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Struga Poetry Evenings / Les Soirées Poétiques de Struga 
Cînd în august 1982 Nichita Stănescu a primit 

„Cununa de Aur” a Serilor de Poezie de la Struga, eu 
abia o porneam pe drumul poeziei, căci debutasem de 
un an cu volumul de versuri Înfrîngerea somnului 
apărut la editura „Cartea românească” din Bucureşti. 
Nu ştiu cît am înaintat de atunci pe acest drum, dar atît 
de impresionat am fost de recunoaşterea internaţională 
a valorii scriitorului român, încît mi-am dorit mereu de 
atunci, cu ardoare, cu patima ce-şi află sălaş într-un 
suflet de poet, să ajung şi eu în acea fabuloasă cetate a 
Euterpei, să citesc pe Podul Poeţilor, acolo unde Drimul 
se descătuşează, evadează din lacul Ohrid, şi unde 
lumii i se croieşte un „strai de purpură şi aur peste 
ţărîna cea grea”. Multă vreme am crezut că eu nu am 
„dreptul la timp”, căci, ca un făcut, ori de cîte ori eram 
invitat la Struga (şi în ultimele două decenii am fost 
invitat aproape în fiecare an), se ivea ceva care îmi 
zădărnicea plecarea în Macedonia. În acest sfîrşit torid 
de vară însă mi-am împlinit visul şi am ajuns acolo, 
însoţit de poetul Valentin Talpalaru (invitat şi în calitate 
de ziarist, realizator al emisiunii „Convorbiri Literare” 
la Radio Iaşi), mi-am împlinit visul şi am citit în acea 
atmosferă aproape ireală plămădită din atenţia unei 
mulţimi însetate de frumos, din clipocitul valurilor 
revărsate din zăgazuri, din versurile de taină ale 
confraţilor, din magia unei nopţi de august tîrziu, 
blagian, din foşnetul frunzelor respirînd întomnare, din 
chemarea pe care cuvîntul o strecoară în sufletele celor 
bolnavi de Poezie... În acea noapte magică a poeziei, 
muzicii şi prieteniei mi s-a împlinit visul deoarece am 
avut privilegiul de a face să răsune pe malurile 
Drimului o fărîmă din comoara limbii române adunată 
în poemul Sinucigaşi de Lux ale cărui versuri au pornit 
spre lume purtate, poate, de limpezimea undelor, de 
clipirea stelelor, de armonia naturii, de nestăvilita 
noastră sete de frumos...

Pe podiumul înălţat pe Podul Poeţilor au luptat cu 
emoţiile şi cu microfoanele peste 30 de creatori, cîte 
unul pentru fiecare ţară reprezentată în acea seară. 
Numai din România au fost aleşi doi invitaţi : Carolina 
Ilica şi cu mine. Probabil în semn de preţuire pentru 
autorul Necuvintelor şi pentru poezia română 
(reprezentată la festival şi de poetul şi traducătorul 
Dumitru M. Ion). După ce i s-a dat Cezarului ce e al 
Cezarului, adică după ce scriitorul sloven Tomaž 
Šalamun, laureatul acestei ediţii, şi-a susţinut recitalul, 
au mai citit în „noaptea dintre ape” : Vesna Acevska 
(Macedonia),  Hugues Labrusse (Franţa), Elcin 
Isgenderzadeh (Azerbaidjan), István Turczi (Ungaria), 
Peter Waugh (Marea Britanie), Carlos Ernesto García 
(El Salvador), Anja Utler (Austria), Germain 
Droogenbroodt (Belgia), Luca Benassi (Italia), Milan 
Richter (Slovacia), Monika Rinck (Germania), Rodolfo 
Häsler (Cuba), Sayed Gouda (Egipt / Hong Kong), 
Serghei Gloviuk (Rusia), deşi la festival au fost prezenţi 
mult mai mulţi creatori – peste 80, din vreo 60 de ţări, 
în afara scriitorilor macedoneni. Timpul însă nu i-a 
încăput pe toţi, astfel încît unii dintre invitaţi s-au 
mulţumit doar cu rolul de ascultători, deşi îşi doreau 
din suflet să-şi citească producţiile (e drept, nici eu nu i-
am reţinut pe toţi cei adunaţi pe Podul Poeţilor, şi le 
prezint scuze celor pe care i-am omis!). Dar, în ciuda 
impresionantei participări internaţionale, festivalul nu 
se bucură de notorietate doar în afara graniţelor 
Macedoniei, ci e preţuit şi înlăuntrul lor, ceea ce la noi 
ţine de domeniul fantasticului, al imposibilului. Cui îi 
mai pasă în România că la unele festivaluri literare vin 
scriitori de primă mărime din multe ţări, cine se mai 
sinchiseşte de faptul că Iaşii - un oraş cu adevărat 
cultural -  au mai mereu oaspeţi de seamă din cultura 
universală, oaspeţi care în nici un caz nu vin la invitaţia 
autorităţilor politico-administrative?! Dovadă a locului 

de seamă pe care acest festival îl ocupă în viaţa 
societăţii macedonene e faptul că însuşi Preşedintele 
Republicii Macedonia, domnul Gjorge Ivanov, a 
participat la această adevărată sărbătoare universală a 
poeziei. Astfel, el i-a primit (într-un decor de basm) pe 
toţi participanţii la festival, a stat de vorbă cu fiecare, s-
a întreţinut cale de două ceasuri cu invitaţii din 
străinătate şi s-a simţit în largul său alături de poeţi. E 
drept, şi aceştia au fost măguliţi de atenţia cu adevărat 
prietenească pe care le-o acorda gazda, chiar dacă în 
mod foarte discret, gărzile preşedintelui îşi făceau 
simţită prezenţa. La noi, preşedintele statului se duce 
doar acolo unde sunt mici, bere şi băi de mulţime. Dar 
ce treabă au cotrocenizaţii cu poezia?!

Faptul că reprezentanţii Ambasadei României la 
Skopje au strălucit prin absenţă nu m-a scandalizat prea 
tare, căci deja m-am obişnuit – tot participînd la fel de 
fel de manifestări culturale în afara graniţelor – cu 
nepăsarea ataşatului (a)cultural faţă de imaginea pe 
care creatorii români o promovează ţării lor în 
străinătate. Ataşaţii culturali români parcă ar fi făcuţi 
toţi pe acelaşi calapod (de fapt, chiar aşa e!) : aroganţi, 
indolenţi, inculţi, îngîmfaţi, ineficienţi, adevăraţi 
activişti de partid din vremurile care azi ar trebui să fie 
caduce.

Niciodată nu am trăit mai acut sentimentul trecerii 
timpului (şi a gloriei!) ca în Parcul Poeţilor din Struga. 
Acolo unde, în fiecare an, laureatul plantează un arbore 
„spre neuitare”! Cele mai multe dintre vlăstarele 
poeziei şi ale botanicii plantate de scriitori s-au prins şi 
acum se află în diferite etape de creştere sau de 
maturitate. Unii copoaci chiar au crescut falnici şi, 
probabil, vor dăinui multă vreme. Alţii însă au fost mai 
puţin norocoşi : fie s-au uscat de-a lungul vremii, fie 
nici nu s-au prins, astfel că tăbliţele încrustate într-un 
soi de mortar – tăbliţe ce poartă numele laureaţilor-
săditori – au rămas stinghere, neumbrite de freamătul 
crengilor. Dacă unor laureaţi li s-au uscat arborii 
plantaţi şi au fost înghiţiţi de „veşnica natură”, altora 
le-au dispărut plăcuţele ce le purtau numele şi anul 
„încoronării”. Din fericire, Nichita Stănescu se află 
printre cei cărora le-au crescut şi arborii, le-au rămas 
intacte şi plăcuţele cu numele încrustate în 
„monumentele” din acel tulburător remember. Am 
mîngîiat şi eu arborele lui Nichita şi aş putea să jur că l-
am auzit şoptind : „Numai o clipă, numai o clipă / 
spuse inima sîngelui care venea / Numai o clipă, numai 
o clipă / lasă-mă singură cu dumneata / Numai o clipă, 
numai o clipă / i-am spus morţii care rînjea”

Păcat că organizatorii sau edilii sau nişte inimoşi 
iubitori de literatură nu au refăcut patrimoniul 
parcului, nu au resădit pomii, nu au rescris plăcuţele şi 
nu au trecut pe acestea şi ţara din care provin laureaţii. 
Îmi exprim acest regret deoarece îmi închipui că nu toţi 
trecătorii prin parcul acela de basm sunt atît de 
familiarizaţi cu poezia lumii, încît să cunoască viaţa 
laureaţilor, să le ştie rosturile. Unele „repere” (parcă nu 
mă îndur să le spun „pietre”) arată ca nişte morminte 
neîngrijite şi cred că e obligaţia celor de azi să pună în 
lumină numele celor care au dat strălucire poeziei şi 
festivalului de-a lungul celor 28 de ediţii. În rest ce să 
spun?! Sunt convins că la noi va trebui să treacă secole 
întregi pînă să organizăm un festival de frumuseţea şi 
de importanţa celui de la Struga. De aceea ţin să le 
mulţumesc din suflet celor care azi continuă o 
manifestare unde cîndva a strălucit poetul român 
Nichita Stănescu : Danilo Kocevski (director al 
Festivalului), Slave Gjorgo Dimoski (preşedinte), 
Jasmina Tosevska (secretar). Le mulţumesc deoarece, 
deşi străini, au ţinut să ne reamintească faptul că unul 
din marii poeţi ai lumii a avut ca patrie limba română!

Necuvintele
  

El a întins spre mine o frunză ca o mînă cu degete.

Eu am întins spre el o mînă ca o frunză cu dinţi.

El a întins spre mine o ramură ca un braţ.

Eu am întins spre el braţul ca o ramură.

El şi-a înclinat spre mine trunchiul 

ca un umăr.

Eu mi-am înclinat spre el umărul 

ca un trunchi noduros.

Auzeam cum se-nteţeşte seva lui bătînd 

ca sîngele.

Auzeam cum se încetineşte sîngele meu 

                                                                suind ca seva.

Eu am trecut prin el.

El a trecut prin mine.

Eu am rămas un pom singur.

El 

un om singur.

Nichita STĂNESCU

Acest numar este ilustrat cu lucrări
ale pictorului Dumitru Foca
din expoziţia “Vechi zidiri”
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fragmentarium istoric

Se împlinesc, în această lună, şapte decenii din 
momentul considerat a fi debutul oficial al celui de-al 
doilea război mondial. Am mai cunoscut de atunci un 
război ne-clasic la scară globală, Războiul Rece, ale 
cărui origini pot fi identificate tot în conexiune cu 
marea conflagraţie a secolului trecut. Încleştarea teribilă 
începută la 1 septembrie 1939 nu şi-a epuizat până la 
limită consecinţele şi continuă, în mod explicit, să fie 
ilustrată de elemente importante ale ordinii mondiale 
actuale. Să ne amintim doar că membri permanenţi ai 
Consiliului de Securitate al ONU, cei cu drept de veto, 
sunt marii învingători ai războiului al doilea mondial şi 
că multe dintre evenimentele petrecute în ultimele 
decenii îşi au premisele în evoluţiile de acum mai bine 
de jumătate de secol. Bilanţul tragic al acestui conflict 
major la scară planetară include alături de cei peste 40 
de milioane de morţi un număr considerabil de răniţi, 
pierderi şi distrugeri la nivel economic care au aruncat 
practic lumea cu câteva decenii înapoi, modificări 
geopolitice şi geostrategice de amploare, un nou 
echilibru mondial ş.a.m.d. Nimeni nu poate ignora că în 
cei aproape şapte ani de război s-au petrecut orori, 
lucruri puţin demne de stadiul atins de civilizaţia lumii 
la mijlocul secolului trecut: Holocaust şi lagăre de 
exterminare, purificări etnice şi mutaţii demografice 
forţate, sacrificarea deliberată a populaţiei civile şi a 
intereselor acesteia, impunerea muncii forţate şi a 
raţionalizării bunurilor de primă necesitate etc. În 
cuprinzătoarea istoriografie consacrată acestui teribil 
moment din istoria umanităţii întâlnim şi abordări care 
vorbesc despre progresele la nivel ştiinţific şi tehnologic 
generate de conflict, de oportunităţile create în varii 
domenii şi de mobilizarea energiilor la nivelul intern al 
societăţilor prinse în miezul războiului. Unii politologi 
au văzut în siajul războiului şi un efect catalizator al 
procesului globalizării aflat acum în plină desfăşurare. 
Indiferent însă cum ne asumăm şi cum privim cel de-al 
doilea război mondial şi pletora sa de consecinţe un 
lucru este limpede: „tectonica” şi „arhitectura” lumii au 
suferit o mutaţie profundă, iar „replicile” marelui 
„cutremur” se mai simt şi astăzi. Ne propunem, în cele 
ce urmează,  serie de consideraţii cu privire la 
izbucnirea şi desfăşurarea conflictului din perspectiva 
unei analize realizate în paradigma realismului din 
cadrul teoriei relaţiilor internaţionale.

Pornind de la celebra afirmaţie a lordului 
Palmerston din 1848: „Alianţele nu sunt veşnice, ce este 
veşnic este interesul naţional.”, vom încerca să 
reflectăm asupra unor momente care păreau în epocă 
mai puţin inteligibile. Contextul internaţional este 
extrem de relevant în acest sens: o Europă care nu îşi 
definise clar identitatea, un sistem al tratatelor de pace 
încheiate la sfârşitul Marelui Război care nu era 
satisfăcător pentru mulţi dintre actorii internaţionali, 
Statele Unite ale Americii, revenind la clasica izolare 
faţă de afacerile europene, Europa, la rându-i, scindată 
de interese aparent ireconciliabile, mişcările şi 
ideologiile autoritare şi totalitare câştigând tot mai mult 
teren, mai ales după marea criză economică din 1929-
1933, apropierea dintre Germania nazistă şi Uniunea 
Sovietică parafată prin „actul de brigandaj al secolului”, 
pactul Ribbentrop-Molotov ş.a.m.d. Privind acest din 
urmă act, Pactul de neagresiune sovieto-german şi 
anexa sa secretă, se poate spune că ambele puteri 
totalitare îl considerau o alianţă temporară menită să le 
slujească la un moment dat, în viitorul imediat, propriul 
interes naţional, în condiţiile în care politica 
internaţională era definită de multă vreme de Thomas 
Hobbes ca fiind „Bellum omniun contra omnes”. Astfel, 
atât Germania, cât şi Uniunea Sovietică au acţionat 
după cum le dicta interesul lor de moment, în speranţa 
obţinerii de avantaje de lungă durată ulterior, chiar prin 
„driblarea” temporarului partener.

Primele campanii ale Germaniei în Polonia şi în Vest 
îşi găsesc un corespondent interesant în pildele Cărţii a 
V-a din „Războiul peloponesiac” scrisă de istoricul 
antic Tucidide: „MELIANUL – Nu socotiţi voi deci că în 
neutralitatea noastră constă securitatea voastră? […] 
Astfel cum nu vă veţi face voi duşmani pe cei care nu 
participă acum la nici o alianţă dacă aceştia, privind la 
ceea ce faceţi cu noi se vor aştepta să-i atacaţi şi pe ei? 
Şi, în această împrejurare, ce altceva faceţi decât să 
măriţi numărul duşmanilor pe care îi aveţi, şi să vă 
atrageţi cu forţa pe aceia care nu aveau de gând să vă 
fie duşmani? ATENIANUL – Noi nu socotim 
primejdioşi pe acei continentali care, mânaţi fiind de 

dorul de libertate, vor şovăi mult să se apere împotriva 
noastră, ci socotim primejdioşi numai pe insularii 
independenţi cum sunteţi voi şi pe aceia care sunt 
exasperaţi de constrângerile pe care le impune 
dominaţia. Într-adevăr aceştia mai ales ar putea fără să 
judece să se avânte ei înşişi şi să ne împingă şi pe noi 
într-o primejdie sigură”. Logica se potriveşte în cazul 
primelor campanii din Europa ale armatei germane 
subordonată total lui Adolf Hitler. În Polonia, 
superioritatea strategică, tactică şi militară masivă 
germană a devenit copleşitoare iar reacţia etajului 
decizional polonez, nu întotdeauna bine inspirată şi nici 
coordonată în timp. Se adaugă aici clarviziunea politică 
a conducătorului german: anticiparea lipsei de 
intervenţie decisivă a aliaţilor franco-britanici în ceea ce 
priveşte Polonia. Desigur, polonezii acţionând contrar 
realismului politic, au considerat ca fiind relativ 
suficiente garanţiile de securitate obţinute din partea 
celor două mari puteri occidentale deşi acestea 
dovediseră în repetate rânduri conciliatorism şi lipsă de 
capacitate într-o intervenţie militară masivă în favoarea 
micilor aliaţi. Se poate aprecia că Adolf Hitler a acţionat 
în Polonia conform principiilor realismului politic 
clasic: a mizat pe neintervenţia franco-britanică în 
Polonia, s-a bazat pe Wehrmachtul bine instruit şi bine 
poziţionat strategic, astfel că în mai puţin de o lună a 
obţinut rezultatele scontate cu pierderi suportabile. Pe 
de altă parte, acţiunea Uniunii Sovietice în estul 
Poloniei, în concordanţă cu protocolul secret al Pactului 
Ribbentrop-Molotov venea ca o confirmare a împărţirii 
sferelor de influenţă în acest areal geopolitic al Europei. 
Ambele puteri invadatoare acumulau energie în acest  
exerciţiu şi armistiţiu temporar. Sunt unele voci (foşti 
ofiţeri sovietici din serviciile secrete) care au afirmat că 
dacă Germania nu ar fi atacat în iunie 1941 Uniunea 
Sovietică, aceasta ar fi atacat prima Germania, ceea ce ar 
corespunde, din nou, cu regulile realismului politic, în 
speţă, dorinţa de a anticipa mişcările adversarului. Din 
punctul de vedere al polonezilor, războiul s-a încheiat 
tragic. Mareşalul polonez Edward Smigly-Ridz anticipa 
acest lucru subliniind: „Cu nemţii ne vom pierde 
libertatea, cu ruşii ne vom pierde sufletul”. Oricum, 
polonezii au acţionat contrar regulilor realismului 
politic: pe de-o parte, şi-au supraestimat forţele: cele 
şapte armate, ca număr, erau importante, dar ca dotare 
şi tactică au eşuat lamentabil, însuşi generalul Tadeusz 
Kutrzeba, nereuşind decât o palidă rezistenţă; pe de altă 
parte, sinuciderea curată dovedită în planul de luptă: 
împotriva unei clare evidenţe, conducătorii polonezi nu 
au retras armatele din partea occidentală a ţării pentru a 
încerca o rezistenţă în interior, dimpotrivă, au dorit cu 
orice preţ salvarea zonei industriale din regiune. În 
plus, armata din culoarul spre Gdansk (Danzig) a fost 
sacrificată din primele zile ale invaziei germane. 
Oricum, o intervenţie hotărâtoare anglo-franceză ar fi 
fost greu de luat în calcul în condiţiile în care rezistenţa 
poloneză a fost atât de scurtă. După atacul Uniunii 
Sovietice asupra Poloniei s-a ajuns practic la un 
armistiţiu de moment. Incidentul de la Brest-Litovsk - 
încălcarea frontierei prestabilite - rezolvat totuşi după o 
săptămână o dovedeşte: conflictul mocnea între cele 
două aliate de moment: „Lui Hitler pur şi simplu nu-i 
stătea în fire să preia altcineva iniţiativa: prin urmare 
era inevitabil ca la un moment dat să nu ia în calcul 
atacarea Uniunii Sovietice”.

Momentul următor a fost însă concentrarea 
eforturilor armatei germane spre campania din Vest. 
Asigurat pe moment în Est, conştient că nu este bine să 
lupte pe două fronturi şi aceasta în concordanţă cu 
regulile realismului politic, Adolf Hitler dă ordin de 
atacare a Danemarcei şi Norvegiei. „Wesserübung” a 
fost una dintre cele mai interesante campanii din cursul 
primei părţi a celei de-a doua conflagraţii mondiale. 
Ţările nordice au reprezentat un caz clasic de achiziţie 
de putere şi capabilităţi, folosite pentru a contracara 
puterea adversarilor. „Umanitatea, nu legalitatea ne va 
judeca” spunea Winston Churchill referindu-se la acest 
eveniment.  Atât Germania, cât şi aliaţii anglo-francezi 
doreau ocuparea teritoriilor nordice; a fost, am putea 
concluziona, o cursă contra cronometru. Pentru 
Germania şi maşina ei de război era vital  Narvik-ul, în 
condiţiile transportării zăcămintelor de fier de la Kiruna 
şi Gallivare, iar aliaţii occidentali cunoşteau acest 
amănunt. Germanii au câştigat şi de data aceasta, 
Danemarca fiind însă atacată doar datorită poziţiei 
strategice a Aalborgului. În Novergia, pe lângă acţiunea 
din fiordul Oslo, de scufundare a „Blücherului”, ne 
reţine atenţia dezastrul flotei de distrugătoare germane. 
Zece din totalul celor de douăzeci şi două de vase 
germane fiind distruse de celebrul cuirasat britanic 
„Warspite”. Factorul surpriză, paraşutiştii folosiţi la 
Oslo şi Stavanger, uluitoarea suprapunere a acţiunilor, 
începând de la Narvik trecând prin Trondheim la 
Larvik şi Oslo au dus la o capitulare rapidă a Norvegiei. 
„Wesserübung” (numele de cod al operaţiunii militare) 
a dovedit clar din partea ambilor combatanţi o acţiune 

bazată pe principiile realismului politic. Însăşi directiva 
lui Adolf Hitler pentru această operaţiune o dovedeşte: 
„Această operaţiune trebuie să devanseze o iniţiativă 
britanică în Scandinavia şi în Baltica”. Acţiunea de 
debarcare a britanicilor la Namsos şi Aandalsnes s-a 
dovedit tardivă şi lipsită de efecte, Germania păstrând 
controlul asupra Norvegiei până în ultimele clipe ale 
războiului.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre acţiunea 
Uniunii Sovietice în Finlanda. Eşecul de moment al 
Armatei Roşii, oprite timp îndelungat în istmul Kareliei 
de cele şase divizii ale eroului finlandez, mareşalul Carl 
Gustaf Emil Mannerheim au dovedit slăbiciunea 
sovieticilor. Înfrângerea de la Souomosalmi, cu atât mai 
mult. Pe lângă conotaţia istorică pentru sovietici, atacul 
asupra Finlandei a fost declanşat şi din cauza unor 
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simplă privire. Răbdarea însăşi nu este nici resemnarea de a 
suporta totul, nici simplul fapt de a persevera în propriul 
proiect. În adevăr, răbdarea posedă în mod necesar 
dimensiunea pasivităţii, fără care nu ar avea sens să vorbim 
de răbdare, şi în acelaşi timp această răbdare trebuie să fie 
activă, chiar dacă sub forma unei aşteptări, a unei speranţe. În 
răbdare omul se afirmă, dar nu plecînd doar de la el, căci 
puterea sa de a îndura este deopotrivă o capacitate finită de a 
face faţă probelor lumii şi o capacitate de a se vrea el 
traversînd aceste probe. Răbdarea tatălui este de aştepta fiul, 
de a nu-l judeca, şi deci este deopotrivă pasivă în aşteptarea 
sa şi activă în speranţa sa, şi această răbdare a tatălui este cea 
care poate deschide fiului un spaţiu unde el poate cu adevărat 
înţelege ce înseamnă să fii liber. Astfel cu răbdarea este 
posibil de a lua în considerare o etică concretă care este 
inseparabilă de situaţiile concrete în care este angajat omul.  

-Ce trebuie să omul să aleagă între interioritatea insulei 
şi interioritatea exilului?

- Husserl spune în epilogul la Meditaţii carteziene că 
reflecţia transcendentală conduce la a reveni la insula  
conştiinţei dar că aceasta nu face din subiect un izolat. Nu 
este vorba deci de a alege mai întîi între interioritatea insulei 
şi interioritatea exilului cît de a înţelege dacă, pe de o parte, 
interioritatea insulei permite de a se elibera de relaţiile 
mondane pentru a regăsi în pura prezenţă a sinelui normele 
absolute ale cunoaşterii şi acţiunii, iar pe de altă parte această 
interioritate a insulei nu permite a elucida adevăratul 
principiu al desăvîrşirii de sine.Exilul poate lua multe 
semnificaţii şi de exemplu neostoicismul veacului al XVII-lea 
a Dreptei Lipse a putut sublinia suferinţa exilului politic şi să 
arate cum poate fi surmontat. Exilul este deopotrivă o temă 
romantică legată de călătorie, de dezrădăcinare, de voinţa de 
a merge să vezi alte locuri.Cu toate acestea nici excluderea 
politică, nici vagabondajul mondan, nu dau de gîndit la 
această formă de exil în care nu există  nici forţă, nici un pur 
voluntarism. Este vorba deci de descrie această figură proprie 
exilului foarte prezentă în gîndirea biblică şi în care este o 
transcendenţă care pune exilul în condiţia în care eu consimt. 
Interioritatea exilului se diferenţiază deci de interioritatea 
închisă unde eu sînt închis cu mine însumi într-un solilocviu 
fără sfîrşit, şi de pura viaţă în exterioritatea celui care se lasă 
purtat de evenimentele lumii fără a căuta să menţină propriul 
ţel. În adevăr, ceea ce eu numesc interioritatea exilului este 
această formă de a fi în vecinătatea sinelui care trăieşte în 
vecinătatea lumii. Pictura şi poezia arătîndu-ne lucrurile înşişi 
dincolo de reprezentări dau cu adevărat această posibilitate a 
unui exil, adică a unei uitări de sine nu pentru a se pierde, ci 
dimpotrivă pentru a se dedica în întregime misiunii sale de a 
contempla şi de a acţiona. Altfel spus, reflecţia asupra  sinelui 
nu este un scop în sine, ci numai un moment necesar în 
înţelegerea misiunii proprii în lume. De acum, a fi în exil, 
înseamnă a fi sine, pentru a fi în întregime întors către lume, 
către alt om, care sînt viitorul meu. Interioritatea devine 
atunci o putere de manifestare a ceea ce nu este sine şi nu este 
simplul tribunal interior al conştiinţei şi este vorba deci de o 
interioritate deschisă. Bineînţeles, noi toţi avem nevoie de a 
reveni la insula conştiinţei noastre, dar nu pentru a rămîne 
aici căci omul nu există în sensul propriu al teermenului decît 
fiind deopotrivă în el şi în afara lui în împlinirea unei vocaţii. 
Conceptul de interioritate de exil vine deci să spargă opoziţia 
simplă a interiorităţii şi a exteriorităţii care face imposibilă în 
filosofiile subiectului o adevărată gîndire a sinelui, pentru a 
descrie această legătură de esenţă a libertăţii şi a afecţiunii.     

posibilitatea de a acţiona presupune o 
anume ignoranţă. Numai în măsura în 
care eu nu ştiu foarte bine care este 
locul meu în lume, care este rolul meu, 
este posibil să mă întreb cu adevărat 
asupra viitorului meu şi să fiu 
disponibil posibilităţilor de dezvoltare 
pe care nu ştiam că le am. Omul este o 
istorie, dar această istorie nu este cea a 
trecutului său, ea este deopotrivă cea a 
viitorului său, şi această istorie nu este 
cu adevărat deschisă decît dacă  nu 

ştiu bine cine sînt. Nu este vorba de aface apologia 
ignoranţei, ci de a sublinia că o găsim în răspunsuri la situaţii 
neprevăzute care ne fac să descoperim posibilităţi 
necunoscute de noi înşine. Misiunea de a fi a sinelui nu 
constă în a şti totul despre sine, ci în a înţelege ce trebuie să 
faci în raport cu ceea ce are loc în lume. Filosoful însuşi nu 
descoperă ceea ce vrea să spună decît pe măsură ce scriitura 
sa îl conduce uneori dincolo de proiectul iniţial. Cu această 
condiţie gîndirea este o adevărată gîndire ghidată de apelul 
lucrurilor înşişi şi nu o simplă ideologie.

 *între interioritate şi exterioritate*

 - Unul dintre capitolele cărţii dvs. despre interioritate 
este consacrat sfîntului Augustin. Ce înseamnă imensitatea 
interioară pentru sfîntul Augustin?

 - În capitolul despre imensitatea interioară după sfîntul 
Augustin am vrut să arăt profunda noutate a gîndirii sfîntului 
Augustin în ceea ce ne eliberează de reprezentarea unei 
interiorităţi închise. Fără a relua aici toate analizele, cel mai 
important este de a înţelege că descoperirea interiorităţii nu 
este descoperirea unui domeniu limitat de sine, ci 
descoperirea unui exces; memoria conţine mai mult decît 
poate să dea şi aceasta pentru că ea este o memorie a lui 
Dumnezeu. Interioritatea augustiniană este deci descoperirea 
de exces a unei transcendenţe care face să strălucească toate 
reprezentările pe care le putem avea despre sine, şi pentru 
aceasta eu devin pentru mine ănsumi o imensă întrebare. 
Cartea a patra din Confesiuni arată că însăşi experienţa 
morţii unui prieten este experienţa a ceva pe care eu nu pot 
apropria şi că aceasta mă deschide la o adevărată interogaţie 
asupra mea care este altceva decît simpla curiozitate 
narcisistă. Întregul proiect al Confesiunilor nu este de a 
povesti istoria individului Augustin aşa cum s-a vrut el însuşi, 
ci istoria intervenţiei lui Dumnezeu în viaţa sa care l-a 
transformat. Încă o dată, această imensitate interioară 
eliberează proiectul contemporan al omului de a se prodeuce 
pe sine însuşi, de se crea pe el însuşi, de a se povesti pe sine 
însuşi, pentru a lăsa să se înţeleagă că istoria mea este poate 
mai întîi cae a intervenţiei lumii, a altora şi a lui Dumnezeu 
în viaţa mea. Iată pentru ce este de-a dreptul esenţial dintr-un 
punct de vedere istoric de a nu face din sfîntul Augustin 
inventatorul subiectivităţii  moderne: nu numai că din punct 
de vedere istoric este fals, dar dincolo de aceasta ascunde 
ceea ce a făcut originalitatea radicală a gîndirii augustiniene 
pentru noi modernii.

-  Cum se manifestă afirmarea de sine în faţa adversităţii 
lumii?

-  În filosofiile voinţei pure, afirmarea de sine nu este 
decît auto-afirmarea unui subiect izolat care nu trebuie să 
depindă decît de el însuşi şi care trebuie deci să considere 
orice afectare ca o punere în cauză a libertăţii sale. Altfel 
spus, în aceste filosofii ale hotărîrii pentru care subiectul nu 
trebuie să aibă a face decît cu el însuşi lumea este dincolo, şi 
nu este decît o ocazie a exerciţiului libertăţii sale. De 
exemplu, generosul în sensul lui Descartes este omul care 
poate trăi cele mai mari pasiuni, căci el posedă capacitatea de 
a se afirma chiar în această circumstanţă extremă. Contra 
unei astfel de reprezentări, care nu este absentă din anumite 
gîndiri contemporane ale evenimentului, trebuie încetat de a 
înţelege fiinţa în lume ca un gen de aventură convenită în 
care fiecare probă ar deveni ocazia de a exercita forţa sa şi de 
a o dezvolta. Trebuie să nu avem încredere în această 
etică/morală care dă omului ca ideal de a deveni un Hercule 
al libertăţii căreia nu i se aserveşte nimic. Nu numai că acest 
ideal este extrem de abstract, dar el este deopotrivă periculos 
căci el neagă finitudinea acestei situaţii de existenţă şi nu 
recunoaşte slăbiciunea fiecărei persoane. Nimeni nu poate 
purta totalitatea greutăţii lumii pe umerii săi şi filosofii care 
dau omului un astfel de ideal abstract finalmente privează 
individul de adevărata posibilitate de a răspunde lumii: o 
misiune imposibilă îl privează de misiune.

Este vorba deci de arăta că adevărata afirmare de sine 
presupune mai întîi o ascultare, o disponibilitate, şi că ea este 
deci totdeauna un răspuns la chemarea lucrurilor, la chemarea 
celorlalţi, sau la chemarea lui Dumnezeu, fără a vrea să 
identificăm cele trei chemări. Cele două tonalităţi 
fundamentale, pentru a folosi o expresie a lui Heidegger, care 
sînt mila şi răbdarea arată în mod deosebit că nu există 
afirmare de sine decît prin altul. Mila, cînd este o adevărată 
compasiune, este o forţă în slăbiciune, căci ea presupune mai 
întîi această slăbiciune de ate lăsa atins de slăbiciunea 
celuilalt, dincolo chiar de orice empatie, dar pentru a încerca 
apoi să răspunzi acestei nefericiri, chiar dacă o faci printr-o 

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

                                                                    

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE

*comunitatea de suferinţă şi de bucurie*

Bogdan Mihai MANDACHE: - Sînteţi autorul unei cărţi 
despre milă. Filosofia s-a aplecat cu interes şi statornicie 
asupra acestui subiect?

Emmanuel HOUSSET:- Problema milei nu este una nouă 
în filosofie şi deja Aristotel interpreta mila ca o emoţie care 
nu este legată unei empatii cu suferinţa unui alt om, ci care 
provine dintr-o teamă pentru sine cu ocazia unui spectacol al 
nefericirii nemeritate de alţii. Pentru Aristotel suferinţa 
proprie milei vine deci din anticiparea propriei nefericiri 
posibile. Stoicii înşişi au dezvoltat o întregă critică a milei şi 
mai tîrziu Augustin va înţelege această critică a milei ca un 
proiect al insensibilităţii în scopul de a arăta că există o milă 
bună. Fără a relua aici toţi autorii pe care îi citez în 
L'intelligence de la pitie, este clar că această chestiune este 
importantă în toate epocile istoriei filosofiei, chiar dacă se 
reţin adeseori moralele sentimentului, cum este cea a lui 
Schopenhauer, care a vrut să facă din milă fundamentul 
moralei. În cartea mea adopt o metodă fenomenologică 
pentru a încerca să acced la fenomenul originar al milei şi 
aceasta m-a condus la depăşirea opaziţiei prea simpliste între 
morala sentimentului care se fondează pe milă şi pura morală 
raţională, cum este cea a lui Kant, care refuză întregul loc al 
milei în viaţa morală. Este clar că mila este cea care poate fi 
dăunătoare în viaţa umană cum a descris-o foarte bine Stefan 
Zweig în romanul său Mila periculoasă, dar în acelaşi timp a 
refuza milei orice loc în viaţa socială este de neconceput, căci 
un om totalmente lipsit de milă nu împărtăşeşte natura 
umană. Chiar Nietzsche recunoştea cel puţin într-un text că 
există o milă bună, cum spunea el o milă a celor puternici. Cu 
această problemă a milei este vorba finalmente de a 
devaloriza locul sensibilităţii în viaţa umană, şi pentru 
aceasta am încercat o a treia cale care constă în a spune că 
mila nu fondează viaţa morală, ci că ea deschide spaţiul vieţii 
morale. Aceasta înseamnă că nu mila este cea care îmi spune 
ce trebuie să fac, cum trebuie să acţionez într-o anumită 
situaţie, dar ea îmi spune că eu sînt cel care trebuie să facă 
ceva, că nu trebuie să mă îndepărtez de la datoria mea. În 
consecinţă, nu este suficient de a resimţi mila pentru a fi 
drept, dar fără această probă a milei exerciţiul dreptăţii 
rămîne abstract, căci eu nu aş înţelege-o ca responsabilitatea 
mea unică şi de neînlocuit. Pe scurt, mila este ceva trăit care 
îmi dă datoria de a acţiona, dar mie îmi revine, prin reflecţia 
mea raţională, să determin apoi care este forma de acţiune 
justă. Justiţia nu merge fără milă, chiar dacă mila nu este încă 
justiţie. Ca şi în reflecţia mea asupra persoanei, este vorba 
pentru mine de a arăta că fiinţa noastră în totalitate, deci 
deopotrivă sensibilitatea noastră, este angajată în viaţa 
morală. Încă o dată, nu este vorba de a renunţa la ideea de 
autonomie, de autodeterminare, ci de a înţelege că această 
idee nu este prima, că ea estetotdeauna un răspuns la un 
imperativ heteronomic cum este cel care este înţeles în milă, 
la o determinare în pasivitate de alţi oameni de care eu sînt 
inseparabil. Nu pot lua cunoştinţă de datoria "mea" în pura 
solitudine a prezenţei mele, ci plecînd de la o comunitate 
originară de suferinţă şi de bucurie în care eu pot înţelege 
ceea ce am de făcut.

-Recent aţi publicat un volum despre exilul interior. Mai 
este omul zilelor noastre preocupat de interioritate? Lumea 
noastră nu este mai deschisă către o falsă transparenţă care 
vrea să dezvăluie totul?

- Este dificil de a preciza ce este "omul zilelor noastre" 
căci este aici o foarte mare diversitate de situaţii şi de culturi 
şi trebuie să ne ferim de pericolele etnocentrismului. În 
lumea europeană cel puţin, interioritatea, cunoaşterea de sine, 
a devenit o valoare şi ea s-a dezvoltat în acelaşi timp cu 
individualismul. Toată dificultatea este de a şti ce trebuie să 
înţelegem prin interioritate. Prea des interioritatea  este 
înţeleasă într-o manieră exclusiv reflexivă şi în acest caz se 
valorizează ascultarea de sine, de corpul propriu, de dorinţele 
proprii, de istoria proprie. În acest caz, iluzia constă în a 
crede că o astfel de reîntoarcere asupra sinelui, că această 
contemplare narcisistă va aduce fericirea, şi asistăm astăzi la 
derive hedoniste infantile care sînt totuşi foarte violente în 
raport cu alţi oameni. Este dificil de a nega că în această 
interioritate înţeleasă ca un pur gest faţă în faţă cu sine, "eul" 
să devină cu adevărat Viţelul de aur al perioadei 
contemporane. Or, a nu avea a face decît cu sinele, înseamnă 
pur şi simplu a te închide cu sine, este cu adevărat o figură 
foarte apropiată de infern. 

Voinţa care animă cunoaşterea de sine este adeseori cea a 
unei pure transparenţe de sine, ea este ghidată de ideea 
infinită a aunei cunoaşteri perfecte de sine în iluzia că o 
asemenea cunoaştere perfectă este condiţia libertăţii. În fapt 
am vrut să arăt împotriva acestei reprezentări a "sinelui" că 
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ut pictura poesis
Galeriile de Artă DANA

A vorbi despre dimensiunile artelor plastice ieşene 
în general, sau despre dimensiunile artei româneşti, 
înseamnă, întâi de toate, a estima calitativ valorile 
plasticii din trecut şi din prezent.

Înseamnă, totodată, a aprecia contribuţia artei 
ieşene la arta românească şi nu numai. Segment 
important al culturii, arta s-a definit ca o coloană de 
susţinere a acesteia. De aceea mi se pare mai corect  a 
încerca descifrarea unor coordonate fundamentale care, 
înmănuncheate, constituie ceea ce se numeşte cultură. 
Cultură în general, materială şi spirituală. Şi una şi alta, 
deoarece etimologia cuvântului care ne îndreaptă 
gândul spre latinescul coles-colere-cultum, în 

accepţiunea horaţiană şi ciceroniană, înseamnă a îngriji 
pământul, dar şi a îngriji spiritul, pentru ca roadele să 
fie mai bogate, mai îmbelşugate, mai frumoase şi mai 
valoroase. Tot astfel şi sămânţa minţii, scânteia 
inteligenţei şi talentului, va izvodi la întâmplare într-un 
caz, cu spor benefic într-alt caz.

Organizatorii acestei expoziţii „Umbre şi lumini 
ieşene” prezintă pe simezele galeriei DANA, (cei drept 
condensat) lucrările confraţilor plecaţi în lumea 
umbrelor (recitiţi Umbrele lui Aurel Leon, reeditate de 
scriitorul M. R. Iacoban, bene merenti! ); C.D. Stahi, 
Octav Băncilă, Petre Troteanu, Ştefan Dimitrescu, 
Nicolae Tonitza, Otto Briese, Jean Cosmovici, Corneliu 
Baba, Călin Alupi, Costache Agafiţei, Nicolae Popa, Ion 
Irimescu, Mihai Cămăruţ, Victor Mihăilescu Craiu, 
Petre Hârtopeanu, Eugen Ştefan Bouşcă, Iftimie 
Bârleanu, Francisc Bartok, Nicolae Matyus, valori 
incontestabile ale artei româneşti, umbrele nu 
secondează fiinţa materială, ci aceasta din urmă e doar 
un reflex slab al lumii adevărate, în care „trupul” se 
sublimează în „umbră”, devenind existenţă 
fundamentală, paradigmatică. Umbrele sunt, în acest 
caz, un simbol de o verticalitate abisală, în deschiderea 
spre infinit şi transcendent. Umbrele prinse în capcana 
propriei creaţii, refac coordonatele unei realităţi – 
asemeni vieţii – construind un univers...

Transfigurată simbolic, opera se priveşte pe sine. 
Existenţa operei – după principiile mimetice ale lui 
Aristotel – reflectă organizările lumii reale, trecându-le 
într-o zonă a imaterialului verosimil.

Arta „umbrelor” a organizat şi ordonat cantităţi 
enorme de imagine şi materie, încărcate, acestea, de 
semnificaţii psihice, puse în dialog astfel, cu imense 
perspective spirituale.

Acest „obiect” al cunoaşterii artistice, inclus 
virtualmente în polisemia capodoperelor perene, face 
posibilă tocmai în epoca crizei noastre, cu mijloacele pe 
care ni le pune la îndemână cercetarea, recuperarea 
mesajelor pierdute, după formularea lui Umberto Eco. 
Dincolo de mutaţiile spirituale, determinate de 
condiţiile schimbate de viaţă, putem găsi un curent 
subteran în care se scaldă rădăcinile trăirilor noastre 
contemporane. Această regăsire este numai conceptuală 

– ci prin intensitatea emoţiei estetice, este o retrăire 
fierbinte a unor stări, care altfel puteau să ne rămână 
necunoscute, definitiv pierdute. Aici rezidă miracolul 
artei.

Invitaţia la o contemplaţie tăcută în galeriile DANA, 
într-un timp regăsit artei, este un timp al duratei umane. 
Umbrele ce au plămădit aceste miraculoase lucrări, 
comunică prin creaţie, fragmente de lumină, lucru ce 
numai arta o poate înfăptui.

Cine poate trăi asemenea momente, nu poate 
renunţa la tulburătorul act de cunoaştere-de-sine-
însuşi, pe care îl realizează trăirea artistică, nu poate să 
creadă că arta va dispărea, numai pentru că groparii 
artei vorbesc despre noul spirit artistic ca despre 
„spiritul” unei îndeletniciri esenţialmente tehnice, adică 
mai multă producţie(!!)  şi mai puţină creaţie.

Arta este totdeauna primul răspuns al omului dat 
Naturii. Ca atare, printre incertitudini şi sfâşieri, în 
sânul unei lumi în plină schimbare, ea poate să fie încă 
fericită şi plină de viitor.

 În întâmpinarea unei asemenea opinii vin cei care 
prin creaţia lor servesc cauzei prin reuşite artistice: Dan 
Hatmanu, Adrian Podoleanu, Corneliu Ionescu, Nicolai 
Constantin, Valeriu Gonceariuc, Dimitrie Gavrilean, 
Liviu Suhar, Dan Covătaru, Jenö Bartos, Constantin 
Tofan, Ilie Bostan, Dragoş Pătraşcu, Atena Simionescu, 
Zamfira Bîrzu, Sorin Purcaru.

Problematica artei de azi şi de mâine este în 
neîncetată desfăşurare, – ca şi mijloacele de expunere 
(ajutate de progresele ştiinţifice şi tehnice) se schimbă 
mereu şi că reluarea, în variante epigonice, a ceea ce a 
fost valoarea ieri, nu poate fi recomandată.

Arta autetică are obligaţia să fie totdeauna 
„modernă”, pentru epoca în care e creată. Existenţa 
„umbrelor”, nu au exclus, ba dimpotrivă au făcut 
posibilă existenţa marilor creatori „moderni” 
(contemporani), şi continuă să facă posibilă şi necesară  
existenţa unor mai noi creatori originali (şi nu pastişori) 
în zilele noastre şi în zilele care vin.

Deşi zilele care vin cu zorii negri ce pândesc la 
orizont însăşi existenţa artiştilor, fundaţia DANA ART 
sprijină continuu manifestări de excepţie ale artei 
plastice. În pofida dispreţului celor ce sunt plătiţi să 
sprijine arta şi cultura contemporană, a disoluţiei 
uniunilor de creaţie, a lipsei totale de achiziţii din 
partea statului şi a „colecţionarilor” privaţi, artiştii nu 
fac grevă, îşi văd de meserie rezistând eroic în aceste 
vremuri tulburi. De aceea eforturile galeriilor de artă 
DANA nu fac decât să contribuie la menţinerea 
ştachetei culturale moldave şi nu numai.

Tocmai de aceea cred în continuare în faţa acestui 
demers plastic, în supravieţuirea artei şi artiştilor, în 
pofida crizei, inculturii, kitchului naţional impus de 
impostură şi slujitorii ei.

O expoziţie în care vibrează tot ce este mai uman în 
noi.

tă din Timişoara, în cadrul unui Proiect de 
parteneriat ce şi-a propus punerea în valoare a creaţiei 
artiştilor contemporani.

Acest proiect a demarat cu expoziţia de pictură 
itinerantă Dincolo d

e materie a artistului Dacian Andoni, la 
Iaşi, gazdă fiind galeriile DANA, continuând  la 
Muzeul de Artă din Timişoara şi se va încheia la 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Dacian Andoni este absolvent al Acade miei de Arte 
Vizuale „George Enescu”, Iaşi (clasa prof. Adrian 
Podoleanu), secţia pictură, 1993, actualmente, stabilit în 
Timişoara este conferenţiar la Universitatea de Vest 
Timişoara, Facultatea de Arte Plastice.

Participă din 1987 la numeroase expoziţii colective 
şi de grup, în 2003 la Maison de l'Europe , Hôtel de 
Caulange Paris, Franţa , cu expoziţia Timp, Culoare şi 
simbol, vernisată de dl. Paul Barbăneagră, regizor, 
producător de film, în ambianţa căreia s-a organizat o 
masă rotundă: Redescoperirea sacrului în artele 
contemporane, invitaţi: Dan Hăulică, Preşedinte de 
Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă.

Am fost onoraţi la Iaşi de prezenţa la vernisaj a 
Domnului Dan Hăulică care a prezentat publicului 
ieşean (restrâns) expoziţia tânărului artist Dacian 
Andoni.

Dacian Andoni abordează în pictura sa o temă...  
dincolo de materie, paradoxal prin ea cercetând 
unitatea lucrurilor şi, în acelaşi timp unitatea fiinţei, a 
eului său, spre a realiza o concordie (simpatetică şi 

Expoziţia de pictură intitulată – Dincolo de materie a 
artistului DACIAN ANDONI  deschisă la galeriile 
„DANA” din Iaşi este rezultatul colaborării dintre 
Muzeul de artă Cluj-Napoca, Centrul de creaţie al 
artelor vizuale contemporane din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design al Universităţii de Vest din Timişoara şi 
Muzeul de Ar

conceptuală) între aceste două entităţi.
Pictura artistului locuită de idee se întruchipează 

organic în sacru. În ce măsură este sacrul 
reprezentabil?

Această întrebare parcurge toată istoria religiilor şi 
a iconoclasmelor, descinzând şi în derivatele culturale 
ale acestora: ritual şi artă. Poate că aceasta este 
problema esenţială a artei majore. Răspunsul la ea se 
află în afara artei, şi anume în acelaşi izvor,  din care se 
adapă actul artistic,  cât şi cel ritual.

Arta şi ritualul religios fac uz de simboluri şi 
ambele tind să le redefinească (re-trăindu-le), să le 
extindă registrul ontologic, de la simplul  semn stilistic, 
respectiv gestual, la purtătorul unei vieţi superioare: 
„Planul sensibil, făcându-se purtător al celeilalte  lumi 
şi trup al ei, o poartă cu sine... şi se transfigurează, se 
înduhovniceşte şi se transformă în simbol, adică într-o 
unitate organică a reprezentantului şi a 
reprezentatului”. (Pavel Florenschi, Dogmatică şi 
dogmatism).

Pentru artistul oriental, forma nu este mai prejos de 
esenţă, pentru că ea este vas al esenţei, esenţa fiinţează 
în formă, substanţa îşi are viaţa  şi rostul numai ca 
purtătoare a spiritului, iar pogorământul jertfelnic al 
spiritului în lume este însăşi întruparea materiei. 
Instituind o distanţă semantică nulă între semnificant 
şi semnificat, arta orientală se înscrie în ceea ce 
morfologul culturii ar numi teritoriu al spiritualităţii 
mitice, un teritoriu care nu operează diferenţieri între 
formă şi esenţă, între substanţă şi spirit.

În definirea limbajului său estetic Dacian Andoni 
respinge orice simbolism înţeles în sens occidental 
(traductibil în cuvinte, generator de alegorii şi de 
limbaje figurate) pentru că, asemeni artistului extrem-
oriental, înţelege contemplaţia ca poartă spre 
transcendent şi doreşte să-i ofere privitorului un acelaşi 
tip de contemplaţie.

După cum contemplaţia naturii instituie o relaţie 
între subiect şi ceva aflat dincolo de graniţele  
obiectului contemplat, la fel, contemplaţia artistică 
creează drum observatorului către acelaşi ceva,  aceeaşi 

Cauză, a Artei şi a Naturii deopotrivă.
În acest fel discursul plastic (metafizic) al  lui Dacian 

Andoni este răspândit în toate elementele de limbaj ale 
lucrărilor sale. Ceea ce ne propune ar tistul este o 
reînvăţare a smereniei,  privind cu maturitate 
duhovnicească spre luminile creştine.

Spaţiul virtual devine spaţiu metafizic, când capătă 
o vădită încărcătură spirituală. Arta pictorului vorbeşte 
despre anumite spaţii ale „necuvintelor”  spiritului 
omenesc şi divin! Arta este pentru Andoni, o 
deschidere către Taină.

În spaţiul sacru al picturii nu puteam să trecem cu 
vederea pe acela al grădinii. Este vorba de un motiv sau 
de un arhetip? Oare grădina edenică  nu este amintirea 
ne-morţii, în fapt artistul găsind aici o metaforă a 
reînsufleţirii, prin jertfă, a grădinii edenice din sufletul 
omenesc? Capcană a patimilor, grădinile lui Dacian 
Andoni definesc imaginea paradisului pierdut...  
Grădinile artistului restaurează paradisul originar, 
pentru a revela prezenţa  sau pierderea duhului.

Umbre şi lumini ieşene

Dacian Andoni – dincolo de materie

Pagină realizată de Traian MOCANU
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Teodor HAŞEGAN

Aidoma multor 
artişti plastici 
contemporani, Dan 
Cristescu trăieşte 
intens ,,era imaginii”, 
atât în creaţia plastică 
cât şi în domeniul 
designului ambiental, 
iar în cadrul didactic, 
profesorul Dan 
Cristescu transpune, 
în cadrul catedrei de 
specialitate de la 
Colegiul Naţional de 
Artă ,,Octav Băncilă”, 
aceste principii şi idei 
estetice pe planul 
educaţiei artistico - 
plastice.

Născut în Piteşti, 
s-a stabilit, încă din 

copilărie, cu întreaga familie la Iaşi. A urmat Liceul de Artă 
,,Octav Băncilă” – Iaşi, apoi în cadrul Universităţii de Arte 
,,George Enescu” – Iaşi, a absolvit Facultatea de Arte 
plastice, Decorative şi Design, secţia Design. De atunci, 
desfăşoară o amplă şi diversificată activitate creatoare prin 
inovaţii şi coautor în domeniul construcţiilor de maşini 
(ICSIT TITAN – Bucureşti) ori participări la amenajarea 
standurilor de prezentare la diferite târguri şi expoziţii, iar 
pe tărâmul creaţiei plastice s-a implicat în manifestările 
expoziţionale organizate la nivelul U.A.P. – Iaşi, la 
Saloanele profesorilor de Arte vizuale. De asemenea, în 
munca didactică a organizat şi vernisat numeroase 
expoziţii cu elevii claselor IX – XII, iar pe planul 
rezultatelor pot fi consemnate numeroase premii la 
olimpiadele şcolare naţionale de specialitate şi la 
concursuri internaţionale tematice pentru elevi. 

Perfect conştient de rolul şi menirea profesorului –  artist, 
în contextul fenomen artistic ce se relevă astăzi, profesorul 
Dan Cristescu remarca: ,,Design-ul, o noţiune şi un domeniu 
cu pretenţii; plin de ifose şi interpretări vine în întâmpinarea 
oamenilor să-i educe estetic, dar în aceiaşi măsură să-i facă să 
se simtă mai bine în spaţiul în care habitează şi-şi duc veacul. 
Trăim într-o lume a imaginii, a tehnologiilor, a tendinţelor 
informatizării generale, în care design-ul vine şi implică 
frumosul şi utilul, cu bunul gust prin grafie-design (identităţi 
vizuale, personalizări, reclame, logotipuri, imagine mass-
media) sau industrial - design-ul, un domeniu vast şi a tot 
cuprinzător: cam tot ce ne înconjoară !”.

Caracterizat de o gândire echilibrată, o sensibilitate 
aparte, pe un fond mereu optimist, ambiţios şi muncitor, cu 
o bogată experienţă - bazată pe seriozitate şi corectitudine - 
în relaţii cu semenii, profesorul – artist Dan Cristescu 
îndeplineşte, cu mult tact şi abilitate, funcţia de Şef de 
catedră al secţiei Arte plastice, Arhitectură şi Design a 
Colegiului Naţional de Artă ,,Octav Băncilă”, unde are o 
contribuţie valoroasă pentru dezvoltarea, în condiţii de 
vicisitudini constante şi inerente, a secţiei şi a educaţiei 
aferente a elevilor.

Designerul şi graficianul Dan Cristescu aspiră către 
forma-sinteză, forma-nucleu - de la care cei mai valoroşi şi 
cei mai curajoşi artişti au pornit de la începutul secolului al 
XX-lea – aceasta se conturează şi se materializează în 
creaţia vizuală a artistului. El se înscrie astfel, pe drumul 
deschis de către marii artişti reformatori care au regenerat 
morfologia artistică, la începutul secolului XX.

Epurarea formei prin eliminarea detaliilor secundare şi 
păstrarea figurativului în esenţă, sau în simbol, formularea 
clară şi evidentă a volumului esenţial se impune 
impresionant, în creaţia lui Dan Cristeacu, iar concepţia 
despre formă ca simbol figurativ dobândeşte, în creaţia lui 
Dan Cristescu, interpretări valoroase atât prin semnificaţii 
profunde cât şi prin diversitatea structurilor expresive 
(Echipartiţie cu forme organice, Zbor, Iluzie, Nud I, Nud 
II).

Tematica abordată, dovedeşte faptul ca artistul Dan 
Cristescu manifestă interes şi pasiune pentru estetica artei 
moderniste, pentru formele novatoare care, de altfel, fac 
recurs la surse de inspiraţie din habitatul citadin, un mediu 
predilect designeru-lui. Şi, din dorinţa de a percepe şi 
înţelege sensurile contemporane, artistul ajunge la 
sentimentul de echilibru; starea obţinută de creatorul 
doritor de a atinge planul superior al disponibilităţilor 
umane, care se poate realiza prin condiţia voinţei şi 
lucidităţii. Acest efort al cristalizării voinţei creatoare 
coincide, în arta lui Dan Cristescu, cu idealul dominării, 
prin transpunere şi valorificare funcţională, a formei 
biologice. Acest tip de ideal, de sorginte modernistă care-l 
inspiră pe graficianul - designer, întruneşte totodată 
apartenenţa la idealul neo-modernismului contemporan 
acordat cu realităţile vieţii noastre. Acest complex ideatic şi 
estetic a lui  Dan Cristescu se regăseşte materializat în  
numeroase lucrări inspirate din ambianţă şi realitatea 

contemporană (Spirit şi tradiţie, Efec tactil, seria Grafic 
Design). 

Reformularea concepţiei grafice, cu efecte picturale, pe 
inedite coordonate de design, aşa cum o întâlnim Dan 
Cristescu, are în vedere sinteza plastică a genurilor care îşi 
definesc existenţa în tridimensionalitatea spaţiului modern, 
strâns legat de natură, care participă efectiv, cu valoare de 
spaţiu plastic plenar. Astfel, structurile artistice, în creaţia 
lui dan Cristescu, sunt concepute axiomatic şi au, în cele 
mai multe cazuri un sens simbolic. Simbolurile regăsite în 
creaţia complexă a lui Dan Cristescu sunt sacralitatea, 
naşterea, viaţa, iubirea, tradiţiile, într-o tehnică variată, pe 
care chiar artistul o defineşte ca fiind mixtă.

Dan Cristescu este un artist – profesor talentat, este 
devotat profesiei, lucrează constant, cu tenacitate şi prin 
demersul lui conjugat ne dovedeşte profesionism, în sensul 
major al acestui cuvânt, este cazul creatorului care îşi 
asumă responsabilitatea de a fi sincron în tot ceea ce 
realizează pe plan artistic şi didactic.

Septembrie 2009 

ut pictura poesis
Cronica de atelier personalităţi pe care o reprezenta. Subliniază trăsăturile 

prin accentuarea planurilor având în vedere importanţa 
luminii ca vehicul al expresivităţii prin punerea în valoare 
a datelor caracterologice ce definesc personajul în cauză. 
Amintim în continuare numele unor personalităţi a căror 
memorie este redată noilor generaţii prin lucrările artistei: 
Mihai Eminescu, Grigore Ghica Vodă al III-lea, Alexandru 
Vlahuţă, bust cioplit în travertin, Dimitrie Cantemir, 
Aglae Pruteanu, pictorul Eugen Ştefan Bouşcă ş.a.

O altă categorie de portrete cuprinde lucrări care sunt 
imaginile unor anonimi, dar generalizează simbolic o 
tipologie sau o categorie socială. Amintim dintre acestea 
lucrarea „Domniţă” cioplită în lemn, policromă, splendidă 
prin plasticitate, „Portret”, în ipsos, „Negresă” transpusă 
în gips şi patinată pentru a sublinia şi prin culoare 
tipologia, „Ţărancă” realizată de asemenea în gips şi 
patinată imitând bronzul. În general, artista se 
concentrează asupra modelului, observând cu atenţie 
datele caracteristice, preferând subordonarea transpunerii 
şi interpretării imaginii, sugestiilor plastice ale acesteia. 
Amintim de asemenea portretele unor personalităţi din 
lumea ştiinţifică, lucrări transpuse în piatră sau în bronz şi 
amplasate în locurile publice ale instituţiilor cu al căror 
profil cel reprezentat s-a aflat în raporturi de 
compatibilitate profesională: „Haralamb Vasiliu”, bust ce 
se află la Universitatea de Agronomie, matematicianul 
„Octav Mayer”, la Universitatea „Al.I. Cuza”, bustul 
chimistului „Ion Curievici”, la Facultatea de Chimie şi 
altele. Elementul comun al acestor reprezentări 
portretistice este preocuparea cu care artista a avut în 
vedere respectarea datelor expresive şi de caracter ale 
fiecărui personaj, urmărind închegarea unor imagini 
plastice cuprinzătoare, dar sintetice, care vin în 
întâmpinarea privitorului provenit din medii şi categorii 
cu nivelul diferenţiat de cultură în perceperea imaginii 
plastice. 

Având un pronunţat simţ pentru expresia decorativă, 
artista la care ne referim a realizat lucrări deosebite la care 
percepem rezonanţe stilistice ale epocii „Art nouveau”, 
asimilate creativ pentru a fi redate apoi publicului prin 
formule interpretative personale. Realizarea lucrărilor din 
această categorie se bazează pe folosirea pământului ca 
materie emolientă ce favorizează modelarea liberă a 
formei şi fixarea ei în durabilitate prin ardere. Sculptura şi 
arta focului, ceramica, se interferează plastic şi expresiv în 
nenumăratele sale compoziţii. Amintim din această 
categorie titluri ca: „Citadela” realizată în teracotă, 
„Pescăriţa” – teracotă patinată care se află într-o colecţie 
privată –, „Primăvara”, „Ecou”, „Dans spaniol”, „Opaiţ” 
sau „Dans” sunt de asemenea realizate în teracotă. În 
general, aceste lucrări sunt sugestive reprezentări ale unor 
siluete feminine în atitudini şi posturi mişcate. Remarcăm 
în cazul lor apetitul artistei pentru stilizare şi preocuparea 
pentru atingerea unui palier al abstractizării în sens 
geometric prin intervenţii libere, reducţii ale formelor 
figurative şi susţinerea lor prin zgrafitări ce amintesc de 
statuetele din cultura Hamangia. Acest tip de lucrări 
reprezintă un capitol substanţial în creaţia artistei 
consolidatde-a lungul anilor. Remarcăm, în cazul lor, o 
fericită îmbinare a viziunii monumental-sculpturale cu cea 
decorativă, printr-o interpretare care permite privitorului 
să le perceapă ca fiindu-le potrivit în acelaşi timp spaţiul 
intim, dar, cu puţină imaginaţie, să descopere în ele 
valenţele monumentalităţii, dacă ar fi transpuse 
supradimensionat în spaţii publice dominate de o 
arhitectură modernă care, prin geometria volumelor, ar da 
o anume identitate acelui spaţiu. 

Compoziţii cu tematică asemănătoare au fost realizate 
şi prin folosirea lemnului sau a gipsului patinat. Lucrările 
respective păstrează calităţile configurativ-plastice 
asemănătoare celor despre care am vorbit. Ele au prin 
acele calităţi şi dimensiuni o predestinare muzeistico-
expoziţională sau de colecţie. Stau mărturie în acest sens 
sculpturi cu titluri oarecum generale – „Compoziţie”, 
„Catedrală”, realizate în lemn, „Baladă”, turnată în gips şi 
patinată, şi altele nenumărate. 

Opera Doamnei Lucreţia Dumitraşcu-Filioreanu este 
în întregul ei unitară din punct de vedere stilistic şi al 
concepţiei, diversă prin subiectele abordate şi bogată prin 
generozitatea tematică la care este conectată viziunea sa. 
Este modernă prin modul de interpretare a formei plastice 
şi a expresivităţii, mai ales când aria desfăşurării este cea a 
decorativului. Interesul pentru intervenţiile cromatice în 
sculptură este evident prin aplicarea policromiilor atunci 
când patinează o sculptură în lemn. Gipsul, reprezentând 
etapa intermediară între concepere şi starea definitivă, 
este o materie fragilă, dar care patinată şi prelucrată 
cromatic transmite privitorului imaginea posibilă finală a 
bronzului de obicei.

Pentru sculptura feminină din Moldova, Lucreţia 
Dumitraşcu-Filioreanu reprezintă un nume de referinţă, 
aşa cum în acuarelă este cel al Iuliei Hălăucescu.

Se cuvine să reţinem faptul că artista a fost pe 
parcursul vieţii un înzestrat formator şi educator mai ales 
pentru oamenii proveniţi din medii cu profesii diferite şi 
care din pasiune şi dragoste pentru artă au dorit să-i 
pătrundă tainele urmând cursurile Şcolii Populare de 
Artă. Prin ipostaza de profesor al acestei scoli, opera 
sculptoriţei Lucreţia Dumitraşcu-Filioreanu s-a implinit şi 
datorită acestui nobil capital.

Una dintre reprezentantele remarcabile ale artei 
plastice din capitala istorică a culturii româneşti, Iaşi, este 
sculptoriţa Lucreţia Dumitraşcu-Filioreanu. Alături de alte 
nume ale plasticii feminine, ale căror opere s-au consolidat 
prin lucrări realizate în domeniul graficii sau al artelor 
textile, Doamna Lucreţia Dumitraşcu-Filioreanu şi colega 
sa de atelier, Alexandrina Dumitriu, de asemenea 
sculptoriţă, au realizat lucrări la fel de importante şi 
durabile ca cele ale confraţilor. Şi ele au cioplit piatra, au 
modelat lutul după ce au construit armături solide, au 
turnat apoi în gips parcurgând toate etapele procesului 
tehnologic, au mângâiat lemnul cu dalta, răpind fibrelor 
frumuseţi ascunse. Marmura, nobilul material râvnit de 
sculptori de când este lumea, sub mâinile delicate ale 
femeilor-sculptor din cetatea Moldovei, nu a reprezentat 
un teritoriu neabordabil, ci dimpotrivă, a fost materialul 
care a înviat expresiv chipurile unor personalităţi trecute 
în lumile de dincolo de timp, dar şi tandre şi visătoare 
figuri reprezentând tineri şi tinere, adolescenţi sau mame 
cu privirile întoarse meditativ şi înţelept spre sine.

O privire generală ne va permite aproximarea 
universului tematic şi al ideilor sculptoriţei Lucreţia 
Dumitraşcu-Filioreanu, conturat în cei peste 50 de ani de 
activitate. Ea a realizat portrete, compoziţii cu subiecte 
variate, dar şi semnificative proiecte de monumente ale 
unor evenimente din istoria naţională a României, 
propunând, de asemenea, interpretări în limitele 
simbolico-decorative pentru comemorarea unor subiecte 
generale cum este „Cuadriga victoriei” sau „Fântâna 
arteziană”, monument amplasat la Tecuci. Cu vigoare 
bărbătească a conceput proiectele şi machetele unor 
ansambluri monumentale destinate forului public, dintre 
care amintim pe cel cu tema „Jertfa”, un altul cu subiect 
istoric pentru oraşul Paşcani, sau cel intitulat „Zbor”. 
Multe alte schiţe, proiecte şi machete au rămas pe rafturile 
din atelierul artistei, aşteptând eventualele momente 
favorabile pentru materializarea lor. Cele pomenite mai 
sus au fost realizate la nivelul de variante intermediare şi 
în materiale care au permis expunerea ca lucrări 
independente în expoziţii anuale, cu precizarea că ele erau 
proiecte care vizau o finalitate publică.

Portretistica în creaţia Doamnei Lucreţia Dumitraşcu-
Filioreanu ocupă un loc important. Artista nu a căutat, în 
reprezentările portretistice, formule plastice de 
interpretare numaidecât avangardiste. Ea a rămas fidelă 
modelului, urmărind caracterul şi expresia fiecărei 

Lucreţia Dumitraşcu
Pseudocronică la o expoziţie imaginară

Liviu SUHAR

Dan Cristescu, grafic – design-ul 
ca artă a formei axiomatice
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În 1946, Enescu se 
stabilea pentru totdeauna 
la Paris, forţat de 
împrejurările istorice. 
Peste cinci ani, Bernard 
Gavoty, căruia îi datorăm 
Les Souvenirs de Georges 
Enesco (Ed. Flammarion, 
Paris, 1955), excepţionale 
mărturii auto-biografice 
publicate postum, i-a 
adresat câteva întrebări 
prin intermediul 
Radiodifuziunii Franceze. 
Răspunsul la problema 
vicisitudinilor personale 
din timpul conflagraţiilor 
ce au cuprins întreaga 
Europă în primele decenii 
ale secolului trecut 
dezvăluie mentalitatea 

superioară a interlocutorului. „Aproape că-mi este 
ruşine să includ un asemenea capitol în povestea vieţii 
mele. Cele două războaie au fost catastrofe mondiale, 
iar viaţa mea nu este decât o catastrofă individuală. 
Aşa că nu o pot asemui cu tragediile pe care le-au 
suferit atâţia oameni“. Cu modestia-i proverbială când 
vorbea despre sine, Enescu nu a precizat că expatrierea 
sa a fost „catastrofa“ muzicii româneşti. Creator în 
toate domeniile manifestării, el a îndrumat jumătate de 
secol spre europenizare arta noastră muzicală şi, tot 
atât de important, a reprezentat o „ambasadă“ eficientă 
când ţara se afla în restrişte. „În timpul primului război 
mondial  /.../ nu mi-am slujit patria decât cu armele 
mele: pana, vioara şi bagheta. Faţă de întinderea şi 
grozăvia conflictului, armele acestea erau prea paşnice. 
Aveau ele oare o valoare propagandistică? Iată un 
lucru pe care nu prea îl ştiu“, îi spunea lui Bernard 
Gavoty; însă posteritatea ştie ce audienţă a avut Enescu 
în mediile pariziene spre care se îndrepta atunci 
nădejdea compatrioţilor săi.

Motivarea celui mai grav neajuns al unei existenţe 
care s-a zbătut eroic până la sfârşit între ţara natală şi 
drumurile europene, inerente violonistului de geniu, 
apare dureroasă prin subînţelesul implicat: „Se ştie că 
până la urmă, ţara mea a fost alături de U.R.S.S. Cât mă 
priveşte, am vrut să rămân credincios principiilor şi 
sentimentelor mele, atât şi unei tradiţii cu care nu am 
vrut să rup. Plecând din patria mea, m-am despărţit de 
multe, dar mai cu seamă am pierdut speranţa de a mă 
retrage la ţară. Aşa e viaţa...“. Textul consemnat de 
Gavoty atrage atenţia asupra multiplelor sensuri ale 
cuvântului ţară, folosit mereu de Enescu: dublul înţeles 
al locuţiunilor în ţară, adică în ţara mea, exprimare 
asociată cu dorul de patrie, dulce-amara povară 
purtată de virtuozul sortit să peregrineze mereu, şi la 
ţară, „acolo, departe, pe plaiurile Moldovei“,  în locul 
obârşiei. „Pentru a merge din satul în care m-am născut 
spre marele oraş unde-mi sfârşesc zilele, am străbătut o 
cale anevoioasă, străjuită de copaci ce se pierd în zarea 
îndepărtată. A fost lung, desigur, acest drum. Cât de 
scurt mi s-a părut!“.

Prezentarea făcută de reporterul francez în prefaţa 
la Amintirile lui George Enescu (apărute mult mai târziu 
la Editura Muzicală Bucureşti, în traducerea lui Romeo 
Drăghici şi Nicolae Bilciurescu) subliniază integritatea 
morală a omului, totodată, condescendenţa artistului  
faţă de semenii săi. „În primul rând, Enescu 
întruchipează nobleţea sufletească; invidia şi 
meschinăriile profesionale îi sunt cu totul străine. El îşi 
urmează drumul, bucurându-se, în trecere, de 
succesele altora. Îi cunosc o singură ambiţie: să 
compună şi să facă muzică. Viaţa o ia aşa cum este; 
greutăţile nu le bagă în seamă, iar evenimentele le 
înfruntă întotdeauna. Odinioară bogat şi puternic, nu s-
a folosit nici de putere, nici de bogăţie. Astăzi, 
încercările fizice prin care trece şi împrejurările 
internaţionale i-au redus câmpul de acţiune şi 
mijloacele, dar când baţi la uşa lui te primeşte un mare 
senior. /.../ Felul său de trai este foarte modest, totuşi 
nu veţi auzi niciodată cuvinte de ură sau ciudă, ci 
numai expresia recunoştinţei sale. Oamenii de mare 
valoare sunt astfel făuriţi încât par a fi totdeauna 
îndatoraţi cuiva“. Enescu iubeşte Franţa şi Franţa îl 
iubeşte. La câteva zile după 10 martie 1936, când a avut 
loc premiera tragediei lirice Oedip pe scena Operei din 

Paris, directorul Artelor Frumoase, Georges Huisman,  
i-a înmânat marelui muzician român cravata de 
comandor. „Franţa mă primise copil în şcolile sale şi 
iată că acum mă înscria pe tabloul celor distinşi cu 
Crucea Legiunii de Onoare“, spune Enescu. Dintre 
numeroasele cronici apărute după prima reprezentare 
publică a operei Oedip  (sub semnătura lui Georges 
Auric, Jacques Ibert, Gustav Bret, Pierre-Octave 
Ferroud, Louis Laloy, Robert Kemp, Reynaldo Hahn, 
Louis Aubert, André Coeuroy, Georges Pioch, Paul Le 
Flem, Henry Prunière, Henry de Curzon, André 
Georges, Paul Landormy, Gustave Doret, Tristan 
Klingsor, Constantin Photiadès), atenţia lui Bernard 
Gavoty s-a oprit la consideraţiile lui Émile Vuillermoz: 
„Zânele care au stat la leagănul lui George Enescu i-au 
adus – dându-i geniu în loc de talent – un dar foarte 
incomod... Muzica sa în teatru nu deţine clasicul rol pe 
care i-l dau «criticiştii». Ea nu analizează nimic, nu 
declamă, ci se mulţumeşte să freamăte cu o sensibilitate 
miraculoasă. Ea este subconştientul dramei. Forma 
aceasta eliptică, discreţia şi lirismul ei adânc n-au fost 
întotdeauna înţelese la prima audiţie. Cum să înţelegi 
de prima dată o astfel de muzică, atât de uimitor lipsită 
de prejudecăţi, care-şi schimbă mereu forma şi se 
reînnoieşte la fiecare situaţie? Şi totuşi cine oare nu va 
recunoaşte aici o copodoperă autentică, plină de o 
emoţie profundă şi comunicativă, una din culmile 
crezului sufletesc?...“. Iar Gabriel Marcel aprecia în Le 
Figaro că „scena terminală din Oedip este, de la Wagner 
încoace, una din culmile muzicii“!... Peste zece ani, 
geniul muzicii româneşti se vede renagat în propria 
patrie. Tăvălugul roşu zdrobea România edificată în 
cele două decenii de evoluţie interbelică, sub cizma 
revoluţiei, cădeau rând pe rând valorile cultivate în 
spiritul civilizaţiei apusene. Expresia lipsei de 
recunoştinţă a statului comunist faţă de George Enescu 
s-a arătat odată cu instaurarea primului guvern 
„democrat“. Imediat după plecarea sa din ţară, i s-au 
naţionalizat toate proprietăţile, dobândite cu „pana, 
vioara şi bagheta“, despre care spunea atât de sugestiv 
că au fost „armele“ sale în primul război mondial, iar 
în 1949, a fost înlăturat de către conducerea de atunci a 
Uniunii Compozitorilor din Bucureşti. Exclus tocmai 
el, fundamentul oricărei posibile „unuini“ a 
muzicienilor autohtoni; lezat grav chiar el, trunchiul 
compoziţiei româneşti moderne!... Concluzia la 
suferinţele îndurate se vede profund iertătoare, potrivit 
străvechii înţelepciuni a românului: „Aşa e viaţa...“.  

 În mai 1955,  George Enescu  a plecat spre „masa 
umbrelor“, dar nu din Livenii Botoşanilor, satul natal, 
sau din dulce' târg al Ieşilor, păstrătorul neuitatelor  
sale înfăptuiri de tinereţe, nu din Bucureştii glorificării 
naţionale, în perioada interbelică,  a violonistului, 
dirijorului şi compozitorului, sau din Sinaia, unde se 
afla casa visurilor neîmplinite; viaţa aceasta 
contorsionată s-a sfârşit în capitala Franţei, locul 
propice formării şi afirmării internaţionale a autorului 
stigmatizat în ţara sa, după 23 august 1944, ca întreaga 
pleiadă a personalităţilor considerate „burgheze“, deci 
dăunătoare „noii orânduiri“. Se vede că opera a ieşit de 
sub interdicţia cenzurii imediat după retragerea în 
nefiinţă a autorului, întrucât s-a aprobat ca Indexul 
lucrărilor lui George Enescu să fie tipărit de revista 
Muzica Bucureşti (nr. 5, 1955). În anii 1956–1958 la 
E.S.P.L.A. (Editura de Stat pentru Literatură şi Artă) şi, 
din 1967–1968, la Editura Muzicală Bucureşti, a 
reînceput editarea creaţiei enesciene, valorizată prin 
publicare, studiere muzicologică şi redare 
interpretativă. Până la 1989, s-a ivit un amplu curent 
pro-enescian, căutându-se cu tot dinadinsul 
„folclorismul“ operei, o interpretare ce risca 
minimalizarea la importanţa locală, dar Enescu a răzbit 
dincolo de mode şi curente, desigur că obediente unui 
naţionalism, din fericire, depăşit. Acum, muzicienii 
specializaţi pentru primul şi cel mai important stil 
românesc universalizat, duc la împlinire datoria 
noastră, a tuturor, faţă de memoria lu Eenescu. 

Atitudinea cinică a autorităţilor a culminat cu 
organizarea în septembrie 1958 a Festivalului  şi 
Concursului Internaţional „George Enescu“. Doar 
după trei-patru ani de la retragerea oricărui drept în 
România, nu putea fi vorba despre un act reparator, ci 
mai curând de faptul că numele cu faimă internaţională 
a fost necesar în propaganda culturală pentru ţările 
apusene. Totuşi, Festivalul a însemnat o oarecare 
deschidere spre libera exprimare în artă. La cele 18 
ediţii susţinute pe scenele artistice ale Bucureştilor din 
septembrie 1958 până în aceeaşi lună a anului 2007, au 
participat  personalităţi a căror prezenţă a onorat 
memoria lui George Enescu. Ecoul acestei manifestări 
periodice a adus în capitala României pe virtuozii 

David Oistrah, Henryk Szering, Isac Stern, iar dintre 
viloniştii internaţionali de azi, pe Salvatore Accardo, 
Frank Peter Zimmermann, Eugen Sârbu, Maxim 
Vengerov. În aceeaşi măsură, renumiţii Arthur 
Rubinstein, Wilhelm Kempff,  Claudio Arrau, 
Sviatoslav Richter, Emil Ghilels, Halina Czerny-
Stefanska, Annie Fischer, Aldo Ciccolini, Frederich 
Gulda, Valentin Gheorghiu,  şi mai tinerii John Ogdon, 
Van Cliburn, Dan Grigore, pianiştii reprezentativi ai 
epocii postbelice, sau Mstislav Rostropovici, Gaspar 
Casado, Radu Aldulescu, violoncelişti de renume 
mondial, au dat de fiecare dată amploare 
evenimentului mult aşteptat de publicul din ţară. 
Trecerea în revistă a „numelor“ celebre care au 
contribuit la prestigiul celor 18 ediţii ale Festivalului nu 
se poate încheia fără menţiunea dirijorilor George 
Georgescu, sir John Barbirolli, Herbert von Karajan, 
André Cluytens, Constantin Silvestri, Ghenadi 
Rojdestvenski, Kiril Kondraşin, Georges Prêtr, Iosif 
Conta,  Kurt Masur, Zubin Mehta, Roberto Benzi, Seiji 
Ozawa, Ricardo Muti, Cristian Mandeal, Horia 
Andreescu. 

Marele dispărut a fost onorat în diferitele ediţii ale 
Festialulul de prezenţa interpretativă a elevilor săi 
Yehudi Menuhin, Arthur Grumiaux, Ivry Gitlis, Ion 
Voicu, Christian Ferras, care îl urmau până şi la 
Bucureşti, sau la Sinaia, şi în sens invers, din ţară la 
Paris, în vremurile de liberă circulaţie spre România.  
Se ştie că Yehudi Menuhin, violonistul şi dirijorul 
american care a avut una dintre cele mai lungi şi 
prestigioase careiere muzicale ale secolului XX, 
înnobilat în Marea Britanie cu titlul de „Lord Menuhin 
de Stoke d'Abernon“, a păstrat un adevărat cult pentru 
maestrul său. Iată profesiunea de credinţă a 
discipolului: „Pentru mine, Enescu va rămâne una din 
veritabilele minuni ale lumii. Caracterul său şi figura sa 
sunt gravate în sufletul meu ca un arbore sau ca un 
munte din Sinaia. Rădăcinile puternice şi nobleţea 
sufletului său sunt provenite din propria lui ţară, o ţară 
de neegalată frumuseţe“. 

*   *   * 
 Pe firul evocărilor cu darul de a reînvia figura lui 

George Enescu, survine o istorisire de-a dreptul 
surprinzătoare; însă pentru a ajunge la aceasta, va 
trebui să deschidem fereastra Ediţiei a XIX-a a 
Festivalului şi Concursului Internaţional „George 
Enescu“, Bucureşti, 30 august–26 septembrie 2009, 
„cea mai densă şi mai ofertantă din istoria de 51 ani a 
unuia dintre cele mai importante evenimente culturale 
produse în România“ (Cristina Comandaşu, Radio 
România Muzical). Prima seară (30 august) a fost cu 
Oedip-ul enescian, coproducţie Théâtre du Capitole 
din Toulouse şi Opera Naţională Bucureşti. Interpreţii, 
corul şi orchestra Operei Naţionale Bucureşti; regia, 
Nicolas Joël;  în rolul eroului, Franck Ferarri, iar restul 
distribuţiei, asigurată de soliştii bucureşteni Ştefan 
Schuller (Marele preot), Valentin Racoveanu (Păstorul), 
Oana Andra (Iocasta), Mihai Lazăr (Laios), Horia 
Sandu (Tirésias), Pompeiu Hărăşteanu (Phorbas), 
Adriana Alexandru (Mérope), Crina Zancu (Antigona), 
Mihnea Lamatic (Paznicul), Ecaterina Ţuţu (Sfinxul), 
Vincenţiu Ţăranu (Théseu), Sidonia Nica (O femeie din 
Teba), Ionuţ Pascu (Creon). Conducătorul întregului 
ansamblu, Oleg Caetani, dirijorul principal al 
Orchestrei Simfonice din Melbourn, începând din anul 
2003, a mai venit la Bucureşti în 1995 penturu a dirija 
orchestra Radio. Repertoriul său cuprinde 70 titluri de 
operă, dirijate în diferite centre muzicale. S-a format ca 
elev al Nadiei Boulanger la Paris, apoi a studiat 
dirijatul cu Franco Ferrara la Conservatorul „Santa 
Cecilia“ din Roma  şi cu Kiril Kondraşin, la Moscova, 
pregătindu-se suplimentar pentru compoziţie şi 
muzicologie. În timp, a devenit bun cunoscător al 
stilului enescian şi un propagator avizat  al  operei 
Oedip.  A dirijat monumentala tragedie lirică la Berlin, 

Paula BĂLAN

Marginalii la programul  
Festivalului „GEORGE ENESCU“
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pe când avea 26 de ani,  dar audiase cu mult înainte 
Dixtuorul şi Simfonia a II-a, imprimate pe discuri ce i-au 
fost puse la dispoziţie de tatăl său, Igor Marchevici, un 
vestit  maestru al baghetei. „Am fost fascinat de această 
lume care mi se dezvăluia“, mărturiseşte oaspetele 
venit la Festivalul de la Bucureşti. Trăind din copilărie 
între muzicieni care au avut relaţii directe cu George 
Enescu, Oleg Caetani deţine şi unele ştiri inedite 
despre acesta. Dintr-un recent interviu, publicat de 
Alice Mavrodin şi Valeriu Râpeanu (în Curierul 
Naţional, 8 august 2009), aflăm faptul neobişnuit care 
augmentează şi mai mult imaginea geniului enescian, 
dacă mai era nevoie de un surplus!... „Trebuie spus că 
Enescu, în toată această latură autobiografică pe care o 
conţine Oedip, include şi aspectul vocal: odată, la Opera 
din Paris, baritonul care trebuia să cânte rolul 
Călătorului din «Siegfried» de Wagner, s-a îmbolnăvit. 
George Enescu era în sală şi, cum cunoştea Tetralogia pe 
dinafară, s-a oferit să cânte el. I s-a adus un scaun şi a 
cântat tot rolul Călătorului. Enescu avea o voce amplă 
şi frumoasă de bariton. În general, privitor la Enescu, 
se cunoaşte violonistul, marele compozitor, profesorul, 
dirijorul, pianistul, etc., dar nu şi...cântăreţul“. Cât 
priveşte participarea la a XIX-a ediţie a Festivalului,  
Oleg  Caetani  vorbeşte despre  „onoarea de a dirija  
Opedip  în  ţara  lui Enescu“. – Ce părere v-au făcut 
soliştii noştri şi orchesta, întreabă reporterii, iar 
oaspetele răspunde: – Excelentă. Ştefan Ignat în rolul 
titular este foarte bun. Deosebită mi s-a părut Ecaterina 
Ţuţu în Sfinx. Foarte bun Pompeiu Hărăşteanu în 
Phorbas, ca şi toţi ceilalţi. Orchestra este într-o formă 
remarcabilă, suflătorii de lemn, cornii, coardele sună 
minunat. M-a impresionat dirijorul corului, Stelian 
Olaru. Este nemaipomenit. La vârsta lui, este atât de 
plin de energie!... La al doilea spectacol (2 septembrie), 
dirijat tot de Caetani, rolul eroului antic în care Enescu 
şi-a aflat alter ego a fost recreat de Ştefan Ignat, artistul 
demn de toată admiraţia, cel ce a evoluat în Oedip şi la 
noi acum patru ani,  împreună cu întreg colectivul 
Operei Naţionale Române Iaşi. 

* * *
 Să privim acum oglina oglinzii, unde se 

proiectează doar în schiţă arborescentul program al 
actualei ediţii şi sumarul multitudinii de anunţuri, ştiri, 
cronici, relatări, sublinieri, punctări, apostrofe, 
întretăieri de opinii etc., etc., ce dau imaginea globală a 
activităţii desfăşurate de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
al Patrimoniului Naţional, organizatorul pus sub 
înaltul patronaj al Preşedintelui României, în 
colaborare cu producătorii – Guvernul României, 
Primăria Municipiului Bucureşti, Institutul Cultural 
Român, Televiziunea Română, Radio România. Ioan 
Hollender, directorul general al Operei de Stat din 
Viena, acelaşi neobosit „supervizor“ din ediţiile 
precedente este şi acum directorul Festivalului. Aflăm 
că „mult aşteptatul Festival de muzică clasică «George 
Enescu», este plasat de «The Independent» printre 
primele şase evenimente muzicale clasice ale verii, şi 
considerat un concurent serios al festivalului de la 
Salzburg“. Reţinem că au fost programate „peste 120 
de concerte care se vor desfăşura la Ateneu, la Opera 
Naţională, la Sala Palatului, la Teatrul Naţional, la Sala 
Radio, precum şi în diverse oraşe din ţară – Braşov, 
Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu, Sinaia“ (Simona Chiţan, 
Evenimentul zilei, 29 august 2009). Au fost reactivate şi 
tradiţionalele  manifestări conexe, precum Concursul 
de Interpretare „George Enescu“, Simpozionul de 
Muzicologie „George Enescu“, Piaţa Festivalului. S-au 
stabilit câteva serii tematice, acum în plină desfăşurare: 
„Spectacole de operă şi balet“,  „Creaţia muzicală 

românească contemporană“, „Enescu şi contemporanii 
săi“, „Concerte camerale“, „Mari orchestre ale lumii“, 
„Teme clasice în aranjamente moderne“, „Concertele 
de la miezul nopţii“. Presa scrisă şi căile on line, au 
recomandat din timp ce nu trebuie să rateze începătorii 
întru audierea muzicii, unde vor putea să adaste cei 
aflaţi în carenţă de timp, sau ce anume să aleagă cei ce 
frecventează doar concertele la modă, în sfârşit, 
categoria manifestărilor „pour les connaisseurs“ (Oltea 
Şerban-Pârâu, Ziarul Financiar, 28  august 2009), 
sublinieri ajutătore pentru prezumtivii participanţi 
care, dacă judecăm după biletele complet vândute, vor 
da  în curând certitudinea reuşitei depline  

 Desigur că nu vom trece în revistă exhaustiv 
prestigioasele formaţii orchestrale şi camerale invitate, 
nici nu vom numi toate celebrităţile care onorează 
Festivalul, ştiri detectabile de oricine mânuieşe un 
computer, ci vom puncta două-trei aspecte care cred că 
au legătură cu năzuinţele marelui Enescu pentru 
muzica din patria sa.

 În prima secvenţă a Festivalului (31 august–5 
septembrie), desfăşurată sub cupola Ateneului Român, 
pianistul Sorin Petrescu, flautistul Ionuţ Ştefănescu, 
cuplul cameral Bianca şi Remus Manoleanu, 
ansamblurile instrumentale „Pro Contemporania“, 
„Traiect“, „devotioModerna“, „Hyperion“, 
„Archaeus“, „Profil“, Ansamblul de percuţie „Game“, 
Cvartetul „Florilegium“, Corul de cameră „Preludiu“, 
dirijat de Voicu Enăchescu şi Corala „I.C. 
Danielescu“–dirijor Valentin Gruescu, s-au înscris cu 
programe substanţiale pentru „Creaţia muzicală 
românească contemporană“.  La 2 septembrie, iubitorii 
muzicii simfonice au avut ocazia să reîntâlnească 
Orchestra Filarmonicii „Moldova“ Iaşi, dirijată 
ocazional de Christina Drexel. Opţiunea tematică a 
înclinat spre creaţiile româneşti pe care azi aproape că 
le considerăm „clasice“, încât programul a cuprins 
Preludiu la „Întoarcerea din adâncuri“ de Mihail Jora, 
Toccata şi Fuga de Constantin Silvestri, Concertul pentru 
clavecin şi orchestră de Miriam Marbé, solist–Viniciu 
Moroianu şi „Scoarţe“ de Mihai Moldovan. Pentru a 
doua zi, Filarmonica „Transilvania“ din Cluj, dirijată 
de Sasca Goetzel, cu pronunţată orientare spre 
compoziţia modernă, avea pregătite Concertul nr. 2 
pentru orchestră de coarde de Sigismund Toduţă şi piesa 
orchestrală Par ce fil d'or de Mihai Mitrea Celarianu, 
după care urmau în program Concertul pentru saxofon şi 
orchestră de Călin Ioachimescu, solist – Daniel Kientzy 
şi Concertul pentru vioară şi orchestră „Trinity“ din ciclul 
„Bizanţ după Bizanţ“, solist – Sherban Lupu. În seria 
„Concertelor de la miezul nopţii“, Corala bărbătească 
„Te Deum laudamus“ (componentă a Corului 
Academic Radio), îndrumată şi dirijată de Dan Mihai 
Goia, a oferit un  florilegiu măiestrit pe cântarea 
ortodoxă de strană (4 septembrie). 

Criticul Bedros Horasangian îşi exprimă părerea că 
aceste concerte  „puteau fi prezentate şi cu alte 
prilejuri. Nu neaparat legate de Enescu, ci de muzica 
românească sau contemporană. Nu contestăm în nici 
un chip valoarea pieselor muzicale, virtuţile formaţiilor 
– de prestigiu altminteri, sau ale interpreţilor, ci vrem 
să atragem atenţia asupra unui fenomen de saturare 
prin exces. Un sentiment de prea plin vine chiar înainte 
de a se produce marile nume invitate“, scrie sentenţios 
exigentul raportor de la Ziua (10 septembrie 2009). 
Susţin ideea diametral opusă, cu gândul la 
solicitudinea lui Enescu faţă de oricare dintre 
muzicienii români, mare sau mic, cunoscut sau 
anonim; nu am găsit nicăieri scris că ar fi spus 
vreunuia să se adreseze în altă parte!... Cred că tocmai 
acum este momentul să arătăm din nou Europei că 
muzica românească nu se află în agonie odată cu 
prăbuşirea financiară, că din breasla componiştilor 
noştri, multora li se cuvine locul de onoare, iar tinerilor 
trebuie să li se dea ajutor pentru a fi recunoscuţi în 
lume... Rămân cu regretul că de astă dată, sub egida 
Festivalului  nu a răsunat nici o piesă a coregionalilor 
noştri, clasici sau contemporani. În compensare, 
mesajul artei muzicale ieşene va fi transmis la 
încheierea seriei „Concerte camerale“ (25 septembrie) 
prin cunoscutul Cvartet Voces, a cărui activitate 
internaţională probabil că este apreciată şi de „marile 
nume invitate“ anul acesta la Festival. Vineri, 25 
septembrie la Ateneul Român, împreună cu pianista 
Fumiko Shiraga, Bujor Prelipcean, Anton Diaconu, 
Constantin  Stanciu şi Dan Prelipcean vor interpreta 
Cvintetul cu pian în mi bemol major, Op. 44,  de Robert 
Schumann şi Cvintetul cu pian în fa minor, Op. 34, de 
Johannes Brahms. Un vrednic emisar al Iaşilor este şi 
Anda Tăbăcaru-Hogea, acum regizoare la Opera 

Naţională din Bucureşti, a cărei inventivitate 
profesională vine, în primul rând, din cunoaşterea  de 
facto a muzicii. În programul actualei ediţii a  
Festivalului, au fost incluse două spectacole cu Manon 
Lescaut de Giacomo Puccini în montarea sa, având pe 
Daniela Dessi şi Fabio Armiliato în rolurile principale, 
iar pe Keri Lynn Wilson la pupitrul dirijoral (11–13 
septembrie). Seria „Spectacole de operă şi balet“ mai 
cuprinde o reprezentaţie cu Otello de Giuseppe Verdi, 
în regia lui Mihai Mănuţiu, susţinută de corul şi  
orchestra Operei Naţionale din Cluj (5 septembrie). 
Atât  soliştii principali,  Franco Farina şi Alberto 
Gazale, cât şi dirijorul Miguel Gomez Martinez, sunt 
oaspeţi de peste hotare. În cadrul aceluiaşi grupaj 
tematic, Compania de balet  a Operei Naţionale 
Bucureşti înscrie o atrăgătoare seară (15 septembrie) cu 
nemuritoarea creaţie Lacul lebedelor de P. I. Ceaikovski, 
coregrafia de Gheorghe Iancu, Marius Petipa, Lev 
Ivanov, iar scenografia de Luisa Spinatelli; în replică, 
Baletul din Monte Carlo  aduce La Belle de P.I. 
Ceaikovski, coregrafia – Jean-Cristophe Mailot, 
producţia – Ernest Pignon-Ernest (20 septembrie). 

  Mă simt datoare să fac o reverenţă Filarmonicii 
„George Enescu“ şi dirijorului Maxim Vengerov 
pentru Concertul Beethoven (8 septembrie) la care au 
fost solişti  eminenţii Alexandru Tomescu, Horia 
Mihail, Răzvan Suma. Urmează să mă bucur împreună 
cu cititorii modestelor mele adnotări că în program 
sunt inseriate marile orchestre ale lumii. Orchestre 
Philarmonique de Radio France, dirijată de Dmitrii 
Kitajenko, cu violonistul Remus Azoiţei ca solist de 
înaltă clasă (9 septembrie), a fost urmată (cornologic!) 
de  Royal Philharmonic Orchestra London, al cărui 
invitat de ultimă oră, Nigel Kennedy, a redat în stilul 
său original Concertul pentru vioară şi orchestră în re 
major de Beethoven, sub conducerea muzicianului  
francez Charles Dutoit (11 septembrie); iar într-un alt 
concert al aceleiaşi orchestre de mare prestigiu (12 
septembrie), dirijat de Horia Andreescu, la care a 
participat şi Corul Filarmonicii  „George Enescu“, 
prezenţa fulminantă a tânărului violonist Josua Bell, a 
captat atenţia tuturor. Ce superlativ va fi folosit în 
cronici pentru Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, cu Simfonia nr. 2 în la major, Op. 17, de 
George Enescu şi  Simfonia nr. 1 în re major de Gustav 
Mahler, sub bagheta lui Roberto Abbado (13 
septembrie), cînd acelaşi corpus  simfonic va mai da şi a 
doua zi un Concert Schubert-Beethoven-Strauss, 
deosebit de solicitant în viziunea atotcuprinzătoare a 
lui Cristian Mandeal, având ca solist pe tumultuosul 
Nikolai Luganski?... Orchestra Philharmonia  vine cu 
Vladimir Aschenazy la pupitru şi îşi asociază pe 
virtuozul Dan Grigore care ne va aduce, ca de obicei,  o 
versiune complet nouă a Concertului pentru pian şi 
orchestră în la minor, Op. 54, de Schumann (16 
septembrie), iar Sankt Petersburg Philharmonic 
Orchestra, cu Iuri Temirkanov, dirijor, şi Hélèn 
Grimaud, solistă a Concertului nr. 2 pentru pian şi 
orchestră în do minor, Op. 18, de Rahmaninov (17 
septembrie), va oferi la a doua urcare pe podium (18 
septembrie) creaţii reprezentative de Enescu, 
Ceaikovski, Prokofiev, având ca dirijor pe Nikolai 
Alexeev şi ca solist, pe violonistul Nikolaj Znaider. 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, mult 
apreciată de adevăraţii cunoscători, va prezenta tot 
două concerte cu program diferit, dar ambele dirijate 
de Mariss Jansons care şi-a propus pagini de Weber, 
Haydn, Dvorak (primul concert –19 septembrie), iar 
pentru al doilea, un program care să includă Concertul 
pentru violoncel şi orchestră  în mi bemol major, Op. 107 
de Sostakovici, în interpretarea lui Johannes Moser (20 
septembrie). Deşi am atins ultima limită a răbdării 
cititorilor noştri,  nu pot omite orchestra camerală 
Saint Martin in the Fields cu epocalul ei dirijor 
Murray Perahia, care a fost în acelaşi timp şi pianistul 
solist  (16 septembrie), după cum, probabil, nu vor fi 
uitate impresiile „Concertelor de la miezul nopţii“, cu 
pianistul Christian Zacharias, de asemenea solist şi 
dirijor pentru Orchestre de Chambre de Lausanne (12 
septembrie), sau pianista Elisabetha Leonscaja, care a 
inclus Sonata nr. 1 pentru pian în fa diez minor, Op. 24, 
de George Enescu, în impecabilul său recital, 
programat la Ateneul Român (24 septembrie). 
Enumerarea importantelor manifestări muzicale nu 
este nici pe departe epuizată. În ansamblu, programul 
ediţiei de anul acesta a Festivalului „George Enescu“ 
etalează îndeosebi forţa artistică a tinerilor interpreţi, 
schimbul vizibil de generaţie, poate şi concepţii noi în 
arta înterpretativă, ceea ce a realizat George Enescu la 
vremea sa.  

Septembrie 2009 
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privitor ca la teatru

Se discută puţin problema transgresării 
microelementelor din text în aria scenică, tematica 
scriiturii ca analiză profundă interesând mai mult 
nivelul filologic, decât pe cel teatral. Enumerându-se 
printre structurile detaliate ale textului din punct de 
vedere literar, topoii relevă adesea, prin poziţionarea lor 
sau prin formulare, stilul scriitorului. De altfel există o 
întreagă critică tematică dezvoltată în anii '60 care 
discută scriitura unor autori sau perioada literară prin 
analiza atât a temelor şi a motivelor recurente, cât şi 
prin examinarea topoiilor. Paul van Tieghem, Georges 
Poulet, Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard, Gaston 
Bachelard sunt doar câteva nume cunoscute în această 
direcţie a tematologiei. Termenul topos urcă până în 
timpul antic, teoretizat fiind de Aristotel în lucrările sale 
unde este inclus în elementele care construiesc discursul 
argumentativ. Importanţa termenului cu semnificaţiile 
sale la nivel de literatură este comentată de Ernst 
Curtius în Literatura europeană şi Evul Mediu latin lucrare 
în care cuvântul topos are echivalentul de loc comun 
într-o creaţie, desemnând o idee, apropiindu-se de ceea 
ce reprezintă o temă comună mai multor scrieri, mai 
multor autori aparţinând fie aceluiaşi gen, fie genurilor 
multiple. De asemenea, se regăseşte nu doar într-o 
singură perioadă de timp, ci şi în literaturi diferite. 
Toposul inventatorului, de exemplu, apare în scrierile 
Greciei antice. Prometeu este acela care răspândeşte 
oamenilor focul, el este un deus inventor pentru oameni, 
şi un rebel în faţa celor de seama sa divină. Unul dintre 
cei mai cunoscuţi “inventatori” este Icar, simbolul 
depăşirii de sine. În Egipt, zeul Anubis este inventatorul 
îmbălsămării. Istoria inventatorului merge mai departe: 
în teatrul lui Calderón, comedia Los très mayores 
prodigios del mundo / Cei trei uriaşi, cei mai mari din lume îl 
prezintă pe zeul roman Hercule, nume dat grecului 
Heracles, cel care prin isteţime, dibăcie şi curaj 
îndeplineşte cele douăsprezece munci pe care i le cere 
Appolo; Heracles inventează jocurile Nemeiene, iar 
dramaturgul spaniol vorbeşte despre primele invenţii şi 
despre fenomenele prodigioase. De altfel, un studiu al 
lui , , 
este dedicat transformărilor pe care le capătă pe parcurs 
imaginea diferiţilor eroi, a identităţilor acestora şi 
inevitabil transformările motivelor care-i caraterizează. 

Topoii, figuri retorice, sunt stocaţi în mintea umană, 
acolo unde se “depozitează” ideile, itemii informaţionali 
şi unde sunt create argumentele. Ei pot fi reactivaţi de 
fiecare dată atunci când sunt sesizaţi fie în text, fie în 
oricare alt loc (discurs verbal, semne vizuale 
concretizate în imagini). Larga lor răspândire determină 
şi aspectul general al lor. Un topos precum memento 
mori, de exemplu, se încarnează în felurite întruchipări 
de-a lungul istoriei. Pentru a puncta doar puţine şi 
cunoscute locuri în care reprezintă mesajul principal, 
vom aminti reprezentările renascentiste ale dansului 
morţii (Dansul morţii, ilustraţie de  din 
1493; Vanitatea lumească şi salvarea divină, tablou de 

 din 1485), cântecele medievale în vers virelai 
din colecţia Llibre Vermell de Montserrat din secolul al 
XIV-lea (“Vremelnică este viaţa şi devreme se va sfârşi, / 
Moartea se arată pe negândite şi nu iartă pe nimeni / 
Nimiceşte tot şi nu are milă de nimeni. / Spre moarte ne 
pripim, păcatul din noi să-l oprim”). Cei doi ambasadori 
din tabloul lui Holbein (1533) se sprijină de marginea 
unui raft pe care sunt aşezate obiectele ştiinţelor 
(aparate de măsurat, globul pământesc), mai jos, cărţile 
şi cetera arată înclinaţia pentru artă. Totuşi un obiect 
ciudat este lăsat parcă la întâmplare pe podeaua de 
marmură. Pictorul redă, aşa cum vor face mai târziu 
suprarealiştii, adevărul care se află dincolo de vizibil, de 
aparent: un craniu deformat învie semnificaţiile lui 
memento mori. Acestui loc comun i se datorează şi stările 
melancolice ale eroilor romantici, precum şi elegiile 
(forme lirice foarte des abordate în secolul al XVIII-lea). 
O reformulare interesantă a acestui locus în literatura 
contemporană poate fi depistată într-o nuvelă a lui 

 din seria Aleph; este vorba despre El 
inmortal / Nemuritorul. 

Topoii reprezintă în comunicare un fel de 
“indicatoare” cu o arie semantică relativ închisă întrucât 
sunt puţine şanse ca un receptor să înţeleagă altfel decât 
în sensul general un segment precum puer senex (motiv 
regăsit des la scriitorii medievali) sau precum teatrum 
mundi. Aceste microstructuri din discursul scris pot 
transgresa uşor într-o imagine scenică echivalentă. Dat 
fiind că transmit sensuri profund umane şi au înţeles 
universal, asemenea loci pot fi uşor percepuţi şi pot avea 
un puternic impact emoţional, cu atât mai mult cu cât 
pot fi dublaţi de reuşita realizării lor scenice (imagine, 
postură, ton al rostirii). Funcţia lor este de a esenţializa, 
a sublinia sau chiar a formula mesajul. O parte dintre 
regizori caută o anumită simplitate care este atât de bine 
gândită încât denotă complexitate. Pot realiza acest 
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lucru prin urmărirea unei singure teme sau a unui 
singur motiv, care însă trebuie să fie atât de cunoscut, 
de adevărat şi de adânc uman încât rezultatul să aibă o 
receptare largă, deschisă. Sunt şi regizori care au 
preferinţă în montarea autorilor clasici (deschiderea lui 
Brook pentru Shakespeare este cunoscută, de asemenea 
deschiderea lui Antoine Vitez pentru Molière) datorită 
simplităţii prin care mesajul ajunge la public. Poate fi 
Romeo şi Julieta un macro-topos? Sau Avarul? Cuplul de 
îndrăgostiţi, povestea iubirii şi a morţii traversează 
secolele încă din timpuri foarte vechi. La fel se întâmplă 
cu zgârcitul care adună în el deopotrivă comicul şi 
tristeţea. Dacă formula cea mai reuşită aparţine lui 
Shakespeare sau lui Molière este datorită stilului şi a 
maturităţii literare. Robert Wilson este adeptul 
mesajelor simple pentru că, în opinia sa, ele sunt 
înţelese până şi de copii. Nu mizează însă pe latura 
puerilă a unui spectacol, ci pe o simplitate strălucitoare 
din care reiese esenţa, din care reiese mesajul polivalent: 
“Cred că, iniţial, teatrul trebuie să vorbească despre un 
singur lucru şi abia mai apoi despre altele [...] Suprafaţa 
trebuie să rămână simplă, accesibilă. Un băiat, un om 
din junglă pot încerca să intre într-un teatru şi să 
privească. [...] De ce suntem mereu fascinaţi de Hamlet, 
de Medeea, de Regele Lear? Pentru că sunt poveşti în 
acelaşi timp foarte simple şi foarte complexe”. 

Topoii majori depăşesc limite de timp şi chiar de 
spaţiu, eventual cu reformulări în funcţie de civilizaţia 
în care apar suferă modificări la nivel de expresie. Zeiţa 
Fortuna (cea de la care ne parvine şi toposul fortuna 
labilis) este divinitate romană a destinului, simbolul 
omolog în tradiţia greacă este reprezentat de zeiţele 
Parce. Fortuna, ca şi tropul echivalent, e guvernată de 
capriciu şi de arbitrariu. Nu este rea, este doar 
nepăsătoare şi e urmărită doar de hazard. În religia 
egipteană este asemănată cu Isis şi cu Tihe, în credinţele 
elene târzii. Destinul schimbător guvernează atât pe 
antici (Soarta o sacrifică şi o reînvie pe regina Alcestis; 
regele Oedip, şi de fapt mai toţi regii Greciei legendare 
au posibilitatea de a ascende, apoi se prăbuşesc). 
Imperiul roman el însuşi se înalţă şi se surpă, gloriei 
urmându-i deşertăciunea. Tema sorţii traversează 
perioada medievală ca un fel de rigorism care apasă 
asupra individului scindat între plăcerile corpului şi cele 
ale sufletului. Cântarea Carmina Burana (sfârşitul 
secolului al XIII-lea) face parte dintre cele mai cunoscute 
texte care ilustrează acest topos. Pentru această epocă, 
tendinţa sa este de a împinge semnificaţiile spre un 
dramatic profund – „Roata norocului se învârteşte: cobor 
micşorat; / un altul este ridicat în slavă; înălţat prea mult, / 
regele se află pe culme – ferească-se de prăbuşire! / Căci sub 
roată citim că se află regina Hecuba”. Romantismul conferă 
o aură melancolică, fortuna labilis pare a fi un răspuns 
dezarmant, dar întru totul adevărat în căutările eroului. 
Egmont cade în temniţă şi plăteşte cu moartea; 
protagonistul înglobează în el mai multe principii, pe de 
o parte soarta se joacă în privinţa lui, pe de altă parte e 
caracterizat de spirit sacrificial (motivul martirului 
recunoscându-se cu uşurinţă). Şi Faust este vegheat de 
toposul în discuţie: ispitele diavolului nu sunt decât 
nişte vise în care bogăţia şi fastuosul tărâmurilor unde 
călătoreşte se spulberă ca şi cum nimic nu ar fi existat.

Pentru a vedea mai bine care este drumul parcurs de 
figurile din text în transpunerea lor teatrală vom 
exemplifica printr-o montare a Arianei Mnouchkine din 
1999, Tambours sur la digue / Tobe pe dig. Cunoscută 
pentru prelucrările ei în cheia teatralităţii, artista 
franceză face o supratemă din distincţia real-ireal şi în 
cazul acesta. Toate motivele se intersectează în 
spectacolul susţinut de trupa Théâtre du Soleil: dublul, 
reprezentând o trăsătură fundamentală, este cel care 
scindează universul (cunoscut-necunoscut; văzut-
nevăzut; profan-divin), iar universul este guvernat de 
timp şi de mişcare continuă. Câţiva topoi creează 
imagini centrale în povestea care se derulează pe mica 
platformă din sala de la Cartoucherie. Într-un decor 
circular, în care scena din centru este înconjurată de o 
rigolă prin care „curge fluviul”, este mărginit de o 
perdea care mereu este umflată de pale uşoare de vânt. 
Decorul reacţionează precum un organism viu şi se 
transformă la modul simbolic o dată cu evoluţia 
acţiunii. Pe verticală pânza este străbătută de curenţi – 
vremea parcă goneşte norii invizibili pe cer, furtuna 
scutură copacii solitari de la mal. Pe orizontală, apa 
închipuită din aceleaşi fâşii simple îşi trimite valurile cu 
o mişcare potolită sau debordează întregul cadru într-o 
violenţă coşmarească. Personajele sunt prinse în aria de 
joc ca şi cum s-ar afla într-o cutie ai cărei pereţi 
devorează cu lentoare interiorul. Decorul din pânze 
înghite în întregime spaţiul atunci când digurile cad şi 
survine inundaţia. În acea clipă cadrul devine un fel de 
cavitate enormă care digeră orice, în virtutea inerţiei, 
mistuie fără milă. Fugit irreparabile tempus care stă la 
început într-o notă nostalgică, ajunge a fi un sentiment 
al terorii. Vremea se răstoarnă ca o avalanşă şi răstoarnă 
universul însuşi o dată cu deluviul. Moartea lui Duan 
este formulată ca un tablou al chipului de fată 
scufundat; deasupra se zbate un fluture roşu (de hârtie). 
Efemeride pe oglinda apei – omul şi fluturele colorat – 
sortite unui timp de neînţeles. Tragicul ce transpare din 

dezastrul care nimiceşte mica lume a “păpuşilor” 
echivalează cu topirea irealului şi trecerea în real. Când 
marioneta nu mai există, nu mai există nimic din ceea ce 
înseamnă ea. Au dispărut sforile, pânza dispare sub apa 
adevărată care pătrunde prin lemnul scenei, iar acţinea e 
condusă de cei care mânuiseră până acum păpuşile, de 
umbrele din spatele lucrurilor. 

Un alt element recurent cu o influenţă clară la nivel 
vizual este şi relaţia eros-thanatos care completează 
acţiunea piesei. Ceea ce se distruge în plan exterior se 
consumă şi în plan interior, ca relaţie dintre personaje: când 
fluviul inundă porţile oraşului, îndrăgostiţii pier şi ei. 
Apocalipsa  anihilează orice formă a viului – iar dragostea 
este viaţă. Imaginea pe care regizorul o speculează este 
reuşită în realizarea toposului: în varianta spectacolului 
îndrăgostiţii zboară, plutesc prin aer într-un sărut care-i 
uneşte între două spaţii: cel de jos şi cel de sus, vremelnicia 
şi eternitatea. Lumea sublunară se prinde într-un elan 
misterios de cea lunară. Dar momentul în varianta filmului 
reconstituit aproape fidel faţă de piesă este modificat. 
Amplificarea dramatismului din îmbrăţişarea 
îndrăgostiţilor care s-au regăsit are un efect cu adevărat de 
forţă, impactul vizual fiind mult mai impresionant. Duan şi 
Wang Po se regăsesc în valurile butaforice care au 
submersat totul. Braţele lor se prind, se scapă şi mişcarea 
lor se repetă până se strâng într-o îmbrăţişare suverană 
oricăror impedimente. Cele două “marionete”, cu gesturile 
lor sacadate, îşi lasă trupurile conduse de oamenii-umbră 
care-i coordonează, mereu deasupra valurilor şi sub ele. 
Viaţa şi moartea s-au unit într-un singur gest, corpurile sunt 
unul singur, purtat de apa atotputernică şi învingând 
deopotrivă natura întoarsă împotriva omului. Aerul pare că 
se termină, apoi revine ca într-o nevoie supremă a vitalului. 
Alternanţa acţiunii de pe scenă (stânga/dreapta, sus/jos, 
rotaţii) construită dintr-o coregrafie perfectă, dă senzaţia de 
trecere în nefiinţă şi revenire desperată la fiinţă. Relaţia 
eros-thanatos presupune şi legătura cu toposul anterior, 
timpul fugar. Când fluviul s-a liniştit aparent şi 
îndrăgostiţii s-au întins între trestiile din carton, gâze 
minuscule luminoase sclipesc într-un colţ. Ele sunt expresia 
timpului care aduce viaţa în trupuri plăpânde şi o ia apoi în 
tăcere. Fie că topoii se realizează în imagini-detaliu ca 
simple idei secundare, atmosferice, cumva lăsate în spatele 
textului, fie că reprezintă mesajul principal din scenă, sau 
chiar mesajul principal al spectacolului în cadre de 
ansamblu, ei au acelaşi rezultat afectiv-mental asupra 
spectatorului. Impresionează, deschid interpretările, 
sintetizează multiple idei. 

Dar tema montării lui Mnouchkine este împinsă spre 
problema teatralităţii. Faptul că elementele scenice se 
schimbă determină ca decorul să nu fie unul static, strict 
mimetic, ci unul activ, el însuşi aproape un personaj, o 
mască supusă modificării. De la ireal (imitaţia de ceară sau 
de hârtie) la real (apă ameninţătoare şi devastatoare) calea 
este foarte scurtă. Teatrul este dublul dintre palpabil şi 
impalpabil – acea dualitate pe care “ca şi cum” o reclamă. 
Tambours sur la digue este un fel de corp fără măruntaie aşa 
cum îl vedea Artaud, un corp imens care e conştient de 
golul din el. Personajele sunt marionete în formularea lor 
de text, dar sunt oameni adevăraţi în varianta scenică. Sunt 
oameni care prin performanţa lor reconstituie gestica 
marionetei la o calitate excepţională.  Ambiguitatea dintre 
viu şi neviu aminteşte de viziunea lui Tadeusz Kantor care 
în Classe Morta / Clasa moartă (1975) îmbina figurile de ceară 
cu actorii. Cei din urmă purtau manechini pe umeri, iar 
aceştia erau replica lor din copilărie. Kantor aduce în 
aceeaşi prezenţă, în trupul hibrid (actor şi manechin), 
trecutul şi prezentul, viaţa şi moartea. Asemenea viziunii 
polonezului, Mnouchkine însumează în aceeaşi prezenţă 
mânuitorul (invizibilul care acum se arată) cu 
actorul/obiectul mânuit (vizibilul la limita dintre a fi şi a nu 
fi). Dar regizoarea triplează relaţia, ducând astfel 
teatralitatea la extrem. Ea apelează în final la transformarea 
totală: personajele, anterior construite de actorii 
marionetizaţi, sunt identificate cu păpuşi în miniatură. Ele 
sunt un fel de rămăşiţe ale unei lumi sfărâmate, fragmente 
dintr-o lume care a luptat împotriva ei şi s-a autodistrus. 
Sunt culese de pe suprafaţa apei de către foştii mânuitori 
îmbrăcaţi în negru, acum şi ei fiind semne ale thanaticului. 
Sunt corpuri neînsufleţite, figuri dintr-un teatru plutitor. 
Am mai menţiona că planurile suprapuse sunt preferatele 
regizoarei de la Cartoucherie, iar planurile din Tambours sur 
la digue sunt: uman – semi-uman sau umanul obiectualizat – 
inanimat. 

Pentru Tambours sur la digue cortina nu există. 
Mânuitorii sunt prezenţi alături de actori, morţii se retrag în 
picioare de pe scenă, sîngele este făcut din fire de lână roşie, 
iar licuricii sunt beţe cu vârfuri incandescente. Zeul 
fluviului se arată drept manechin, dar e singurul dintre 
aceştia care veghează şi poate rândui natura. Cu toate astea 
şi braţele sale sunt conduse de cineva din spate. Măştile 
actorilor sunt atât de bine mulate pe figurile lor încât cu 
greu se distinge unde s-a terminat machiajul şi de unde 
începe expresia reală a celui de dedesubt. De aceea, masca 
este acum un obiect firesc, al realului şi de aceea nu mai 
este nevoie de cortină pentru a se acoperi sau pentru a se 
descoperi obrazul. Un şarpe făcut din pietricele e tras de o 
sforicică, trece pe întinderea apei potolite: păpuşi mici, 
candele creponate aprinse, o umbreluţă niponă – teatrum 
mundi din secvenţele unei lumi pierdute.

Ioana PETCU

Microstructurile textului şi 
metamorfoza lor scenică

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hero_With_A_Thousand_Faces
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Wolgemut
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Memling
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borg%C3%A8s
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Ce imagine poate fi mai tragică decât aceea a 
dansului unei frunze căzătoare.  Ce imagine poate fi 
mai profundă decât aceea a frunzei căzătoare care se 
încăpăţânează să nu atingă pământul. Să rămână în aer 
mai mult decât încercăm noi să ne imaginăm privind-o. 
Cu fiecare frunză desprinsă de ram începe moartea să-
şi aducă aminte de ea. Începe să se ia în seamă, să se 
pună pe treabă, să-şi activeze desfrunzirea copacilor, 
adunând în grămezi sufletul verii, libertatea de a 
înflori, de a transpira, de a trăi.  

De această dată, toamna a intrat cu bocancii peste 
sufletul verii, chiar dacă Soarele nu a îngenuncheat de 
la primul atac. Se naşte printre noi sau din noi, o 
toamnă sângerândă, ruginie, cu zile încă fierbinţi şi 
nopţi răcoroase, numai bune pentru a-ţi atenua arsura 
miezului de zi. Spectacolul este patronat de uimire, 
încântare, tăcere fără pereche. Nimeni nu mai poate 
rosti nici măcar o silabă, un strigăt, o vocală. Toamna 
începe să se strecoare pe sub genele noastre asemenea 
unui şarpe uriaş, hipnotizându-ne, aducându-ne la 
starea în care se poate face orice din noi. Putem fi 
dăruiţi ofrandă toamnei, putem fi culegătorii toamnei, 
putem fi sclavii, dar şi stăpânii culorilor amestecate în 
viaţă şi moarte.

A venit toamna! Ca o scrisoare aşteptată a venit 
toamna. Ca o veste strigată în pieţele publice a venit 
tomna, surprinzându-ne, chiar dacă eram pregătiţi să o 
atingem pe frunzele căzătoare, pe aripa păsărilor 
înălţate spre ţările calde.

A venit cum mai vin dimineţile după noapte, cum 
mai vine lumina din întuneric şi Soarele din mare şi 
degetele mele din părul iubitei. Într-o astfel de stare, 
liniştea începe să-şi ceară drepturile, să facă ordine, să-
şi intre în drepturi. Totul se aşază, se aşterne în tihna 
prafului readus pe pământ în urma nebunescului galop 
al verii. 

Toamna ne atinge mâna, făcându-ne să înţelegem 
că nu suntem singuri, că mai există cineva lângă noi, că 
este timpul să ne tragem suflarea, să ne oprim în loc, să 
privim dincolo de obsesiile noastre, să vedem şi altceva 
decât ne arată oglinda, încrâncenarea de sub care doar 
striviţi mai ieşim, doar lipsiţi de vlagă mai ieşim, doar 
nimiciţi mai ieşim. Ne prinde de mână toamna şi ne 
duce la marginea oraşului sau la marginea zilei sau la 
marginea luptei noastre pentru supravieţuire. 
Încercăm, astfel, să nu mai respirăm din încordarea 
luptei, pentru a fi şi altceva decât suntem, pentru a ne 
despărţi de încleştarea „pe viaţă şi pe moarte”, atât cât 
putem trăi şi fără a inspira aerul toxic. Cât o ţinere de 
respiraţie pătrundem în toamnă, eliberându-ne de 
stresul şi mai ales de otrava zilei celei de toate zilele. 
Poate fi acest anotimp al certitudinilor şansa noastră la 
viaţă, chiar dacă moartea face casă bună cu 
desfrunzirea naturii. 

În faţa toamnei începem să ne aducem aminte de 
noi, începem să ne facem ordine în gânduri, în 
priorităţi, dar mai ales, începem să ne luăm în seamă, 
să recunoaştem că trăim sau că încercăm să trăim în 
cunoştinţă de cauză, eliberaţi de orgoliile rănite, 
pregătiţi să ne privim clipa în ochi, să ne-o asumăm cu 
aceeaşi putere pe care ne-o dă moartea să privim peste 
umăr, atunci când ne conducem pe ultimul drum 
amintirile, încercând, astfel, să ne imaginăm „cine va 
urma”, care va fi următoare frunză căzătoare. Într-o 
astfel de tovărăşie, toamna începe să fie mai vie, mai 
naturală, mai firească, începe să semene ca două 
picături de apă cu zbaterea noastră, cu neliniştile 
noastre, cu obsedantele răni sângerânde ale cerului sau 
ale ochilor noştri. 

A venit toamna cu aceeaşi precizie cu care ne mai 
încolţeşte şoapta dorinţei de a mai trăi, întru simţirea 
acelor atingeri de degete tremurânde. Cu aceeaşi 
sfioşenie cu care am fost deşteptaţi de trezirea la 
moarte a Naturii. De jur împrejurul nostru începe să se 
moară feeric. Un spectacol de sunete şi lumini greu de 
reprodus la scara imaginaţiei noastre, dar căutat cu 
privirea şi cu degetele şi cu mirosul şi cu ceea ce a mai 
rămas din respiraţia fiecăruia dintre noi conectat la 
toamnă.

A venit toamna şi ne-a prins mâinile în cătuşele 
inefabilului şi privirea ne-a prins-o sub roţile 
mişcătoare ale căderilor de apusuri şi respiraţia ne-a 
tăiat-o brutal, dintr-o singură mişcare de penel, tras 
profund peste cerul pregătit să sângereze.

A venit toamna pentru ca fiecare dintre noi să 

înveţe „să mai moară”, să-şi repete rolul hamletian cu 
care va ieşi din scenă atunci când nimeni nu se va 
aştepta, atunci când „ultimul drum” va apărea din 
neunde, din mişcarea prestidigitatorului ale cărui 
degete  juca-se-vor cu o floare sau cu o panglică sau cu 
o pasăre.

A venit tomna din urma păsării călătoare, cum 
toamnă a venit şi din glasul meu îmbătrânit de atâtea 
cuvinte rostite sau din mângâierea mea întinerită de 
formele iubitei, a venit toamna şi pentru noi, a venit 
toamna cât să ne ajungă la toţi, cât să se dea la liber, 
atât cât fiecare vrea să ducă în sine, cu sine. „A venit 
toamna, acoperă-mi inima cu ceva, / cu umbra unui copac 
sau mai bine cu umbra ta.” 

A venit toamna cu tot cu tăcerea dintre morminte, 
cu tot cu păsările călătoare, cu tot cu mine, a venit 
toamna şi alături de ea ne-am rânduit toţi cei care am 
ieşit din noi s-o conducem pe drum, de la răsărit spre 
asfinţit, din ziuă în noapte, din noi înspre noi, a venit 
toamna, lipsindu-ne de ziua cea de toate zilele, cu 
întreaga mizerie a supravieţuirii, oferindu-ne doar 
clipa în care căderea de frunză să reuşească s-adune 
atâtea priviri câte îi sunt necesare ţinerii de minte a 
dansului ei, din momentul desprinderii şi până când se 
va face „una cu pământul” sau una cu privirile noastre.

 A venit toamna, a venit toamna fără ca să se mai 
întâmple şi altceva deosebit în acest timp.

braţe încrucişate (IX)

Adi CRISTI

accente

Daniel CORBU

jurnal cu scriitori

Asistăm astăzi la adâncirea unui fenomen periculos 
pentru fiinţă, la globalizarea conştiinţei 
interdependenţelor, fenomen apărut odată cu 
mondializarea mediatică şi cu instalarea brutală a unei 
dimensiuni comerciale care a acaparat totul. Astfel, în 
această dinamică a lumii postmoderne ne apar doar 
două concepte sacralizate: piaţa şi comunicarea. Cât 
priveşte studiile sociologice sau filozofice interogative, 
ele vin şi pleacă fără vreun efect evident asupra 
fenomenului în cauză.

Noul mesianism comercial a făcut din consumerism 
o „forma mentis” a societăţii de astăzi. Să ne amintim 
că în excelenta sa carte, Mizeria prosperităţii, prozatorul 
şi eseistul Pascal Bruckner vorbea de „o societate de 
vitrină”, în care imaginarul dominant este cel 
comercial, bazat pe „cretinismul mediatic”. Semnal de 
alarmă neluat în seamă.

Articolul de faţă va limita discuţia doar la spaţiul 
culturii, mai precis la condiţia culturii în acest moment 
al instaurării unui totalitarism media, al revoluţiei 
digitale şi al modificării ideii de fericire prin 
consumerism. Asistăm prin urmare la o adevărată 
invazie a culturii media. Era de aşteptat ca în cadrul 
acesteia să lucreze eficient ceea ce se numeşte 
jurnalismul cultural, care îşi arogă rolul de înlocuire a 
culturii adevărate, profesionale.

Ne întrebăm dacă bombardamentul mediatic 
(spectacular, cu intenţii programatice de deschidere  
culturală) n-a transformat total homo sapiens în ceea ce 
sociologii ultimilor ani numesc omul terminal, adică 
animalul media, adică „maşina de privit”, adică un captiv 
al culturii media. Şi nu greşea C.W. Mills când spunea că 
sub trendul mondializării şi al comunicării 
supranaţionale „istoria care îl afectează în prezent pe 
fiecare om este istoria mondială”. Pe deasupra, nu 
putem escamonta uzitata afirmaţie că această cultură 
pluricivilizaţională promovează prin toate mijloacele 
(între care invazia divertismentului cu rating, 
degradant pentru gustul public) subcultura fără 
frontiere. Toate acestea exclud atât cultura profesională, 
cât şi idealuri ca specificul naţional, punerea în 
circulaţie a valorilor clasice ale fiecărui popor. În al 
doilea rând, lumii aflate în procesul de formare a 
satului planetar, anunţat de  vreo trei decenii de 
teoreticianul McLuhan îi lipseşte un cod moral 
puternic şi nu trebuie să fii sociolog specializat pentru 
a-ţi da seama că sub influenţa publiculturii, lumea se 
subţiază, se superficializează, îşi pierde tarele culturii 
solide, didactice, morale.

Distingem în cadrul globalizării, proces în plină 
desfăşurare, două tendinţe: una agresivă şi o alta 
seductivă. Avem în vedere vechea politică imperială: 
imperiile falus (agresive, care folosesc forţa pură, distrug 
şi nu construiesc) şi imperiile Afroditei (au la bază 
seducţia, argumentele fiind drepturile şi legile 
comune). Uniunea Europeană este un fel de imperiu de 
seducţie, un imperiu supernavă care nu mai foloseşte 
termenul de expansiune, ci de lărgire. Spre deosebire 
de Uniunea Europeană, un imperiu falus este în acest 
moment S.U.A., care realizează globalizarea forţată şi 
obţinerea zonelor de influenţă de cele mai multe ori pe 
cale militară. Cazurile Vietnam, Afganistan, Irak sunt 

concludente. 
Prin Fondul 
Monetar 
Internaţional 
însă, S.U.A. îşi 
arată cealaltă 
faţă, aceea de 
imperiu de 
seducţie, 
realizând în 
multe puncte din 
lume, în locul 
cunoscutei pax 
romana, strategia 
postmodernă pax 
americana. Să fie 
acesta începutul 
a ceea ce 
Berdiaev numea 
o „eternă zi a 
opta”? Vom trăi 
/ muri şi vom 
vedea.

Ziua cea de toate zilele 
(pastel de toamnă)

 Ascult ţîrîitul greierilor şi ghicesc fantasmele 
copilăriei hălăduind prin noaptea mea ca pe-o cîmpie 
pustie; scrutez drumul slab iluminat şi îmi răsună în 
auz hora pătimaşă a sînzienelor; cu fiecare zbor 
prăbuşit în lumina ferestrei, convertit în pete 
lipicioase, rotunde, cu fiecare sorbitură din cana cu 
lapte proaspăt alunec în miezul unei  alte vîrste, 
încercînd straniul sentiment că mi s-ar oferi a nu ştiu 
cîta şansă de a înţelege rosturi  pe care la vremea lor 
nu am fost capabilă să le pricep sau nu am avut 
curajul să le înfrunt. 

Zăbovesc în mijlocul ogrăzii tîrziu în noapte şi, 
dac-aş fi încă o dată copil, mi-aş pregăti poala să-mi 
cadă de-a valma stelele neaoşe; le-aş aşeza cu grijă 
între  bibelourile îngrămădite în vitrină, să nu le poată 
dibui nimeni (cum am făcut-o cu bietul  cîine 
ciobănesc schilodit într-o după-amiază de sîmbătă ), 
apoi aş veni în fiecare vacanţă să le mîngîi, să le 
povestesc. . . Sau poate, cine ştie, după ce aş inventa 
pentru fiecare un destin, le-aş dărui înaltului, de unde 
să coboare peste noi har şi blîndeţe. Miroase-a fîn şi-a 
mere coapte; rătăcite în peripeţiile copilăriei, zeci de 
chipuri pare că se pitesc acum în tresărirea 
zgomotoasă a capacului fîntînii, în mişcarea lenevoasă 
a umbrelor, în sclipirea vreunui fulger care se 
ascunde fără veste…Rînd pe rînd se sting luminile, 
cînd şi cînd mai tulbură liniştea cîte-un cîntec prelung 
şi răguşit de cocoş, cînd şi cînd vreun întîrziat 
înfierbîntat încă de arşiţa amiezii îşi varsă amarul ba 
suduind, ba îngăimînd cu jale, înfundat ceva despre 
dragoste şi duşmănie. Nu mai răsună ca altădată 
vazduhul de rîsul meu ascuţit la jalea omului sprijinit 
de garduri, mă întreb doar ce neîmplinire i-o fi 
măcinat sufletul aici, unde arborii au coamele atît de 
bogate, încît abia de se mai zăresc acoperişurile, unde 
te întîmpină case albe cu alei de flori, unde viile sunt 
bogate, unde în zilele de duminică sătenii merg în 
tihnă la biserică şi la pescuit, unde poţi să uiţi că s-a 
mai prăvălit o zi peste tine şi poţi invoca fără ezitare 
“dreptul la timp”, la tăcere, la iubire: De-acum sunt 
mai bătrîn ca iarba care-ţi adoarme sub tălpi, mai hrentuit 
ca noaptea de Sînziene/ De-acum n-ai să mai treci să mă 
vezi, toate taxiurile mă vor privi cu ochi galbeni de ciudă/ 
Aşa îmi vei spune şi porumbii iscoditori de pe marginea 
ferestrei îşi vor îndrepta înspre mine ciocurile spălate în 
sîngele dimineţii/ Aşa îmi vei spune şi eu voi ridica din 
umeri ca şi cum mi-aş aşeza mai bine o cobiliţă grea, să nu-
mi şiroiască pe glezne apa/ Şi mă voi aşterne comod în 
conturul tău de mătase albastră, voi rîde ascuţit, rîs de 
iederă/ Lunecînd cu sfială în sîngele tău, voi împrumuta 
culoarea neobişnuită a celulelor forfotind de mirare/ Şi nu 
voi mai auzi bătăile de clopot, chiuiturile oamenilor la 
nunţi, maşina roşie înţepenind la scara blocului/ Eu nu voi 
mai auzi, mă voi strecura în fiecare noapte să mîngîi 
creştetele copiilor, să adun flori de salcîm/ Voi păşi tiptil 
prin vîrfurile degetelor tale cînd te va lua somnul şi mă voi 
prelinge de-a lungul tuturor filelor goale răsfirate pe 
tîmplele întunecate ale biroului.

Ştefania HĂNESCU

Septembrie 2009 

Noaptea mea 
ca o cîmpie pustie

Publicultura sau despre 
subcultura fără frontiere
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URLETUL 
CASCADEI 

când mi-e dor de 
Dumnezeu
vin înspre tine
până şi urletul 
cascadei
ţine scara
amurgul aruncă 
raza mov
cum aş putea să pierd?
cărarea rupe-n două lanul
unde vântul face prunci
cu floarea macului aprins
de prin raiuri te scot înflorit.
cui întoarce mâna nevăzută, cupa?
liniştea se bea
rece clipa învierii
privirea celor care
mai dau, încă, jos
cărămida, până la înger

AMARUL DULCEŢII

undeva
un dèva
eu am să vin.
tu să iubeşti.
lumea inundă
spirit în aşteptare
statuia sângeră
în ochii mei florile
aruncă din culoare
eu  torc până şi roua
duhului sfânt voi împleti cărare
şi tu vei fi
la mine-n suflet
guşti
iubire-ntr-un poem
amarul dulceţii
într-o cupă mult prea mare.

TOAMNĂ ŞI TĂCERE

în inimă vântul
coboară pacea
s-a vrut minune
câmpul
sălbatec măceşul
doar, alb şi roz
sub tălpi prin verde
frige cucuta
se-amână lupta
nu moare povestea
mă cauţi, nu te găsesc
nu mai ştie şarpele
ce-i cu gândul meu?
curg prin măr
toamnă şi tăcere
zen, doar zen
până şi în spadă
se împacă Buddha cu Dumnezeu.

PRUNC ÎN LEAGĂN UITAT

verde copacul creşte
treapta
în inima mea
ca-ntr-un leagăn
maica a uitat 
pruncul
din gingăşie-şi trage forţa
steaua
cu faţa lipită de geam
plângând
învăţ să nu  mai sufăr

DESTIN DE UŞI TRÂNTITE

în gândul tău
prind rădăcini
trandafirii netrimişi
şi alb şi roz şi spini
eu am primit
şi-mbrăţişarea
nu-ţi văd prin zăpadă urma
dar am sărutat
lumina
nu stinge
trupul pădurii
se zbat în embrion
destinele de uşi trântite
între noi furtuna
îşi uită numele.

cum s-o fur pe-nfloritoarea?
mai mare dragul!
în braţe poartă
un aprilie copil
minune născută
regina pădurii şi a minciunii
cu aceiaşi ochi de lapte
şi plâns de ciocârlie

DANS 

doar luna-ntinde  mâna
un dans prea lung
cu multe săbii
în genunchi
pe pragul dimineţii
albă, balerina

PESTE NIMBURI, FURTUNA 

mi-era dor
de tine de martie
când peste nimburi furtuna
joacă
poarta legendei
o să cadă? cerul –
iubirea mărgelită-n stele
alb cu inima
te văd
printre nămeţii fără milă
vii
dinspre locul unde luna
ţese-n lumini
altfel şi altfel răsăritul

POARTA

nu mă mai recunoaşte nici o noapte
prea le-ai adâncit miezul
cu o poartă
nu-i pic de libertate
în ochii mei lumina
lunii
îi este uşor 
venind trage zăvorul
din mine a plecat o parte

A COBORÂT DIN MIT FEMEIA  

a coborât din mit  femeia.
prea mult azur
în jurul unui mugure de sân!
cosmic se rotunjeşte iubirea
unde să fi fost îngerii?
în mătăsuri de aprilie
până şi pădurea se vrea
câtă bucurie!
ca o scânteie
peste zvonuri învierea
şi, vai, acum
o femeie arde de vie!

RITMUL PIETRELOR ZVÂRLITE

mi-e somn!
capul pe inima ta -
s-aud:
Tată, ce-ţi mai face fiul?
firul ierbii coase cerul de pământ
iar noi, spinoasa
pereche-n ritmul pietrelor zvârlite
trează în noi
primăvara, crucea.

COLINDĂTORUL  

s-a aprins cenuşa unei ierni uitate
răstignită pe un gard
nu mai poate face-un pas
colindătorul pur, colindătorul drag –
arde cu Iisus în inimă şi-n glas
moarte şi-nviere –
ce mai contează 
cine-a iubit, cândva, mai mult?
fără chip
femeia cu numele Maria
ieslea? zăpadă albă peste porţi
e şi naştere e şi zbor
durerea de-a rămâne Dumnezeu. 

LUMEA FORMELOR

mi-am pricinuit şi rău şi bine
visând
mişcă pe hârtii condeie
în cer stele
după lumini se recunosc
în lumea formelor
flacără
viaţa mea într-o mână de poet

FECIOARĂ SUFLETUL NĂSCÂND

fecioara sufletul născând
duhul
printre cei care până şi-n aură 
bat cuie
tu speri, eu plâng
afară frig
în cer  
mai iubeşti
poştaşi, colindători şi fulgi
prin porţi, prin uşi
prea mult decembrie
în suflet, sânge şi destin

CU ACEASTĂ ÎNTÂMPLARE

ochii tăi furând
o floare
în cer pământean
albastru suferi
cu această întâmplare 
începe împărăţia

ALTARUL DE PELIN 
albă
prea albă
zăpadă venită din cântecul tău
vor fi şi ciori, va fi şi sânge
fură-mă, nebun!
cosmic 
a început o nuntă
du-mă!
la altarul de pelin
mi-a rămas trupul
cămaşă pentru zei
prea lungă, profundă rugă
pentru cel ce-ar putea
să-mi ningă
peste rană, peste teamă
când vajnic
moartea trece
ca un imperiu
peste ţara mică
 
TRANDAFIR ARUNCAT 

mi-e sufletul
trandafir aruncat
după gratiile uitării
ca nişte bice
mă ard
privirile acelora care
nu cred –
nevăzută cărare
vinovat, doar, tu
m-ai învăţat să apar
numai în rouă şi albastru înalt

IARBA DE LEAC 

nici vrăjitoarea satului
nu ştie
iarba de leac arde
sub zăpezi
prea încercata mea fire
urzindu-se
cum seamănă!
prea multe frici, mândrii
cu ce aur? cu ce seri?
de la cine să-mi cer
dreptul de-a iubi
luceferi şi prostii?

ACOLO UNDE ÎNCEPE SIMFONIA

mi se face-n trup cărare
alte legi
moduri coduri luceferi
cu tot cu pat
îl smulg pe Adam din rădăcină
(pe faţa pământului încă o rană)
de-ar putea şi el, cumva
cum vântul mută frunzei
nebunia!
verde sângele întregului
până acolo unde
începe simfonia

APRILIE COPIL 

ca mine primăvara
leagă firul rupt
până şi-n oase duc 
iubire
în versul tău
recunosc
sufletul pereche
ars ca iarba

vino, veste!
spintecă întunericul
cu albastrul din privire
răscoleşte-mi firea până când
tristeţii mele nimic n-o să-i rămână
decât, doar,
în fiecare noapte
câte-o nuntă

CRISTAL ÎN TRUP DE MUNTE 

a venit un înger
are vârsta lui Iisus
în templu
vrea să fugă, vrea să spună
în ochi i-apar culori de vânt
şi fiori
răspuns tăcerilor 
cristal în trup de munte
fără umbră
înaintea noastră îngerul
ştie
cât de-aproape ar putea fi
duminica întâlnirilor.

AMIAZA 

cât o avere tristeţea!
dacă ai vrea şi tu
o zi numai
să o dăm soarelui
din miezul ei să-şi facă amiază
eclipsă în tăcere
oricum nimeni nu ne vede
doar noi, unul pe altul
cu ochiul treaz din frunte

SONATA CE-ALUNGĂ NORII 

mai tristă
tăcută şi străină
luna stă pe pod.
oprită de sonata ce-alungă norii
fecioara
frumuseţe gata, oricând,
s-arate lumii
cât poate ţine minte o sămânţă!
iar tu
mai timid decât o noapte
ascunzi numele, chipul femeii
durerea ce te îngână.

CONTUR 

ninsoarea care-a speriat
flămândă căprioară în munţi
degeaba vin
port apă-n mâini
sfinţită planeta
cu o treaptă-acum, mai sus
umbra mea, lumina ta
un nume ştii, un nume porţi
ce-ntâmplare să uiţi!
în silabă conturul de stea
degeaba vin
m-asemeni cu o fată
pasul mic într-un inel
culoarea de piatră
când un pod
când o poartă

MAREA

m-ai lăsat
singură
femeie lângă urletul apei
teamă ori dorinţă?
m-ar putea largul văluri
adâncul întâmplării
clipă nevăzută
din dragoste pentru suflet
proastă
celula trupului meu
se lasă
oglindă pentru Dumnezeu
când marea singură va hotărî
să devină mută.

PE LOCUL UNUI BRAD 

vino, colindător!
de-acolo unde
lupii nu se-aud
şi haina
sălbatic şi albastru înfloreşte
pe locul unui brad
de-acolo unde
duminica-şi reface
din ţăndări trupul
lumânări din seu de-nalt.
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jurnal cu scriitori
drept, îi spun poezie. Este un mod condescendent şi 
eufemistic, ca să zic aşa, de a numi chestia aceea. Hai să 
nu fiu rău şi nedrept: vîjîiala asta poate deveni poezie, dar 
ar avea nevoie de un strop din ceea ce nu se poate numi 
ori atinge, dar care e undeva în noi şi apare cînd augurii 
sînt favorabili. Foarte încîlcită explicaţie, dar alta nu văd”. 

Impresia de vîjîială, de gînd hipnotizat şi dezlînat, adică 
de haos (postmodern!) există, într-adevăr, în numeroase 
texte ale lui Radu Andriescu. Dintr-un punct de vedere, s-
ar spune că din “cele mai insalubre văgăuni ale 
memoriei”, poetului îi şi place să scoată la iveală fire 
încîlcite, halucinaţii cu bază nu doar etilică (a se vedea, 
spre exemplu, Noaptea leonidelor); am în vedere, de 
exemplu, reveriile suprarealiste – naturi moarte cu 
exoschelet polimorf, navigaţiile “pe creasta valului psi”, 
şaradele AC/DC fără alt scop decît autoflagelarea sau, în 
fine, fragmentele discontinue, tensionate, cu destinatar 
dezvăluit (Burs=Dan Ursachi) din seria tip E-Mail Art din 
Punţile Stalinskaya. Se pune, fireşte, întrebarea ce ascunde 
ceea ce se vede imediat în poezia lui Radu Andriescu, 
amalgamul uneori halucinant de semne ale realului, 
oniricului, psihologicului sau metafizicului? Fireşte, unui 
critic avizat precum Codrin Liviu Cuţitaru, îi este cît se 
poate de clar că poetul este un “alchimist postmodern” 
(chiar titlul articolului din “Dilema veche”, febr. 2009). Nu 
mă îndoiesc că Radu Andriescu face parte din această 
categorie, rară, a poeţilor-alchimişti, apţi să transforme 
materia informă a trăit-simţit-visat-ului în aur textual.  
Am avut totuşi senzaţia, înaintînd în lectura volumelor 
sale, că haosul se ordonează, că discursul liric se 
limpezeşte, treptat, mai ales prin racordarea din ce în ce 
mai evidentă a textului la ceea ce se poate numi o poetică 
a simplităţii eliberatoare. Pe de o parte, printr-o atenţie 
din ce în ce mai mare acordată chiar amănuntului simplu, 
dar semnificativ în viaţa individuală; pe de altă parte, prin 
renunţarea la luxurianţa verbală şi imageria de factură 
suprarealistă, ce ameninţă, în unele poeme din Punţile 
Stalinskaya, cel puţin, să sufoce textul. Nevoia discursului 
de întoarcere la poetica lucrurilor simple este, de altfel, 
recunoscută într-o Poezie academică din Pădurea metalurgică: 
“Nu ştiu dacă e voce/ sau biografem, dacă discursul e 

pălmuit/ cu proză doar ca să 
fie întors cu furca/ spre 
lucrurile simple. E poezie.” 
Simultan, sensul poemelor 
pare că se descifrează din ce în 
ce mai uşor. Venind în 
întîmpinarea posibilelor 
dificultăţi pe care le-ar 
întîmpina propriul lector, 
instanţa auctorială din 
Punţile… îi pune chiar la 
îndemînă cele mai potrivite 
chei de interpretare pentru 
cele trei cicluri din volum: 
“punţile stalinskaya=obsesia 
comunicării, dimineaţa pe 
răcoare=criza personală, 
psi=recuperarea afectului” 
(AC/DC). Intrînd, la rîndu-i, în 

acest joc (din nou, post-postmodern) de-a dezvăluirea, de-
a aruncarea măştilor şi decriptarea sensului (a se citi în 
special finalul poemului AC/DC), cititorul poate 
presupune că cele trei sugestii hermeneutice ascund de 
fapt cele trei etape cheie ale lirismului specific, implicit şi 
miza macrotextului configurat de volumele lui Radu 
Andriescu. Altfel spus, poate să îi citească întreaga operă 
poetică drept tentativa de a depăşi criza (individuală) 
determinată de obsesia incomunicabilităţii (generalizate) 
printr-o soluţie cunoscută: recuperarea afectului. 
Anunţată prin lungile dezbateri despre philia sau agapé 
propuse, în subtext, de secvenţele dedicate prietenilor 
Grecu, Big Durov, Burs ş.a. (fragmente amintind, fireşte, 
de dialogul platonician Lysis), soluţia finală de recuperare 
a afectului nu poate fi, deocamdată, alta decît erosul viril. 
O faţă mai puţin convenţională a acestuia este cea 
domestică, pe care poetul o exploatează cu rezultate dintre 
cele mai profitabile estetic în ultimul său volum, pădurea 
metalurgică. Din această perspectivă, cartea poate fi citită 
ca istoria aclimatizării deloc forţate, deloc fortuite, 
sensibile şi sensibilizatoare, cu erosul conjugal; aşezate 
într-o linie descinzînd din idilele maritale ale lui Arghezi 
şi ajungînd pînă la (să spunem) studiile de amor conjugal 
ale lui Radu Vancu, ultimele poeme ale Radu Andriescu 
re-compun liric jurnalul fericirii domestice alături de zeiţa 
Miruna (atenţie, “nu o regină/ a morcovilor, ci una a 
cărţilor. O regină adevărată, dragă Miruna!” – Pagina 
lipsă), efigie a feminităţii eterne, poate unica certitudine a 
faptului că, aşa “chior, şchiop şi bătrîn, sînt totuşi/ cel mai 
norocos om din lume…/ Nu ştiu/ cum pare, dar chiar e 
fericire.” (Isoscelul fericit). Îmi amintesc, în contrapartidă, 
convingerea lui Ioan Es. Pop: românii sînt “poate singurii 
care pot exporta nefericire pură ca heroina/ a 
occidentalilor e contrafăcută de mult”. Radu Andriescu 
este, iată, o excepţie de la regulă: poetul ieşean are, 
dimpotrivă, măcar iluzia unei fericiri asimptotice, de nu 
cumva chiar certitudinea că erosul rămîne, chiar şi în 
epoca în care însuşi proiectul postmodernităţii eşuează, 
ingredientul esenţial al unei fericiri de o puritate 
diamantină.

Poeţi ieşeni de top:
Radu Andriescu

Emanuela ILIE
Tentaţia criticului preocupat de opera lui Radu 

Andriescu este de a-i vedea cele două laturi, de teoretician 
literar, respectiv cea de poet, într-o relaţie de 
complementaritate sau chiar de conjuncţie. Într-adevăr, 
între cele două există măcar un set evident de canale, 
paralelisme şi influenţe profitabile, dacă nu cumva chiar un 
sistem coerent de vase comunicante. Nu e greu de sesizat, 
bunăoară, faptul că dintre lecturile necesare (şi dovedite 
cu asupra de măsură, în demonstraţia coerentă, unitară şi 
bine scrisă care este Paralelisme şi influenţe culturale în 
lirica română actuală, Iaşi, 2005) teoreticianului şi 
criticului literar Radu Andriescu, multe sînt recunoscute 
sau implicite în poezia acestuia: beatnicii americani (Gary 
Snyder, Jack Kerouac, Alan Ginsberg), adepţii noii 
propoziţii (Ron Siliman, Gertrude Stein, Lyn Hejinian), 
metarealiştii, prezentiştii şi conceptualiştii din al treilea val 
al literaturii ruse (Anatoli Gladilin, Andrei Voznesenski, 
Alexandr Eremenko) ş.a. Pe corpul textual sau peritextual 
marca Radu Andriescu sînt de altfel vizibile mai întîi 
inervaţiile intertextuale. În special în ultimele volume, 
poetul recurge la cele mai variate surse ale 
intertextualităţii, de la simpla aluzie la citatul generos, cu 
funcţionalitate multiplă – de la banalul ancadrament 
pentru “aventura” lirică la realizarea unei ego-grafii prin 
analogie sau corespondenţă. În lungul text narativ ce 
încheie Sfîrşitul drumului, începutul călătoriei (Iaşi, 
Junimea, 1998), constînd într-o inedită reproducere a unei 
dezamăgitoare seri de poezie dintr-un pub londonez, ni se 
oferă spre exemplu o listă aproximativă a lecturilor din 
sejurul britanic al universitarului ieşean: printre cărţile 
“împrăştiate prin mansarda mea de pe Holmwood 
Gardens”, se numără cele de Alan Brownjohn, Penelope 
Shuttle, Hugo William, Alan Jenkins sau Medbh 
McGlickian. În Punţile Stalinskaya (Timişoara, Brumar, 
2004), sînt pomeniţi Ray Johnson (iniţiatorul mişcării Mail 
Art), peritextele reproduc, între altele, versuri din Naomi 
Shihab Nye, Bukovski sau Duchamp, iar în textele poetice 
propriu-zise sînt citaţi, amintiţi sau invocaţi Vladimir 
Hlebnikov, James Duffy, Dick Allan, Bukowski, Dickinson 
(ca să nu mai vorbim despre românii Leonid Dimov, 
Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Mircea Cărtărescu, 
Ruxandra Cesereanu ori Dan Lungu), în fine, Pădurea 
metalurgică (Bucureşti, Cartea Românească, 2008) se 
deschide cu un motto din Alexandr Eremenko sau conţine 
poeme care au, în deschiderea (peri)textuală, versuri din 
Harryette Mullen, Peter Orlovsky, Margaret Atwood, 
Aleksei Parşcikov etc. etc.

Lecturi, să recunoaştem, intimidante chiar şi pentru 
unii dintre cititorii avizaţi de poezie din România. 
Scriitorul nu are însă deloc “complexul” literatului cu 
ştiinţă de carte sau cu un abia voalat orgoliu al 
contextualizării (precum, să spunem, cunoscutul poet-
critic T.S.Eliott, care în The Sacred Wood Essays on Poetry 
and Criticism îşi transforma pe alocuri teoria asupra mizei 
împrumutului livresc într-o transparentă pledoarie pro 
domo). Dimpotrivă. El scrie o poezie dezinhibată, lipsită de 
accente egolatre, doar perfect lucidă de amplitudinea şi 
prestigiul memoriei culturale, revitalizate în buna tradiţie 
a poeziei postmoderne, dar si de detenta gîndirii 
(deopotrivă critice şi creatoare) a celui ce o posedă. O 
luciditate care îl îndeamnă, uneori, să resimtă greutatea 
livrescului ca o teribilă povară ori ca simptom al vreunei 
maladii geriatrice – încă din uşa din spate (Iaşi, Cronica, 
1994) apărea această conştiinţă a îmbătrînirii psihologice, 
fireşte anterioare celei biologice, determinate de o 
multitudine de cauze, între care regăsim mai întîi chiar 
imposibilitatea de a se elibera de tirania cititului autarhic: 
“caută bătrîne un doctor/ că-mi încărunţesc degetele pe 
cărţi/ caută bătrîne un doctor/ şi uită supărările/ că 
sîntem europeni şi aproape medievali/ costume cu pene 
avem şi frumoase cu sîni/ cîntaţi” etc. (ca zarea rotundă).

Chiar şi împinsă, altădată, pînă la limita 
insuportabilului, a izbucnirii, cu o patimă abia estompată, 
în elanuri autodistructive (într-un text ironic din Punţile 
Stalinskaya, intitulat Paul Valéry a spus-o cel mai bine: totul se 
schimbă, în afară de avangarde, mărturiseşte chiar că “mă 
gîndesc cu nostalgie la un rug mare din cărţi”), patima 
livrescului rămîne în orice caz una din medicaţiile incluse 
în tratamentul de fond al poetului Radu Andriescu. De 
altfel, înainte de a fi preocupat de avatarurile alterităţii 
(teoretico)literare, Radu Andriescu este în primul rînd 
poet. Unul autentic, căruia “ştiinţa” în materie de poezie, 
abilitatea de a jongla cu noţiuni, concepte sau principii ale 
celor mai noi curente ale criticii sau ale mişcărilor poetice 
nu îi ştirbeşte, ci îi augmentează vibraţia interioară, fibra 
lirică. S-ar putea spune, e adevărat, însă doar la o primă 
lectură a textelor sale, că fiinţa poetică se articulează mai 
mult din reflexele cărţilor asimilate cu voluptate. Dar la 
aceste reflexe livreşti se adaugă referinţe biografice – 
poetul însuşi le numeşte, împrumutînd un termen drag 
mai ales teoreticienilor literaturii confesive, biografeme – 
care sînt cu mult mai semnificative în ordinea internă a 
poemului, şi club8-istul Radu Andriescu o ştie şi uneori 
chiar o declamă cu hotărîrea unui toreador abia intrat în 

arenă: “introducere în opera lui velimir hleibnikov/ 
postmodernism ot istokov do konţa stoletija/ new 
perspectives on post-soviet culture/ am făcut turul mesei 
po nebu polunoci/ avangarda rusă enghel letel/ anexe 
traducere note/ fiecare-i poet tînăr/ şi în pîntec foamea-l 
scurmă/ acest speech şi scurt şi sumbru/ OLĒ!/ astăzi 
scuipăm cît colo trecutul care se mai ţine de dinţii noştri şi 
declarăm:/ gîndul şi vorbirea nu reuşesc să ţină pasul cu 
trăirile celui inspirat/ OLĒ!” (acelaşi Paul Valéry a spus-o 
cel mai bine: totul se schimbă, în afară de avangarde, din 
Punţile Stalinskaya).

Poezia aglutinează, prin urmare, datele – nu doar cele 
mai semnificative, ci şi cele insignifiante, din ordinea 
mecanicii diurne, golite de sensuri şi impulsuri 
existenţiale profunde – ale unei vieţi de universitar, doar 
temporar bursier în străinătate, altfel vietuind în paşnica 
urbe ieşeană. Actantul liric (să păstrăm, încă, sintagma, 
deşi, se va vedea şi mai departe, se poate vorbi, pe secţiuni 
întinse din poezia lui Radu Andriescu, de o coincidenţă 
între eul real şi eul auctorial care îl aşează în avangarda 
biografismului autenticist douămiist), e, cum altfel?, 
inteligent, erudit, detabuizat, semiboem, revoltat – ce-i 
drept, mai mult în surdină – împotriva rigidelor convenţii, 
de orice fel ar fi ele – academice, literare, 
comportamentale etc. Adăugîndu-le şi descripţiile de 
peisaje diverse (urbane sau rurale, vegetale, minerale ori 
acvatice, reale ori onirice), notaţiile diaristice, secvenţele 
dialogate extinse, interesantele însemnări de călătorie, 
reflecţiile filosofice, antropologice, sociologice, adică 
disertaţiile pe teme diverse (precum, să spunem, Relativa 
teorie a elasticităţii limitate a poemului în poeme krk-otaşe din 
eu şi cîţiva prieteni, Timişoara, Brumar, 2000) etc., 
obţinem un conglomerat textual şi metatextual incitant şi, 
de ce nu, agresiv (în sensul că violentează, cu bună ştiinţă, 
obişnuinţele unei lecturi leneşe, convenţionale şi incolore). 
Am amintit, mai sus, amplitudinea intertextuală de 
excepţie a textelor sale. Să mai notez, referindu-mă la 
acelaşi principiu al prozaismului, cotidianului şi 
autobiograficului asimilat cu bună ştiinţă de specialistul în 
paralelismele şi influenţele culturale din poezia română 
(post)optzecistă, decorul urban, uşor recognoscibil pentru 
locuitorii urbei natale a 
scriitorului. Iată, de pildă, 
“referenţialul” transparent 
din catalepsie (din Punţile 
Stalinskaya), Iaşul nocturn 
devenit un fel de labirint în 
care alterul post-postmodern 
al lui Tezeu meditează 
asupra facerii poemului: “am 
traversat pasarela de la 
combinat am mers/ prin 
nicolina doi pînă sub dealul 
galatei maidane/ de zăpadă 
traseu încîlcit/ redactat 
cartea lui gene ajuns la 
clubul/ presei luat taxiuri 
pînă la jenny discutat lung 
cu/ pictoriţa călugăriţă 
plecat la alt capăt de tîrg/ 
treceam pasarela/ şi-mi aminteam pasale narghilele/ 
şalvari mătăsuri la catedrala/ din beton am luat un taxi 
plicti/ ar spune ea cît china ar spune el cît china/ 
dimineata la trei stau în fundul taxiului/ delexifiat bătăile 
inimii imposibil de montat/ la loc ale unui pacemaker/ cu 
bacteria pe terminate” etc. 

Spaţiul acesta urban este însă, şi la Radu Andriescu, 
ceea ce antropologul Marc Auge numeşte un ne-loc (v. 
Non-lieux. Introduction à  une anthropologie de la 
surmodernité): un spaţiu de anonimat, mort, fără nicio 
urmă, depersonalizat. Veselia forţată a pestriţei hore 
imaginate într-unul dintre poemele angrosistului incluse în 
eu şi cîţiva prieteni nu ascunde suficient tristeţea poetului la 
vederea oraşului iubit, atît de amorţit într-un început din 
ce în ce mai palpabil de mortificare. Cauza esenţială a 
acestei depersonalizări cvasigeneralizate este, fireşte, ceea 
ce poetul însuşi numeşte a communication gap, o fractură 
în comunicarea dintre fiinţele ce traversează, abulic, aceste 
spaţii ale golului şi inutilităţii. Sau care, dimpotrivă, 
încearcă în zadar să le umple apelînd, frecvent, la 
anestezice existenţiale dintre cele mai variate: “Unii au 
creierul uns cu ziare. Maldăre de ziare unsuroase. Alţii cu 
televizor. Înghit, inhalează uleiurile ionizate ale ecranului, 
Alţii îşi topesc creierele în alcool. Sau într-o melasă care 
ţine loc de existenţă. În dulciuri, în femei, în bărbaţi, clei 
după clei”. În treacăt fie spus, nici poetul ieşean nu îşi 
refuză, cînd şi cînd, astfel de surogate ale fericirii, dar le 
preferă oricînd drogul poeziei. În care pot intra, în 
proporţii variabile, şi luciditatea, şi imaginaţia; şi 
interogaţia, şi certitudinea; şi ordinea, şi haosul; şi 
scenografia minuţioasă, şi improvizaţia bufă. Un text din 
Sfîrşitul drumului, începutul călătoriei oferă o definiţie a 
poeziei care îi sugerează în egală măsură complexitatea şi 
ambiguitatea specifice acestui leac hipnotic ce poate 
deveni, doar uneori,  inginerie textuală: “…îmi vîjîie nişte 
chestii prin creier, nu le-aş zice nici idei, nici imagini, nici 
scenarii, nici apoftegme, nici concepte, şi nici în vreun alt 
fel nu le-aş zice, pentru că, aşa hipnotizat şi dezlînat cum 
mi-e gîndul, ca un fel de neamţ dement, un renegat al 
ordinii, o scobitură pe suprafaţa netedă, cristalină a ideii, 
nu poate fi numită vîjiiala asta altfel decît o chestie. Unii, e 
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fondul principal al culturii române

Gh. Asachi: o viaţă dăruită 
educaţiei naţionale 

Gheorghe Asachi a 
desfăşurat o bogată 
activitate în diferite 
domenii. În unele a fost un 
fondator, în altele, un 
ostenitor în primele rânduri, 
alături de alţii, care trăgeau 
cele dintâi brazde. N-a fost 
activitate culturală din 
Moldova, în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, la care 
să nu fi participat Asachi şi 
în care să nu se fi simţit 
preţioasa sa contribuţie. Mai 
mult decât atât, el a fost 

animatorul şi chiar conducătorul mişcării culturale 
dintre anii 1813-1849, când poporul moldovean făcea 
primii paşi ai renaşterii sale. Asachi a reprezentat prima 
direcţie culturală fecundă şi înnoitoare în istoria 
Moldovei. El este printre cei dintâi care au deschis lupta 
pentru cultura naţională în Moldova şi prima victorie 
decisivă pe acest plan s-a câştigat prin contribuţia sa.

Asachi a fost un pionier, a deschis drum culturii 
moldovene şi tot odată a lărgit conţinutul acesteia, ceea 
ce a avut o importanţă deosebită pentru evoluţia culturii 
şi a societăţii noastre. De aceea, numeroase categorii de 
râvnitori şi cercetători în diferite ramuri ale culturii – 
literatură, critică literală, filozofie, artă şi creaţie 
dramatică, muzică, desen şi pictură, istorie, pedagogie, 
ştiinţă teoretică şi aplicată, economie, ziaristică etc. - nu 
se pot lipsi de a cunoaşte opera lui Asachi. În fiecare din 
aceste ramuri, Asachi are o contribuţie – ca iniţiator sau 
înnoitor – şi este ştiut că nu se poate ajunge la o 
înţelegere şi explicare ştiinţifică a unui proces sau 
fenomen, dacă nu este urmărit din începuturile lui, în 
toate împrejurările care l-au făcut necesar.

Sub vechiul regim politic din ţara noastră, din opera 
culturală a lui Asachi au fost cercetate şi prezentate 
numai unele aspecte şi acestea au fost înfăţişate, însă, 
independent de condiţiile politice, sociale şi economice, 
ceea ce, fără îndoială, nu este just.

Astăzi, în domeniul culturii, între altele, se urmăreşte 
şi lămurirea activităţii oamenilor din trecut, ţinând 
seamă de condiţiile istorice în care au trăit şi stabilind 
contribuţia lor pozitivă în lu-mina noilor aşezăminte 
politico-sociale. În acest sens, încercăm să cercetăm şi să 
prezentăm, din prodigioasa activitate a lui Gh. Asachi, 
numai pe cea pedagogică. Vom arăta deci activitatea lui 
Gh. Asachi de organizator al şcolii naţionale din 
Moldova şi ideile pedagogice de care a fost călăuzit.

Gh. Asachi s-a ocupat cu organizarea şcolilor în 
Moldova între anii 1813 şi 1849. În această perioadă, în 
Ţările Române se desfăşura procesul de descompunere a 
orânduirii feudale şi de naştere a celei burgheze.

În domeniul economic se stabileau şi se dezvoltau 
relaţii capitaliste, iar în domeniul social se forma şi se 
dezvolta burghezia ca o clasă socială conştientă, activă şi 
revoluţionară.

Aceste prefaceri economico-sociale şi tendinţele 
politice ale burgheziei în acea vreme nu erau servite în 
Moldova de o cultură corespunzătoare. Atunci când 
Asachi a început să se ocupe cu organizarea şcolilor în 
Moldova, nu exista o cultură românească de un grad mai 
înalt şi cu conţinut ştiinţific care să sprijine procesele 
economico-sociale în curs de dezvoltare; nici nu era cu 
putinţă să se însuşească o astfel de cultură din lipsă de 
şcoli organizate şi potrivite cu nevoile societăţii. 
Burghezia care se forma în Moldova, fără cultură, nu 
putea lupta, nu putea triumfa împotriva boierimii 
feudale. Asachi este acela care a fost chemat să 
organizeze instituţiile de cultură de care avea nevoie 
burghezia în formare.

Gheorghe Asachi este primul fiu al poetului Lazăr 
Asachi, ajuns prim protopop al Moldovei şi apoi – după 
moartea soţiei – arhimandrit al Mitropoliei Moldovei şi 
al Sucevei, pe timpul mitropolitului Veniamin Costachi. 
Se naşte la 1 martie 1788, în târguşorul Herţa, cursurile 
începătoare le-a urmat la şcoala domnească din Iaşi, iar 
cele gimnaziale, începând de la 1796, ,,de la etapa de 
nouă ani”, la Lemberg, ,,în limbile polonă, latină şi 
germană”.

Studiile universitare le-a urmat tot acolo, obţinând, în 
1804, titlul de doctor în filozofie. Aproape în acelaşi timp 
a terminat şi cursurile de inginer civil, obţinând diploma 
de inginer şi arhitect. Întorcându-se la Iaşi, Asachi îşi 
începe activitatea ca inginer constructor. Îmbolnăvindu-

se greu de friguri şi, după recomandarea medicului, 
trebuind să schimbe clima, în iulie 1805, Asachi – 
împreună cu fratele său Daniil – pleacă la Viena. Aici ,,a 
urmat studiul înaltelor matematici, sub direcţia vestitului 
astronom Burg, şi pictura”. Evenimentele petrecute la 
Viena între 1805 şi 1808, cât a studiat Asachi, i-au înlesnit 
să cunoască îndeaproape ideile revoluţiei franceze şi să 
fie câştigat pentru ele. Fiind încă la Viena, amiralul 
Ceciagov – comandantul armatelor ruseşti din Moldova 
– îi propune lui Asachi gradul de locotenent în corpul 
inginerilor. Asachi preferă să-şi continue studiile la 
Roma, ,,spre a studia România chiar la uricul ei”.

La Roma, între 1808 şi 1812, Asachi a studiat 
literatura clasică şi cea italiană, arheologia, pictura şi 
sculptura. Cunoaşterea culturii vechi romane, a atâtor 
monumente de artă ale trecutului roman, a poeţilor şi 
pictorilor clasici italieni, a provocat o puternică vibrare în 
fiinţa tânărului Asachi, o adevărată pietate pentru gloria 
romană, întocmai ca şi învăţaţilor ardeleni, care în tine-
reţea lor studiară la Roma. Asachi a cunoscut în Italia 
fierberea, frământarea poporului italian pentru libertatea 
şi unitatea sa.

La Roma, în acest timp, Asachi publică – sub 
pseudonimul Alvirio Daciano (Dacianul) – primele sale 
poezii de iubire. Activitatea sa literară, fiind bine 
apreciată, Asachi a fost membru al Academiei literare 
din Roma, titlu cu care se va mândri toată viaţa sa.

În 1812, Asachi se întoarce în Moldova, la vârsta de 
numai 24 ani, cu o cultură vastă şi o pregătire solidă, 
cunoscător a mai multor limbi străine : „polona, rosiana, 
latina, germana, italiana, franceza şi engleza”. De aceea, 
cu drept cuvânt, un biograf al său a spus : „Nu era pe 
acea vreme român care să ştie atâtea lucruri ca dânsul”. 
La această armătură intelectuală bogată se mai adaugă 
ideologia sa liberală – progresistă, dar nu revoluţionară – 
şi puternicul sentiment al dragostei de patrie.

Ajuns în Iaşi, în august 1812, Asachi găsi stări de 
lucruri, care contraziceau mai mult visurile şi speranţele 
cu care plecase la Roma. El se simţi „străin şi fără vază în 
propria sa ţară”. Primi, în februarie 1813, funcţia de 
referendar la Departamentul Afacerilor Externe, sub 
domnia lui Scarlat Calimachi.

Între 1814 şi 1818 ţinu un curs de inginerie la şcoala 
domnească din Iaşi, în limba română. În1820, după 
sarcina primită de la mitropolitul Veniamin Costachi, 
Asachi se ocupă cu organizarea seminarului de la Socola, 
înfiinţat de Veniamin Costachi (1803).

În noiembrie 1822, Asachi e trimis – de către 
domnitorul I. Sandu Sturdza – ca agent diplomatic la 
Viena, de unde se întoarce în ţară la începutul anului 
1827. În timpul când era agent diplomatic la Viena, 
Asachi se căsători, spre sfârşitul anului 1823, cu Elena 
Teyber, o vieneză cu aleasă cultură muzicală şi o pianistă 
neîntrecută. Ca o răsplată a marilor sale merite, dovedite 
în diferite împrejurimi, comisul Gh. Asachi este înaintat 
de domnitor la rangul de vel agă (septembrie 1827).

După întoarcerea de la Viena, Asachi reia postul de 
refendar al Epitropiei învăţăturilor publice şi desfăşoară 
o bogată activitate pentru organizarea şcolii naţionale. La 
1 iunie 1829, Asachi scoate cea dintâi „gazetă politică şi 
literară” în Moldova, „Albina românească”.

Din iulie 1829, până în noiembrie 1830, Asachi a 
funcţionat ca secretar al comisiei de redactare a 
„Regulamentului organic”, la Bucureşti şi la Petersburg. 
La întoarcerea din Petersburg îşi publică impresiile. 
Pentru activitatea sa în comisia de redactare a 
Regulamentului organic, Asachi a fost decorat de 
împăratul Rusiei cu ordinul Sf. Vladimir cl. IV.

În ianuarie 1830, Asachi, împreună cu doctorii M. 
Zotta şi I. Chihac, înfiinţează „Cercul de lectură al 
medicilor ieşeni”, primul cerc ştiinţific în Moldova. 
Primele şedinţe ale acestui cerc s-au ţinut în casa lui 
Asachi. Prin grija aceloraşi trei fondatori, cercul se 
transformă curând în „Societatea de medicină şi istorie 
naturală”, cu statute definitiv formulate şi aprobate la 23 
ianuarie 1834.

Apoi în 1831, Asachi este numit „arhivist al statului”, 
organizând prima dată arhivele Moldovei şi culegerea 
documentelor privitoare la drepturile ţării. 

Fiind convins că istoria Moldovei se împleteşte cu 
„faptele rosiene, care au pricinuit o totală reformă în a 
noastră fiinţă politicească şi în deprinderile naţionale”, 
Asachi traduce şi tipăreşte în două volume „Istoria 
împărăţiei rosiene” de I. Kaidanov (1832, 1833).

În ianuarie 1832 deschide, pe baza unui privilegiu, 
prima tipo-litografie în Moldova, sub numele de 
„Institutul Albinei”, utilând-o după tehnica modernă a 
epocii. Aici va tipări Asachi periodicile şi lucrările sale, 
diferitele dări de seamă asupra şcolilor, manualele 
şcolare, diferite lucrări de popularizate, tablouri istorice, 
hărţi etc. Prin această activitate de tipograf şi editor, 
Asachi a umplut un mare gol din istoria culturii 
moldoveneşti.

Alături de câţiva boieri, în noiembrie 1836, înfiinţează 
conservatorul filarmonic-dramatic, unde Asachi preda 
gratuit declamaţia. Cu elevii săi, a organizat primele 
reprezentaţii teatrale în limba moldoveană (1837).

Mai târziu, în noiembrie 1841, Asachi înfiinţează, cu 
mari sacrificii, prima fabrică de hârtie la Petrodava – 
lângă oraşul Piatra – fiind necesară pentru înlesnirea 
tipăririi cărţilor în limba naţională.

Cu doi ani mai târziu, mai exact în iulie 1843, îl găsim 
pe Asachi funcţionând în comisia centrală din Iaşi, 
înfiinţată în 1841, pentru a lua „măsurile atingătoare de 
îmbunătăţire a economiei rurale şi a soiului vitelor în 
ţară”.

În afară de bogata activitate de referendar al şcolilor, 
de „arhivist al statului” şi de alte însărcinări oficiale, 
Asachi a desfăşurat o prodigioasă activitate literară, 
publicistică şi artistică. Scrie şi publică poezii – ode, 
sonete, elegii, poezii anacreontice, pastorale, fabule – în 
care cântă iubirea, dragostea de patrie, bucuria pentru 
marile înfăptuiri sau evenimente ale timpului, durerile 
de familie etc. Traduce şi prelucrează opere dramatice 
din literatura străină, scrie drame, tragedii, melodrame 
originale, cele mai multe cu caracter istoric sau după 
tradiţia populară, comedii, vodeviluri, scenete. Publică 
nuvele şi tablouri istorice, articole, studii istorice, de 
critică literară, de lingvistică, hărţi geografice etc. Scoate 
ziare : „Albina românească”, „Gazeta de Moldova”, 
„Patria”, cu sau fără suplimente, ca „Alăuta 
românească”, „Foaia oficială”, „Foaia sătească”, numai 
pentru ţărani. Publică reviste : „Spicuitorul moldo-
român”, jurnal ştiinţific literar şi industrial, „Icoana 
lumii”, pentru popularizarea ştiinţelor ; calendare cu 
almanahuri, foi volante etc. Multe din aceste genuri, 
specii literare şi diferite publicaţii apar, prin Asachi, 
pentru prima dată în Moldova. 

Frumoasa activitate, desfăşurată atât în organizarea şi 
conducerea şcolii naţionale, cât şi pe plan literar şi 
publicistic, în care antrenase întreg tineretul intelectual, 
i-a atras lui Asachi stima contemporanilor, numeroase 
mulţumiri din partea Adunarii obşteşti şi ridicarea lui la 
rangul de vel postelnic (1843).

După 1848, calitatea lui Asachi de conducător şi 
animator cultural al Moldovei păleşte. De acum înainte, 
acest loc îl ia şi-l ţine cu cinste M. Kogălniceanu. Asachi, 
din pricina legăturilor ce le avea cu domnitorul M. 
Sturza, părăseşte atitudinea progresistă. El n-a susţinut 
mişcarea de opoziţie condusă de Kogălniceanu (1848) , ci 
a condamnat-o. De aceea, după urcarea pe tron a noului 
domn (1849) – Gr. Al. Ghica – Asachi demisionează din 
postul de referendar al şcolilor de arhivist al statului, 
asigurându-i-se o pensie cu începere de la 1 ianuarie 
1850.

După această dată, Asachi îşi continuă activitatea 
publicistică ; susţine cu căldură eliberarea ţiganilor de pe 
moşiile boiereşti, mai primeşte însărcinări oficiale 
temporare. Dar atitudinile sale publice îl îndepărtează de 
mişcarea progresistă a tineretului pregătit în Academia 
Mihăileană, înfiinţată prin ostenelile lui. În luptele 
politice premergătoare Unirii, Asachi a fost antiunionist 
şi, după detronarea lui Cuza Vodă, separatist.

Asachi s-a împăcat în urmă cu noua ordine creată în 
ţară. Închină o odă pentru prosperitatea patriei unite 
(1862) şi un imn prinţului străin, după urcarea pe tron 
(1867).

Către sfârşitul vieţii, Asachi trăia greu. Fabrica de 
hârtie o închide în 1858, din pricina concurenţei fabricilor 
de peste graniţă. Institutul tipo-litografic a fost şi el 
„osândit la nelucrare”, după 1860, când i s-a luat 
publicarea „Foaiei oficiale”. De aceea, Asachi îşi încheie 
cu amărăciune autobiografia : „Sic annorumm labor 
quinquaginta” (Aşa au fost răsplătiţi cei cincizeci de ani 
de muncă). O mângâiere de bătrâneţe a avut-o Asachi în 
recompensa naţională de 2000 lei vechi pe lună, pe care i-
au acordat-o corpurile legiuitoare (1868) „pentru 
însemnatele servicii aduse ţării de la 1813 până la 1862”. 
Moare la 12 noiembrie 1869 şi a fost înmormântat la 
biserica Patruzeci de sfinţi din Iaşi.

După douăzeci de ani, un comitet de iniţiativă în 
frunte cu mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, cu 
fonduri adunate prin subscripţie publică, îi ridică o 
statuie de marmură în faţa şcolii de lângă mănăstirea 
Trei Ierarhi, Iaşi. 

Măreaţa solemnitate a dezvelirii statuii lui Gh. Asachi 
la 14 octombrie 1890 e şi ea o mărturie a recunoştinţei pe 
care poporul românesc a păstrat-o memoriei lui Gh. 
Asachi, marelui ctitor al şcolii naţionale din Moldova. Cu 
acest prilej osemintele lui Asachi şi ale soţiei sale, moartă 
în 1877, au fost depuse în cripta de la baza statuii, menite 
să-i eternizeze amintirea.

Privirea generală asupra vieţii şi activităţii lui Gh. 
Asachi ne lămureşte de ce el şi nu altul a fost cel mai 
indicat om de cultură care să se ocupe de organizarea şi 
conducerea uneia dintre cele mai importante instituţii 
din viaţa unui popor – şcoala – şi încă în începuturile ei 
atât de grele.

Organizator al şcolilor naţionale din Moldova

Activitatea de organizator şi conducător al şcolii 
naţionale din Moldova constituie gloria cea mai mare a 
lui Asachi. În această activitate, el a îmbrăţişat toate 
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laturile organizatorice ale şcolii şi a trebuit să învingă 
numeroase piedici în fiecare latură : înfiinţarea de şcoli, 
asigurarea condiţiilor materiale de funcţionare, 
pregătirea de cadre didactice, întocmirea de 
regulamente, programe, manuale, construirea şi 
înzestrarea cu material didactic, stabilirea şi 
perfecţionarea metodelor, organizarea examenelor, 
serbărilor, predarea învăţământului în limba naţională, 
îndrumarea învăţământului şi a educaţiei după un 
sistem de idei pedagogice.

Înfiinţarea de şcoli în limba naţională 

La întoarcerea lui Asachi de la studii din Italia 
(1812), în Moldova, se simţea necesitatea unui 
învăţământ naţional. Burghezia, care se forma ca o clasă 
socială nouă, nu-şi putea servi interesele ei într-o limbă 
străină de a poporului şi fără o cultură şi încă de un 
nivel mai înalt. În acest scop, în afară de şcoala 
normalisciană de la biserica Sf. Nicolae domnesc, unde 
se învăţau cunoştinţele elementare în limba naţională 
încă din secolul precedent, se înfiinţase şi seminarul de 
la Socola (1803), unde învăţământul se preda în limba 
română. Dar aceste şcoli nu satisfăceau cerinţele 
societăţii. În afară de aceasta, conducătorii bisericii şi ai 
culturii aveau convingerea că „învăţăturile înalte” – 
ştiinţele, legile, matematica superioară – nu se pot preda 
în limba patriei, în limba moldovenească. Mitropolitul 
Moldovei, Iacob II Stamati (1792 – 1803), într-o anaforă 
către domnitor, ocupându-se de organizarea Academiei, 
şcoala domnească din Iaşi, recunoaşte că „o Academie 
fără epistimuri (ştiinţe) e ca o casă fără fereşti” ; dar, 
apărând interesele boierimii, propunerea ca 
„epistimurile” să se înveţe în limba elinească, legile, în 
limba latină, geometria se practică (ingineria) în limba 
franceză. Necesităţile societăţii moldovene din acea 
vreme erau, însă mai tari decât convingerile sau 
interesele conducătorilor şcolii şi ai ţării. În Moldova 
erau multe procese la divanul domnesc pentru 
măsurarea şi delimitarea moşiilor boiereşti, 
mănăstereşti, răzăşeşti etc., răşluite sau mărite în mod 
obişnuit pe seama celor săraci şi fără putere. Se simţea 
nevoia unor ingineri hotarnici şi a unor specialişti în 
materie de legi, cunoscători ai limbii române. Gh. 
Asachi foloseşte această împrejurare şi face demersuri 
către domnitorul Scarlat Calimachi care, pe baza 
referinţelor Epitropiei învăţăturilor publice, îi aprobă să 
se deschidă un curs de inginerie şi de hotărnicie în 
limba română, chiar la şcoala grecească, denumită 
„domnească”, de la mitropolia din Iaşi (15 noiembrie 
1813). Începând din 1814, Asachi pentru „întâia oară a 
paradosit în limba română un curs de matematică 
teoretică şi aplicaţie practică de geodezie şi arhitectură, 
frecventat de fiii boierilor, până la 1819”. La obştescul 
examen, „fiii de boieri şi a altor orăşeni” au făcut 
dovadă „de a lor deplină cunoştinţă”. Epitropii şcolilor 
i-au mărturisit lui Asachi „deplina lor mulţămire” şi au 
cerut domnitorului (februarie 1819), să întărească „acest 
atestat căzut (cuvenit) meritului său”. Prin aceasta, 
Asachi repurtase o mare biruinţă culturală : dovedise că 
în limba moldovenească este cu putinţă însuşirea 
„învăţăturilor înalte” şi dăduse ţării un număr de 
ingineri atât de necesari.

Seminarul de la Socola – care era încă o şcoală 
românească de un grad mai înalt, dar cu caracter 
teologic – fu şi el sprijinit de Asachi. După propunerea 
sa, mitropolitul Veniamin îşi asociază ca epitrop al 
seminarului pe vornicul Mihail Sturza (1814), care era 
atunci un susţinător al învăţământului în limba 
naţională. După ce Asachi ajunge referendar al 
Epitropiei învăţăturilor publice (1820), se ocupă mai 
deaproape de acest seminar, care, din pricina lipsei de 
mijloace provocată de războiul din 1806 – 1812, se 
dezorganizase aproape complet. Prin 1820, nu mai avea 
decât un singur profesor, care preda gramatica română 
după metoda protopopului Radu Tempea. În urma 
înţelegerii cu Veniamin Costachi, Asachi pleacă în 
Ardeal unde studiază organizarea şcolilor române 
ortodoxe. De acolo aduce patru profesori dintre cei mai 
învăţaţi şi mai vrednici : Ioan Costea, pentru retorică şi 
poetică, Ioan Manfi, pentru latină, Vasile Fabian Bob, 
pentru teologie şi Vasile Popp, doctor în filozofie, 
pentru filozofie, filozofie şi direcţia de studii a 
seminarului. Activitatea seminarului s-a îmbunătăţit 
mult începând din decembrie 1820, dar această 
îmbunătăţire nu a continuat, cursurile fiind întrerupte 
în timpul mişcării eteriste din 1821. Elevii şi profesorii 
ardeleni, afară de Fabian, s-au întors la locurile lor, 
mitropolitul Veniamin şi Asachi s-au refugiat în 
Basarabia.

Asachi, însă, nu renunţă la ideea unui învăţământ 
naţional de grad înalt. După întoarcerea de la Viena 
(1827),unde fusese agent diplomatic, Asachi îşi reia 
postul de referendar al şcolilor. Şcoala domnească – 
grecească, de la mitropolie – arsese în iulie 1827. 
Seminarul de la Socola funcţiona greu din lipsa 
veniturilor şi a profesorilor. Asachi, constatând că 
învăţământul public se dezorganizase complet, începu 
demersurile către domnitor pentru a pune bazele 

învăţământului naţional în capitala Moldovei. În urma 
anaforalelor din 15 august 1827 şi din 1 ianuarie 1824, 
domnitorul dă hrisovul din 28 martie 1828, prin care 
aprobă : 

a) La mănăstirea Trei Ierarhi, „în casa şi pe 
aşezământul învechit al fericitului Domn Vasile V. V., să 
se statornicească o şcoală normală şi gimnazie”, 
reparându-se localul cu cheltuiala mănăstirii;

b) Învăţământul să se urmeze în limba românească 
cu „vrednici români pământeni” ; „limba elinească se va 
învăţa îndată ce se va mai uşura casa şcoalei de sarcina 
cheltuielilor”, iar „pentru învăţătura limbilor străine, 
şcolarii… să plătească oarecare sumă spre împlinirea 
simbriei a celor profesori”;

c) „Să se întocmească o bibliotecă naţională, 
instrumenturi şi adunarea uneltelor pentru sporul 
învăţăturilor”; 

d) Mănăstirea Trei Ierarhi să contribuie cu 25000 lei 
anual pentru „şcolile naţionale” şi „se va urma cu 
nestrămutare, până când, aducându-se documenturile 
ctitoreşti ala mănăstirelor, se va pune la cale o adăogire 
mai folositoare pentru aceste şcoale”; 

e) Se întăreşte aşezarea orânduită de domnitorul 
Grigore Ghica V. V. În 1775, potrivit căreia „toţi tinerii, 
care vor petrece cursul învăţăturilor şi vor căpăta bune 
atestaturi, să se protimisească a intra pe la dregătoriile 
divanului, vistieriei şi a canţelariilor pământeşti”.

La 23 ianuarie 1828 se deschide la mănăstirea Trei 
Ierarhi şcoala normală cu clasul începător după metoda 
lancasteriană sub conducerea lui Gh. Săulescu. La 1 
martie 1828 sunt angajaţi ca profesori la gimnaziu, 
deschis ceva mai târziu: Vasile Fabian, pentru latină, 
română, matematică şi geografie ; poetul Constantin 

Farcaş, pentru religie ; preotul Ioan Silvan îl înlocuieşte 
la şcoala normală pe Săulescu, care trece, la 1 mai 1828, 
la gimnaziu, pentru română, istorie, logică, retorică, 
mitologie, poezie, arheologie şi istoria naturală.

Anul 1828 constituie o dată istorică importantă în 
viaţa Moldovei. E anul când s-a pus începutul 
învăţământului naţional de un grad mai înalt, cu 
profesori pământeni, sub directa oblăduire şi conducere 
a organelor de stat moldoveneşti. Asachi a cinstit acest 
eveniment printr-o odă : „Către Onorata Epitropie a 
învăţăturilor publice”, 1828.

Primul examen – ţinut în februarie 1829 în prezenţa 
tuturor autorităţilor şi într-un cadru solemn – a trezit 
mulţumirea şi bucuria tuturor. Cu acest prilej, „Asachi a 
citit un sonet făcut înadins pentru această întâmplare”. 
Despre frumoasele rezultate ale examenului au scris 
„Curierul românesc” al lui I. Eliade Rădulescu din 
Bucureşti ; „Gazetele din Petersburg” şi „a franţuzească 
şi a Academiei”, lăudând râvna moldovenilor de a se 
împrieteni cu muzele prin buna şi statornica lor 
căutare”.

Curând după ţinerea examenului, izbucnind 
epidemia de ciumă, cursurile şi internatul vasilian se 
închid până în aprilie 1830. Încetând ciuma şi 
întorcându-se Asachi de la Bucureşti, unde lucrase în 
comisia Regulamentului organic, se redeschid cursurile, 
adăugându-se la studiile de până atunci ale gimnaziului 
câteva cursuri noi : 

a) cursul de legi de doi ani ; 
b) limba greacă ; 
c) limba franceză ;
d) limba rusă ;
e) învăţătura însemnării planurilor; cursuri private, 

limba germană şi muzica. 
Asachi e cel dintâi om de cultură român care a înţeles 

necesitatea învăţării limbii ruse pentru lărgirea culturii 
tineretului moldovean. Relaţiile tot mai strânse ale 
Moldovei cu Rusia, calitatea de protectore pe care Rusia 
o avea faţă de Ţările Române şi mişcarea culturală 
bogată care se desfăşura în Rusia în a doua jumătate a 
sec. al XVIII-lea şi la începutul sec. al XIX-lea făceau 
necesare cunoaşterea limbii şi literaturii ruse din acea 
vreme. Primul profesor de limba rusă a fost V. Peltechi, 
care în curând (1831), a şi tipărit primul „abecedar ruso-
românesc”.

La începutul anului 1831, Asachi înfiinţa la Şcoala 
naţională de la mănăstirea Trei Ierarhi o clasă de muzică 
vocală sub conducerea profesorului Paulicec, harpist 
renumit, care, la serbarea împărţirii premiilor din iunie 
1831, a executat cu elevii un imn românesc scris de 
Asachi şi adaptat pe muzica corului din opera „Moise” 
de Rossini. E prima dată când „a răsunat melodioasa 
limbă română în muzica europeană”.

După o statistică din 1832, între 1828 şi 1831 au 
urmat la şcola vasiliană 411 elevi cursul elementar, 106 
cursul normal şi 103 elevi gimnaziul, dintre care 31 
stipendişti.

În acest chip, Asachi a pus bazele învăţământului 
naţional, a făcut dovada că ştiinţele se pot însuşi cu 
succes în limba moldovenească, a creat posibilitatea de a 
lărgi cadrul culturii prin studiul limbii franceze şi ruse 
în şcoala naţională, a dat putinţă unui număr de tineri 
din categoriile de jos ale poporului să se ridice la o 
cultură mai înaltă, a pregătit un număr important de 
tineri necesari serviciilor publice ale statului.

În perioada Regulamentului organic, Asachi îşi 
lărgeşte sfera de activitate în domeniul înfiinţării şi 
organizării „şcolilor naţionale”. Regulamentul organic 
consacră şi garantează poziţia câştigată de Asachi mai 
înainte prin luptă : „Cursul tuturor învăţăturilor va fi în 
limba moldovenească” (art. 421 din R. O.). Pe de altă 
parte, crea numeroase instituţii noi – judiciare, 
financiare, administrative, militare, şcolare etc. – care 
aveau nevoie de un personal cu o cultură în limba 
moldovenească.

Epitropia învăţăturilor publice, în 15 ianuarie 1832, 
anunţă obştea despre înfiinţarea a şase şcoli primare de 
ambele sexe ; la Roman, Huşi, Galaţi, Focşani,  Bârlad şi 
Botoşani (art. 420 din R. O.) şi, pe baza raportului 
întocmit de Asachi, ia măsuri „pentru pregătirea 
candidaţilor la profesoratul şcoalelor începătoare de la 
ţinuturi”. Între 15 februarie şi 15 mai 1832 s-au ţinut 
cursurile pentru pregătirea acestor candidaţi şi au 
constat din: 

a) întărirea cunoştinţelor ce se predau într-o clasă 
începătoare şi în cursul normal ;

b) un curs de pedagogie ;
c) practicarea metodelor în faţa profesorilor, după 

care vor preda la şcoala începătoare (1 – 30 iunie); 
d) examen la 16 iulie şi trimiterea la destinaţie.
Aceasta a fost prima şcoală pedagogică din Moldova, 

iar primul profesor de pedagogie a fost bucovineanul 
Samuel Botezatu.

Deschiderea cursurilor celor şase şcoli ţinutale s-a 
făcut la 1 septembrie 1832, într-un cadru solemn şi prin 
asistarea autorităţilor etc., la prima lecţie cu „clasul 
începător”.

Odată cu începerea anului şcolar 1832, Asachi – 
potrivit prevederilor Regulamentului organic (art. 422) – 
organizează la şcoala vasiliană o „colegie” (internat sau 
cămin) pentru găzduirea şi creşterea cu cheltuiala 
statului a 100 de tineri, fii de dregători şi orfani, ce „vor 
urma cursul învăţăturilor în clasurile publice ale 
Academiei ca şi ceilalţi şcolari”. Sunt primiţi 
deocamdată 25 fii de boieri – traşi la sorţi din cei înscrişi 
– şi 40 copii sărmani, pe bază de concurs. „Gimnazia 
Vasiliană” şi institutul („colegia”) sunt vizitate în 
noiembrie 1832 de generalul P. Kiselev, care a rămas 
deplin mulţumit.

La 1 ianuarie 1834, Epitropia învăţăturilor publice, 
prin grija lui Asachi, redeschide seminarul de la Socola, 
refăcut după focul mistuitor din iulie 1830.

La înfiinţarea acestor şcoli, sub regimul 
Regulamentului organic, Asachi s-a bucurat de tot 
sprijinul generalului P. Kiselev (1832 – 1834), care se 
interesa îndeaproape de buna lor funcţionare. În două 
mesaje către Adunarea Obştească (decembrie 1832 – 
1833), Kiselev vorbeşte cu căldură despre progresul 
învăţăturilor publice.

Temeinica pregătire a tineretului în gimnaziul 
vasilian se dovedea cu prilejul examenelor semestriale şi 
mai ales prin faptul că cei şase tineri bursieri trimişi la 
studii la Viena (1834) au fost înscrişi la academiile de 
acolo pe baza „atestatelor Gimnaziei Vasiliene”, întrucât 
„au fost aflate potrivite cu a lor ştiinţe”, iar, în „clasurile 
filosofice şi tehnice” ce le-au urmat, la examene, „au 
câştigat întru toate mărtueii de eminenţie”.

Septembrie 2009 
(va urma)

fondul principal al culturii române
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în haine cernite, rugându-se pentru sufletul ei pereche. 
Este bine că aţi venit, poate o mai scoateţi din starea în 
care îşi duce veacul.

 Voi face tot posibilul, vă promit. De altfel, îmi 
doream de foarte mult timp să o cunosc pe doamna 
Americii Latine, mai ales după ce am studiat viaţa ei în 
amănunt. Am răscolit prin biblioteci toate articolele şi 
referinţele despre cariera artistică şi despre viata ei 
personală.

 Luaţi loc pe fotoliu, domnule. Mă duc să o anunţ 
pe doamna de venirea dumneavoastră.

Câteva minute mai târziu, apăru în capul scărilor 
de marmură o femeie încă foarte frumoasă, deşi destul 
de în vârstă, îmbrăcată într-o rochie extravagantă, de 
un roşu sclipitor, cu părul strâns elegant într-un coc la 
spate, plină de bijuterii de aur încrustate cu briliante. 
Apariţia sa mă uimi, mă extazie, iar apoi mă buimăci. 
În ciuda vârstei, Aurora Lucinda emana o putere de 
seducţie uluitoare. Într-o fracţiune de secundă mi se 
derulară prin faţa ochilor sutele de amănunte pe care 
le citisem despre legendara sa existenţă.

  Bună ziua, domnule  Leopoldo Lugones, intonă ea 
cu o voce cântătoare, după care mă fixă cu nişte ochi 
de un negru jucăuş, încă foarte tineri.

 Bună ziua, doamnă Aurora Lucinda, mă fâstâcii 
eu. Marele salon, plin de oglinzi venetiene şi de 
candelabre strălucitoare se lumină parcă, o dată cu 
apariţia divei. Coborî lin scările de marmură albastră şi 
se aseză pe o canapea situată în apropierea mea.

 Am înţeles că doriţi să faceţi un interviu despre 
cariera mea profesională, dar şi despre existenţa mea 
pe plan personal. Îmi vine foarte greu să rezum o viaţă 
de om în câteva cuvinte. Ar trebui să discutăm câteva 
zile în şir şi poate tot nu am termina. Pot să îţi spun 
doar că am trăit cu intensitate fiecare secundă a vieţii 
mele, am vrut să demonstrez întregii lumi că visele pot 
deveni realitate şi că esenţial este să ai doza necesară 
de nebunie pentru a crede că nimic, absolut nimic nu 
poate sta în calea destinului. Cea mai frumoasă şi mai 
împlinită perioadă a existenţei mele a fost atunci când 
am trăit alături de Francisco Serrador, scumpul şi 
adoratul meu Francisco, asta în ciuda tuturor bârfelor 
stupide care au circulat pe seama noastră. Sunt, din 
acest punct de vedere, o persoană fericită, pentru că 
am reuşit să întâlnesc şi să trăiesc alături de el acea 
stare de fericire sublimă pe care unii o caută o viată şi 
nu o găsesc.

Aurora Lucinda continuă să-şi povestească viaţa cu 
acea flacără interioară, cu acele gesturi elegante, largi, 
cu acea putere hipnotică a privirii cu care subjugase 
milioanele de sud-americani care-i urmăriseră timp de 
zece ani filmele în care ea electriza ecranul. Văzusem 
toate filmele sale, desigur, ii ştiam biografia oficială pe 
de rost, iar acum îi simţisem renăscând, pentru scurt 
timp, pasiunea de a trăi fiecare clipă ca şi cum ar fi fost 
ultima. Îmi notam, cu un scris repezit, pe un carneţel, 
toate amănuntele pe care ea mi le furniza, despre 
uluitorul său destin. Îmi amintesc cu precizie de faptul 
că această femeie care în ciuda trecerii anilor rămăsese 
deosebit de frumoasă, se aprindea doar atunci când 
povestea despre Francisco Serrador şi, surpriză!, 
România, ţara pe care nu o mai văzuse de jumătate de 
secol. 

Astăzi sunt posesorul celei mai mari biblioteci 
româneşti din America de Sud, bibliotecă pe care am şi 
citit-o integral, după ce am învăţat limba română, 
desigur. Casa mea este plină de portretele Aurorei 
Lucinda, surprinsă în diverse ipostaze, iar, mai nou, 
am prins gustul călătoriilor în România, unde cu 
ocazia primei incursiuni am căutat înfrigurat casa 
unde s-a născut şi a trăit până la 17 ani Aurora 
Lucinda şi am colindat străzile pe care poate  şi ea a 
păşit cu mersul său graţios. În fata casei sale am 
respirat profund particulele de aer pe care le-a respirat 
şi ea poate acum 100 de ani. Ghidul meu în această 
ţară a fost un regizor român căruia i-am dezvăluit 
întreaga poveste a femeii-flacără, poveste neştiută de 
compatrioţii săi cărora le-a dus dorul acolo departe. De 
câte ori vin în România, eu şi prietenul meu hoinărim 
pe străzile Bucureştiului, încercând să reconstituim din 
amintiri reale sau imaginare atmosfera începutului de 
secol XX din capitala României şi pe cea care a fost 
diva adorată a Americii de Sud, Aurora Lucinda.

Povestire

literaturile imaginarului

Grupaj realizat de George CEAUŞU

Lucian MERIŞCA 

El era aşa de timid, încât bătea la uşă nu numai 
când intra într-o cameră, dar şi când ieşea. Iar prietena 
lui era aşa de timiduţă şi ea, încât îşi pusese telefon, 
însă nu răspundea niciodată la el. Şi astfel nu se 
întâlniră niciodată şi astfel nu au fost niciodată 
prieteni, iar povestirea aceasta frumoasă de dragoste 
pe care tocmai începusem s-o scriu s-a şi terminat. 
Scuzaţi-mă.

Strania poveste a Aurorei 
Lucinda şi a biografului său

Felicia CEAUŞU

Era o brunetă electrizantă care izbutea să-şi 
hipnotizeze spectatorii prin simpla prezenţă pe marele 
ecrane argentiniene de la începutul secolului XX. 
Oamenii, în special bărbaţii, se luau la încăierare 
pentru a reuşi să pună mâna pe mult doritul bilet de 
intrare la cinematograf. În schimb, femeile îşi tundeau 
părul exact ca ea, îşi accentuau conturul ochilor cu 
negru-cărbune şi se rujau în nuanţe de rosu-aprins 
pentru a semăna cât mai mult cu idolul lor, Aurora 
Lucinda.

Nimeni nu bănuia că actriţa care electrizase 
Argentina de câţiva ani încoace se trăgea dintr-o 
familie bună de bucureşteni care se opusese cu 
vehementă carierei pe care fata începuse să şi-o 
dorească încă de la 15 ani. Părinţii săi considerau că o 
actriţă nu poate fi decât o femeie de moravuri uşoare, 
o desfrânată care schimbă bărbaţii ca pe ciorapi şi se 
îmbată un pic în fiecare seară. Într-o zi, întâmplarea 
aranjă lucrurile în aşa fel încât Aurora citi un afiş 
stradal în care se anunţa faptul că un teatru ambulant 
angaja figuranţi. Fata dădu o probă, fu acceptată şi, în 
felul acesta, la 17 ani, îşi luă destinul în propriile mâini 
şi colindă toată Europa, dând reprezentaţii teatrale pe 
post de figurantă  foarte umilitor pentru ambiţiile sale.

În Italia se văzu nevoită să se angajeze într-un bar 
ca şi cântăreaţă. Un regizor sud-american, care 
întrezări potenţialul fetei şi care nu putu să nu sesizeze 
forţa incredibilă de a subjuga mulţimile pe care această 
fiinţă o emana din momentul în care păşea pe scenă îi 
propuse imediat să fie personajul principal din 
următorul său film. Ea acceptă, era visul său secret, 
nu-i aşa?, iar el dădu lovitura vieţii sale: filmul avu un 
succes nebun în toată Argentina iar Aurora Lucinda 
deveni peste noapte cea mai bogată divă a Americii 
Latine.

Marea sa dragoste o întâlni târziu, la 30 de ani, era 
un producător de film foarte cunoscut din Buenos 
Aires, şarmant, plin de viată şi de bani. Din momentul 
în care o întâlni pe actriţă la o petrecere dată de 
primărie, întreaga sa existentă se schimbă brusc, 
schimbare pe care nici nu şi-o imaginase vreodată. 
Drept urmare, se izolă de soţia sa şi de cei trei copii, se 
mută împreună cu iubirea sa într-o vila luxoasă din 
centrul capitalei argentiniene şi-i rămase devotat până 
la sfârşitul zilelor sale. După moartea lui, diva se 
retrase în singurătate, ferită de ochii lumii, rupse 
aproape toate legăturile cu prietenii apropiaţi, 
celebrităţi locale şi nu numai, care participau de regulă 
la banchetele luxoase si strălucitoare pe care le dădeau 
cei doi, în cinstea lor.

Eu, Leopoldo Lugones, jurnalist de carieră, mi-am 
propus într-o bună zi să investighez mai aproape acest 
caz interesant. Primul pas era să-i fac o vizită doamnei 
Aurora Lucinda, ceea ce părea la prima vedere o 
misiune imposibilă în condiţiile date. Totuşi, mi-am 
făcut curaj şi i-am telefonat divei sud-americane. Din 
fericire, ea acceptă întâlnirea. La data stabilită, mi-am 
pus pe mine cel mai frumos costum posibil şi bătut 
ezitant la poarta vilei doamnei Lucinda. O servitoare 
în vârstă imi deschise temător:

 Poftiţi, domnule. Sunteţi cumva domnul jurnalist 
care a solicitat o întrevedere doamnei Aurora Lucinda?

 Da, sunt Leopoldo Lugones şi ador meseria asta!
 Poftiţi înăuntru, vă rog. Să ştiţi că aveţi mare 

noroc. Doamna nu mai primeşte pe nimeni în vizită de 
mulţi ani. Stă închisă în camera ei toata ziua, îmbrăcată 
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amănunte care ţin strict de realismul politic: nevoie de 
securitate a Leningradului împotriva unui eventual atac 
german venit prin Finlanda. Se repetă aceeaşi situaţie: 
teama ca adversarul, aliat deocamdată, va face primul 
pas şi va ocupa Finlanda. Operaţiunea militară rusă, 
încununată de relativ succes în final, a oferit germanilor 
certitudinea că armata sovietică nu este bine pregătită.  
„Războiul de iarnă” din Finlanda a fost unul dintre 
momentele cheie ale războiului din acest punct de 
vedere: el a oferit implicit Germaniei prilejul de a ataca 
Uniunea Sovietică mai devreme decât era prevăzut. În 
plus, rezistenţa Finlandei a dovedit că şi un adversar 
mic poate crea mari probleme unuia net superior. 
Finlanda a pierdut războiul, dar şi-a păstrat 
independenţa, ceea ce din punctul de vedere al 
realismului politic a reprezentat cel mai important 
aspect.

Germania, continuând aceeaşi politică, a declanşat 
campania împotriva Franţei. Foarte importantă a fost 
celebra Directivă nr. 6 a lui Adolf Hitler. Scopul  
operaţiunii ofensive era acela de a nimici o parte cât 
mai importantă a armatelor operaţionale ale Franţei, ca 
şi ale aliaţilor ei şi de a obţine, în acelaşi timp, în 
Olanda, Belgia şi nordul Franţei o zonă cât mai întinsă. 
Aceasta va trebui să servească drept bază a unui război 
aerian şi naval eficace împotriva Angliei şi era necesară 
pentru a proteja teritoriul vital pentru Germania al 
Ruhrului. Era clar că achiziţia de putere şi poziţie 
geostrategică pe care o dorea Adolf Hitler în cazul 
Franţei şi a vecinilor ei era necesară pentru a întări al III 
lea Reich în viitoarea confruntare cu Anglia. Acţiunea 
din Franţa, pe lângă conotaţiile pur istorice, revanşarde 
ale Germaniei faţă de vechiul duşman vecin are şi o 
profundă relevanţă din punctul de vedere al 
realismului politic. Până în acest punct, acţiunile lui 
Adolf Hitler au fost clar direcţionate spre un singur 
scop: acela de a acumula cât mai multă putere pentru a 
reduce la tăcere pe toţi posibilii adversari, în primul 
rând Anglia, apoi Uniunea Sovietică, de aceea 
necesitatea unui acord prealabil cu aceasta din urmă. În 
acest sens, atitudinea Germaniei a dovedit clar că 
alianţele sunt făcute pentru a fi călcate.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre adversarii 
Germaniei care, în general, au crezut prea mult în forţa 
acestor alianţe. Marea Britanie este poate singura care a 
manifestat o politică strictă a interesului naţional în 
perspectivă realistă.

Franţa e învinsă rapid după perioada „războiului 
ciudat”. Căderea Sedanului (14 mai 1940) înseamnă 
psihologic pentru Franţa capitularea, situaţie care a 
reeditat-o pe cea  din 1871. Armata germană a înaintat 
spre Paris şi armatele aliate au ajuns în punga de la 
Dunkerque. Din punct de vedere al realismului politic 
ceea ce s-a întâmplat la Dunkerque este greu de 
explicat, mai ales că evenimentele premergătoare 
anticipau distrugerea armatelor anglo-franceze. Nu s-a 
întâmplat aşa, iar mulţi istorici consideră că aici ar fi 
unul din punctele cheie ale războiului. Operaţiunea 
„Seelöwe” (invadarea Marii Britanii) pierdea astfel o 
şansă uriaşă chiar dacă în zilele următoare Wehrmacht-
ul rupea frontul  şi pe 14 iunie intra triumfal în Paris. 

Căderea Franţei a fost o grea lovitură şi pentru 
România. Pradă vecinilor revizionişti vom pierde 
Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa, apoi 
Nord-Vestul Transilvaniei şi, în cele din urmă, 
Cadrilaterul. Este inutil să amintim aici rolul nefast în 
aceste tragice evenimente al Pactului Ribbentrop-
Molotov precum şi faptul că rezervele noastre de petrol 
şi grâne ne-au transformat în ţintă predilectă pentru 
puternicii zilei.

Privind şi spre frontul din nordul continentului 
negru întâlnim şi aici caracteristici identificabile în 
corpusul gândirii şi acţiunii realiste. Se poate totuşi 
aprecia că Africa a fost un front secundar în economia 
generală a războiului, lucru dovedit ulterior şi de 
bătălia pentru Italia.  Un alt moment cheie al războiului 
îl constituie frontul din Balcani, acţiunea grecilor şi 
sârbilor amânând planurile germane. Defecţiunea se 
produce în tabăra italiană umilită de greci, germanii 
fiind nevoiţi să-şi ajute aliaţii. Deşi Wehrmacht-ul 
triumfa din nou în câteva zile atât la Belgrad, cât şi la 
Atena lucrurile s-au complicat şi mai mult pentru 
germani. Practic, acum este momentul în care Adolf 
Hitler decide demararea planului Barbarossa prin care 
speră înfrângerea Uniunii Sovietice. Aşa cum ne spune 
André Fontaine: „Agresiunea Germaniei îl va face 
imediat pe Stalin să-şi schimbe partenerul. Aceasta nu-l 
va face totuşi să-şi schimbe scopul”. 

Conchidem că evoluţia celui de-al doilea război 
mondial până la decizia lui Adolf Hitler de a pune în 
practică planul Barabarossa respectă multe dintre 
preceptele realismului politic. În mod evident, pot fi 
identificate şi elemente ale idealismului dar, cu toate 
acestea paradigma realismului a fost dominantă.

(urmare din pagina 2)

fragmentarium istoric
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Dintre marile pierderi colaterale pe care conflictele 
umane le-au avut de-a lungul mileniilor, pierderea 
cărţilor poate fi asemănată doar cu pierderea fiilor de 
către părinţi. 

Grija pentru viitor, manifestată în grija faţă de 
trecut, rămâne o îndatorire morală, etică dar şi o 
dovadă de responsabilitate comunitară. 

Poate pentru privitorul neavizat o carte veche în 
care semnele necunoscute par a nu spune nimic, în care 
grafica e de neînţeles iar legătura din piele ori 
pergament neglijentă, pentru un astfel de individ 
suprasolicitat intelectual doar de practic în detrimentul 
tuturor celorlalte calităţi umane, cartea nu spune nimic. 

De aceea, încă de la începuturile ei, pentru unii 
înrobiţi ai lecturii, cartea a însemnat şi abstinenţă, 
aceştia propunându-şi să nu scrie 
nimic. E un caz clasic de 
primitivitate care nu diferă de 
timpul trăit. Omul contemporan 
a dovedit de multe ori 
capacitatea de a înţelege 
sacralitatea cărţii, deşi nu reţin să 
fi întâlnit un muzeu al cărţii 
recent. Mai mult, pentru a 
restabili echilibrul cu 
comunicarea anterioară – mă 
refer la cărţile vechi – trebuie să 
ne aşezăm nu doar în conştiinţa 
omului arhaic, ci şi în 
cunoştinţele lui. 

Vedem în pertinenţa şi 
obiectivitatea cercetării cărţilor vechi nu doar o dovadă 
de cultură, ci rodul deosebirii dintre obiect şi conţinut. 
Şi, ca un paradox, cărţile nu trăiesc doar o generaţie, 
aşa cum îşi închipuie unii dintre autori. Recitirea lor 
seamănă cu împărtăşania ce te apropie de dumnezeu, 
ea convingându-ne simplu că suntem diferiţi nu prin 
lipsa de ştiinţă, ci prin convertirea acesteia în fiecare, ca 
într-un creuzet unde, precum în gândul şi fapta 
ucenicului vrăjitor, nisipul se transformă în aur. Dacă 
picătura de apă sărată înseamnă începutul unei mări, 
firul de praf al unui drum, boaba de nisip a unui 
deşert, cartea, cea pe care 
încercăm să o consemnăm 
acum drept întâi şi de 
necontestat tezaur al 
bibliotecii aduce şi începe 
ceea ce Borges numea raiul 
însuşi. 

Cartea rară din 
colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Gh.ASachi” Iaşi 
este fără tăgadă un 
argument al devenirii 
Iaşului drept capitală 
culturală europeană. A 
ignora o astfel de realitate 
denotă nu numai lipsă de 
cultură, ci şi micimea celor care, vremelnic şi 
neputincios, se trezesc că pot decide asupra acesteia. 

Carte veche în colecţiile Bibliotecii 
Judeţene "Gh. Asachi" din Iaşi 
(sec. XVI, XVII, XVIII)

1. Manuscrise

RÈGLÉMENT ORGANIQUE DE LA PRINCIPAUTÉ DE 
MOLDAVIE. IASSY, 1834

Hîrtie, 440 pagini numerotate a 28 rînduri, 360x235 mm. 
La sfîrşit două foi albe. Textul este tradus de Gheorghe 
Asachi „le secrétaire et rédacteur...”.

V. Kara I. Fondul manuscrise şi cărţi vechi ale bibliotecii 
regionale Iaşi. În: „Călăuza bibliotecarului”, 17, nr. 9, sept. 
1964, p. 519-520.

Adăugirile şi adnotările se datoresc, probabil, Logofătului 
Dreptăţii Lupu Balş, după comparaţia cu autograful său 

de la pagina 431. Textul manuscrisului nostru, inclusiv 
modificările, este aproape identic cu textul tipărit la 
Bruxelles, dar purtînd indicaţia fictivă „New York”. Nu se 
află în textul tipărit modificările din manuscris de la 
paginile: 13, 26, 42, 43, 53, 60, 64, 69, 89, 150, 162, 179, 180, 
183, 245, 248, 257, 267, 276, 277, 281, 316, 317, 356, 367, 368, 
369, 379, 407, 411, 415, 416, 418, 419, 420, 424. Textul este 
semnat de Lupu Balş, N. Sutzo şi Demetri Bran. 
Exemplarul se prezintă într-o frumoasă legătură de epocă 
în piele verde, bine păstrată.

 MSS. nr. 1, inv. 49625

REGULAMENTUL ŞCOALELOR PUBLICE DIN 
PRINŢIPATUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI

Manuscris datat la pagina 142, „4ghenarie 1833”. Hîrtie 
filigranată. 146 pagini a 31 rînduri, 345x220 mm. Ultima 
foaie este nescrisă.

V. Kara I. Art. Cit. În: „Călăuza bibliotecarului”, 17, nr. 9, 
sept. 1964, p. 519-520.
Textul manuscrisului nostru a fost 
dezbătut din nou la 11 februarie 1933, 
cînd s-au făcut modificările, trecute cu 
creion. Cu ajutorul lor s-a alcătuit textul 
definitiv, publicat de V.A. Urechia, dar 
fără data exactă, fără semnături şi fără 
întăritură. Legătură în carton. 

MSS. nr. 2, inv. 49.533

(BELDIMAN, ALECU) UN FRAGMENT 
DIN „ISTORIA MOLDOVEI”, SCRIS DE 
VORNICUL ALECU BELDIMAN

Hîrtie, 208 pagini numerotate, 272x206 
mm. La pagina 157 data „1835, 1.07”. 

Alfabel mixt. Textul se termină la pagina 158. Paginile 158-
159 conţin „Tălmăcirea Kaimelii lui Vogoride ce scrie la 
Silistra”. Semnat Ştefanache Vogoride. La paginile 160-186 
„Jurnalul mergirei boierilor deputaţi la Ţarigrad”, copie 
după un text din 1822.

Legătura în catifea cu numele 
posesorului „Emanoil de Kostin”, 
imprimat pe un dreptunghi de 
piele. 

MSS. nr. 3, inv. 90.061

(Octoih).
Lipsă foaia de titlu. Hîrtie. Filele 11-
186 parţial numerotate, 145x85 mm. 
Scriere cirilică fără indicarea 
numelui copistului. Miniaturi 
stîngace; iniţiale, începuturi şi 
sfărşituri de capitole caligrafiate în 
roşu. Incipit: „... cela ce au fost fără 
de moarte”. Finit: „... ferice de ciia ce plîng aceea...”. 
Lipsesc începutul şi sfîrşitul textului. La foaia 23 ştampila 
ovală: „Societatea bis. Lit. Alexi Şincai, Gherla”.

MSS. nr. 4, inv. 67.400

(LESKIEN, A.). HANDBUCH DER ALTBULEARISCHEN 
(ALTIRCHENSLAWISCHEN) SPRACHE VON A 
LESKIEN.
Weimar, Herman Bohlau, 1861. (Rezumat de) Gh. 
Ghibănescu. Bîrlad, 1889, Maiu Iunie.
Hîrtie. 60 foi, 264x200 mm.

MSS. nr. 5, inv. 207.311

(Liber Amicorum)

Caiet manuscris conţinînd 193 file numerotate ulterior, 
145x95 mm.
Album conţinînd maxime, amintiri şi impresii, pe care 
unii elevi, amici, profesori, colegi sau vizitatori ai 
educatorului umanist Martin Weigmann, originar din 
oraşul Bartfa, le-au însemnat cu ocazia unor vizite sau 
întîlniri. Ele ocupă cea mai mare parte din cele 193 foi ale 
albumului. Din 148 semnături au rămas nedescrifrate doar 
două. Doisprezece semnatari sînt legaţi de mişcarea 
umanistă din Transilvania (vezi fig. 1).
Însemnările din album oglindesc mentalităţi, idei şi 
aspiraţii ale unor umanişti din perioada Renaşterii şi a 
Reformei. În primul rînd figurează citate luate din Vechiul 
şi Noul Testament şi din alte scrieri religioase sau 
filozofice, clasici greci, latini, italieni etc. Citatele sînt 
reproduse în limba originalului: greacă, latină ebraică, 

italiană, germană etc. Ele exprimă preocupările filozofice, 
etice şi filologice ale epocii. Alte însemnări conţin maxime, 
reflexii, cugetări în limba maternă a semnatarilor: 
franceză, germană, maghiară etc. La autorii acestor din 
urmă însemnări se vede un interes pentru limba 
poporului, fapt important, întrucît mai toţi aceştia sînt 
legaţi de învăţămînt.
Albumul mai conţine o serie de însemnări scrise de altă 
mînă decît acea a semnatarilor, probabil chiar de către 
Martin Weigmann. Din ele aflăm multe ştiri interesante 

despre cei ce au scris cîte ceva în album. Unii dintre 
semnatari sînt legaţi de viaţa culturală a Slovaciei.
Albumul mai aduce şi alte ştiri interesante. Majoritatea 
însemnărilor sînt făcute la Wittenberg, important centru 
universitar din Saxonia, de unde s-a pornit mişcarea de 
reformă a lui Martin Luther. În secolul al XVII-lea 
universitatea locală era frecventată de studenţi din toată 
Europa, unii din ei fiind originari din Transilvania.
Un număr însemnat de dedicaţii sînt datate din oraşul 
Bartfa, din Frankfurt pe oder şi Main, Wroclaw, Lipsca, 
Magdeburg şi Eperies. Castelul din Eperies este (vezi fig. 
2) reprezentat într-o miniatură colorată la fila 112 v. din 
album.
Martin Weigmann, posesorul albumului, era adolescent în 
anul 1598; peste doi ani îl găsim student la Wroclaw. 
Studiază apoi la Wittenberg. Între anii 1607-1621 el este 

„moderator” al şcolii din Bartfa, 
oraşul său natal.
Blazoanele în negru şi culori, 
reproduse în album sînt interesante 
atît din punctul de vedere heraldic, 
unul conţine şi un cap de bour cu o 
stea între coarne, cît şi din punctul 
de vedere artistic, ca miniaturi.
Manuscrisul, pe care-l denumim 
convenţional „Liber amicorum...”, 
după primele rînduri scrise pe 
dosul coperţii, este interesant 
pentru istoria umanismului în 
Transilvania, Cehoslovacia, Polonia 

şi Germania.
V. Kara I. Liber amicorum. În: Cronica, 6, nr. 1, ian. 1971, 
p. 10.

MSS. nr. 8, inv. 50.257

2. Incunabule

I.1. AUGUSTINUS. Sermones de claricorul vita et moribus. 
Padova, Matthias Kardonis, 1484.
Vezi: Hain – 1966 = 5638; Pell – 1507; Proctor – 6816; 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke – 2923; K. Burger. The 
Printers and Publishers of the XV Century. London, 1902, 
p. 60.
În exemplarul nostru pe foaia 1 verso se află un blazon 
nobilitar pictat de mînă în cîteva culori şi unele însemnări 
marginale.
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Cătălin BORDEIANU

patrimoniu naţional
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Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 



salonul literar
REFERINŢE 

CRITICE:
1. Criticul 

literar Emil 
Iordache, în 
prefaţa volumului 
Camera cu 
magnolii scria: 
„Remarc două 
principii de 
alcătuire a cărţii 
lui Aurel 
Ştefanachi. 
Primul, care 
rezultă, probabil, 
din rândurile de 

mai sus, este fuga de tautologie. Al doilea este gravitatea 
scriiturii. Sau, cum o spune autorul însuşi în volumul 
citat la început: „scriu acum pe nişte hârtii/ identice cu 
pielea - chiar pielea pântecului meu este". Recitită prin 
toată substanţa Camerei cu magnolii, această destăinuire 
se află dincolo de orice suspiciune maliţioasă."

2. Ion Holban, Istoria literaturii române 
contemporane, editată la TipoMoldova în anul 2006: 
„Caracteristica esenţială a liricii lui Aurel Ştefanachi 
rămâne ceea ce el însuşi numeşte centrii livreşti - un 
complex cultural dublat de un scenariu mitic, 
structurând un experiment poetic interesant, foarte 
aproape de programul lansat în câmpul literar de 
generaţia '80, fidel acelei paradigme prin care poezia 
noastră îşi descoperea noi resurse într-o vreme 
potrivnică ideii înseşi de înnoire, Aurel Ştefanachi se 
regăseşte printre ultimii mohicani ai acestei grupări 
literare şi ai acelui program; iată un poem din „Credinţă 
şi frig!": "ce vom descrie astăzi?/ (lumina fierbinte a 
increatului?/ groapa de fosfor din pântecul zilei?/ tropii 
înăuntru fiind/ prin bazinele nopţii scriindă/ văzută în 
genunchi lângă un/ cort plutitor"/ Această concepţie 
asupra valorii poeziei în ordinea existenţei deosebeşte, în 
fond, lirica lui Aurel Ştefanachi de aceea a altor colegi de 
generaţie; (…)”

3. Criticul literar Val Condurache publică în România 
Literară din 20 decembrie 1990, An XXIII Nr.51-52 cronica 
O dramă în limbaj la volumul de versuri Credinţă şi frig.

4. Vasile Spiridon publică în România Literară nr.7 (5-
11 martie 1992) An XXV cronică la volumul de versuri 
Hierofanie.

5. Adi Cristi, Cassian Maria Spiridon şi Constantin 
Huşanu, postfeţe la volumul Amintirile verbului. Lângă 
Dumnezeu, antologie TipoMoldova, Iaşi 2004.

6. Huşanu Constantin, Revista Moldova nr.2 (11) Anul 
III, iunie 1992 - cronică literară la volumul de versuri 
HIEROFANIE.

7. Nichita Danilov, Capete de rând, Editura Paralela 
45, Piteşti -Lângă Dumnezeu, despre amintirea verbului: 
„Intrat pentru o perioadă într-un con de umbră, benefic 
contemplaţiei, Aurel Ştefanachi revine în actualitate, prin 
publicarea acestei antologii, Amintirea verbului. Poezii. 
Lângă Dumnezeu, ca o voce bine definită în concertul 
multicolor al literaturii noastre postdecembriste.” 

8. Cristian Livescu, Textualismul vacuităţii – Aurel 
Ştefanachi, în Convorbiri literare nr.10, 2004 pag.37-39.: 
„Aurel Ştefanachi mediază între imaterialitatea 
conceptuală şi acea concreteţe amânată a „camerei 
sadice" din adâncuri; retorica sa capătă scandare 
incantatorie, egală cu sine şi cu vagi surprize de viziune, 
cum ar fi de pildă această „iubită" din abisurile 
producerii textului, care trimite la dimensiunea orfică a 
idealizării, suscitând mereu umbra limbajului: „să te 
numesc iubită? (din vid cuirasele/ şi legile ordinii 
universului îmi fac/ semnele naufragiului - pompele şi/ 
grilajele adâncurilor sunt atât de/ limpezi; sufletu-mi 
poartă în chiar/ razele lor...// să te numesc arta rostirii 
gloriei Eladei /.../ să fii nelimitatul hublou prin care se/ 
vede perfecţiunea şi infernul?!" (Ibid).” 

9. Liviu Leonte, Revista Cronica nr.3 1997: „Altă faţă a 
poetului": „Suferinţa, ameninţarea morţii traversează şi 
lirica erotică unde coexistă cu versuri exprimând 
suavitatea, puritatea, dar Aurel Ştefanachi rămâne un 
poet al disperării şi neliniştii ca în poezia care dă nu 
numai titlul, dar şi tonul acestui remarcabil şi remarcat 
volum: "fără întoarcere privesc în apele/ suferinţei de 
sine; fără întoarcere/ când ariile nebuniei -aşa cum nu/ 
ar exista nimeni/ om atât de viu încât/ nu am nici nume 
-/ pe acoperişul lichid al cerului o cruce/ în flăcări/ are 
să se întruchipeze două grămezi/ de cenuşă? are să vină 
nuştiucine?" (Camera cu magnolii).

10. Referinţe critice au scris şi Mircea A. Diaconu, Val 
Condurache, Gelu Dorian, Nicolae Turtureanu, Corneliu 
Ştefanache, Nicolae Manolescu, Constantin Dram, 
George Bădărău, Ion Hurjui, Emil Alexandrescu.

16 CRONICA

O amintire a gândului meu despre mine

s-au dus gâştele sălbatice/ s-au dus 
îngerii din vitraliile bisericii/ s-au dus 
nopţile în care te iubeam ca Iov puterea 
lui 
dumnezeu (prin sertarele maronii 
cenuşa fotografiilor părinţilor mei – 
prin crânguri şi ape doar un copil 
culegând pietre şi scoici –)

s-au dus caravanele cinematografice...
(pe ecranul din scândură sau cărămidă
B.B. şi M.M. în scene senzuale...
„Umbra venelor mele 
ce-mi cară suferinţele”
a doua zi cu nesaţ priveam
coapsele tinerei învăţătoare...)

s-au dus beatitudinea şi zilele de paşte... 
sub gustul nedefinit al buzelor tale... 
de dimineaţă până în galbenul frunzelor 
toamna păstrez în efigia acestui lut 
adâncimea umbrelor noastre – 
golul de cridă atât de negru şi putred 
îmi duce în afară rosturile verbului...

astăzi te numesc apologie şi stanţă – 
concept şi vehementă mediere –
astăzi fără să ştiu te-am vestit 
vreunei veşnice obsesii...

s-a dus cel ce purta o atât de 
fericită mască
imaculatul iudeu ce-ţi deosebea 
frăgezimea trupului de îngheţul 
luminii – (mereu amintindu-mi 
că-ţi poartă numele)

Contemplaţie

Nimeni nu ne acoperă
Trecem uşor ca laţul
Curată perversitate
Ni se clatină clanţul

Este la amiază, 

Este năduşeală, stăm la rând
Pentru datorii, pentru fericire
Ghereta miroase a prund

Miliţianul stă cu spatele
Notează numai prostii
O, Doamne, Doamne, în curte
Se geluiesc sicrii

Da, nimeni nu ne acoperă
Singuri ne ducem departe
Fiecare lipit de altcineva
Înalt s-au pierdut din cetate.

O analiză a stării de spirit

că te exist nimic meritoriu
(îngerul bătut în cuie de porcarul
satului nu are nici o semnificaţie)

că urlu în urechile politicianului
eşti un dobitoc, nu reprezinţi
nimic...
(femeile goale în rânjetul vremii
atât de normale...)

că dintr-o dată mă găsesc
adunând crucile cu bisericile
e atât de puţin încât... nici
nu-mi mai amintesc –

(„numai pentru că în noaptea asta/ 
măcinat şi ars de trupul tău
am dorit să fiu eternitatea însăşi

şi nu ştiam dacă trebuia să plâng
sau să te torturez...”)

Ce este vremelnic în acelaşi timp

Grădina comună din cer nezdruncinată în
Toată splendoarea începe să se clatine, dă 
în
Roşu cap de mort paznicul vine chiar la 
mine 
Şi mă roagă să nu-l divulg. „Eu paznic
Malign nici nu mă gândesc să nu descriu

Valul de frunze din cer peste voi 
cutremurat
În cădere şi rug” – Eu paznic de voi
Numit în grădina din cer lucioasă, 
perversă
Ca altele mici şi lumeşti… nici nu 
mă gândesc să nu strig: 
ce este vremelnic în acelaşi timp?
Cine împinge la vale din cer frunzele 
toate, 
stoluri de păsări
Ca zilele mele afară din cer?

Lumina cărnii tale

vreme – rigolă/ – şi e o pădure magnetică
de abanos din care te-ntorci REGINĂ-
ADULTER
în însăşi copcile nopţii
empiric anotimp – sufletul meu
murmurând viaţa lui Dumnezeu...

lumina cărnii tale
în slava morţii – uneori nisip şi dezgust
ca trasul pe roată în toată
istoria... lumina cărnii tale...

încât dintotdeauna ţi-apar un
gând preconceput: „ceva lesnicios, zi
izvorând înapoi să existe capătul 
EVIDENŢEI”

„nu înţelege întocmai cele ce sunt!
nu înţelege întocmai cele ce sunt!”
– din marea-moartă din marea-roşie râul
domol din sufletul nostru se-ntoarce
uscat...” ca muzica stelelor în cădere – 
ca varul ce roade lumina...”

revino, ridică vestea nuntirii
ţine-mă semn al braţelor tale
al zilelor tale –

„Ci noi, prin ce simţim, ne risipim; fiinţa 
noastră,
ca o suflare, se desprinde; cu fiece 
vâltoare
răspândim mireasmă mai slabă”.

vreme-rigolă/ – şi e o pădure magnetică
de abanos din care te-ntorci REGINĂ-
ADULTER
în însăşi copcile nopţii
empiric anotimp – sufletul meu
murmurând viaţa lui Dumnezeu...

Toamnă

Crezi că se poate şti? – nu se poate şti…
În genunchi într-o aritmetică frivolă
Ne dăm câte o frunză – câte un plic.

Crezi că se poate şti? – Nu se poate şti
Umbrele noastre atât de fierbinţi
Sunt aripa mică de foc şi prăpăd.

Crezi că se poate şti? – Nu se poate şti.
Până la refuz în sufletul nostru civil
O blândă negare ne duce cât mai departe.

În genunchi

o mie de anotimpuri să înflorească
pajiştea în care te aştept -
(ce negură, ce încăpere vamală, ce lut 
flămânzit)
au trecut prin spaţiile acestui an...

(veste egală cu memoria morţii
contemplaţie a vreunui gând despre 
HADES
impropriu mecanism al suferinţei 
totale...)

nu mă închin zidului de aur
nu ador poziţia acestui mort
nu scriu decât auzindu-mi carnea şi
spiritul într-o malefică restrângere
până se naşte punctul – ce-i un uriaş
bloc de gheaţă;

în genunchi ca vestitul REMEDIU...
în lamento şi aroganţă/ spasmodic...
un câine atât de credincios (blana lui
moale deasupra gândurilor şi mătăsurilor 
tale...)
să te aştept/ să te aştept/ să te aştept…
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beatitudine; cum numai moartea
mi te relevă (o altă religie; un disc
strunjindu-mi faţa...) focul din ochii
tăi vărsători să-mi rumege aceste degete –

Un alt poem de dragoste

ca în noaptea de paşte
răsfirându-ţi părul deasupra morţii –
peste textele sfinte rânduit rumeguş –
să nu existe atâta lumină...

rob al cărnii tale am căzut în genunchi
în lutul trecător al vederii...
muşcându-ţi sânii, coapsa
alungindu-se-n cer – odată cu
vulgul şi ARTA fiind
orez şi ciment...

arată-mi-te mai clară ca zgura
din tot şi din toate
frunză căzând în abis... arată-mi-te
disc fără margini... dar al
deşertăciunii/ pe sticla văzduhului
putred cuvânt...

şi-n umbletul meu de pământ
să te cânt/ să te cânt
„os de cuvânt”

Egal
la fel se va scrie
la fel se va muri
nisipul foarte fin
îngerul foarte fin

Fereastră îngheţată

cine deţine secretul, ordinea, plinul – 
din carte, din moarte – din FARUM… 
(în prelungirea semnului legii destinului 
s-a văzut: s-a pierdut: – trupu-mi de 
înger...) 
ud – leoarcă scribul îndepărtează 
cenuşile:
fi-va atâta lumină – fi-va orbirea-mi?

abatele putred/ ciopleşte chivotul său 

dintr-o piatră detestabil curgând în infern 
– 
dintr-o rază semănând cu medeea 
la malurile desţelenite ale frigului – 
luciditatea întregului şi deşertăciunii; 
ud-leoarcă scribul distinge mesajul şi 
osânda…

răzgândeşte-mă pastel al morţii – iubită
de duhurile calde mie sortită – silogism; 
răzgândeşte-mă – astă noapte te-am 
zămislit 
fragedă stampă/ o carne a mamei mele – 
prea aproape fiindu-mi castă lumină – 
ud – leoarcă scribul se adaugă celor din 
urmă…

răzgândeşte-mă pastel al morţii – centru 
al vestirii şi demenţei – ca apoi în egeea 
să mă includ faptelor tale de dragoste – 
între menhir şi animalele mici ale visului 
artă şi viaţă/ religie şi voluptate a morţii 
– 
ud – leoarcă scribul naşte o funie … 

Okeanus plevos şi căzut în genunchi
căzut în dizgraţie bate din palme –
niciodată nu vei scăpa de tine: cunoaştere
a ta: paradigmă, samsara şi budism –
din începuturile spaţiului embrion 
luciferic – 
ud – leoarcă scribul îşi taie braţele… 
mă aflu aşa de pustiu/aici în Atena 
printre bălării, cercuri, anateme, câini, 
lampadare – 
răzăluiesc efigii şi platoşe/ număr sclavii 
şi enoriaşii
bufniţa – hiperboree pe umărul meu are o 
aripă de lut
strigă din toate puterile că are să mă 
înghită – 
ud-leoarcă scribul desparte trupul de 
suflet…

iar în laborioasa dimineaţă a inspiraţiei 
s-a găsit cadavrul – Caliope plutind;
s-au găsit aripi/ s-au găsit sisteme 
ideatice; 



Ne-am plictisit

Şi din această cauză 

Venim pe malul 

De cristal al morţii 

Cu steguleţe purpurii

Cu burlane albastre

Cu funii şi scripeţi 

Cu batoze

Cu vapoare

Cu amintiri din comunism

Şi capitalism…

În rumeguşul luminii

Pierdute sigilii

O coapsă de manechin

Pe străzile mici şi atât de adânci 

Ale oraşului nostru – 

Un uriaş melc pedalează

Bătuţi în cuie

În cochilia melcului

Scriem şi ne înmulţim

Până la saturaţie

Oficialii se fac indezirabili

Ne ignoră 

De la enoriaşii rămaşi 

În văzduh primim

Un mic cârlig pentru 

Dumnezeu 

Într-o dupăamiază

Tehnici: cu buchete de flori

În mâini: mai întâi în

Extaz la performanţele

Auto – ca apoi să rumegăm 

Câte un sutien

Sau in exhibiţii

Şi din instinct civic

Să divinizăm tot ce

Există în pielea goală

Cu salcâmul în floare

În basculantă

La vale

Pe sub geamurile prefecturii

Sau primăriei să ajungem

La cele mai

Decăzute gagici…

Carapace strivită cu barosul

Într-un anume fel 

Paznicul

În pantaloni scurţi şi

Cu schizofrenia la vedere

Foarte clar 

Restabileşte noul sistem

Cosmogonic…

Adică aşezat pe 

Catafalcul zilei

În picioare să te

Resimt actuala erezie

De la patru dimineaţă 

În grădiniţa de fier

Resorbit pornografic

Să te am

Cum se dezgheaţă lumina

La văzul frumuseţii

Tale…

Pe toate scările

Lumii câte o floare.

salonul literar
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trupuri sensibil trecute în vis 
împodobeau 
mediul ambiant; cu patimă sărutau 
frumoasele dame 
ud-leoarcă scribul s-a făcut pâslă şi 
rumeguş …

Fereastră îngheţată/ halucinaţie/ 
corporaţie
a magului care stă ghemuit – 
când scrisul nu ţine loc de prelată şi 
rugă; 
când scrisul nu aduce medalii;
Fereastră îngheţată/ Halucinaţie !
ud-leoarcă scribul îşi află odioasa 
prezenţă...

Carbid

O dată şi încă o dată – nu aplecat în
Fântână – să se vadă chipul 
îndrăgostit: ci
Mai mult sau mult mai puţin – o
Crăpătură în cer: din acel punct să 
înceapă
Viaţa mustoasă, sexuală – eu fără
Nici un fir de păr pe corp să mă 
descriu
O floricică de spin – la început de 
anotimp
Să nu se ştie că sunt, ce poate fi mai
Simplu – dintr-o dimineaţă când atât 
de
Singuri în fântâna din cer să plutim.

Alte priviri

Viaţă de sulf

Dimineaţă de sulf

Da-în amiaza creată 

La miezul nopţii când

Din tot ce există 

Mişcând

Malurile Ierihonului

Ne-am găsit ochiul 

Lui Isus uşor

Lăcrimând 

Ce tresărire. Ce înflorire

Cu toporaşi

La piept

Pe malurile de foc

Ne-am dus / ne-am tot dus

În parcul municipal

Bătrânul cu bietul

Său câine în 

Groapa cu nisip

Mult mai singur

Ca anul trecut

Copiii îi toarnă pietre

În ghete – câinele 

Atât de mic stă 

Lipit de containerul 

Pentru gunoi

Trece viaţa. Trece

Viaţa un alt

Bătrân se destăinuie 

Unui alt bătrân

***

îngerul sus pe acoperiş

cu aripi de carton – ros 

de gelozie de dimineaţă 

până noaptea târziu

să ne descrie sufletul

în rotocoale pe apele

lumii…

cel mai adesea confundat 

cu o scândură udă

Compilaţie

încă odată din covor

îngerul de rumeguş 

iese şi îmi vorbeşte

despre salvarea sufletului :

„nimic nu-i imposibil

exerciţiul de salvare

deloc nu se deosebeşte 

de o bună lucrare a

morţii venită în extaz

din calculator…

cu o floare de jad

aşa de aproape scânteind

- şi încă ceva - căruţaşul

din rezervaţia de lux

a oraşului să se 

creadă o năpârcă”

încă odată iubita

pierdută în oglinda

din care iese Dumnezeu

mă împinge cu piciorul 

în lanul de grâu 

în plin seceriş…

şi unii cred – că a venit toamna

Cod civic pentru recunoştinţă

joc de aripă – bătrânul se linge

pe bot  când vede  vâ l toarea  
adolescentelor

şi zice către consoartă…

„oare de ce primarul se 

opune – 

parcul ar trebui să fie 

foarte mare…”

Linie de fier

la parapetul atavic

în locul neştiut 

rindea şi verigă

măsluire în lut

în turnul TV

cel mai înalt din lume

soartă restrânsă

un cartilagiu anume

nu ne sculăm în picioare

pe faţă în jos

impostori, ticăloşi, cardiaci

lucrăm pe dindos

o mare confuzie – nedreptate

pe Isus îl înghesuim

îl răsturnăm în pat

uităm ce mai ştim

biserica mea biserica ta

prăbuşite la vale

în mâl, în puhoi

doamne, strânge-mă tare

Peste vârfuri

aici o statuie: aici tot 

o statuie: aici statuia

moale a fiecăruia dintre 

noi – când vine câinele

să se evite jetul de urină

aici un apeduct: prelungit

până în cimitir ca

vieţile să ne fie

trgi-comice: o rarişte

cosmopolită: pe ghiozdanele

fiecăruia să pulseze

beţigaşele copilăriei 

aici mica trecătoare pavată 

cu granit ce duce la Ierusalim

Ca sursă de încredere în primăria 
Valea Lupului se citeşte Pablo 
Neruda

primarul citeşte Pablo Neruda

femeia de serviciu citeşte Pablo 
Neruda

contabila gravidă cu primarul 

citeşte Pablo Neruda

manechinele lucioase ca avioanele

întinse perfect peste boşorogi şi 
cămile

citesc Pablo Neruda

unii rămaşi cu gura căscată

gândind că se poate orice

încep şi ei să citească Pablo Neruda

în toate supermarketurile 

se citeşte Pablo Neruda

bandiţii, curvele, miliţienii, alcoolicii,

oamenii din grajduri, 

cu toţii citesc Pablo Neruda

preotul derutat de întorsătura vieţii 

pe furiş, sub altar, 

citeşte Pablo Neruda…

Dumnezeule Doamne, 

Cine este acest Pablo Neruda?

***

da – stau rezemat

de moartea mea

pe catifea – la mat

cu îngerul de tinichea

pe străzile mici

subţiate de îndrăgostiţi

jucătorii de bridge

se împuşcă pentru arginţi

da – la poarta vamală

laolaltă cu păduchimea

la zi către moară

sus la cişmea

la funii: la paralizie

ne linguşim, ne rotim

e miros greu de fudulie

abia de mai ştim

ce se petrece, ce arde

în subsolul volant

în susurul roţii din toate

femeia fatală sau îngerul Kant

Un revolver

la arme, la vapor

curge smoală la vale

peste calculator în gol

noi stăm în picioarele goale

nu te lăsa, muşcă-mă

toarnă-mă în pahare

burgheză viaţă. Arde-mă

roată lucrare

aşa pe la spate

pervers curviştină

printre cifrele date

zarul cortină

un revolver

roz – sân de fecioară

chiar pe covor

în regula gală

***
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Un singur călător



Nisipul ca mătasea, apa ca mătasea nisipului, 
piciorul se naşte din nisipul aureolat de prezenţa 
Afroditei. Îmi spun că doamna asta va fi fost cîndva pe 
aici, prin Hersonissos, se va fi scăldat în aerul de 
smarald, şi va fi fost pătrunsă în simţuri  de mirosurile  
eterizate, celeste  mirodenii precum  cimbru, pelinul  şi  
erontas… Numele  ultimei plante se leagă de la eros, 
desigur, pentru că numai cei foarte îndrăgostiţi dintre 
cretani s-ar fi aventurat pe stîncile prăbuşite în mister 
să  culeagă florile seducătoare,  şi să le aducă în dar 
iubitelor… Las în urmă nisipul şi pe Afrodita, 
deocamdată, şi intru în labirintul de stînci verzi, un 
parc de verde auriu,  şi prind în ochi nişte case care vin 
din preistoria  cu alb şi flori la pervaz, roşu  de sînge, 
portocali şi lămîi,  şi nişte femei îmbrăcate în negru… 
Te întrebi de ce negru, un negru profund, de doliu 
suveran pe aceste meleaguri solare, şi însoţitoarea mea 
îmi  ghiceşte  mirarea întebătoare: dramele istoriei, 
împărăţia unui doliu naţional, şi-mi amiteşte de 
vremuri apropiate  cu turci, cu lupte şi sînge… Iar eu 
nu vreau să ştiu decît de Afrodita care a intrat în  sat, şi 
de un mare poet pictor care a trecut marea cea mare 
către Hispanii,  nelămurindu-mă cu alungirea 
picioarelor şi mîinilor personajelor, precum şi a ochilor 
extatici, şi  coloritul de carmin prelungit în apus, în  El 
Espolito, către  epoca lui Minos… E vorba despre 
Grecul, pe care-l chema Domenikos  Theotokopoulos, 
îmi spune Anaforea,  care şi-a plimbat copilăria printre 
cîrdurile de capre din Fodele… Nimic nu e sigur, 
istoria e dama cea mai mincinoasă de pe pămînt, asta 
pentru că totdeauna trece prin capul oamenilor… Pe 
pereţii unei încăperi grijulii, copii nereuşite ale luminii 
şi umbrei, pe care Anaforeea le pictează cu un aparat în 
memorie, ca să ştim că am trecut pe acolo. E  sufletul 
nostru colindător prin veacuri, îmi spune, şi eu mă 
înclin, refuzînd supliciul cărnii dilatate   din pictura cu 
Laocoon, şerpii şi mustrarea cugetului mă înfioară… 
Rămîn însă treaz, lămîii şi portocalii  din presupusa 
grădină a marelui pictor poartă frăgezimea misterului 
unui drum fără întoarcere, el, grecul, va fi murit pe 
meleagri străine… 

Mă întorc către imaginea verde a mării, timpul  
se zbate în valurile fără somn, păsări de metal sfîşie 
necontenit cerul, şi lumea se varsă în simboluri  către 
Knosos… Pe atunci Cronos, la rugămintea mamei sale, 
Gaia, a sfîşiat cu o secete de adamanţiu bărbăţia tatălui 
său, Uranus, care înfricoşat de puterea copiilor lui i-a 
ascuns în măruntaiele pămîntului… Gaia îşi considera 
odraslele obositoare şi cînd răbdarea sa  a atins limita 
disconfortului maxim, cauzat de pasiunea lui Uranus 
pentru procreere,  i-a rugat pe copii s-o ajute să pună 
capăt chinului său, dar numai Cronos a răspuns la 
rugăminţi ei stăruitoare… Din sîngele care a căzut pe 
pămînt s-au născut erniile, nimfele , giganţii şi tot felul 
de monştri, risipiţi pe aiurea, prin imaginaţie,  dar  a 
fost să se nască din fertilizarea mării cu seminţele 
uranice  Afrodita, din spuma albă a zbaterii apei de 
nisip, piatră şi soare, zeiţa dragostei… Ce măreaţă 
înfricoşare!… În scoica de aur a vieţii!… Determinantul 
de aiurea îmi şopteşte că nu totdeauna ceea ce e frumos 
e şi moral, iar eu spun că printre zei morala nu-şi 
găseşte loc, ei primesc voia divinităţii absolute  şi se 
pot cununa cu pedeapsa, urîtul, spaima şi zădărnicia… 
Afrodita l-a primit ca soţ pe Hefasitos, zeul fierar, 
şchiopul cu chip hirsut  care făureşte uneltele zeilor, 
pentru că aşa este dat, să ne cununăm cu urgia şi să 
respirăm din halena mistică a erorii. Afrodita s-o fi 
căsătorit cu acest hirsut, meşteşugar de soi, dar  şi-a 
ales bărbaţi frumoşi pentru iubire, şi asta o tot face de 
milenii,  fără jena judecăţii postume, pentru că bărbaţii 
ei sunt totdeuauna puternici, măreţi şi conduc oameni, 
iar instinctul e mai puternic decît fapta. O caut pe 
această femeie, o zăresc pretutindeni, e frumoasă şi 
poartă un surîs diluat de iluzii pe buze. Rătăcit zîmbet 
şi febril paliativ al tăcerii mele întrebătoare, îl găsesc 
aici pe fiul acestei femei, Eros, născut din dragostea cu 
Hermes, (o, sărmane Hefaistos!) un copil născut nu 
pentru a construi echilibrul spiritului cu carnea, ci 
pentru a ucide cu săgeţile sale liniştea,  fie cea  a zeilor, 
fie a muritorilor, semănînd chinurile dragostei…. N-o 
fi fiind pe aici, pe acest ţărm de alge şi somn, cînd îmi 
vîntur degetele de la picioare prin apa mării, pentru că 
ceea ce văd mă înspăimîntă şi-mi provoacă greaţă… 
Mii de trupuri care se vor iubite poartă urmele 
timpului saturat cu umilinţe şi boli, trupuri stafidite, 
brăzdate  de rîurile albăstrii ale durerii, venele ostenite 

ale atîtor vanităţi şi nimicnicii… Femeile astea bătrîne 
şi îmbătrînite sunt groaznic de urîte, mă întreb ce caută 
aici aceste afrodite ale dezgustului?... Îi spun 
însoţitoarei mele, iar ea trece cu vedeea şoptind, toţi 
îmbătrînim, pe toţi ne striveşte mînia lui… Mînia cui? 
întreb, iar ea îmi răspunde ca şi cum ar fi fost trezită 
din vis, aceea a lui Cronos, şi-mi vine să-l blestem pe 
acest zeu teribil, datorită căruia s-a născut  Afrodita.  
Timp îmbătrînit, afrodite idiotizate de timpul hain, 
doamne, Anaforeea, ce mă fac? Şi eu vreau să aflu de 
ce m-am întors din drum,  de ce nu mi-am urmat calea, 
ca să descopăr nu frumuseţea trupului şi chipului 
uman, ci oroarea absolută, da, văd femei care aleargă 
pe plaja de aur cu trupurile dilatate de orgoliile 
timpului trecut, par nişte ţestoase himerice alergînd … 
Iertare, îmi vine să vomit, sorb o picătura de apă cu 
lîmîie şi-mi trece, dar imaginea cu afroditele uzate îmi 
rămîne în somn, şi coşmarele mele dezghioacă din 
valuri zeiţe bolînde, mahmure, ultraiubite de zei flecari 
şi beţivi,  murdare, văxuite cu pomezi, tot felul de 
falsuri care alterează frumuseţea cîndva ingenuă. Văd 
babe scorţoase care-şi ultragiază copii, bătrîne 
dominatoare care ţin sub tutela devoratoare fiinţe 
cărora le-a dat viaţă din greşeală, la rîndul lor ostenite 
de sîcîiala perversă a mamelor care şi-au ucis cîndva cu 
laşitatea, trîndăvia şi trădarea soţii. Cîtă infidelitate se 
consumă aici, Anaforeea, dar ea mă ţinteşte din 
înţelepciunea suavă şi-mi sugerează că sunt bolnav, că 
mizantropia mea întrece limita  normalităţii… Posibil. 
Sunt aici, în mulţime, printre  inşii flămînzi de ispite, 
am abandonat plaja cu nisipul ei fierbinte, va veni în 
curînd seara, soarele va ploua cu zaţul unei cerneli de 
cenuşă, ochiul meu va simţi în retină luminiscenţa 
artificială, cetatea se va prăbuşi în această speluncă a 
spiritului, iar eu nu voi scăpa nicidecum de 
mizantropie… Chiar dacă voi fi obsedat de  naşterea 
Afroditei, de căsnicia ei aberantă cu Hefaistos, de 
elenismul  care a dezgolit-o pe cea frumoasă, depăşindu-l 
pe  Pericle şi epoca sa, pentru că voluptatea şi 
senzualitatea sunt necesare unui nou demers estetic… 

Atena  sărăceşte, Egiptul şi Asia înfloresc, cineva 
îmi sugerează să cumpăr artă, o fac cu sentimentul că 
sunt liber să iau o astfel de decizie, statuile de alabastru 
vetust nu sunt create numai pentru a da strălucire 
cetăţii, ci şi pentru a fi comercializate, iată-i pe artişti, 
intermediari, comercianţi cum negociază, se ceartă, 
vînd, primesc bani şi aleargă prin imperiul lui 
Macedon, Cel Ilustru… Mai presus, artistul devine 
preţuit şi elogiat, el nu mai e doar meşteşugarul, 
operele de artă sunt apreciate, şi,  iată, ia fiinţă primul 
muzeu din lume, la Alexandria, lăcaş care va adăposti 
cele mai frumoase opere din imperiu. Mă cuprinde 
jalea, orgoliul Acropolei dispare pentru totdeauna, 
clasicismul… Mouzeion-ul din Alexandria e la o 
trecere de mare pentru mine,  către regatul Cleopatrei, 
simt că mionienii şi-au îndeplinit misiunea, istoricitatea 
impune schimbarea, templul muzelor e înlocuit cu 
sacralitatea cotidianului, din care irumpe nevoia de  
frumos şi civilizare… Lumea e în mişcare… Cei orbi şi 
nevoiaşi întru iluzii vor să cunoască pietele, deschid 
ochii către primele cuvinte scrise,  şi-i văd desenînd în 
unghiul minţii lor cetăţi minunate şi mausolee … 
Printre ei, năzuroşi, suntem şi noi, Anaforeea.

Despre lucrurile prime (8)
Vasile POPA HOMICEANU 

născocitorul de gânduri

Umanismul a fost un punct de plecare lăsat ca moştenire 
de o Grecie clasică, la care generaţiile se întorc mereu ca la 
autentice valori, idei şi fenomene culturale. O Grecie cu 
uimitoarea ei mitologie şi cu varietatea de legende, cu locuri 
ale cultelor legate de istoria Cetăţii, cu marile şcoli filosofice 
fără de care nici nu ne putem imagina gândirea elenistică, cu 
edificiile, templele şi sanctuarele arhitectonice fără egal, 
împodobite cu sculpturi şi statui la care Renaşterea însăşi s-a 
întors ca la modele de artă ideală. O istorie de 5.000 de ani a 
Greciei, cu perioadele aheeană, arhaică, clasică şi elenistică, 
rămâne o atracţie şi un mister la care se poate raporta orice 
alt tip de cultură şi civilizaţie. Apare Grecia şi odată cu ea 
mitul, legenda şi filosofia, apare Fidias şi se naşte sculptura 
măiastră, apare Homer şi simbolul capătă imagini 
strălucitoare, se naşte Heraclit şi odată cu el eterna curgere a 
lucrurilor. Într-o asemenea înlănţuire, spiritul omenesc este 
într-un permanent şi splendid efort de a întâlni armonia şi 
morala din el. Un tablou al omului grec şi al evoluţiei sale 
interioare, în care gândirea, raţiunea şi sensibilitatea artistică, 
inteligenţa şi ingeniozitatea se împletesc echilibrat, poate 
constitui o paradigmă pentru omul modern.

Într-o tradiţie culturală de care noi, românii, n-am încetat 
să fim legaţi, naşterea Cetăţii şi a Filosofiei răspunde 
curiozităţii umane în cel mai înalt grad, nimeni nu poate face 
abstracţie de corpul de discipline pozitive lăsate moştenire de 
gândirea greacă. Dacă e să ne referim şi la relaţiile actuale 
dintre români şi greci, la spiritul care-i animă, trebuie să 
remarcăm circulaţia informaţiilor în ambele sensuri, în 
cadrul cărora lucrările monografice, seminariile înfiinţate, 
traducerile reciproce, lucrările bibliografice de nuanţă 
culturală şi literară au rolul decisiv în receptarea valorilor din 
cele două ţări. Aici se înscrie şi apariţia recentă a 
impunătorului volum Spiritul elen – sinteze europene, sub 
coordonarea lui Andreas Rados şi Valeriu Mardare (Cronica, 
Iaşi, 2008), cu o prefaţă semnată de profesorul universitar 
Traian Diaconescu. Lucrarea îşi are originea în fenomenul 
cultural eleno-român oglindit câteva bune decenii în revista 
ieşeană Cronica, în paginile căreia au fost publicate studii, 
articole, traduceri, care – iată – reunite selectiv dau o altă 
dimensiune şi reprezintă o contribuţie de referinţă în 
receptarea spiritualităţii elene în România, dar şi un act de 
cultură cu multiple ecouri în temeinicele legături româno-
greceşti.

Este meritul celor doi elenişti, Andreas Rados şi Valeriu 
Mardare, în selecţia şi structurarea volumului, pornind de la 
un impresionant număr de pagini publicate, autorii fiind 
cunoscuţi prin activitatea lor didactică şi literară, atât în 
România, cât şi în Grecia. Se ştie, neoelenismul s-a dezvoltat 
cu adevărat la Iaşi, mai ales datorită Seminarului de 
neogreacă, care a fost înfiinţat în 1974 şi transformat în 1999 
în Lectorat de neogreacă, pe lângă Facultatea de filologie a 
Universităţii „Al. I. Cuza”. Prestigiul personalităţilor care au 
contribuit în conturarea acestui florilegiu antologic asigură 
substanţă şi autenticitate volumului, aici întâlnim pleiada 
marilor scriitori greci, de la Kavafis, Seferis, Elytis la 
Kazantzakis, Palamas, Ritsos şi la mulţi alţii, de la exegeţi, 
filosofi, traducători la înalţi prelaţi şi oameni politici.

Citim paginile din Spiritul elen – sinteze europene şi în 
faţa ochilor apare tabloul Cetăţii greceşti, în care ordinea 
socială umanizează, egalitatea în faţa legii este aceeaşi 
pentru toţi cetăţenii, filosofia însăşi transformă mitul în 

raţiune, iar fiinţa 
umană capătă forma 
vizibilă a unei 
pluralităţi de fenomene 
în gândire şi creaţie, 
„omul este măsura 
tuturor lucrurilor”. Şi 
ni se mai reaminteşte 
că de la poeţii 
micenieni până la 
Platon, Aristotel şi 
Demostene, de la 
Dedal la Praxitele, de 
la corul bătrânilor 
tebani din Antigona 
lui Sofocle până la 
textele scriitorilor 
greci contemporani şi 
olimpiadele moderne, 
Elada a însemnat un 
uluitor drum al culturii 
şi civilizaţiei din care 
ne place să credem că 
fiecare dintre noi îşi 
are partea sa de 
moştenire, partea care 
i se potriveşte cel mai 
bine şi într-un mod 
semnificativ.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

Spiritul elen 
– sinteze europene
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Dimensiunea evaluativă se vrea singura şi reala 
articulare, limbă unică a lumii în care trăim. Regimul 
democratic al lucrurilor, pragmatic, centrează 
accentuat pe piaţa de schimb, conform căreia „îmi dai, 
îţi dau” conjugă voinţa (evident cu vocaţia şi vocea 
posesiei, puterii) în termenii disjuncţiei neexclusive; 
conjuncţia „dar” are, aici, rol de îndoială metodică, de-
a marca traseul, procesul pentru obţinerea rezultatului, 
a „dar”-ului ca substantiv. Chiar şi fără să ştii, cu 
certitudine simţi - fie şi ca pe nişte fire de păianjen, 
subtile - conturul şi amprentele anume ale locului 
numit „acasă”, şi unde de fapt nu eşti lăsat să stai, căci 
timpul (timpul de piaţă, al schimbării) nu stă. Astfel 
locul „tău” devine piaţă de schimb, căci el, locul, se 
vrea timp, se vrea - ca orice formă dată - cu necesara 
infuzie plasmatică de fond, de conţinut care pulsează.

A te afla într-un anumit loc presupune un act de 
alegere; şi într-un fel sau altul ai ales să fii aici şi nu 
altundeva, să fii - (în) trupul tău - cel ce eşti şi nu 
(în)altul, un altoit. Or, a alege înseamnă a dezlega şi a 
lega, a primi şi-a primeni, ţine de statutul de a fi 
expresie, pentru om: intima nevoie de instituire de 
felul categoriei politice a votului. Ca şi cum ai alege, ai 
decide tu ca Pământul să fie rotund şi să se rotească în 
jurul Soarelui şi în jurul axei sale, ca şi cum ai participa 
intim şi cosmic la însuşi actul Creaţiei. Şi alegi-stilizezi 
când faci parte dintr-o dramă, când ştii să primeşti şi să 
dai replici; omul, cel ce din doi se naşte - fiinţă muritor 
de conştientă -, este dialog întrupat.

Te naşti drept reflexivitate şi simultaneitate între 
două succesive clipe; nu atât o nouă, cât o altă, 
distinctă clipă. Dreptul de a fi îţi conferă demnitatea 
sinonimă cu capacitatea de a alege (de-a alerga, a fi doi 
spre unu), astfel încât, ca expresie - succesivitate 
(paradox pentru unu) reflexivă (paradox pentru doi) -, 
fiecare dintre noi „este” şi totodată „înseamnă”. 
Desigur, numai cineva „muritor de conştient” este şi 
înseamnă. Că te afli din doi e acelaşi lucru cu a spune 
că eşti între unu şi doi, iar nu între doi, că deci eşti 
aldoilea, eşti expresie şi durată. 

Nu ni se pare distorsionantă ideea limbii ce-şi caută 
şi totodată îşi vântură (primeşte şi primeneşte) 
conţinutul - ca orice elice -, nu ni se pare redundantă 
pur şi simplu reducerea limbii la a fi vehicul şi totodată 
lăuntrică schimbare pentru subiect, a fi cea mai propice 
adecvare la însuşi traseul de articulată fracturare - 
conjuncţie disjunctivă - numit timp. Numai omul, din 
câte înţelegem, călătoreşte astfel în timp, limba fiind 
cu-adevărat piaţa de schimb a omului cu el însuşi, vie 
identitate. Traseul, în fiece clipă, e şi trasarea unui 
contur, articulaţia firesc reflexivă a clipei ce se află între 
oricare două clipe strict succesive.

Comunicând, călătorim prin tunelul reflexiv, cu 
propriu orizont, al succesivelor clipe - mărgele, 
vertebre -, pulsăm revigorant prin măduva coloanei 
vertebrale a timpului, prin clipa dintre clipele 
succesive. În demersul de a trece „dincolo”, tinzi să 
păstrezi amprenta firelor, ca de păianjen, ale locului 
propriu, această plasă - numitor comun - a timpului ce 
a şi trecut. Dar orice comunicare - în viteza sfâşietoare 
şi poate cinic indiferentă a timpului cosmic - e nevoia 
ta de a te aşeza cu acel fel de odihnă post-creatoare în 
tine, în identitatea ta. Limba, vorbirea este durata 
timpului, expresia lui; va trebui să înţelegem de ce se 
cade ca limba să aibă urechi de auzit, mai exact: urechi 
de ascultat.

Nu e de acceptat, de înţeles comunicarea în care, ca 
subiect, să nu te poţi „baza” pe tine însuţi, să nu te poţi 
imprima în tine însuţi cu intimă căutare-regăsire, cu 
amprentele tale proprii, fire ale locului - orizontului - 
propriu timpului tău. Căci în măsura în care comunici, 
simţi disperata nevoie de a avea timpul tău propriu, 
deci locul tău, de fapt locul lăuntric, cu rol de cheag, al 
timpului de felul clipei dintre două succesive clipe, 
clipă specifică timpului cu marca reflexivităţii. 
Fiinţând, imprimăm nu doar linii ci amprente de 
dialog, fire proprii limbii (proprii) fiecărui dintre noi, 
fire proprii firii subiectului. Deplin subiect e cel ce se 
bazează - în dialog şi cu el însuşi fiind -, ce (îşi) lasă 
neposesive amprente, ce cultivă felul de a fi latent: cu 
înţeleaptă odihnă postcreatoare, iar nu cu pândă 
necruţătoare, sălbatică, în relaţie cu „celălalt”, ca şi 
acesta din urmă astfel, în comunicare, să fie în părtăşia 
comuniunii. Şi nu-i nimic întâmplător că limba, chiar şi 
numai rostită, o simţi scrisă, că pe traseu laşi, trebuie să 
laşi, tu însuţi urme, văzute şi nevăzute amprente, fire - 
ca un ecou, ca o chemare, topos şi ethos totodată.

Limba este limbă a unui subiect, iar subiectul este 
subiect al unei limbi. Nu e drept a taxa limba drept 

subiectivă, căci fără de limbă proprie subiectul nu ar fi 
subiect, iar subiectul nu este subiectiv, el pur şi simplu 
este. De fapt numai limba unui anume subiect se 
gândeşte, gândeşte ea însăşi, cu alte cuvinte: se 
bazează, e, pentru subiect, bază şi translare prin 
„celălalt” spre sine.

Privitor la limbă, discriminarea între formă şi fond 
provine invariabil din substratul magmatic, întrebător 
al limbii înseşi. Limba subiectului - a celui ce este şi 
totodată însemnă - e şi traseul conjuncţiei „dar”, 
disjunctive (ce cultivă „datul”), şi rezultatul sub forma 
de „dar”, cu simbolică aură, ca substantiv. Ea însăşi 
ontologică expresie - un „este” ce „ex-istă” şi pentru 
celălalt -, magma nu poate fi împachetată, acoperită 
etanş cu eticheta cazonă, de marş brutal şi egoist, 
specific maşinii; magma este şi înseamnă pentru om 
pământul şi cerul, pipăibila şi cosmica vibraţie, întregul 
fără de care omul nu ar întreba, nu ar simţi nevoia 
democratic-fizică şi în acelaşi timp chemarea elitist-
metafizică de reală capacitate întegratoare, mistică. În 
acest caz, limba lucrează mai mult decât „aflarea 
omului în treabă”; este trebuinţa de el însuşi a omului, 
este întrebarea în care acesta se simte întreg acceptat, 
din care el îşi află de fapt răspunsul, tocmai cu el însuşi 
schimbându-se (primire şi totodată primenire), tocmai 
pe el însuşi bazându-se ca într-o naştere din nou. 
Identificăm felul în care limba, ca limbă a subiectului, 
ea însăşi gândeşte.

Fondul, conţinutul limbii este omul, subiectul; 
limba îşi dezvăluie caracterul ei subiectiv, mai exact: 
liric, ea este o întrebare lirică. Prin lirism limba 
depăşeşte părtinirea, partinitatea îngustă; ea nu 
aşteaptă răspunsul de la o anumită parte a ceea ce „ex-
istă”, ci însăşi lucrează răspunsul pe care întregul, cel 
ce „este”, îl dă, şi-l dă, căci limba - lege de bază, 
constituţie proprie fiinţei umane - este întrebarea 
întregitoare, integratoare. „Eu-noi”, generoasa 
identitate care se dă, devine „tu-voi”, cu capacitatea - 
de maximă expresie - de a comunica, de a vota. Nu 
poate fi neglijată dimensiunea creatoare, de intimă 
generozitate, ontologică dăruire, a comunicării.

Partea subiectului nu poate fi decât întregul. Fără a 
rămâne blocat într-un un marcaj analitic posesiv, în 
registrul sintetic alchimic subiectul dă partea sa tocmai 
pentru a fi în rezonanţă cu întregul; subiectul nu doar 
dă, el se dă, întreg - golindu-se -, pentru a rezona şi 
obţine întregul care, neştiut, era şi este în el însuşi, în 
subiect.

Trăim însă într-un ev al luării, al evaluării. Marea 
problemă a limbii democraţiei de piaţă, a democraţiei 
lucrurilor: este casantă, se poate uşor sparge, praf şi 
pulbere se face. (Lesne de observat: lumea vorbeşte 
limba pieţei, limba pragmatică, a democraţiei 
lucrurilor, a posesiei, subiectul uitându-şi limba lui 
proprie, ceea ce înseamnă, pentru el, catastrofală 
dezintegrare.) Capacitatea evaluativă a regimului în 
cauză se bazează, în principal, pe cuantificare: prin 
cantitate - infinite particule - să pipăi, să probezi (corect 
şi exact) calitatea, vibraţia. Dar astfel, dintre particule 
dispare legătura, articulaţia intimă, ceea ce şi permite 
ca evaluarea să producă de fapt luarea, să fie eva-luare 
(o contradicţie în termeni: Eva, lb. ebr. - ceea ce dă viaţă 
-, tocmai că ia viaţa).

Prea adesea uzul în democraţie devine abuz, 
obezitate de sistem - democraţie a lucrurilor. Sistemul 
corupt nu-şi poate sista excrescenţa. Din cauza 
cantităţii nu mai percepem calitatea şi, referitor la 
lumină, din cauza particulelor nu mai percepem 
undele, nu mai percepem-apreciem lumina conform 
principiului complementarităţii particulă-undă. Există 
o democraţie a cantităţii, a lucrurilor, a obiecţilor, şi o 
democraţie a calităţii, a subiecţilor; există o lumină aşa-
zis democratică şi o lumină elitistă, mistică, taborică. 
Aici, diferenţa nu se află între o democraţie şi alta, 
dintre o lumină şi alta, ci ea, diferenţa, se află în om, 
căci diferenţa reală dintre subiecţi sunt subiecţii înşişi, 
unice entităţi, persoane. Şi acestei adevărate diferenţe îi 
spunem limba care ea însăşi gândeşte, în sine - ca-ntr-
un dialog - articulată. Nu poate fi concepută o 
democraţie fără de comunicare a subiecţilor, a limbilor.

O întâmpinare binevenită: dacă prin cantitate se 
uzurpă calitatea (stare de inflaţie), ori dacă printr-o 
nouă, deplină calitate se uzurpă cantitatea (stare de 
lux). Cantitatea şi calitatea sunt categorii filosofice 
pereche şi recesive. Anticii - în confruntare cu subtilele 
probleme ale sufletului, precum nemurirea - s-au 
întrebat, astfel dându-şi răspunsul, dacă nu cumva 
ceva anume rezultă tocmai din opusul său. Mai 
aproape de noi, gânditorii subscriu la ideea cum că un 
lucru se descoperă, se arată, revelează în diferitul, acel 
altceva, opusul său ( din gr., hierofanie). A uzurpa - 
abuzul ca uz - calitatea (pentru subiect: subiectivitatea) 
prin obiecte, prin teribilă posesie, prin teribil şi 
devastator consum, înseamnă corupţie: a măsura 
calitatea prin cantitate, prin măsura fără de proprie 

măsură, prin competiţie acerbă, neostoit succes, fără de 
saţ. Succesul în acerbă competiţie este luxul inflaţiei, 
noul mod al lumii de a se da, impudic, în spectacol, de 
a se exprima, prin care de fapt semenii sunt 
excomunicaţi. Urmărind doar succesul, excomunici 
semenul din tine, nu mai comunici cu tine însuţi. 
Competiţia fără de măsură transformă calitatea în 
cantitate, e un lux, luare în exces, o luxare, sfidare (de 
felul obezităţii, exploziei teroriste) a normalităţii.

Folosind cu dezinvoltura informaţional-imagistico-
reclamistică cuvintele, se uzurpă - cu răsunătoare 
succese în ce priveşte obiectele, lucrurile de consum - 
existenţa însăşi a subiectului. Nu întâmplător Cronos, 
să nu-l uzurpe urmaşii, şi-a înghiţit, pe câte unul, la 
naştere chiar, copiii, ca pe nişte cuvinte. Numai cel ce 
cultivă timpul reflexiv comunică; cel ce cu succes 
numără în obiectele posedate succesiunea timpului, cu 
pretenţia că poate număra divinitatea, infinitul, acela 
excomunică.

Printre evaluaţionişti, un rol aparte îl au cei care 
interpretează, care muncesc şi smuncesc cuvintele, le 
scot afară (şi duhul) din ele, le expun făr' de pudoare şi 
făr' de duh drept imagini-reclame pentru orice-oricine, 
pe strada virilă şi destrăbălată, cu tresăltat nesaţ, stradă 
a timpului succesiv şi de succes, şi pe care lumina se 
vlăguie - precum Universul în expansiunea sa - spre 
roşu. Meşteri cu materialul clientului, evaluatorii de 
acest fel se dau creatori absoluţi, din nimic. Dacă 
schimbă ceva (de ordinul cantităţii, ca evaluatori), ei de 
fapt aduc la piaţă un obiect, dar, în limbajul lor, 
consideră că tocmai aduc „la Fiinţă” noul cel mai nou. 
Umflând în avantajul lor nota de plată a lumii, 
evaluaţioniştii se află, măreţ, călare pe val; sloganul lor 
emite profesionist şi necruţător: „există numai ce e nou, 
numai ceea ce se vine şi se cumpără”.

Desigur, în întregul bine temperat-articulat - în nici 
un caz: monolit - al speciei umane, interpretatorii sunt 
cei ce adesea confiscă limba, comunicarea; ei se pun 
„între” - cu loc-rol de duh -, ca întrupând, aici şi acum, 
timpul, pe cel ce a şi trecut, căci, nu-i aşa, „noul este 
duhul timpului”. Cu viteza timpului, a celui ce tocmai 
a şi trecut, acest soi de evaluatori (de fapt, aventurieri 
risipitori) excomunică, sistematic şi necuţător. Apăsând 
până la sânge acceleraţia tăioasei întreceri, între proprii 
lor semeni aceşti concurenţi se dovedesc fără de milă, 
uzurpatori ai speciei; la rădăcină dezbinând, ei folosesc 
pârghia, limba excomunicării.

Fără de buna măsură - de bun simţ, a asemănării - 
în ce-l priveşte pe „celălalt”, fără sens şi scop proprii 
vieţii, interpretarea nu este limba care gândeşte 
singură, nu are acces la ceea ce numim valoare, virtute 
(de felul milei, luminii, comuniunii). În fapt, cel ce 
comunică prin excomunicare, se excomunică (tocmai în 
întunericul care, folosindu-se de strania viteză a 
timpului - domeniu al irecuperabilului -, îi cuprinde pe 
cei cu soarta pecetluită precum copiii în gura lui 
Cronos). Căci nu îi poţi acuza la nesfârşit pe semenii tăi 
(ca şi cum ai număra eternitatea, divinul) fără a te 
recuza: singur a nu-ţi recunoaşte, a-ţi refuza 
autoritatea, competenţa, lovit fiind de nulitate orice 
demers al tău.

Noul cu orice preţ - uzurpator, deci - devine zeul 
adulat, se vrea „Unu”. În numele „noului cu orice preţ” 
- de fapt, uzurpator al lui Unu - totul e posibil; 
relativismul ţine de noua dogmatică: pragmatica, cu 
specificarea că de bună apreciere se bucură nu atât 
producerea sau obţinerea lucrurilor, ci consumul lor, 
absoluta „capacitate” de înnoire pe care şi-o arogă 
subiectul. Numai că subiectul nu se înnoieşte, nu se 
schimbă direct prin lucruri; e de urmat metanoia, gr.: 
„schimbarea minţii, mântuirea”. În noua agoră - piaţa 
de schimb -, consumul arogant a uzurpat comunicarea, 
cercetarea, discernerea, decizia bine articulată, de la 
nivelul de realitate al individului la cel al comunităţii; 
tot mai clar ni se arată: consumul e forma aşa-zis 
civilizată, ba chiar ultracivilizată, prin care insul - 
uzurpator al comunităţii - comunică excomunicarea, 
vorbeşte limba luxantă a excomunicării.

Filonul schimbării, vâna ei vine de acolo că 
dominanta subspecie de evaluaţionişti - folosindu-se ea 
nu atât de viteza luminii, ci de viteza timpului, mult 
mai mare - nu produce propriu-zis producţia, ci, direct, 
produce consumul. Produsul evaluaţioniştilor e 
consumul, pur şi simplu verbul „a consuma” - marcă 
înregistrată -, şi-acest înţeles îl primeşte şi expresia 
„producţia de consum”: producţie de a consuma, de a 
fi consumator, care îl schimbă pe producătorul de 
produse în producătorul de consum. Societatea de 
piaţă - de schimb fără de saţ, eminamente globalizată, 
gata să înghită, macereze deja, globul - decretează: 
„produsul tuturor produselor este consumul, el dă 
valoare”. Pe de o parte, se dă valoare obiectelor, iar pe 
de alta, se ia valoarea proprie subiectului. Consumul - 
ipostas al noului cu orice preţ - este (uzurpă) subiectul.
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5. Noul cu orice preţ sau 
despre „unu” postmodern

la vreme şi la nevreme
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philosophia perennis

Apariţia zeilor înşişi, prezenţa fiinţelor rugătoare, a 
ritualurilor religioase, invocarea zeităţilor în acţiunile 
individuale pentru ajutor în momente specifice 
punctează desfăşurarea de fapte din Orestia. 
Conservatorismul teologiei lui Eschil e evident: – 
expediţia la Troia e comandată de Zeus; semnele vin de 
la zei; Artemis e cea care întârzie expediţia spre Troia, şi 
tot ea solicită sacrificiul Ifigeniei; căderea Troiei se 
datorează lui Zeus;  soarta Casandrei, de a face profeţii şi 
de a nu fi crezută de nimeni, e prescrisă de către Apollo; 
Electra şi Oreste se roagă lui Hermes; Oreste explică 
implicarea directă a lui Apollo în misiunea sa; aici 
includem şi Eriniile, Soarele, Noaptea şi alte figuri mai 
abstracte ca Dike însăşi, ori demoni, fantome, giganţi – 
Toate aceste intervenţii dau seamă despre importanţa 
autorităţii divine cu rol în înţelegerea de către oameni a 
semnificaţiei evenimentelor şi în structurarea jocului 
tragic. Neliberi în judecata lor, oamenii lui Eschil 
acţionează în consecinţa capriciilor zeilor. De ce Zeus, 
atoateresponsabil, n-ar fi în măsură să răspundă şi de 
faptele Clitemnestrei? Schema divină a trilogiei apare 
dublată de conglomeratul obscur generator de frică, 
alcătuire „geologică” de vise, profeţii, superstiţii 
străvechi, semne în al căror semnificat ororile trecutului 
se proiectează asupra viitorului. Scena Casandrei este cea 
mai lungă scenă a profeţiei din tragedia greacă; 
întorcându-se de la faptele sumbre ale trecutului către 
prezentul imediat, Casandra dezvăluie planul 
Clitemnestrei de a-şi ucide soţul care-i împarte patul. 
[Imageria sacrificială o leagă pe Casandra de Ifigenia, 
fiica sacrificială la Aulis] Visul Clitemnestrei din 
Choeforele produce teroare, fiind considerat profetic. 
Libaţiile la mormântul lui Agamemnon reprezintă o 
încercare de a controla implicaţiile visului prin ritual. 
Clitemnestra visează că a născut un şarpe care îi bea 
sângele din sânul matern şi astfel, Oreste apare prins în 
cursa familiei. Semnul celor doi vulturi care ucid 
iepuroaica gestantă e interpretat de Calchas în sensul 
căderii Troiei sub asaltul armatei lui Agamemnon. În 
versiunea lui Eschil, sacrificiul Ifigeniei e cerut de 
Artemis din pricina uciderii de către vulturi a iepuroaicei 
gravide, pe care vânatorii au datoria să o apere. Vulturii 
au jignit-o pe zeiţă. Semnele şi profeţiile produc 
evenimente al căror snes scapă oricărui control uman. 
Trecutul e văzut ca factor determinant al evenimantelor 
trilogiei, iar S. Goldhill identifică două modele care sunt 
folosite în mod repetat pentru acest efect al trecutului în 
prezent: primul este acela al moştenirii caracteristicilor 
părintelui în copil, model susţinut de imaginea leului, 
aplicabilă întregii naraţiuni, al doilea model utilizat în 
mod repetatşi semnificativ în relaţia trecutului cu 
prezentul e acela al   naşterii  (termenul fiind folosit şi 
metaforic, cu sensul de „a genera”): „As the lion in the 
house reproduces parental characteristics, so the 
narrative of cause and effect is expressed as the action of 
birthing and generation .(…) The past, then, plays a 
determining role in the present, and the ways in which 
this relation is expressed link the specific history of 
intrafamilial violence in Agamemnon's household to a 
more general pattern of behaviour through the shared 
language of child/ parent relation” (p 65 Goldhill). 

De-a lungul trilogiei se impun două teme studiate fie 
separat până la Pierre Videl-Nacquet (1988), urmat apoi 
şi de alţi cercetători ai literaturii clasice greceşti, între 
care îl amintim şi pe Simon Goldhill (1992), fie în 
conjucţie: tema sacrificiului şi cea a vânătorii.

Sacrificiul este o componentă fundamentală a religiei 
greceşti, implicând moartea ritualizată şi consumul 
animalului domestic de către un grup de oameni 
considerat parte a ritualului. Noi vom insista într-un 
capitol următor asupra rolului sacrificiului ca 
manifestare dirijată a violenţei, încheiat sub haina 
ritualică, în menţinerea ordinii la nivelul comunităţii. 
Oricum, sacrificiul exprimă rolul bărbatului în ordinea 
lucrurilor, asimilând ideea corporalitaţii umane, a 
producerii mâncării şi a muncii. În Orestia sacrificiul 
Ifigeniei explică toate actele de violenţă prezente în 
trilogie. Ea este sacrificată de tatăl ei. În sacrificiul ritualic 
există o comedie a inocenţei desemnată să probeze că 
animalul doreşte să fie sacrificat. Ifigenia însă este luată 
cu forţa la altar, iar gura sa e acoperită spre a nu profera 
blesteme: „Agamemnon face semn/ spre ajutoare s-o 
apuce,/ ca pe o capră, învelită-n văluri,/ care se zbate să 
rămână pe pământ…” (pp28-29, Agamemnon) Este şi 
motivul pentru care acest sacrificiu a fost considerat 
„corupt”: „Iphigenia's sacrifice precisely inverts the 
proper practice of the ritual” (p 68, Goldhill). Spirala 
sacrificiilor continuă în Orestia cu sacrificarea 
Cassandrei: ea se percepe pe sine intrând în casă ca 
victimă sacrificială. Cassandra e pradă, iar Agamemnon 
e sacrificat de femeia-leu. Moartea Clitemnestrei, în 
schimb, nu e descrisă în limbajul sacrificial. Tema 
sacrificiului corupt lipseşte în Choeforele, imagine-oglindă 
a piesei Agamemnon. Oreste nu face monstruasa crimă. El 
pur şi simplu execută ordinele oracolului. Eumenidele 

resuscitează imageria sacrificială, ameninţând să-i soarbă 
sângele şi esenţa vitală în perversiunea monstruasă a 
ordinii sacrificiului.

Descriind fiecare crimă drept sacrificiu, Eschil 
construieşte fiecare crimă ca semn şi simptom al 
dezordinii din interiorul comunităţii şi a normelor ei. 
Există aşadar o importantă semnificaţie în faptul că în 
scena finală a trilogiei Eriniile vor fi încununate cu 
onoruri din partea oamenilor cetăţii.

Cea de-a doua temă recognoscibilă la nivelul 
întregului material faptic al trilogiei este aceea a 
vânătorii. Întregul trecut, prezent şi viitor al Atrizilor stă 
sub semnul acestuo pattern. Vânătoarea la greci este o 
activitate socială care e diferenţiată în funcţie de variatele 
stadii ale existenţei bărbatului. Operând două distincţii 
între vânătoarea unui efeb şi cea a unui hoplit pe de o 
parte, şi între vânătoarea prin vicleşug şi vânătoarea 
eroică pe de altă parte, Pierre Vidal-Naquet constată: 
„But is also something more: in a large number of texts 
from tragedy, philosophy or mythography, hunting is an 
expression of the transition between nature and culture. 
In this respect it is surely, similar to war”. (p 143)

Relaţia între vânătoare şi sacrificiu, stabilită de 
clasicistul menţionat şi susţinută pe baza argumentelor 
lui Karl Meuli e concentrată în ideea că ambele practici se 
constituie în metode de procurare a hranei şi, mai mult 
decât atât, riturile sacrificiale derivă din cele ale 
vânătorului preistoric, practicate şi azi în Siberia. Acestea 
din urmă au trecut probabil prin două stadii înainte de a 
deveni rituri ale sacrificatorilor: civilizaţia agriculturală a 
grecilor a luat locul celei de tip pastoral, care, la rândul 
ei, derivă dintr-o civilizaţie bazată pe vânătoare. Dar, în 
contextul vârstei clasice a Greciei, când vânătoarea nu 
mai reprezenta o pracdtică esenţială a comunităţii, teza 
lui Karl Meuli enunţată de Vidal-Naquet e acceptată cu 

moderaţie de cel din urmă. O instituţie în cultura Greciei, 
vânătoarea, implică mai mult decât exersarea propriului 
trup şi uciderea animalului, ci ea ajută şi în definirea 
grupului. Ca şi sacrificiul, această practică va contribui la 
delimitarea lumii naturale de cea culturală a polis-ului: 
„Both, sacrifice and hunting articulate man's place in and 
against the natural world” (71, Goldhill)

Simon Goldhill, în studiul dedicat Orestiei, pune în 
relaţie tema şi imageria vânătorii cu pattern-ul 
vânătorului vânat, al pedepsitorului pedepsit, al 
sacrificatorului sacrificat, pattern generator al spiralei 
crimelor şi răzbunărilor care articulează materialul 
dramatic al Orestiei. 

Cel dintâi dintre poeţii tragici e şi cel dintâi care 
literaturizează mitul Atrizilor, în încercarea de 
tematizare a unor aspecte legate de prefacerile ce au loc 
la nivelul organizării sociale, al mentalităţii, în contextul 
polis-ului democratic al secolului al V-lea: dezvoltarea 
conştiinţei apartenenţei individului la o colectivitate; 
afirmarea disciplinată a libertăţii favorizată de trecerea 
justiţiei din imperiul arbitrar al tradiţiei în mâinile 
statului democratic; preminenţa principiului familial în 
detrimentul vechii legi a sângelui; aluziile clare la 
actualităţi arzătoare ale statului atenian (despotism, 
anarhie, demagogie, necesitatea reformării Areopagului, 
afirmarea libertăţii democratice, necesitatea pactului 
Atena-Argos în condiţiile unei contradicţii a Atenei faţă 
de Sparta ş.a.). Dar epoca în care scrie Eschil reflectă doar 
o fază incipientă în procesul de şubrezire a religiei şi a 
instituţiilor aferente, motiv pentru care considerăm că 
istoria casei lui Atreu prezervă şi urme de viaţă mitică, în 
sens originar, atemporal, fapt susţinut de următoarele 
aspecte: 

a) Eschil inspiră sau justifică încă anumite credinţa şi 
comportamente religioase arhaice;

Eschil, Orestia (II)
Cristina-Maria FRUMOS
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ut pictura poesis

Scriitori – 
autentici – de proză 
umoristică serioasă, 
sunt puţini la număr, 
şi aici şi aiurea, 
fiindcă trebuie har, 
un fel special de a 
privi, printr-o lentilă 
măritoare, proprietate 
personală, 
zodogiconul uman în 
traiul său dinamic şi 
colorat.

Mihai Batog-
Bujeniţă, acum şi aici 
M.B.B., este unul 
dintre aceştia, cu 
„acte doveditoare” şi 
prezumţia de 
umorist. M.B.B. nu 
scrie artezian, numai 
în momentul inspiraţiei ludice: construieşte cu răbdare, 
aproape tehnic, situaţii şi personaje durabile, unele dintre 
întâmplări fiind, probabile şi posibile, schiţe de scenarii 
cinematografice, de comedii umane, însufleţite cu felurite 
tipologii de oameni deosebiţi, memorabili prin sinele lor 
cu ecou, uriaşi microscopici, înveşmântaţi într-o 
onomastică hilară, pe măsură.

 Miracolele de la Glodeni, apărută la o editură 
predestinată parcă, Ars Longa, este un roman umoristic 
unic, prin scriitură, consacrând definitiv un teritoriu 
fabulos prin toponomastică, întâmplări decameroneşti şi 
fiinţe trăind drame macroscopice într-un univers redus la 
un singur timp al clepsidrei.

O simplă înşiruire a numelor pe care le poartă 
personajele sale, şi aici amintesc: Călaie, Liţa lu' Prăjel, 
Tase Măţău, Bâtoi, Plăvanu, Zbârloi, Chişleag, Păpurel, 
dar lista este mult mai bogată, ne aduce dovada 
strategică a autorului de a-şi aşeza intenţiile ludice într-o 
monografie unică, plină de fantezie subordonată, însă, 
construcţiei epice, remarcabilă în vioiciunea cu care se 
derulează istoria Glodeniului.

M.B.B. are ştiinţa realităţii, precisă în dozarea 
zâmbetului până la hohotul de râs, şi nu supralicitează 
acolo unde e „o pâine de mâncat”, lucru remarcabil, 
pentru că cititorul, vizitatorul Glodeniului îşi doreşte să 
mai vadă, să mai ştie.

În această vermină trăitoare într-un bărăgan iluzoriu, 
dar recognoscibil, autorul găseşte sursele de fantastic şi 
dibăcie lingvistică, pe care le aşează la temelia 
construcţiei epice. Sunt puţini aceşti autori de umor 
literar care ştiu să se cenzureze, să nu cedeze seducţiei de 
a exploata, cu orice risc, până la secarea filonului, a unei 
situaţii anume. Este profesionalism lucid şi cunoaşterea 
„secretelor” (publice, de altfel) ale transcrierii 
cotidianului cu uneltele specifice, nu la îndemâna oricui.

Miracolele de la Glodeni este romanul exemplar al 
unui scriitor de (cu) umor, substanţial şi puternic colorat 
de fapte şi oameni uşor de recunoscut, fiind ei 
contemporani cu conştiinţa noastră colectivă. Cartea lui 
M.B.B. dintr-un şir, deja consistent, de documente literare 
ludice, se poate constitui – şi o spun în cunoştinţă de 
cauză – într-un remarcabil serial radiofonic, o altă 
dovadă a calităţilor speciale, de umorist, ale lui Mihai 
Batog-Bujeniţă pe care îl aşez, augmentat de adevăruri 
consistente, printre puţinii cinci-şase prozatori ludici, nu 
numai din prezentul imediat al istoriei literaturii 
româneşti.

Mă întrebam, câteodată, de unde are M.B.B. această 
aplecare specială asupra amănuntului panoramat... Ei, 
bine, ca fost pilot, a beneficiat de o oportunitate unică, de 
a privi de sus viaţa, dar aceasta au făcut-o şi alţii, însă 
M.B.B. a ştiut că nu ajunge să priveşti. Trebuie să şi vezi...

CRONICĂ DELOC ANACRONICĂ

Aterizare veselă la… Glodeni
Cornel UDREA

jurnal cu scriitori

b) Afirmă superioritatea zeilor care-l utilizează 
adesea pe om drept instrument – determinismul religios;

c) Reluarea mitului prin tragedie, redarea lui fidelă, 
oferindu-i o perspectivă istorică quasi-realistă în raport 
cu Justiţia şi cu Destinul;

d) „Choeforele, socotită ca datând din 490 î.e.n. 
reprezintă ceea ce se poate numi relativ cea mai directă 
verigă de legătură dintre cultul religios şi fenomenul 
spectacolului, dintre evocarea şi ilustrarea mitului (…) 
diferenţierea dintre etic şi estetic fiind încă slabă” 
(Pandolfi, V  pp 66-67)

e) Lumea religioasă îşi păstrează prospeţimea 
primordială, atmosfera este liturgică, marcată de 
grandoare metafizică.
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arheologia spiritului

     S-a spus despre originile mişcării rosicruciene că ar 
fi fabuloase, în jurul rosicrucianismului stăruind 
alături de misterul originilor şi cel al scopurilor; 
"Aşadar, cine a împletit trandafirii cu crucea ?", se 
întreba Goethe în poemul neterminat Misterele, 
accentuînd unul dintre aspectele enigmei rosicruciene. 
Originile mişcării rosicruciene sînt legate de 
redescoperirea alchimiei văzută ca putere 
transfigurantă, ca permutare şi experienţă spirituală, 
de scrierile lui Paracelsus, Cornelius Agrippa, Jacob 
Bohme, Giordano Bruno, Henricus Khunrath. 
Existenţa unor organizaţii rozicruciene, ca şi 
perenitatea rosicrucianismului sînt în continuare 
terenul unor vii confruntări de opinii. În ultimele 
decenii asistăm la o resurgenţă a rosicrucianismului în 
varii forme şi denominaţiuni, dar prea puţine 
organizaţii ce se revendică din rosicrucianism au vreo 
legătură cu cel originar . Rene Guénon făcea o distincţie 
clară între Rosa-Cruce şi rosicrucieni, acest din urmă 
termen putînd primi o mai mare extensie decît primul; 
pentru Guénon, Rosa-Cruce desemnează un grad 
iniţiatic efectiv, adică o anumită stare spirituală a cărei 
apropriere nu cere în mod necesar apartenenţa la o 
anumită organizaţie. În aproape toate cazurile, cel 
puţin pentru timpurile noastre, este vorba de 
uzurparea unui nume, de folosirea unui simbol căruia 

fiecare interpret îi ataşează propria viziune.
     Frances A. Yeats, cunoscută exegetă a 
rosicrucianismului, avansează ideea că 
rosicrucianismul ar fi avut obîrşie britanică datorată 
ideilor reformatoare ale lui John Dee, autorul Monadei 
hieroglifice; comparînd proiectul de reformă al lui 
John Dee cu cel iniţiat de J.V. Andreae, Frances A. 
Yeats afirmă că "nu poate încăpea îndoială că că 
mişcarea care se întrezăreşte în cele trei publicaţii 
rosicruciene este una care îşi are originea ultimă în 
concepţiile lui John Dee."
       O nouă perioadă înfloritoare a rosicrucianismului 
este în secolul al XVIII-lea, un prim semn fiind 
apariţia, în 1714, a unui tratat de alchimie, Adevărata şi 
perfecta preparare a Pietrei Filosofale de cătrte Fraternitatea 
Ordinului Rosa-Crucii de Aur , semnat de Sinceratus 
Renatus, pseudonim al pastorului silezian Samuel 
Richter. Accentul pus pe alchimie constituie diferenţa 
majoră între noul rozicrucianism şi cel originar  care 
punea accentul pe proiectele de reformă socială, 
intelectuală şi religioasă. Tratatul publicat la Breslau 
acordă un loc esenţial "practicilor de laborator", ceea ce 
va conferi originalitatea profundă a Rosa-Cruce de 
Aur. Silezia era la acea vreme un vechi şi bogat creuzet 
al tradiţiei mistice marcate de influenţele lui Jacob 
Bohme, de poetul mistic Angelus Silesus şi de curentul 
pietist căruia îi aparţinea şi Sinceratus 
Renatus/Samuel Richter, curent foarte apropiat de 
primul rosicrucianism. Pietiştii şi rosicrucienii aveau 
în comun voinţa de a redescoperi un creştinism mai 
pur mai autentic, punînd accent pe sentiment, pe 
virtutea personală şi pe relaţia directă cu Dumnezeu: 
"Noi care sîntem reuniţi în numele lui Isus Cristos, 
Mîntuitorul nostru, în această congregaţie 
binecuvîntată de Crucea de aur îl rugăm în deplină 
supunere pe Dumnezeul viu, inefabil şi atotputernic, 
care trăieşte dintotdeauna, ca în bunătatea sa şi 
îndurarea sa infinite şi de asemenea cu mîna sa 
atotputernică să deschidă fraţilor noştri ochii 
înţelepciunii şi ai raţiunii şi ca El să binevoiască să le 
confere tăcerea şi reculegerea, pentru ca niciodată şi 
oricare ar fi circumstanţele ei să nu arate celorlalţi care 
nu sînt apropiaţii noştri fapte ale congregaţiei sau 
secrete secretelor", se spunea într-o rugăciune rostită 

frecvent de primii adepţi ai Rosa-Cruce de Aur. 
Christian Mac Intosh subliniază existenţa unei 
coloraturi gnostice venind dinspre alchimie, dar şi de 
la scriitori precum Bohme, ceea ce-l îndreptăţeşte să 
afirme că "pietismul, alchimia şi rosicrucianismul 
originar inteferează în contextul redactării cărţii lui 
Samuel Richter, alias Sinceratus Renatus, pentru a da 
naştere mişcării Rosa-Cruce de Aur".
      La mijlocul veacului al XVIII-lea rosicrucianismul 
era în plină expansiune; în 1757, apare  la Frankfurt o 
Societas Rosae Crucis , în 1761 ia naştere la Praga loja 
Trandafirul Negru , cercuri similare luînd naştere la 
Regensburg, Viena, Munchen, Stuttgart, Augsburg, 
Leipzig, membrii acestor cercuri înscriindu-se într-un 
virulent curent ostil Iluminismului, înainte de a se 
apropia de Stricta Observaţă (Respectare) germană 
căreia este posibil să-i fi inspirat noţiunea de Superiori 
Necunoscuţi, un gen de colegiu ocult deţinător al 
cunoaşterii, şi de Cavalerii binefăcători ai Sfintei Cetăţi . 
Alchimia revendicată de Rosa-Cruce de Aur se 
prezintă ca o magie spirituală sprijinită pe 
cosmogonie/cosmologie teosofică, întreaga docrtrină 
propunîndu-şi să facă să ţîşnească forţele ascunse ale 
naturii, să facă să strălucească lumina sa , care a fost 
adînc îngropată de fatalitate, şi, pe această cale, să 
procure o lumină interioară fiecărui frate prin care el 
va putea să-l vadă pe Dumnezeu invizibil şi să devină 
mai apropiat de el cu sursa originală a luminii, se scria 
într-un text anonim din 1788. Se regăseau în acea 
lucrare tema gnostică a luminii, scînteia divină 
prizonieră a lumii materiei, viziunea unei divinităţi 
fără vlagă. Alchimia apare astfel ca maniera simbolică 
şi practică în măsură să asigure adepţilor progresul 
spiritual pentru a se apropia de idealul prefigurat de 
scrierile rosicrucianismului iniţial: reformatio divini et 
humani. 
    Anul 1777 marchează apariţia unui nou sistem 
rosicrucian; loja Trei Globuri de la Berlin, avîndu-l ca 
Mare Maestru pe ducele Frederich August de 
Brunswick, a reformulat ritualurile şi a creat Rosa-
Cruce de Aur de Vechi Sistem, în care se regăseau 
influenţe din scrierile lui Michael Maier, Henricus 
Khunrath, Georg Welling. Ca şi în cazul Rosa-Cruce de 
Aur, noua organizaţie se pretindea păstrătoarea 
secretelor lui Moise, Solomon şi Hermes, afirma că 
subzistase în Palestina pînă la eşecul cruciadelor, cînd 
fraţii s-au răspîndit în lume, iar trei dintre ei au fondat 
în Scoţia un noviciat în care avea să fie admis celebrul 
Raymundus Lullus, inspirator al curentului hermetico-
cabalistic în Renaştere şi al Marii Arte- arta memoriei 
care pe planurile intelectului, memoriei şi voinţei 
angajează o totalitate ontologică. Gradele înalte ale 
ordinului fuseseră ocupate de membrii ai caselor de 
York şi Lancaster, "în timp ce blazonul lor era dat de 
denumirea modernă de Rosa-Cruce. Aceştia se 
considerau elita masoneriei, deţinătoarea adevăratei 
Lumini, de la care ceilalţi membri, numiţi de ei Fraţi de 
biserică, nu primeau decît reflectarea", notează  Roland 

Edighoffer. Învăţătura dată în cadrul fiecăruia din cele 
nouă grade cuprindea o iniţiere progresivă în alchimie 
şi cabală. Unui specialist în rosicrucianism unanim 
recunoscut aşa cum este Roland Edighoffer, nu putea 
să-i scape amestecul de spiritualitate autentică, ambiţie 
şi impostură care şi-a făcut loc în noul ordin. Astfel, 
alături de personalităţi precum F. J. W. Schroder, bun 
cunoscător al hermetismului, sau Christoph Oetinger, 
celebrul pietist şvab, discipol al lui Bohme, s-au 
afirmat şi doi susţinători controversaţi: von 
Bischoffswerder şi J. C. Worllner. Aceştia din urmă vor 
aduce şi declinul ordinului, Conventul de la 
Wilhelmsbad din 1782 consfinţind predominanţa 
Cavalerilor Binefăcători ai Cetăţii Sfinte, ordin al 

lyonezului Jean-Baptiste Willermoz, şi importanţa 
doctrinei Cohen a lui Martines de Pasqually.
    Rosicrucianismul iniţial a avut o fastă înrîurire 
asupra unor personalităţi cum ar fi marele duce Carol-
August de Weimar, Herder, Knebel sau Goethe, care 
au zăbovit asupra romanului lui Johann Valentin 
Andreae, Nunta chimică a lui Christian Rosenkreutz , 
apreciind că misterioasa operă are nevoie să fie ştearsă 
de praf, să nu cadă pradă uitării. Într-un studiu despre 
Mozart şi 
Rosa-Cruce, 
Roland 
Edighoffer 
constată că în 
Flautul 
fermecat, 
Pamina şi 
Papageno 
interpretează 
un duo care 
rezonează ca 
un ecou cu 
cantata 
despre iubire 
din Nunta 
chimică. Cele 
trei temple 
închinate 
Înţelepciunii, 
Raţiunii şi 
Naturii, ca şi 
probele la care sînt supuşi Tamino şi Papageno 
(îndepărtarea profanilor, proba tăcerii, purificarea prin 
foc, apă, aer şi pămînt, învingerea chinurilor morţii 
răscumpărătoare) au corespondent în experienţele 
trăite de Christian Rosencreutz. Acelaşi exegat francez 
identifică în opera mozartiană fazele operei alchimice 
(nigredo, albedo şi rubedo), simbolica alchimică fiind 
completată de aurul şi argintul filosofice reprezentate 
ca sorele şi luna. "Flautul fermecat se situează în tradiţia 
alchimică şi rosicruciană, albul şi roşu, argintul şi 
aurul, Luna şi Soarele, Regina şi Regele , Pamino şi 
Tamino pot, datorită transmutării purificatoare şi prin 
virtutea sunetului divin al flautului să celebreze 
nunţile lor în Creaţia în sfîrşit reconciliată, reintegrată 
în sfîrşit în starea sa edenică", observă Roland 
Edighoffer. Prezenţa unor elemente efgiptene poate fi 
pusă în legătură cu apariţia în epocă a riturilor 
masonice egiptene ale rosicrucianismului, aşa cum 
afirmase Michael Maier.   
     Odată cu trecerea timpului şi cu estomparea furorii 
rosicruciene, locul legendelor a început să fie luat de 
cercetările istorice şi filologice. Astăzi sînt tot mai 
puţini cei care cred că în primele decenii ale secolului 
al XVII-lea a existat cu adevărat o societate secretă 
rosicruciană, căutarea rosicrucienilor "reali" încetînd 
demult, în ciuda resurgenţelor contemporane ale 
rosicrucianismului, în fapt  preluarea fără discernămînt 
a unei denumiri şi perpetuarea unui mit, altminteri 
fascinant. Începutul veacului al XVII-lea este marcat de 
apariţia a două curente esoterice: teosofia care se naşte 
odată cu primele scrieri ale lui Jacob Bohme , care, la 
rîndul lor, îşi au sursa într-o prototeosofie, şi 
rosicrucianismul, care se revendică din gîndirea lui 
Paracelsus. Este o perioadă de maximă efervescenţă în 
care se afirmă prisca philosophia (teorie care sugerează 
că adevărata cunoaştere exista dinaintea grecilor) şi 
philosophia perennis  (care pune în evidenţă 
continuitatea adevăratei cunoaşteri, care, în ciuda 
eclipselor, s-a păstrat în toate epocile). Deşi nu face 
referire în mod explicit la philosophia perennis , 
rosicrucianismul se reclamă şi perpetuează o tradiţie 
în care se amestecă influenţe venind de la Joachim de 
Flore, Raymundus Lullus, Nicolaus Cusanus, Marsilio 
Ficino, Pico dela Mirandola, Giordano Bruno, John 
Dee, şi dinspre hermetism, alchimie şi caba lă, 
propunînd sub o formă mitică dorinţa 
contemporanilor de a depăşi dualismul creştin 
tradiţional, reabilitînd şi spiritualizînd materia, unind 
lumina graţiei divine cu lumina naturii.
    Din cele arătate pînă acum este limpede că o 
mişcare de amplă rezonanţă aşa cum a fost 
rosicrucianismul nu numai că a avut un amplu ecou în 
epocă, reverberaţiile sale răzbind prin vălul 
raţionalismului ( era epoca în care Descartes afirma 
tranşant: "Numai cînd aud cuvîntul arcanum am o 
părere foarte proastă"), dar a generat şi numeroase 
presupoziţii despre posibile filiaţii. Evident, una din 
pistele cele mai frecventate este influenţa 
rosicrucianismului asupra unuia dintre cele mai 
frumoase şi încărcate de spiritualitate grade ale Ritului 
Scoţian Antic şi Acceptat. (va urma)

Călătorii şi pelerinaje 
iniţiatice (VI)

Bogdan Mihai MANDACHE
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cultura   religie    filosofie
Paştele, o noapte 
de veghe! (V)

Vladimir PETERCĂ
2. 7 – Celebrarea Paştelui sub regele Iosia (2 Cron 35,1-19) 

Ca şi în cazul regelui Ezechias, Iosia prezintă 
ceremonia pascală ca fiind precedată de un act reparatoriu 
a întregului cler, preoţi şi leviţi, (cf. 2Cron 31,2-21) urmând 
normele atribuite regelui David. Trebuie spus, că teologia 
cronistă arată mult mai mult interes pentru clasa leviţilor, 
pentru rolul pe care aceştia îl îndeplinesc în acţiunile 
liturgice petrecute în templul de la Ierusalim. Ca în cazul 
regelui Ezechias (cf. 2Cron 31,3-21), Iosia se adresează 
direct leviţilor, însă termenul de inteligenţă folosit în acest 
caz, trebuie înţeles în sensul pe care îl are în scrierile 
despre înţelepciune, adică discernământul lucrurilor lui 
Dumnezeu.

La o distanţă de circa o sută de ani, sărbătoarea 
Paştelui a fost celebrată din nou cu toată solemnitatea sub 
regele Iosia cu ocazia reînnoirii alianţei. De fapt, în timpul 
domniei tatălui său, regelui Ezechias, fiul său, Manase, a 
făcut tot ce era rău în ochii Domnului, încât legea lui 
Moise a fost complet dată uitării. În acest timp plin de 
ambiguităţii apare figura regelui Iosia, cunoscut în istorie 
prin reforma sa deuteronomistă. Avem un plasament 
pascal în 2Re 23,21-23, care este o prezente succintă a 
sărbătorii Paştelui, spre deosebire de prezentarea cronistă 
a sărbătorilor pascale mult mai bogate în viziunea 
cronistului. Cronistului este atent la ori şi ce detaliu 
privind Paştele. Textul din varianta cronistului, a fost 
reluat de cartea apocrifă a lui Ezdra, pravenită până la noi 
în traducerea grecă. De fapt, cartea Regilor prezintă 
reforma ca urarea logică a descoperirilor făcute la templul 
de la Ierusalim. Cu acest prilej este descoperită aşa zisa 
carte a legii în urma unor lucrări de întreţinere a templului. 
Cronistul prezintă aceste lucrări ca o purificare a 
templului de la Ierusalim (cf. 2Cron 34,8), prezentată sub 
forma unei lupte împotriva idolatriei de la Ierusalim, dar 
şi în teritoriu, în Iuda şi în Israel (cf. 2Cron 34,3-7). 
Reforma a început în cel de al doisprezecelea an de 
domnie a regelui Iosia şi nu în al în al optsprezecelea an, 
cum este notat în mod greşit în 2Re 22,8. Acesta cronologie 
este şi ea probabilă, lucrările de la templul au putut fu 
inspirate de grija regelui pentru reformă, însă lupta 
împotriva cultelor străine este expresia unui act de 
reînnoire naţională, care, probabil, a profitat slăbiciunea 
politică a imperiului assirian. Este de presupus, că 
reforma s-ar fi făcut în etape. Conform textului din 2Re 
22,3-10 întreaga acţiune a fost blocată după descoperirea 
sulului legii, în timp ce cronistul foloseşte această sursă 
pentru a descrie primele etape lăsând pentru partea finală 
reînnoirea alianţei şi Paştele celebrat cu această ocazie în 
mod solemn. Schematic, pericopa biblică cu regele Iosia 
(cf. 2Cron 35,1-19) se prezintă astfel, după ce în prealabil 
am avut de-a face cu un verset introductiv: 

a) pregătirea Paştelui din partea clerului de la 
Ierusalim (cf. 2Cron 35,2-6); 

b) oferta spontană de sacrificii făcută de către toţi 
membri comunităţii ebraice: regele, clasa înaltă şi clerul 
(cf. 2Cron 35,7-9); 

c) apoi este descrisă solemnitatea Paştelui şi 
Ierusalimul întreg în sărbătoare (cf. 2Cron 35,10-15); 

d) în consecinţă, se subliniază importanţa Paştelui 
(cf. 2Cron 35,16-19. 

Acest fragment biblic este preţios, pentru că ne 
informează asupra modului cum se sărbătorea Paştele pe 
vremea cronistului. De aceea, autorul pune în evidenţă 
rolul important al leviţilor în dauna rolului preoţilor, faţă 
de care vorbeşte cu indiferenţă sau chiar cu dispreţ (cf. 
2Cron 35,2-3). Celebrarea Paştelui îmbracă în cazul de faţă 
un caracter naţional subliniat şi de faptul că cu acest prilej 
au fost aduse sacrificii şi jertfe de ardere de tot, care nu 
erau practicate în nici un caz cu prilejul sărbătorii Paştelui. 
”Autorul intenţiona cu siguranţă să sublinieze caracterul 
unic al sărbătorii, de sigur cu idea că Paştele trebuia 
celebrat întruna în acest mod, iar leviţii, prin urmare, ar fi 
trebuit să de ocupe de treburi mult mai importante. Istoria 
nu le-a dat dreptate să judecăm din documente care au 
luat fiinţă ulterior!” Textul biblic al cărţilor Regilor face 
următoarea remarcă ţinând cont de regele Iosia:

”Nu se mai prăznuise un astfel de Paşti din zilele 
judecătorilor,

care au judecat în Israel, şi tot timpul domniei regilor lui 
Israel 

şi ai lui Iuda. Abia în anul al optsprezecelea al regelui Iosia 
s-a sărbătorit Paştele în cinstea Domnului la Ierusalim!” 
(2Re 23,22-23; par: 2Cron 35,16-19). 
A fost o sărbătoare atât de solemnă şi atât de trăită de 

popor, cum n-a mai fost de mult la Ierusalim şi nici nu s-a 
celebrat aşa ceva ”în cinstea lui Iahve!” Textul din cronici 
compară sărbătoarea Paştelui ţinută în acel an cu cel ”de pe 
vremea lui Samuel, profetul” (2Cron 35,18). Referinţa la 
epoca profetului Samuel în acest caz şi la epoca 
judecătorilor din textul biblic paralel (cf. 2Re 23,22), foarte 

probabil se referă la faptul că şi în trecut, sărbătoarea 
Paştelui se comemora în comun într-un sanctuar central. 
Acest text biblic lasă să se înţeleagă, că nu prin 
solemnitatea cu care a fost sărbătorit şi care nu avea nimic 
în comun nici cu sărbătorile fastuoase de pe vremea 
regelui Solomon (cf. 2Cron 8,13), nici cu Paştele sărbătorit 
de regele Ezechias, când anumite prescrieri privind 
Paştele au fost totuşi neobservate. Prin urmare, noutatea 
Paştelui sub regele Iosia este şi celebrarea sa de către tot 
poporul adunat la Ierusalim. Poate este şi o centralizare a 
cultului la care ţinea aşa de mult deuteronomul, care a fost 
din punct de vedere cronologic pe vremea regelui 
Ezechias (cf. 2Cron 30,15-27). Sărbătoarea Paştelui solemn 
nu urmează în acest caz prescripţiile din Deut 16,1-8 ci cele 
ale codului sacerdotal unde azimele sunt corelate la 
sărbătoarea Paştelui. Sărbătoarea Paştelui s-a menţinut de-
a lungul întregii perioade monarhice, ceea ce este o 
dovadă că această sărbătoare era la originile sale, o 
sărbătoare de familie. 

2. 8 – Sărbătoarea Paştelui la profetul Ezechiel

Ezechiel este unicul profet care abordează tematica 
Paştelui şi tot ce aparţine de organizarea şi bună 
desfăşurare a acestei sărbători. Ne surprinde acest fapt ca 
tocmai profeţii să nu se ocupe de această tematică deosebit 
de importantă pentru spiritualitatea lor. Conceptele de 
”monoteism etic” sau ”viaţa religioasă” a evreilor ar fi 
trebuit să-i determine pe profeţi să abordeze această temă 
deosebit de importantă. În viziunea profetului Ezechiel 
sărbătoarea Paştelui este un moment deosebită ce merită 
toată atenţia din partea profetului (cf. Ex 45,18-24). Ne 
aflăm în plină captivitate babiloniană, când profetul 
descrie sărbătoarea Paştelui. Marele aport teologic al 
profetului Ezechiel a fost grija sa continuă de separare a 
profanului, de puritate legală sau de prescrieri rituale. 
Profetul Ezechiel a fost la originea curentului spiritual 
care a traversat de la un capăt la altul întregul iudaism. De 
asemenea, tot profetul Ezechiel este promotorul 
iudaismului pur. 

Bine înţeles, nu putea să lipsească din aceste premise 
foarte utile pentru a justifica prezenţa sărbătorii Paştelui 
în bogăţia de idei teologice prezente în cartea sa. În timpul 
captivităţii babilonice, nu putea fi vorba în nici un caz 
despre o celebrare solemnă a Paştelui în cetatea sfântă a 
Ierusalimului. Întreruperea sărbătorii Paştelui a fost doar 
temporară iar profetul Ezechiel se străduieşte să 
amintească exilaţilor despre datoria ce le revine lor, de-a 
sărbători totuşi sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. De fapt, 
Ez 45,18-24 menţionează sărbătoarea Paştelui cu toate 
riturile sale care erau de mult familiarizate evreilor. În 
primul rând, a dispărut distincţia între cele două 
sărbători, adică între sărbătoarea Paştelui şi sărbătoarea 
azimelor. De fapt, sărbătoarea Paştelui, aşa cum 
precizează însuşi profetul în textul său pascal, are loc în 
ziua de 14 nisan, adică martie-aprilie (cf. Ez 45,21), fiind 
precedată de o săptămână de jertfe de ispăşire la templul 
de la Ierusalim (cf. Ez 45,20). Toată sărbătoarea debutează 
cu un sacrificiu, în timp ce porţile (cf. Ex 12,22) şi altarul 
sunt purificate ”de sângele jertfei pentru păcat” (cf. Ez 45,19). 
La sfârşitul săptămânii sacrificiul este reînnoit pentru 
toate greşelile particulare (cf. Ez 45,20). În partea finală a 
versetului din Ez 45,21 se găseşte menţionată pentru 
prima dată având următoarele cuvinte: ”să sărbătoriţi 
Paştele … în care să mâncaţi azime”. Aici se face joncţiunea 
fericită a unei solemnităţi cu două rituri separate între ele: 
ritul pascal şi ritul pâinilor nedospite, adică azime (cf. Ex 
12,15).

Intervine totuşi o problemă; ispăşirea în templu se 
făcea în prima lună, deci primăvara, atunci se sărbătoarea 
ispăşirea. Despre această sărbătoare ne vorbeşte şi Lev 16,1-
34 şi 23,27 cu deosebirea că această sărbătoarea se ţinea în 
luna şaptea, adică toamna. Aşadar, în textul nostru este 
vorba de o pregătire la prima sărbătoare a anului civil, 
care este sărbătoarea Paştelui (cf. Ez 45,21) şi nu 
sărbătoarea ispăşirii, sau, pur şi simplu, este vorba de o 
încercare de a fixa sărbătoarea ispăşirii primăvara, 
conform calendarului babilonian. În Babilon anul începea 
primăvara cu sărbătoarea anului nou asemănătoare cu 
sărbătoarea ispăşiri. Calendarul babilionian s-a impus ca 
şi calendar civil şi în Israel. Dacă textul în studiu 
reprezintă o încercare de adaptare a acestui calendar şi 
pentru sărbătorile religioase făcând să înceapă primăvara 
şi nu toamna, anul liturgic cu celebrarea de primăvară şi 
nu de toamnă a sărbătorii ispăşirii. Încercarea respectivă a 
dat până la urmă greş. Textele din cartea Leviticului, citate 
mai sus, statornicesc această sărbătoare toamna. Trebuie 
spus de asemenea, că asistăm în textul profetului Ezechiel 
la o simplificare treptată a numărului sărbătorilor faţă de 
celelalte calendare, ori acest lucru este demn de luat în 
seamă. Prescripţiile privind sărbătoarea Paştelui şi cea a 
Corturilor (cf. Num 28,16-25; Lev 23,5-8), unde este 
prezentată pe larg şi sărbătoarea Săptămânilor, care este 
pur şi simplu omisă de profetul Ezechiel. Cele două 
sărbători, a Paştelui şi a Corturilor, sunt şi mai unite între 
ele în Deut 16,1-8. Din această confruntare între cele două 
sărbători rezultă şi un alt fapt nu mai puţin important 
pentru teologia profetului Ezechiel, insistenţa asupra 
sacrificiului pentru păcat, care este caracteristic pentru 
profetului Ezechiel. Mai este o problemă de clarificat, 

însemnătatea cifrei de ”şapte”. Şapte luni mai târziu 
începe la data de 15, luna şaptea, o sărbătoare care 
durează şapte zile şi care se sărbătoreşte după felul 
sărbătorii azimelor. În Lev 23,33-36 este identificată cu 
sărbătoarea Corturilor. Unirea celor două sărbători, cea 
pascală şi cea a azimelor, pare să fie fost unită în timpul 
exilului babilonic, după cum ne confirmă profetul 
Ezechiel. 

2. 9 – Sărbătoarea Paştelui după exil sub Ezdra în anul 515 îC -
După exilul babilonic, sărbătoarea Paştelui şi-a regăsit 
locul ce-l merita în ierarhia de valori religioase evreieşti. 
Exilaţii reîntorşi odată acasă, dar şi cei care rămăseseră în 
tot acest timp la Ierusalim şi nu şi-au murdărit conştiinţele 
cu acte idolatrice, au sărbătorit cu tot fastul de odinioară 
această mare sărbătoare a evreimii. Ne dau mărturie 
despre sărbătoarea Paştelui din anul 515 îC., cartea lui Ezd 
6,19-22. Începând cu acest verset, textul biblic este din nou 
în limba ebraică şi nu în limba aramaică, ca până acum. 
Este şi acesta un argument în favoarea limbajului folosit în 
sensul că ebraica era folosită numai pentru lucruri 
deosebite. Această pericopă se referă la faptul că templul 
este reconstruit, sărbătorile pascale puteau începe iar 
bucuria poporului era totală. Această primă sărbătoarea a 
Paştelui este celebrată în templu abia refăcut cu circa o 
lună mai înainte. La origine, Paştele avea un caracter de 
nomad şi familiar, cum este confirmat de Ex 12,1-14; 43-49. 
Ulterior, iar acest lucru este mai mult decât evident în 
cazul de faţă, sărbătoarea Paştelui era corelată cu 
evenimentele exodului având un raport strict cu templul 
de la Ierusalim ca locul ideal de sărbătorire a Paştelui (cf. 
Deut 16,2). Pelerinajele la Ierusalim cu ocazia Paştelui, 
constituiau un fapt obişnuit la nivelul întregului Nou 
Testament, iar pe vremea lui Isus, erau chiar obligatorii şi 
îşi au originea lor în legislaţia cărţii lui Ezdra asupra 
cultului pascal (cf. Lc 2,41; In 2,13.23; 6,4; 11,55; 12,1; 
18,28). Este interesant de notat, că acest scurtă text biblic 
este redactat în limba ebraică şi nu în aramaică, cum este 
restul textului din Ezdra. Acest lucru este şi un indiciu 
asupra importanţei textului respectiv. Referinţele la 
timpul, la ritualul şi la participanţi sărbători din Ex 12,1-51 
sunt evidente şi în perioada de după exil. Aceşti 
participanţi la sărbătoarea Paştelui sunt enumeraţi, rând 
pe rând, după cum urmează:

”Au prăznuit fiii lui Israel cei întorşi din robie Paştele 
în ziua a paisprezecea a lunii întâi … şi mâncară Paştele 
atât fiii lui Israel cei întorşi din robie, 
cât şi toţi cei ce se nu se murdăriseră de spurcăciunea 
popoarelor păgâne ale ţării! (Esd 6,19.21). 
Sărbătorirea a avut loc în luna nisan, aşa cum este 

menţionat deja în Ex 12,1-6 şi Lev 23,5 în timp ce leviţii (cf. 
Ezd 6,20) au un rol important în desfăşurarea ritualului 
alături de preoţi. Acelaşi rol important l-au avut leviţii şi 
în 2Cron 30,17-19 şi 35,11, în timp ce în Deut 16,2 şi Ex 12,2 
îngăduia la toţi evreii să îndeplinească acest rit. În tot acest 
timp ce, atât în Ex 12,2, cât şi în Deut 16,2.6 li se permitea 
la toţi evreii să împlinească acest rit. În perioada Noului 
Testament evreii înşişi aduceau jertfa de Paşti, deci nu mai 
îndeplineau un rol prea important preoţii sau leviţii de la 
Ierusalim. De asemenea, este făcută menţiunea că evreii, 
care rămăseseră acasă nefiind mânaţi cu forţa în exil, 
puteau să se unească cu cei exilaţi în aducerea jertfelor, în 
rugăciune şi în bucuria Paştelui numai ”dacă nu se 
murdăriseră de spurcăciunea popoarelor păgâne ale ţării!” (Ezd 
6,21). Este vorba în acest caz despre evreii care nu au fost 
deportaţi, deci au rămas mai departe în Israel de-a lungul 
întregului exil babilonic (cf. 7,1-3; 8,18; Lam 1,3-4. 6-8). Se 
înţelege, că avem de-a face cu un comportament 
condamnabil din punctul de vedere a religiei lui Iahve. 
Textul lui Ezdra se referă la ”sărbătoarea azimelor şapte zile 
întru bucurie” (Ezd 6,22a), adică la consumul de pâine 
nedospită în amintirea anilor petrecuţi în exilul 
Babilonului şi nu ca odinioară la perioada de timp 
petrecută în Egipt şi deşertul Sinaiului. Din această 
menţiune se vede cum sărbătoarea Paştelui se îmbogăţeşte 
mereu cu noi trăiri ale poporului evreu. Versetul în studiu 
face o remarcă deosebită la Darius, regele perşilor. Regatul 
asirian încetase să existe de mult timp. Termenul Asiria se 
referă în acest caz întreaga Mesopotamie. Aşadar, 
sărbătorile Paştelui au fost reintroduse doar numai parţial, 
în timp ce preoţii şi leviţii cereau din nou evreilor 
respectarea cu stricteţe a legii purităţii. Demn de luat în 
seamă este faptul că numai cei ce se întorcea din exil (cf. 
Ezd 1,1-2,70), adică ”fiii deportării”, sunt aceia care sunt 
chemaţi la sărbătoare. De reţinut termenul gola sau galut, 
este un cuvânt care se refera la evreii care trăiau în afara 
Israelului, mai ales la aceia care au luat parte la experienţa 
exilului babilonic între anii 586-538 îC, dar, în general, şi la 
evreii care trăiau în diasporă.

Trebuie făcute câteva comentarii în legătură cu 
expresia: ”au celebrat cu bucurie sărbătoarea azimelor!” (Ezd 
6,22). Spre deosebire de sărbătoarea Paştelui, cea a 
azimelor era o sărbătoare eminamente agricolă. După 
intrarea evreilor în Cannan, sărbătoarea azimelor era 

(continuare în pagina 23)
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După această privire panoramică asupra destinului 
limbii greceşti, împletit cu istoria unui stat ce a 
cunoscut mişcări de climax şi anticlimax, afirmaţia de 
un întunecat pesimism a lui Humboldt în ceea ce 
priveşte stadiul limbii în perioada de concepţie a 
textului Despre diversitatea structurală a limbilor (1830-
1835) poate fi decriptată într-o manieră convenabilă 
limbii greceşti. Invocând faptul că Grecia şi-a pierdut 
forţa spirituală din cauza stării de barbarie, în care a 
fost împinsă secole la rând, Humboldt defineşte etapa 
de evoluţie a limbii greceşti la care el însuşi asista 
astfel: „Vechea formă a limbii este distrusă şi 
amestecată cu forme străine, organismul ei autentic se 
prăbuşeşte şi forţele care o asaltează nu îi mai permit 
să o ia de la capăt pe un drum nou şi nu îi mai inspiră 
un nou suflu de viaţă.” În această accepţie, filologul 
german victimizează limba greacă pură aflată în relativ 
impas, după lunga perioadă opresivă a turcocraţiei 
(1453-1821), când cultura materială a otomanilor a 
produs o infuzie semnificativă de termeni orientali; 
totodată, relaţiile grecilor cu Veneţia au atras în 
vocabularul lor o serie consistentă de italienisme, care 
au afectat de asemenea conformaţia limbii. În deceniile 
doi-patru ale secolului al XIX-lea, necesitatea extinderii 
şi diversificării lexicului limbii neoelene implică 
împrumuturi masive, pe de o parte din sedimentări 
vechi, uneori chiar prin intermediul limbilor europene, 
care deja dispuneau de un bogat lexic constituit din 
material lingvistic grecesc şi, pe de altă parte, prin 
asimilare directă sau prin calchierea unor termeni, în 
principal din franceză şi engleză. Oricât de nefast ar 
considera Humboldt fenomenul ce a funcţionat în 
această secvenţă istorică asupra limbii greceşti şi oricât 
de deturnat părea la acea vreme sensul limbii neoelene, 
prevalează în diacronie continuitatea şi menţinerea 
unităţii lingvistice, evidente o dată în plus prin 
comparaţia cu limba latină, care s-a divizat într-o sumă 
de alte limbi înrudite. În contextul factorilor exogeni – 
de natură politică – în Europa occidentală, divizarea şi 
prăbuşirea Imperiului roman de Apus a avut drept 
rezultat formarea unor regate autonome, ceea ce a 
favorizat apariţia statelor naţionale europene şi geneza 
limbilor neoromanice derivate din limba latină 
(franceza, spaniola, româna, portugheza ş.a.). Viziunea 
humboldtiană asupra parcursului limbii latine şi al 
spiritualităţii romane neglijează aspectul fărâmiţării şi 
degenerării, concentrându-se în elogiul Occidentului 
european, „autonom în sine”. Dincolo de aceste 
constatări, secolul al XIX-lea este pentru „problema 
lingvistică” a Greciei secolul purismului. După 1830, 
neogreaca îşi aplică aceleaşi proceduri de decantare 
practicate de greaca veche. Limba academică, puristă 

(καθαρεύουσα), al cărei adept se deconspiră a fi 
Humboldt, predomină în administraţie şi învăţământ, 
cu mici întreruperi demoticiste, până în ultimele 
decenii. Faptul că până la urmă i-a fost curmată 
supremaţia a fost cauzat de nuanţele din ce în ce mai 
arhaizante, care au făcut-o inaccesibilă populaţiei. Cât 
priveşte reflexul specific limbii greceşti de a se redresa 
întotdeauna prin regresie în resursele interioare, el este 
recunoscut de Humboldt ca înzestrat cu virtuţi 
salvatoare: „Dar, chiar şi atunci când o naţiune dotată 
cu o asemenea limbă [deţinătoarea celei mai pure şi 
mai reuşite structuri lingvistice] s-ar prăbuşi din alte 
motive în indolenţă şi debilitate, ea ar putea 
întotdeauna să iasă mai uşor din această stare 
sprijinindu-se pe propria limbă.” Deşi nu face referire 
exact la „problema lingvistică” grecească, pare 
evidentă aici trimiterea la această chestiune. Limba 
greacă, analizată în stadiul în care „se abate de la 
procesul corect şi natural de dezvoltare”, poate suferi 
din partea specificităţii intelectuale acţiunea cu mijloace 
interne care, e adevărat, nu se distinge prin creativitate, 
ci e artificială, dar benefică.

Într-un alt pasaj, filologul german reechilibrează 
balanţa superiorităţii lingvistice latină-greacă, 
dezvoltând ideea formulată anterior, conform căreia 
suflul forţei spirituale a reaprins scânteia geniului 
Occidentului latin, în timp ce Grecia a fost secătuită de 
inspiraţia intelectuală de a face din limbă organul unei 
noi înfloriri. Sentinţa spre care conduce construcţia 
mentală a lui Humboldt este aceea că neogreaca nu 
este o limbă complet nouă, care provine din greaca 
veche, ci este forma contemporană a unei limbi care nu 
e moartă. În plus, sunt insinuate continuitatea şi 
caracterul unitar, trăsături inexistente în cazul limbii 
latine: „Transformarea latinei a fost o veritabilă 
descompunere, pe când cea care i-a afectat pe greci s-a 
menţinut doar în limitele unor alterări disparate şi ale 
dizolvării unor forme izolate”. Modelului latin îi 
corespunde „limba a cărei structură articulată se 
dezagregă şi este apoi reconstituită, dar într-un 
organism mai puţin desăvârşit”; în schimb, încadrată 
acum într-o lumină mai favorabilă, limba greacă este 
tipul „limbii aflate în declin, care suferă doar câteva 
răni vindecabile, nu se produce o creaţie absolut nouă, 
ci limba perimată îşi continuă existenţa, rămânând 
marcată însă de stigmatele care au desfigurat-o”. 
Departe de pesimismul exprimat anterior în trasarea 
destinului limbii neogreceşti – ceea ce denotă o dată în 
plus o scriitură capricioasă – Humboldt recunoaşte că, 
deocamdată, grecii sunt în plin demers de redefinire a 
limbii lor, prin raportarea la fondul inepuizabil al elinei 
vechi. Mai mult, anticipează şi surprinde profetic 
manevra operată de reformele lingvistice: expulzarea 
cuvintelor străine, aflate încă în stratul superficial, 
exterior al limbii, fără să fi „pătruns adânc în viaţa 
efectivă”. Şi asta pentru că acolo se află, stocat de 
milenii şi gata oricând să nutrească noul, materialul 
„autentic şi primar” al limbii vechi greceşti, în care 
poporul va găsi întotdeauna reflectarea propriei fiinţe 
şi forţe spirituale.

Astfel, cu toate că, de-a lungul timpului, corifei ai 
culturii elene nu foarte îndepărtate au promovat 
resuscitarea limbii greceşti ca limbă panbalcanică (spre 
exemplu, în acest sens a funcţionat proiectul lui Rigas 
Ferreos Velestinlis pentru o republică multietnică, prin 
care sud-estul Europei era invitat să se elenizeze şi să 
se ilumineze, raliindu-se la valorile morale, etice, 
democratice şi intelectuale ale antichităţii greceşti), 
contextul istoric, irepetabil, nu a permis mai mult decât 
impregnarea spaţiului balcanic cu valenţele spiritului 
elen. Totuşi, ca o achiziţie recentă, neogreaca este 
vorbită în Grecia şi Cipru şi în diaspora elenă din 
Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, 
Germania şi în numeroase alte comunităţi greceşti 
instalate pe toate continentele. Achiziţia veche a celor 
mai multe dintre ţările civilizate constă în terminologia 
ştiinţifică şi tehnică din diverse domenii (medicină, 
fizică, ştiinţe naturale, electronică, filologie şi filozofie) 
şi în componente uzuale ale lexicului cotidian. Însăşi 
limba engleză, al cărei rol actual este tocmai cel al 
limbii greceşti în antichitate, deţine un procent decisiv 
(20%) din fondul grecesc. …Ceea ce explică faptul că 
omenirea încă mai descoperă stimuli în moştenirea 
intelectuală a Greciei şi că omul modern recunoaşte şi 
astăzi înrudirea intelectuală cu grecii, proclamând 
perpetuu vocaţia universală a civilizaţiei greceşti.
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celebrată de evrei din ce în ce mai mult rămânând vreme 
îndelungată o sărbătoarea diferită de Paşti. Această 
sărbătoarea avea caracterul de oferire a primiţilor (cf. Ex 
23,15; Lev 23,9-14), iar evreii mâncau vreme de şapte zile 
pâine nouă nedospită, adică azime. Unirea celor două 
sărbători, cea a Paştelui şi cea a Azimelor, au fost unite cu 
toată probabilitatea în timpul exilului babilonic, după cum 
ne confirmă profetul Ezechiel în 45,18-24. Ceea ce trebuie 
spus despre Ezdra, este că el ne prezintă povestirea cea 
mai veche din punct de vedere istoric, în care sărbătoarea 
Paştelui şi sărbătoarea azimelor apar pentru prima oară 
unite şi motivate între ele. Sărbătoarea Paştelui este, prin 
urmare, o datorie ce trebuie celebrată an de an de 
comunitatea evreilor, dar în acelaşi timp un privilegiu al 
lor. Când se face aluzie ”la toate legile şi cutumele privitoare 
la Paşti” (Num 9,3), pare că se are în vedere textul nostru. 

2. 10 – Referinţe la sărbătoarea Paştelui pe insula Elefantină 

Insula Elefantină se găseşte pe fluviul Nil, la deal,  
undeva în zona cataractelor. Este un pasaj al Nilului 
renumit încă din antichitate. Din numeroşi papiruşi găsiţi 
pe insula Elefantină, situată în Egiptul de sus din secolul 
al V-lea, rezultă că erau mari divergenţe de natură 
politică, dar şi religioasă, între evreii care locuiau pe 
această insulă şi preoţii egipteni ai zeului Khnum, zeul 
suprem al egiptenilor, şi a cărui cap era reprezentat de un 
berbec. Evrei aduceau tocmai sacrificii de berbecii, 
consideraţi de egipteni ca animale sacre. Trebuie spus că 
în toată delta Nilului existau divinităţi în formă de berbec 
sau de tauri; chiar şi vestitul lor dumnezeu Amon era 
reprezentat cu un cap tot de berbec, acest lucru era valabil 
în tot Egiptul, de aceea aceste animale sacre nu puteau fi 
sacrificate. Aici Nilul are mai multe insule dintre care cea 
mai mare este insula Elefantină. Această insulă a devenit 
celebră graţie prezenţei unei garnizoane de soldaţi 
formată din colonişti de origine evreiască. Este interesant 
cum au respectat legea sau cum au păzit sărbătorile. Ne 
interesează acele momente din viaţa lor care aveau 
legătură cu religiosul şi cu trăirea lui. De aceea, viaţa 
religioasă a acestor colonişti de pe insula Elefantină aveau 
deja o activitate a sacrificiilor rituale, dar comportau şi 
alte practici cum ar fi celebrarea mai multor sărbători în 
onoarea lui Iahve, Dumnezeu atotputernicul. Ar fi foarte 
util să avem calendarul lituric care fixa data şi ritualul 
ceremoniilor. Printre puţinele citate avem o referinţă la 
sărbătoarea Paştelui şi la cea a azimelor într-un text 
fragmentar datat regele Darius al II-lea în anul 419 îC (cf. 
Ex 12,15-20; Lev 23,4-8). Documentul la care noi ne referim 
a fost adresat soldaţilor evreii dislocaţi în insula 
Elefantină de către un coreligionar nu numele de 
Hanania. Documentul datează din anul al cincilea al 
domniei lui Darius al II, adică 419 îC, conţinând o 
ordonanţă regală adresată evreilor de pe insulă. Referitor 
la acest text vezi: P. Lagrange, RB(1912) pag. 580. Ţinând 
cont de toată această legislaţie, sărbătoarea Paştelui se 
celebra între 14 şi 21 nisan. Timp de şapte zile se consuma 
pâine nedospită iar prima şi a opta zi era o zi de 
sărbătoare. Sărbătoarea Paştelui era corelată cu 
sărbătoarea azimelor; de altfel, ea este şi menţionată în 
documentul citat de noi. Pasajul biblic Ex 12,15-20, care 
tocmai tratează problema azimelor, se află încadrat între 
două texte referitoare la celebrarea Paştelui. Papirosul în 
studiu conţine mai multe date care par a fi luate din 
ritualul de Paşti ce se celebra pe această insulă. Astfel, 
întâlnim formula ”fiţi sfinţi!”, formulă care face aluzie la 
sărbătoarea Paştelui, pentru celebrarea căruia puritatea 
legală era cerută. La fel şi expresia ”nu beţi!”, care face 
aluzie la interzicerea din partea Mişnei de nu a consuma 
băuturi făcute din cereale fermentate, aşa cum ne 
confirmă tratatul intitulat: Pesahim, nr. 1. Textul pe care-l 
analizăm specifică la un moment dat, că este interzis 
părăsirea caselor în noaptea de Paşti, interzicere care avea 
raţiunea sa de a fi în ceea ce priveşte Egiptul şi deci şi 
locuitorii de pe insula Elefantină în secolul al V-la ca şi pe 
vremea lui Moise, când evreii trăiau viaţa de sclav în 
localitatea Tanis, când se punea problema de a sacrifica 
sau nu miei cu ocazia Paştelui. 

Trebuie spus că acest document de administraţie 
persană stabileşte modul de comportare culturală 
interioară a angajaţilor guvernamentali. Pe de altă parte, 
atât evreii, cât şi preoţii zeului Khnub, nu erau nici pe 
departe la adăpostul de ingerinţele puterii civile în 
treburile religioase. Ne punem întrebarea dacă intervenţia 
regelui Darius a fost doar declanşată în problema 
sărbătorii azimelor în mod spontan sau? S-ar putea 
admite în acelaşi timp şi posibilitatea ca însăşi 
autorităţilor religioase de la Ierusalim să fi intervenit pe 
lână puterea persană în grija lor de a introduce şi în 
comunităţile din diasporă celebrarea anumitor sărbători 
ale calendarului ebraic intrate deja de mult în uitate. Este 
posibil, ca un evreu ortodox să fi făcut demersurile 
respective. Este tot ce se poate afirma despre sărbătoarea 
Paştelui celebrată pe insula Elefantină. Acest lucru destul 
de surprinzător pentru acele vremuri îndepărtate când 
ştirile circulau forte greu dint-un loc în altul. 

urmare din pagina 22
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Mohammad-Ali Jamālzādeh (13.01.1892, Isfahan - 
7.11.1997, Geneva) – unul dintre cele mai cunoscute 
nume ale literaturii iraniene a secolului al XX-lea; 
considerat „fondatorul/ părintele” prozei scurte în 
Iran. După ce tatăl său, adept al „Revoluţiei 
Constituţiei”, considerat periculos de conducătorii ţării 
de atunci, a fost executat, Mohammad-Ali, la 12 ani, a 
plecat din ţară studiind în Liban, apoi Elveţia 

(Université de Lausanne), 
Franţa (Université de 
Bourgogne, Dijon). Cea 
mai importantă carte a sa 
este considerată Yeki Bud 
Yeki Nabud (tradusă în 
Occident cu titlul A fost 
odată…), Berlin, 1921. În 
afară de persană, în care 
scria, mai ales, era 
vorbitor fluent de arabă, 
germană, franceză. A 
tradus o serie de opere, 
mai ales din arabă, în 
limba ţării sale.

Ce dulce e persana

de Mohammad Ali Jamalzadeh

Nicăieri în lumea aceasta binele şi răul nu se 
întrepătrund mai bine decât în Iran.

Se împlineau cinci ani de când hoinăream şi 
pătimeam prin lumea largă. Nu-mi coborâsem încă 
privirea de pe pânzele albe ale corabiei spre pământul 
binecuvântat al Iranului, când îmi ajunse la urechi un 

1 2
cântec tradiţional din Ghilan . Erau barcagii din Anzali  
ce cântau „Balam jan, balam jan”. Înconjurară corabia 
ca nişte furnici ce se strâng în jurul unei lăcuste moarte, 
încercând să-şi găsească clienţi printre pasageri, astfel 
că fiecare pasager deveni obiectul disputei unui grup 
format din câţiva vâslaşi, barcagii şi hamali. Însă, 
dintre toţi călătorii, eu am fost cel mai asaltat, căci 
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ceilalţi erau în general negustori din Baku şi Raşt , 
îmbrăcaţi în haine lungi tradiţionale şi purtând pe cap 
căciuli scurte. Erau cunoscuţi pentru străşnicia cu care 
îşi păstrau buzunarele închise chiar şi în faţa bâtelor şi 
a ciomegelor şi pentru faptul că şi-ar fi dat şi sufletul ca 
nimeni să nu le vadă culoarea banilor. Din nefericire, 
eu nu apucasem să-mi schimb pălăria pe care o purtam 
pe când plecasem din Europa, şi pesemne că „amicii” 
m-au luat drept vreo beizadea tocmai bună de jumulit. 
S-au strâns în jurul meu strigând „jupâne, jupâne” ca, 
mai apoi, un grup de oameni să înceapă să-şi dispute 
fiecare bagaj de-al meu, iscând o hărmălaie fără sfârşit. 
La vederea acestei scene am rămas mut de uimire şi am 
început să mă gândesc prin ce truc aş putea să-mi 
salvez pielea din strânsoarea acelor invadatori. Între 
timp rândurile se rupseră şi, din mijlocul mulţimii, 
apărură feţele încruntate şi sinistre a doi funcţionari de 
la paşapoarte, însoţiţi de câţiva soldaţi îmbrăcaţi în 

4roşu, purtând pe chipiuri emblema leului şi soarelui . 
Aceştia din urmă aveau chipurile la fel de încruntate şi 
severe, cu mustăţi răsucite, ce se întindeau de la o 
ureche la alta, ca nişte mărci ale foamei. Odată cu ei 
aduseră şi briza mării. Se opriră în faţa mea şi, în 
momentul în care le-am întins paşaportul, tresăriră, se 
schimbară la faţă şi începură să clatine din capete, de 
parcă ar fi aflat de vreun complot împotriva şahului 
sau ar fi auzit dintr-odată sunetul trâmbiţei lui Ezraiil, 
îngerul morţii, anunţând sfârşitul lumii.

- Cum vine asta, dvs. iranian?
- Vai, ce întrebare ciudată îmi puneţi! De unde 

altundeva aţi vrea să fiu?! Desigur că sunt iranian. 
Şapte generaţii înaintea mea tot iranieni au fost. Nu e 

5om în toată regiunea Sangalaj  care sa nu-mi cunoască 
părintele ca pe un cal breaz.

Domnul şef însă, n-a priceput nimic din ce i-am zis, 
era clar că nu era momentul pentru glume. Le-a 
ordonat soldaţilor să-l „ia în primire” pe „domnul” 
(adică pe mine), până se vor întreprinde „anchetele 
necesare”. Astfel că unul dintre soldaţi, cu o pipă lungă 
cât sabia din cingătoarea-i ponosită, mă prinse de 
încheietura mâinii şi-mi zise:

- Mişcă!
M-am socotit mai bine şi, deşi la început voisem să 

le opun rezistenţă şi să fac tărăboi, mi-am dat seama că 
cel mai bine pentru mine era să mă comport civilizat şi 
să mă supun. Ferească Dumnezeu să intri pe mâna 
unor astfel de soldaţi, căci e vai de capul celui ce intră 

într-o asemenea belea! Un colţişor din bagajele sau 
buzunarele mele n-a rămas nescotocit! Singurele 
lucruri pe care am reuşit să la scot întregi din mâinile 
lor au fost pălăria mea europeană şi credinţa din suflet, 
care se pare că nu le-au fost de vreun folos. Îndată ce-şi 
făcură cu sârg datoria, mă aruncară într-o temniţă 
întunecoasă, aflată exact în spatele vămii de pe ţărmul 
din Anzali, care la căderea serii mi se păru un cavou 
tapetat cu o perdea groasă de pânze de păianjen. Au 
trântit uşa în spatele lor şi m-au lăsat în plata 
Domnului. Atunci mi-am amintit că după ce am 
coborât din vas şi ne-am risipit prin bărci pentru a 
ajunge la ţărm, am auzit din discuţiile barcagiilor şi ale 
pasagerilor că la Teheran apăruseră din nou tensiuni 
între şah şi parlament. Am înţeles că se dăduse chiar 
un ordin special de la centru ca tranzitul călătorilor să 
fie atent supravegheat. Era clar că arestările de azi 
veneau ca urmare a acestei situaţii, mai ales că de 
dimineaţă sosise de la Raşt un înalt funcţionar, tocmai 
pentru a urmări respectarea acestui ordin. Din exces de 
zel, tuna şi fulgera încoace şi încolo ca un câine turbat 
ce se repede asupra oamenilor nevinovaţi. Îl dăduse la 
o parte pe guvernatorul neputincios şi se pregătea să 
conducă el însuşi regiunea Anzali, iar telegraful nu mai 
contenea cu transmiterea rapoartelor activităţii sale 
către Teheran.

La început eram aşa de trist, încât n-am văzut nimic 
din ceea ce se afla în jurul meu. După ce m-am obişnuit 
cu întunericul dinăuntru însă, mi-am dat seama că mai 
erau şi alţi „musafiri” în temniţă. Primul pe care l-am 
zărit era unul dintre acei binecunoscuţi tineri iranieni 
ce-i copiază pe europeni, adevărate exemple ale 
proastei creşteri şi ale frivolităţii, tipologii umane ce 
vor stârni hazul pe scenele teatrelor iraniene, o sută de 
ani de-acum încolo. „Europeanul” nostru stătea cocoţat 
pe o laviţă, cu gulerul său înalt ca un samovar, a cărui 
culoare amintea de fumul scos de trenul ce traversează 
munţii Caucazului. În obscuritatea încăperii, era 
absorbit de lectura unui roman, ţintuit parcă în gulerul 
său înalt şi scorţos. Mă pregăteam să sparg gheaţa cu 
un „bonjour monsieur”, să-i dau astfel de înţeles că şi 
eu am fost şcolit tot pe acele meleaguri, când mi-a 
ajuns la urechi un şuierat ce venea dintr-un alt colţ al 
temniţei. Mi-am întors privirea într-acolo şi mi-a atras 
atenţia ceva ce la prima vedere semăna cu o pisică albă, 
cu blana zbârlită, dormind încolăcită pe un sac de 
cărbuni. Mi-am dat totuşi seama că era vorba despre 
un slujitor al Domnului, un şeic ce şedea asemenea 
unui şcolar, cu  genunchii strânşi la piept. Era acoperit 
din cap până-n picioare cu haina sa lungă, iar ceea ce 
mie mi se păruse a fi o pisică albă şi pufoasă era de fapt 
turbanul său, al cărui capăt, atârnându-i pe umăr, 
părea coada unei pisici. Şuieratul care îmi atrăsese 
atenţia mai devreme era în realitate sunetul 
rugăciunilor sale adresate lui Dumnezeu şi profetului. 

Am înţeles atunci că eram de fapt trei oaspeţi în 
acea temniţă. Am luat numărul acesta ca pe un semn 
bun şi aveam de gând să încep o discuţie cu tovarăşii 
mei de temniţă, gândindu-mă că, împărtăşindu-ne 
suferinţa, împreună am fi putut găsi o soluţie. Deodată 
uşa temniţei se deschise, un băieţandru cu o pălărie de 
pâslă fu aruncat înăuntru în urlete şi ţipete, apoi uşa se 
închise la loc. Se pare că acel înalt oficial de la Raşt, 
pentru a da un exemplu populaţiei, îl aruncase aici pe 
acest biet copilandru pe motiv că, acum câţiva ani, pe 
la începutul tumultului creat de revoluţia 
constituţională, lucrase în slujba unui caucazian.

După ce văzu că plânsul şi suspinele nu-l duc 
nicăieri, amicul nou-venit începu să-şi şteargă ochii cu 
mâneca hainei sale lungi şi murdare. Înţelegând că în 
spatele uşii nu se mai afla niciun paznic, începu să 
arunce o serie de înjurături acide, specifice tărâmurilor 
noastre natale, dedicate bunicului şi tatălui unuia sau 
altuia. Acestea fiind împlinite, lovi de câteva ori cu 
picioarele sale goale în uşa şi pereţii temniţei. Încetă 
când îşi dădu seama că, deşi părea putrezită, uşa nu 
dădea semne că ar ceda. Scuipă în pământ şi începu să 
privească în  jurul său. Realiză că nu e singur. Eu, un 
străin în ochii lui, nu-i eram de vreun ajutor, nici 
tânărul „european” nu-i atrase atenţia, aşa că tiptil, 
tiptil se apropie de domnul şeic. După ce îl privi câteva 
minute în şir spuse cu o voce tremurândă:

6- Stimate domnule şeic, în numele lui Abbas , ce 
vină am eu?! Să mă ierte Dumnezeu, dar n-ar fi mai 
bine ca omul să-şi ia singur viaţa ca să scape din 
mâinile semenilor săi? 

La auzul acestor cuvinte pânza turbanului 
stimabilului şeic prinse a se mişca şi de sub ea apăru o 
pereche de ochi expresivi ce aruncară o privire scurtă 

spre căciula de pâslă. Din gura sa, ce se afla probabil 
undeva sub acea pereche de ochi, dar care nu se vedea 
clar, s-au putut auzi următoarele cuvinte pline de 
demnitate, intercalate cu pasaje recitate din Coran, 
atent alese şi rostite rar, pentru a încânta urechile 
auditoriului:

- Fiule, stăpânirea unui suflet rebel şi slab nu o da 
pe mâna urii şi a violenţei, căci oamenii cumpătaţi şi 
iertători.... 

La auzul unui asemenea discurs, căciula de pâslă 
rămase mută de uimire şi pentru că singurul cuvânt pe 
care îl reţinuse din remarcile şeicului fusese „Kazemi” 
explică:

- Nu domnule, numele robului tău nu e Kazemi, e 
Ramezan! Voiam să spun că... măcar de-am şti de ce 
ne-au îngropat aici de vii...

Şi de data aceasta, cu aceeaşi stăpânire de sine şi 
intercalate cu pasaje întregi din Coran, din acel colţ 
sfânt al temniţei, se auziră cuvintele:

- Dumnezeu să te răsplătească, fiule! Sensul 
cuvintelor tale n-a scăpat minţii celui ce se roagă 
pentru tine. Răbdarea este cheia salvării! Sunt sută la 
sută sigur că motivul încercării noastre va fi clarificat şi 
desigur că ne va fi comunicat într-un fel sau altul, mai 
devreme sau mai târziu. Aşa că în timp ce aşteptăm, cel 
mai bun şi mai folositor lucru este să-i aducem laude 
Creatorului, cu siguranţă cea mai bună preocupare în 
orice circumstanţă.

Bietul Ramezan nu pricepea nici măcar un cuvânt 
din dulcea limbă persană a şeicului, nu înţelegea nici 
măcar dacă domnul şeic vorbea cu duhurile rele sau 
dacă era cufundat în rugăciune. S-a înfiorat dintr-o 
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data, a recitat basmala  fără a scoate vreun cuvânt şi a 
făcut uşor un pas înapoi. Se pare însă că stimabilului 
şeic i se aprinsese pofta de vorbă şi, fără a se adresa 
cuiva anume, îşi fixă ochii într-un punct anume, pe 
perete şi îşi reluă ideile de mai devreme, recitând 
rugăciuni după cum îi era obişnuinţa:

- Poate că întemniţarea noastră este justificată sau 
poate dimpotrivă, s-a produs fără vreun motiv anume, 
caz în care ne putem păstra fermă speranţa că totul se 
va termina în curând. Dar se prea poate şi să nu ne 
considere prea importanţi şi de aceea să ne supună 
celor mai rele forme de exterminare lentă. Astfel că e 
de datoria noastră ca, într-un fel sau altul, cu sau fără 
ajutor, în scris sau verbal, pe faţă sau pe ascuns, să ne 
adresăm autorităţilor superioare şi fără îndoială, 
conform proverbului „cine caută găseşte”, dorinţa 
noastră se va împlini şi vom fi eliberaţi. Şi atunci 
nevinovăţia noastră va străluci în faţa lui Dumnezeu şi 
a opresorilor noştri la fel ca soarele la amiază.

Ramezan se pierdu dintr-o data cu firea, începu să 
se retragă încet spre colţul opus al încăperii, aruncând 
priviri înspăimântate spre domnul şeic, ca un epileptic. 
În tot acest timp prinse a recita, ca pentru sine, o 
rugăciune împotriva duhurilor rele, ce se asemăna 

8întrucâtva cu „ayatu-l kursi” . Scuipă apoi în jurul său, 
îndeplinind astfel un ritual de îndepărtare a diavolilor. 
Era clar că se lăsase cuprins de panică şi că în 
întunericul temniţei îşi pierduse orice urmă de curaj. 
Mi s-a făcut tare milă de el. Cât despre stimabilul şeic, 
odată ce prinse gustul vorbăriei, nu se mai opri, 
cuprins parcă de ceea ce el însuşi numea o „pălăvrăgită 
cronică”. Mâinile sale binecuvântate, ieşite de sub 
mânecile hainei şi goale până la cot, semănau din cauza 
părului abundent cu picioarele unei capre. Îşi dădu 
haina pe spate şi începu să facă nişte mişcări şi gesturi 
ciudate, fără a slăbi cu privirea acel punct de pe perete. 
Din când în când îi mai adresa oficialului vinovat de 
încarcerarea sa o serie de cuvinte straşnice de duh, 
acesta din urmă devenind, în lipsă, ţinta cuvântărilor şi 
reproşurilor sale. Voia parcă să-i trimită o depeşă, 
adresată unei  stârpituri, unui vagabond, eretic, 
beţivan, blestemat, fiu de căţea şi altele de genul acesta. 
Oricare fiind de ajuns pentru a pune în pericol viaţa şi 
averea oricărui musulman cinstit sau pentru a da orice 
femeie afară din casa soţului ei, în cazul în care le-ar fi 
pronunţat. A început apoi să vorbească despre 
„ignoranţa faţă de învăţaţi şi feţele religioase”, despre 
„insultele şi dispreţul suportate de fiecare dată” şi 
despre „răsplata din lumea aceasta şi din cea de 
dincolo”, adoptând o postură demnă, gravă, plină de 
compasiune şi regret. Treptat, treptat cuvântarea şi 
observaţiile sale, luate parcă dintr-o predică de 
moschee, deveniseră foarte greu de înţeles, obscure 
chiar, pe alocuri. Nici chiar bunicul lui Ramezan nu ar 
fi putut pricepe măcar un cuvânt din toate acestea, cu 
atât mai puţin Ramezan, care era un băiat simplu. Şi 
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nici eu nu înţelegeam sub nici o formă cuvintele 
stimabilului şeic, deşi eram mândru de cunoştinţele 
mele de limba arabă, căci petrecusem ani buni din viaţă 
învăţând, analizând şi declinând verbe arabe, de 
dimineaţa până seara; memorând verbe slabe, 
defective, nume de acţiune, cuvinte derivate de la o 
formă verbală sau alta. Am studiat şi exprimarea 
dorinţei, a posibilităţii, a afirmaţiei şi a negaţiei, despre 
prepoziţii; am învăţat să port o conversaţie, formarea 
diatezelor activă şi pasivă....

În tot acest timp, domnul „european”, cocoţat pe 
aceeaşi laviţă, era profund concentrat asupra firului 
romanului său siropos, complet rupt de realitatea din 
jurul său. Uneori îşi mişca buzele, îşi prindea cu dinţii 
vârfurile mustăţii sale ascuţite, asemănătoare unor 
scorpioni şi începea să le mestece. Alteori îşi scotea 
ceasul şi îl privea în aşa fel, încât părea ca verifică daca 
a venit ora cafeluţei sale cu lapte.

Bietul Ramezan, cu inima plină de tristeţe, din 
moment ce nu obţinuse nimic de la şeic, credea totuşi 
că soluţia poate veni de la unul din semenii săi. Aşa că 
se îndreptă spre domnul „european”, cum se apropie 
un copil flămând de mama sa vitregă pentru a-i cere o 
bucată de pâine şi îi spuse cu o voce tremurîndă:

- Domnule, Dumnezeu să te binecuvânteze, noi cei 
cu gulerele murdare nu pricepem prea multe. Domnul 
şeic parcă ar fi posedat, sau l-au lovit frigurile de nu 
înţelege limba noastră. Parc-ar fi  arab!! Vă rog din 
suflet, explicaţi-mi şi mie de ce ne-au aruncat în 
temniţa asta!

Auzind aceste cuvinte, domnul „european” sări de 
pe laviţa pe care stătuse cocoţat, închise cartea, o băgă 
în buzunarul larg al paltonului şi cu un zâmbet larg pe 
buze se apropie de Ramezan. Îşi întinse braţul pentru a 
da mâna cu acesta şi îl numi „frate”.

Ramezan nu pricepu gestul său, aşa că se trase 
brusc înapoi. Stimabilul domnişor  fu astfel nevoit să-şi 
retragă mâna şi să şi-o ducă la mustaţă. Ca să nu 
rămână cu mâna goală, o întinse şi pe cealaltă, apoi le 
duse pe amândouă la piept si îşi agăţă degetele mari de 
mânecile vestei iar cu cele rămase libere începu să se 
joace cu pieptarul scrobit, ca şi cum ar fi bătut o tobă. 
Începu pe un ton şarmant:

- Dragul meu prieten şi compatriot, într-adevăr, de 
ce ne-au adus aici? Nici eu nu pot găsi un răspuns 
„absolutement”, deşi mi-am bătut capul ore întregi. 
Nici unul „positif”, nici unul „negatif”! Nu găseşti că e 
comic să mă trateze ca pe un criminal, ca pe un 
neavenit pe mine, un tânăr „diplomé”, din una dintre 
cele mai bune familii? Nu-i de mirare, din moment ce 
avem de-a face cu un despotism ce dăinuie aici de 
secole, ale cărui fructe sunt reprezentate de nelegiuire 
şi de arbitrar. Un regat ce se mândreşte cu statutul de 
constituţional, pe care şi-l atribuie el însuşi, trebuie să 
aibă tribunale, ca nimeni să nu mai fie subiect al 
nedreptăţii. Fratele meu într-u nenorocire, nu găsiţi că 
e aşa?

De unde putea sărmanul Ramezan să înţeleagă 
asemenea idei măreţe? De unde ar fi putut să priceapă 
cuvintele străine ca „a-şi bate capul”, traducere ad 
litteram a expresiei franţuzeşti ce exprimă ideea de „a 
se gândi”? În persană în locul acestor expresii se 
foloseşte „oricât m-aş omorî” sau „oricât m-aş lovi cu 
capul de pereţi”, iar în cazul expresiei „subiect al 
nedreptăţii”, o altă traducere directă din franceză, se 
foloseşte „a fi nedreptăţit”. Când auzi cuvântul 
„subiect” (în persană cuvântul are şi sensul de 
agricultor) alături de cuvântul „nedreptate”, în mintea 
sa contrariată, Ramezan îşi închipui că domnul 
european îl crede vreun ţăran nedreptăţit de 
latifundiari, aşa că îi răspunse:

- Nu domnule, nu sunt ţăran! Locuiesc la câţiva paşi 
de vamă, în slujba unui jupân cafegiu.

Stimabilul „monsieur” îi aruncă o privire de sus, îşi 
reluă jocul cu degetele pe pieptarul vestei şi începu să 
se plimbe prin încăpere fluierând. Îşi reluă discursul de 
unde-l întrerupsese fără a ţine seama de Ramezan:

- „Revolution” fără „evolution” este o idee de 
neconceput! Noi, tinerii din ziua de astăzi trebuie să ne 
facem o datorie din a îndruma naţiunea pe calea cea 
bună! În ceea ce mă priveşte, am scris un „article” 
amplu pe acest „sujet”, în care am demonstrat cu o 
claritate orbitoare faptul că nimeni nu ar trebui să 
renunţe la această responsabilitate faţă de semeni săi. 
Fiecare trebuie să-şi ajute patria după „posibilite” şi să-
şi facă o datorie din asta. Aceasta este calea spre 
progres! Decadenţa ne ameninţă deja şi din păcate 
cuvintele noastre nu au niciun efect asupra oamenilor! 

Bine spunea Lamartine în legătură cu acest subiect.....
Şi domnul „filosof” începu să recite câteva poezii în 

franceză, pe care din întâmplare le cunoşteam. Ştiam 
cu siguranţă că aparţin scriitorului şi poetului francez 
Victor Hugo şi că nu au nici o legătură cu Lamartine.

Ramezan, îndată ce auzi acest discurs fără cap şi 
coadă, se pierdu de tot cu firea, se trase uşor spre uşa 
temniţei şi începu să plângă şi să ţipe aşa de tare, încât 
la uşă se adună o mulţime de oameni. O voce 
grosolană se auzi din spatele uşii:

-  Măi nenorocitule, ce naibii ai păţit de strigi aşa? 
Că doar nu te strânge cineva de gât?! Dacă nu te 
potoleşti îi chem pe ăia să-ţi închidă gura!!

Cu o voce scăzută băiatul începu să se milogească şi 
să se jeluiască:

- Oameni buni, ce vină am eu? Dacă sunt hoţ, atunci 
9să-mi taie mâna ! Dacă sunt un criminal, atunci să-mi 

bată potcoave în tălpi, să-mi înfigă aşchii sub unghii, în 
fine, să-mi facă de petrecanie, dar pentru numele lui 
Dumnezeu şi al profetului său, să mă scape odată din 
temniţa asta şi din mâinile nebunilor şi posedaţilor 
acestora! Pe profet, îmi pierd minţile!! M-aţi îngropat 
aici cu trei nebuni. Unul, bată-l Dumnezeu, e străin, la 
care dacă te uiţi numai, trebuie să-ţi ispăşeşti imediat 
păcatul. Stă acolo cocoţat ca o bufniţă şi te priveşte de 
parcă ar vrea să te mănânce! Ceilalţi doi, la fel! Unul nu 
scoate o vorbă omenească şi amândoi sunt posedaţi! De 
unde ştiu eu dacă nu cumva le trece prin cap să mă 
strângă de gât?!! Şi atunci cine o să răspundă în faţa lui 
Dumnezeu?!

Sărmanul Ramezan n-a mai putut scoate niciun 
cuvânt în plus şi a început să plângă, înecându-se în 
hohote. Aceeaşi voce nesuferită se auzi din nou din 
spatele uşii, aruncând o serie de sudalme, ca nişte 
săgeţi aprinse îndreptate spre inima îndurerată a 
băiatului. 

În acel moment mi s-a făcut milă de Ramezan şi m-
am apropiat de el punându-i o mână pe umăr:

- Măi băiete, de unde să fiu eu străin?! La naiba cu 
europenii ăştia, sunt iranian şi musulman ca şi tine! De 
ce ţi-ai pierdut curajul? Ce s-a întâmplat? Eşti un tânăr 
de toată isprava, de ce te-ai pierdut aşa cu firea?

Cum a văzut că într-adevăr înţeleg şi mai şi vorbesc 
pe limba lui, mi-a luat mâna şi a prins a o săruta 
cuprins de aşa o bucurie, de parcă lumea întreagă ar fi 
fost a lui.

- Ce gură binecuvântată, eşti un înger, nu alta! 
Dumnezeu din ceruri te-a trimis să-mi salvezi sufletul!

- Fiule, stai liniştit! Nu sunt nici pe departe un 
înger, deşi uneori mă îndoiesc chiar de a fi om. Un 
bărbat trebuie să fie tare, la ce-ţi foloseşte plânsul? 
Potoleşte-te până nu te vede vreun amic de-al tău şi ai 
să fii de râsul tuturor!

- Bată-i-ar Dumnezeu să-i bată pe nebunii ăştia doi! 
Zău că era să-mi pierd minţile! Aţi văzut că nu 
pricepeau o iotă din ce le spuneam şi că vorbeau într-o 
limbă diavolească?

 - Frăţioare, oamenii aceştia nu sunt nici posedaţi şi 
nici nebuni, sunt fraţi de-ai noştri, iranieni şi 
musulmani!

Auzind acestea Ramezan îmi aruncă o privire 
nedumerită şi începu să râdă în hohote. Apoi spuse:

- Zău, domnule, mă luaţi peste picior?! Dacă aceştia 
sunt  iranieni, atunci de ce  vorbesc într-o limbă care nu 
seamănă cu cea omenească?

- Ramezan, şi limba pe care o vorbesc dumnealor e 
tot persană, doar că... Era însă clar că nu avea să creadă 
o iotă şi, slavă Domnului, avea destulă dreptate. Nici 
într-o sută de ani n-avea cum să mă creadă, aşa  că nu 
avea rost să mai insist.

Am vrut atunci să schimb subiectul, când dintr-o 
dată uşa temniţei se deschise la perete şi înăuntru intră 
temnicerul :

- Răsplătiţi solul care aduce vestea bună şi mergeţi 
în plata Domnului! Sunteţi liberi cu toţii!

La aşa o veste, în loc să sară în sus de fericire, 
Ramezan mă trase de haină şi-mi zise:  

- Zău că spun asta de fiecare dată când vor să dea 
un prizonier pe mâna călăului, ferească Dumnezeu!

Bineînţeles că frica lui Ramezan era fără motiv. Dis-
de-dimineaţă, oficialul vamal fusese schimbat din nou 
şi, în locul celui proaspăt venit, venise un altul, la fel de 
important şi de zelos, ce urmărea să ajungă la 
conducerea provinciei Raşt. Pentru a anula orice ordin 
al oficialului proaspăt plecat, primul lucru pe care-l 
făcu după venirea în Anzali, fu să elibereze pe cei 
închişi iar noi i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru 
asta. Ieşind pe uşa temniţei văzurăm un tânăr care 

10după vorbă şi port părea a fi din Khui sai Salmas , 
adus pe sus de aceeaşi soldaţi de dimineaţă. Într-un alt 
fel de persană, care mai apoi mi-am dat seama că era 
un dialect de Istanbul, îşi „expunea” la rândul lui 
situaţia în faţa oamenilor cerându-le „îndurare” şi 
„solicita” să fie lăsat să vorbească. Ramezan îi aruncă o 
privire şi spuse cu toată mirarea:

- În numele lui Dumnezeu cel milos şi milostiv, încă 
unul!! Doamne, azi te-ai hotărât să-ţi trimiţi aici toţi 
nebunii şi idioţii ?! Nebănuite sunt căile Tale!!!

Am vrut din nou să-i explic că şi tânărul acesta era 
tot iranian şi că limba sa era tot persană, însă m-am 
temut să nu creadă iar că vreau să-l iau peste picior. 
Aşa că am plecat mai departe în căutarea unei trăsuri 
care să mă ducă la Raşt. La câteva minute după aceea, 
mă aflam în trăsură împreună cu stimabilul şeic şi cu 
domnul „european”, pe picior de plecare, când îl văd 
pe Ramezan apropiindu-se în fugă. Veni lângă mine, 
îmi  puse în mână un pumn de fistic înfăşurat într-o 
batistă şi îmi şopti la ureche:

- Mă iertaţi că vă spun, dar cred că nebunia celor 
doi v-a atins şi pe dumneavoastră! Altfel cum aţi avea 
curajul să călătoriţi împreună cu ei?

- Eu nu sunt un fricos ca tine, i-am răspuns.
- Mergeţi cu Dumnezeu şi de câte ori simţiţi că vă 

pierdeţi curajul, mâncaţi din fisticul ăsta şi amintiţi-vă 
de robul dvs.

Biciul vizitiului pocni în aer şi pornirăm la drum. 
Deşi i-am simţit lipsa lui Ramezan, ne-am distrat de 
minune pe drum, mai ales când observarăm trecând pe 
lângă noi trăsura unui alt „nou oficial vamal” gonind 
spre Anzali. 

Septembrie 2009 

1 Ghilan (Gilan): Gēlän', provincie din NV Iranului, are la nord 
Marea Caspică, la SE Munţii Elburz; trecut tumultuos, alipită 
Persiei sub dinastia Safavidă, apoi împărţită/ disputată între 
Iran, Rusia (a fost republică sovietică un timp) şi Maria Britanie. 
Din 1921 a revenit la Iran.
2 Bandar-e Anzali sau Banzar Anzali, pe scurt Anzali, este un 
oras din provincia Ghilan.
3 Capitala provinciei Ghilan.
4 Un timp au fost simbolurile stemei Iranului.
5 Cartier al Teheranului.
6Ar putea fi vorba despre Abbas I, supranumit „cel Mare”, şah 
din dinastia Safavidă; a domnit în Persia între 1588-1629, fiind 
cunoscut şi pentru extinderea teritoriului statului (a dus războaie 
dure contra otomanilor, dar şi uzbecilor) şi pentru reforme.
7 În turcă - besmele, în arabă basmala/ Bi-smi-llah; În numele lui 
Dumnezeu. Folosită în locul frazei bismi-llāhi ar-rahmāni ar-
rahīmi; în turcă: Bismillâh-a-Rahman-a-Rahim, În numele lui 
Allah, Cel Milos şi Milostiv; cu ea începe fiecare sura din Coran. 
8 Versetul 255 din sura a doua, A vacii/ Al-Baqara, Surah-e-
Baqar, din Coran; denumit astfel după cuvântul „kursi”, care 
apare în el. În privinţa acestui cuvânt sunt dezbateri între 
înţelepţi; Tabari (Tafsir al-Tabari: sub Ayat al-Kursi. Imam al-
Tabari) scrie cum companionii lui Muhammad se contraziceau 
asupra înţelesurilor lui, unii susţinând că nimeni nu poate şti 
exact ce înseamnă, doar Allah. Alţii spuneau că acest cuvânt, 
aici, se referă la Ştiinţa/ Cunoaşterea lui Allah, care cuprinde tot 
ce e în Cer şi pe Pământ. Alţii că se referă de fapt la Tronul lui 
Allah (un alt cuvânt pentru tron este şi „kursi”), care ar cuprinde 
Cerurile şi Pământul. Hafiz Ibn Kathir (în Tafsir Ibn Kathir), 
scrie, printre altele, că acest cuvânt înseamnă „ceea ce ştie 
Allah”, şi că aceasta cuprinde Pământul cu tot ce e pe el. Există şi 
opinia că acest cuvânt e creat chiar de Allah. După alţii ar putea 
chiar să fie legat de un sunet ca un scârţâit al Tronului lui Allah - 
Qadi Shawkani (Fath al-Qadir) scrie că în lanţul de transmiţător 
al acestui hadith despre scârţâit ar fi un anume Abdullah bin 
Khalifah; După Allamah al-Allusi al-Hanafi (în Ruh al-Mani) 
nimeni, în afară de Allah nu ştie ce înseamnă exact. Sunt numai 
parte din dezbaterile legate de acest verset din sura a II-a, 
privind acest cuvânt. George Grigore, în versiunea în limba 
română a Coranului, alege varianta cea mai răspândită – Al-
Kursi: Scaun/ Tron: „Tronul Său este mai întins decât 
cerurile…” (Coranul, traducere, prezentare, note şi index G. 
Grigore, Editura Kriterion, Bucureşti, 2000, 49.)
9 Sunt diverse pedepse pentru diverse fapte, aplicate faptuitorilor 
în islam.
10 Salmas - oraş la cca. 840 km de Tehran. Khui sau Khoy/ Khuy/ 
Khvoy/ sau în azeră - Xoy (cca 800 km de Tehran, în NV), fosta 
capitală a emiratului cu acelaşi nume, localizat pe Drumul 
Mătăsii; limba vorbită în Khui este azera, dar se vorbeşte şi 
persana. În trecut, aceste numele acestor două oraşe au fost 
legate şi de o rebeliune a kurzilor din tribul Shakkak (Abdui 
Shikak, după David McDowall, A modern history of the Kurds, 
I.B. Taurus, Londra, 2007, p. 215), sub conducerea lui  Ismail 
Agha Simku (Simqu, în altă grafia agretă de McDowall), soldată 
cu veritabile masacre ale asirienilor şi armenilor, după 

 (Kurds & Formation of Central Government in Iran, 
ed. a II-a, care citează despre aceste evenimente din cărţile 
istoricului Ahmad Kasravi, din Tarikh-e Hejdah Saleh-e 
Azarbayjan, vol. 2 p. 831).

Sam 
Ghandchi

(Versiunea în limba română: Carmen IONICĂ; 
prezentare şi note: Marius CHELARU)
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Academia Păstorel
Era o seară de vară, într-o ţară oarecare, aflată pe un continent numit nu se ştie de ce, bătrânul 

continent, cu toate că el avea exact aceeaşi vârstă că şi celelalte. Aşa cam pe la mijlocul telenovelei 
de maximă audienţă se întrerupse, fără nici un avertisment, curentul electric. Faptul, în sine deloc 
surprinzător, stârni reacţiile obişnuite. Populaţia urbană, în marea ei majoritate, se puse pe înjurat 
după cum urmează: societatea ELECTRICA, salubritatea, primăria, guvernul, preşedinţia, 
N.A.T.O. sau, şi mai bine, Uniunea Europeană, războiul din IRAK, masoneria, mă rog, tot ce ştia 
fiecare, dar fără nici o discriminare, cu belşug de metafore şi fantezie. Telefoanele sunau fără 
încetare la dispeceratele din teritoriu ale societăţilor de electricitate, la care nu mai răspundea 
nimeni, pentru că nici ei nu ştiau ce se întâmplă. O foarte mică parte dintre oameni, cei cu 
memorie, îi mai înjurau şi pe extratereştri, deoarece îşi aminteau ei foarte bine, în trecut, aceştia se 
mai ţinuseră de astfel de pozne pe care nătăfleţii le explicaseră în fel şi chip ca să-i prostească pe 
cei interesaţi de adevăr. Tinerii din discoteci, dând dovada unei perseverenţe remarcabile, nu şi-
au întrerupt activităţile de bază: băutul, datul la nară sau la venă şi unduiala în ritmul muzicilor şi 
stelelor ce li se învârteau prin cap. Oamenii aflaţi prin restaurante au constatat cu surprindere că 
pot mânca la lumina lumânărilor, fără strălucirea aceea specifică sălilor de operaţii pe creier prin 
care erau asiguraţi că nu-şi bagă furculiţa în ochi şi fără frica exploziei stomacului sau a ficatului 
din cauza orchestrei. Foarte fericiţi au fost şi îndrăgostiţii, mai ales că descopereau existenţa lunii, 
amanţii că nu mai circulau lifturile şi astfel scădea procentul de risc, fetiţele cu multă vechime în 
branşă că la întuneric se puteau da drept şcolăriţe, spiritiştii, babele ghicitoare şi evident hoţii, cu 
alte cuvinte, o parte însemnată a populaţiei active. 

Populaţia rurală, am putea spune că nu a prea observat nenorocirea din cauze oarecum 
diferite însă convergente. În primul rând erau cei pentru care electricitatea nu se inventase încă, 
apoi cei care se mulţumeau cu becurile de pe uliţă, cei frânţi de muncă sau de băutură care la ora 
aia dormeau de mult, sau cei care, deşi aveau instalaţii electrice în toată casa, nu le foloseau decât 
când era nuntă, botez, cumetrie sau lăsata secului, în rest electricitatea fiind mult prea scumpă 
pentru a o risipi. Oricum fiecare gospodar avea lampă cu gaz, lumânări pregătite pentru orice 
situaţie, chibrituri, felinare de vânt, opaiţe şi multe alte chestii necunoscute la oraş unde se crede 
că totul se rezolvă cu telecomanda. Mai bine zis, se credea până atunci, pentru că nici a doua zi 
curentul nu a revenit, deşi mătrăşirea expresă a tuturor directorilor din zona de interes fusese 
anunţată de ministru prin telefoanele speciale ca fiind de natură să restabilească imediat, dar 
imediat situaţia, iar primăriile să anunţe cum or şti ele acest lucru poporului, că vin alegerile bă, 
boilor, şi câştigă fleţii ăia de-i beştelirăm noi trei ani la rând şi ne pun pieile pă băţ, bă, cretinilor, 
lua-v-ar dracu' dă idioţi! Deşi noii directori, împreună cu prefecţii, primarii, plus lingăii puterii se 
străduiră pe cât îi ducea pe fiecare mintea să îndeplinească ordinele primite, fiind în joc interesele 
lor şi nu durerea ăluia de-i zice popor la alegeri, curentul electric nu se lăsă impresionat, 
rămânând ascuns cine ştie pe unde. În scurt timp nu mai circulă nici o maşină, nu mai apăru nici 
un ziar, televizoarele deveniră utile doar ca acvarii, radiourile nici măcar atât, consignaţiile se 
umplură de sisteme audio-video şi home cinema, lipsite de valoare de piaţă, becurile electrice 
erau folosite ca ornamente în grădini şi în general tot ce se lega de ideea de electricitate deveni 
inutil. Oamenii începură să respire un aer care, spre deosebire de trecut, nu mai era vizibil, 
dispărură migrenele şi alergiile, se reauziră cântecele păsărelelor, în schimb nu se mai auziră 
scandalurile din parlament dintre aşa zisa opoziţie şi presupusa putere. Guvernul declară 
naţiunea în pericol, starea de catastrofă şi ceru ajutorul comunităţii planetare, care trimise la faţa 
locului un înalt comisar (aceştia sunt întotdeauna înalţi, deşi cel sosit purta talonete şi se ridica pe 
vârfuri când verifica cu propria lui mână, înaltă şi ea, că lungă nu putem spune, dacă nu cumva se 
aprind becurile când manevrează EL întrerupătorul). Cum becurile nu-şi dădeau seama cu cine au 
de-a face, rămâneau stinse ca proastele şi, îngândurat, înaltul comisar petrecu câteva seri la rând 
într-un restaurant, dând o înaltă (cum putea fi altfel) apreciere feluritelor specialităţi specialităţi 
gastronomice pregătite din produse ecologice, la foc domol, de vatră, lăutarilor ce nu li se vedeau 
decât talentul şi dinţii, precum şi celor două zeiţe ale nopţii, care printr-un miracol desigur, 
produceau tot felul de curenţi, unul mai electrizant decât altul, folosindu-se, cu o remarcabilă 
dibăcie, doar de limbuţele lor trandafirii. Edificat asupra problemelor, înaltul comisar, prezentă 
forurilor diriguitoare un raport amplu în care spuse că nu este vorba de nici o catastrofă (aceste 
fiind exact definite în codurile de procedură ale comunităţii planetare) şi că în urma verificărilor 
pe teren poate afirma, fără nici o îndoială, că oamenii din acele locuri sunt fericiţi şi o duc bine, la 
adăpost de poluare, consum de droguri, accidente ecologice sau nucleare, deşertificare, boli 
psihice, deraieri de trenuri, catastrofe aviatice, electrocutări, greve, infecţii post operatorii şi câte şi 
mai câte. În zonă era exclus, pe o perioadă îndelungată, şi războiul, deoarece nu avea nici un sens 
să agreseze cineva un stat care nu producea nimic. În urma acestui raport, comunitatea răsuflă 
uşurată şi trecu la problemele serioase ale planetei, respectiv războaiele de rutină, vulcanii, 
încălzirea globală simultană glaciaţiunii şi ruperii păturii de ozon, ameninţările teroriste la adresa 
bunăstării generale, proliferarea pornografiei, a armelor chimice, a show-urilor televizate şi multe 
alte probleme cu adevărat dificile. Disperat, guvernul ţării aceleia îşi dădu demisia în bloc şi nici 
nu se mai alese vreunul deoarece nemaifiind televiziune, nici ziare, nici maşini cu girofar, iar 
hainele de firmă, ghiulurile şi brăţările nu se mai vedeau, nu mai avea nici un haz să fii demnitar, 
că nu mai ştia nimeni ce mare şi tare eşti tu, aşa că, hai, acasă măi băieţi, să ne vedem de treburile 
noastre, mai dă-i în pielea mea pe ingraţii ăştia de mocofani, că-ţi pierzi sănătatea pentru ei şi uite 
răsplata, acum nici nu mai ştiu de noi!! 

Dar şi în plan demografic se produseră mutaţii semnificative!! Populaţia urbană se trezi fără acel 
important segment de cerşetori, scormonitori în gunoaie şi boschetari fără de care nici nu se poate 
concepe civilizaţia marilor aşezări. Dispărură şi hoţii, odată cu prăbuşirea conceptului de valoare 
preexistent şi înlocuirea lui cu supravieţuirea prin muncă. În iarnă frigul mătură şi ultimele rămăşiţe 
ale vechii gândiri, împreună cu maidanezii de toate categoriile şi o bună parte a locuitorilor care-şi 
stabiliră domiciliul (un fel de a spune, că nu se mai eliberau buletine sau cărţi de identitate) la ţară. 
Primii ani au fost mai grei până când oamenii au reînvăţat să muncească, să-şi producă bunurile 
necesare traiului (acum numai de folosinţă îndelungată, termenul de unică folosinţă dispărând nu 
numai din graiul ci şi din mintea tuturor), apoi lucrurile au intrat pe un făgaş firesc, reluându-se 
obiceiurile horelor, ale sărbătorilor tradiţionale (a dispărut HALLOWEEN-ul, precum şi fermecătorul 
VALENTIN'S DAY) şi cum nu mai erau nici prezervative sau televizoare cu o prezentatoare nostimă 
care să-ţi spună când să te culci, naşterile se ţineau lanţ, semn că înainte de somn oamenii nu mai erau 
frământaţi de gânduri prosteşti.  Aproape firesc zona fu declarată paradisul turismului ecologic, 
milioane de oameni de diferite naţii venind să vadă cu ochii lor cum de este posibil să se trăiască fără 
electricitate. Şi mai uimiţi erau când localnicii dădeau dovada unei indiferenţe criminale faţă de 
telefoanele mobile 3D, laptop-uri, camere digitale, palmtop-uri şi câte şi mai câte fleacuri pe care 
turiştii le arătau cu mândrie şi pe care apoi le ofereau ca răsplată pentru o cazare şi o masă cu vestitul 
borş de fasole cu tarhon. Abia spre casă îşi reveneau din uimire că, uite, spre surprinderea lor fuseseră 
refuzaţi cu indignare şi cu asigurarea dată de localnici că ei au în pod o mulţime de jucării astea, 
printre nucile puse la uscat.  Meşteşugurile tradiţionale, morile de apă, de vânt, industria lemnului şi 
a pietrei sculptate, a îmbrăcămintei confecţionată manual ca şi încălţămintea, din piele, lână, bumbac, 
in sau mătase produsă din gogoşi nu din petrol, au cunoscut un mare succes de piaţă, deşi se 
confecţionau greu şi cu o productivitate scăzută, cum ar fi spus economiştii (spre fericirea tuturor nu 
mai existau prin acele locuri), numai că preţurile încasate erau pe deplin compensatorii. Lipsa aşa 
numitelor programe sociale, eliminase de mult parazitismul social şi se considera normal să trăiască 
numai cine este în stare să o facă, ceea ce a acţionat în timp ca un veritabil sistem de selecţie naturală 
cu efecte în planul sănătăţii, la asta contribuind şi dispariţia sistemului sanitar de care, pe vremuri, se 
plângea toată lumea. Cei ce nu munceau din diferite motive, emigrau în lumea cealaltă, aia bună, 
bună de tot, fiindcă în aia bună din restul continentului, nu aveau cum, că nimeni nu avea paşaport. 
Au reapărut desigur babele cu leacurile lor naturiste, mult mai eficiente după cum apreciau străinii, că 
numai ei aveau cum să facă diferenţa, ierburile de leac având mult mai mare căutare la export decât 
pe vremuri oţelul, cimentul sau îngrăşămintele chimice. Dispăruse şi fierul vechi de peste tot, în parte 
vândut, în parte transformat în unelte agricole de fierăriile săteşti, pădurile ocupau cea mai mare 
parte a suprafeţelor şi erau pline de animale considerate pe vremuri dispărute ca specie, de vânat se 
vâna cu suliţa, cu arcul sau cu nişte capcane rudimentare, la fel se şi pescuia. Şi fiindcă acum nimeni 
nu mai considera asta un sport, trofeele nu mai împodobeau holurile vilelor de lux şi nici peştii nu 
mai erau scoşi din apă pentru a fi pupaţi pe bot ci pentru a-şi îndeplini rolul biblic de hrană pentru 
oameni.  E drept că, din când în când, în zonă apăreau tot felul de indivizi îmbrăcaţi în haine de 
camuflaj şi pălărioare cu pană de cocoş, purtând încruntaţi puşti cu lunetă, hotărâţi parcă să mântuie, 
precum sfântul GHEORGHE, omenirea de dihăniile din acele locuri, dihănii despre care se vorbea în 
şoaptă pe la sindrofiile lor cinegetice. Numai că, fiarele din acele păduri nu erau pregătite pentru un 
astfel de eveniment, nu erau hrănite la ocol, nu primeau sedative şi nu stăteau legate cu lanţul de 

Infatuatul           
Margareta Faifer

Întors în ţară mândru mi s-a
Mărturisit (nu spune-oricui),
Că pân’ şi Turnul de la Pisa
S-a înclinat…în faţa lui.

Aritmetică citadină
           Nicolae Ţaţomir

Stradela din periferie
Cu-atâtea gropi creştea lunar,
Încât a trebuit să fie,
Închisă pentru inventar!
           
Unui poet

                   Nicolae Ţaţomir
Cum în fiecare rimă
El comite câte-o crimă,
Volumaşul lui stingher
Nu-i volum, e cazier!

   Unuia
         Jean Buhman

Cine poate să-nţeleagă,
Într-un cap cât gămălia,
Cum de-a încăput, întreagă,
Coşcogeamite prostia!

Paradox feminin
          Jean Buhman

E-o rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi prin uşa larg deschisă
Ce poţi vedea prin…borta cheii.

Vinul de Pietroasele 
  Constantin Iuraşcu-Tataia

Vorbind de Pietroasele, sunt în măsură 
S-afirm, peremptoriu, cu creier lucid, 
Că munca şi mintea în timp prefăcură 
Tot aurul gotic în aur lichid.

Rondelul zorilor de zi
                        Amalia Crusos

Natura-i încă adormită
Şi-n neguri vagi, uşor pitită
Alene-ncepe să transmită
Că-n plus o noapte e gonită.

Iar noua zi vădit zorită
Exclamă tare şi pripită:
„Natura-i încă adormită
Şi-n neguri vagi, uşor pitită!”

Pe creasta muntelui ivită
O rază parcă rătăcită
Întruna zice fâstâcită:
„Caleaşca soarelui-i pornită!”

Peste natura adormită.

   Rondelul senzaţionalului
                          Constantin Iuraşcu- Tataia

Vizează unii doar senzaţionalul 
Citind din ziare ştirile-pistol, 
Au creier care macină în gol 
Bârfeala, invectiva şi scandalul. 

Catastrofa Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Ei vor picanterie de subsol, 
Crezând că-n viaţă este principalul; 
Vizează unii doar senzaţionalul 
Citind din ziare ştirile-pistol. 
 
Ei nu apreciază raţionalul, 
Le place amănuntul din nămol, 
Şi credincioşi acestui protocol 
Reţin din viaţă numai trivialul. 
Vizează unii doar senzaţionalul. 

Talent incontestabil 
  Ştefan Boboc

Actor dotat şi fără trac 
Ce prin gazete-i scos în faţă, 
Observ că-n rol de prostănac 
Fantastic joacă, ca şi-n viaţă. 
  
Propunere 

  Ştefan Boboc
Ca să devină iar umani 
Figurile parlamentare 
Propun din patru-n patru ani 
Să fie daţi la reciclare

Strofe cu suspensie
                                     Vasile Vajoga

Analizând concret,cu ochiul critic,
Activităţi ce-n Parlament sunt nule,
Vedem că-n spaţiul socio-politic
Probleme în SUSPENSIE-s destule.
 
Iar presa ,care-i liberă prin lege,
Se laudă cu veghea-i veşnic trează,
Că dă-n vileag,că face şi că drege
Şi...puncte de SUSPENSIE urmează...
 
Chiar atmosfera - după cum susţine
Un buletin cu analize clare -
E poluată drastic cu toxine
Şi pulberi în SUSPENSIE, se pare;
 
Iar când edilii sunt porniţi să sape
Pavajul urbei, tributari rutinii,
Un drum cu dâmburi,hopuri şi hârtoape
Îţi face praf SUSPENSIA maşinii...
 
Deci, e normal să facă garagaţă
Un grup de numeroşi pensionari,
Scandând spontan la Parlament în faţă:
- SUS PENSIA, stimaţi parlamentari!

 Rondelul fraternităţii
Vasile Larco

              
De când bravi s-au instalat
Copie acel apus:                                         
Şefi pe cine-au vrut au pus
Nimeni nu i-a deranjat.

Bani să aibă şi-au impus,
Nu le fie cu bănat!
De când bravi s-au instalat
Copie acel apus…

Mâna-n grabă ei şi-au dat
Toţi aleşii, cum am spus,
Ştie Dumnezeu de sus,
Ce-au promis au şi uitat
De când bravi s-au instalat.

Septembrie 2009 

copac în bătaia puştii. Fiind deci ele atât de proaste şi hămesite adeseori din temerari mai rămânea 
doar pana de la pălărie sau vreun ciot de puşcă rupt de fioroşii colţi ai bestiilor necivilizate. 

Chiar şi religiile se revigorară, apropiindu-se de nevoile fireşti ale oamenilor, iar aceştia nu mai 
mergeau la biserică ca să-i vadă lumea sau să asculte cântece la sintetizatorul de voce ci pentru că 
inima lor, curăţată de multe ispite, trăia simplu adânca bucurie a iubirii întru DOMNUL. Pe scurt, 
deşi statisticile arătau că locuitorii acelor pământuri erau printre cei mai bogaţi de pe continent, 
veniturile realizate din turism şi vânzarea produselor specifice fiind uriaşe, (ce-i drept nu funcţionau 
nici băncile care mor de dragul bunăstării clienţilor) ei nu doreau cu nici un chip să se modernizeze, 
trăiau ca nişte primitivi, ceva de neînchipuit pentru civilizatul continent, drept care regiunea a fost 
declarată rezervaţie a naturii, civilizaţii băgându-i în mă-sa pe localnicii cei încăpăţânaţi, după cum 
suna o formulă foarte mult uzitată pe acele meleaguri, ceea ce nu i-a împiedicat pe băştinaşi să declare 
că lor li se rupe şi că ei aşa sălbatici cum sunt o duc bine şi n-au nevoie de altceva. Adică, vezi bine, 
cu alte cuvinte, erau fericiţi nesimţiţii, dând bătaie de cap altor guverne, lua-i-ar dracu' să-i ia, de 
dobitoci! 
Dar, după cum atât de bine ştim, fericirea în lumea asta este ceva suspect de trecător, prin urmare, 
într-o bună zi, la fel de misterios cum dispăruse, curentul electric reapăru!! Omenirea răsuflă uşurată, 
iar primitivii începură din nou să înjure, că asta nu uitaseră! De data asta însă, primii pe listă erau 
extratereştrii cu tot neamul lor de hahalere ce se ţin numai de porcării şi de experienţe riscante, pe 
pielea altora, bineînţeles!  



27CRONICA

degustări cultural - literareAş strînge timpul de gîtul lui subţire, 
arzînd uleiul individual al spiritului1

 Motto: "să nu crezi că tu ai dreptate
şi că vei vedea

pe drumul Damascului"
                                                                                          

Liviu Apetroaie

Din Dacia literară, nr. 85 (4/2009) semnalăm 
interviurile realizate de Călin Ciobotari cu Eugen 
Uricaru ("Literatura română este necunoscută în Europa") şi 
Mircea Popovici ("Dom'le, şi mie mi-era frică de cartea 
asta!"), respectiv, dialogul asumat de George Stanca cu 
Anca Elena Cojocaru ("Doamne, ce frumoasă e viaţa!"). În 
nota obişnuită scriu Alexandru Zub ("Jale în Basarabia, 
durere în Bucovina"), George Popa (Frumos şi sublim), Ion 
Ţurcanu (Istorie posibilă şi reală la Constantin Noica), Ilie 
Danilov (Născut pentru suferinţă şi glorie – Brodski), 
Grigore Ilisei (Viorel Munteanu, un împlinitor), Stelian 
Dumistrăcel (Un canonic savant: Timotei Cipariu), Daniel 
Corbu (Scriitorul român şi "istoriile" literaturii), Emanuela 
Ilie (Memoriile lui Valeriu Anania. Et ad inferos ego), Ioan 
Holban (Un istoric în lumea literaturii), Lucia Dărămuş 
(Nobleţea sufletului feminin – Cornelia Blaga-Brediceanu). O 
evocare sensibilă şi caldă (Charlotte Sibi  – "domnişoara de 
franceză"), semnează Felicia şi Olivier Dumas.

În Arca arădeană, nr. triplu (4, 5, 6), am găsit un 
interesant dialog (Nobleţea cărturarului) cu Viorica Patea, 
"reputată profesoară de literatură nord-americană la 
Universitatea din Salamanca", care "şi-a găsit timp şi 
pentru traducerea şi promovarea literaturii române şi a 
început această întreprindere, prin ediţii excepţionale, 
dată fiind minuţiozitatea notelor de subsol, acurateţea 
traducerilor şi pertinenţa informaţiilor furnizate în 
posfeţe." În rest, eseuri şi cronici literare semnate de 
Ciprian Vîlcan (Teologia albinoşilor), Vasile Dan (Poeme cu 
dedicaţie), Gheorghe Mocuţa (Daniel Vighi: incursiuni şi 
prăzi literare dintr-un război cu lumea), Lajos Notaros 
(Eseuri despre ce ar fi fost dacă n-ar fi fost), Romulus Bucur 
(Departe de lumea dezlănţuită), Carmen Neamţu (Nu-I uşor 
să argumentezi convingător), Mircea M. Pop (Secvenţe 
literare germane), Gheorghe Lazea (Trilogia culturii 
instrumentată politic şi infestată ideologic), poezie (Ioan 
Dan Bălan, Liviu Georgescu, Mircea Stepan, Constantin 
Dumitrache, Mircea Pascariu), proză-jurnal (Radu 
Ciobanu). Onisim Colta o prezintă pe titulara Albumului 
(Doina Mihăilescu – întru(chi)pări ale tăcerii), ilustrat cu 
douăsprezece impecabile reproduceri color! 

Familia, nr. 6 (523), se deschide cu editorialul semnat 
de Ioan Moldovan (Familia 20): "Dintre cei care la 
cumpăna dintre 1989 şi 1990 trăiau, scriau, redactau 
Familia, arzînd uleiul individual al spiritului pentru a 
întreţine vigoarea unificatoare a unei publicaţii de cul 
tură cu untrecut, pe cît de recunoscut, pe atît de 
angajant, se mai află astăzi în redacţie – nu doar în caseta 
ei, cît mai ales în efortul de a păstra prestigiul dobîndit al 
revistei – Ion Simuţ, Traian Ştef şi subsemnatul. […] 
Continuăm. […] Libertatea, ca şi poezia, este mai grea. La 
20 de ani de libertate, Familia nu-şi poate dori decît să-şi 
asume greutatea de a-şi continua istoria şi destinul." Şi o 
face cu succes! Gheorghe Grigurcu (Fişele unui 
memorialist), Al. Cistelecan (Sorioara lui Coşbuc), 
Alexandru Vlad (Memento), Vasile Dan (Un fenomen 
discret: cultura vie), Alex Ştefănescu (Originalul şi copia), 
Traian Ştef (Ţiganiada sau Tabăra-Ţiganilor), Iosif-Cristian 
Paşcalău (Teofil Răchiţeanu – Din vechi scrinuri adunate), se 
citesc cu încîntarea dintotdeauna. Poezie atent selectată 
(Liviu Apetroaie, Mihaela-Claudia Condrat, Petru 
Covaci, Alexandru Virgil Iordache, Gheorghe Izbăşescu, 
Lucian Parfene, Viorica Răduţă, Ion Scorobete, Lucian 
Scurtu, Teofil Răchiţeanu, Ioana Miron), proză de 
calitate, semnată de Radu Aldulescu (Primăvara 
sinucigaşilor), Flori Bălănescu ("Bughi Mambo Rag"), 
Daniel Dragomirescu (Domul invalizilor), la care se 
adaugă recenzii pertinente asumate de Vlad Puescu, 
Mircea Morariu, Ioan Moldovan, Marius Miheţ, sau 
Cornel Munteanu, structurează un număr de revistă 
semnificativ pentru ceea ce reprezintă Familia azi!

Convorbiri literare, nr. 7 (163) se deschide cu un 
comentariu semnat de Cassian Maria Spiridon (Matei 
Călinescu şi feţele modernităţii): "Cele cinci feţe ale 
modernităţii sînt decelate în tot atîtea eseuri, fiecare 
centrat, în ordine, pe modernism, avangardă, decadenţă, 
kitsch, postmodernism; ultimul iluminînd indirect 
celelalte faţete, prin accentul pus pe strategia retractării 
sau palinodia – calitate esenţială a spiritului postmodernist. 
[…] Excelentul critic şi eseist Matei Călinescu, de curînd 
plecat dintre noi, propune, prin Cele cinci feţe ale 
modernităţii, o carte fundamentală pentru înţelegerea 
socio-culturală a paşilor modernităţii în ultimul veac şi 
jumătate, propunînd un edificiu teoretic admirabil, 
marcat de certitudinile erudiţiei." O masă rotundă, cu 
participarea lui Nicolae Stroescu-Stînişoară, Pavel 
Chihaia şi Viorel Mehedinţu (datată München, aprilie 
1984, Radio Europa Liberă), dezbate Relaţia dintre cultură 
şi religie în Ţările Române: "o discuţie cu deschideri foarte 
largi […] în ceea ce priveşte raportul dintre cultură şi 
religie."  Dora Pavel, într-un dialog incitant cu Gheorghe 
Grigurcu (Unicitatea fiecăruia dintre noi, condiţia sa cu o 

cosmică reverberaţie), un grupaj In memoriam Dumitru 
Irimia (asumat de Ioan Milică şi Ana-Maria Minuţ), un 
altul, Centenar Constantin Noica (cu participarea lui 
Anton Adămuţ, Adrian G. Romila şi Maria 
Cogalniceanu), poezie (Ion Beldeanu, Florin Caragiu, 
Daniel Mureşan), proză (Din umbra munţilor Borta), 
semnată de Gheorghe Mocanu, cronică literară (Ioan 
Holban, Cristian Livescu, Constantin Dram, Dan 
Mănucă, Emanuela Ilie, Gellu Dorian) şi nu în ultimul 
rînd Vitrina cărţilor, însufleţită de entuziasmul mereu 
tînăr al lui Emilian Marcu, rotunjesc, ca de fiecare dată, 
un număr consistent.

Revista nouă nr. 6(51) îl celebrează pe Constantin 
Trandafir, cu ocazia împlinirii a 70 de ani. La mulţi şi 
rodnici ani! Semnează Theodor Codreanu (Echilibru şi 
umor), Gherasim Rusu Togan (Constantin Trandafir şi 
spectacolul lumii cîmpinene), Ion Lilă (La mulţi ani, 
Constantin Trandafir), Iulian Moreanu (Aşa l-am 
cunoscut…), Ieronim Tătaru (La aniversarea Domului 
Constantin Trandafir), Radu Ulmeanu (Prietenul bun), 
Radu Voinescu (Un critic de formaţie clasică). Sărbătoritul 
însuşi semnează, pe lîngă paginile de jurnal (1989 Din 
primăvară pînă în toamnă), două consistente articole 
(Eminescu şi Caragiale, respectiv, Jocul cu chestionarul lui 
Proust). Am mai reţinut contribuţiile semnate de Codruţ 
Constantinescu (Descoperind lumea pentru a o povesti), 
Mircea Teculescu (Dincolo de exotismul poeziei de sorginte 
niponă şi Festival internaţional de haiku), Victor Sterom 
(Vasile Larco – Semnalul de alarmă într-o lume criticabilă şi 
Valeriu Stancu – Timpul regăsit în raport cu misterele 
existenţei) alături de poemele lui Harivanshrai 
"Bachchan" Shrivastav (în traducerea Ioanei Ursu), 
Nexhat Rexha (traduceri de Baki Ymeri), Denise Riley (în 
tălmăcirea lui Eugen Evu), Alexandra Văcăroiu, Ionuţ 
Caragea, Lucian Gruia şi Monica Tătaru. Altfel spus, un 
număr de excepţie!

Poezia, nr.2 (48), vară 2009, are ca temă Poezie şi 
somn. Editorialul semnat de Cassian Maria Spiridon (Sub 
semnul lui Hypnos sau proba poeziei) conchide: "E greu să 
fii treaz, e aproape imposibil. Şi bunul Homer aţipea 
uneori. Cum spunea Mircea Eliade în Istoria credinţelor şi 
ideilor religioase: A rămîne treaz înseamnă a fi pe deplin 
conştient, adică: a fi prezent în lumea spiritului. Ce altceva 
se cere poetului de vrea să treacă proba poeziei, să 
acceadă la nemurire întru spirit? Cîţi dintre slujitorii 
Muzelor şi Charitelor trec această probă!? Se vede că 
foarte puţini." Am mai reţinut dialogul Amelei Stănescu 
cu Ionuţ Caragea (Cred în internet ca descoperire şi mijloc de 
evoluţie către literatura pe suport fizic), eseurile semnate de 
George Popa (Poetica somnului la Eminescu şi Blaga), Liviu 
Pendefunda (Zeii ascunşi sub poala lui Dumnezeu), Cristina 
Rusu (Exaltarea sufletească a Sfinţilor imnografi în cîntări la 
Adormirea Maicii Domnului), Daniel Corbu (Poezie şi 
confesiune), Daniel Dragomirescu (Poezia între Cuvînt şi 
Cugetare: Ora răzleaţă de Tudor Arghezi). În rest multă 
poezie (ca de fiecare dată atent aleasă, traduceri, recenzii 
amiabile). Un număr cald, de vară!

În trei numere consecutive (31, 32, 33) din România 
literară, Gheorghe Grigurcu (Recitindu-l pe Alexandru 
Paleologu) surprinde cu exactitate şi admiraţie esenţele 
tari din eseistica lui Conu Alecu: "Gîndindu-mă cum l-aş 
putea caracteriza succint pe Alexandru Paleologu, m-am 
oprit la următoarea formulă: e opusul lui Monsieur 
Homais, faimosul personaj flaubertian care era, în 
cuvintele eseistului nostru, prostul absolut, sigur de sine şi 
pozitivist, prost ştiinţific, fals om cultivat, un fel de tęte de fil 
al stîngii intelectuale occidentale. Departe de morga 
autorităţii suverane, de prezumţia omniscienţei, de 
pozitivismul transferat pe meleagul umanioarelor, de 
gauchismul perfid ori numai bornat care a făcut atîtea 
ravagii, autorul Interlocuţiunilor se plasează în spaţiul 
unei inteligenţe acute, gata a sfîşia vălurile 
prejudecăţilor, orientate de un moralism pururi chemat 
în ajutor. Un moralism sceptic, dar mai cu seamă 
jubilant. Avînd oroare de convenţiile uzate, de toate 
formalismele, de pedanterie (Goethe socotea că 
pedanteria e în fond un diletantism!), Al. Paleologu se 
pronunţă în numele unui bun simţ intratabil care e 
naturaleţea spiritului. Dispunînd de o solidă formaţie şi 
informaţie culturală, nu ezită a veşteji gustul teoretizării, 
atît de curent, al inventării de teorii şi de simboluri şi de 
structuri ritualice, ce îi apare arbitrar în extinderea sa 
peste limitele acceptabile. […] Constanta lui Al. 
Paleologu rămîne libertatea spiritului. Aceasta e 
asigurată, în răspăr cu latura lui Monsieur Homais de 
"prost ştiinţific, fals om cultivat", prin refuzul vreunui 
prefabricat al gîndirii, a vreunui corp teoretic stabil care 
se aplică precum o grilă asupra infinit variatei, infinit 
mobilei fenomenologii existenţiale. […] Al. Paleologu 
cultivă, ca urmare a libertăţii (a libertăţilor) de care face 
uz, un tip de lirism al ideilor. Practică, presupunem, cu 
încîntare, spărturi în zidul şabloanelor printr-o 
confesiune analitică ce conturează un lirism sui generis. 
E o partidă elegantă de propoziţii uneori şocante, ce nu 
coboară însă niciodată la o treaptă grosieră, ci rămîn pe 
fundalul personalităţii care le emite precum mostre de 
rafinament."

Bilunarul cultural Verso, nr. 63 (16-30 iunie), 
cuprinde un consistent dosar Corectitudinea politică 
(alcătuit de Vlad Mureşan şi Dragoş Moldoveanu): 
"Caracteristica principală a corectitudinii politice este 
substituirea retorică a adevărului cu binele. În numele 
unui bine proferat, adevărul real este sacrificat. Discuţiile 
pur intelectuale privitoare la adecvarea judecăţii la 
natura realului sunt substituite, ca în marxism, cu o 
retorică victimară, prin care inamicul este diabolizat 
înainte de a fi ascultat." Semnează Cristian Şildan (Ce este 
corectitudinea politică?), Ana Petrache (De la mitologia PC 
la mitologia CP), Dragoş Moldoveanu (Un nou cod al 
valorilor şi Societatea patologică sau denaturarea realităţii 
prin corectitudinea politică), William S. Lind (Originile 
corectitudinii politice) şi Horaţiu Marius (Sfîrşitul inversat – 
obsesia şi terorismul "relativismului universal"). Un număr 
incitant şi dens din care am mai reţinut: dialogul dintre 
Andrei Marga şi Eveline Goodman-Thau ("Mesia creştin 
ar fi mers la Auschwitz, ar fi preferat să îşi însoţească 
comunitatea acolo"),  alături de contribuţiile semnate de 
Adrian Tătăran (Barbaria – prolegomene la o interpretare 
filosofică), Alexandru Stanciu (Istoria culturală. Modele 
naţionale în plină globalizare), Ion Mureşan (O istorie cinică 
şi grotescă) şi grupajul din Obiectiv, intitulat Texte, din al 
cărui Argument (semnat de Luigi Bambulea) am reţinut: 
"Demarat ca un program de promovare a teoriei literare 
(mai exact, a preocupărilor de teorie literară) într-o altă 
accepţie decît ca anexă a unor probleme de alte naturi, 
TEXTE presupune la această oră cel puţin trei proiecte 
complementare: revista de teorie literară (ajunsă deja la 
numărul 2), colocviul de teorie literară (a cărui primă 
ediţie s-a desfăşurat între 6-7 iunie la Bucureşti), 
respectiv site-ul de teorie literară (pe care echipa 
coordonată de Bogdan Niţă îl are în lucru)."

Un număr elegant, nr.1-2(32), iunie 2009, primim de 
la Bacău: Vitraliu, periodic al Centrului Cultural 
Internaţional "George Apostu", care, după expresia lui 
Eugen Uricaru, "împlineşte vîrsta maturităţii." Semnături 
prestigioase (C. D. Zeletin, Eugen Uricaru, Cristian 
Teodorescu, Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Valentin 
Ciucă, Grigore Smeu, Mihai Cimpoi, Liviu Leonte, Liviu 
Dănceanu, Cornel Galben, Constantin Călin) şi materiale 
consistente. La mulţi ani!

Nord Literar, nr. 7-8 (74-75), se deschide cu o cronică 
literară (O monografie Gheorghe Pituţ) semnată de 
Gheorghe Glodeanu, cuprinzînd, ca de fiecare dată, 
recenzii pertinente semnate de Adela Naghiu (Constantin 
Abăluţă sau absenteismul existenţei imediate), Augustin 
Cozmuţă (O reţetă de roman al fericirii), Lucian Pavel 
(Punţi culturale), Daniela Sitar-Tăut (Diarismul între 
plăcerea textului şi catharsis), Valeriu Oros (Un călător 
printre aspiranţi), eseuri consistente semnate de Mugur 
Voloş (Constantin Noica – reflecţii socio-economice), 
Alexandru Bogdan Petrovai (Postmodernismul sau soluţiile 
precarităţii), Corneliu Lupeş (Bucureştii Eminescului), 
Marian Barbu (Aproape de înţelegerea universalelor culturii 
– o descriere de parametri), poezie (Gavril Ciuban) şi proză 
de calitate (Dumitru Ţepeneag şi Constantin Ciucă).  

Din Orizont, nr. 7 (1522), am reţinut: un interviu 
inedit cu Matei Călinescu (Dreptul cititorului de a nu citi), 
Hypohippocampus-ul lui Şerban Foarţă, recenziile semnate 
de Graţiela Benga (Retrăitele), Alexandru Budac (Proză 
gonflabilă), Viorel Marineasa (Identităţi multiple, 
suprapuse), Alexandru Ruja (O teză de doctorat din 
vechime), Radu Ciobanu (Copilărie prădată), Cristina 
Chevereşan (Revoluţionarul din vecini), alături de grupajul 
Remember Mircea Nedelciu (asumat de Mircea Cărtărescu, 
Cornel Ungureanu, Robert Şerban, Adriana Babeţi, Ion 
Buzera şi Nicolae Coande). 

În Argeş, nr. 7(325), îşi susţin cu aplomb rubricile 
binecunoscute Nichita Danilov (Cîte ceva despre 
Sanatoriul de boli discrete al lui Lucian Vasilescu), Şerban 
Foarţă (Traduceri aminte – Charles Cros, Scrumbia afumată), 
Nicolae Turtureanu (Capăt de linie), Aurel Sibiceanu, 
Liviu Ioan Stoiciu, Luca Piţu şi Ion Focşa. Am mai răsfoit 
un frumos interviu cu Alexandra Noica-Wilson (Dacă aş 
fi pictor aş picta multe lucruri frumoase din Cîmpulung), 
rîndurile asumate de Mircea Handoca (Mircea Eliade şi 
contemporanii săi), proza lui Constantin Stan şi Dan 
Arsenie, alături de poeziile Magdăi Grigore.

Din Axioma, nr. 7(112), am citit cu plăcere editorialul 
lui Ieronim Tătaru (Aventura universalului cînd devine 
particular), alături de articolele semnate Elena-Cristina 
Baciu (Panait Istrati, Codin – o naraţiune balzaciană), 
Codruţ Constantinescu (Lingăul carpatin), Andi Bălu 
(Romantismul englez), Mihai Brescan (Matematica şi 
problema libertăţii spiritului), Lucian Gruia (Brâncuşi şi 
structurile antropomorfice ale imaginarului) şi nu în ultimul 
rînd, am admirat efortul constant şi eficient depus de 
Marian Chirulescu (Personalităţi prahovene). 

Închei acest comentariu cu un citat tot din Axioma, 
din poezia e gol în jurul nostru de Marian Ruscu:  "mi-a 
fost dat să aud multe/ şi dat mie să închid/ gîndul la toate." 
Aferim!

Al Dumneavoastră somelier,    

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

Antoaneta Nikolova (Bulgaria)

Antoaneta Nikolova s-a născut la, în 26 iunie 1961. 
A studiat filosofia la Universitatea „Sf. Kliment 
Ohridski” din Sofia, doctorat în filosofie cu tema 
„Ecologie şi religie”. Actualmente este profesor asociat 
la catedra de filosofie la „Universitatea de Sud-Vest”, 
Blagoevgrad. Poet şi translator, Antoaneta Nikolova a 
publicat câteva cărţi de poezie: Lumină lichefiată, 1994, 
Poveşti pentru fiinţe fără nume, 1998, Oglinda verde, 2003, 
Respiraţie, 2008, studiul despre poezie Limbajul golului, 
2003 ş.a. 

A tradus poezie din chineza veche; a tradus în 
limba bulgară prima antologii de poezie veche chineză, 
Poezia munţilor şi râului, 2003. Poemele ei au fost 
traduse în engleză, germană, franceză, rusă, japoneză, 
maghiară, greacă, rusă şi, acum, română. 

Traducând poezie

O muscă citea graţioasă hieroglifele chinezeşti
din carnet
în timp ce traduceam versuri ale lui Li Bai
şi de cum înţelesul devenea evaziv
aruncam o privire musculiţei –
esenţa fiind pictată 
de zborul ei
peste foia strălucitoare
Însă odată prins înţelesul
m-a atins într-o clipă
a zburat spre Infinit.

Citind pe midii

Valvele midiilor…
Cu degetele vântului
să le întorci paginile
şi să descifrezi acolo
poemele valurilor şi ţărmurilor
cântecele răsăriturilor de soare
şi ale celor de lună înnorate
(pe partea de sus a unei midii
este un desen fin – raze de soare,
pe cealaltă parte – un cer violet
cu o lună ieşind dintre nori)
O, aici sunt atâtea zile şi nopţi
şi poveşti care se repetă mereu
iarăşi şi iar
răsărit de soare – apus,
apus – răsărit,
şi totuşi sunt aşa de diferite
pentru că între răsărit şi apus
pulsează o creatură fragilă
desenându-le
cu fiinţa ei

Să iubeşti pe cineva

Să iubeşti pe cineva
niciodată întâlnit
Doar conturul de lumină al 
strălucitorului chip al unui om
abia ivit dintr-un vis
dar încă atât de ireal
că trebuie
să-l ţii
cu puterea gândului
să-l ajuţi să contureze el însuşi
substanţa visului ca să capete densitate
şi lumina aceasta începe să se învăluie singură
în carne şi sânge
să-ţi dea mâna
şi să te scoată
din propriul tău 
vis adânc-foarte adânc

Aici

Zăpada se transformă în picături
şi fuge atât de repede de pe acoperiş
că nici gândul n-o poate urmări
cu atât mai puţin simţul

Balcanica

Soarele străluceşte prin picuri
Lumini rapide
Ceva urcă de deasupra
grăbindu-se în sus şi în jos iute şi mai iute
merge între cer şi pământ
Trebuie să stai chiar aici
şi să priveşti un pic într-o parte
să vezi

Marina Kljajo-Radić (Croaţia)

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

Apoi vei putea să îmi spui „dragă”

Dacă vreodată
Vei auzi vocea unei mări
Ascultă
Ce spune unui recif…

De vreodată
Opreşti
După ce auzi
Privighetoarea cântând
Prinde-o
Şi dă-mi-o
Mie…

De vreodată
Auzi strigătul unui râul
Întreabă-l
Despre durerea unei naşteri!

Apoi vei putea
Să mă numeşti dragă
Şi drăgălăşenia
Se va împrăştia
În toate părţile…

În cuvântul Dragă
Vei auzi lumea începuturilor
Sunetul unui flaut şi strigătul
Unui nou-născut

Orientalia

Poezie arabă contemporană

Poemul se trezeşte când universul doarme

Adnan Hamid (Maroc)

Copacii încă mai tremură
Şi frunzele împrăştiate
Dansează ca şi conversaţia

Pe malul râului
Vremea ardorii s-a sfârşit
Astfel nebunia vântului s-a stins
Şi anxietatea s-a ascuns
Iar echilibrul s-a întors din nou în lume
Iar îngerul pierdut a revenit
Să împodobească înfăţişarea cerului
Psalmodind tăcerea şi amintirile
Tăcerea care a lipsit de pe Pământ
Soarele a înfrumuseţat fruntea universului
Şi privighetoarea a ciripit în pieptul lui
Iar ecoul ciripitului păsărilor s-a auzit în adâncurile 
vieţii
Ciripind vastitatea şarmului şi liniştei
De la fereastra micuţei mele case
Am surprins clipa travaliului şi naşterii
Am închis ochii în spatele geamului
Astfel ca vântul să nu poată lovi în amintirile mele
Am adunat amănuntele poveştii
Ştiind cum s-a născut tăcerea
Şi cum va muri
Şi cum lacrimile durerii
Vor umezi risipitele frunze ale toamnei
Şi cum zâmbetul blând
Impregnat într-un trup
Istoveşte înfruntând vânturile

Care este taina acestei vrăji estompate
La suprafaţa apei…?
Care este taina acestei vrăji plutitoare
În azurul cerului…?
Care este secretul acestei frumuseţi nepieritoare
Dormind pe obrazul norilor şi nopţii…?
Care este secretul acestui poem
Care se trezeşte când universul doarme…?

Domiciliu forţat

Shadya Hamed (Palestina) 

Cine a spus
Că era periculos 
să te iubească
Cine a spus
Că eu caut siguranţă
Cine a spus
Că m-a înspăimântat infernul tău
Şi nu mai tânjesc după Ziua Învierii

Cine a spus
Nu-ţi voi incrusta numele
Pe arbori
Pe mări
Pe cer
Şi…
Pe orice aş putea

Îmi port bucuriile inimii
Pentru tine
Pentru toate păsările
Pentru fiecare vrabie
Şi pentru fiecare turturică

Te iubesc…
Mereu
În vreme de război
În vreme de pace
În vremea revoltei
În vremea cinstei

Cine a spus
Nu aş călători
În ochii tăi
Nici nu m-aş prăbuşi cu totul în dragostea ta
Nici îneca
Nici rătăci
Într-o mie şi unul de vârtejuri

Eu, o, toate ţările mele,
În ciuda călătoriei
Doresc
Să locuiesc şi să rămân
În inima ta…!

28

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Homo religiosus

În luna iunie prezentam 
în cadrul acestei rubrici 
cartea profesorului Julien 
Ries L'Homme et le sacré, 
apărută în primăvară; 
aminteam cu acel prilej că 
era un prim volum al unei 
trilogii. De puţin timp a 
apărut şi cel de-al doilea 
volum al trilogiei- L'"homo 
religiosus" et son 
expérience du sacré. 
Introduction a une nouvelle 
anthropologie religieuse, 
Paris, editions du Cerf, coll. 
"Patrimoines. Histoire des 
religions", 2009, 524 p.  
Primele cercetări asupra lui 
"homo religiosus" au început 
în secolul al XVII-lea, ele 
continuînd să anime spiritele şi în vremurile noastre, deşi 
asupra subiectului s-au pronunţat, printre alţii, Fenelon, G. 
Vico, Herder, Schleiermacher, Schelling, Soderblom, R. 
Otto, Van der Leeuw, G. Dumezil sau M. Eliade, căruia 
Julien Ries îi aduce un omagiu în introducerea la acest 
volum, amintind o spusă a unui coleg al lui Eliade la 
moartea acestuia: The meaning of human condition is homo 
religiosus. Amplul volum este structurat pe două mari 
secţiuni: una istorică, celalaltă privind teoriile moderne 
asupra omului religios. În prima secţiune, Julien Ries se 
ocupă de natura şi modalităţile experienţei umane, de 
experienţele sacrului în societăţile arhaice, de simbolismul 
sacru în Egiptul antic, de apariţia creştinismului, polemica 
împotriva idolilor, sacrul şi simbolul în viaţa primelor 
comunităţi creştine. Cea de a doua secţiune este despre 
"homo religiosus" şi sfidările modernităţii; discuţia porneşte 
de la conceptul de "homo religiosus" aşa cum a fost definit 
de Mircea Eliade, Julien Ries polemizînd cu contestatarii lui 
Eliade care considerau că această noţiune nu este valabilă 
pentru cercetare în istoria religiilor. Profesorul de la Louvain 
afirmă: "Căutînd să pună în lumină faţa simbolică, faţa 
spirituală şi coerenţa interioară a fenomenelor religioase, el a 
precizat în manieră remarcabilă diversele aspecte ale 
comportamentului religios al lui homo religiosus. Aruncat în 
cosmos, acest om s-a străduit să transceadă timpul şi să ia 
contact cu Realitatea ultimă. Astfel, în istoria umană, 
emergenţa lui homo religiosus constituie fenomenul 
semnificativ prin excelenţă. Dar M. Eliade a ţinut să 
depăşească această etapă a cercetării fenomenologice. El a 
interogat omul religios pentru a înţelege mesajul său. Acesta 
din urmă este un mesaj istoric dar care transcende istoria. În 
acest demers hermeneutic rezidă marea noutate a metodei 
eliadiene". Am reprodus acest lung pasaj, dar în carte sînt 
numeroase alte referiri laudative la adresa studiilor lui 
Mircea Eliade, pentru că în ultimii ani opera savantului este 
supusă unui tir de contestaţii, în spate aflîndu-se reproşuri-
nemenţionate- care ţin de vremelnice simpatii din tinereţe. În 
această a doua secţiune găsim consideraţii despre sacrul în 
lumea de astăzi, în contextul unei societăţi industriale şi 
secularizate, despre criza şi permanenţa sacrului, despre 
mutaţii şi permanenţa sacrului, despre sacrul constantă a 
istoriei umanităţii şi resursă pentru viitor. Editura pariziană 
Cerf  ne anunţă pe ultima copertă a cărţii că în 2010 este 
prevăzută apariţia ultimului volum al trilogiei despre sacru şi 
homo religiosus a lui Julien Ries; atunci vom avea 
perspectiva asupra uneia dintre viziunile constante asupra 
sacrului în evoluţia sa în istoria umanităţii. 

Islamul spiritual

Eric Geoffroy este 
islamolog, specialist în 
sufism, autor a numeroase 
lucrări, dintre care 
amintim: La Sagesse des 
maîtres soufis, Grasset, 
1998; Jihâd et 
Contemplation, 
Albouraq,2003; Initiation 
au soufisme, Fayard, 2003; 
Une voie soufie dans le 
monde: La Shâdhiliyya, 
Maisonneuve et Larose, 
2005. În primăvara acestui 
an i-a apărut o nouă carte: 
L'Islam sera spirituel ou 
ne sera plus, Paris, editions du Seuil, coll. "La Couleur 
des idees", 2009, 222 p. În acest recent volum, Eric 
Geoffroy porneşte de la celebra frază atribuită lui 
Malraux: "Secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi 
deloc", despre care  mulţi cunoscători ai operei lui 
Malraux spun că este o răstălmăcire, în fapt gînditorul 
francez folosind termenul de mistic sau spiritual în loc 

de religios. Eric Geoffroy observă că islamul, perceput 
ca o ultimă revelaţie în acest ciclu al umanităţii, 
prezintă un curios paradox: pe de o parte, în 
dinamismul său prim a avut un rol important în 
emergenţa modernităţii noastre, iar pe de altă parte, 
societăţile musulmane au intrat într-un lent proces de 
scleroză, religia care ar fi trebuit să ţină pasul cu 
modernitatea  retrăgîndu-se în splendoarea trecutului 
şi în reflexul de autoapărare, iar această crispare ţine 
de evoluţiile geopolitice, culturale şi sociale. Faţă de 
modernitatea impusă de Occident, societăţile 
musulmane au oscilat între fascinaţie şi aculturare prin 
mimetism, şi resentimentul surd. Pornind de la aceste 
coordonate îşi structurează demersul Eric Geoffroy, 
într-o lucrare care uneşte studiul de tip academic şi 
opţiunile personale. Sînt evidenţiate procesul de 
inversare a valorilor în islam,  contrastul între 
principiile metafizice ale revelaţiilor iniţiale şi 
experienţa cotidiană, dar şi negarea valorilor-
paradigmă iniţiale ale islamului. Întrucît orice religie 
se situează la intersecţia unei dimensiuni spirituale, 
"verticale", şi a dimensiunii sociale, "orizontale", Eric 
Geoffroy caută să identifice în ce măsură în islam se 
poate vorbi de reformă sau de revoluţie a sensului. O 
întrebare căreia islamologul francez îi caută răspuns 
este dacă postmodernitatea este impas sau providenţă 
pentru islam, fiecare entitate umană fiind somată să se 
raporteze la "modernitate"; dar autorul ne reaminteşte 
că islamul a avut rolul său în emergenţa modernităţii, 
evident în alt sens decît cel impus de mondializarea de 
astăzi, oferindu-ne o reflecţie a lui Abdelmajid Charfi : 
"Modernitatea este occidentală prin originile sale, 
universală prin influenţele sale. Printre cele mai 
frumoase valori pe care le-a zămislit  - şi mesajul lui 
Mohamed îi era purtător într-o manieră eminentă – 
figura faptul de a considera fiinţa umană ca o persoană 
liberă şi responsabilă, şi nu ca un individ al 
comunităţii". Ultima parte a cărţii este despre sufism şi 
evoluţia sa, despre confrerism ca duşman al 
sufismului; concluzia lui Eric Geoffroy este că dincolo 
de toate denominaţiunile,în ceea ce priveşte islamul, 
singura alternativă va fi spiritualitatea.

Julien Freund  

Despre Julien Freund 
(1921-1993) se spune că a 
fost unul dintre puţinii 
gînditori ai politicii pe care 
i-a dat Franţa în secolul al 
XX-lea; de opera de filosof 
şi istoric al ideilor a lui 
Julien Freund se ocupă 
într-un recent volum 
filosoful Pierre-André 
Taguieff: Julien Freund. 
Au coeur du politique, 
Paris, editions La Table 
Ronde, coll. 
"Contretemps", 2008, 156 p.  Pierre-André Taguieff este 
autor a peste 25 de cărţi, cele mai multe despre teoriile 
conspiraţiei, despre naţionalism sau rasism; amintim 
cîteva dintre ele: Les Protocoles des Sages de Sion, 
Berg, 1992; Sur la Nouvelle Droite, Descartes, 1994; La 
Couleur et le Sang, Mille et une nuits, 1998; La 
Nouvelle Judeophobie, Mille et une nuits, 2001; Le 
retour du populisme, Universalis, 2004; Precheurs de 
haine, Mille et une n uits, 2004; La Foire aux 
"Illuminés", Mille et une nuits, 2005, tradusă şi în 
româneşte; L'Imaginaire du complot mondial, Mille et 
une nuits, 2006; Les Metamorphoses de la question 
antijuive, Odile Jacob, 2008. Din scrierile lui Julien 
Freund, Pierre-André Taguieff a optat pentru cele de 
filosofie politică, dintre ele un loc important ocupîndu-
l L'Essence du politique, la origine teza de doctorat a 
lui Julien Freund, acceptată iniţial şi apoi respinsă de 
Jean Hyppolite, preluată apoi de Raymond Aron. 
Julien Freund i-a avut ca maeştri alături de Aron, pe 
Carl Schmitt şi pe Max Weber, nume nu tocmai pe 
placul marii părţi a intelectualităţii franceze din anii 
'60, mai ales că primul a avut şi unele simpatii pentru 
naţional-socialişti. Cîteva elemente biografice caută să 
surprindă atmosfera acelor ani şi să explice o anume 
răceală cu care a fost primit iniţial teza lui Freund: un 
tînăr participant la mişcarea de Rezistenţă, fost 
prizonier al trupelor germane, dezvolta un subiect 
despre politică şi conflict inspirîndu-se din opera unui 
fost simpatizant nazist! interesul filosofic al lui Freund 

pentru esenţa politicii se înrădăcinează în interogaţiile 
suscitate de meditaţia asupra "experienţei istorice a 
oamenilor" şi a propriilor aventuri din timpul 
războiului; Freund dezvoltă lecţia fundamentală a lui 
Schmitt ( "războiul, acest mijloc extrem al politicii") 
afirmînd că nu există politică decît acolo unde există 
un duşman, şi sensul politicii se recunoaşte în 
capacitatea  de a lua în considerare ceea ce este mai 
rău. Politica este pentru Freund una din marile 
categorii ale activităţii umane, alături de altele, avînd 
ca finalitate să lucreze în folosul comunităţii: "Este o 
inepţie în a spune că totul este politică. Adevărul este 
că totul poate deveni politică, atunci cînd situaţia dă 
loc unei rivalităţi caracterizată prin raportul de forţe 
urmînd diviziunea între prieten şi duşman." În 1976, 
Julien Freund afirma: "sîntem instalaţi într-o criză 
generală şi permanentă, condiţionată de o explozie 
tehnologică fără precedent", şi vorbea de decadenţă, 
termen căruia îi atribuia şase înţelesuri. Cartea lui 
Pierre-André Taguieff este un frumos şi meritat 
omagiu adus unuia din marii gînditori francezi asupra 
politicii, un om care a preferat să rămînă în afara lumii 
filosofico-literare pariziene, bîntuită tot mai insistent 
de "noii preţioşi" preocupaţi doar de efectele lor 
stilistice, lucrînd în linişte la Strasbourg şi, prin operă 
şi atitudine, înscriindu-şi numele în linia glorioasă a 
celor care au luminat un secol sumbru: Bergson, 
Valery, Maritain, Camus, Levi-Strauss, Aron, Ricoeur. 
O fostă elevă, ea însăşi astăzi un eminent profesor de 
filosofie politică – Chantal Millon-Delsol, îi scria lui P-
A. Taguieff: "Nu am scris nici o carte, nici un capitol de 
carte, despre ideile lui Freund. Dar întreaga mea 
reflecţie intelectuală a fost impregnată de ele. În anii 
'70, cînd am fost să-l văd pentru prima oară după 
lectura cărţii Qu'est-ce que la politique?, el reprezenta 
pentru mine martorul unei filosofii politice inteligente 
non-merxiste, adică exact ceea ce căutam atunci."   

Lecturi din Rubliov

Despre Şcoala de 
semiotică de la Paris, 
întemeiată de A.-J. 
Greimas s-au scris 
numeroase lucrări; dar 
această Şcoală a generat 
un val de noi interpretări 
semiotice cu precădere 
asupra literaturii şi artei în 
ansamblu. De curînd a 
apărut un volum consacrat 
unei lecturi semiotice a 
icoanei Sfînta Treime a lui 
Andrei Rubliov: Jean-
Marie Floch, Jerome 
Collin- Lecture de la Trinite d'Andre Roublev, Paris, 
Presses Universitaires de France, coll. "Formes 
semiotiques", 2009, 214 p. Volumul are o poveste a sa: 
Jean-Marie Floch (1947-2001), unul din pionierii 
semioticii vizuale, autor a cîtorva cărţi de semiotică în 
care a pus în circulaţie concepte operatorii, a fost 
captivat de puterea vizuală şi de forţa semnificativă a 
icoanei Sfînta Treime a lui Rubliov, una din cele mai 
faimoase opere ale artei bizantine. Din nefericire, Jean-
Marie Floch nu a mai terminat cartea despre Rubliov, 
Jerome Collin, un tînăr care nu l-a întîlnit pe J.-M. 
Floch, avînd misiunea de a face publicabil manuscrisul 
rămas de la cercetătorul francez. De aceea şi structura 
cărţii pare neobişnuită. În prima secţiune, pornind de 
la textele rămase de la Jean-Marie Floch, Jerome Collin 
reface traseul predecesorului său, aşază piesă cu piesă 
pentru a fi cît mai fidel cercetărilor iniţiate de J.-M. 
Floch, prezentînd straturile interpretative succesive: 
dimensiunea plastică, dimensiunea figurativă pre-
iconografică, dimensiunea figurativă iconografică, 
dimensiunea iconologică şi dimensiunea iconică. Cea 
de a doua secţiune cuprinde texte şi intervenţii publice 
ale lui Jean-Marie Floch, orînduite cronologic de 
Jerome Collin: sînt textele unor conferinţe, articole, 
studii, note de seminar, toate dînd dimensiunea unui 
efort pe parcursul a aproape 20 de ani pentru a da o 
nouă grilă de lectură, o nouă interpretare "textului 
vizual" propus de Rubliov în icoana sa . Ultimele 
pagini ale cărţii conţin o listă de cărţi "biblioteca 
iconofilă" şi două ample comentarii la cărţile L'Icone, 
image de l'invisible de Egon Sendler  şi La 
Perspective inversée de Paul Florensky. 

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    

Septembrie 2009 
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Sunt uluit de faptul că oameni cu scaun la cap îl 
idealizează şi-l idolatrizează şi astăzi pe Ernesto Che 
Guevara, pe acest impostor care chipurile se pregătise 
să salveze vieţi (fusese doar înscris la facultatea de 
medicină din Buenos Aires) , dar care n-a făcut altceva 
decît să omoare semeni în numele unor principii de doi 
bani – pricipii roşii, evident! – şi să-şi sacrifice tovarăşii 
de idealuri. E drept, el era un mit încă de pe cînd trăia, 
dar capturarea şi executarea lui la numai 39 de ani  a 
dus imediat la trecerea sa în rîndul martirilor, al eroilor 
panteonului stîngist.  Oficial, guvernul bolivian al 
acelor vremuri ar fi responsabil de uciderea sa, dar tot 
mai multe voci afirmă că fidelul său amic Fidel nu e 
deloc străin de sfîrşitul prematur al celui ce devenise 
stînjenitor pentru mulţi din foştii săi camarazi şi pentru 
fosta sa patrie, care, apropiinduse tot mai strîns de 
URSS, nu-i putea tolera nici maoismul, nici atitudinea 
tot mai făţiş antisovietică.  De fapt, Castro îl considera 
de foarte multă vreme o ameninţare vie şi de temut 
pentru poziţia sa, şi, din cauză că popularitatea lui Che 
îl punea în umbră, i-a servit pe tavă momeala cu 
focarul revoluţionar din Bolivia. A sta în contextul în 
care, după ce s-a despărţit de Cuba, El Comandante a 
avut un parcurs catastrofal pentru revoluţia perpetuă 
pe care o propovăduia şi pe care îşi dorea să o impună 
peste tot în lume. Chiar cred că ar fi sunat interesant un 
dialog la şcoală între una din odraslele sale (mai mult 
sau mai puţin legitime) şi învăţătoarea care trebuia să-i 
insufle dragostea faţă de patrie, de partid şi faţă de 
conducătorul iubit : „- Ce-i tac'tu, mă loază? - 
Exportator de revoluţie, toa'şa!”. În Africa , Guevara de 
la Serna a fost ciuca bătăilor, în Bolivia la fel , iar 
capturarea din octombrie 1967 l-a scutit şi de alte 
înfrîngeri ruşinoase. Dacă am fi avut norocul ca şi Fidel 
să moară tînăr, poporul cubanez n-ar mai fi fost astăzi 
muritor de foame, iar Cuba ar fi avut un erou mai mult 
şi un dictator mai puţin. De ar fi murit şi Fidel de tînăr, 
poporul său l-ar fi regretat poate şi chiar ar fi continuat 
să creadă că socialismul e o mare sfîrîială. Aşa însă a 
oprimat un popor întreg, popor care vede astăzi în 
Fidel Castro Ruz întruchiparea diavolului, popor care a 
ajuns să-l urască visceral, să se teamă ca de satana de el 
şi să se lămurească pe propria piele ce minciună 
gogonată e paradisul roşu. Că Dictatorul a încurajat şi 
susţinut cultul personalităţii lui Che Guevara nu e de 
mirare, deoarece, graţie acestei atitudini, nu poate fi 
acuzat că i-a suflat în lumînare. Şi cum morţii nu se pot 
apăra, e foarte simplu să dai vina pe un mort pentru 
toate blestemăţiile pe care revoluţia, comunismul 
(propovăduite cu patos de El Grande Che) şi cumplita 
dictatură castristă le-au abătut pe capul bietului popor 
cubanez. E de-a dreptul surprinzător şi mai ales trist să 
constaţi că, în pofida realităţii, în pofida adevărului 
istoric, cultul acestui ucigaş înfloreşte în toate ţările 
hispano-americane (ba chiar şi în multe alte părţi ale 
lumii)! Mi-a fost dat să văd oameni în toată firea, 
intelectuali rafinaţi, subţiri, aristocraţi sau burghezi nu 
doar înstăriţi, ci de-a dreptul putrezi de bogaţi , 
colecţionînd şi afişînd la loc de cinste în locuinţele lor 
tot felul de obiecte legate de „personalitatea” lui 
Ernesto. Revoluţionarul a avut o liotă de copii (legitimi 
au fost doar cinci), dar i-a crescut prin corespondenţă, 
argentinianul fiind un tată preocupat doar de lupta 
revoluţionară, nu şi de educaţia odraslelor. Totuşi 
scrisoarea pe care i-o adresează fiicei sale Hilda este 
emoţionantă şi spicuiesc din ea, căci putem desprinde 
din rîndurile ei o fărîmă din complexitatea sufletului 
uman în care-şi pot afla sălaş şi iubirea, tandreţea, 
duioşia, şi ura, veninul, crima  : 

„Draga mea Hildita, 
Îţi scriu acum deşi tu vei primi aceste rînduri mult 

mai tîrziu. Vreau însă să ştii că mă gîndesc la tine şi 
sper că vei avea o aniversare reuşită. Acum eşti 
aproape o femeie deci n-aş mai putea să-ţi scriu ca şi 
cum aş scrie unui copil, spunîndu-ţi tot soiul de 
banalităţi şi minciuni.

Trebuie să ştii că sunt departe de casă şi că, 
probabil, voi mai fi aşa cîtva timp, încercînd din 

răsputeri să lupt cu toate mijloacele împotriva 
duşmanilor. Poate acum n-am reuşit cine ştie ce, dar 
încerc să schimb cîte ceva în speranţa că, odată, te vei 
mîndri cu mine aşa cum mă mîndresc eu acum cu 
tine.” (Ernesto Che Guevara, Cuvinte către 
revoluţionari, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 73). 
E greu de crezut şi de admis, nu-i aşa?, că în sufletul 
unui ucigaş nemilos, în serie, pot să-şi facă loc şi 
sentimente înduioşătoare!

Nu ştiu cît de adevărate sunt biografiile care 
vorbesc despre originea aristocratică a lui Che 
Guevara, cert este că, dacă ascendenţa ce i-ar fi 
strecurat prin nevolnicele-i vene un strop de sînge 
albastru e discutabilă, starea materială de invidiat a 
familiei nu poate fi pusă la îndoială. Chiar dacă averea 
impresionantă urma să se împartă mai multor 
moştenitori (Ernesto a avut cinci fraţi), avuţia  familiei 
era atît de însemnată, de impresionantă, încît toţi 
beneficiarii puteau să trăiască pe picior mare, ca nişte 
adevăraţi bogătani ce erau. De mic l-au însoţit mereu, 
ca două umbre fidele, astmul şi pasiunea pentru şah. A 
avut parte de educaţia pe care o primeau toţi copiii 
familiilor bogate. De la mama sa a învăţat franceza, dar 
o vorbea destul de prost. A jucat rugby şi a scris chiar 
poezii (nu ştiu ce valoare aveau poeziile sale, căci nu 
am găsit nici un studiu despre ele!). E drept, a studiat 
literatura, dar lecturile i-au fost cam eclectice aş zice : 
de la Pablo Neruda la Jules Verne, de la Jack London la 
Sigmund Freud (din opera psihiatrului austriac  l-au 
interesat numai eseurile despre sexualitate!). Probabil 
aceste lecturi i-au insuflat dorinţa (prezentă şi la alţi 
dictatori, şi la alţi ucigaşi!) de a crea un „hombre 
nuevo”! Numai că acest aventurier ticălos voia să 
formeze un om nou prin constrîngere, prin lagăre de 
muncă forţată, prin crimă. Acest personaj demonic, de 
o rară cruzime, avea şi el marota omului nou, pe care, 
pentru a-l modela mai uşor îl închidea mai întîi în 
lagărele de „muncă corectivă” pe care le făurise o dată 
cu noua societate. Evident, nu mă refer la cei care nu-i 
împărtăşeau ideile, deoarece aceştia nu mai treceau 
prin purgatoriul muncii forţate, ci erau pur şi simplu 
executaţi în fortăreaţa La Cabaña. Oricum, toţi cei care 
nu acceptau să muncească pe degeaba pentru revoluţie  
erau închişi în lagărul de la Guanacahibes, o altă 
invenţie diabolică a „părintelui revoluţiilor”. Acest 
faimos lagăr al morţii avea să plodească imediat alte 
sinistre închisori în care oameni istoviţi, sleiţi, epuizaţi, 
oameni flămînzi, bolnavi, bătrîni mun ceau pînă îşi 
dădeau ultima suflare sub supravegherea nemiloasă a 
Unităţilor militare de Ajutorare a Producţiei (Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción). Cine erau 
„pensionarii” acestor lagăre? Păi, opozanţi mărunţi (cei 
mari, am spus-o, erau exterminaţi în sinistra Fortaleza 
de la Cabaña), de tot felul, cei care nu prea înţelegeau 
sau nu acceptau fidelismul, toţi cei pe care „maşina 
totalitară” voia să-i strivească : membrii de rînd ai 
partidelor de opoziţie („opoziţie” e un fel de a spune, 
căci aceasta fusese nimicită extrem de repede, iar 
partidele care o reprezentau fuseseră desfiinţate deja, 
chiar de la venirea la putere a castriştilor!), micii 
întreprinzători, homosexuali şi lesbiene, martori ai lui 
Iehova, catolici practicanţi sau doar credincioş i care 
aparţineau de cultul catolic, apărători ai drepturilor 
omului, preoţi afro-cubanezi, delincvenţi etc. Acestora 
aveau să li se alăture mai tîrziu şi bolnavii de SIDA. 
Aşadar, Che Guevara – de fapt, întreaga dictatură 
castristă – nu a adus în istoria Cubei decît nedreptăţi, 
sărăcie, ingerinţe sovietice, teroare, crime, masacre, 
moarte... Exilaţii cubanezii din Statele Unite ale 
Americii încă mai tremură la auzul numelui său şi îl 
numesc, plini de teamă şi dezgust, „un călău fanatic”.  
El Comandante a mai purtat fel de fel de alte porecle, a 
purtat şi nume conspirative, dar am mai vorbit despre 
ele şi nu are rost să revin.

A propos de crimă : cred că nimeni nu poate 
pătrunde atît de profund în mintea, în inima, în 
sufletul, în conştiinţa unui om, încît să afle şi să 
înţeleagă ce mecanisme, ce resorturi, ce sinapse o iau 
razna şi fac din acesta un criminal. Ce nebunie 
declanşează setea de sînge, dorinţa de a curma viaţa 
unui semen? Oare criminalii nu conştientizează un 
adevăr axiomatic şi anume că nimic pe lume nu 
valorează cît viaţa unui om? Am evitat întotdeauna să 
fac afirmaţii fără acoperire, dar faptele lui Ernesto Che 
Guevara îl includ pe lista celor mai sîngeroşi criminali 
pe care i-a zămislit umanitatea, listă în care se află într-

o companie „selectă” : Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol 
Pot, fraţii Fidel şi Raul Castro (foarte curios : cei mai 
ticăloşi criminali ai tuturor timpurilor şi-au săvîrşit 
abominabilele fapte în cuprinsul secolului XX, iar 
crimele lor sunt născute mai ales din fanatism!).  

Aproape tot ce este legat de viaţa lui Che Guevara 
cunoaşte mai multe variante, în funcţie de seriozitatea 
şi de profesionalismul cercetătorilor şi biografilor săi 
(care, de exemplu, nu s-au pus de acord nici în 
probleme care s-ar fi putut clarifica destul de uşor, cum 
ar fi numărul de fraţi pe care i-a avut : unii spun patru, 
alţii cinci!), dar, din cîte ştiu, Fernando El Sacamuelas 
nu a fost aprist. Prima lui soţie, Hilda Gadea Ontalia 
(cu care s-a căsătorit pe 8 august 1955 şi de care s -a 
despărţit pe 22 mai 1959), o refugiată din Peru , a fost 
apristă. Pentru cei care încă nu au aflat, apriştii au fost 
membri ai Alianţei Popular Revoluţionare Americane 
(Alianza Popular Revolucionaria Americana), alianţă 
cunoscută mai ales sub denumirea prescurtată : APRA . 
El nu a putut fi aprist, deoarece pe vremea ticăloşiilor 
sale, la moara apriştilor se măcina o altă făină , aceasta 
fiind o mişcare înfiinţată la Paris în 1924 de Victor Raul 
Haya de la Torre care visa să ajungă preşedinte al 
Republicii Peru. Şi chiar dacă a fost fondată în inima 
Franţei, mişcarea marxistă nu îi privea decît pe 
peruvieni şi lupta pentru putere în ţara lor, deci nu 
avea ce căuta aventurierul argentinian în cadrul ei, 
chiar dacă spre sfîrşitul vieţii a deţinut şi un paşaport 
peruvian. Cred că acest paşaport i-a fost procurat de 
serviciile secrete cubaneze şi cu ajutorul său a intrat 
clandestin în Bolivia, pe 3 noiembrie 1966, sub numele 
Adolfo Mena González, funcţionar peruan. A fost 
paşaportul său pentru moarte.

Nu sunt cine ştie ce cunoscător într-ale muzicii şi nu 
pot exprima judecăţi privitoare la calitatea cîntecelor 
care i-au fost închinate lui Che. Ştiu doar că din 
multitudinea de osanale puse pe note, Hasta siempre, 
omagiul pe care i l-a adus Carlos Puebla în 1965,  a făcut 
multe valuri. La fel pot afirma că nu sunt în mod 
particular interesat de istoria Cubei, aceasta a început 
să mă preocupe doar din clipa în care m-am hotărît să 
dau curs invitaţiei pe care mi-a făcut-o poetul Alex 
Pausides, preşedintele Festivalului Internaţional de 
Poezie de la Havana, dar, din cîte ştiu, naţionalizarea 
(nu mă refer şi la confiscarea averilor celor fugiţi o dată 
cu Fulgencio Batista) a început în 1963, cînd toate 
rezervele lăsate de fostul conducător se terminaseră şi 
cînd pînă şi cei mai fanatici susţinători ai lui Che 
Guevara şi ai lui Fidel Castro începuseră să simtă cum 
colţii foamei şi ai morţii li se înfig în măruntaie.

Nu, stimate corespondent din Ploieşti, cei care 
susţin implicarea lui Fidel Castro în uciderea lui Che 
Guevara nu vorbesc doar ca să se afle în treabă. Ei 
(includ în această categorie mulţi cercetători foarte 
serioşi ai vieţii celor doi complici) îşi bazează teoriile 
(din nefericire, pentru moment, rămîn doar nişte 
teorii!) pe argumente irefutabile, multe din aceste 
argumente fiind trecute în revistă şi de mine în 
episoadele dedicate teroristului rosarin. Vă mai ofer 
un argument în favoarea acestei implicări : ştiaţi că 
„rebelii bolivieni” (am folosit ghilimetele deoarece 
acei guerrilleros erau nişte rebeli fără cauză, nişte 
aventurieri, nişte mercenari aflaţi în solda 
stîngiştilor, iar printre insurgenţii ce se intitulaseră 
pompos Ejército de Liberación Nacional - Armata 
Naţională de Eliberare - erau mai mult străini, decît 
autohtoni) se antrenau şi erau campaţi într-o regiune 
muntoasă, izolată, sălbatică din Nancahuazú pe un 
teren cumpărat de partidul comunist bolivian, 
(atenţie!!!) la cererea expresă a lui Castro?

Tot negativ trebuie să răspund celor care m-au 
întrebat dacă între cei doi „barbudos” exista vreo 
legătură de rudenie. O legătură de sînge nici nu ar fi 
avut cum să existe – unul era argentinian cu 
ascendenţă în Irlanda, iar celălalt era cubanez cu 
ascendenţă în Spania -, însă, e drept, înainte chiar de 
a pleca împreună spre Cuba pe vasul Granma şi de a 
lupta în Sierra Maestra cei doi deveniseră oarecum 
un fel de rude, căci erau ceea ce la noi s-ar numi 
„cumetri”. Să fiu mai explicit : pe 8 august 1955, 
Ernesto Guevara de la Serna se căsătoreşte cu 
peruvianca Hilda Gadea Ontalia, fostă economistă, 
fostă apristă, exilată şi înfocată susţinătoare a ideilor 
de stînga. La data căsătoriei, Hilda era deja 
însărcinată, căci fructul convieţuirii lor, o fetiţă, se 
naşte pe 15 februarie 1956. Copilul va fi botezat 
Hildita, iar naşul de botez a fost nu Fidel Castro, ci 
fratele mai mic al acestuia, Raul.

Acestea ziind zise, consider că i-am acordat o 
atenţie mult prea mare decît s-ar fi cuvenit 
„criminalului din Rosario” şi începînd cu numărul 
din luna octombrie mă voi întoarce la adevăratul 
subiect al notaţiilor mele : Cuba şi Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Havana. (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (12)
Che Guevara – de la „părintele 

revoluţiilor”, la „banditul roşu” (VII)
«el revolucionario es 

una máquina de matar»
 „revoluţionarul este o 

maşină de ucis”
Ernesto Che Guevara

Valeriu STANCU
Septembrie 2009 
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Jucându-ne şi noi „de-a cunoaşterea” Mariei 
Antoinette, cea care a savurat atât de intens gustul 
delicios al jocului (fratele ei împăratul Iosif II îi spunea 
„cap bântuit”), cu elanuri care relevă mai cu seamă 
impulsuri de moment, divertismentul „în spaţiul unei 
dimineţi” – să remarcăm câteva filme care i-au fost 
consacrate în sec. XX şi XXI.

În 1938 s-a jucat de-a Marie Antoinette regizorul W.S. 
Van Dyke, dându-i eroinei înfăţişarea actriţei Norma 
Shearer. Americanca a realizat o regină a Franţei cochetă, 
frizând excentricul, confecţionându-şi 170 de toalete pe 
an etc. O replică filmată tot în America în 1945 de 
regizorul Marcel L'Herbier o distribuie pe fascinanta 
Vivien Romance în Afacerea colierului care creează o 
Marie Antoinette enigmatică; poate şi intrigantă? Franţa 
se ambiţionează şi prin regizorul Jean Delannoy prezintă 
în 1955 filmul Marie-Antoinette de France, cu trăsăturile şi 
ţinuta suzerană a actriţei Michèle Morgan, supranumită 
de atunci „cea mai frumoasă regină”. În 1989 englezoaica 
Jane Seymour o încarnează pe Marie Antoinette în filmul 
lui Robert Enrico Revoluţia franceză – o regină tracasată, o 
mamă neliniştită şi dramatică; în cupeul 
care duce cuplul regal şi copiii spre 
Varennes, însoţitorul Jérôme este surprins 
de tonul tandru şi limbajul plin de 
naturaleţe prin care comunică cei doi soţi 
regali.

Cea mai recentă întruchipare a Mariei 
Antoinette apare cu un chip proaspăt şi 
plin de tandreţe al actriţei Kirsten Dunst 
în superproducţia turnată în Franţa, în 
2006, de Sofia Coppola. Film 
impresionant nu numai prin anvergura 
pur americană, dar şi mai ales prin reuşita 
unei viziuni de sinteză asupra Mariei 
Antoinette.

Este înainte de toate un constant „va-
et-vient” între viaţa privată şi viaţa 
publică, confuziile dintre cele două 
registre care permit pamfletelor să-şi 
exercite ferocitatea, este mai apoi prezenţa acelei 
activităţi febrile de la Curtea franceză, lipsită însă de 
coerenţă şi de aceea dur sancţionată de opinia publică, 
este mai ales voinţa regizoarei de a releva în eroina 
preferată ingeniozitatea, curajul şi chiar o constanţă 
necunoscută înainte de acest film. Însuşiri lipsite de 
avantajul bunei-credinţe, marcate prin urmare de o 
dualitate care o va face pe regină să piardă şi ultima 
şansă de salvare a familiei „private” după ce pierduse 
regatul.

Sofia Coppola ne-a prezentat o Marie Antoinette care 
scapă de complexe faţă de toţi acei curteni din Paris, 
îndeplinindu-şi obligaţia esenţială ce o avea faţă de 
Franţa şi faţă de soţul ei; însă pe cât de mult se deprindea 
cu ironiile amare legate de transformarea ei din mireasa 
nedorită a regelui în preaiubita mamă a celor mai 
puternici vlăstari ai ţării, nu putea scăpa de sentimentul 
straniu de apartenenţă la acea cârmă scrâşnitoare de 
linguşitori şi sicofanţi, care-şi serveau numai propriul 
interes. Poate pentru că nu poporul francez, care o 
dispreţuia, ci tocmai anturajul de la curte îi dădea 
sentimentul de siguranţă de a fi acostat într-un loc stabil. 
Reflexul iniţial de furie faţă de intrigi şi dispreţ a fost 
înlocuit de ceva rece şi calculat, protestatar, sfidător, 
după care şi-a pierdut însufleţirea, a copleşit-o 
sentimentul recluziunii apăsătoare într-o lume care brusc 
o luase razna în jurul ei. Copiii ei i-au rămas toată 
raţiunea de care va avea nevoie, în crescendo-ul de 
pasiuni necontrolate şi vehemente.

Stefan Zweig creiona în 1933 Marie-Antoinette, portrait 
d'un caractère moyen, filmul Sofiei Coppola depăşeşte cu 
mult eticheta de mediocru sau „de mijloc”, ridicând 
ştacheta spre extravaganţă de comportament, de mişcare, 
montare, sunet şi culoare, spre ambianţa unei noi 
regalităţi în care Marie-Antoinette rămâne de fapt copila 
distrată şi recalcitrantă faţă de pedagogia Mariei Tereza, 
cât şi faţă de retorica lui Barnave sau Mirabeau despre 
atotputernicele „semne ale timpului”, imprimate unui 
popor devenit prea recent adult pentru a nu fi 
impresionabil. Sau despre simbolismul culorilor: „nu 
albastrul cerului, ci albastrul francez, cel al Gărzii 
Naţionale” (Vezi şi Marie Antoinette şi Barnave. 
Correspondance secrète, editată de Alma Söderjheim în 
1934).

Destinul Mariei Antoinette a rămas suspendat între 
cele două nuanţe de albastru, dar noi ştim astăzi că dacă 
lecţia lui Barnave ar fi fost ascultată de o femeie mult mai 
atentă, mai veridică, cu o personalitate mai stabilă decât 
a Mariei Antoinette (care n-a pierdut totuşi niciodată din 
vedere interesele Vienei), cum ar fi putut ea să picure 
uleiul timpurilor moderne în instituţia monarhiei? 
Cucerirea noului idol – opinia publică – acţiunea de a se 
„autopopulariza” prin alegerea prudentă a cuvintelor, 
gesturilor, zâmbetelor, suspinelor, vizitelor la bibliotecă, 
frecventarea teatrului etc. – toate acestea nu erau 
potrivite cu o regină discreditată. Antrepriza acrobatică, 
ca ultim joc posibil, era o chestiune de viaţă şi de moarte.

Istoricul latin Tacitus scria în Viaţa lui Agricola: „O 
moarte demnă este mai frumoasă decât o viaţă 
ruşinoasă”.

Marie Antoinette a murit demn, dar credea ea, putea 
ea crede în „căruţa morţii” sau pe eşafod în nemurirea 
sufletului, era mintea ei deprinsă cu gândul cosmic al 
legii universale prin care moartea individuală 
perpetuează viaţa colectivă?

Nemurirea este supravieţuire în conştiinţa 
generaţiilor succesive iar „timpul  se-nchină / pentru 
lumină” (Adela Popescu). Înclinând timpul pentru 
lumină constatăm că Marie Antoinette nu mai stă în faţa 
noastră ca un Sfinx bătut în cuie pe un perete de-a pururi 
nevăzut al Istoriei, ba chiar între întruchipările ideale 
conferite timpului de Adela Popescu în poezia Triumf 
unele se potrivesc şi reginei franceze ghilotinate: „ogar 
viteaz oprindu-se-n vânat”, „sloi de fagure şi tisă”, 
„bocet înnegrind amiaza”, „zăpadă surâzând alpin”. 
Deşi, între noi fie vorba, dintre toate ipostazele Marie 
Antoinette probabil ar fi ales să fie „văpaia vieţii” unui 
nobil suedez şi ca sufletul ei vulnerat de rea şi vulgară 

calomnie să crească alaiul nemuritoarelor 
iubiri europene, începând cu Tristan şi 
Isolda... În sensul marilor iubiri să 
admitem că un fenomen mai valoros decât 
reacţia care a urmat Revoluţiei şi 
Restauraţiei a fost „mal du siècle” căci 
setea de bani, de funcţii şi onoruri, foamea 
de frenezie lipsită de ideal, goana după 
ambiţii neînfrânate n-au constituit 
nicicând şi nicăieri în lume o dovadă a 
sănătăţii sufleteşti şi mentale 
postrevoluţionare.

De aici nostalgiile după aristocraţia 
spulberată care l-au făcut pe Victor Hugo 
să exploateze nobleţea nobiliară a tatălui 
său, pe Balzac să-şi inventeze o genealogie 
doar parţial reală, pe Stendhal să-şi 
ascundă originea plebee printr-un 
pseudonim misterios... Pe când Sainte-
Beuve s-a văzut constrâns să rămână 

printre burghezii lui atât de detestaţi, de aici şi gelozia 
faţă de Alfred de Vigny, care avea o autentică origine 
nobiliară. Pe când Baudelaire şi-a mascat autodistrugerea 
prin diverse bizarerii, să le spunem aşa, deşi el le-a 
deghizat prin cuvântul englezesc „spleen”.

„Le Poète este semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.”

(„Spleen et idéal”, III, L'Albatros)

„Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables!”

(„Spleen et Idéal”, XIV, L'homme et la mer)

În general vorbind, aspiraţia de înnobilare a 
intelectualităţii, cu sau fără rădăcini aristocratice, s-a 
exprimat, nu numai în Franţa, prin tendinţa de izolare în 
estetică, filosofie, artă, ştiinţă, cu toate că toţi au fost 
conştienţi că izolarea niciodată nu poate fi completă iar 
practic vorbind – rămâne imposibilă.

Tot ce a fost adânc în aristocrata Marie Antoinette – 
speranţă, iubire, durere, voinţă, moarte – toate şi totul au 
rămas tăcere. După zădărniciile de la Viena, Paris, 
Versailles însăşi viaţa ei a fost o luptă pentru tăcere. 
Marie Antoinette à la rose în tabloul doamnei Vigée 
Lebrun tace în continuare, pentru că arta însăşi, ca icoană 
a vieţii, nu poate scăpa de Zeul necunoscut al Tăcerii. 
Portretul Doamnei Lebrun nu poate fi mai mult decât o 
sclipire îndepărtată a sâmburelui de lumină interioară a 
celei care a fost Marie Antoinette, poate că exprimarea 
Doamnei Lebrun a păstrat, ca o pulbere de diamant, 
urme mai proaspete ale tăcerii, pe care faza 
documentării, faza explicativă şi faza reprezentativă a 
istoriei nu reuşeau să o tulbure îndeajuns prin pretenţiile 
lor totalizante.

...Meditaţiile asupra destinului Mariei Antoinette 

îmbracă, aproape involuntar, o formă elegiacă, pentru 
câte gânduri rămân greu de exprimat în formele 
ştiinţelor artei sau ale ştiinţelor istoriei, de aici şi 
îndemnul de a ne adresa unui critic de artă român, 
totodată poet, critic literar şi eseist, contestat de George 
Călinescu, sfârşindu-şi viaţa în exil spaniol şi în 
singurătate tragică. Radu Negru îl consulta, socotindu-l 
un spirit voltairian modern (cartea lui N. Busuioceanu îl 
convinsese să se ocupe de estetică şi critică de artă). Între 
1920-22 N. Busuioceanu a urmat la Viena cursurile unui 
mare istoric de artă polonez, J. Strzyjkowski (prin care 
şcoală vieneză a impus o ierarhie nouă a corifeilor 
Renaşterii). În al doilea rând, pentru că între 1928-33, pe 
când N. Busuioceanu se ocupa de custodia admirabilei 
colecţii de pictură a casei regale (în speţă adunată de 
Carol I de Hohenzollern), tânărul savant, devenit omul 
de încredere în expertiză al lui Carol II (proaspăt 
reinstaurat în dreptul de succesiune la tronul refuzat 
scandalos înainte de moartea tatălui său Ferdinand I), a 
descoperit două tablouri El Greco, care valorau mai mult 
decât toată colecţia în întregime.

Despre teza de doctorat susţinută de N. Busuioceanu 
la 29 de ani, intitulată Pietro Cavallini şi pictura română din 
sec. XIII-XIV şi axată pe certitudinea unei continuităţi de 
românizare a radiaţiei Bizantinităţii mi-a vorbit Radu 
Negru în mai 1993, când am găzduit împreună la 
Academia di Romania prin bunăvoinţa Doamnei Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, de luminoasă şi cuvioasă 
amintire. Mi l-a arătat înscris de Vasile Pârvan în 
magistrul aulic fondator al celebrei Academii, acolo a 
urmat N. Busuioceanu timp de 2 ani cursurile lui Adolfo 
Venturi, Abtonio Muñoz, I. Mariani, F. Hermanin.

Am sperat că printre cronicile lui N. Busuioceanu din 
perioada interbelică, referitoare la expoziţii româneşti în 
străinătate, cât şi cele de artă universală la Bucureşti să 
găsesc titluri dedicate preţioasei şi delicatei arte a 
portretului. Iată articolul căutat: Portretul francez în desen 
şi gravură, publicat la 19 noiembrie 1938, care enumeră 
colecţiile lui Iancu Kalinderu, o expoziţie organizată de 
Muzeul Toma Stelian dedicată desenului francez din sec. 
XIX şi XX şi o a treia, organizată prin concursul 
Muzeului Louvre şi al Cabinetului de stampe al 
Bibliotecii Naţionale din Paris.

„Portretul este pentru arta franceză ceea ce a fost 
idealul chipului omenesc pentru arta greacă de odinioară 
sau ceea ce este fluida armonie a formelor care îmbracă 
un conţinut de individualitate umană în arta italiană a 
Renaşterii”, scria N. Busuioceanu, apreciind agreabila 
alcătuire expoziţională a portretului – de la anonimii din 
secolul al XVI-lea la Dumonstier şi Nanteuil (secolul al 
XVII-lea) până la Le Brun, Ligaud, Darpillière – 
portretiştii epocii celei mai fastuoase de la Versailles. Se 
perindă apoi Boucher, Nattier, Gabriel de Saint Aubin, 
Nicolas Cochin, Grieuze şi D-na Vigée Lebrun. Artiştii 
călători în Orient Leprinace şi Liotard au avut legături şi 
cu lumea românească.

N-am aflat însă dacă la expoziţia interbelică de la 
Muzeul Toma Sterian au fost prezentate şi portretele 
Mariei Antoinette, poate că N. Busuioceanu în cadrul 
restrâns al acelei cronici n-a putut să detalieze mai mult, 
mai cu seamă că trebuia să insiste pe numele mari din 
istoria portretisticii franceze – Degas, Manet, Cézanne, 
Picasso, subtilele aquaforte ale lui Ingres sau litografiile 
incisive şi spirituale ale lui Toulouse Lautrec.

Rămâne aşadar să privim cu ochii proprii 
maiestatea, seninătatea şi emfaza gestului cu care Marie 
Antoinette ţine trandafirul, vorbind despre linia 
picturală fericit găsită în care s-a odihnit contemplaţia 
pictoriţei Vigée Lebrun. Ce a simţit pictoriţa însăşi, nu 
mă atrage să ghicesc, nici raporturile amândurora, a 
reginei şi pictoriţei sale cu lumea de atunci, tot ce a 
precedat gândirii întruchipate în acest tablou, aderenţei 
vii şi vizibile faţă de persoana reprezentată, tot ce putea 
fi încă desfăşurare sau posibilitate. Mă atrage însă 
dorinţa pictoriţei de a oferi perfecţiunea şi prospeţimea 
în sine, un ideal care o împodobeşte pe Marie 
Antoinette cu însuşiri de graţie şi eleganţă – gestul 
mâinilor, chipul de floare, culorile trandafirului care au 
pălit în penumbră, etalându-se pleinair pe chip şi pe 

decolteu, astfel 
transfigurând 
persoana într-un 
simbol. Îmbrăcând-o 
pe Marie Antoinette cu 
spiritualitate, în cele 
mai mici detalii ale 
chipului, coafurii, 
corsajului, Doamna 
Vigée Lebrun ajunge 
cu gravitate la limitele 
care fac un mare 
portretist. Penelul ei a 
atins uşor, foarte uşor 
materia concretă şi ne 
poartă între pictură şi 
poezie, învăluind 
silueta în misterioasa 
penumbră a unui vis.

gîndul şi lumea

Intermezzo (V)
Marie-Antoinette

Natalia CANTEMIR

(va urma)

Septembrie 2009 

„Poarta-i o toartă / ce Domnul o poartă / 
până la stingerea lumii / în mâna lui fină / se face-
desface / omul de tină / timpul se-nclină / pentru 
lumină” (Adela Popescu, De-a cunoaşterea)
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

„plasmado en el cristal de la poesía” :

 Carlos Ernesto García
Despre activitatea poetică a lui 

Carlos Ernesto García (născut în 1960 în 
El Salvador) am auzit întîia oară în 
urmă cu aproape un deceniu, în Mexic. 
Chiar citatul care-mi serveşte de titlu e 
împrumutat dintr-un portret pe care 
Otto-Raúl González i-l schiţează 
creatorului salvadorian în cunoscuta 
publicaţie El Nacional ce apare în 
capitala Mexicului. Cu vremea, m-am 
obişnuit să-i întîlnesc numele în diferite 
reviste de limbă spaniolă, dar o carte de-
a sa nu mi-a căzut în mîini pînă la 
sfîrşitul acestei veri, cînd, la Struga 
Poetry Evenings mi-a dăruit valiza lui 
din pod (nu mortul său din debara!). Iar 
faptul că-l şi traduc în primul număr al 
revistei după întoarcerea de la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Struga 
(Macedonia) constituie, cred, un 
argument pentru afirmaţia că acest 
scriitor din El Salvador naturalizat în 
Spania (s-a stabilit din 1980 la Barcelona 
– oraş în care mai există cîţiva poeţi de 
excepţie, cărora le preţuiesc opera şi cu 
care am strînse relaţii de prietenie şi de 
colaborare lirică; între ei şi scriitori 
prezentaţi în paginile Cronicii : Carlos 
Vitale, Maria Sala Valdaura, Geordi 
Villaronga) este unul din fascinanţii 
poeţi de limbă spaniolă de astăzi. În 
Spania a ajuns în calitate de 
corespondent de presă pentru cîteva 
periodice din ţara natală şi chiar şi 
astăzi continuă să trăiască şi ca ziarist, 
deşi este director general al cunoscutei 
instituţii culturale C&Duke, cu sediul 
central în capitala Cataloniei.

Volumul său de debut, Hasta la 
cólera se pudre, tipărit la Barcelona în 
1994, a apărut în acelaşi an la New York, 
în limba engleză, cu titlul Even rage 
will rot. De atunci, autorul a mai fost 
tradus în chineză, italiană şi portugheză 
şi e invitat în mod frecvent la 
importante manifestări literare din 
America Latină, Europa şi Asia. A 
urmat în 1996 volumul A quemarropa 
el amor şi în 2009, La Maleta en el 
desván, apărut la Ediciones Rubeo. 
Această „valiză din pod” o deschid 
astăzi pentru a tălmăci cîteva din 
minunile adunate-n ea. Între timp, a 
publicat şi volume cu note de călătorie 
(El Sueño del Dragón – Barcelona, 2003 
– relatează ca un adevărat roman o 
aventură a sa pe fluviul Ianţzî), dar şi 
volume de reportaj, între acestea, unul 
care se bazează pe dialoguri cu 
importanţi comandanţi sandinişti : Bajo 
la Sombra de Sandino. Historia de una 
revolución inconclusa, tipărit în colecţia 
“Memoria del tiempo” a aceleiaşi 
edituri care s-a ocupat şi de “valiza din 
pod”. Arheolog al cuvîntului, pe care-l 
descoperă în adîncul sufletului şi-l 
scoate la iveală pentru a revela prin el 
zbuciumul neostoit al creatorului, 
Carlos Ernesto García se arată a fi într-
adevăr „plăsmuit din cristalul poeziei”, 
aşa cum îl definea confratele mexican 
citat deja.

Munţii din Fengdu

unţii din Fengdu
mă pregătesc să traversez
podul suspendat
rezervat pentru morţi.

Dedesubt se aude 
nechezatul rîului Changjiang
care cu apele lui nărăvaşe
aleargă asemenea unui cal furios.

O bătrînă 
care ţine în mîini
o strachină de lemn
mă pofteşte să beau o licoare
ce mă va ajuta pe lumea cealaltă
să uit trecutul.

Pietricica

Scotocind prin buzunare 
degetele-mi se poticniră
într-o pietricică
pe care într-o după-amiază de 
burniţă
am smuls-o din piaţa Obradoiro
în timp ce te aşteptam.

O las să cadă de la pupa bărcii 
care mă duce la Genova.
Văd cum dispare încetişor 
în adîncul apei.
Adevărul e că nu ştiu din ce cauză
piatra aceea nătîngă
m-a îndurerat.

Capri

Îmi sprijin uşurel trupul 
de un sfinx de granit.
Una din multele bijuterii
plasate în grădinile 
excentricei Villa de San Michele
de unde se poate vedea în depărtare
– prin pîcla dimineţii – 
Golful Napoli.

Spun sătenii
că în Capri Axel Munthe

 
În m

a fost un rafinat amfitrion
al bătrînului Nietzsche
al lui Gorki şi al lui Lenin.
Trei bărbaţi
ca Emiliano Zapata 
ca Pancho Villa
cu privire felină
cu mustăţile tuşinate.

Iubire interzisă

Neonul torturează corpul dezbrăcat
care tulburător se învîrte 
în jurul unei bare.

Lascive privirile 
o urmăresc 
dorind să o atingă
şi o devoră.

Berea şi romul curg în valuri.
Cîntă Luis Miguel şi Ricky Martin.
Chiloţeii tanga ai dansatoarei 
sunt inundaţi cu dolari.

Ea surîde şi gîndeşte :
la laptele fiilor ei
la chiria pe care nu a plătit-o
gîndeşte că deja e foarte tîrziu
şi că-i este somn.

Neîntîlnire

Călătorim în tren.
Aşezaţi faţă în faţă.
Cîţi ani de absenţă 
şi hotărîm în taină
să ne prefacem că nu ne cunoaştem.

Ce risipă adevărul.
O întreagă lume de patimi 
pentru ca la sfîrşit
pe cei doi
să-i unească atîta moarte.

Oraşul morţii

Cutreieră privirea un ţinut nesfîrşit 
pînă la malurile Iordanului.

Chiar nu e greu să-l văd pe bătrînul 
Moise 
rătăcind pierdut vreme de patruzeci 
de ani
cu un întreg popor pe umerii săi.
Desculţi pe pămîntul roşu
al nabateilor.
Ţinut în care vieţuia tribul lui 
Nebayot.
Oraşul morţilor : Petra.

Simt prezenţa 

cadavrelor putrezind
în înaltul munţilor
ce înconjoară esplanada.

Trupuri învăluite în giulgiuri în grote 
pe care veacurile se străduie să le 
prefacă
în locuinţe de comercianţi mărunţi
care acum vînd covoare
ţesute de mîinile străbunilor.

Defilare militară

O dimineaţă oarecare.
Plictisiţi 
foarte jos ucigătorul soare al 
tropicului.
Terminîndu-ne nesăţioşi 
ţigările ieftine.
Aşezaţi ca de obicei 
pe treptele de ciment 
ce dau spre vechea biserică a satului
ne omorîm timpul
numărînd camioane
tanchete şi un rîu
de soldaţi din garda naţională
hărăziţi masacrului.

Fotografia

Am plecat fără să spun adio.
Nimeni nu mi-a anunţat plecarea.
Nici a mea, nici a voastră.

Zgomotul unor animale 
ne curmă vorbele.
De asta urăsc matematicile.

Ultimul tău gest 
l-ai făcut în grabă dar ferm.
De altfel, totul s-a petrecut atît de 
repede,
încît a rămas în mine ca o fotografie.

Cetate de fier

Acum ştiu că eşti vulnerabilă.
Că ţi se poate atinge inima 
şi că poţi să te nărui.

Ştiu că poate fi doborît 
nu doar verdele munţilor
arborele de pe piscuri.

Ci şi tu 
cetate de fier
în care abia răsar
firele ierbii.

Hong Kong, China, 2008


