cu sentiment 
tragic: dorul de Grecia, atât de frumos exprimat 
deopotrivă de Ifigenia şi de cor, şi sensul 
sacrificiului uman. Trebuie observat că nicăieri zeii 
nu sunt vinovaţi de forma barbară a cultului. 
Problemei religioase Euripide îi dă un răspuns clar: 
în cuvintele Ifigeniei ritualul sacrificiului uman 
exprimă însăşi natura barbară a tauridienilor. În ce 
priveşte însă răspunsul la întrebarea dacă Ifigenia a 
sacrificat greci înainte de a sosi Oreste, Euripide 
menţine echivocul. 

După cum observă acelaşi cercetător grec 
menţionat, referindu-se la piesa Ifigenia la Aulis, 
consideră că eroina e cea mai cunoscută victimă 
sacrificială din mitologia Greciei, deşi nu e singura. 
O altă destul de cunoscută eroină care cade victimă 
armatei greceşti este Polixena, fiica lui Priam şi a 
Hecubei. Similarităţile dintre istoriile şi rolurile celor 
două eroine sunt uluitoare: ambele sunt fiice de regi; 
Ifigenia moare la începutul expediţiei grecilor în 
Troia, Polixena – la sfârşitul ei; ambele sunt conduse 
spre moarte ca mirese ale lui Achile: „It is not 
surprising that the similarities between them can be 
traced not only in iconography, where the two 
heroines are often interchangeable, but also in epic 
poetry and tragedy”. (p 22, P. Michelakis)

Ifigenia la Aulis reprezintă un moment unic şi 
particular în istoria dramei greceşti, fiind 
considerată de critici punctul de legătură între 
vechea tragedia a secolului al V-lea şi aşa numita 
Comedie Nouă cultivată de Menandru, Filemon şi 
care va domina scena literară a secolelor patru şi 
trei.

Euripide a exploatat în aceste două Ifigenii 
semnificaţii morale, mai precis „pretexte pentru 
judecăţi moraliste care au devenit apoi locuri 
comune şi care atestă continuitatea şi dezvoltarea 
unui ansamblu de precepte inerente unei societăţi 
axate pe principii liberale.” (Pandolfi, p 107) 
Dezeroizarea personajelor, de-valorizarea valenţelor 
simbolice ale mitului originar, sunt parţial 
compensate de accentul care cade asupra unor 
motive apte să justifice orice război: nevoia de 
sacrificiu, victoria Eladei, supunerea barbarilor, 
sensul patriotismului. 

Electra
Procesul de literarizare a tradiţiei mitologice, 

iniţiat de Eschil, prin reprezentarea ciclului tragic al 
familiei Atrizilor în Orestia, impune prin Sofocle şi 
Euripide un alt mit literar de esenţă individuală – 
cel al Electrei. Dezvoltarea mitului Electrei ca mit 
literar – cu originea în Choeforele de Eschil – e 
condiţionată cum am  văzut şi în cazul mitului 
Ifigeniei, de prezervarea la nivelului textului literar 
a unui scenariu mitic şi de diponibilitatea acestuia la 
transformări. Individualizată ca destin în Electra lui 
Sofocle, apoi în lecţiunea lui Euripide cu acelaşi 
titlu, eroina e asociată cu ideea instigării la crimă 
împotriva mamei, întru răzbunarea tatălui ucis de 
aceasta. De altfel, Electra evoluează întotdeauna în 
relaţie cu Oreste, relaţie în cadrul căreia cei doi eroi 
capătă, în funcţie de intenţionalitatea dramaturgilor, 
contururi mai accentuate sau mai şterse.

Scrisă probabil în anul 413 î.e.n. Electra lui 
Euripide aduce o nouă atmosferă morală în care 
legenda e răsucită într-un mod surprinzător. 
Euripide a imaginat cam ce fel de copii pot fi aceia 
care prin ani se îngrijesc de seminţele urii şi în final 
îşi ucid mama. Mixtură de eroism şi curaj frânt, 
otrăvită şi băntuită, Electra îşi hrăneşte sufletul din 
cupa urii şi a iubirii, fără a se simţi satisfăcută. 
Oreste e tinreţea crescută în visurile nesănătoase ale 
exilului şi motivat de Electra cu o voinţă puternică. 
În tragedia antică Oreste e întotdeauna simbol al 
nebuniei halucinate şi melancolice. 

Vina Electrei apare infinit mai mare decât cea a 
lui Oreste, odată ce ea şi-a condus fratele către faptă 
în contra voinţei lui. Acţiunea treagediei Electra 
presupune unele modificări referitoare la observarea 
mediului ambiant, la prezenţa unor aspecte rustice 
şi româneşti, la schimbarea locului acţiunii, din 
Argos într-un sat la marginea cetăţii – care însă nu 
schimbă semnificaţia elementului constant: 
răzbunarea. Electra lui Euripide devine soţia 
virtuală a unui ţăran, căsătorie aranjată de 
Clitemnestra şi Egist. Ea participă la actul crimei 
împreună cu Oreste, iar ferocitatea care-i însoţeşte 

acţiunea pare a anunţa cazul de „morbidezza” al 
Electrei lui O'Neill. Influenţa pe care ea o manifestă 
asupra fratelui reprezintă un motiv literar evidenţiat 
de Euripide şi absolutizat, cum vom vedea, în 
trilogia scriitorului american.

Chiar dacă personalitatea şi motivaţiile Electrei 
lui Euripide constituie nucleul asupra căruia se 
focalizează în genere critica, conform opiniei 
cercetătoarei Ann N. Michelini „The application of 
parts of freudian analysis to Electra's personality has 
had unfortunate effect on criticism” (  ). 
Criticată pe larg pentru înclinaţiile ei emoţionale şi 
sociale proaste, eroina trebuie observată strict în 
cadrele generice ale piesei. Interpretarea psihologică 
a Electrei care se spijină pe identificarea egotismului 
în personalitatea sa nu poate fi validă. Ea a suferit o 
rană în mândria sa, şi o asemenea rană reprezintă o 
cauză legitimă şi onorabilă pentru a se răzbuna. 
Eşecul revanşei va însemna consimţirea decăderii 
din rangul princiar. Electra a fost prinţesă; era 
sortită ca mireasă unchiului ei, Castor, care avea să 
devină semizeu. Acum ea este măritată cu un 
fermier. Prăpastia între statutul anterior al Electrei şi 
cel prezent reflectă diviziunea de clasă în secolul al 
V-lea atenian, anume aceea între bogăţie şi sărăcia 
respectabilă. Infinit superioară soţului ei, e în 
măsură să-şi exprime gratitudinea faţă de acesta, 
care continuă să-i rămână sclav devotat; 
transformarea Electrei în femeie căsătorită este 
numai aparentă, întrucât ea rămâne, în secret, 
fecioară: „but the surface of social life and its 
expresion in human relations have a powerfull 
reality of their own; and no art makes better use of  
that reality then does drama” (p 193, Ann N. 
Michelini).

Electra lui Euripide nu poate fi eroică. 
Complexitatea rolului său o face să apară diabolică 
şi convenţională, dar date fiind circumstanţele vieţii 
sale de zi cu zi, faptele ei apar ca motivate. Plasată 
într-o clasă socială greşită, suferinţa ei trebuie 
vazută ca reală, deşi, în genere e caracterizată drept 
nevrotică şi pervertită. Însă oricine e prins în 
capcana contradicţiei dintre conştiinţa înaltului 
statut şi faptul unui statut inferior va experimenta o 
jenă similară cu cea a Electrei. În lumea mitului eroii 
pot apărea ca exilaţi în sfere inferioare. Dar în lumea 
reală a interacţiunii sociale oameni ca Electra sunt 
pasibili să provoace oarecare ridicol prin pretenţiile 
lor, ori enervare prin nemulţumirile manifestate.

Relaţia de coplezenţă a celor doi fraţi, Electra şi 
Oreste, evocată mai întâi în modelul dramatic 
tradiţional al lui Eschil – Choeforele – cunoaşte un 
tratament diferit la fiecare dintre cei trei poeţi 
tragici. În Orestia, unde mitul Atrizilor cunoaşte 
întâia sa dramatizare, Electra rămâne un personaj 
pasiv, în timp ce figura lui Oreste capătă o deosebită 
pregnanţă, el fiind cel care va opri spirala crimelor 
ce au marcat destinul neamului lui Atreu. În schimb, 
Sofocle şi Euripide vor deschide perspectiva situării 
Electrei în centrul acţiunii tragice, reprezentând-o ca 
parte dinamică şi centrală a pieselor, conştiinţă 
activă şi stimulatoare a demersului justiţiar. 
Revenind la aspectul centralităţii figurii lui Oreste în 
Orestia, considerăm drept linii stabile ale scenariului 
mitic prezervat de Eschil următoarele: obligaţia 
religioasă a fiului de a-şi răzbuna tatăl ucis, 
pedepsindu-l pe ucigaş, obligaţie care revine rudei 
celei mai apropiate a victimei; autoexilarea – 
pedeapsă grea în Antichitate – ; intervenţia Eriniilor 
împotriva paricizilor, respectiv împotriva lui Oreste, 
purificarea, procesul şi achitarea. Situaţia tragică în 
care e plasat eroul devine excepţională tocmei prin 
faptul că răzbunarea tatălui înseamnă uciderea 
mamei vinovate.

În calitatea sa de personaj-arhetip, „pacient 
tragic”, Oreste devine personaj literar complex, 
dilematic la Eschil, exponent al unei situaţii 
fundamentale şi al unor trăsături universale, 
acceptate ca definitorii pentru condiţia umană, fapt 
ce îndrituieşte considerarea unui mit literar al lui 
Oreste, în cadrul mai amplu al literaturizării unui 
mit cum este acela al Atrizilor în trilogia Orestia. 
Capacitatea de transformare – a doua condiţie de 
existenţă a unui mit literar – , altfel spus 
„flexibilatatea” manifestă de acest scenariu mitic e 
vizibilă în spaţiul lecţiunilor care au urmat Orestiei, 
abordări antice sau moderne. Astfel Oreste este 
actant în Electra lui Sofocle, în Ifigenia în Taurida, şi 
Electra de Euripide, fără însă a deţine centralitatea 
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arheologia spiritului

Călătorii şi pelerinaje 
iniţiatice (VIII)

Bogdan Mihai MANDACHE
Divinul poem al lui Dante, Divina Comedie, nu s-a 

vrut un tratat în versuri, dar cultura profundă a lui 
Dante i-a permis să înglobeze în poemul său marile 
teme filosofice, teologice şi politice ale vremii sale. 

Fiind o operă 
alegorică, ea trebuie interpretată după cele patru 
sensuri despre care vorbeşte Dante în Convivio: 
literal, alegoric, moral şi anagogic. De altfel, în 
Infernul, Dante îşi îndeamnă cititorii să caute sensul 
ascuns: "Voi, cei cu spirit ager de pătruns,/ cătaţi 
aci-n cîntarea mea ciudată,/ sub vălul ei, ce-nvăţ îmi 
zace-ascuns!". Simbolismul poemului se exprimă 
înainte de toate prin cei trei ghizi ai călătoriei prin  
Infern, Purgatoriu şi Paradis, Vergiliu, Beatrice şi 
sfîntul Bernard: înţelepciunea naturală şi filosofia, 
credinţa creştină şi teologia, uniunea sufletului cu 
Dumnezeu şi mistica.

     O scriere despre care însuşi autorul afirmă că 
pentru a fi înţeleasă trebuie ridicat vălul care 
acoperă sensul doctrinal era firesc să genereze 
multiple interpretări, multe dintre acestea stînd sub 
semnul unei imaginaţii excesive şi al căutării 
ostentative a unor elemente care să potolească setea 
de miraculos prin inventarea unor corespondenţe 
care să-l plaseze pe poet ca precursor al unor tîrzii 
curente ale gîndirii.

     Dintre posibilele interpretări ale poemului 
dantesc o alegem pe cea potrivit căreia Divina 
Comedie este un poem al desăvîrşirii iniţiatice. 
Referindu-se la autorii care au studiat simbolismul 
operei lui Dante, Arturo Reghini arată că aceştia au 
fost de multe ori incapabili să margă mai departe, 
rămînînd la suprafaţă, căci "e firesc să fie aşa, 
deoarece, pentru a putea cuprinde şi înţelege 
aluziile şi referinţele convenţionale sau alegoric, 
trebuie cunoscut obiectul aluziei sau al alegoriei; şi, 
în cazul precedent, trebuie cunoscute experienţele 
mistice prin care a trecut mistul sau epoptul în 
adevărata iniţiere. Pentru cine are o oarecare 
experienţă de acest gen, nu există nici o îndoială 
asupra existenţei, în Divina Comedie şi în Eneida, a 
unei alegorii metafizico-ezoterice, care acoperă şi 
dezvăluie în acelaşi timp fazele  succesive prin care 
trece conştiinţa iniţiatului pentru a atinge 
nemurirea".  

     "Pe cînd e omu-n miezul vieţii lui/ m-aflam 
într-o pădure-ntunecată,/ căci dreapta mea cărare 
mi-o pierdui./ Amar mi-e să vorbesc cît de-
nfundată/ pădure-a fost, încît de-a ei cumplire/ 
gîndind la ea mi-e mintea-ncrîncenată!", sînt primele 
două strofe din Divina Comedie, aici în traducerea lui 

George Coşbuc. Amintim că un cunoscut esoterolog 
român, Mircea A. Tămaş, într-un frumos studiu 
despre Dante apărut ca postfaţă la traducerea 
românească a cărţii lui Guenon Ezoterismul lui Dante, 
afirma că "Divina Comedie a lui Dante trebuie 
parcursă, măcar o dată în viaţă, în original. De 
aceea, vom ilustra prezentul studiu cu citatele în 
limba italiană, o limbă accesibilă cititorului 
român"...Nel mezzo del cammin di nostra vita,/ Mi 
ritrovai per una selva oscura,/ Chè la diritta via era 
smarrita./ Ah! quanto, a dir qual era, è cosa dura,/ 
Questa selva selvaggia e aspre e forte,/ Che, nel 
pensier, rinnova la paura!" 

    În miezul vieţii, Dante trebuie să facă o călătorie 
iniţiatică, drumul începînd într-o pădure întunecată 
simbol al relativităţii lumii, al vieţii profane, al 
nopţii ignoranţei, al fricii şi al tenebrelor. Drumul 
iniţiatic este unul plin de primejdii, încît doar cei cu 
inima curată şi avînd nobile idealuri putînd să 
treacă dificilele probe. O primă încercare pentru 
Dante este întîlnirea cu fiara care-l împingea "acolo 
unde-orice lumină tace", iar depăşirea obstacolului 
era de neconceput fără o călăuză: "Oricine-ai fi, ori 
umbr-adevărată,/ ori om – am- zis- te rog ai 
îndurare.(...) Părinte-mi eşti, maestru-mi eşti tu 
mie,/ tu singur eşti acel ce-a dat o viaţă/ frumosului 
meu stil ce-mi e mîndrie./ Vezi fiara m-a întors şi-
mi şade-n faţă,/ ajută-mi înţeleptule vestit,/ căci 
inima de spaimă-n mine-ngheaţă". Apariţia lui 
Vergiliu, în acel loc şi în acel moment, nu este 
întîmplătoare: "Pe-alt drum ţi se cădea să fi pornit,/- 
mi-a zis, văzînd ce plînset mă doboară-/ de vrei să 
scapi de locul ăst cumplit. (...) Spre-a ta scăpare cred 
şi judec deci/ să-ţi fiu conducător, şi te voi scoate/ 
de-aici, făcînd prin loc etern să treci". Cufundat în 
ignoranţa simbolizată de pădurea întunecoasă, 
poetul are nevoie de o iniţiere autentică pentru a 
atinge centrul fiinţei, iar apoi vîrful muntelui: "este o 
mare iluzie a crede că, rătăcit în pădurea obscură, se 
poate de unul singur, fără un ataşament iniţiatic, să 
dobîndeşti Paradisul", scrie Mircea Tămaş.

    Ascensiunea către înălţimile sacre ale 
cunoaşterii este una anevoiasă; din văgăuna obscură 

pînă pe colina Purgatoriului, iar de acolo pînă în 
vîrful căruia se află Paradisul terestru se întinde 
lungul drum al iniţierii. O primă încercare este 
urcarea colinei, Dante fiind împiedicat de trei fiare, 
despre care s-a spus că ar reprezenta lăcomia, 
violenţa şi înşelăciunea, sau desfrîul, trufia şi 
lăcomia; dar ele pot fi şi embleme ale celor trei lumi 
pe care Dante trebuie să le asimileze, o sinteză a 
celor trei trepte iniţiatice, notează Mircea Tămaş. 
Rătăcit în pădurea sălbatică, singurul drum salvator 
pentru Dante este coborîrea în Infern, moartea 
iniţiatică urmată de o nouă naştere, în întregul 
proces eroul fiind îndrumat de o călăuză iniţiatică, 
Vergiliu, a cărui scriere Eneida este la rîndu-i o 
lucrare iniţiatică.

     În urma lui Vergiliu, Dante îşi începe călătoria 
spre Infern "pe drumul aspru şi silvestru" trecînd 

poarta Infernului: "Prin mine mergi la cuibul 
întristării,/ prin mine mergi la veşnic plîns 
fierbinte,/ prin mine mergi la neamul dat 
pierzării.// Justiţia mişca pe-al meu părinte;/ 
puterea cea divină m-a durut,/ iubirea primă şi 
suprema minte.// Cînd eu n-am fost, nimic n-a fost 
creat,/ ci veşnic tot şi-n veci voi fi durată,/ să lase-
orice speranţă cine-a-ntrat". Dincolo de această 
poartă a deznădejdii erau subteranele unde se aflau 
condamnaţii fără speranţă, nepăsătorii, cei care nu 
au ales nici o cale de urmat, "îngerii mişei/ cari nici 
fideli Puterii creatoare,/ dar nici rebeli n-au fost". 

Dar încercările la care este supus cel ce ţinteşte 
Paradisul nu sînt decît la început. Luntraşul Caron 
încearcă să-l oprească pe Dante să treacă Aheronul, 
dar la intervenţia lui Vergiliu în favoarea călătorului 
aflat sub oblăduirea sa, Dante este trecut pe celălalt 
mal.

     Urmează cele nouă cercuri ale Infernului; în 
primul-Limbul- Dante îi aşază pe înaintaşii din 
antichitate, care deşi localizaţi în Infern sînt luminaţi 
de un foc "ce-n semicerc albea-ntr-o dulce zare", iar 
în jurul focului erau patru umbre: Homer, Horaţiu, 
Ovidiu şi Lucan; în acelaşi cerc, plin de uimire dar şi 
de mîndrie, Dante îi întîlneşte pe Hector, Eneas, 
Cezar, Anaxagoras, Platon, Aristotel, Seneca, Orfeu, 
Avicenna,Ptolemeu, Hipocrat, Saladin, Euclid. Al 
doilea cerc îl are ca păzitor pe judecătorul Minos 
("Grozav aici stă Minos şi rînjeşte,/ judeţ el ţine-
acolea-n poartă stînd/ şi-azvîrle-n Iad precum se-
ncolăceşte"), iar în cerc Dante plasează îndrăgostiţii 
care au păcătuit în dragoste. Al treilea cerc este păzit 
de Cerber ("Iar Cerber, fiara crudă şi ciudată,/ 
cîineşte latr-aici la ticăloşii/ plouaţi etern, trei guri 
căscînd deodată"), în el aflîndu-se lacomii. În al 
patrulea cerc, păzit de Pluto, se aflau două cete într-
o veşnică dispută: avarii şi risipitorii. Al cincilea cerc 
este cel al izvorului şi al mlaştinei fetide a Stixului 
("Pe cînd pluteam pe-a morţii baltă mare,/ ieşi 
murdar-o umbră-n faţa mea: - Tu cine esti de vii 
avînd suflare?/ – Eu vin-am zis-dar nu voi 
rămînea"). Al şaselea cerc este al ereticilor, Dante 
fiind condus în faţa cetăţii Dite, inima împietrită a 
omului ignorant; "cetatea Dite reprezintă o etapă 
majoră a călătoriei infernale, desemnînd atingerea 
unui alt nivel al fiinţei, unde sînt răscolite puternice 
reacţiuni psihice, puteri tenebroase, simbolizate prin 
demonii ce se împotrivesc pătrunderii în cetate a 
drumeţilor", notează Mircea Tămaş. În cetatea Dite 
se petrece un moment de cumpănă în care însuşi 
Vergiliu se dovedeşte neputincios, ceea ce duce la 
reapariţia fricii şi neîncrederii în sufletul lui Dante, 
la periclitarea procesului iniţiatic, cele trei Furii 
încercînd să-l întoarcă pe Dante din drum, dar în 
cele din urmă Dante care "nu priveşte înapoi", 
Vergiliu care îi acoperă ochii ferindu-l de Meduză, şi 
solul divin care coboară influenţa spirituală înving 
Furiile şi dracii. Cercul al şaptelea este păzit de 
Minotaur şi este al mînioşilor, al sinucigaşilor şi al 
risipitorilor, al violenţilor împotriva lui Dumnezeu, 
împotriva firii, împotriva artei, cercul fiind compus 
din trei brîuri. În cercul al optulea forţele malefice 
încearcă o ultimă împotrivire prin înşelătorie, 
călăuze mincinoase, ipocrizie, în cele zece bolgii 
Dante asistînd la încercări care-l puneau în 
dificultate pînă şi pe Vergiliu. Ultimul cerc al 
Infernului aduce o nouă "cădere" a lui Dante urmată 
de cîteva încercări: puţul Giganţilor, întîlnirea 
uriaşilor, trecerea prin interiorul unei stînci către o 
peşteră. (va urma)

Noiembrie 2009 
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Secolul al XVIII-lea: secol fanariot?

Secolul al XVIII-lea reprezintă una din cele mai 
interesante perioade din istoria românească, şi 
totodată una din cele mai neglijate. Astfel, această 
perioadă nu este considerată nici Ev Mediu, dar nici 
epocă modernă. De aceea, de multe ori, medieviştii 
uită şi moderniştii ignoră secolul fanariot. Socotit 
drept Evul Mediu Întunecat al istoriei noastre, secolul 
al XVIII-lea reprezintă o perioadă de tranziţie între 
Evul Mediu şi epoca modernă, o perioadă 
caracterizată de frământări politice şi sociale. A fost 
considerată de unii apogeul exploatării Principatelor 
Române de către Imperiul Otoman şi, de asemenea, o 
perioadă a înfloririi culturii elene în spaţiul românesc. 
Cercetarea de faţă prezintă câteva aspecte legate de 
dinamica socială în prima parte a secolului al XVIII-
lea, concentrându-se pe categoria conducătoare: 
boierimea.

Unii istorici au vorbit despre o ruptură între 
boierimea din secolul al XVII-lea şi secolul al XVIII-
lea. Este important de analizat în ce măsură o astfel de 
teorie este reală, ceea ce impune o atentă analiză. S-a 
considerat de multe ori că marile familii moldovene 
dispar treptat sau sunt înghiţite de „fanarioţi” – 
familii nou venite, de origine greacă. Astfel, Nicolae 
Bălcescu spune că fanarioţii distrug vechea 
aristocraţie militară şi feudală a ţării. Boierii „pier de 
moarte silnică, pribegesc în străinătate sau, fiind 
ruinaţi, intră în clasa ţăranilor”. Marele istoric susţine 
că o nouă aristocraţie apare, înlocuind-o pe cea veche, 
o aristocraţie fără rădăcină, coruptă şi degradată. La 
rândul lui, Radu Rosetti dă exemplu pe Nicolae 
Costin care afirmă că, de la sfârşitul secolului al XVII-
lea, s-au stins mai toate casele boiereşti. Rosetti 
consideră că cea mai mare parte a vechii boierimi 
moldovene dispare sub loviturile fanarioţilor.

Pentru a vedea cât de adevărate sunt afirmaţiile de 
mai sus, este necesar să comparăm familiile ce au 
ocupat marile dregătorii ale Moldovei între 1711-1741 
cu lista de boieri pe care o dă Dimitrie Cantemir, 
precum şi cu familiile boiereşti din secolul al XVII-lea 
(utilizând Dicţionarul marilor dregători al lui Nicolae 
Stoicescu). 

În urma unor cercetări întreprinse în documentele 
de epocă, am constatat că, din aproximativ cele şaizeci 
şi trei de familii care au deţinut dregătoriile între 1711-
1741, douăzeci şi unu se regăsesc şi în lista lui 
Dimitrie Cantemir cu marile familii boiereşti (Balş, 
Başotă, Bogdan, Cantacuzino, Carp, Catargi, 
Costache, Costin, Crupenschi, Donici, Hăbăşescu, 
Hrisoverghie, Miclescu, Paladi, Pilat, Racoviţă, Razu, 
Ruset, Stârcea, Sturza şi Şoldan). Teoretic, asta 
înseamnă mai puţin de jumătate, dar aici se impun 
câteva precizări. Aceste douăzeci şi unu de familii 
sunt cele mai importante din prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea. De exemplu, familiile Rosetti şi 
Costache cumulează împreună nu mai puţin de 
şaisprezece mari dregători. În plus, dintre noile 
familii, doar două joacă un rol important: Ipsilanti şi 
Jora, cu menţiunea că Jora este o familie veche 
moldoveană, cu multă vază în secolul al XVII-lea, 
lipsa ei din lista lui Cantemir reprezentând un semn 
de întrebare. Celelalte familii au avut o importanţă 
secundară: ori au avut un singur reprezentant, ori au 
ocupat dregătorii mai mici, sau nu pentru mult timp. 
De exemplu, familia Ramadan apare sub Nicolae 
Mavrocordat, ocupă un loc de seamă (prin postelnicul 
Dumitraşcu), dar apoi dispare.

În privinţa secolului al XVII-lea, se observă (cu 
ajutorul Dicţionarului marilor dregători) că douăzeci şi 
şase de familii din cele şaizeci şi trei care au deţinut 
dregătorii importante între 1711 şi 1741 au avut un rol 
important şi în secolul anterior. Aceste familii sunt: 
Albotă, Apostol, Balş, Başotă, Bogdan, Buhuş, 
Cantacuzino, Catargi, Costache, Costin, Crupenschi, 
Dabija, Donici, Gheuca, Hăbăşescu, Hrisoscoleu, 
Hrisoverghie, Jora, Lambrino, Miclescu, Paladi, 
Racoviţă, Ruset, Stârcea, Sturza şi Şoldan. Asta 
înseamnă că aproape o jumătate dintre familiile 
dregătorilor din prima parte a epocii fanariote 
fuseseră în dregătorii şi în secolul anterior. Din nou 
precizăm că familii ca Ruset, Sturza sau Costache au 
dat împeună douăzeci şi trei de dregători, aşa că, 
dintre familiile importante, doar Ipsilanti şi Razu sunt 
noi (Razu apare sub Dimitrie Cantemir). 

Astfel, familii ca Balş, Cantacuzino, Catargi, 
Costache, Donici, Jora, Miclescu, Paladi, Racoviţă, 
Ruset sau Sturza se menţin în continuare la putere, 

deţin dregătorii importante şi se remarcă în istoria 
Moldovei. În schimb, alte familii decad: familia 
Buhuş, care a jucat un rol important în secolul al XVII-
lea (a avut ca reprezentanţi de seamă pe marele spătar 
Dumitru Buhuş, hatmanul Alexandru Buhuş, şi 
marele logofăt Nicolae Buhuş, în afară de mai mulţi 
dregători mai mici), în secolul al XVIII-lea începe să 
decadă, având doar un reprezentant, pe hatmanul 
Ioan Buhuş (sub Nicolae Mavrocordat), după care, 
până la 1741 nu mai apare nici un membru al acestei 
familii. Familia Costin dispare şi ea din dregătorii 
după moartea lui Nicolae Costin. Familia Gheuca, 
care a avut trei reprezentanţi în secolul al XVII-lea 
(Simion, Bejan şi Vasile), nu mai are decât un 
reprezentant în prima parte a secolului al XVIII-lea, pe 
Lupul Gheuca. În secolul al XVIII-lea asistăm la 
decăderea familiei Başotă, prăbuşirea marelui vistier 
Nicolae Başotă având un efect nefast asupra întregii 
familii. Familia Hăbăşescu, ce dădea în secolul al 
XVII-lea doi mari vornici, pe Lupul Hăbăşescu şi pe 
Grigore Hăbăşescu, dispare din dregătorii în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, în această perioadă 
fiind cunoscut doar Vasile Hăbăşescu, fost mare 
medelnicer. În fine, familia Şoldan, reprezentată în 
secolul al XVII-lea de marele vornic Dumitraşco 
Şoldan, nu mai ocupă după 1700 nici o funcţie 
importantă.

 Printre familiile noi ce apar în această perioadă 
trebuie menţionată, în primul rând, familia Ipsilanti, 
familie greacă venită de la Constantinopol, care va da 
şi doi domni pe tronul Principatelor Române. Apoi 
familiile Callimachi şi Hurmuzachi, ce apar pentru 
prima dată în această perioadă, familia Callimachi 
jucând, în secolul al XVIII-lea, un rol esenţial (va da 
patru domni). În sfârşit, trebuie pomenită familia 
Razu, tot greacă, ce se afirmă începând cu 1700.

Un aspect interesant de urmărit este evoluţia 
boierimii şi în secolul al XVIII-lea, relevant în acest 
sens fiind Condica liuzilor. La 1803, din douăzeci şi opt 
de familii de mari boieri, douăzeci şi unu se regăsesc 
şi la începutul secolului fanariot (Balş, Başotă, Bogdan, 
Buhuş, Callimachi, Cantacuzino, Catargiu, Costache, 
Crupenschi, Donici, Ghica, Hrisoverghi, Jora, 
Mavrocordat, Miclescu, Paladi, Racoviţă, Razu, Ruset, 
Sturza, Vârnav). Practic toate familiile importante se 
regăsesc la sfârşitul epocii fanariote. Este de remarcat 
faptul că familii ca Başotă sau Buhuş, care intraseră 
într-un con de umbră la începutul secolului, revin în 
prim plan spre sfârşitul secolului. De asemenea, 
familii ca Vârnav, Crupenschi sau Callimachi îşi încep 
ascensiunea în această perioadă, la începutul secolului 
al XVIII-lea, rămânând importante şi în secolul 
următor.

Prin urmare, nu cred că se poate vorbi de o falie 
între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea în cadrul 
boierimii moldovene. Majoritatea marilor familii din 
secolul precedent continuă să se afle la putere. Sigur 
că unele dispar şi apar altele noi, dar acesta este un 
proces natural, de primenire, ce se petrece oriunde. 
Un exemplu este nobilimea engleză: în 1802, doar 
şaptesprezece familii din cele cincizeci şi două 
înnobilate de Iacob I se mai perpetuau prin 
descendenţă masculină.

De-a lungul timpului s-au spus foarte multe 
lucruri referitoare la acest secol, al XVIII-lea – o 
perioadă de decădere, de asuprire naţională, etc. Ceea 
ce interesează pentru studiul de faţă este „chestiunea 
fanariotă”, şi anume, dacă sunt adevărate teoriile 
conform cărora vechea boierime moldoveană dispare 
în acest secol, fiind înlocuită de o aristocraţie de 
import, de origine greacă (fanariotă). Un exemplu în 
acest sens este călătorul străin Erasmus Heinrich 
Schneider von Weismantel care remarca, la începutul 
secolului fanariot, că, în cadrul boierimii române, s-au 
strecurat şi mulţi greci, care au ajuns boieri datorită 
banilor, iar din vechile familii moldovene nu au mai 
rămas decât puţine.

Nicolae Iorga arăta că termenul de “Fanar” apare 
abia pe la începutul secolului al XVIII-lea, fără a avea 
un sens politic sau o intenţie duşmănoasă. Fanarioţii 
erau, în principiu, greci proveniţi din cartierul bogat 
al Fanarului din Constantinopol. Octav George Lecca 
consideră că perioada de glorie a nobilimii române se 
opreşte la 1700, când începe decăderea. Dregătoriile 
încep să fie ocupate de mulţi oameni noi, majoritatea 
greci. Ion Neculce menţionează că Grigore Ghica 
adusese mulţi greci în ţară, care „mâncau lefe tot din 
vistierie“.  Nicolae Bălcescu consideră că secolul al 
XVIII-lea a fost unul de apăsare, jefuire, corupţie şi 
degradare pentru poporul român, perioadă în care 
vechea boierime  autohtonă este înlocuită de una 
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Marcu Filip Zallony arată că fanarioţii erau greci 

de rit ortodox, care locuiau la Constantinopol în 
mahalaua Fanarului. Despre epoca fanariotă, Zallony 
spune că a fost o perioadă „memorabilă”, domnii 
pământeni fiind înlocuiţi de oameni străini de 
obiceiurile, neamul şi moravurile poporului român. 
Boierii pământeni erau majoritatea bogaţi, iar luxul 
exagerat este văzut de Zallony ca cel mai mare cusur 
al boierimii pământene. Garderobele unor boieri 
ajungeau la sume incredibile. Afară de haine, mai 
trebuiau bani pentru trăsuri, argintării, şi altele. 
Boierii fanarioţi se iau repede la întrecere cu cei 
pământeni în privinţa luxului, astfel că extravaganţa 
este cuvântul de ordine.

Treptat, opiniile referitoare la această epocă s-au 
mai nuanţat. Nicolae Iorga este printre primii istorici 
care afirmă că boierimea nu a fost înlăturată în epoca 
fanariotă, domnii fiind, de fapt, cei care s-au alăturat 
boierilor. Florin Constantiniu pune o întrebare foarte 
logică: de ce epoca fanariotă începe în Moldova la 
1711, dacă Nicolae Mavrocordat mai domnise aici în 
1709, deci această perioadă ar trebui să înceapă la 
1709.

Dar să vedem, concret, originea familiilor care au 
deţinut marile dregătorii ale Moldovei în prima parte 
a secolului al XVIII-lea. Numărul famililor noi de 
origine străină este surprinzător de mic: Amiras, 
Cariofil, Hrisoscoleu, Hrisoverghi, Iamandi, Ipsilanti, 
Lambrino, Razu şi Vlasto. Chiar dacă mai adăugăm 
două sau trei, numărul lor este mult inferior famililor 
boiereşti autohtone. Mai mult, dintre noile familii 
greceşti, doar Ipsilanti şi Razu vor juca un rol de 
seamă în Moldova, restul având un singur 
reprezentant în dregătorii mai mici, sau pe perioade 
mai scurte. Astfel, imaginea unei invazii de familii 
fanariote în Principate după 1700 nu este justificată. 
Sigur, se poate argumenta că şi familii precum Ruset, 
Cantacuzino sau Paladi sunt de origine greacă, fapt 
adevărat, dar aceste familii se află în Moldova (şi în 
dregătorii) de la începutul secolului al XVII-lea, fiind 
la acest moment complet românizate, astfel că nu pot 
fi considerate ca fiind fanariote (decât dacă acceptăm 
ca familii autohtone doar pe cele de pe timpul lui 
Ştefan cel Mare, dar aceasta ar fi un nonsens).

Un alt aspect care atrage atenţia este cel al 
domnilor fanarioţi. Se consideră, de obicei, că în 
secolul al XVIII-lea domnii erau străini, numiţi de 
sultan, şi că abia la 1821 se restaurează domniile 
pământene. Dacă ne uităm în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea, observăm că, între 1711-1741, s-
au perindat pe scaunul Moldovei patru domni: 
Nicolae Mavrocordat, Mihai Racoviţă, Grigore II 
Ghica şi Constantin Mavrocordat. În primul rând, 
familia lui Mihai Racoviţă, care a avut cea mai lungă 
domnie din această perioadă (aproape unsprezece 
ani), este de origine pur românească. Familia Ghica, 
deşi de origine străină, albaneză, mai domnise în 
Moldova prin Gheorghe Ghica (1658-1659), deci nu 
era străină de ţară. În sfârşit, chiar familia 
Mavrocordat, care poate fi considerată fanariotă prin 
excelenţă, susţinea că se trage din Alexandru cel Bun. 
Un alt lucru pe care trebuie să-l menţionez este că 
domni străini au urcat pe tronul Ţării Moldovei şi în 
secolul al XVII-lea. Alături de cei deja menţionaţi, 
Nicolae Mavrocordat şi Gheorghe Ghica, domni 
străini au fost Gheorghe Duca (grec rumeliot), 
Antonie Ruset sau Dumitraşcu Cantacuzino, deci 
apariţia de domni străini nu era o noutate pentru 
Moldova secolului al XVIII-lea. Mai mult, se susţine 
mereu că mişcarea lui Tudor Vladimirescu de la 1821 
a pus capăt epocii fanariote şi s-a revenit la domniile 
pământene. După 1821 tronul Moldovei a fost ocupat 
de două familii: Sturza şi … Ghica. Dacă Sturza poate 
fi considerată o familie autohtonă, Ghiculeştii au fost 
printre familiile domnitoare marcante ale secolului al 
XVIII-lea, deci cu greu poate fi inclusă ca 
„pământeană”.

Referitor la situaţia domnilor în secolul al XVIII-lea 
istoricul Mihai Maxim arată că nu a intervenit nici o 
schimbare fundamentală în poziţia lor faţă de Poartă, 
Ţara Moldovei având în continuare statutul de 
protecţie tributară. Foarte interesante sunt şi 
statisticile prezentate de Dan Berindei referitoare la 
domnii din secolul al XVIII-lea. Astfel, în Moldova, 
între 1711 şi 1821 au fost treizeci şi patru de domni. În 
secolul al XVII-lea, fuseseră patruzeci şi doi de domni, 
deci aproape cu zece mai mult. În secolul al XVIII-lea 
au domnit în Ţara Românească şi Ţara Moldovei 
treizeci şi unu de domni, în timp ce în secolul 
precedent domniseră nu mai puţin de treizeci şi nouă.

Emanuel BRĂDEANU
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miscellanea

Daca stau si ma gândesc, chiar titlul revistei pe care 
încerc sa o evoc reprezenta un act de îndrazneala. 
Dialog? ... Dar cine accepta cu adevarat dialogul în 
acele timpuri când ne era dat sa suportam, iar si iarasi, 
monologul, din ce in ce mai sufocant, al unui dement 
delirant...

Dar la publicatia ieseana a anilor '80 aerul era 
respirabil. Un aer parca din alte vremuri, mai normale, 
dintr-un spatiu de civilizatie în care aberatia nu-si 
facuse loc vreodata. Nu pot desprinde imaginea 
aceasta, a unei oaze de tinerete spirituala, de 
prospetime sufleteasca, de competenta fireasca, de 
persoana unor distinsi oameni de carte, sortiti unei 
remarcabile evolutii – Al. Calinescu si Andrei Corbea. 
Mai erau si altii, dar nu ma apuc acum sa schitez un 
studiu monografic. Desi, s-ar cam cuveni, data fiind 
absenta de neiertat a „Dialogului” din Dictionarul 
general al literaturii române. Editia a doua a DGLR-
ului va repara, fara doar si poate, aceasta inexplicabila 
greseala.

Deunăzi, vocea lui Dorin Popa (oare de ce aşa de 
rar prezent în presă?), aceeaşi ca întotdeauna, mi-a 
solicitat câteva rânduri despre revista la care şi eu, o 
spun cu mândrie temperată, am colaborat. Din 1983 
până în 1990, am fost prezent acolo cu texte de care nu 
mi-e ruşine. Erau cronici despre cărţi având ca autori 
pe Geo Bogza (Bogza înainte de Bogza sau voinţa de 
intensitate), Paul Georgescu (Un pariu al inteligenţei, 
despre un volum de interviuri), Z. Ornea (Spiritus 
major...), Radu Cosaşu (Carte de îmblânzit ficţiunea), 
Valeriu Cristea (Spaţiile memoriei sau o hermeneutică 
a inefabilului), Mircea Iorgulescu (Panait Istrati, 
răzvrătitul). Într-una dintre cronici (Sfidarea 
romanului), i-am îngemănat pe Radu Cosaşu şi Ioan 
Lăcustă, care se afirmaseră cu nişte culegeri de proză 
scurtă. Într-o alta, am portretizat trei tineri critici ieşeni 
care începuseră să însemne ceva în peisajul literar de 
atunci. Îmi pare rău, e prima oară când o spun, că nu 
m-am aplecat asupra măcar a uneia dintre scrierile lui 
Andrei Corbea, de care m-am simţit apropiat, dincolo 
de, ştiu şi eu, convingerile fiecăruia. Dar lucrările lui 
mă intimidau prin erudiţia de cărturar cu orizonturi la 
care nu aveam acces. Dacă sănătatea mi-ar permite, 
mi-aş dori să-mi încerc condeiul pe vreuna dintre 
cărţile lui. Deocamdată, acest mesaj de preţuire...

Mai exista „Dialogul”? Doar în amintire... Altele 
sunt vremurile pe care le înduram. O libertate prost 
înteleasa, în care colcaie balacareala, topenia, 
vulgaritatea, de parca s-ar fi revarsat pe aici, vorba lui 
nenea Iancu, hârdaul lui Petrache.

Va mai fi altfel? Vom reintra în... dialog? Vom iesi 
din crizele care, boc-boc, ne tot bat la usa? Sunt mai 
degraba sceptic si îmi pare rau ca închei cu o nota de 
pesimism un text care ar fi trebuit sa aiba, 
precumpanitor, un aer sarbatoresc. Dar, oricum, am 
numai gânduri bune despre revista de o calitate, pâna 
la sfârsit, nealterata, care a dat panas vietii spirituale a 
unui Iasi povârnit sub vremi.

Dar unde-i „Dialogul” de mai an?

Florin FAIFER

Noiembrie 2009 

dăruit eroinei pasionale şi necruţătoare, totodată, 
gingaşă şi capabilă de jertfă. Este un mare merit că 
tânăra solistă şi-a însuşit rolul interpretat două 
decenii la Iaşi de inegalabila soprană dramatică 
Adriana Severin. Vedem că dintre tineri, apar unii 
care au curajul şi voinţa înfăptuirii, aidoma 
modelelor de odinioară. Înaintea sopranelor din 
vremea noastră, Haricleea Darclée rămâne pe 
treapta cea mai înaltă a piedestalului, imaginat 
doar cronologic, pentru că în artă nu sunt valabile 
ierarhiile; totuşi, legendara Darclée a fost aleasă de 
Puccini pentru rolul Floriei Tosca. Premiera 
absolută s-a ţinut la Teatrul Costanzi din Roma în 
14 ianuarie 1900, când românca de faimă 
internaţională a avut un succes enorm, încrustat 
pentru totdeauna în filele Enciclopediei dello 
Specttàcolo di Ópera. 

Noua victorie în rolul Floriei Tosca, deşi 
restrânsă la dimensiunile evenimentului local, are 
o semnificaţie anume pentru emulaţia produsă 
între interpreţi. Irina Scafaru Roşu are o voce 
aleasă, cu extensie care justifică tendinţa spre 
rolurile dramatice. S-a aureolat şi în concertul 
extraordinar al Operei la Filarmonica „Moldova“, 
în octombrie, cînd a interpretat în primă audiţie 
aria Elisabetei din opera Tannhauser de Richard 
Wagner, susţinută de autoritatea dirijorală a 
maestrului Gheorghe Victor Dumănescu. 

 În ultimii ani, opera Tosca a avut parte la Iaşi 
de colaborarea tenorului Stelian Negoescu, solist 
al Teatrului de Operă şi Balet „Elena Teodorini“ 
din Craiova, un reputat interpret în rolul 
personajului Mario Cavaradosi. Ne uimeşte cu 
spontaneitatea cântului, a mişcării, a comunicării 
în parteneriat scenic. Alura sa tinerească şi 
integritatea vocală, rămân neschimbate. A dat zeci, 
dacă nu chiar sute de variante interpretative în 
rolul lui Mario Cavaradosi, a transmis publicului 
din ţară şi admiratorilor de peste hotare, cu ocazia 
numeroaselor turnee efectuate, mesajul 
personajului prin care, credem, se regăseşte pe 
sine. 

Baritonul George Cojocaru, ideal pentru rolul 
Scarpia, datorită glasului puternic şi staturii 
impozante, s-a adaptat cu măiestrie la 

comportamentul onctuosului şef al poliţiei secrete, 
deşi trăsăturile sufleteşti îl distanţează cu totul de 
personajul duplicitar în care Puccini a adunat 
trăsăturile malefice ale satrapului fără scrupule. 
George Cojocaru dezvăluie faţetele caracterului 
respingător al lui Scarpia, pornind de la redarea 
meandrelor vocale, oscilante între exteriorizarea 
trunchiată a sentimentului şi planul odios, păstrat 
în taină. Atitudinea scenică decurge din impactul 
contrariilor. Faptul că solistul George Cojocaru se 
preocupă în principal de partea vocală, m-a 
îndeamnat să adun un mănumchi de aprecieri 
pentru participările succesive în dificilul său rol, 
începând cu debutul din februarie 2009 pe scena 
Casei  Studenţilor. Îl ofer acum, convinsă că 
George merită cu prisosinţă asentimentul unui 
vechi şi statornic prieten al familiei sale de 
vrednici muzicieni. 

Regizorul tehnic Florin Harbuz împlineşte 50 
ani de contribuţie efectivă la toate spectacolele 
Operei. Participant la înfiinţarea din 1956,  a ticluit 
cu pricepere din mecanismele scenei un ceas 
elveţian,  ajutat cinci decenii de subrdonaţii pe 
care a ştiut să-i apropie în acest scop. Îi urăm mulţi 
ani cu sănătate şi îl asigurăm că nimeni nu-l va 
întrece, pentru că tot ceea ce s-a petrecut pe 
podiumul Operei ieşene rămâne legat de elanul 
ireversibil al începutului!...

la nivelul discursului dramatic, nici prin rolul 
atribuit în acţiune, nici prin superioritatea 
exprimării trăirilor, a suferinţei, a culpei, fiecare din 
piesele enumerate prezervând linii prea vagi ale 
scenariului mitic stabilit mai sus. Există însă o 
tragedie scrisă de Euripide şi intitulată Oreste (408 
î.e.n.), care aduce oscilaţii ale istoriei deja cunoscute. 
Personaje legendare, care în versiunile uzuale ale 
legendei se află departe, sunt aduse aici împreună 
într-un moment de criză. Dramaturgul prezintă o 
nouă poveste, o invenţie, iar caracterele, deşi poartă 
aceleaşi nume ca în Electra, pot foarte bine şi ele să 
fie diferite, şi nu „gata-făcute”. Caractere de 
melodramă, ele rămân tragice numai în relaţie cu 
ceea ce au fost, fără un viitor posibil.

Ca invenţie, Oreste a lui Euripide se constituie ca 
o paranteză între cele două istorii binecunoscute, 
una a întoarcerii lui Oreste pentru a-şi răzbuna tatăl 
şi pentru a-şi revendica palatul – subiect al 
Choeforelor lui Eschil şi al Electrei lui Sofocle, şi alta, 
în continuare, urmărind purificarea lui Oreste, 
procesul şi achitarea sa în Atena – subiect al 
Eumenidelor lui Eschil.

Deşi acţiunile prezentate aici nu au precedent 
mitic, piesa este străbătută de ecouri ale familiarei 
poveşti. Euripide repetă în parte propria sa Electra, 
cu diferenţa că, dacă în această piesă se urmăreşte 
uciderea Clitemnestrei, în Oreste e urmărită 
pedepsirea Elenei, cealaltă fiică a lui Tindar. 
Calitatea de victimă o va deţine şi Hermiona, fiica 
lui Menelau, de gâtul căreia Oreste îşi apropie sabia, 
dar care, în final şi la porunca lui Apollo, îi va 
deveni soţie.

Dar piesa nu numai că evocă istoria trecută, ci, de 
asemenea, anticipează urmarea crimei săvârşite, dar 
şi aici avem schimbări de sens. Procesul lui Oreste 
pentru crimă devine aici un proces în faţa adunării 
publice a cetăţenilor din Argos. Dacă în procesul 
tradiţional vinovatul a fost însă achitat, aici el este 
acum condamnat, nu pe motive religioase, ci din 
raţiuni politice.

Apollo apare la sfârşitul piesei, anunţând 
procesul tradiţional ce va avea loc la Atena, 
asigurându-l pe Oreste de achitarea sa. Juriul va fi 
alcătuit din zei, nu din bărbaţi ai cetăţii, conform 
scenariului mitic. De ce a ales Euripide să aşeze noul 
conflict peste vechiul mit? Christian Wolff explică: 
„Euripides now lays bare the gap between everyday 
reality and the ancient story” (p 133).

Coflictul piesei Oreste rămâne în relaţie cu mitul. 
Pe de o parte el pare a se despărţi de tradiţia mitică 
familiară, generând o prăpastie în raportul 
prezentului cu trecutul. Dar pe de altă parte, există 
dese referinţe la acest trecut. Deşi nu mai are o 
conexiune viabilă cu prezentul, el este încă purtat ca 
o povară în prezent. Noua istorie, în termenii 
continuităşii tradiţionale a mitului, la care piesa 
revine spre sfârşit, putea să şi lipsească. Euripide a 
dramatizat aşadar un sens al deşertăciunii şi al 
inutilităţii care marca starea de spirit contemporană.

În ceea ce priveşte figura centrală a piesei, 
Oreste, trebuie observate oscilaţiile neprevăzute 
între luciditate şi nebunie, ca şi contradicţiile dintre 
scopuri şi stările sufleteşti. El doreşte deopotrivă să 
fie salvat de nebunie şi de ostilitatea cetăţenilor din 
Argos. Forţa principală a întregii piese stă în 
răzbunare, necazurile iniţiale ale lui Oreste 
reprezentând rezultatul acesteia. Răzbunarea esta, în 
definitiv, ceea ce Euripide şi mitul au în comun.

Constituindu-se într-un rechizitoriu al 
caracterului uman şi al lumii politice, conflictul 
inventat în Oreste se mişcă în cercuri care arată că 
acţiunea umană este zadarnică, întorcându-se 
întotdeauna în punctul care a declanşat-o, şi că, 
insuccesul ei e cauzat de lipsa de substanţă a 
sentimentelor.

Prin Electra şi Oreste Euripide oferă o versiune a 
mitului considerat din punct de vedere strict realist 
şi cotidian. Aşa cum observă V. Pandolfi, 
verosimilitatea caracterelor, absenţa idealizării 
reprezintă „o tendinţă sceptic-pesimistă asupra 
naturii umane” (p 110). Euripide toarnă în tiparul 
obligatoriu propria-i viziune asupra lumii şi a 
oamenilor, printr-o descompunere programată a 
conţinutului tragic.

(urmare din pagina 20)

philosophia perennis

Leonard Dumitriu asupra ansamblului, 
evidenţiindu-se faptul că interpreţii pot să o 
urmeze întocmai, punând un plus de bunăvoinţă. 

A fost onorant pentru soprana Irina Scafaru 
Roşu să reînsufleţească la moment jubiliar 
personajul Floria Tosca. În iunie, am urmărit 
debutul său în acest rol, trecut ceva mai 
neobservat la sfîrşitul stagiunii, între cele trei 
reprezentaţii care au constituit premiera operei 
Rigoletto. Solista a realizat o performanţă demnă 
de consemnat, deşi a intrat în spectacol doar după 
singura repetiţie generală, şi aceea dată 
parcimonios. Reluarea din 4 noiembrie, cizelată 
de regizorul Mihai Zaborilă, a oferit 
protagonistei un alt cadru al interpretării. Sigură 
pe tehnica vocală care, trebuie să spunem, rămâne 
perfectibilă prin experimentări viitoare asupra 
imaginilor muzicale, Irina Scafaru Roşu a condus 
în crescendo demersul muzical-teatral, cu 
intensificarea trăirii artistice spre finalul tragic. S-a 

(urmare din pagina 6)
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prin activitate vie, concretă”, şi-a motivat decizia 
forumul constituţional.

Cu acest prilej, ne amintim mult-citatele spuse ale 
lui V. I. Lenin: „de la intuirea vie la gândirea abstractă 
şi de la ea la practică, aceasta este calea dialectică a 
cunoaşterii adevărului, a cunoaşterii realităţii 
obiective”. („Pe vremuri”, adică acum mai bine de 
douăzeci de ani, spusele astea erau mult-citate.) 
Vedeţi că s-a rostit un cuvânt de-a dreptul fermecat: 
dialectică. Cuvânt din care derivă dialectica materialistă 
şi chiar materialismul dialectic şi istoric – obsesia 
propagandei noastre de dinainte de Revoluţie! 

O farsă a tinerilor hegelieni
Pe la începutul secolului al XIX-lea, tinerii 

hegelieni îi etichetau pe cei bătrâni ca „filistini”. Marx 
şi Engels, ca tineri hegelieni, erau materialişti  spre 
deosebire de cei bătrâni, care rămăseseră idealişti. Iar 
materialismul determinist de tip laplacean (de la 
numele lui Pierre-Simon Laplace) era în mare vogă, 
deci bătrânii erau de-a dreptul „prăfuiţi”. 
Controversa pornea de la supoziţia lui Georg W. F. 
Hegel din Ştiinţa logicii în virtutea căruia existentul şi 
non-existentul sunt identificate cu Spiritul Absolut. 
Faptul acesta alimentează o speculaţie de tipul: „când 
ceva există, atunci acel ceva nu există”, făcându-ne să 
plonjăm de-a dreptul în paradoxul mincinosului. 
Dacă am plonja în natură doar cu o parte a psihicului 
(afectul şi voinţa, de exemplu), n-ar fi o problemă: 
ceva îmi place, dar, din capriciu, pot spune peste o 
secundă că nu-mi mai place. 

Dar şi atunci o altă parte a psihicului, numită 
„gândire”, ne-ar putea întreba de ce ne-am răzgândit 
atât de repede. Iar curentul numit materialism dialectic 
are pretenţia să emită afirmaţii nu numai asupra 
întregului psihic uman, ci şi asupra materiei! Pentru 
că nu recunoaşte existenţa a ceva cu numele de botez 
Spirit şi nici manifestări individuale ale acestui spirit 
cum ar fi psihicul. Pentru că acest curent, de regulă 
reducţionist, încearcă să construiască psihicul ca pe o 
anexă a corpului! Şi are un argument puternic în 
favoarea sa: empiric vorbind, nimeni nu a văzut până 
acum psihicul detaşat de corp. Spre deosebire de 
materiaşti, dualiştii recunosc şi manifestările 
psihicului ca entitate separată de corp.

Dar era vorba de a opera aici aici, în domeniul 
social-politic, cu o dialectică blândă sau, dimpotrivă, 
cu una dură, chiar sălbatică. Să mai cităm următoarea 
propoziţie din Caietele filosofice ale lui Lenin, prin care 
„marele ideolog” îşi dă arama pe faţă: „Materialismul 
înalţă cunoaşterea materiei, a naturii, trimiţând la 
lada de gunoi pe Dumnezeu şi canaliile filosofice care-
l apără”. 

Cu alte cuvinte, eu îmi permit să fiu filosof, dar 
matale, canalie filosofică ordinară, nu mai vorbi în doi 
peri, contestând „realitatea obiectivă”, că te-nghite 
lada de gunoi a istoriei! Nici tu, practicantule al unei 
religii, nu mai vorbi de Dumnezeu, că propagi 
obscurantismul! Iată un caz în care patologia mentală 
(poate chiar psihică) este destinată unui „tratament 
ideologic de urgenţă” care, vai, poate trimite spre 
lagărele de concentrare!

Mă puteţi întreba de ce „defilez” cu V. I: Lenin. 
Într-un scheci al lui Vasile Muraru şi Nae Lăzărescu, 
personajul numit „preşedintele Truman” îi spune lui 
Stalin: „capitalismul e o eroare socială, dar socialismul 
este o eroare capitală”. O spusă genială: statul 
capitalist greşeşte din punct de vedere social, plasând 
economia de piaţă şi individul înaintea necesităţilor 
sociale, ceea ce face să crească în mod nepermis 
inegalitatea între indivizi  admiţând, să zicem, 
raportul de 40:1 între salariul minim şi cel maxim. 
Statul socialist greşeşte în mod capital prin elaborarea 
conceptului de „proprietate obştească” într-o lume în 
care individualismul este în creştere; în schimb 
micşorează raportul salarial pomenit mai înainte. În 
ultima fază a dictaturii, ceauşiste, în 1989, acest raport 
nu depăşea 5:1. 

Pe scurt despre mitologia schimbării democratice
Dintre două rele, trebuie ales cel mai mic: aceasta 

este dilema. Se vorbeşte şi de o soluţie „centristă”, prin 
care cele două sisteme economice pomenite mai sus 

Eu spun că mint

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU

Formularea din titlu trimite spre sofistică prin 
paradoxul mincinosului: eu spun că mint. Când 
cineva spune că minte este adevărat sau fals că minte? 
Este, desigur, o formulare inconsecventă. Un discurs 
consecvent este cel în care locutorul afirmă: dacă spun 
adevărul, atunci spun adevărul (şi nu falsul!). Un om 
consecvent cu sine nu îşi neagă atitudinile la orice pas. 
Cu atât mai mult convingerile.

O capcană logică
Discursul deschis prin formulări de acest tip riscă 

să fie şi incoerent. Un discurs coerent este cel în care, 
când locutorul spune: „sunt convins că p”, unde p este 
o propoziţie, nu mai are prilejul să spună ulterior „p 
este falsă”. Pentru a putea aplica unui text principiile 
logicii, acesta trebuie să fie cel puţin coerent: pe 
parcursul întregului text, locutorul îşi poate schimba 
sentimentele, stările de spirit, orientarea faţă de 
mediu etc., dar nu şi convingerile. Dacă admitem şi 
acest fapt, nu există o bază cognitivă a textului, 
deoarece psihicul uman este plin de capricii: el nu 
respectă, de regulă, natura (ca să ne conducă la 
adevăr). Uneori nu se respectă nici pe sine (ca să aibă 
grija să nu se contrazică din pas în pas).

Istoria aduce în discuţie un paradox medieval 
celebru: „Socrate, minţi”, spune Platon. „Ai dreptate, 
Platon”, spune Socrate. Retranscriem propoziţiile 
compuse de mai sus:

 „Socrate, minţi, spune Platon” = „dacă Platon 
spune adevărul, atunci Socrate minte”; 

„ai dreptate, Platon, spune Socrate” = „dacă 
Socrate spune adevărul, atunci Platon spune 
adevărul”.

Valoarea de adevăr a celor două propoziţii nu se 
schimbă dacă ele sunt inversate: dacă Socrate spune 
adevărul, atunci Platon spune adevărul; iar dacă 
Platon spune adevărul, atunci Socrate minte. Prin 
tranzitivitate şi prin „contracţia logică” a celor două 
propoziţii, rezultă că: dacă Socrate spune adevărul, 
atunci el minte. Cu alte cuvinte, am ajuns la un 
paradox.

Afirmaţia din titlu frecventează un domeniu 
patologic al mentalului. „Patologia mentalului” este 
un subiect mai puţin clarificat decât domeniul bolilor 
psihice. Când spun „mental”, să nu vă ducă gândul la 
formulări cam absconse cum ar fi „mentalul colectiv”, 
ci la mintea noastră cea de toate zilele. Şi cea de pe 
urmă, întrucât gândirea înseamnă, în primul rând râz-
gândire. N-o nimereşti chiar de prima dată, ba chiar te 
poţi „răzgâia” în răz-gândire. În ciuda relativismului 
metodologic care domină lumea de astăzi, nu te poţi 
răzgândi la nesfârşit în chestiuni de viaţă şi de moarte!

Şi parcă „boală psihică” sună destul de rău; în 
Germania oamenii se tratează şi pe la „cabinete 
filosofice”, permiţându-şi verificarea, în faţa propriei 
conştiinţe, a „scrântelii mentale” sau „existenţialiste”. 
În titlul articolului întâlnim, deci, o formulă-standard 
destinată „răsucirii” minţilor sănătoase. 

Consecvenţa discursului ştiinţific sau religios ne 
obligă să afirmăm că nu minţim. Sau că nu minţim 
când afirmăm ceva. Celelalte două formulări, „eu 
spun că spun” şi „eu mint că mint” rămân 
consecvente: prima dintre ele ilustrează redundanţa 
predicatului „adevărat” iar ce-a de-a doua, 
consecvenţa (involuntară, desigur, a) mincinosului: 
dubla negaţie conduce la afirmaţie într-o logică 
bivalentă.

Până nu de mult, doi dintre protagoniştii scenei 
politice, preşedintele şi fostul premier Tăriceanu, se 
învinuiau reciproc pentru faptul că mint. Adesea, 
subtextul este „şi eu mai spun câte o minciunică, dar 
minciunile celuilalt sunt mai gogonate”. Parlamentul 
afirmă că preşedintele a încălcat constituţia iar Curtea 
Constituţională, că n-a încălcat-o: preşedintele nu 
poate fi chiar un bibelou de porţelan în relaţia cu 
instituţiile statului. Dar argumentarea juridică a 
Curţii e de-a dreptul filosofică, glosând în jurul 
vigilenţei prezidenţiale. „Nici veghea, nici funcţia de 
garanţie nu se realizează pasiv, prin contemplare, ci 

(pentru că statul este definit, în primul rând, prin tipul 
de proprietate) să-şi împrumute reciproc proprietăţi. 
Dar această soluţie îşi are drastice limitări: 
proprietatea obştească (sau publică) este mult mai 
slab reglementată decât cea privată. Există chiar 
cetăţeni dispuşi o venereze pe cea din urmă ca fiind 
de-a dreptul „sfântă”!

Vârsta mea nu-mi permite să uit de experienţa pre-
decembristă. În orice dilemă „dialectică”, între a fi şi a 
nu fi, încercă să convoc şi amintirile mele pre-
decembriste. La urma urmei, este o experienţă 
politică, şi adesea, în situaţii de cumpănă, mă 
mobilizez cu îndemnul: „gândeşte, animalule!” 
Desigur mă refer la „animalul social” din mine, la acel 
zoon politicon invocat de Aristotel.

Făcând un salt în Epoca de Aur ateniană, să ne 
amintim că Aristotel a polemizat cu Platon în jurul 
tematicii „realităţii”, dar amândoi erau uniţi în atacul 
lor împotriva sofiştilor. Iar sofiştii cădeau pradă... 
sofismelor şi paradoxurilor. Acest paradox al 
mincinosului („eu spun că mint”) provoacă ştiinţei 
actuale adevărate coşmaruri. Dar eu, gândindu-mă la 
sofişti cu oarecare blândeţe, consider că puteau fi 
chiar admiraţi în calitatea lor de oameni cu o gândire 
liberă. 

Urgenţa răspunsului prin „da” sau „nu” la 
probleme cruciale dispare uneori pe fundalul actualei 
democraţii: nu te mai ameninţă nimeni să te înrolezi 
într-o tabără sau într-alta, dar rămâi, ca şi măgarul lui 
Buridan, la jumătatea distanţei între „da” şi „nu”. 
Dintre stânga şi dreapta, conservatori şi liberali, 
naţionalişti şi internaţionalişti ş. a. m. d.

Istoria materialismului dialectic, atât pe spaţiul 
nostru ideologic, cât şi pe cel ştiinţific, ar trebui să ne 
pună în gardă. Este uşor de construit, pornind de la o 
teorie mobilizatoare, o doctrină care se întinde mai 
mult decît teritoriul iniţial al teoriei. Un neamţ cu o 
gândire strălucită a spus: „materialism istoric” şi 
astfel remarcabilul Friedrich Engels (Dialectica naturii 
este şi astăzi o lectură de prim rang), anunţă o 
dificultate doctrinară. Pentru că, aşa cum nu poţi 
spune „materialism teoretic”, e greu de teoretizat 
„materialismul istoric”. 

Teoria şi istoria, sincronia şi diacronia sînt la fel de 
importante ca factori ontologici şi, aşa cum nu poţi 
pune forţele latente ale materiei într-o teorie, pentru 
că aceasta ar fi ilogică, nu le poţi pune nici într-o 
istorie, care ar fi „supra-logică”, datorită mişcării ei 
într-un continuum social mai vast. Senin, sub 
influenţa „tinerilor hegelieni”, Karl Marx rosteşte 
„materialism dialectic”, asociind fenomenului istoric 
legile hegeliene ale dezvoltării ideii. „Îl întoarce pe 
Hegel cu capul în jos” (în sensul că aplică teoria nu în 
domeniul spiritual, precum magistrul, ci în domeniul 
material), şi deja teoria şi-a depăşit competenţa, luând 
în primire substanţa, energia şi informaţia 
universului! De altfel, într-un tablou celebru al lui 
Rafael, Platon are privirea îndreptată spre cer iar 
Aristotel, care stă alături, are îndreptat spre pământ 
arătătorul mâinii drepte. 

Diferenţa e ca de la cer la pământ. Poate că 
revoluţionarii ştiinţei de azi ar trebui să reflecteze 
asupra destinului acestei enormităţi care se numeşte 
comunism (ca treaptă superioară a socialismului). 
Socialismul este aplicabil în sine pe piaţa bunurilor de 
consum şi a muncii („de la fiecare după posibilităţi, 
fiecăruia după muncă”), dar societatea mai are mult 
până la împlinirea devizei marxiste a comunismului: 
„de la fiecare după posibilităţi, fiecăruia după 
necesităţi”. Practicanţii contestării perpetue, a 
radicalismelor de diverse tipuri ar trebui să nu uite că 
se poate contesta ceva nu numai dur, ci şi cu blândeţe. 
Fără să te răţoieşti la om (sau, cine ştie, să-i doreşti 
puşcăria), ci povăţuindu-l.

Iar dacă nu vor face aceasta, dilema între a fi şi a nu 
fi într-o societate de tranziţie este irezolvabilă. 
Gândirea ştiinţifică cea mai avansată este împănată, 
paradoxal, de implicite religioase iar o ştiinţă aseptică, 
nemaipomenit de curată, fără un subiect cunoscător 
implicat, nu va exista niciodată. 

Noiembrie 2009 
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Tot în 1998, ingeniosul 
prozator ne oferă 
impresionanta surpriză, 
prin Institutul European 
din Iaşi, volumul Periplu 
prin memorie, pe care, 
remarcabilul om de litere, 
Constantin Ciopraga, îl 
cotează drept un „text 
chemând la raţiune”, iar 
Ion-Horia Bîrleanu „carte 
de înţelepciune”. Ea îşi 
are rădăcinile în inima 
unui talentat om, al unui 
român erudit, trecut prin 

convulsiile istoriei, tălmăcindu-i majorele sensuri, 
respectându-i realele valori şi respingându-i 
violenţele ori pseudoprincipiile. Cartea e articulată 
din evocări: „Muzeul inchiziţiei”, „O noapte în 
Infern”, „Fabrica de mucava”, „Zidul ruşinii”, „O 
tempora, o mores!”, alte povestiri în care semnatarul 
cărţii emite „ideea unei Europe unite, pacificate” 
devine, treptat, o realitate, un ideal, realizabile, în 
care crede cu fermitate. Se mai spune că Europa e 
expresia vieţii sau a morţii, „un continent atâtea 
secole în flăcări”.

Intelectualul oripilat e autorul volumului Vremea 
de apoi, înrudită ca tonalitate cu apariţia editorială 
menţionată, de vremurile neaşezate cu dramele ei 
existenţiale în care i-a fost hărăzit să trăiască. O 
epocă în care  a fost schilodită însăşi credinţa în om, 
în morală, în filosofie, în artă şi „in extremis”, în 
religie. Să culegi într-o carte decât chipuri şi imagini 
ale timpului trăit, conchide scriitorul Al. Husar, 
asemenea unui caleidoscop al secolului tău, e pentru 
un om al condeiului o datorie civică, de onoare. 
Autorul celor cca 400 de contribuţii în volume ori în 
reviste sunt judecăţi de valoare, înalte despre 
personalităţi ale istoriei politice şi culturale ori 
confraţi contemporani de breaslă întru credinţă de 

exprimare individualizatoare. Dintre ei men?ionam: 
Gheorghe Asachi, Stelian Baboi, Alexander 
Baumgarten, Constantin Brâncuşi şi Honoré 
Daumier, Vintilă Horia (Caftangioglu), Ionel Maftei, 
Iacob Mureşianu, David Prodan, Florian Porcius, 
Nicolae Titulescu, Sever Ursa, Aurel Vlaicu, 
Alexandru Zub şi încă atâţi alţii.

Alte variate texte răspândite în preţioase 
materiale de cultură, sub semnătura prolificului 
creator de artă, se referă la evocări de oraşe, de 
ctitorii, de biblioteci, de arhive şi aşa mai departe. Li 
se adaugă mituri, câmpuri ale intelecţiei – ca 
semiotica, dialectica, estetica etc., eseuri, reflecţii 
despre civilizaţie, cultură, despre existenţă, artă, 
pace, candoare, destin, vocaţie etc., note de călătorie 
şi altele.

În calitate de profesor coordonator al Catedrei de 
Literatură Universală a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi, a iniţiat, susţinând anumite instituţii 
culturale ieşene, cum sunt Muzeul Literaturii, 
Muzeul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”, Vila 
„Sonet” şi Muzeul „Alexandru Ioan Cuza” din 
Ruginoasa, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”, 
Casa Memorială „Otilia Cazimir”, Muzeul „Dimitrie 
Anghel” etc., etc. Om de litere şi estetică, devenea în 
anul 1985, la 31 decembrie, membru corespondent al 
Academiei Internaţionale de Hortis Et Naturalibus 
Prospectibus din Roma.

Cele două volume de versuri, primul de nuanţă 
subtil-meditativă, al doilea pur liric, romantic, 
sentimental, maestrul Al. Husar oferă o noutate 
necunoscătorilor. 

Irenikon, poezii publicate în anul 1990, la Editura 
„Dacia”, Cluj-Napoca, în care autorul, precum bietul 
Sancho Panza, aparent, nu vede şi nu aude decât 
morile de vânt şi, rătăcind fără paj, fără lance, fără 
coif şi fără scut, realizează anevoie că acestea 
(morile) au ruginit „cu aripile-n vânt adormite-n 
amurg nu mai ştie nimeni cine sunt”. Să urmărim 

autorul, în poezia deschizătoare a ciclului Inter 
Armia, în care vin lăcustele, ca pustele, cenuşii... din 
ce afunde depărtări, de unde şi până unde, 
acoperind zarea ca în descrierea similară a lui 
Neculce, de mare artă narativă. Au făcut menţiuni 
legate de primul volum de poezii, literaţi cu har 
poetic, Const. Ciopraga, Ion Buzaşi, Gheorghe 
Grigurcu din care am mai parafrazat.

În a doua carte de versuri, despre care au 
consemnat Ionel Savitescu, Vlad Sorianu, Dumitru 
Mateescu şi alţii, Alexandru Husar le oferă cititorilor 
Poeme de odinioară în anul 2000, Editura Augusta, 
Timişoara, atunci fiind octogenar. Să facem un 
popas introspectiv asupra catrenului din poezia Pe 
gânduri, a etapei ieşene: ... Şi dacă mă gândesc mai 
bine, / Poate nici eu nu sunt al meu. / Singur, în noaptea 
care vine, / Al cui sunt eu?...

Spiritul critic subtil care se degajă din catrenul de 
mai sus, asociat cu o riguroasă şi profundă meditaţie 
existenţială ne revelă „sine studio” imaginea unui 
vast imperiu, profilat la orizont simbol al ţării sale 
(al României), fericite deoarece e liberă, după cum, 
fericit e şi autorul poeziei. Independenţa e cel mai de 
preţ odor pe care-l are (poetul), dorindu-şi-l din 
toată fiinţa lui: „O ţară a mea, fără hotare / E tot ce 
am sau pot avea!” Ca spre sfârşitul poeziei, poetul 
să se întrebe dacă „cireşul”, „livada”, „cerul” care 
acum îi aparţin, ce soartă vor avea în viitor? În 
finalul poeziei, cu accente dramatice, poetul să-şi 
pună întrebarea crudă, îndoindu-se de tot ce a fost al 
lui şi a pierdut; chiar existenţa sa e o dilemă: „Poate 
nici eu nu sunt al meu”. Revine obsedant, 
răvăşindu-i sufletul, pustiindu-i-l. Un laitmotiv: „... 
Al cui sunt eu?” Căci se îndoieşte de însuşi faptul 
dacă el îşi mai aparţine .

Ilustrul estetician a conferenţiat pe teme de 
interferenţă între istorie şi cultură la care au 
participat studenţii ieşeni de la Litere, de la 
Filozofie, profesorii-filologi, cursanţii universităţilor 
populare din Iaşi, Bucureşti, Vaslui, aderenţii 
„Clubului Artelor” din cadrul Casei de Cultură a 
Tineretului şi Studenţilor din Iaşi, studenţii 
Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat „San 
Marcos” din Lima, precum şi participanţii la ciclul 
de conferinţe despre poezia română a Institutului 
Naţional de Cultură din Lima, capitala Perului. 
Maestru al elecvenţei, cum puţini oratori ni s-au dat 
să întâlnim pe terra, Alexandru Husar, a onorat 
invitaţia la manifestările intermediate prin Institutul 
de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, al 
Institutului de Filosofie al Academiei Române, ori al 
Comisiei de Teoria şi Istoria Artei de la Filiala Iaşi a 
Academiei Române, al cărei membru şi preşedinte i 
s-a dedicat exemplar, încă de la înfiinţare.

Neobosit animator cultural, profesor 
coordonator, expert în ştiinţa filosofiei, venerabilul 
om de litere este iniţiatorul, organizatorul 
manifestărilor unor bogate, entuziaste manifestări 
ale Societăţii pentru Răspândire Ştiinţei şi Culturii 
etc., etc., participanţii manifestărilor coordonate de 
Comitetul Judeţean de Cultură şi Artă Iaşi, 
participanţii la Festivalul de Poezie „Mihai 
Eminescu”, adepţii „Zilelor Culturii Călinesciene” 
(de la Oneşti), a Zilelor „Mihail Sadoveanu” (1977), 
participanţii la colocviul consacrat aniversării a 160 
de ani de teatru românesc (1976); specialişti în 
cadrul Simpozionului „Mihai Codreanu în faţa 
timpului” sub egida Filialei Iaşi a Academiei 
Române (1977); audienţii prelecţiunilor populare ale 
Junimii (prilejuite de Sesiunea consacrată lui Ion 
Creangă, şi aşa mai departe. Pentru studenţii săi de 
la Facultatea de Litere, cărora mentorul Al. Husar le-
a ţinut cursuri de Poetică, de Probleme 
fundamentale ale artei, de Teorie a artelor plastice şi 
literaturii, Istoria critică a esteticii şi de Istorie a 
ideilor estetice, de Stilistică, de Introducere în ştiinţa 
literaturii, de Istoria literaturii universale, de Poezie 
română contemporană etc., etc., precum şi cei de la 
Facultatea de Filosofie care l-au audiat pe Maestru la 
Istoria esteticii (1960-1964). Domnia sa a socotit că se 
cuvine a le fi „un mesager al frumosului”. Prin 
aceşti tineri avea să se regăsească el însuşi „mai om, 
mai aproape de oameni şi de viaţă şi nu în ultimul 
rând – mai aproape de artă”! 

În semn de recunoştinţă a relevantei Domniei 
sale profesări în instruirea multor generaţii de 
filologi, la a LXXX-a aniversare, Senatul Universităţii 

„Al. I. Cuza” i-a decernat înaltul titlu de profesor 

emerit, acestui distins erudit, savant de reputa?ie 

na?ională şi universală.
A înţeles să se integreze în fundamentalele 

dezbateri asupra izvoarelor şi statutului limbii, la 
numele, la condiţia statală a „autohtonilor” de peste 
Prut. Prin creaţia Lecţiile istoriei (1995), autorul oferă 
o exemplară replică, o scrisoare deschisă la adresa 
unui „om rătăcit, la propriu şi la figurat, prin 
hăţişurile istoriei şi filologiei”, expreşedintele 
Republicii Moldova, care în februarie 1994, la „Casa 
Noastră” din Chişinău, reactiva „basnele” 
referitoare la „poporul moldovenesc” şi „limba 
moldovenească”.

Această pseudoistorie aparţine fabricaţiilor 
propagandei sovietice de-a lungul deceniilor. 
Recunoaşterea marelui merit de necontestat al 
maestrului Alexandru Husar, n-a aparţinut lui 
Mircea Snegur, ci devotaţilor colegi întru grai şi 
suflet din breasla literară, prezidată de 
academicianul Mihai Cimpoi.

Cu privire la capodopera Pro Eminescu, autorul a 
introdus doar o parte din cele 58 de studii, analize, 
eseuri etc., dedicate „adevăratei noastre identităţi de 
spirit şi de cultură în lume”, care este Eminescu. Prin 
acest studiu temeinic, însemnat prin autenticitatea, 
originalitatea şi profunzimea judecăţilor, AL. Husar 
exprimă magistral corelaţia între istorie, filosofie şi 
creaţie poetică.

În ansamblul cărţii, se subliniază factorii 
determinanţi ai civilizaţiei, interpretarea 
umanismului în esenţa sa, înţelegerea timpului şi a 
redimensionării actului de creaţie, revenirea la 
autonomia Transilvaniei ca premisă pentru crearea 
unităţii politice a românilor din ţară şi de peste 
hotarele ei, apropiindu-ne, până a ne uni cu 
Eminescu. Acesta a trecut prin lume observând-o 
„cum a fost şi cum va fi” de unul întreg, actual, 
interesează omenirea, nu doar conaţionalii. Relaţiei 
naţional-universal îi revine un rol radical în 
orizontul recepţionării liricii, a creaţiei eminesciene. 
Alex. Husar evidenţiază că Eminescu rezonează cu 
spiritualitatea contemporană, tocmai când, acum, 
într-o Europă gata, să apună din punct de vedere 
vital, între viaţă şi moarte, după atâta vreme în foc, 
renaşte ca pasărea Phoenix din cenuşa-i proprie. 
Dacă testamentul său poetic este mărturisit prin 
Robert Frost din Anti-Gog, anume că poezia are la 
temelia sa un program, semnificând o profundă şi 
sinceră emoţie, o mare palpitaţie a spiritului în 
vastul domeniu al culturii, istoriei, literaturii, artelor 
etc., remarcabilul ctitor de capodopere în proză, 
poezie şi artă rămâne între multele-i preţioase 
contribuţii creatoare, prin memorabilul crez de 

incontestabilă noble?e, artistică şi umanistică: „Nu 
estetica în sine am dorit să înţeleagă studenţii, cât 
totalitatea culturii, într-o epocă în care cultura şi arta 
(ca parte a ei integrantă) devin garanţia demnităţii 
umane şi, prin artă, omul devine mai bun.”

Arbitru al elegan?ei stilului, Maestrului 

Alexandru Husar i se recunosc virtu?i cum este 

înalta artă de a interpreta studen?ilor Domniei sale, 

făcându-i să în?eleagă esen?a operei poetice „de 
facto” a lui Mihai Eminescu. Strălucitului har divin 

propriu autorului căr?ii Ideea europeană de a 
introspecta fenomenul liric eminescian îi succede 
organic o altă rarissimă însuşire „sui generis”, 
anume, răbdarea, semnul oamenilor aleşi, al geniului 
cum o definea Goethe, umanismul profund, 

impresionanta-i erudi?ie, prin competen?a genială a 

omului de litere, un exeget acrib inegalabil fa?ă de 

scriitorii iluştri şi crea?iile lor, capodopere, cărora, 
mâna de maestru a lui Alexandru Husar le făcea 

anatomia şi semiologia cu vestita elocven?ă cum nu 

ne e prea dat în via?a cotidiană să întâlnim astfel de 
specimene: „Maestrul Husar explica esenţa unui 
geniu, / Cu Eminescu, opera, poetica-i gândire; / El, 
„Rege al poeziei”, ivit într-un mileniu, / Să mântuie 
destine prin dreapta sa menire. / Izvor de omenie, 
împărtăşind povaţă, / Alexandru Husar, om erudit 
în arte; / Expert al elocvenţei, cu zâmbetul pe faţă! / 
Vorbea de Kant, de Shakespeare, din raţiuni înalte” 
(Poezia Iaşii marilor iubiri, din vol. Ostatic… şi 
totuşi…! P 59, Editura Printco, Iaşi, 2005, de Petre 

Her?anu).

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

Petre HERŢANU

personalităţi ieşene
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Academia Păstorel
Citesc, ştiţi desigur că pensionarii au obiceiul acesta, în ziar, despre 

modificarea Codului Penal şi mă cam uimesc de prevederile numite 
ale „ripostei proporţionale”. Mai pe înţelesul meu, adică, dacă mă 
atacă un infractor şi am nefericirea de a fi mai solid decât el, şi îl lovesc, 
sau Doamne fereşte, îl rănesc, am făcut rost de o condamnare destul de 
consistentă, pentru că am ripostat neadecvat, disproporţionat, deci. 
Destul de contrariat, pornesc să discut respectivele texte cu nea 
COSTANDACHE, administratorul de bloc, un om care la viaţa lui a 
făcut parte din „structuri”, iar acum are carnet de membru al unui 
partid de guvernământ, aşa că este, de departe, cel mai indicat să mă 
lămurească. Bat la uşa de sub scară, uşa biroului său, aud un muget şi 
intru. Spre norocul meu sunt cu plata la zi, prin urmare, peste ochelarii 
lipiţi cu leucoplast, nu ţâşnesc fulgere ci doar o privire vag 
dispreţuitoare. Vocea domnului administrator, cam afectată de 
drojdie şi „lulele patriotice” mă avertizează:

- Şterge-te pă picioare, băi, tov... ăăă, băi, dom' ANGHELUŞ, că acu' 
măturai p-acilea-şa! Mă execut şi după ce sunt descusut asupra 
scopului pentru care deranjez, primesc voie să mă aşez. Asta, deoarece 
nea COSTANDACHE devine extrem de amabil când e vorba să explice 
ceva din domeniul legislativ sau politic, considerându-se un fel de 
enciclopedie aproximativ vorbitoare.

Pe parcursul a cam două ceasuri, în timp ce legumea litruţa de 
bastârcă cu care venisem înarmat, mi-a desluşit, răbdător, că: „aştile-ai 
regulili dă la Uniunea Europeană, băga-mi-aş io picioarili-n eli sî-m' 
bag, cî, la vremea mea-i băteam cu funia udă şî, io-ti, n-o murit chiar 
toţ'. 

În esenţă, m-am lămurit că este vorba de construcţia europeană a 
unui climat de respect al drepturilor omului şi că, numai aşa, adoptând 
acest set de măsuri, ne putem circumscrie  acquis-ului de naţiune 
civilizată, în conformitate cu standardele europene. Ajuns acasă, i-am 
explicat şi soţiei, nu că ar fi interesat-o, însă părea cam pusă pe scandal 
fiindcă întârziasem la masă şi puţeam a tutun mai rău decât domnul 
CIRICU de la trei, de profesie consumator la crâşma din colţ.

Dar, peste numai trei zile mi-a fost dat să verific în practică 
înţelepciunea acestor prevederi legale. Veneam de la piaţă, pe la ora 
opt, cu ceva verdeţuri şi o pâine în punga de plastic, când, în holul 
blocului, l-am întâlnit pe NELUŢU, un tânăr care crescuse sub ochii 
noştri, acum de aproximativ treizeci de ani, sărit bine de suta de 
kilograme, barbugiu împătimit, cu tot ce înţelegem prin asta. Îmi bloca, 
fără efort, uşa liftului, având, ca de obicei, ochii lăcrimoşi plus un 
puternic iz de basamac. I-am dat, politicos, bineţe ca să nu fiu 
considerat, în spiritul noilor reglementări, provocator de conflicte. M-a 
privit destul de tulbure şi mi-a răspuns vesel:

- Hai, noroc, băi, nea, să moară mă-ta, de nu sări tu cu o ţâgarie acu'!
Aici am avut un moment de inspiraţie şi i-am dat un răspuns 

adecvat legislaţiei, spunându-i că eu nu fumez. NELUŢU se holbă 
uimit, păru totuşi să înţeleagă, şi, prin urmare, mi-a spus ceva mai 
nervos: 

- Bă, dacă n-ai, n-ai, da' cu banu' poţi să sări, că-m' iau io şi singur! 
Aveam şi aici o ripostă proporţională, de mare bun simţ, deşi cam 

acidă. Am început să-i explic omului că fumatul este nociv, iar eu am 
dat toţi banii pe legume, la piaţă, iar alţii... Nu prea am apucat să termin 
deoarece, NELUŢU fiind probabil grăbit, mi-a dat o palmă 
prietenească de am crezut că m-a lovit trenul. Pe când îmi recuperam 
proteza şi ochelarii, încercând să mă ridic de jos şi căutând o ripostă 
proporţională potrivită aceste noi situaţii, în jurul nostru au mai apărut 
câţiva vecini din bloc, oameni paşnici şi, cred, buni cunoscători ai 
noilor prevederi legislative, care ne priveau cu destul interes, însă de 
intervenit, nu interveneau, deoarece, asta era clar, ar fi dezechilibrat 
dramatic raportul de forţe, ieşind astfel din limitele legale. Nici nu am 
remarcat faptul că, de la etaj, ne privea, chiţcăind, ca un şoricel care-a 
găsit brânza, extrem de bine dispusă, madam CALOMFIRESCU, o 
scandalagioaică şi o bârfitoare fără seamăn în tot cartierul. Şi, ca să facă 
ea şi mai profundă criza de legitimitate prin care treceam, s-a dus 
repede la nevastă-mea şi a scos-o din casă cu urlete şi chirăieli, precum 
că:

- Hai, iute, afară, madam ANGHELUŞ, că-l omorâră golanii pă 
dom' PETRICĂ!
Nevastă-mea, o fire extrem de săritoare şi o ignorantă desăvârşită 
în materie de legislaţie, a ieşit valvârtej din bucătărie, înarmată (ca 
să vedeţi până unde duce necunoaşterea legilor!) cu o tigaie, a 
coborât în hol şi, nici una, nici două, a început să-l pocnească pe 
bietul NELUŢU cu tigaia în cap. Cum îmi regăsisem ochelarii, m-
am îngrozit. Era vorba de atac cu mâna înarmată împotriva unui 
om lipsit de apărare. N-am apucat să intervin, deoarece până să mă 
ridic, NELUŢU a început să ragă: „săru-mâna tanti, da' ce ţ-am 
făcut io dă dai, auleeeooo”, şi a tulit-o afară. Îngrijorat peste măsură 
de posibilele consecinţe ale intervenţiei soţiei, i-am făcut, în timp ce 
mă bandaja, un plan de apărare în instanţă, în caz că NELUŢU ne-
ar fi acţionat în judecată, mai ales că acum avea şi o mulţime de 
martori. Spre norocul nostru, simpaticul băiat s-a dovedit a avea un 
mare caracter şi nu a întreprins nimic. Ba, mai mult, după vreo 
două zile când l-am revăzut, în piaţă unde fura mere de pe tarabe, 
ne-a salutat plin de respect. E drept, mai mult pe nevastă-mea. Abia 
acum am avut toate argumentele pentru a-i demonstra bunei mele 
soţii ce înseamnă o ripostă proporţională. Păi, dacă aveam eu 
nechibzuinţa de a-i crăpa capul cu morcovii din sacoşă? O încurcam 
de nu ne vedeam! Că pedeapsa este de la doi la cinci ani, fără 
suspendare! 

Rondelul reveriei ieşene

În metropola culturii
Cu parfum,visări şi şoapte,
Seara pe la ora şapte
Fetele-şi arată nurii.

Orologii bat în noapte,
Cântă-n strună trubadurii,
În metropola culturii
Cu parfum,visări şi şoapte.

Dar ca-n mijlocul pădurii,
Cei cu minţile necoapte
Ţipă-s puşi pe grave fapte,
De îţi vine să te-nfurii…
Pe metropola culturii!

                  de Aurel Popescu

Sponsor matrimonial

Galant şi „dezinteresat”
Mi-a dat concursul să mă-nsor;
Râvnind, în schimb, cum am aflat,
La…dreptul meu de autor!
 
Berea

Berea, spun la toţi pe şleau,
Nu-i nici vin şi nu-i nici apă.
Pentru gust azi mulţi o beau,
Însă cei mai mulţi, se-adapă! 

Similitudini

 Vinuri şi femei, întruna
Tot râvnind pe cât încap,
E riscant, mai totdeauna
Ţi se pot urca la cap!

de Mihai Cosma

Rondelul accepţiunii noului
(Şefului meu)

Ca drept dovadă că adoptă noul
Ţinea să ne convingă-n orice clipă
De avantajul muncii în echipă
Ca-ntr-un slogan ce-i domina biroul!

 Şi-ntr-un "love story"el fiind eroul
Când prin oraş îl întâlneam în pripă,
Era mereu la braţ c-o ...nouă tipă
Ca drept dovadă că adoptă noul!

Şi-acum din schiţa ce se înfiripă
De-ar fi să-i completez deplin tabloul,
Vă spun că-n presă a vuit ecoul
Că ar fi contractat şi "noua gripă"
 Ca drept dovadă că adoptă noul!

de Vasile Vajoga

Rondelul dublei imagini

În interviuri, ţara-i floare, 
Pentru supuşi, e un dezastru 
Bugetul n-are un piastru 
S-ajute la salarizare. 

Fiindcă Guvernul nostru – astru – 
Să reformeze, nu-i în stare... 
În interviuri, ţara-i floare, 
Pentru supuşi e un dezastru. 
 

Riposta proporţională
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Şi vede bine fiecare 
Cum traiul ni-e tot mai albastru, 
Cu post sever, ca de sihastru, 
Dar când ieşim peste hotare, 
În interviuri ţara-i floare ! 

                   de Constantin Iuraşcu- Tataia

Unei doctoriţe cu mult farmec 

Ca pacient pot afirma 
Că tu ai calităţi, comori: 
Ca medic bun poţi vindeca, 
Iar ca femeie poţi s-omori. 
  
Unui contabil necinstit 

Minunat contabil, fiu de cârciumar, 
Învăţând la tata, încă de copil: 
Minus în registre, plus în buzunar 
Şi-apoi un cont propriu, o, ce cont… abil! 

de Petre Paul Dimitriu 

Unei doamne cu picioare frumoase
                            
Privind-o lung îmi spun mereu,
Prins de-o sublimă încântare:
Ce splendid ar fi versul meu
Să aibă-asemenea picioare!

Menestrelului Iaşilor, Dorin Cernei
                                
Ai succese şi-i firesc,
Ai şi voce şi chitară,
Şi-n căsnicie îţi doresc,
Să-ţi fie muzica uşoară!

Crezul profesional  
                
Poeţii trebuie să ştie
Să lupte şi să sângere,
Căci libertatea-n poezie
E-o straşnică constrângere.

Păstorel Teodoreanu, ofiţer de artilerie
                                
Ieri, majurul Ieremia
L-a-ntrebat spre dimineaţă:
”Ce să fac cu bateria?”
”Pune-o repede la gheaţă!”

Unui prieten de pahar ce-şi înşeală nevasta

Bărbatul e pe chef pornit
Şi Lesne(a) cade în ispită,
Când are-n faţă vin cinstit
Şi o femeie necinstită!

de George Lesnea
Lumea 

E-o scenă uriaşă, ştim precis, 
Dar ne-ntrebăm, aşa cam fără rost: 
„Jucăm cu toţii chiar atât de prost, 
De nu obţine nimeni nici un bis?!” 
  
Originalitate 

Un rege urmărindu-şi scopul, 
Spusese: „După noi, potopul !“ 
Mai marii noştri schimbă-un pic 
Spunându-şi: „După noi, nimic !“ 

de Eugen Deutsch

Noiembrie 2009 

Grădina  lui  dumnezeu
Mare e grădina lui Dumnezeu, dar prea mulţi îi sar gardul…
Orice cal ajunge gloabă (folclor).
Problema noastră e ca suntem consideraţi homo sapiens, chiar dacă nu vrem.
Nae: "Cum viitorul ne atârnă la toţi în faţă, sper să ne revedem cândva.."
- Puteţi mânca fără grijă, nu se mai vede nici un microb! (citat convins).
Lumea, fără proşti, ar fi plicticoasă si jalnică.
Ştii ce nu găsesc? Numai ce caut!
"I-au făcut un monument funerar atât de elegant, să mori de invidie!"
Teza de doctorat: "Uitatul în sus şi privitul în jos".
Golan si gentleman…
Exigenţa este o calitate sau un defect…Depinde cum o priveşti…
Aflat în relaţii proaste cu logica.
Patriotismul este iar la moda. Anul acesta se poarta strâns în talie, cu croiala joasă, populară.
Uneori, mi se pare că am nimerit într-un secol greşit.
" N-au decât sa se sinucidă între ei" (despre terorişti).
"Şi nu-l mai confundaţi pe Dumnezeu cu o societate particulara de binefacere..."
Un epitet: "infractor cultural".
Necazurile lucrează în trei schimburi...
Cât durează la dumneavoastră un "vin imediat"?
Elitele sunt subţiri.
Adevărul poate fi descoperit numai dacă, mai întâi, a fost acoperit.
Dacă eram şi modest, aş fi fost perfect!

Dorel  SCHOR



literatură universală
„Sfânt pământ al Dardaniei
Suferind şi perpelit prin secole
Încă luminezi
Şi-ntreagă lume sclipeşte
Cu raze de iubire
Împreună cu regina mea
Suntem mugurii Dardaniei”

Engjëll Koliqi, Frumos pământ ai iubirii/  Tokë e bukur 
dashurishë

În Italia trăieşte de secole o numeroasă comunitate 
albaneză (am putea aminti o serie de nume, dar în 
orice listă ar figura, de pildă, Girolamo de Rada), 
despre existenţa şi activitatea căreia s-au scris tomuri. 
Istoria Albaniei (ca şi a multor ţări din Estul Europei) a 
fost zbuciumată, ducând la valuri ale exodului 
albanezilor; sunt cunoscute/ discutate, între altele, 
cele din secolele XIV-XV – către Italia în special, 
secolele XVII-XVIII – spre zonele balcanice, Austria, 
România, Serbia, Grecia, Istanbul etc.; secolul XIX – 
România, Bulgaria, Serbia, Grecia, Egipt, sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului  XX – 
America ş.a..

 Unii dintre cei ajunşi în Italia au scris poezie şi în 
limba albaneză. Dintre ei, în ultimii ani, am colaborat 
cu Baki Ymeri la câteva cărţi, între care cele semnate 
de Mardena Kelmendi şi Vitore Stefa Leka. Acum, 
Baki Ymeri propune cititorului de limbă română un alt 
nume din comunitatea albanezo-italiană, Engjëll 
Koliqi, pedagog, scriitor, publicist, născut la 10 
noiembrie 1956 în satul Stublla de Sus, comuna Vitia 
(Kosova), actualmente vieţuind în Italia.

Sub titlul 
Engjëll Koliqi, care se consideră şi 

„mugur al Dardaniei”, grupează o serie de poeme în 
general scurte (majoritatea până în 10 versuri), scrise 
într-un limbaj cel mai adesea direct, cu tropi 
nesofisticat alcătuiţi, în care vorbeşte despre iubire, 
istorie dar şi despre cele pe care doreşte a le simţi şi 
făptui împreună cu „regina” lui: „Eu cu regina/ Cu 
multă îngăduinţă/ Am preluat tronul iubirii”. Pentru 
el şi „regina”, în viaţă, scria autorul, nu există altă 
destinaţie decât „Iubirea/ Şi numai iubirea”. Iar 
pentru a găsi calea către acest „tron al iubirii”, nu doar 
pentru sine şi iubita sa, fără răgaz (Fără pierdere de 
timp/ Pa humbur kohë) trebuie adunate „prin secole 
toate legendele”, trebuie „să intrăm în istorie/ 
Cronicile toate să le răsfoim/ Împreună”.

Nu este singura dată când vorbeşte despre acest 
„împreună”. Căci vede această iubire strâns legată de 
istoria neamului, de locurile natale: „Împreună cu 
regina/ Cu binecuvântările miracolelor/ Vom porni o 
nouă viaţă/ Acolo/ În pământul meu antic// În 
sfânta Dardanie/ Să cultivăm iubire”. 

Scrisul său este mai curând o haină pentru mesaj. 
Mesajul iubirii, al binelui pe care doar iubirea îl poate 
aduce nu doar lui, ci tuturor, căci „În trucul 
intereselor/ Nu mai e iubire/ De aceea/ Atâtea vieţi 
se pierd”. Şi istoria trebuie scrisă cu iubire „ca să nu-i 
cadă stâlpii”. 

Vorbeam despre relaţia dintre ce are de spus şi 
scriitura lui Engjëll Koliqi (în care pare că versul este 
„subordonat” mesajului), şi aceasta este, cred, grila în 
care trebuie privit acest volum. Nu atât în sensul unei 
stricte analize prin prisma utilizării metaforelor, ori a 
construcţiei versului. Nu cred nici că trebuie abordat 
stricto sensu ca un volum al „emigrantului”, al „celui 
plecat de acasă”, căci mesajul este într-o măsură bună 
diferit. Autorul nu se simte plecat decât pentru o 
vreme, dar şi aşa el este aproape în gând, în scris, în 
planuri şi în ceea ce făptuieşte de „acasă”. Astfel, în 
scrisul lui vorbeşte despre proverbele, „tradiţiile 
sfinte” ale neamului, „antica ţărână a Dardaniei” în 
care le va cultiva, întoarcerea acasă (şi scrie Engjëll 
Koliqi, „cu porunca mamei”, va reveni curând, 
împreună cu regina, „în glia dardană”, pentru a 
împodobi acel „tron al iubirii”).

Este, fără îndoială, alt fel de a scrie, dacă am 
compara cu celelalte volume de versuri ale poeţilor de 
limbă albaneză din Italia traduse de Baki Ymeri. Asta 
deşi există şi „puncte comune” – să amintim doar, în 
nuanţe diferite abordate – istoria (mai îndepărtată sau 
mai recentă), locurile, tradiţiile albaneze. 

Concluzionând, Engjëll Koliqi pare că a scris acest 
volum mai curând pentru a transmite un mesaj de 
credinţă întru iubire şi neam, folosind un limbaj direct, 
concis, fără risipă de cuvinte şi figuri de stil. 

Engjëll Koliqi, 
versiunea în limba română 

de Baki Ymeri, Projekt poetik/ Proiect poetic - Poezie 
albaneză din Italia, Bucureşti, 2009

Să schimbăm lumea cu iubire/ Ta ndërrojmë 
botën me dashuri, 

Să schimbăm lumea cu iubire/ Ta 
ndërrojmë botën me dashuri, 

Balcanica

Poezie arabă contemporană

Copila îngropată de vie
Fatima Al Jimzaoi (Tunisia)

O, omul care
Aleargă
Pe aleile spiritului
Veghind
Nişele vârstei

O, Domnul care călătoreşte
Prin celulele fiinţei mele
Nu-mi aduna lacrimile
Încă şed
Pe ţărmul de unde ai plecat

Gustând
Urma picioarelor tale
Întipărită
În solul inimii
…
buza mea a rămas
până acum
alipită
de fruntea morţii

Nu-mi aduna lacrimile !
Nu-mi aduna lacrimile…!

Tu, tată al meu,
când ai închis ochii,
m-ai uitat
atârnând acolo…
sorbind
amărăciunea
pierderii
ca un opiu negru
…
De câte ori
Reuşesc să scap
O sădesc iar şi iar
Şi…
Fruntea morţii
Încă
Până acum
Zâmbeşte
de pe geamătul buzei mele

Primul joc
Muhammad Alsalih Al-Gharisi (Maroc)

Eram copil.
Visele mele desenate-s

Pe aripile fluturilor.
Amintirile mele tatuate-s
Pe uşi şi pereţi.
Cântecele mele se regăsesc în ciripitul vrăbiilor.
Copil eram,
Vânându-mi visele pe aleea timpului,
Cochetând cu speranţele.
Copil eram,
Jucându-mă cu vântul,
Şi când cădea întunericul,
Priveam lanţul de munţi.
Întindeam mâna spre o Lună care nu venea niciodată.
Plângeam după poala mamei
după primul meu joc.
Şaizeci de visuri au trecut,
Cu toate astea încă sunt copil,
Cercetând ale mării sirene,
Construind castele de nisip.
Copil încă sunt,
Încăpăţânat ca un val.
Vântul împrăştie ce-am construit.
Eu vânez… Ei vânează.
O, timpule!
Când se va termina ăst joc?
Trăim doar pentru suferinţă.
Cât va mai fi aşa?
Construim doar ca să pierdem
Cât va mai fi aşa?
Cât timp vom continua să înşfăcăm vântul
Şi păpuşile de ceară vor continua să se topească
Sub soarele Adevărului?
Cât timp vom continua să cărăm bolovanul viselor noastre
Între poale şi pisc?
O, copile – locuitor al coastelor,
Azi,
Zâmbetul crucificat se va naşte
Pe buzele copiilor,
Şi copilul din noi va zbura cu plăcere,
Creşte, deşi vă spun, nu, nu creşte.

Numai Timpul.

Tu te-ai născut copil,

Copil rămâi

Doar tu, mereu,
Joci primul joc…

Fragmente
Sanaa Cheddal  (Maroc)

Garduri roase
Furtunoasă şi sălbatică mare,
Şi o barcă, cu bordul zdrenţuit,
Picioare în aşteptare,
Şi cioburile mării
atavicele strigăte ale Speranţei
valurile sparte de grămezile de pietre pietrele uitate
O umbră hoinară
învăluită în voalul întunericului,
înghiţind sărătura puternică a trupului ei
şi plonjând în adâncuri.
Valurile au cântat
Oraşul s-a prăbuşit
Încet, încet,
Părăsind catargele pentru pescăruşii atârnând în aer.
Balena s-a revoltat,
Şi din gura ei un zâmbet timid s-a revărsat,
Povestind amăgitor despre o umbră hoinară din adânc
Cu ochi cavernoşi
Obraji albaştri,
Vorbind, povestind,
Despre lumina străzilor oraşului,
Despre hărmălaia şi frecuşul din oraşele buimăcite,
Şi despre frunzele fărâmate,
Şi cioburi de carafe ruginite
Şi despre fragmente.
O lume se prăbuşeşte
Prăbuşeşte…
Prăbuşeşte… spre adâncuri.

Visând Soarele  
Aziz Al- Gharbawi (Maroc)

Cerul s-a schimbat.
Tovarăşul şi-a înlocuit ochii.
Universul nu mai e un port.
Cine râvneşte lacom la poezie?
Timpul nu mai e un depozit de amintiri.
Vorbitul nu mai înseamnă fugă.
Iubita nu mai este-aceeaşi.

Cine e acela care aşteaptă să vadă pâinea,
Ori apa din izvorul poemului,
Sau un nou chip în paginilor ziarelor…?

Cine e acela căruia zilele nu i-au aprins focul cuiva,
Nu te-ai aşteptat tu aşteptat ca el să fie o altă fiinţă în fiece zi, 
chiar tu,
Sau să emane un nou parfum …?

Ucide aerul apa?
În aer poezia moare.
În apă iubirea moare.
În amurg, întunericul îmi jefuieşte inteligenţa
Vrăbiile îşi fac partitura
Mângâierile se-mprăştie pe toţi pereţii

N-ai însoţit insectele vântului
nici n-ai auzit taina vânătorului adormit
ca şi zorii pe colină,
visând la dansul soarelui în tării.
Cine este acela care aşteaptă soarele în taină,
Şi zilele nu l-au putut dezrădăcina forţat,
Şi nici nu i-au dat o piele veninoasă
Ori o inimă oarbă?
Cine este cel ce doarme,
Încovoindu-se şi-îndoindu-se…
Ar putea fi acele mere ale lui Adam
E aidoma unui val înecat în apă?

Puterile-au fost sporite de celebra iubiri a lui Zeir Salam
Ori din cauza acelui cântec, „Să ne oprim aici şi să plângem”, 
al lui Amero Kais
Ca o amintire din memorie
El a văzut două păsări în colţurile ochilor lui:
Una n-a murit de săgeţile poetului
Cealaltă, care a făcut-o ziua
Tot dispare
Până ce devine-un simbol
Şi se transformă-n dorul
dintre două inimi,
Şi un strigăt sufocându-se golul lacului.

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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Mesaj pentru o lume sub raze de iubire



degustări cultural - literareToamna – o ploaie plîngîndu-se de 
singurătate1

 Motto: "Memoria: un ritual de exorcizare."
 Gheorghe Grigurcu

Al Dumneavoastră somelier,    

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

autorului.
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Constantin Carbarău, redactor şef (fondator), 
publică în revista Sud, nr. 9 (122), un amplu şi incitant 
interviu cu prietenul Gheorghe Neagu (Ne-am propus să 
promovăm valorile autentice vrîncene în lumea literară de la 
nivel naţional), proaspăt sexagenar. La mulţi şi 
productivi ani! Am mai reţinut paginile apărute sub 
semnăturile lui George Apostoiu (O întîlnire cu Eugen 
ionescu), Teodor Vîrgolici (continuarea evocării lui 
Ovidiu Papadima), Neagu Udroiu (Un Talleyrand pentru 
Europa) şi Dumitru Dumitrică (Cu Eugen Barbu la 
Bolintin Deal). Virgil Diaconu şi Aurel Pop propun o 
poezie sensibilă.

Revista Apostrof, nr. 9 (232), revigorată odată cu 
toamna, ne oferă un generos şi incitant sumar din care 
ne înfruptăm copios! Mai întîi, prizăm cronica semnată 
de Gelu Ionescu (Atenţie drum accidentat!) la ultimul 
opus al Martei Petreu Diavolul şi ucenicul său: Nae 
Ionescu – Mihail Sebastian: "E o carte care o reprezintă şi 
prin capacitatea de muncă, şi prin capacitatea de 
încadrare a subiectului în epocă. Şi prin pasiune şi 
inteligenţă. Este, fără îndoială […] expresia ambiţiei, a 
dorinţei de a-şi impune valoarea – indubitabilă – în tot 
ceea ce scrie sau tipăreşte – o activitate de invidiat: ceea 
ce creează inamiciţii. Nu e singurul caz în glorioasa 
noastră istorie literară." Ne dedulcim cu Fantasmele 
cruciate ale lui Ovidiu Pecican: "A vorbi despre Cluny, 
Claivaux în secolul al XII-lea şi… ideologia legionară 
înseamnă să se evidenţieze, pe de o parte, rădăcinile 
catolice medievale ale unui fenomen politic 
contemporan, iar pe de altă parte să se releve o unitate 
submersă a extremei drepte europene, dincolo de 
diferenţele de faţadă. Nu în ultimul rînd, se evidenţiază 
astfel şi posibilitatea de a urmări rădăcinile foarte 
îndepărtate în timp şi spaţiu ale unui fenomen care, 
oricît ar părea de neconvenabil, rămîne unul aparţinînd 
Europei; dar numai acele Europe, intolerante şi crude, 
pe care construcţia democrată a modernităţii, 
întemeiată pe lozincile Revoluţiei Franceze (liberté, 
egalité, fraternité!) o refuză programatic, făcînd totul 
pentru ca ea să nu se repete." În aceeaşi cheie, articolul 
semnat Vladimir Tismăneanu & Cristian Vasile 
(Fascism, teatru şi istorie. Marietta Sadova şi Garda de Fier), 
despre o comunicare a Cristinei Bejan, "o pasionantă 
schiţă a portretului celei care a fost Marietta Sadova 
(1897-1981)", subliniază: "Utilizînd cu măiestrie 
instrumentele istoriei intelectuale, Cristina Bejan a 
surprins diversele ipostaze ale actriţei regizor: soţie (a 
lui Ion Marin Sadoveanu, apoi a lui Haig Acterian; 
amîndoi atît de legaţi de lumea teatrului); 
activist/militant politic, punînd evident accent pe 
ultima înfăţişare – elemente ale doctrinei legionare s-au 
vădit şi în spectacolele montate; actriţa a ajuns să 
poarte atît uniforma legionară, cît şi revolverul, 
implicîndu-se nemijlocit în rebeliunea din ianuarie 
1941. În chip autodistructiv, în cazul ei, dar şi al 
partenerilor radical-extremişti, vita activa a ajuns să 
anexeze şi să asfixieze vita contemplativa. […] Marietta 
Sadova a acceptat şi şi-a asumat ideologia mişcării 
legionare, s-a definit identitar în aceşti parametri 
existenţiali, […] nu şi-a abandonat convingerile politice 
ale tinereţii, iar cariera sa sub comunişti a fost de fapt o 
tehnică de supravieţuire." Dosarul numărului este 
dedicat marelui compozitor Paul Constantinescu, prin 
contribuţiile de substanţă semnate de Cornel Ţăranu 
(Repere stilistice în creaţia lui Paul Constantinescu), 
Octavian Lazăr Cosma (Paul Constantinescu – cavalcada 
confruntărilor) şi Dan Dediu (Simfonismul la Paul 
Constantinescu). Poezie sensibilă (şi olografă) propun 
Ileana Mălăncioiu şi Gellu Dorian.

Ca de fiecare dată, Arca arădeană, nr. 7-8-9 (232-
233-234) este un volum dens, generos şi frumos colorat 
(şi la propriu!). Cronici literare echilibrate semnate de 
Vasile Dan (Stare de negru cu grad de comparaţie), 
Romulus Bucur (Sacrul & profanul) şi Gheorghe Mocuţa 
(Simona Constantinovici: cufundată în lectura propriei 
vieţi); eseuri incitante asumate de Ciprian Vălcan 
(Inchiziţia sîsîiţilor), Lajos Notaros (Argument neexclusiv 
despre renunţarea la efortul de a privi alături), Szolláth 
David ("Să formulăm Europa Centrală şi de Est în proză". 
Despre eseurile din anii optzeci ale lui Mészöly Miklós), 
respectiv Veronica Bălaj (Snow Birds – jurnal de 
călătorie); poezie de calitate (Pavel Gătăianţu, Domnica 
Pop, Ioan Matiuţ, Sebastian Breştin) şi nu în ultimul 
rînd am apreciat secţiunea Arte vizuale care îl  dezmeardă 
pe Laurian Popa (Radu Ciobanu – Un artist proteic, 
Onisim Colta – Laurian Popa… pictura palimpsest), 
însoţită de un sugestiv Album.

Familia, nr. 9 (526), cuprinde un excelent interviu al 
Dorei David cu Gheorghe Grigurcu ("Un masochism cu 
rol expiator"): "Aplicată doar lucrurilor pe care le poate 
complica (cele simple o blochează), inteligenţa le face şi 
mai complicate, pe cînd înţelepciunea, al cărei obiectiv 

e simplitatea – profunzimea e în ultimă instanţă simplă 
– le face şi mai simple. De unde stupefiantele formule 
ale simplificării maxime pe care ni le înfăţişează 
înţelepciunea extrem-orientală, care se dizolvă în 
contemplaţie, într-o tăcere superior disimulatoare: «Cel 
care se pricepe nu vorbeşte; stăpînind erudiţia, el tace» 
- Lao Tzî. Înţelepciunea nu are nevoie de strategiile 
semnelor încărcate, aglomerate, se mulţumeşte la 
nevoie, spre a-şi semnala vitalitatea, cu fulgurante feerii 
paradoxale." Vasile Dan (Jurnal toscan – Spre San 
Gimignano), Alex Ştefănescu (Rîzînd în hohote), Ovidiu 
Drâmba (Leonardo da Vinci – Gioconda), Octavian 
Soviany (Viaţa lui Kostas Venetis) se citesc cu plăcere; 
poemele semnate de Alexandru Muşina, Romulus 
Bucur, Braño Hochel, alături de grupajul dedicat lui 
Radu Enescu (Liliana Cozea – Judecata posterităţii, Blaga 
Mihoc – Radu Enescu, un personaj cu multe calităţi şi 
ciudăţenii, Alexandru Seres – Hic Rhodos, hic salta, Ion 
Davideanu – Maestrul despre Zaharia Stancu şi Lucian 
Blaga) se constituie în centrul de greutate al revistei, din 
care am mai reţinut paginile scrise de Gabriela 
Goudenhooft (O seducătoare înfăţişare a lui Sören 
Kierkegaard sau despre "dubla mişcare" ca trădare a 
traducătorului) şi Liliana Truţă (Povestaşul ca erou 
civilizator într-o lume nebună).

Am rămas dator cu prezentarea bilunarului cultural 
clujean Verso adunîndu-se în redacţie nr. 64-65 (iulie) şi 
nr. 66-67 (august). Să le luăm pe rînd. În numărul 64-65 
găsim un generos Dosar Constantin Noica (realizat de 
Cercul NOICA, Bucureşti şi coordonat de Paul Gabriel 
Sandu care semnează şi un consistent preambul – 
Constantin Noica sau vocaţia maestrului în cultura română): 
Sorin Lavric (Reflecţii pe marginea cărţii Două introduceri 
şi o trecere spre idealism), Ana Petrache (Manifestarea 
spiritului în istorie – Noica şi Patocka) şi din nou Paul 
Gabriel Sandu (Noica şi Heidegger – posibilitatea unui 
dialog). Am mai reţinut rîndurile semnate de Vlad 
Mureşan (Nihilismul inimii), Ion Mureşan (O copilărie 
fără sfîrşit), Ana Clitan (Georges Rodenbach şi teatrul 
simbolist), alături de Vasile V. Filip (Imaginea Raiului în 
cultura populară) şi grupajul Delicatese TIFF, servite reci, 
după închidere. În numărul 66-67, Péter Esterházy 
(Europa Centrală ca rană, confuzie, greşeală, şansă şi lipsă de 
speranţă), Mircea Maniu (Criza şi după criză), Adina-Irina 
Romoşan (Peregrinări nocturne în literatură. Lumina 
artificială şi noua imagine a oraşului), Romulus Mînecan 
(Avangarda românească şi complexul periferiei), alături de 
Horia Ciurtin (Eşecul Iluminismului juridic) şi Ioan B. 
Marcus (Cunoaşterea inutilă – scurt discurs asupra lipsei de 
metodă) se citesc cu interes şi folos. Am mai reţinut 
grupajul Obiectiv, dedicat de Luigi Bambulea lui Şerban 
Foarţă (care traduce magistral din Sfîntul Ioan al Crucii – 
San Juan de la Cruz). În ambele numere editorialele 
semnate de Andrei Marga (Declaraţie, respectiv 
Stupiditatea care sufocă) sunt scrise cu rigoare şi aplomb 
supărat.

Din Tribuna, numerele aferente lunii septembrie 
(168, respectiv 169), am reţinut pe Horia Lazăr (Cenzura 
şi viaţa intimă), Ovidiu Pecican (Metempsihoză, arhetipal 
şi istorie în Adam şi Eva lui Liviu Rebreanu), Monica 
Danci (Beckett sau inocenţa teatrului absurd), Florian 
Dumitru Soporan (Premisele medievale ale construcţiei 
europene), alături de Radu Preda (Cele două secularizări), 
toate din nr. 168, respectiv pe Oana Pughineanu 
(Creierul femeii împotriva feminismului), Mihaela Nicolae 
(Despre utopie în literatura română), Aurel Sasu (Jurnal de 
vacanţă), Cătălin Bobb (Problemele "hermeneuticii 
fenomenologice" în filosofia lui Paul Ricoeur), Mircea 
Opriţă (Mari semne pe cer), Alba Simina Stanciu (Folclor 
şi avangardă în teatrul lui Habib Tanvir) şi Vasile Radu 
(Viaţa capodoperei după moartea autorului). Din ambele 
numere am citit cu interes episoadele asumate de Horia 
Poenar (Monasters Inc. Nomadism şi teorie literară) şi 
Monica Răcătăianu (Ştiinţă şi religie. De la monolog la 
dialog), alături de ultimele două părţi din serialul lui 
Laszlo Alexandru (O personalitate complexă) ce 
recompun prefaţa volumului Dante viu de Giovani 
Papini, în curs de apariţie la Editura Pergamon din 
Bistriţa.

Elegantă atît în formă cît şi în conţinut, revista 
constănţeană Ex Ponto, nr.3(24), iunie-septembrie 1009, 
debutează cu un grupaj consistent de poezie la care 
contribuie Ion Stoica (mi-au plăcut Aceleaşi lacrimi, În 
drum spre castel, Ceas tîrziu, Către himera mea, Tu ai ştiut), 
Sorin Roşca (Poetul, primăvara şi eu, Studiu asupra femeii 
din vis, Epistole din Pont), Elena Talianu (O zăpadă fără 
urme, Marea nu se aude, Viaţa e ca o pisică, Linia vieţii), 
Iulia Pană (Poveste psiho, Şopteşte-mi ceva – o minciună, 
Experi/mental), Dan Someşan (Baterie pentru vise mecanice, 
Regnul muzical, Conferinţă de presă, Paralelism) şi Gérard 
Augustin (tinereţea lui dumnezeu, permanenţă, despre 
imagine, Trandafirii de pe Aventin, a urca şi a coborî), 
poezia ultimului în traducerea lui Constantin Abăluţă. 
Vioaie este şi proza semnată de Liviu Lungu (Cercetare 
asupra sfîrşitului unei specii). Pericle Martinescu 

(Singularul Constantin Fîntîneru) ni-l evocă pe autorul 
multlăudatului în epocă Interior: "A fost un singular, atît 
prin modul de a se prezenta în societatea confraţilor săi, 
cît şi prin faptul că a rămas autorul unei singure cărţi de 
beletristică, singulară şi ea, ce i-a rezervat un loc aparte 
în istoria literaturii."  Secţinea Imagine este susţinută de 
reproducerile după lucrările lui Constantin Grigoruţă, 
comentate de Doina Păuleanu, Florica Cruceru şi 
Ovidiu Dunăreanu. Ne-au mai reţinut atenţia cele 
afirmate de Ştefan Cucu (Ovidius şi Eminescu), Angelo 
Mitchievici (Panait Istrati – revoluţionarul rătăcitor), 
Clarisa Trandafirescu ("Sub pecetea tainei" – pastişori şi 
mimotexte), Ligia Tudurachi (Romanul ca tragedie. În 
marginea lui Lulu), Lucian Cosneanu (Între mithos şi 
logos) şi Vlatko Dimov (Balcanii, drum continuu spre 
Europa). Nu în ultimul rînd am citit cu interes cele două 
interviuri cu Omar Lara ("…privirea mea spre spaţiul 
românesc, uman şi cultural …a fost şi este diafană şi 
inalterabilă"), realizat de Amelia Stănescu, respectiv cel 
realizat de Anastasia Dumitru cu Leo Botnaru 
("…literatura din Basarabia nu există decît dacă rezistă în 
contextul românesc general").

Revista Tomis, nr. 474, septembrie, 2009, ludică şi 
incitantă ca de obicei ne-a reţinut atenţia cu cele 
afirmate de Bogdan Papacostea (Criză şi caracter), Sergiu 
Miculescu (Eu, Eugen Ionescu!), Luana Luban (Apocalipsa 
în viziunea unui dansator de flamenco), Adrian Tamas 
(Hayo Miyazaki, zeul culorilor), Ştefania Mincu (Cît de 
departe "merge" poezia), Olga Ştefan (Dystopii atipice. 
Perspectivele şi ipotezele unei relecturi), Miki Vieru 
(Tendinţe textualiste: o bătălie a conceptelor), Daniel Clinci 
(Maestrul şi tătuca), George Vrană (Argonaut pe marea 
interioară).

Convorbiri literare, nr. 10(166), îl omagiază pe 
academicianul Alexandru Zub cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 75 de ani. La mulţi ani! Editorialul (Alexandru 
Zub şi istoriografia convorbiristă) şi un amplu interviu 
("Apărarea identităţii proprii… e o necesitate inexorabilă", 
ambele realizate de Cassian Maria Spiridon, se 
completează fericit cu cele scrise de Florin Cîntec (Opera 
lui Alexandru Zub – argument pentru o istorie intelectuală) 
şi Constantin Coroiu (Memoria şi morala istoricului). 
Dintr-un număr bogat şi variat am mai reţinut: Trei 
proze scurte (Familia mea, Zi de lucru, Baia şvăbească) de 
Herta Müller, Marian Drumur (Supravieţuirea prin 
sciziparitate), Irina Mavrodin (Laudă eseului), George 
Popa (Critica în clar-obscur), Ioan Holban (Cine dă drumul 
ierbii pe străzi?), Liviu Papuc (Gazetarul Eminescu sub 
lupă), Vasile Spiridon (Spectacol de sunet şi lumină), 
Daniela Petroşel (Adrian Marino – voluptatea teoriei), 
Daniel Cristea-Enache (Funcţia Vieru), Ioan Pintea (Mic 
jurnal discontinuu). Biblioteca revistei este dedicată 
poetului Ioan Baba.

Revista Ateneu se deschide cu poezia lui Ovidiu 
Genaru (Sfîntul Bacovia): "Cu buzunarele pline de 
ceasuri/ defecte trece/ un sfînt tuşind/ Se vede cum 
luna bate prin sfînt/ şi umbra lui lasă un om pe ecrane/ 
Cu mîna rece ca iarna el scapă/ chibrituri şi/ dumincal 
aprinde al nimănui liliac zadarnic/ Trece palid 
anonim/ prin măhălăli bombănind/ de Orient lovindu-
se/ zicînd pardon." Cornel Galben dialoghează cu 
Mircea Dinutz ("Rămîn al Bacăului prin toată fiiţa mea… 
") cu ocazia unei duble aniversări: 60 de ani de viaţă şi 
40 de ani de la debutul în Ateneu. La mulţi ani! Mi-au 
plăcut: cronica literară semnată de Adrian Jicu (Ovidiu 
Genaru, reloaded), C. D. Zeletin (Taie poala şi fugi…), 
fragmentul de roman semnat de Ion Fercu (Z 21), Emil 
Nicolae (De fapt, cine a fost Mihail Sebastian?), Valentin 
Ciucă (Viorica Zaharia sau virtuţile antinarativului), Vasile 
Spiridon (Co-lecţie de periodice) şi Doina Cernica (Cu ochii 
Micaelei). Poezia este bine reprezentată de Lucia 
Dărămuş şi Postumele lui Florin Muscalu.

Din Axioma, nr. 9 (114), am citit cu plăcerea şi 
interesul dintotdeauna pe Ieronim Tătaru (O capodoperă 
a prozei româneşti contemporane – despre Dropia lui Ştefan 
Bănulescu), Octavia Floricică (Motivul dublului în 
povestirea Lostriţa de Vasile Lovinescu), Gherasim Rusu 
Togan (Însemnele pămîntului şi ordinea lumii), Jurnalul 
semnat de Constantin Trandafir, Lucia Dărămuş (Limba 
ca element de structurare a tiparului de gîndire european), 
sau Mihai Brescan (Ludwig Wittgenstein. Opera unui 
geniu). La împlinirea vîrstei de 60 de ani este omagiat 
Marian Ruscu "poet de certă valoare şi apreciat director 
al revistei Axioma şi al Editurii Premier" prin cele scrise 
de Mihai Brescan, Nicolae Dumitrescu, Miron Oprea, 
Viorica Răduţă, Ieronim Tătaru, Constantin Trandafir şi 
Marian Chirulescu. La mulţi ani! În final să-i dăm 
cuvîntul  sărbătoritului Marian Ruscu: "A fi viu înseamnă 
a fi în prezent,/ a trăi între trecut şi viitor./ A fi viu înseamnă 
a gîndi şi a iubi. "
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Comerţul cu idei
Alăturarea celor doi 

termeni poate părea 
deranjantă şi poate suna 
deplasat în urechile 
umaniştilor. Dar există o 
tentaţie de a folosi o 
terminologie economică 
atunci cînd este vorba de 
bunuri simbolice. Nu 
vorbea Pierre Bourdieu de 
producerea, consumul şi 
circulaţia bunurilor 
simbolice? Un grup de 
cercetători europeni au 
dezvoltat în cadrul unui 
program-cadru finanţat de 
Uniunea Europeană un 
proiect care s-a ocupat de 
circulaţia internaţională a produselor ştiinţifice şi 
culturale; în cadrul acestui program unul dintre ateliere s-
a numit "Import-export de idei şi concepte filosofice" şi a 
fost animat de sociologul şi filosoful francez Louis Pinto, 
lucrările atelierului fiind publicate recent: Le commerce 
des idées philosophiques, Broissieux, Editions du 
Croquant, coll. "Champ social", 2009, 192 p. În 
introducerea acestui volum, Louis Pinto afirmă că 
"bunurile simbolice, inclusiv bunurile filosofice, sînt 
produse, consumate, transmise şi schimbate de indivizi 
dotaţi cu proprietăţi concrete", fiind conştient că 
abordarea sociologică a schimburilor de idei poate părea 
reductivă multor filosofi. Dar este vorba de un schimb, de 
un import sau de un export care se înscrie în economia 
generală a fluxurilor care includ reţele de cunoaştere, 
invitaţii mutuale, interesul şi disponibilitatea unui grup 
de interpreţi şi de intermediari. Un prim grup de texte  
priveşte relaţia între importarea şi modurile locale de 
consacrare în mare parte comandate de logica instituţiei 
universitare. Dominique Bourel ne arată cum un gînditor 
străin, Kant, a devenit un nume de referinţă al filosofiei 
franceze, iar Xavier Landrin urmăreşte cazul filosofilor 
spiritualişti francezi din secolul al XIX-lea, prezentînd 
maniera în care au fost importate idei filosofice în scopuri 
politice. Al doilea grupaj de texte este consacrat perioadei 
contemporane; Stefania Maffeis analizează 
prezenţa/exegeza lui Nietzsche în fosta Germanie de 
răsărit şi Germania reunificată, şi face cîteva trimiteri la 
probleme de identitate naţională şi europeană, arătînd că 
după 1991, filosofii din fosta Germanie de vest, veniţi 
pentru a preda în est, trebuia să înlăture deopotrivă 
lecturile politice şi contextuale ale lui Lukacs, cît şi 
lecturile deconstrucţioniste franceze pentru a reveni la 
raportul filologic cu textele. Romain Pudal face cîteva 
utile consideraţii asupra dificilei receptări a lui 
Wittgenstein în Franţa pe fondul unei reticenţe constante 
a filosofilor francezi faţă de filosofia analitică. Tractus 
logico-philosophicus, celebra lucrare a lui Wittgenstein a 
trecut aproape neobservată între cele două războaie 
mondiale. Jose Luis Moreno Pestana scrie despre 
traiectoria intelectuală a lui Jesus Ibanez în sociologia 
spaniolă, în timp ce Louis Pinto analizează motivele 
revenirii în actualitate a doi sociologi contemporani cu 
Durkheim: Georg Simmel şi Gabriel Tarde, care după o 
lungă perioadă de uitare şi de obscuritate revin după 1980 
în atenţia sociologilor; dar prin raportare la un Durkheim 
care ar fi respins pe novatorii vremii sale. În ultima 
secţiune,  Alois Hahn se ocupă de conceptul de om în 
teoria germană a sistemelor, cu un accent mai pronunţat 
asupra tezelor lui Arnold Gehlen. Aşadar, cei care au 
privit cu neîncredere titlul volumului prezentat în 
rîndurile de mai sus vor putea să se bucure de o lectură 
instructivă despre schimbul/comerţul de idei, să 

recunoaştem un subiect nu 
tocmai deseori studiat.

Filon din Alexandria
Autor al unei importante 
opere, profund 
înrădăcinată în mediul 
cultural de o excepţională 
bogăţie al Alexandriei, 
Filon, contemporan cu 
Isus, nu a abandonat 
niciodată nici una din 
laturile dublei sale 
moşteniri: credinţa iudaică 
şi cultura grecească. 
Eminent specialist al 
operei lui Filon din 
Alexandria, bun 
cunoscător al scrierilor 
Părinţilor Bisericii, 
Mariette Canévet a găsit 
oportun să restituie 

preocupările  majore ale gînditorului evreu unui public 
mai puţin cunoscător al mediului cultural alexandrin al 
începutului primului mileniu, şi a făcut aceasta în cartea: 
Philon d'Alexandrie. Maitre spirituel, Paris, Editions du 
Cerf, coll. "Initiations", 2009, 256 p. În cele nouă capitole 
ale cărţii, Mariette Canévet caută să surprindă aspectele 

importante ale concepţiei filosofice şi teologice a lui Filon, 
pornind de la viziunea asupra omului şi a universului, în 
care universul este văzut ca un întreg coerent şi structurat 
în care omul îşi găseşte locul: "Omul care tăieşte conform 
naturii, şi deci, în armonie cu ea, este singura fiinţă a 
creaţiei care este chemată să celebreze această creaţie 
pentru că este singura dotată cu spirit şi capabilă de 
ofrandă". Fără a face o analiză metafizică a originii 
păcatului, Filon crede că pe parcursul vieţii nici un om nu 
poate evita slăbiciunile sau pasul greşit. Spre deosebire de 
Dumnezeu, care este stabil şi imuabil, omul face parte 
dintr-o lume a devenirii, a timpului şi a schimbării, şi 
cedează plăcerii persuasive şi pasiunilor; viziunea lui Filon 
este una realistă: pasiunile există în om ca un dat, sînt utile 
în măsura în care leagă intelectul de cunoaşterea lumii 
sensibile,dar sînt şi priculoase atunci cînd antrenează 
viciile. Unul dintre actele fundamentale ale vieţii este 
discernămîntul, cel care face trecerea de la dezordine la 
ordine, cel care înlătură confuzia, Filon vorbind despre 
necesitatea unei lumini exterioare şi superioare pentru a 
lumina şi dirija conştiinţa umană. Văzută de multe ori ca o 
supunere oarbă, asceza este pentru Filon o eliberare, 
scopul ascezei fiind de a elibera omul de ceea ce îl închide 
în lumea devenirii şi a plăcerii, pentru că tentaţia omului, 
simbolizat de Cain, este egocentrismul, "posesiunea de 
sine"; asceza îl eliberează, îndemnîndu-l pe om să se 
descentreze  de el însuşi pentru a se abandona lui 
Dumnezeu. Una din temele asupra cărora a zăbovit Filon 
este cea a migraţiilor, el consacrînd un tratat migraţiei lui 
Avraam, temă care ilustrează perfect situaţia autorului la 
confluenţa dintre inspiraţia păgînă a epocii şi supunerea 
iubitoare şi încrezătoare în Dumnezeul care îl conduce. Pe 
urmele stoicilor, Filon este convins că omul nu numai că 
trebuie să practice virtuţile, ci trebuie să atingă calitatea de 
om virtuos; Filon a propus şi mai multe moduri de a 
stabili o clasificare a virtuţilor, una dintre clasificări 
incluzînd virtuţi proprii moralei greceşti şi virtuţi proprii 
iudaismului. Discutînd despre marile linii ale 
spiritualităţii lui Filon, autoarea acordă un capitol 
concepţiei filoniene despre Dumnezeu; dintre afirmaţiile 
sale esenţiale despre Dumnezeu, Mariette Canévet 
aminteşte: transcendenţa lui Dumnezeu, Cuvîntul şi 
Puterile sale, acţiunea divină în lume (bunătate, acţiune 
creatoare, compasiune). Ultimul capitol al cărţii este 
Dumnezeu şi omul, Filon distingînd într-unul din tratatele 
sale trei atribute diferite ale Dumnezeu faţă de om după 
gradul de perfecţiune a celui din urmă (cel rău, cel care 
progresează, cel perfect). Scriind această carte, Mariette 
Canévet a ieşit din tiparele altor lucrări despre Filon, care 
căutau adeseori "elenizarea" credinţei iudaice; scopul 
volumului de faţă a fost acela de a restitui spiritualitatea 

remarcabilă a lui Filon, 
volumul fiind punctat cu 
ample extrase din opera 
filosofului şi căutînd să-l 
propună ca un posibil 
maestru spiritual.  

Lipsa de măsură 
Secolul al XX-lea va fi 
considerat în istorie ca unul 
al lipsei de măsură: două 
războaie mondiale, conflicte 
regionale permanente, 
deportări şi torturări în 
masă, cîmpuri ale morţii, 
crime în numele unor 
ideologii abstracte, o 
tehnică dezlănţuită să 
supună natura, cu efecte 
vizibile, o ştiinţă avidă să 
pătrundă prin orice 

mijloace tainele universului, un abandon constant al 
demnităţii omului. Sînt cîteva din temele care au stat 
constant în atenţia filosofului Jean-François Mattéi, şi pe 
care le regăsim într-o permanentă raportare la mitologia şi 
tragedia greceşti în cea mai nouă carte a sa: Le Sens de la 
demesure, Cabris, Editions Sulliver, coll. "Archeologie de 
la modernité", 2009, 204 p. Filosofia greacă şi deriva lumii 
moderne sînt subiecte care l-au procupat pe Jean-François 
Mattéi şi amintim doar cîteva din cărţile sale subsumate 
temelor menţionate: L'Etranger et le Simulacre; Platon et 
le miroir du mythe; La Barbarie intérieure; De 
l'indignation; La Crise du sens; Le Regard vide. După o 
introducere despre Exilul Elenei şi diversele maniere în 
care gînditorii secolului al XX-lea s-au raportat la acest mit 
(Horkheimer şi Adorno, Benjamin şi Voegelin, Strauss şi 
Arendt, Heidegger şi Camus), Jean-François Mattéi 
urmăreşte pe parcursul a cinci capitole jocul, alternanţa 
măsurii şi a lipsei de măsură. În măsură şi lipsa de măsură a 
mitului, Jean-François Mattéi consideră hubris (lipsa de 
măsură) – dykè (justiţia) ca fiind cel mai fecund cuplu de 
categorii în cîmpul gîndirii greceşti şi urmăreşte acest 
cuplu în scrierile lui Pindar, Hesiod şi Homer. Este o 
întoarcere la lunga confruntare între măsură şi lipsa de 
măsură care animă istoria Occidentului, din antichitate 
pînă în zilele noastre şi în care răzbunarea divină a lui 
Nemesis, ca manifestare mitică a Legii care guvernează 
lumea, şi-a făcut deseori simţită prezenţa. Măsura şi lipsa 
de măsură a tragediei aduce în prim-planul comentariilor 
marii autori tragici greci. Dacă mitul reprezintă matricea 

originală a reprezentării greceşti asupra lumii, aceleaşi 
mituri aveau să  hrănească şi tragedia greacă, aşa cum 
făcuseră şi cu epopeea. Privirea filosofului francez se 
opreşte asupra tragediilor Perşii, Coeforele, Agamemnon, 
Eumenidele, toate aparţinînd lui Eschil, şi în care sînt 
identificate dualităţile tragice într-un dialog peste secole 
cu comentatori ai tragediilor greceşti precum Holderlin şi 
Nietzsche. Jean-François Mattéi îşi continuă parcursul cu 
măsura şi lipsa de măsură a lumii, întrucît "coerenţa 
reprezentării greceşti a lumii manifestată de epopeea 
homerică, teogonia hesiodică şi tragedia ateniană incită a 
gîndi că ea se va regăsi în domeniile mai tîrzii ale 
cunoaşterii. În locul personajelor eroice şi a modelelor 
divine, noile forme ale cunoaşterii care apar odată cu 
cosmologia, poezia lirică şi filosofia vor aduce discursul şi 
opoziţia abstractă a măsurii şi a lipsei de măsură. Cuvîntul 
mitic va cînta lupta eternă între hubris şi dikè, iar cu 
Anaximandru argumentaţia logică transpune formulele 
poetice în concepte filosofice. Opoziţia dintre infinit şi finit 
se radicalizează odată cu doctrina pitagoreică, tabla de 
categorii pitagoreică privilegiind măsura. Una dintre 
trăsăturile remarcabile ale culturii greceşti este 
plasticitatea care se manifestă în mituri prin metamorfoza 
zeilor, care prin acţiunile lor ne amintesc şi de măsura şi 
lipsa de măsură a omului. Măsura şi lipsa de măsură îşi 
schimbă determinările; visul apolinic nu va pune 
niciodată un termen, nu se va mărgini sau limita nici nu 
va impune o măsură violenţei dionisiace constitutivă 
vieţii. O problemă majoră a gîndirii greceşti care revine 
constant în mit, epopee, tragedie şi poezie este cea a 
hubrisului care ameninţă echilibrul lumii. Dar o privire 
lucidă asupra lipsei de măsură nu ar fi completă fără a 
vedea măsura şi lipsa de măsură a cetăţii, acel spaţiu în care 
dezechilibrele s-au manifestat de prea multe ori. Cartea lui 
Jean-François Mattéi se încheie, cum altfel?, tot cu un mit, 
cel al Elenei, aluzie la 
scrierea lui Camus, cel care 
credea că reîntoarcerea 
Elenei va însemna sfîrşitul 
lipsei de măsură. Din 
nefericire lumea de astăzi 
dă tot mai multe semne ale 
lipsei de măsură şi de 
echilibru.

Lumina nopţii   
Scriitoare şi realizatoare de 
emisiuni culturale, 
Jacqueline Kelen este 
autoare a peste 30 de 
volume în care s-a aplecat 
asupra miturilor în tradiţia 
occidentală şi asupra vieţii 
interioare, scrieri marcate 
de un netăgăduit talent 
literar şi de dorinţa de a 
aduce în atenţia 
contemporanilor valori uitate ale culturii universale. Din 
cărţile sale, amintim: Marie Madelaine, un amour infini; 
Les Nuits de Schéhérazade; Les Femmes de la Bible; 
L'Eternel masculin. Traité de chevalerie a l'usage des 
hommes d'aujourd'hui; L'Esprit de solitude et les 
peintres; La Nuit; La Déesse nue. Contes de la belle du 
bain; Le Secret; Lettre d'une Amoureuse a l'adresse du 
Pape. În rîndurile care urmează vom face cîteva 
consideraţii pe marginea unui volum de eseuri Les Soleils 
de la Nuit. Et la nuit comme le jour illumine, Paris, editions 
de La Table Ronde, 2008, 160 p. Este lesne de înţeles că 
eseurile, aşezate sub semnul frumosului verset din 
Psalmul 139 ("şi noaptea ca ziua se va lumina"), sînt despre 
noapte în ipostazele sale variate descrise de poeţi, de 
muzicieni, de pictori sau de filosofi (nu scria Kant că 
noaptea este sublimă, iar ziua frumoasă?). Cine nu-şi 
aminteşte poveştile din O mie şi una de nopţi pe care seară 
de seară tînăra Şeherezada i le spunea sultanului? Cine nu 
a rostit de mii de ori "noapte bună" gîndind la liniştea 
nopţii şi la odihna binefăcătoare? Cine nu a rămas 
înmărmurit în faţa cerului înstelat, a frumuseţii florilor ca-
şi deschid petalele la lăsarea nopţii sau a cîntecului 
păsărilor de noapte? Cine nu a simţit fiorul dragostei 
citind Cîntarea Cîntărilor cu povestea de dragoste între 
regele Solomon şi frumoasa păstoriţă Sulamita? Cine nu s-
a trezit în zori amintîndu-şi frînturi din visele de peste 
noapte? Cîte capodopere ale picturii universale nu 
înfăţişează celebrele vise din Biblie, al lui Iacob, al lui 
Solomon, al lui Nabuconodosor, al magilor? Jacqueline 
Kelen nu uită că noaptea este şi tărîmul tenebrelor şi că în 
timpuri străvechi oamenii trăiau cu teroarea că soarele nu 
va răsări a doua zi, nu uită că noaptea insuflă şi o anume 
fragilitate a fiinţei umane (nu noaptea Dalila îl lipseşte pe 
Samson de puterile sale miraculoase?); în acelaşi timp, 
pelernul spiritual trebuie să treacă prin proba capitală  a 
coborîrii în infern, "călătorul intră în noaptea profundă a 
sufletului său solitar, nu este nimeni să-l îndrume, şi 
nimeni să-l plîngă. (...) Ampla mantie a Nopţii adăposteşte 
călătoriile interioare, extazele indicibile, şi acoperă 
aproape deloc realităţile suprasensibile". Frumoasa 
meditaţie asupra nopţii ne îndeamnă să privim existenţa 
umană în profunzimea ei, căci noaptea glorioasă poate fi 
mai orbitoare decît lumina!  

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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În general sunt un om retras, rezervat, ba chiar 
retractil, mai ales cînd sunt pus în situaţia de a fi 
alături de oameni pe care nu (prea) îi cunosc. Deşi cei 
care-mi sunt apropiaţi nu ar spune că sunt chiar un 
morocănos, în viaţa de zi cu zi nu „socializez”, ca să 
folosesc un cuvînt la modă în limbajul preţioşilor 
ridicoli postdecembrişti. Am un grup vechi de 
prieteni - foşti vecini şi colegi de „generală”, din 
bătrîna mahala a Păcurarilor, foşti colegi de liceu, 
împreună cu care mi-am înmormînat vise şi idealuri 
în cimitirul tinereţii mele şi mai am camarazii, 
tovarăşii de club, cu care am făcut speologie şi 
alpinism, cu care am hălăduit vreo trei decenii prin 
munţii şi prin peşterile României - şi cam atît. Pînă de 
curînd am crezut că am cîţiva prieteni şi în lumea 
literară, dar viaţa mi-a dovedit că mă înşelam 
amarnic. Asta e însă o altă poveste pe care probabil 
am să o scriu într-o zi. Nu-mi place să ies în faţă ca 
păduchele în frunte, nu mă număr printre scriitorii 
care cred că dacă sunt cît mai vizibili în „viaţa cetăţii” 
vor avea şi succes în breaslă. Succesul ţi-l conferă 
cărţile pe care le scrii, nu funcţiile pe care le ai. E 
drept, că pentru asta e nevoie de talent şi de unde nu-
i, nici Dumnezeu nu cere. Nu mă număr nici printre 
cei care, pierzîndu-şi vremea prin restaurante, baruri, 
cluburi, găşti sau pe la evenimente mondene, cred că 
devin mai importanţi. Harul, atîta cît mi-a dăruit 
Dumnezeu, îl folosesc pentru a mai aşterne pe hîrtie 
cîte un vers sau cîte o proză, nu pentru a-mi înjura 
confraţii prin ziare. De aceea prefer să stau în faţa 
calculatorului sau la masa de scris, prefer să ascult 
muzică sau să citesc o carte, decît să colind crîşmele, 
barurile, bodegile, cluburile de noapte sau cafenelele. 
Şi totuşi, cînd mă aflu în străinătate, îmi schimb destul 
de mult obiceiurile. Nu într-atît, încît să devin alt om, 
dar, „afară”, o febrilitate pe care nu o regăsesc în ţară 
pune stăpînire pe întreaga mea fiinţă, febrilitate 
concretizată în primul rînd prin faptul că nu pot 
dormi mai deloc. Nu-i vorbă, nici acasă nu dorm mai 
mult de trei ore pe noapte. Şi aşa am fost de cînd mă 
ştiu. Peste hotare îmi petrec nopţile umblînd, vizitînd, 
iscodind, „relaţionînd”... Pe lîngă faptul că umblu 
teleleu toată ziulica (atunci cînd nu am program), 
baruri, discoteci, cluburi de noapte şi, mai ales, centre 
culturale (nu vă miraţi!; de exemplu, în Mexic, 
centrele culturale sunt deschise non stop – sunt 
„deschise veşnic” după cum spun fraţii noştri din 
stînga Prutului! – şi cunosc o afluenţă inimaginabilă 
de public) devin ţinta peregrinărilor mele nocturne. 
Nu, nu sunt ipocrit ca burghezii germani care ziua 
sunt adevăraţi „stîlpi ai societăţii”, iar seara fug cu 
miile spre casele de toleranţă din Cehia, case ce 
împînzesc pe sute de kilometri teritoriul din preajma 
graniţei. Nu, nu sunt ipocrit, nici ahtiat după plăceri 
(interzise!). Doar curiozitatea mă îmboldeşte să aflu – 
spre a le înţelege – aspecte ale unei vieţi pe care nu o 
cunosc şi nu o trăiesc în mod obişnuit. Faptul că mă 
aflu la mii de kilometri de casă nu mă face să mă 
schimb (nu degeaba spunea Cioran că „omul nu se 
schimbă niciodată; cu trecerea vremii devine tot mai 
mult el însuşi” – citat din memorie!), nu-mi acordă o 
falsă descătuşare, de care, de altfel, nici nu am nevoie. 
Merg în cluburi mai speciale, dar nu consum alcool 
sau droguri şi nici nu caut alinări de-o noapte. 
Niciodată nu am avut aventuri sau relaţii 
întîmplătoare. Nu sunt beţiv, nu sunt narcoman, nu 
sunt „pe invers”. Nu se bat cap în cap în mine Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde. Dar o neostoită sete de 
cunoaştere mă împinge spre zone existenţiale care în 
mod normal îmi sunt inaccesibile. Probabil şi ideea că 
nu voi reveni niciodată pe meleagurile pe care le 
„explorez” mă determină să-mi schimb în mod 
substanţial comportamentul. Apoi, cînd ziua revine în 
drepturile ei, după ce admir răsăritul de pe malul 
oceanului, de pe un vîrf de munte, de pe o terasă 
pustie, de prin colţuri despre care nici nu visam că 
există, mă întorc la hotel şi nu, nu mă culc, nu vă 
speriaţi, ci, cu aceeaşi febrilitate cu care mi-am savurat 
noaptea albă, notez tot ce am trăit, văzut, simţit, aflat, 
cunoscut. Senzaţii, impresii, fapte, chipuri îşi găsesc 
loc în notaţiile mele. În plus, eu sunt, vorba 
prietenului Cezar Ivănescu (Dumnezeu să-l 
odihnească!), „un insomniac” (ca şi el, de altfel, că 

multe nopţi am mai pierdut împreună!) şi înţeleg să 
profit de tot ce-mi oferă orele de nesomn care-mi 
dublează practic viaţa. 

Aşa se face că în timpul şederii în Cuba mi-am 
petrecut toate nopţile în zona Maleconului : pe dig, 
prin parcurile ce însoţesc şarpele de beton încolăcit în 
jurul noianului de apă, prin esplanade, printre statui, 
prin restaurantele, hotelurile, barurile zonei, ba chiar 
şi pe bulevardele (mai toate perpendiculare pe 
Malecon) din acel spaţiu. Ei bine, în zona pe care o 
evoc, aproape în fiecare clipă ţi se oferă ceva de 
cumpărat : femei ispititoare (proxeneţii sunt o 
adevărată pătură socială, mulţi ca valurile oceanului 
ce se fărîmă „la picioarele” Maleconului, şi nu de 
puţine ori „protejatele” lor fac parte chiar din familiile 
acestora), bere, pop-corn ( „floricele” sau „cocoşei” – 
cum le spunea pe vremuri bunica mea grăunţelor ce 
săreau în ceaunul fierbinte de pe plită), fructe, băuturi 
răcoritoare, chilipiruri, amintiri, artizanat, baloane, 
flori, adică tot ceea ce însufleţeşte acolo o atmosferă de 
neuitat, o atmosferă inconfundabilă, o atmosferă ce-ţi 
cucereşte pentru veşnicie sufletul. Nu vreau să se 
creadă, citind aceste rînduri, că toate fetele ce-şi petrec 
noaptea pe Malecon sunt prostituate. Nici nu e aşa! 
Maleconul, din acest punct de vedere, e un ciudat şi 
pitoresc amestec de fete cuminţi şi de fete pierdute, de 
eleve, studente, gospodine, tîrfe, turiste, hoaţe, 
vînzătoare...

Multe din fetele Maleconului se îndrăgostesc „de-
adevăratele” de bărbaţii care le însoţesc (sau, dacă 
vreţi, pe care-i însoţesc). Altele, chiar dacă nu sunt 
stăpînite de sentimentul iubirii, se oferă gratuit, din 
plăcere, din disperarea de a trăi clipa, din dorinţa 
pătimaşă de a iubi, de a se bucura măcar în acest fel 
de o viaţă care, în rest, nu le oferă decît umilinţe, 
sărăcie, boli, mizerie, plozi nedoriţi, căsnicii 
frustrante... Cele mai multe din fetele care se vînd sau 
care se dăruiesc pe Malecon îşi doresc din tot sufletul, 
cu ardoare, să ducă o altă viaţă şi, mai ales, să trăiască 
într-o altă ţară. Din nefericire pentru ele, fie n-au avut 
posibilitatea, fie nu au avut curajul să fugă, iar 
regimul castrist nu ştie de glumă : orice semn cît de 
mic de nesupunere, are drept consecinţă suprimarea 
raţiilor alimentare sau chiar direct întemniţarea. 
Relaţiile cu străinii sunt interzise cu desăvîrşire, ani 
grei de temniţă le aşteaptă pe tinerele care sunt găsite 
cu străini şi cu toate acestea, foarte multe cubaneze îşi 
caută fericirea în braţele celor veniţi de peste mări şi 
ţări, în speranţa că unul dintre ei se va îndura şi le va 
scoate din infernul în care le-au aruncat istoria, soarta, 
comunismul, nenorocul, revoluţia şi dictatura clanului 
Castro. Iar una din rugăminţile lor cele mai fierbinţi, 
atunci cînd le surîde norocul şi se iubesc cu străini, nu 
este aceea de a face sex protejat, ci de a fi scoase din 
Cuba. Indiferent de poziţia pe care o au în societatea 
cubaneză, cele mai multe femei sunt gata să suporte 
orice umilinţe, sunt gata să devină slugi, sclave, 
prostituate, în schimbul căpătării libertăţii. Dar această 
libertate nu se poate căpăta decît prin căsătoria cu 
străini care să le ia cu ei, or, cei mai mulţi dintre turişti 
sunt gata însuraţi cînd ajung în insula despre care, în 
urmă cu cinci veacuri, Cristofor Columb afirma că e 
locul cel mai frumos creat de Dumnezeu pe Pămînt. 
Pe lîngă dorinţa de evadare din infern, în braţele 
turiştilor le împinge şi năzuinţa de a sfida interdicţiile, 
de a se înfrupta din fructul oprit, căci ele simt că 
atunci cînd fac dragoste cu străini îşi văd împlinită 
pofta de a da cu tifla autorităţilor.

Pe Malecon, pot fi întîlnite, de asemenea în mod 
frecvent, şi cupluri de îndrăgostiţi, tineri căsătoriţi, 
cupluri şi grupuri de turişti, mici afacerişti, gură-
cască. Vagabonzi nu prea sunt, căci ochiul revoluţiei e 
scrutător, atotvăzător, iar braţul îi este lung, puternic, 
înarmat şi îi trimite imediat la activităşţţi prestate în 
folosul societăţii, adică în lagăre de muncă forţată, 
vestitele lagăre înfiinţate de Ernesto Che Guevara, pe 
toţi cei care încearcă să se sustragă de la făurirea celei 
mai bune dintre lumi. Oricum, la fiecare pas, 
amestecaţi în mulţime şi căutînd să bată cît mai puţin 
la ochi, membri ai poliţiei secrete, sub fel de fel de 
acoperiri, veghează ca nimic să nu tulbure liniştea 
impusă de dictator şi de morala lui comunist-
revoluţionară...

Aşadar, orice s-ar spune, Maleconul e un univers 
palpitînd de viaţă, un univers extrem de complex, 

straniu şi ispititor, tainic şi spectaculos, fascinant şi 
irepetabil, este artera clocotitoare pulsînd de viaţă, 
într-un oraş care nu e altceva decît capitala unei ţări 
împinse spre moarte. Există metropole a căror 
existenţă pare că se rostuieşte în jurul unor bulevarde 
sau străzi devenite, cu vremea, simbol pentru 
localităţile respective. Cine ar mai putea rosti azi Paris 
fără a mai gîndi la Champs Elysées? Ce ar fi Moscova 
fără Arbat, Londra fără Regent Street, Veneţia fără 
Canale Grande (o stradă, ce-i drept, ceva mai... 
lichidă!), Bucureştiul fără Calea Victoriei sau Ciudad 
de Mexico fără Avenida de la Reforma sau fără 
Avenida de los Insurgentes? Şi ce ar fi Havana fără 
straniul, fără ispititorul, fără tainicul, fără fascinantul, 
fără irepetabilul său Malecon?

Nu vă speriaţi, nu am de gînd să-mi transform 
notaţiile în descrieri de monumente, reci sau împănate 
cu tot felul de informaţii luate de pe internet sau de 
prin cine ştie ce enciclopedii şi ghiduri turistice. Nu! 
Eu îmi doresc să vă vorbesc despre viaţa clocotitoare a 
Cubei, despre oamenii ei şi despre frămîntările lor, nu 
despre amănunte pe care le puteţi afla şi la 
„teleenciclopedia” sau de pe vreun canal „Discovery”! 
Dar Maleconul e cu totul şi cu totul altceva. Forfota 
lui de zi, tihna lui de seară, misterul lui de noapte, 
clocotul oceanului la picioarele sale, soarele care-l 
îmbrăţişează şi la răsărit şi la apus, răcoarea pe care o 
revarsă peste oraş, chemarea tulburătoare a talazurilor 
care-i izbesc digul atît de robust, încît nici un val 
înfurtunat nu a putut să-l doboare, marea necuprinsă 
de oameni care, clipă de clipă, trec în sus şi-n jos, 
inexplicabila, tainica lui atracţie, vraja cu care îi 
subjugă pe cei care-l calcă în picioare fac din el unul 
din cele mai căutate şi mai enigmatice locuri ale lumii.

Nu cred că există străin care să fi vizitat Havana şi 
să nu rămînă uluit de frumuseţea vestitului bulevard. 
O frumuseţe datorată mai ales faptului că Maleconul - 
bulevard „de faleză” - e mărginit pe una din laturi de 
ocean (Marea Caraibelor), pe toată lungimea sa, iar pe 
„trotuarul” celălalt – aflat la o incredibilă distanţă de 
geamănul său, căci bulevardul are şi o impresionantă 
lăţime! – e flancat de zgîrie nori, palate, parcuri, 
monumente, hoteluri de lux, clădiri istorice. Din 
nefericire, ţărmul aruncat la picioarele Maleconului nu 
e presărat cu nisip fin, auriu, îmbietor, ci cu stînci 
hidoase, negre ca smoala din cazanele iadului, stînci 
frămîntate ca un aluat impur, ceea ce mi-a întărit 
convingerea că formaţiunile care stăpînesc ţărmul 
sunt de origine vulcanică. Oceanul e despărţit de 
bulevardul propriu-zis de un zid impunător, 
nemăsurat de lat, zid de apărare nu doar împotriva 
furiei valurilor, ci şi împotriva atacurilor duşmanilor, 
cuceritorilor, piraţilor (e drept că, pe la începutul 
secolului trecut, cînd Maleconul şi-a căpătat forma sa 
modernă, apropiată de cea actuală, piraţii fuseseră 
stîrpiţi de prin mările caraibelor, dar încercaţi, 
asemenea mie, să daţi frîu liber imaginaţiei...!). Pe 
„capacul” acestui zid, nemăsurat de înalt înspre 
ocean, dar „abordabil” dinspre trotuar, zi şi noapte, 
îndrăgostiţi, visători, curioşi, turişti îşi fac veacul, 
supravegheaţi cu discreţie de cederişti, adică de 
apărătorii înverşunaţi ai revoluţiei permanente. Tot 
aici întîlneşti, cum spuneam, o pitorească faună 
închegată din peşti, tîrfe, contrabandişti, bişniţari, 
miliţieni în civil, securişti cubanezi, negustori, 
speculanţi, travestiţi/transsexuali, homosexuali, 
pedofili. Pitorescul stupefiant al acestei lumi pestriţe e 
una din atracţiile Maleconului, una din frumuseţile 
sale inimitabile şi incomprehensibile (pentru un 
străin!). Oamenii cîntă, beau, se plimbă, se 
îmbrăţişează, tinerii stau înlănţuiţi, iar noaptea chiar 
fac dragoste. Mulţi privesc cu nesaţ, cu nostalgie, cu 
jind, cu tristeţe zările şi se închipuie dincolo de 
orizonturile care pentru ei se încăpăţînează să rămînă 
închise ca porţile temniţelor politice. Se nasc idile, se 
fac tranzacţii (de cele mai multe ori necurate sau la 
limita legii!), se agaţă fetele disponibile, se ascultă 
muzică, se dansează... Chitare, ţinute sumare, fel de 
fel de băuturi (răcoritoare sau alcoolice) întregesc o 
atmosferă care-ţi ia în stăpînire fiinţa, ţi-o tulbură, ţi-o 
răscoleşte, ţi-o îmbolnăveşte, astfel încît, oriunde te-ai 
afla peste ani şi ani, să porţi mereu în suflet atmosfera 
din care, preţ de o clipă, ai simţit că faci parte.
Un amănunt : nici un gest de agresivitate nu tulbură 
rosturile Maleconului. Doar autorităţile cu 
înspăimîntătoarele lor razii distrug din cînd în cînd 
armonia bulevardului. Dar, despre această dovadă de 
forţă din partea Comitetului pentru Apărarea 
Revoluţiei, din partea slugoilor lui Castro, în episodul 
următor! (va urma)  

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (14)

Valeriu STANCU
Noiembrie 2009 

Tainicul Malecon (I)
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Vreun istoric al epocii ar putea obiecta că Marie 
Antoinette este surprinsă pe această pânză în perioada 
ei „sprinţară”, nu „veridic” cum a surprins-o în cărbune 
pictorul David... I se poate replica că este cu atât mai 
bine, deoarece atunci viaţa reginei se baza pe trei emoţii 
copleşitoare: tentaţia, tresărirea, satisfacţia. Tentaţia 
oferită de intensa ei pasiune pentru distracţie, tresărirea 
adusă de „şocul trandafirului” (nu l-a folosit oare 
simbolic pictoriţa, pentru a ne sugera momentul 
înfloririi feminităţii care putea da Franţei o regină calmă 
şi sigură pe ea?) şi satisfacţia dulce a succesului şi a 
libertăţii (aparente) de a face tot ce doreşte, cu o 
nonşalanţă care o distingea de toate celelalte femei de la 
Curtea franceză şi i-a răsturnat în cap o căruţă de invidii 
şi răutăţi, precum şi o „căruţă a morţii” în final.

Dar satisfacţia este şi a pictoriţei: aceea de a lăsa 
posterităţii franceze şi mondiale o armonioasă alcătuire 
portretistică, debordând de blândă senzualitate, ca un 
poem suav, îngrămădind spre final notele grave şi foarte 
grave, parcă amestecând mirosul delicat şi feminin de 
trandafir cu ceva mai tăios, poate ambră provenită din 
stomacul caşaloţilor, prelucrată pentru a folosi notelor 
de bază ale parfumurilor superioare.

Dacă poemul portretistic Marie Antoinette à la rose ne 
apare semiromantic, aşa şi este, numai că tabloul nu-i 
nici pe departe sentimental. Pentru că povestea acestei 
femei reprezentate în portret n-a fost nici pe departe 
simplă sau romanţioasă şi nici pur şi simplu din zona 
sexualităţii rătăcite, aşa cum au afirmat răuvoitorii şi 
bârfitorii istoriei, de câte ori aui adulmecat foloasele 
substituirii de persoane, cum n-a fost nici povestea unei 
cochete care a uneltit, decisă să-şi transforme dorinţele 
în realitate.

A fost povestea tragică a unei regalităţi abolite cu 
sălbăticie, deşi în numele Raţiunii, o poveste frumoasă 
prin însuşi tragismul ei cu numeroase accente lirice şi cu 
numeroase episoade aprige, insolente şi crude. Cu 
siguranţă că astăzi povestea aceasta poate să atingă 
exact coarda care trebuie, atrăgând minţile să descopere 
sub măşti afişate rafinament calm şi lejeritate de flacără 
care pâlpâie încetişor.

Astfel, calitatea viziunii Doamnei Vigée-Lebrun pare 
neîmpovărată de trecut, concentrată doar asupra 
viitorului... Când timpul se va înclina asupra luminii 
Mariei Antoinette. Era însă o pictoriţă învăţată, portretul 
ei argumentând că, fără întunericul în contrast cu 
lumina, înfăţişarea exterioară a formei nu poate fi 
redată. Chiaroscuro maeştrilor italieni, graniţa tăioasă 
dintre lumină şi întuneric la pictorii florentini, sfumato 
lui Leonardo da Vinci, suprapunând multiple straturi 
translucide în tuşe extrem de subţiri, pentru a reda 
senzaţia de formă, volum şi adâncime... toate acestea 
sunt prezente, într-o savantă şi inefabilă îmbinare.

„Elle était du monde où les plus belles choses ont le 
pire destin”, scria Malherbe în Consolation à Dupérier 
(1631). Era o poezie dedicată jurisconsultului Dupérier, 
la moartea fiicei acestuia, Rose. În corecturi, numele fetei 
s-a tipărit cu literă mică şi autorul a renunţat să îndrepte 
greşeala, astfel a căpătat mesajul sens de consolare 
universală:

„Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses / L'espace 
d'un matin” (Şi trandafirul a trăit cât trăiesc trandafirii, 
spaţiul unei dimineţi)

Cât pentru mulţimile „rămase la poalele înălţării” 
(Adela Popescu), mai potrivită pare o maximă a lui 
Nicolas Chamfort (1741-1794), moralist şi pamfletar, 
devenit aprig duşman al iacobinilor şi epigramist de 
temut: „En vivant et en voyant les hommes, il faut que le 
coeur se brise ou se bronze” (Spre a trăi printre oameni 
şi a veni în contact cu ei trebuie ca inima să ţi se sfărâme 
sau să se călească).  „Les hommes” are în limba franceză 
şi sensul uzitat de bărbaţi, dar nu pare mai potrivită nici 
îngrijorarea pentru soarta femeilor cu inimi sfărâmate 
sau călite. Aşa suntem toţi oamenii, de sex precis sau 
confuz, avem nefericitul dar de a complica lucrurile şi 
de a ne îngrijora, de parcă nimeni nu ne-ar purta de 
grijă.

Că această Formă a grijii universale ne va apăra 
veşnic – este altă poveste. Povestea mea despre Marie 
Antoinette n-a vrut decât să extragă o posibilă imagine a 
mulţimilor înfuriate, alcătuite din bărbaţi, femei, uneori 
copii, „fremătând / cu gâturile ridicate / aproape 
scheunând” (Adela Popescu), mulţimi care au decis 
atunci destinul Mariei Antoinette, cum au decis cândva, 
la începutul lumii creştine, destinul lui Iisus.

Imaginea aceasta are un sens simplu: pentru a avea 
compasiune este necesară speranţa şi credinţa; pentru a 
avea libertatea şi egalitatea este necesară fraternitatea.

A avut fraternitate poporul francez în 1789? Dar 
poporul rus la 1917? Dar românii din 1989 şi din 
„tranziţie”?

Toţi oamenii avem nevoia relevării unei constante 

nealterate a omeniei, indiferent de timp şi spaţiu. Frăţia 
umană dispersată prin accidentele malefice ale unei 
istorii nedrepte are menirea să se sustragă cercului de 
umbră în care o aruncă politica dezumanizării 
sistematice şi deliberate.

În numele Frăţiei umane şi trecutul poate fi 
remodelat prin imagini în care realul să se purifice şi 
analogiile să se estetizeze, astfel devenind formă 
specifică a adevărului evident şi până la urmă 
acceptabil, acela că europenii sunt foarte deosebiţi şi de 
aceea s-au luptat mereu între ei, rămânând totuşi un 
„neam” aparte, cu trăsături comune.

Sufletul Mariei Antonia de la Viena, devenită Marie-
Antoinette de la Versailles a renăscut, participând la 
lupta vieţii de pe continentul european, ca un suflet de 
atunci, datorită cărţilor, filmelor, spectacolului-
eveniment creat de Robert Hossein la Paris, care a 
constituit impulsul eseului nostru.

Surâsul „etern-feminin” al Carolinei Lihol, gestul 
mâinii în descendenţa lui André Chénier, deşi în timpul 
Revoluţiei din 1789 i s-ar fi distribuit şi ei „cultul Sfintei 
Ghilotine” ne vorbesc totuşi de temerea fundamentală a 
tuturor oamenilor faţă de un Părinte al lumii, mereu 
jignit şi continuu iertător. Pentru că şi construcţia 
efemerului presupune nu numai angoasă şi anxietate, 
dar şi acţiune, încredere, valori care transced timpul. Cu 
această încredere a reuşit Caroline Lihol ca în pofida 
„puţinătăţii” forţelor ei fizice, dar sub bagheta lui Robert 
Hossein, să facă o pledoarie spectaculoasă ca o 
remuşcare şi impresionantă ca o iertare pentru „etern-
femininul” care a purtat numele Marie Antoinette.

Mi-a rămas o îngrijorare de mărturisit „frăţiei” 
cititorilor acestui eseu, care, ca orice eseu, este o minimă 
contribuţie filosofică deghizată în cozerie literară, mai 
mult sau mai puţin fundamentată pe teorie literară, dar 
şi o încercare de istorie tipologică. Eseului nu i se pot 

prin urmare pretinde soluţii, „reabilitări” sau 
„incriminări”, inerente unei scrieri istorice. Pentru că nu 
problematizarea stă în intenţiile autorului, ci un expozeu 
al datelor unui subiect în care să apară firească intenţia 
de a stabili filiaţiuni. În acest sens putem invoca formula 
goethiană „Das Ewig Weibliche” sau Imnul frumuseţii al 
lui Baudelaire: „Rythme, parfum, o mon unique reine! – 
/ L'univers moins hideux et les instants moins lourds”.

Mariei Antoinette din portretul Doamnei Vigée 
Lebrun i-am putea adresa însă şi întrebarea lui Ion 
Minulescu:

„De ce-ţi aprinzi ca un semnal
De foc bengal
Obrajii tăi de porţelan?”
Focurile bengale se aprindeau în regiunea indiană 

Bengal de sărbătorile tradiţionale pline de frenezie. 
Marie Antoinette a cunoscut focurile unei frenezii 
pariziene în numele unui popor copleşit de impozite, 
sărăcit de criza economică, ameninţat de foamete, de 
războiul declarat de Prusia, Austria, Anglia şi susţinut 
de aristocraţia franceză din exil, silind guvernul 
revoluţionar să ia măsuri excepţionale care au instaurat 
Dictatura de Salvare naţională şi Teroarea (1793). 
Instigatorul acestor evenimente care au urmat căderii 
Bastiliei (14 iulie 1789), abolirii privilegiilor (august 
1789), Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului (26 
august 1789), după abolirea monarhiei şi declararea 
primei Republici franceze (21 septembrie 1792) – va fi şi 
el ghilotinat de elemente mai moderate, în 1794, iar 
Directoratul care-i va succeda lui Robespierre va fi 
absorbit de războiul extern al Franţei. Victoriile obţinute 
pe câmpul de bătălie de generalul Bonaparte îl vor 
aduce în fruntea statului graţie loviturii de stat din 18 
Brumar 1799.

Copilul unui secol al confluenţelor dintre tradiţie, 

constrângeri, spirit autoritar absolut, concentrând 
puterea legislativă, executivă şi judiciară iar pe de altă 
parte aspiraţia spre libertate, exemplul englez de trecere 
de la monarhie absolută la monarhie parlamentară, 
reflexivitate consolidată de l'Encyclopédie, opera 
principală a secolului, însumând cunoştinţele epocii, 
împingând la inovaţii politice, beneficiarul cărora nu vor 
fi însă cele mai defavorizate pături ale populaţiei – 
Marie Antoinette nu putea, n-avea cum să devină 
semnalul aprinderii „focurilor bengale” în spiritul 
cosmopolit relevat de descoperirea Orientului de vestiţii 
călători: Bougainville, Cook, La Pérouse, Chardin, 
Bernier, Tavernier... De aceea am aprins noi, în onoarea 
ei, focurile de artificii ale miresmelor folosite în industria 
parfumeriei, insistând asupra combinaţiilor magice 
dintre trandafiri şi alte flori, care nu dau greş niciodată.

Poate de aceea portretul Marie Antoinette à la rose 
respiră mai proaspăt într-o atmosferă apropiată de 
poezia izvorâtă din inima poetului nostru nepereche 
Grigore Vieru.

„De ce-ai deschide ochiul / Trandafirule de-
aproape?! / De ce nu-l laşi să doarmă / Acoperit de 
puzderia de pleoape?!”

Sigur că simbolul lui Vieru se referă la poetul-
trandafir, silit să „deschidă ochiul” pentru ca parfumul 
să se răspândească şi să farmece, pentru ca tristeţea lui 
să concentreze sentimentele unui popor ameninţat, dar 
plin de dorinţa de împăcare, chiar şi cu cotropitorii. Pe 
lângă acest sens fundamental mai desprindem şi o 
întrebare sensibilă la neliniştile secolului nostru, care ne 
oferă generoasa posibilitate de a ne întoarce mai 
înţelepţi la izvoarele harului portretistei Vigée Lebrun:

De ce tăiaţi trandafirul?
„Trandafirul / Ca şi capul omului / Nu se cuvine tăiat”.
Trandafirul, chiar dacă înţeapă cu spinii, te 

îndeamnă să priveşti cu ochii larg deschişi dincolo de 
aparenţe, înţelegând că o clipă de frumuseţe nu poate fi 
schimbată pe o eternitate de nemulţumiri, obide, 
ranchiune şi rătăciri haine.

Înţelegem şi noi că austriaca Marie Antoinette poate 
fi învăţată numai în limba care nu era a ei, dar în care a 
murit. Dar cu ajutorul portretului Doamnei Vigée 
Lebrun şi prin Limba Română putem face nu numai 
schimb de idei şi sentimente, ci şi schimb de timp cu 
„regina neiubită”. Într-o poezie fără titlu, Grigore Vieru 
imploră: „Lăsaţi morţii / Să doarmă în pace / Lângă 
roza cea albă-a / Izvorului, / Sub cerul de frunze / Al 
pomului / Morţii sunt / Ca nişte copii / Şi fiecare / Îşi 
are morţii lui”.

ŞI FIECARE ÎŞI ARE MORŢII LUI. Marie 
Antoinette n-a fost o regină convenţională, pasivă, 
interpretând cu supunere rolul ce-i fusese rezervat în 
experienţele mondene, diferite la curţile de la Viena şi 
Paris, n-a rămas o victimă a prejudecăţilor dinastice, 
bântuită de dojenile fratelui Iosif II şi ale mamei Maria 
Tereza, cu privire la distracţii.

Priviţi portretul care o înfăţişează înainte de a fi 
expediată din Schönbrun, veţi constata îndată că era o 
fiinţă irezistibilă, nimic de mirare că la Paris a cucerit 
admiratori înfocaţi, invidii copleşitoare, răutăţi şi 
capricii, furii şi ranchiune, reacţii intolerante.

La fel s-a întâmplat cu Maria, Queen of Roumanie, deşi 
aceasta a avut altă problemă în privinţa deziluziilor 
căsătoriei (cf. scrisorile către mama ei, ducesa, rusoaica). 
În afara deplinei asemănări în farmecul insinuant şi 
ademenitor, atât Marie Antoinette, cât şi Maria 
României au fost, în structura lor fundamentală, un 
amalgam neobişnuit de spirit liber şi de noblesse oblige, 
provenind din puternica lor conştiinţă a statutului 
monarhic, a drepturilor şi îndatoririlor neamurilor lor 
aristocratice, prin descendenţă şi, mai cu seamă, prin 
cuget.

Amândouă au iubit viaţa în aer liber. Versailles cu 
ferma şi moara pentru Marie Antoinette, caii pentru 
Maria României („Călăria a jucat un rol imens în viaţa 
mea”); amândouă au avut reputaţia de „regine 
nesăbuite”, fanteziile lor creând adesea situaţii delicate, 
amândouă au constituit la curţile regale respective un 
permanent motiv de nelinişte. Amândouă păreau 
predestinate să fie regine fericite, pline de succese – 
soarta a ales să fie tragică pentru Marie Antoinette iar 
Mariei României i-a pus pe cap coroana de martir – 
martirajul căsniciei, iubirii, maternităţii, statalităţii. Mai 
mult decât Marie Antoinette, în mod egal cu Maria 
Stuart sau Elisabeth I, Maria României a ştiut că trebuie 
să fasoneze statul din virtuţile şi slăbiciunile oamenilor, 
un material mult mai refractar decât piatra brută pentru 
un sculptor sau un arhitect, încă cu mult mai puţin 
demn de încredere. La fel ca spaniola Eugénie de 
Montijo, englezoaica Maria a României ştia că durerea 
nu e osânda, ci salvarea ei, căci atunci când sufletul 
acceptă durerea se poate înălţa din abis pentru a accede 
la mântuire. Durerile pe care le-a încercat – în 
maternitate, iubire, conducere statală – s-au retras pe 
culmile de unde coborâseră, dar au lăsat în urma lor o 
linişte sufletească şi un spor de putere şi demnitate.

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette(II)

Natalia CANTEMIR

(va urma)

Noiembrie 2009 
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Grizonant, cu 
chipul blînd, cu ochi 
senini, cu trăsăturile 
delicate ale unui 
european cultivat, 
Daniel Chirom este 
un om de o 
incredibilă 

modestie, a cărui aparentă gracilitate fizică 
ascunde un suflet plămădit din lumina 
poeziei autentice, profunde, persuasive. Ne-
am purtat paşii împreună prin purpuriul 
unei toamne septentrionale ce-şi rostuia 
melancolia din tainica poezie pe care poeţii 
lumii o revărsau pe malurile fluviului Saint 
Laurent, la Trois-Rivières, în Canada, şi am 
vorbit vrute şi nevrute, dar mai ales am 
vorbit despre poezie şi am deplîns soarta 
ingrată pe care o au astăzi, oriunde în lume, 
revistele de cultură. Şi asta pentru că în 
Argentina sa natală, Daniel Chirom conduce 
una din cele mai cunoscute reviste de 
poezie, intitulată, nu ştiu de ce, El Jabali 
(Mistreţul). Mi-a dăruit o carte, dar modestia 
fiinţei sale mi-a indus ideea greşită că 
poezia lui e la fel şi nu mi-am găsit timp să-i 
citesc poemele. Rău am făcut, căci m-am 
privat, pînă nu de mult, de o tulburătoare 
lectură. Iar traducerile din această pagină 
sunt doar o palidă copie a unui univers liric 
zbuciumat, contorsionat, învolburat, aşa 
cum e însăşi existenţa creatorilor de 
incontestabilă vocaţie.

Daniel Chirom s-a născut la Buenos 
Aires, în 1955. În prezent este director al 
revistei El Jabali, revistă fondată în 1993. În 
acelaşi timp, conduce programul de radio 
„El Sanglier”. Preocupat de poezia 
universală, a publicat antologii din creaţiile 
lui Walt Whitman, Wallace Stevens sau 
Edgar Bayley, antologii realizate pentru 
cunoscutul Centro Editor de América 
Latina. Înainte de toate însă promovează 
poezia din propria ţară, din ţara lui Roberto 
Juarroz şi a lui Raúl Gustavo Aguirre şi 
merită menţionat faptul că e realizatorul 
lucrării Antologia de la Nueva Poesía 
Argentina (Ed. Cuatro, 1980). E cunoscut ca 
editor şi ca istoric literar, dar viaţa şi-o 
dedică în cea mai mare parte adevăratei sale 
meniri : poezia. Stau mărturie şi volumele : 
Crónica a Robledo Puch (Ed. La Trenza 
Loca, 1975), Los Atlantes (Ed. Anagrama, 
1979), La Diáspora (Bogotá, Libros de Tierra 
Firme, 1983), El Hilo de Oro (Ed. Ultimo 
Reino, 1989). Editura Agora îi publică în 
2000 volumul Candelabros, iar volumele  El 
ojo de los dias (2003) şi Manjar del exilio 
(2005) au apărut în Bogotá, la Libros de 
Tierra Firme. 

Poemele din această pagină sunt 
selectate din volumul El ojo de los dias.

În timp ce pregăteam acest număr pentru 
tipar, soţia poetului argentinian m-a anunţat că 
Daniel Chirom a trecut la cele veşnice. 
Dumnezeu să-l odihnească!

Umbre

Timpul nostru e roşu, 
negru ne e cerul
şi mi-aş dori moartea,
de nu ar fi iubirea
să împartă umbrele
cu mine.

Iubire prezentă

Acest trup pe care l-am mîngîiat 
cîndva 
ne-ascunde în umbra-i
cînd totul părea să fie bine.
Inutil să ne întoarcem spre chipul 
care ne priveşte 
acum 
timpul contopeşte privirile
iar astăzi contemplăm ochii
care ieri ne-au iubit.

Michelangelo îl sculptează pe 
David

Aceste mîini care te sculptează
- putînd fi chiar ale mele -
întreţes splendori şi reflexe
care ne sunt comune.
Aici, 
în atelierul meu,
tu eşti în plină tinereţe.
Muşchii puternici şi întinşi, 
privirea sigură pe neîntinarea 
destinului său.
În mîinile tale straşnice praştia şi 
piatra ei 
cu care îţi vei doborî
duşmanul de moarte, Goliat,
care, de la înălţimea sa, nici măcar nu 
te visează.
Iar tu, viteazule David, 
tu ştii că o absenţă măiastră te 
ocroteşte.
Asemenea mie
simţi cîmpul de luptă ca fiind locul 
în care ţi se va desăvîrşi opera.
Dar cînd vei învinge, David, şi-ţi vei 
ocupa tronul
aminteşte-ţi
că în putere nu sălăşluieşte 
frumuseţea.

Oglinda

E interzisă pentru lumină.
Absenţa a ţesut o punte între dorinţa 
ta
şi acest trup care te cheamă la o 
sărbătoare a măştilor.
Nu eşti decît ecoul unei imagini, 
cartea unei legende nocturne,
iar misterul e la îndemîna ta.
Vocea care te susţine 

călătoreşte în corabia nebunilor.

Leonardo şi „Cina cea de taină”

La cererea lui Ludovic „Maurul” 
am migălit vreme de trei ani Cina de 
pe Urmă.
Nu am făcut nici o greşeală, 
a fost voinţa mea ca Hristos şi 
apostolii săi
să se dezintegreze cu vremea.
Cînd cina va fi din nou servită 
un alt Ludovic mă va însărcina să o 
refac
pînă cînd vinul se va termina.
Am încredere în neostoita sete a 
omului.

Uitare

Cugetă amintirea 
şi uită că memoria sa 
nu-i aparţine.
Doar absenţa fulgurantă 
acoperă cîmpurile 
în timp ce călăreţul său revine obosit
de dialogul pe care pînă în zori
l-a purtat cu orizontul.

Atlanţii

Preoţii egipteni ne-au fost ultimii 
martori 
legenda a dăinuit multă vreme prin 
gura lui Platon.
Nouă inele de apă şi nouă de pămînt 
şi din inel în inel am construit 
poduri.
Înconjuraţi de bunăvoinţa zeilor 
am modelat bucuria metalelor 
preţioase,
am cultivat perplexitatea filosofiei,
magia poeziei.
Cînd vînturile ne-au fost prielnice 
am brăzdat mările cu comorile 
noastre :
am năvălit pe toate ţărmurile
şi blestemaţi ne-au fost magii.
A fost inutil să revenim : 
pămîntul nostru se găsea în sînul 
pămîntului.
Am fost condamnaţi să rătăcim pe 
vecie.

Suntem Atlanţii, 
am naufragiat cu bogăţiile noastre.
Uneori, 
în mijlocul nopţii
ne umileşte poezia.

Ochiul zilelor

Încă fumegă ochiul zilelor

În templu vocile brodează ceruri 
şi ploile binecuvîntează limbile 
tînguitoare.
Un spirit s-a înălţat din gîtlejul 
oceanului 
şi răsuflarea-i incendiază grădinile 
de piatră.
Tăcerea cîntă din vîsc 
un ochi rîde
şi corpuri pierdute despică absenţa.
Nu există salvare, 
sufletul pătimeşte şi mai mult.

Ingres

Modelul vorbeşte cu ochii, 
ne imită gesturile.
În mijlocul unei mulţimi de priviri 
chipul său anonim
spune povestea,
inventează.

Perla

Priveşti în oglindă umbra iluzorie a 
unei măşti 
ceea ce a fost chipul tău nu e acum 
decît un ochi treaz.
Vîntul a cîntat, clopotele se tînguie a-
nserare 
şi azi întinzi mîna spre o fantomă 
care a fost mama ta, Perla,
un nume pierdut între alte nume.
Nu a fost a ta, nu a fost a nimănui,
vorbele pe care ţi le spun nu au 
existat deloc
ci doar vocile lor, înserările
şi această manie pe care încă o ai 
de a privi vidul şi de a vedea în el un 
cer.
Ai fost mereu singură,
nu i-ai sărutat niciodată buzele,
nimeni nu te-a abandonat pe pămînt.

Homer

Sufletul meu s-a obişnuit cu acest 
peisaj sumbru.
Pe urma paşilor mei 
vor veni alţii să populeze aceste 
întunecate stepe
şi asemenea mie
îşi vor pierde lumina.
Sunt precursorul unei rase de orbi.

Întunecata strălucire

Am trăit cu speranţa zorilor 
iar bruma ne-a sfîşiat limbile.
Un orizont fără de zgomot 
ne face să căutăm abisul.
Amanţii sunt lipsiţi de umbră.
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Daniel Chirom 
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