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

Voi încheia în acest episod retrospectiva celor 
douăzeci de ani de tranziţie de la infernul roşu la 
apocalipsă, deoarece românii sunt mai interesaţi de 
fotbalişti drogaţi, de tîrfe ajunse vedete de televiziune, 
de borfaşi care violează babe, de pigmei care, umflaţi de 
împrejurări, politică şi fărădelegi, ca broscoiul din 
poveste, îşi închipuie c-au ajuns uriaşi, sunt mai 
interesaţi de picanterii din zbuciumul inutil al partidelor, 
de „răutăţi şi mici scandale”, decît de situaţia propriei 
ţări sau de necazurile semenilor. Şi la ce bun să-i scoţi 
mereu românului în ochi sordidul propriei existenţe, 
cînd el are aliaţi de nădejde care-i colorează în roz 
imaginea existenţială : alcoolul, drogurile, televiziunea, 
presa de scandal, infracţionalitatea?! Îndulcitoare ale 
vieţii la care trebuie adăugat cel mai fascinant bîlci de 
care are parte de două decenii încoace : viaţa privată şi 
publică a celor ce „ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc 
filosofie”.

Neavînd prea multe cunoştinţe economice, m-am 
ferit să abordez în această înnegurată retrospectivă 
situaţia economică şi financiară a României după 
căderea dictaturii comuniste. Dar nu trebuie să fii 
absolvent de ASE sau cine ştie ce specialist al cifrelor, 
afacerilor, managementului, ca să poţi caracteriza laconic 
şi exact starea naţiunii române din punct de vedere 
economico-financiar. E destul să cunoşti conotaţiile 
cuvîntului dezastru. Sau pe cele ale cuvîntului haos. Căci 
aceşti doi termeni etichetează o realitate pe care doar cei 
care se află la cîrma ţării nu o văd. Aceştia se 
încăpăţînează să facă din bugetar inamicul public 
numărul unu al poporului român şi continuă cu 
înverşunare să se războiască cu leafa lui, să-i dea în cap 
şi să facă din el un fel de acar Păun responsabil de toate 
nenorocirile care s-au abătut pe capul bietei naţii cu 
sînge albastru (geantă latină, deh!) infectată cu virusul 
roşu al eticii şi echităţii socialiste. Numai că bravii noştri 
diriguitori se fac a uita un singur amănunt (esenţial, ce-i 
drept!) : ei sunt cei mai costisitori bugetari din România! 
Dar cum s-a ajuns la acest dezastru din care nici o 

minune dumnezeiască nu ne mai poate scoate? 
În primul rînd prin privatizarea preferenţială, 

frauduloasă, realizată pentru profitul cîtorva tupeişti, al 
cîtorva potentaţi sau al cîtorva clienţi ai puterii. Prin 
metodele noastre „originale” de privatizare, averea ţării 
a trecut din buzunarul statului în buzunarul unui număr 
infim de persoane care au devenit miliardari peste 
noapte şi astăzi sunt nababii Europei. Cînd, în urmă cu 
mai bine de un deceniu, am afirmat că trăim într-o ţară 
bolnavă, deoarece într-o ţară sănătoasă, normală, nimeni 
nu poate deveni miliardar în doar cîţiva ani, am fost 
acuzat de antiromânism! Şi, Doamne, cît de rău îmi pare 
că timpul şi realitatea mi-au dat dreptate!

În al doilea rînd, dezastrul ne-a pătruns în casă prin 
prăbuşirea producţiei, prăbuşire care este consecinţa 
firească a dezastruoasei privatizări ce ne-a sărăcit nu 
doar ca indivizi, ci şi ca naţie. De douăzeci de ani încoace 
România nu mai produce, în special din pricina 
privatizării catastrofale care a adus o ţară la sapă de 
lemn şi a îmbogăţit cîţiva criminali. Criminali, pentru că 
abia aceştia sunt vinovaţi de genocid, nu dictatorul 
Ceauşescu pe care foştii săi camarazi l-au plumbuit (sub 
supravegherea şi la ordinele tovarăşului Ilici) ca să nu-i 
arate cu degetul. Nicolae Scorniceşteanul Întîiul, după 
un sfert de veac de domnie, era un sărăntoc, un cerşetor 
faţă de profitorii şi beneficiarii tranziţiei! După douăzeci 
de ani de economie la fel de originală ca şi democraţia 
românească, producţia ţării noastre e sublimă putem 
spune, dar lipseşte cu desăvîrşire. Or, o ţară care nu 
produce e condamnată să împrumute de la alţii (ceea ce şi 
face cu frenezie!) sau să stea cu mîna întinsă. Şi nu am 
devenit după „eliberare” cerşetorii (şi infractorii) 
Europei? Un amănunt : la nivel individual, se poate trăi o 
viaţă întreagă fără demnitate, dar cu mîna întinsă; la nivel 
naţional, statal, nu se mai poate trăi astfel la două decenii 
după prăbuşirea comunismului în Europa şi la doi ani de 
la aderarea la Uniunea Europeană.

O altă cauză a prăbuşirii economiei româneşti este 
fiscalitatea înrobitoare practicată de toate guvernele 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Neculai PĂDURARU

postdecembriste. Cred că în spaţiul carpato-danubiano-
pontic se exercită cea mai împovărătoare fiscalitate din 
întreaga Europă (nu-i vorbă, cred că şi la evaziune fiscală 
suntem campioni continentali!). Întreprinzătorii din 
România sunt pur şi simplu striviţi de taxe, impozite, 
accize, teveauri, comisioane, biruri, contribuţii, dări... 
Statul român, în loc să creeze programe de sprijinire a 
afacerilor private, le pune crosa la patină 
întreprinzătorilor, iar aceştia, exasperaţi de nenumăratele 
piedici şi adversităţi cu care se confruntă şi care le 
frînează iniţiativele şi acţiunile, au început să-şi 
amintească îndemnul adresat cîndva de Octavian Goga 
de a se muta cu căţel cu purcel în altă ţară şi şi-au 
transferat afacerile prin vecini, în zone unde se pare că 
umblă cu adevărat cîinii cu colaci în coadă. Fenomenul s-
a manifestat mai întîi în regiunile din vestul Carpaţilor, 
dar a devenit extrem de repede simptomatic şi 
îngrijorător pentru întreg teritoriul ţării, căci foarte mulţi 
români au găsit cu cale să înveţe drumurile pribegiei şi şi-
au mutat afacerile în Ungaria, Serbia, Bulgaria sau prin 
colţuri mult mai îndepărtate ale lumii. Din cauza 
„binelui” de-acasă, există astăzi vreo trei milioane de 
români care se înfruptă din pîinea amară a străinătăţii! Şi 
exodul continuă, căci degringolada împărăţeşte în 
sufletele conaţionalilor noştri.

La dezastrul economic al României a contribuit în 
mod substanţial şi dictatura băncilor. La noi, băncile sunt 
stat în stat, fac doar ce le convine, îşi urmăresc doar 
interesele, iar creditarea este, de asemenea, preferenţială, 
interesată, dezastruoasă. Românul de rînd care e nevoit să 
se îndatoreze la bănci îşi semnează cu bună ştiinţă 
sentinţa de condamnare la sărăcie, umilinţă, spoliere, 
ruină... În timp ce românul de bine a devalizat pur şi 
simplu bănci, a dat tunuri şi ţepe ce l-au îmbogăţit peste 
noapte, iar acum nici usturoi n-a mîncat, nici gura nu-i 
miroase!

În sfîrşit, alte cauze ale faptului că de 20 de ani ne 
prăbuşim economic – dar prăbuşirea se manifestă şi în 
plan social, uman, spiritual; şi ne-am tot prăbuşit, pînă 
am ajuns în fundul prăpastiei - sunt corupţia, ţepele, 
tunurile, şmenurile, hoţiile. Aşadar, degradarea umană a 
desăvîrşit prăbuşirea fragilei noastre economii care era 
aproape în totalitate tributară unei planificări excesive, 
ineficiente şi aberante.

PE O STRADĂ DIN SUCEAVA

Pe o stradă din Suceava mirosea a mere coapte
Ca frunzişul de pe creanga sfinţilor mă risipeam, 
Se zăreau printre brizbrizuri pregătirile de noapte,
Fericirea unei doamne se aprinse după geam.

Mi-a rămas împotmolită o pedeapsă de plăcere
Şi-am călcat cu talpa toată sîmburul unui destin.
Eu veneam de pretutindeni şi din nici o încăpere
Ca un fruct închis afară, alungat din rădăcini.

De-aş fi fost semnul cu care nu se-nstrăinau butucii
Ori măcar la temelia visului de vişin orb, 
V-aş fi prins ca nişte braţe desfăcute ale Crucii
Sudului în aşteptarea celui mai fierbinte Nord.

Pe o stradă-n care ninge ca la marginea planetei
Şi de unde-ncepe golul dacă n-ai auz stricat
M-am întors cu faţa către inima dintr-un perete
Şi o spadă a luminii m-a găsit îngenunchiat.

Adi CUSIN



2 CRONICA

fragmentarium istoric

Născută din generosul context al gândirii 
liberale, din filonul principiilor susţinute de elita 
încrezătoare în libertatea omului şi bunele sale 
moravuri, Liga sau Societatea Naţiunilor a fost 
prima organizaţie internaţională care şi-a propus în 
mod deschis dezarmarea, rezolvarea pe cale paşnică 
a diferendelor internaţionale, promovarea securităţii 
colective, a bunăstării şi prosperităţii generale prin 
intermediul negocierilor şi a principiilor înalte ale 
relaţiilor internaţionale. Apărută în siajul primei 
mari conflagraţii mondiale (de jure în 1919 şi de facto 
în 1920) această organizaţie va marca o bornă 
importantă în istoria relaţiilor internaţionale. Liga a 
avut, pe parcursul funcţionării sale până în aprilie 
1946, 58 de state membre, iar sediul ei a fost găzduit 
de Geneva. Henry Kissinger observa cu fineţea 
cunoscătorului că Liga Naţiunilor a fost: „un 
compromis fragil între utopismul american şi 
paranoia europeană, prea condiţional ca să 
îndeplinească visele primului, prea empiric pentru a 
domoli temerile celui din urmă”.    

La începutul perioadei interbelice liberalismul a 
fost prima stavilă în calea afirmării tot mai agresive 
a curentelor radicale şi a regimurilor totalitare 
oferind o serie de perspective care, în cele din urmă, 
s-au dovedit a fi decisive la scară istorică: 
perspectiva economică şi cea privitoare la statul de 
drept. Propensiunea normativă aflată la baza 
întemeierii şi funcţionării Ligii Naţiunilor a reflectat 
din plin această tendinţă.

Dezastrul şi consecinţele primului război 
mondial au impulsionat efortul în direcţia asumată 
de toate spiritele responsabile ale vremii de a se 
exclude posibilitatea repetării unui asemenea 
cataclism la scară mondială. Prăbuşirea sistemului 
echilibrului european, a concertului marilor puteri, 
cel care a asigurat stabilitatea continentului multă 
vreme, noile provocări ridicate de revoluţia rusă şi 
pericolul propagării extremismului de stânga, 
tendinţa făuririi unui nou sistem de securitate 
internaţională determina avansarea, ca o posibilă 
soluţie, a înlocuirii anarhiei în domeniul relaţiilor 
interstatale cu o organizare instituţională menită să 
ofere garanţia unei noi stabilităţi in urma încheierii 
devastatorului război.

Termenul de Liga sau Societatea Naţiunilor 
apare încă din anul 1908, când Léon Bourgeois 
propune un nou sistem de organizare a relaţiilor 
internaţionale. Ideea astfel lansată este preluată şi 
susţinută de grupuri şi asociaţii din Franţa, Marea 
Britanie, Statele Unite ale Americii, unde preşedinţii 
Theodore Roosevelt şi William Howard Taft 
avansează formula unui sistem de securitate în care 
agresorii să primească automat sancţiuni economice 
şi militare din partea comunităţii internaţionale.

 In iunie 1915 o Liga pentru întărirea păcii, 
susţinută de preşedintele american William Howard 
Taft, militează pentru o Societate a Naţiunilor bazată 
pe securitatea colectivă şi întărirea dreptului 
internaţional. Preşedintele american Woodrow 
Wilson (a primit ulterior Premiul Nobel pentru 
pace) este însă cel care, la 27 mai 1916, trasează, 
pentru prima oară, în termeni concreţi, instituţionali, 
proiectul unei astfel de  organizaţii. Mânat de o 
generoasă gândire, de principii masonice, el 
propune o asociaţie universală a naţiunilor, care, pe 
lângă garanţiile de securitate, să asigure 
prosperitatea economică generală, accesul la 
materiile prime, libertatea neîngrădită a circulaţiei, 
siguranţa navigaţiei maritime ş.a.m.d. Vedem aici 
reluarea pe o altă scară şi la un alt nivel a proiectului 
mazzinian, cel care tulburase minţile 
revoluţionarilor europeni la mijlocul veacului al 
XIX-lea. Prevenirea războaielor urma a se realiza 
prin garanţii reciproce, utilizarea diplomaţiei 
deschise şi transparente, apelul la opinia publică, cei 
refractari la aceste principii urmând a fi supuşi 
sancţiunilor economice, dar nu şi celor militare, 
excluse de preşedintele Woodrow Wilson. 
„Izolaţioniştii” din Congres dar şi considerentele de 
ordin moral l-au determinat pe omul de stat 
american să excludă soluţia forţei pentru 
disciplinarea statelor cu avânturi belicoase. Statele 
Unite ale Americii prin etajul lor decizional de 
atunci dispreţuiau conceptul de echilibru de forţe şi 
considerau imorală practica aşa-numitului 

Realpolitik. Criteriile americane pentru ordinea 
mondială erau democraţia, securitatea colectivă şi  
aplicarea principiului autodeterminării naţionale. 
Aceasta presupunea prin urmare: asocierea tuturor 
naţiunilor, fără nici o discriminare, recunoaşterea şi 
impunerea dreptului internaţional public "deasupra 
tuturor intereselor particulare", instituirea unei forţe 
colective, care "să nu mai fie în serviciul ambiţiilor 
politice sau al egoismelor în complot şi al ordinii şi 
păcii universale”.

Ideea lui Woodrow Wilson a fost concretizată, în 
cursul anului 1918, prin mai multe proiecte propuse 
de americani, britanici, francezi şi italieni. Principiile 
fundamentale ale acestora aveau în vedere, în 
primul rând, asigurarea securităţii colective prin 
opunerea faţă de agresor a frontului comun al 
tuturor statelor participante la viitoare organizaţie. 
Mijloacele propuse pentru realizarea unui atare 
obiectiv erau diferite: americanii acceptau doar 
sancţiuni economice, britanicii vroiau îmbinarea 
mijloacelor economice şi militare de coerciţie, în 
timp ce francezii militau pentru constituirea unei 
armate internaţionale permanente. Toate aceste idei 
vor fi reluate şi amplificate în mediul internaţional 
postbelic şi contemporan în diferite formule. 

Garanţia păcii durabile era considerată 
dezarmarea şi instituirea unui sistem de control al 
armamentelor. Liga urma să devină nu numai un 
mijloc de prevenire a războiului, ci şi un instrument 
al dezvoltării paşnice, al cooperării, al 
reglementărilor internaţionale în diverse domenii, 
concepute ca paşi spre integrarea politică, mult 
visată.

Din punctul de vedere al organizării 
instituţionale, în fruntea Ligii urma a se constitui un 
Consiliu, conceput de britanici ca alcătuit exclusiv 
din reprezentanţii marilor puteri, care să asigure şi 
controlul asupra reconstrucţiei economice necesare 
după război. Americanii şi italienii au susţinut, în 
schimb, formula unor membri permanenţi, 
reprezentând marile puteri învingătoare şi a unor 
membri nepermanenţi din rândul celorlalte state 
(formulă consacrată în organizarea Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite de 
astăzi).

 Consiliul a fost organizat, în cele din urmă, ca un 
organ executiv şi decizional, format din cele cinci 
mari puteri învingătoare în prima conflagraţie 
mondială (Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, 
Italia şi Japonia) ca membri permanenţi şi patru 
reprezentanţi ai celorlalte state, desemnaţi ca 
membri nepermanenţi, prin rotaţie, după criteriul 
geografic.

Adunarea Generală s-a constituit din câte trei 
delegaţi din fiecare ţară, care puteau fi oficiali sau 
reprezentanţi ai opiniei publice. În întrunirile sale 
anuale, Adunarea avea menirea de a dezbate toate 
problemele importante legate de activitatea Ligii şi 
de menţinerea păcii în lume, membrii având dreptul 
de a aduce în faţa ei orice fapt considerat a ameninţa 
comunitatea internaţională. Statutul Ligii 
Naţiunilor, ca rezultat al unui dificil compromis 
între diferitele interese ale iniţiatorilor, reflecta un 
consens limitat privind anumite obiective şi interese 
comune ale statelor în domeniul asigurării 
securităţii şi a cooperării internaţionale, extinderea 
rolului dreptului internaţional, acceptarea unor 
standarde şi norme de comportament ale guvernelor 
bazate pe preceptele acestuia. În sfârşit, 
Secretariatul, ca organ administrativ al Ligii, avea 
personalul recrutat pe baza reprezentării statelor 
conform criteriului geografic, membrii săi fiind 
responsabili numai în faţa Ligii, nu şi a statelor 
naţionale de provenienţă (principiu preluat mai apoi 
în procesul construcţiei europene postbelice).

Statele Unite s-au „retras” din Liga Naţiunilor 
încă din 1920, datorită neratificării, în cele din urmă, 
a Statutului acesteia de către Senat;  Japonia s-a 
retras în 1933, datorită problemei manciuriene, iar 
Italia în 1937, după sancţiunile, de altfel ineficiente, 
adoptate de Liga Naţiunilor împotriva ei din cauza 
atacării Etiopiei. A fost admisă, în schimb, ca 
membră permanentă Germania, în 1926, care s-a 
retras în 1933, după venirea la putere a naziştilor. 
Turcia a devenit membră în 1932 iar Uniunea 
Sovietică a fost acceptată în Liga Naţiunilor în anul 
1934.

Eşecul tentativei reprezentate de Liga Naţiunilor 
în direcţia asigurării securităţii internaţionale şi a 
eliminării pericolului de război s-a prefigurat încă 

de la începuturile constituirii sale. Aceasta deoarece, 
contrar ideilor lui Woodrow Wilson, marile puteri 
europene învingătoare în război au pus pe primul 
plan asigurarea securităţii proprii prin pedepsirea şi 
slăbirea statelor învinse, în primul rând a 
Germaniei, prin reglementări teritoriale care să aibă 
în vedere interesele lor specifice, ale statelor aflate în 
sfera lor de influenţă sau a celorlalte puteri asociate 
şi aliate. Al doilea obiectiv esenţial l-a constituit 
izolarea Rusiei Sovietice şi împiedicarea expansiunii 
spre vest a bolşevismului. Pacea izvorâtă din aceste 
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Iezuit belgian, francofon, Paul Gilbert a studiat 
teologia dogmatică la Universitatea Pontificală 
Gregoriană din Roma, este doctor în filosofie al 
Universităţii din Louvain-la-Neuve. Din 1986 este 
profesor de metafizică al Universităţii Pontificale 
Gregoriene, este director al revistei Gregorianum, 
membru în Equipo Jesuita Latinoamericano de reflexion 
Filosofica. Dintre cărţile sale amintim: La Simplicite 
du principe, Lessius, 1994; La Patience d'etre. 
Metaphysique, Culture et verite, 1996; Sapere e 
sperare. Percorso di metafisica, Vita e pensiero, 
2003; Violence et compassion. Essai sur 
l'authenticite d'etre, Cerf, 2009. A coordonat mai 
multe volume în italiană, dar şi unul împreună cu A. 
Tat: Gustul speranţei. Studii filosofice şi teologice, 
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2009.
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tertium non datur

3

incomplete, persistă în a pune problema sensului 
existenţei "mele", impune tuturor cunoştinţelor noastre 
să meargă mai departe, să nu uite că particularizarea 
realităţii nu este decît metodologică, că realitatea este 
un mister profund uman mai curînd decît o problemă 
tehnică. Omul contemporan o ştie bine, şi se consacră 
adeseori, trup şi suflet, apărării umanismului, dar 
acţiunea este de scurtă durată pentru că se reduce la 
ideologii. Filosofia nu duce lipsă de viitor pentru că, 
fără prevenţie nici precipitare cum spunea Descartes, 
este capabilă de răbdare şi de reflecţie, de a ţine calea 
dreaptă în deschiderea către interogaţie.

filosofia trăieşte din ideal
-Sînteţi autorul unui amplu studiu despre violenţă. Este 

tot mai evident, din nefericire, că violenţa constituie o 
realitate a timpului nostru. Violenţa este un subiect de 
interes pentru filosofie?

-Filosofia ar trebui să nu fie decît o teorie a 
cunoaşterii, sau o critică a ştiinţelor, cu care de altfel 
ştiinţele nu ştiu ce să facă? Nu ar avea ca problemă, 
decît cea, în adevăr foarte naivă, a obiectivităţii 
cunoscutului? Filosofia ar trebui să concluzioneze că un 
fapt este sau nu este? S-a spus că, odată cu secolul al 
XX-lea, filosofia s-a deplasat de la lucrurile reale la 
sensul vieţii, că a trecut de la epistemologie la axiologie. 
Această deplasare este fără îndoială adevărată. Dar 
perspectiva timpurilor anterioare era una îngrijorată de 
ceea ce se întîmpla? Suferinţa sclavilor l-a neliniştit pe 
Aristotel? Sigur, etica s-a peocupat de nefericirile pe 
care omului îi plăcea să le facă semenilor şi de binele pe 
care toţi l-am fi dorit, cel puţin teoretic sau 
transcendental. Dar realitatea umană, cea a morţilor de 
pe urma nesfîrşitelor războaie, cea a şomerilor aruncaţi 
în stradă din cauza nereuşitelor pe care puterile 
financiare nu le pot uşura, care uneori au fost 
provocate, toate acestea nu ar trebui să dea de gîndit 
filosofic? Toate acestea nu sînt realitatea cotidiană a 
fiinţei? La ce ar trebui să reflecteze filosoful, dacă el se 
înşală în mod voluntar asupra a ceea ce este sau dacă se 
îndepărtează de la datoria sa proclamînd că omul este 
sincer şi bun? 

Filosofia clasică spunea că transcendentaliile, adevărul, 

bunul sau binele, frumosul, sînt comutabile, chiar dacă 

nu putem să le confundăm pentru că fiecare vorbeşte 

despre un aspect distinct a ceea ce există. Răul nu ar fi 

totuşi nimic? Mai ales răul care vine din inima omului 

şi care se răspîndeşte mai repede decît binele? Filosofia 

se naşte dintr-o întrebare, dintr-o nelinişte. Ştiinţele nu 

ajung, în ciuda pretenţiilor fanfaronarde ale 

Iluminismului, să liniştească popoarele şi să le 

tempereze violenţa. Să căutăm să vedem clar, cum 

spunea Aristotel în primul rînd din Metafizica. Ceea ce 

este evident, este că orice interogaţie se naşte dintr-o 

dorinţă, din recunoaşterea unei lipse. Filosofia a căutat 

totdeauna să înţeleagă (ceea ce nu este acelaşi lucru cu a 

explica, pentru a relua distincţia lui Paul Ricoeur între a 

explica şi a înţelege), ca şi cum comprehensiunea ar fi 

un ideal dezirabil. Filosofia trăieşte din ideal. Violenţa 

este un scandal cu care nu ne putem acomoda, pe care 

trebuie să-l înţelegem. Or acest scandal se regăseşte 

pretutindeni, chiar în viaţa academică, chiar în 

instituţiile cele mai onorabile din punctul de vedere al 

demnităţii omului. Conceptul darwinian de luptă 

pentru viaţă nu are o evidenţă orbitoare? Comerţul de 

la colţ sau cel al marilor bănci internaţionale au alte 

reguli fundamentale de dezvoltare decît cele ale celui 

mai mare cîştig? Sportul de pe ecranele televizoarelor 

noastre nu este supus aceleeaşi norme a victoriei asupra 

învinşilor, dobîndită fără să ne intereseze cum? Binele 

cel mai universal, unde este? Etica nicomahică are 

pagini spendide despre viaţa umană, despre 

contemplarea stilului platonician, dar autorul lor s-a 

preocupat de "barbarii" cărora le era interzis să 

vorbească în dezbaterile politice în agora? Filosoful 

trăieşte din ideal, dar pentru că este stimulat pentru a 

gîndi contrariul, realitatea răului, realitate răului pe 

care ştie că trebuie să o înşface, sau să o privească în 

faţă, cum spunea Eric Weil. 

parte de adevăr. Ştiinţele trebuie în adevăr să tragă o 
concluzie, sau să se prezinte în aşa manieră ca să putem 
crede că ele găsesc ceva adevărat, cu siguranţă 
adevărat. Noi observăm în adevăr că în concluzia 
ştiinţifică interogaţia dispare ca şi cînd raţiunea ar fi 
pus totul la loc, ca şi cînd omul ar fi reintregat din nou 
lumea. Nu este aici totuşi o iluzie? Orizontul 
interogaţiei ştiinţifice ar fi de a nu pune întrebări. Dar 
ce om de ştiinţă va îndrăzni să spună că după el totul 
va fi clar, că  nu va mai fi nici o întreare de pus? Cînd 
filosofii situează filosofia în vîrful cunoaşterii, nu se 
supun aceleeaşi tentaţii iluzorii? Filosofia ne învaţă 
adevărurile "ultime"? Dar dacă interogaţia constitutivă 
a omului nu are sens decît atunci cînd se suprimă, omul 
nu este în mod funciar, absurd, destinat să nege 
distanţa sa în afara lumii pentru a se afirma total 
integrat şi capabil de a o stăpîni prin cunoaşterea sa? În 
fapt, istoria a arătat-o  suficient, nici o interogaţie nu 
ajunge să închidă cercetarea ştiinţifică. Or, nu acesta 
este faptul asupra căruia meditează filosofia autentică, 
acest destin neterminat al interogaţiei umane? Reflecţia 
filosofică, această reîntoarcere asupra fiinţei 
întrebătoare care sîntem prin esenţă, nu urmăreşte în 
nici un caz să stingă interogaţia noastră, să închidă 
voinţa de a poseda adevărul, ci dimpotrivă să pună în 
evidenţă sursa întreprinderii umane care este, după 
cum ne-a învăţat Socrate, de a nu şti.   

-Consideraţi că epoca noastră este propice filosofiei? Care 
sînt speranţele şi aşteptările contemporanilor noştri faţă de 
filosofie?

-Nu putem pretinde ca într-o zi să cunoaştem totul 
despre tot. Fiinţa noastră întrebătoare va fi destinată 
nihilismului? Efortul gîndirii care reflectează este 
dificil, şi problematic. Cultura contemporană o ştie 
bine, şi face adeseori alegerea de a se replia asupra 
cunoştinţelor imediate, să uite fiinţa întrebătoare care 
sîntem. Dar ea manifestă de asemenea o mare absenţă 
de coerenţă. Pe de o parte, ea laudă la extrem cîteva 
"staruri" ale gîndirii, "maeştrii gînditori"; ea se arată 
fascinată de cei care sînt capabili să pună întrebări 
profunde, radicale, dar pe de altă parte ea ignoră 
rigoarea şi claritatea unei reflecţii duse cu răbdare şi 
disciplină. Fără îndoială, această incoerenţă vine din 
necesitatea de a merge cît mai repede, de a prinde idei 
utilizabile imediat mai curînd decît gînduri care ar 
angaja într-un viitor imperceptibil astăzi, nesigur, 
neliniştitor. Lăudarea "maeştrilor gîndirii" este însoţită 
de altfel de simplificarea extremă a gîndirii lor chiar în 
mediile academice cele mai prestigioase: totul se 
petrece ca şi cînd ar vrea să se stingă neliniştile umane 
afundîndu-ne în plăceri şi răspunsuri de scheme 
imediat inteligibile. Sîntem încă capabili de a interoga 
cu adevărat, de a urmări cercetări radicale? La nivelul 
ştiinţelor şi al prelungirilor lor tehnice, nu ne facem 
multe iluzii: pretenţiile ştiinţelor sînt enorme şi 
divulgate sus şi tare; dar acest vacarm face ca să privim 
evenimentele cele mai atroce ale lumii noastre, 
războaiele civile şi alte tsunami, ca şi cînd nu ar 
prezenta nici un interes, pentru că nu ştim cum să le 
împiedicăm. Tehnicile noastre eşuează în acest punct. 
Ştiinţele noastre, lăudate sus şi tare, sînt în acelaşi timp 
discreditate. Interogaţia la nivelul cel mai radical al 
sensului existenţei "mele", acolo unde se naşte cu 
adevărat interogaţia ca atare, această interogaţie este 
înadins înăbuşită. Cultura noastră de spectacol vrea să 
trateze probleme tehnice, să ne trateze de gripă de 
exemplu, fără a dori nimic dincolo, excluzînd orice 
gîndire prea nuanţată, sau prea dependentă de o 
interogaţie pe termen lung.

Ţine de tradiţie să se spună că filosofia se găseşte în 
vîrful cunoaşterii. După greci, filosofii au conceput 
diferite moduri de ierarhizare a cunoştinţelor. Fără 
îndoială ar fi bine de a relua acest proiect, chiar dacă el 
este contestat astăzi de ansamblul ştiinţelor pozitive şi 
de mentalităţile care i se supun, şi mai ales de progresul 
ştiinţelor care se specializează totdeauna mai mult, care 
se prezintă lansînd ideea că lumea este un haos absolut 
imposibil de sistematizat. Şi totuşi, aceste ştiinţe nu vor 
să pună în evidenţă raţionalitatea lumii? Unitatea lumii, 
acest a priori al raţionalităţii sale, nu este totuşi în curs 
de a exploda sub ochi noştri? Nu sîntem pe cale să 
pierdem raţiunea? Vom recupera sănătatea în vreun 
sistem filosofic?   

Filosofia nu este regina ştiinţelor, ci o cunoaştere 
care, departe de a se resemna la scepticismul ieşit din 
relativitatea ştiinţelor şi a concluziilor lor totdeauna 

propriu omului este să fie nemulţumit

Bogdan Mihai MANDACHE:- Domnule profesor de 
cînd filosofia s-a impus în conştiinţa publică nu au contenit 
să apară întrebări, nedumeriri asupra condiţiei filosofului şi a 
filosofiei, pentru a nu aminti şi nenumăratele răutăţi despre 
utilitatea disciplinei! Care este locul filosofiei în ansamblul 
interogaţiei şi al reflecţiei umane?

Paul GILBERT:- Ce este omul? "Ce este omul că-Ţi 
aminteşti de el? Micşoratu-l-ai pe dînsul cu puţin faţă 
de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. 
Pusu-l-ai pe dînsul peste lucrul mîinilor Tale, toate le-ai 
pus sub picioarele lui" (Psalmi 8, 4-6). Acestei viziuni 
foarte optimiste şi pozitie a omului sigur pe sine, 
imaginîndu-se cvasi-vîrful creaţiei, aproape de divin, i 
se opune o altă cunoaştere interioară, cea a fragilităţii 
omului, atît fizice cît şi morale. Cum am putea să ne 
iluzionăm asupra nouă înşine? Nu ne vedem în fiecare 
zi sub farurile mijloacelor noastre de comunicare? 
Omul este un animal care se pretinde raţional. Nimic 
mai fals, cel puţin dacă nu rezervăm această calitate 
decît cîtorva indivizi ai speciei noastre. Omul este la 
maximum un animal, după Eric Weil, care este capabil 
să spună "nu", să protesteze contra nedreptăţilor, să 
caute pe dibuite un fel de a trăi mai bine pentru el şi 
pentru ceilalţi, să se smulgă din prezent, să-l critice 
pentru a discerne piste de ameliorare dejucînd riscurile 
de prăbuşire a demnităţii sale.

Propriu omului este să fie nemulţumit. Şi să spere. 
Ce devine atunci raţionalitatea sa? În mod sigur este 
sentimentul de inadecvare care face să apară, să 
însoţească şi să stimuleze căutările noastre intelectuale; 
sentimentul de a nu şti cu adevărat ce se întîmplă în 
realitate în lume şi în noi înşine ne lasă gustul 
insatisfacţiei şi deşteaptă în acelaşi timp în noi dorinţa 
de a şti mai bine pentru a cunoaşte zile mai bune. Omul 
este acest animal care se ştie la distanţă de orice şi care 
întreabă. Ştiinţele experimentează în maniera lor acest 
elan către necunoscut, către transcendenţă, despre care 
noi luăm cunoştinţă în altă manieră decît ştiinţifică, în 
artă, în religie, pretutindeni unde afectivitatea noastră 
şi onoarea noastră sînt puse în discuţie.

Interogaţia filosofică are o anume originalitate? Eu 
aş întîlni-o în cuvîntul "reflecţie". Numai ştiinţele nu 
"reflectează". Afirmaţia heideggeriană după care 
"ştiinţele nu gîndesc" este exagerată. Dar există aici o 

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE 

Paul GILBERT: 
Orice interogaţie se naşte 
dintr-o dorinţă

(va urma)

Februarie 2010
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Vol. II – 14+327 p.; Vol. III – 16+484 p.; Vol. IV – 14+422 p. 
pe două coloane; format 4°.
Numeroase gravuri în text bilingv (grec şi latin).
Legătură modernă în pînză.
Lipsă sfîrşitul.
V – 128

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! 

(va urma)

(IV)

CARŢI RARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA

Februarie 2010
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privitor ca la teatru

Literatura anilor celui de-al doilea război 
mondial este bogată, nume cunoscute precum 
Günter Grass, Imre Kertész, Anna Langfus sau  
Jorge Semprún Maura îşi formează un orizont 
obsesional din experienţele unui trecut absurd. 
Scriitorul polonez Tadeusz Różewicz nu este 
îndeajuns de cunoscut în România, cele câteva 
traduceri din opera sa volumul Nelinişte din 1984 şi 
Poeme din 1973 au, pe de o parte, dezavantajul de a 
fi publicate într-o perioadă care le-a îngropat în 
uitare, iar pe de altă parte dezavantajul de a fi atras 
prea puţin atenţia atunci şi acum spre a fi reeditate. 
Având o creaţie de proporţii, Różewicz aduce în 
gros-plan imaginea unui om modern în care 
Mnemosyne şi-a lăsat amprentele profunde. Iar în 
acest moment, Mnemosyne are un chip descompus.

„Am douăzeci şi patru de ani / am scăpat / când 
mă duceau să fiu măcelărit. // Sunt serbede şi 
identice vorbele: / om şi animal / dragoste şi ură / 
duşman şi prieten / întuneric şi lumină. //Pe om l-
au omorât ca pe un animal / am văzut: / căruţe de 
oameni tăiaţi / care nu vor fi izbăviţi”. Participând 
la cel de-al doilea război mondial, făcând parte din 
rezistenţa poloneză, 
scriitorul care abia 
debutase în 1944 cu poeme, 
se confruntă cu ororile 
istoriei – o istorie a erorii şi 
a pierderii. Fratele său, 
poet la rându-i, Janusz, 
moare într-un lagăr de 
concentrare. Foarte 
exterioare şi foarte 
interioare deopotrivă, 
evenimentele din perioada 
'42-'45 vor fi închise sau vor 
exploda din timpul 
personal al autorului. Ceea 
ce descoperă pe parcurs 
prin opera sa este omul 
dezindividualizat şi un 
cadru de nerecunoscut, 
violent şi vorace în care 
plutesc elemente desprinse 
din realitate, rupte, 
amestecate, reformate într-
o ordine nefirească. Văzut 
de critică precum un 
continuator al avangardei, 
Różewicz intră cu hotărâre 
prin dramaturgia sa pe 
tărâmul curentului absurd, 
creând un personaj 
mecanic ionescian, în care însă au fost păstrate 
fragmente de piele, de umanitate şi lirism. 
Identificat cu sine, eul despre care autorul vorbeşte 
se desprinde şi poate să se recunoască în multe alte 
corpuri pentru că el reprezintă o tară a unei vremi 
peste care nu se poate trece şi care are caracteristicile 
unei vremi contemporane ce poartă în ea toate 
însemnele trecutului. Ca dramaturg în care irump 
scânteile poetului, Różewicz urmează o schemă 
clasică a teatrului absurdului: pleacă de la o situaţie 
concretă şi deviază într-un carusel de întâmplări, 
plin cu eroi ce îşi poartă poveştile cu ei, până când 
suprafaţa evenimenţială se tulbură, apoi se 
limpezeşte pentru un sigur  drum – căutarea. 
Întrebările  se înmulţesc: cum arată omul sau care 
sunt feţele memoriei păstrate înlăuntrul lui? 
Răspunsurile nu se află în text, ci în fiecare dintre cei 
care au citit sau au văzut (spectacolul); din această 
pricină teatrul lui Różewicz dă senzaţia că este o 
hieroglifă aşezată pe scenă spre a fi descifrată 
multimplu de fiecare. Având predilecţie pentru 
portretizare, scriitorul preferă a construi un chip 
enorm, cel al modernităţii, din foarte multe bucăţi 
ciuntite; iar dacă întreaga sa poezie conturează un 
eu care se poate regăsi şi în persoana a treia a 
fiecărui lector, atunci teatrul (aşa cum este cazul 

Cartotecii) dă carne şi suflet din situaţiile care sunt 
create scenic, din relaţiile dintre eroi. Un singur 
protagonist se desprinde la sfârşit – el este fără 
nume şi a concentrat în el iubire şi ură, timp scurs şi 
prezent, contrarii pe care dramaturgul le îndrăgeşte 
atât de mult. Liber şi, în mod egal, constrâns,  omul 
pare a fi o fiinţă fără formă, oarbă, care se zbate între 
paradoxuri: „Mi-a legat cineva mâinile / dar pe 
drum las semne / aceasta înseamnă pasăre / acesta 
e cerul / aceasta înseamnă pasăre / fără cer / fără 
aripi / fără ochi // acestea nu sunt mâini făcute să 
zboare”.

* * *

Fast Forward, Now Rewind sub microscop de 
critic

Tehnica fragmentariumului este predilectă 
pentru scriitura autorului. Cartoteca este eşafodată 
pe acest model, aşa cum mai tâziu, în Plecarea mamei, 
autorul se va rezuma la a strânge ca într-un album 
fotografii ale familei sale, din timpul copilăriei şi 
adolescenţei, realizând un pseudo-roman în imagini 
cât se poate de fidele. Făcând parte din primele sale 
piese, Cartoteca scrisă în 1960 urmează calea 
teatrului absurdului. Într-o acţiune care ar fi putut fi 
definită drept anti-teatru, un personaj  generic, 
numit Eroul, traversează în ultimele clipe înainte de 
moarte, scene pe care le-a trăit sau pe care le trăieşte 
alături de prezenţe cunoscute. Anii tinereţii şi cei ai 

maturităţii sunt revăzuţi, 
transformaţi cu accente 
comice, dar purtând un 
tragism tăinuit, dincolo de 
fiecare surâs. Eroul este 
unul al ironiei şi este 
conştient că în situaţie s-a 
aflat mereu.

„Trebuie să faci 
dragoste cu textul, să te 
culci cu el, să îl strângi în 
braţe şi să dormi cu el. 
Obişnuiesc să tai textul, îl 
recombin, iau replici din 
final şi le pun la început, 
iau textul unui personaj şi 
i-l dau altuia, schimb 
topica frazelor etc. Uneori 
trebuie să urăşti textul, să 
fii în conflict cu el, alteori 
trebuie să fii îndrăgostit de 
el, să te comporţi cu el ca şi 
cu o fiinţă vie” spune 
regizorul Andriy Zholdak 
într-un interviu oferit 
Alinei Mazilu şi Dianei 
Armăsaru. Montând piesa 
lui Różewicz la Ateneul 
Tătăraşi, tânărul Florin 

Caracala caută teatrul şi se caută în interiorul 
acestuia. Astfel că scena lui Caracala este una foarte 
intimă, mărunţită, iubită şi urâtă în egală măsură, 
aşa cum vie o vedea şi artistul ucrainean, care e la 
ora actuală considerat una dintre cele mai puternice 
voci ale teatrului european. Cu un efort de admirat, 
alături de compania FAPT, studentul de la 
Universitatea de Arte, sfârşeşte anul premierelor 
ieşene, lansând Fast Forward, Now Rewind, spectacol 
în care rolurile sunt lăsate în grija colegilor săi, 
chipuri proaspete pentru peisajul nostru teatral. 
Pornind de la scenariul scriitorului polonez, 
regizorul elimină replici, adaugă altele, transformă 
originalul operând în el ca şi cum s-ar afla într-un 
laborator personal, ajungând în final la o 
suprapunere perfectă: regizorul şi textul s-au mulat 
într-un cadru nou, nu foarte diferit de cel iniţial, 
cadru flexibil pentru oricine îşi doreşte să pătrundă.

Apariţiile din anticamera morţii, părinţii Eroului 
la diferite vârste, iubitele sale, unchiul (intrepretat 
plin de savoare de Andrei Ciobanu, actor la Teatrul 
din Bacău) sau oameni simpli pe care i-a întâlnit, 
sunt motive pentru a reveni în spaţii ştiute în care se 
priveşte cu uşoară nostalgie, dar şi cu mult cinism, 
spre a se releva un mesaj unic, esenţial. Este nevoie 
de alunecare în sine, de o întoarcere până la inocenţa 
copilărească, pentru ca „lumea să poată fi salvată”. 

Cuvinte sunt simple, curg cu repeziciune, ca şi cum 
ele ar putea să dea soluţia finală, chiar înainte ca 
moartea să înghită totul: „EROUL (către tânăra 
nemţoaică n.a.): În dumneata e întreaga bucurie şi 
speranţă a lumii. Trebuie să fii bună, curată, veselă. 
Trebuie să ne iubeşti. Noi toţi am fost într-o 
întunecime groaznică sub pământ. Am vrut să-ţi 
spun încă o dată: eu, fostul partizan polonez, îţi 
doresc, domnişoara, fericire. Totul s-a terminat 
ridicol. Nu se poate oare spune nimic, nu se poate 
explica altui om? Nu se poate transmite ceea ce este 
mai important... Doamne!” Oare cui îi aparţine acest 
Dumnezeu invocat? Tiranilor sau victimelor? 
Binelui sau răului? Vlad Volf interpretează Eroul 
într-o partitură largă de sentimente, deloc uşoară, 
partitură pe care uneori se simte prea sigur şi o 
uniformizează în detrimentul contrastelor pe care le-
am considera necesare. Într-o mişcare dublă, 
poveştile converg spre centru, Eroul păstrătorul 
acestora, şi de asemenea se desprind singure din 
acest punct, uneori împotriva dorinţei 
protagonistului, răsar şi se sting. Spaţiile sunt 
concentrice, constituind şi supratema spectacolului: 
micul cosm care rezumă în el sensuri multiple, 
masa, stă sub privirea corului bătrânilor; împrejurul 
acestui cerc lărgit, personajele se rotesc ieşind şi 
intrând din/în ele, conturând şi spărgând, 
deopotrivă, convenţia teatralului. Cele trei spaţii 
sunt înconjurate de un macro-locus, sala în care 
spectatorii sunt aşezaţi de o parte şi de alta a rampei. 
Replicile actorilor se lovesc în piepturile noastre, 
apoi ne ridicăm privirea către partea opusă unde, 
spectatori asemenea, reacţionează în paralel. 
Căutătorii în relativitatea adevărului se transformă 
în călători, ivindu-se astfel o metaforă ca acoperă 
întreaga suprafaţă a spectacolului. „Când am 
început să merg la şcoală, mi s-au schimbat şi 
dorinţele, voiam să devin călător, milionar, poet sau 
sfânt… Acum sunt întotdeauna eu. Aşa de mult am 
călătorit până am ajuns la mine”, spune încet Eroul. 
Înnebunitor, spaţiul-oglindă conceput de Florin 
Caracala te aruncă fără ieşire în haosul problemelor 
care frământă. În teatrul-carusel. În noi înşine. 
Abisuri ameţitoare.

Fast Forward, Now Rewind este un spectacol elitist. 
Plecând de la text, codat în cheia absurdului, în care 
ideile se întrepătrund, pe alocuri aparent ilogic, şi 
ajungând la mizanscena care complică şi mai mult 
ideile directoare, Cartoteca devine un produs greu de 
digerat pentru cei care nu au câteva noţiuni despre 
literatura postbelică sau despre fenomenul 
teatralităţii. În rest, se desenează un spectacol 
exploziv, cu momente savuroase, care alternează cu 
cele de acalmie şi în care se evidenţiază câteva 
figuri. Ana Hegyi, „actor” în corul bătrânilor, 
întruchipează un personaj straniu, depăşit de 
întreaga situaţie care s-a creat în jurul său, 
reprezentând un fel de contrapunct „bătrânilor” 
cărora li se alătură. Remarcăm naturaleţea Biancăi 
Ioan, în rolul Femeii grase, un personaj cu un corp 
triplu, unul al tinereţei, altul al maturităţii şi unul al 
senectuţii. Fragezime – pârg – grotesc. Nu în ultimul 
rând, Alexandru Dobinciuc şi Cosmina Rusu susţin 
o scenă în forţă, plină de culoare şi dinamism, cu un 
efect mare asupra publicului.

Scenă fără actori

Ceilalţi s-au îndreptat spre ieşire. Rămân câteva 
minute pe scena goală, cu ochii pe jumătate deschişi. 
Asemeni unei fantome destrămate, revine în faţa 
mea scena cu accente grotowskiene în care Eroul 
este devorat de personajele duale, real-ireale, pe 
masa transformată în carceră tăcută sau în rug 
sacrificial. Un alt Prinţ Constant. Auzită acum doar 
de mine, muzica lui Vivaldi se revarsă delirantă în 
craniu – ecou asurzitor. Ating colţurile mesei, 
adulmec aerul încărcat. Cartoteca e ferecată acum în 
mintea mea. Alături stătuse o doamnă cu dioptrii 
mari, pe gradena din faţa mea, un tânăr firav, cu o 
haină pe braţe, în capătul sălii m-am uitat preţ de 
cinci minute la Florin. În timpul spectacolului chipul 
său nu exprimă nimic. Apoi a venit la mine. El e un 
călător, valiza lui e plină cu efemeride: un Vlad, o 
Mirună, nişte foi, o scândură tocită, câteva petice 
albe, fotografii dintr-o zi cu frig, o altă fată… şi un 
slat în neant fără plasă de siguranţă.

Ioana PETCU

Scena celor cinci minute 
dinaintea morţii

Februarie 2010
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sunetul muzicii

Fenomen viu al culturii contemorane, jurnalismul a 
stimulat multiple studii teoretice. Cercetările asupra criticii 
muzicale şi a elementelor specifice de limbaj  pentru diferite 
canale media sunt însă puţine la nivel internaţional, iar la 
noi, aproape inexistente. Sistematizările întreprinse în 
literatura străină de specialitate sunt, de regulă, direcţionate 
înspre domenii stricte: analiza stilului unui anumit critic 
muzical, monografia unei epoci reflectată de scrierile vremii, 
receptarea unor opere, a unor compozitori prin critica de 
specialitate etc. În România nu a existat o preocupare pentru 
teoretizarea jurnalismului muzical şi a relaţiei sale cu 
muzicologia. Cele câteva articole ale lui Alfred Hofmann, 
scrise în perioada 1969-1979 (republicate în volumul 
Orizonturi muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1979), ce au 
ca subiect critica de specialitate, reflectă doar segmentul 
presei scrise, cu implicaţiile propagandistice impuse de 
epocă. Seminarul internaţional Muzicologia şi Radiofonia, 
organizat la Bucureşti în 2004 – iniţiativa cea mai importantă 
în domeniu – a dezbătut problematica unui singur canal 
media. 

Timpul trecut din 1990 până în prezent a demonstrat că 
în România, jurnalismul muzical a cunoscut o involuţie. 
Tradiţia exegezelor privind muzica clasică din emisiunile 
radio-tv, cronica din cotidiene şi presă culturală au fost 
serios afectate în avantajul promovării excesive a genurilor 
de divertisment. În activitatea de management şi 
popularizare s-au implicat un mare număr de 
neprofesionişti care orientează greşit gustul publicului, 
acreditând kitsch-ul, non-valoarea.

Schimbările produse sunt reflectate şi de eliminarea sau 
diminuarea opiniei critice în avantajul informaţiei neutre, de 
mutarea interesului de la conţinutul muzicii, la viaţa 
artiştilor. În grila programelor radio-tv, ponderea o deţin 
emisiunile de tip magazin, cele care combină genurile 
muzicale, domeniile culturale, amestecul în cauză 
motivându-se prin raţiuni comerciale, legate de audienţă – 
dar care, de cele mai multe ori, sunt percepute fals. Se 
observă o disociere între ştiinţa muzicii şi critică – singura 
revistă românească de specialitate, Muzica, a renunţat la 
secţiunea dedicată actualităţii (cronică, interviu), secţiune 
existentă până în 1989.

În Iaşul în care acum mai bine de un secol a pornit 
scrisul românesc despre muzică, prin revistele Almanah 
muzical (T.T. Burada) şi Arta (T. Cerne), iar mai aproape de 
zilele noastre, personalităţi ca George Pascu, Liliana 
Gherman, Paula Bălan, Mihail Cozmei, au scris cronici 
decenii la rînd, este evident dezinteresul  mass-mediei, al 
instituţiilor de profil şi chiar al muzicienilor, faţă de 
reflectarea muzicii clasice prin mijloace jurnalistice. 

***
Cu ce se ocupă şi la ce foloseşte, de fapt,  critica 

muzicală?
Se ştie că fenomenul muzical are trei paliere de 

manifestare: creaţia, interpretarea şi receptarea. În spaţiul 
dintre ele, construind, de fapt, unul paralel s-a dezvoltat 
ştiinţa muzicii – ca formă de reflecţie, ca formă de studiu şi 
de cercetare, ca mijloc de informare şi educare. În 
proximitatea disciplinelor muzicologice, jurnalismului de 
specialitate îi revine rolul de a media relaţia compozitor – 
interpret – public. Creatorii (contemporani) aşteaptă de la 
criticul muzical înţelegerea şi traducerea sensului 
compoziţiei, interpreţii – aprecierea şi dezvăluirea 
concepţiei actului de recreare, ascultătorii – posibilitatea de 
a-şi confrunta impresiile, opiniile, susţinere în alegerea 
valorilor şi în pătrunderea sensurilor. În consecinţă, criticul 
trebuie să fie atât de bun muzician încât să se poată 
transpune psihilogic, estetic şi (parţial) tehnic în pielea 
artiştilor. A avea o educaţie muzicală serioasă – o practică 
vocală/instrumentală, o cunoaştere ştiinţifică prin lecturi, 
audiţii şi analize – este o primă condiţie în devenirea unui 
jurnalist muzical.

Dar cunoaşterea stilurilor componistice pe epoci, şcoli,  
autori, nu este suficientă. Ea trebuie dublată de o cultură în 
estetica, în istoria interpretării, ce reflectă în aceeaşi măsură 
mentalitatea unei perioade. De exemplu, în anii dintre cele 
două războaie mondiale, ideologiile naţionaliste şi viziunile 
artistice postromantice influenţau  în direcţia unei 
subiectivităţi accentuate a interpreţilor – violoniştii Fritz 
Kreisler, Jasha Heifetz, George Enescu au fost interpreţi-
creatori care au depăşit (uneori, au modificat) partitura, 
impresionând profund ascultătorul prin vibraţia lor. Mai 
târziu, curentele scientiste  dominante în cultura muzicală 
din anii '60-'80 au determinat concentrarea interpreţilor 
asupra perfecţiunii tehnice, în scopul unei înalte virtuozităţi 
– atitudine ce implică un grad crescut de obiectivitate. A fost 
perioada proliferării, peste tot în lume, a concursurilor de 
interpretare – competitivitatea a stimulat performanţa 
muzicală dar şi latura sportivă a fenomenului.  Execuţiile 
erau perfecte, toate notaţiile din text se regăseau în forma 
sonoră, dar, de cele mai multe ori, melomanul rămânea rece. 
Astăzi, politicile culturale postmoderne tolerează ambele 
atitudini, interpretarea personală, creatoare coexistă cu 
lectura impecabilă a partiturii. Şi comentatorii muzicii pot 
alege, pot avea obţiuni, dar cunoscând evoluţia şi 
interferenţele extramuzicale ale fenomenului interpretativ.

A scrie bine, frumos şi responsabil despre muzică este o 
profesie în sine ce nu poate fi formată integral în şcoală. 
Credem în criticul de vocaţie, cu talent literar, cu vibraţie 
afectivă şi viziune estetică. Nu întâmplător, în această zonă 
s-au întâlnit scriitori, istorici şi filozofi, muzicologi-
cercetători şi compozitori. Dincolo de cerinţele minimale ale 
unui text bun – claritate, expresivitate, precizie în 
informaţie, logică în argumentare etc.(calităţi educabile) – se 
impune aprofundarea menirii criticului. Acesta trebuie să 
conştientizeze că este vocea de răspuns pentru 
compozitor/interpret şi un subtil pedagog al publicului. 
Trebuie să-l atragă spre marea muzică, trebuie să-i cultive 
gustul, dezvăluindu-i frumuseţile, ideatica artei sonore, 
totodată valorile induse de bucuria estetică: starea de 
înnobilare, de încredere în forţa morală, în capacitatea de 
plăsmuire artistică a omului. Dacă este îndrăgostit de 
muzică, fascinat de fenomenul creaţiei, responsabil faţă de 
semenii săi, potenţialul critic va reuşi să devină un 
profesionist.

Trăim într-o epocă post-ideologică. Ideile mari, care au 
generat o anumită strategie culturală, s-au fărâmiţat. În 
schimb, există multiple direcţii conceptualizate: teoria 
consumului şi a divertismentului, a succesului şi a imaginii, 
a câştigului, a controlului şi a manipulării. Grupările 
aderenţilor sunt mai mici, până la indivizi - cu toţii luptă să-
şi impună opţiunile. Critica de specialitate muzicală trebuie 
să-şi structureze politica proprie, să impună valoarea, să 
atragă spre arta evoluată, profesionistă un număr cât mai 
mare de auditori.

***
Care mai este astăzi legătura dintre muzicologie, critică 

şi jurnalism muzical? Greu de răspuns! Apelăm la 
dicţionare dar şi la realitatea editorială! Prima constatare: 
critica muzicală a fost cuprinsă în sistematizarea domeniilor 
ştiinţei muzicii, alături de fizica sunetului, matematica 
sunetului, gramatica şi retorica muzicală încă de la 
începutul secolului al XIX-lea, de către istoricul J.N.Forkel. 
Nici nu este de mirare, pentru că teoreticianul german era 
conştient de  acumularea unei adevărate tradiţii în domeniu, 
inaugurată, cu un secol în urmă, prin ziarul Critica Musica 
(1722) de conaţionalul său J.Mattheson, mult mai cunoscut 
pentru cultura noastră de azi. Faptul că articolele scrise în 
secolul al XVIII-lea nu comentau recitalurile vreunui pianist 
sau simfonicele vreunei orchestre -  întrucât  interpeţii de 
atunci îşi făceau publice propriile lor creaţii – ci compoziţiile 
timpului, ale lui Bach, de exemplu, pe care nu o dată îl 
criticau, pentru academism sau, dimpotrivă, pentru 
nerespectarea normelor de scriitură, demonstrează 
importanţa decisivă a criticii în  impunerea creaţiei,  
considerată la un moment dat valoroasă – printr-un text 
analitic, deci muzicologic. De altfel, începuturile 
muzicologiei ca ştiinţă autonomă – prin scrierile 
romanticilor Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner, Hanslick –, 
recunoscute de întreaga lexicografie, sunt, de fapt, 
manifestări de critică muzicală.

 Mai târziu s-a produs separarea! Secolul XX, cu 
tendinţeţe sale extreme şi excesive a disociat, printre altele, 
empiricul de raţional, dezvoltând, pe de o parte jurnalismul 
impresionist, iar pe de altă parte analiza de limbaj, criptică 
prin ideatică şi terminologie. Muzicologii s-au înpărţit în 
două tabere: criticii, care aveau, de obicei, o formaţie istorică 
şi analiştii cu pregătire în compoziţie muzicală. Genul 
muzicologului total – istoric, critic, analist – precum 
J.Chailley şi J.J.Nattiez, Gheorghe Firca şi Francisc László,  a 
fost  o excepţie în veacul trecut. Astfel, critica muzicală a 
devenit, vrând-nevrând genul uşor al muzicologiei. Dar, ca 
orice gen minor,  cere  celui care îl cultivă calităţi native 
majore – intuiţie muzicală şi talent de scriitor – imposibil de 
mimat, nemaivorbind de însuşirile de ordin etic – curaj şi 
simţ de răspundere. Din păcate, însă,  mare parte din 
actuala critică muzicală îşi concentrează interesul asupra 
fenomenului interpretativ,  prin cronici de concert şi 
prezentări de CD, lăsându-se prinsă, conştient sau nu, în 
hăţurile intereselor politico-financiare de promovare. Rar se 
exprimă despre creaţia contemporană, şi, atunci, fără a-şi 
lua răspunderea evaluării ei – lăsând aprecierea 
compoziţiilor în seama muzicologiei serioase.

Credem în ideea  existenţei unui spirit al timpului. 
Recunoaştem că spiritul timpului prezent avantajează 
gusturile celor mulţi: nesaţul divertismentului, comoditatea 
gândirii, laşitatea trăirii. Istoria ne învaţă, însă,  că sub valul 
de suprafaţă al devenirii stau forţe contrare ce rezistă şi 
acumulează lent, aşteptându-şi intrarea în scenă. Să fie oare 
şi cazul criticii muzicale?

***
Muzicologia şi jurnalismul muzical – domenii cu 

rădăcină comună, cu evoluţii când îngemănate, când 
complementare – sunt mai apropiate în spaţiul româneasc 
decât în unele culturi europene (de exemplu, cultura 
muzicală germană sau cea americană). De ce?

- muzicologia românească s-a configurat târziu, abia 
în secolul XX, ca ştiinţă a unei naţiuni latine, după 
modelul muzicologiei franceze, în mare măsură; 
descrierea muzicii cu mijloace literare, importanţa 
intuiţiei, dominarea judecăţii critice asupra analizei 
constatative – caracteristici ale criticii muzicale ca 
gen – a marcat şi scrierile de istorie sau estetică 
muzicală, propriu-zis muzicologice;
- politica deficitară a statului comunist, în ce 
priveşte educaţia muzicală în şcoală, a anulat practic 
şansele oricărui intelectual-scriitor de a se exprima 
despre muzică; pentru a face critică, pentru a avea 

raţiuni evaluative era obligatoriu să fii muzician 
profesionist;
- la rîndul său, muzicianul de profesie, compozitor 
sau interpret, cu unele excepţii nedatorate sistemului 
oficial de învăţământ, avea (are) dificultăţi în 
elaborarea un discurs teoretic cu unelte literare – 
singurul domeniu în care se studiază acest lucru 
fiind muzicologia; astfel, cei mai mulţi critici şi 
jurnalişti muzicali au o formaţie muzicologică.

Efectele dominaţiei muzicologiei asupra jurnalismului 
muzical sunt semnificative:

- caracterul profesionist, cu valoare instructivă a 
textelor de prezentare, comentariu şi critică muzicală 
transmise atât în media tipărită cât şi în cea audio, 
prin radio;
- încărcătura excesivă cu limbaj de specialitate a 
articolelor conduce la adresabilitate limitată, către 
muzicieni, celelalte categorii de iubitori ai muzicii 
fiind defavorizate prin vocabularul întrebuinţat;
- lexicul relativ sărac, cu multe locuri comune (chiar 
dacă sunt de sorginte ştiinţifică) în texte care ar 
trebui să stimuleze audiţia muzicală, să promoveze 
valorile în faţa publicului, să producă cultură;
- caracterul preponderent analitic, constatativ al 
cronicilor în detrimentul judecăţilor de valoare, ce se 
suprapune cenzurii politice, în ultimă instanţă 
autocenzurii intrată în reflexul semnatarilor.

***
Din 1990 încoace, se constată diminuarea gradului de 

implicare a specialistului în muzică, în această modalitate de 
comunicare. Cauzele pot fi descoperite atât în schimbarea 
mentalităţilor culturale ale societăţii româneşti, acum în 
contact cu întreaga lume, cât şi în neadaptarea 
infrastructurii instituţiilor media la specificul societăţii de 
consum, în care am intrat. Explozia informaţională, 
editorială (cărţi, cd-uri, dvd-uri, internet) asigură publicului 
hrana muzicală – promovarea muzicii prin mediile 
tradiţionale funcţionând, în cel mai bun caz, ca sursă 
alternativă, complicând mult  misiunea autorilor de a capta 
atenţia. Pe de altă parte, organizarea, la nivelul politicii 
culturale, nu conştientizează suficient nevoia susţinerii 
financiare a întregului traseu de promovare a artei sonore, 
unde critica muzicală este, încă, o verigă obligatorie. Se 
consideră că totul se poate face cu buget minim şi mult 
entuziasm: colaboratorii, critici muzicali de profesie, 
muzicologi susţin o activitate ce solicită o particulară 
specializare pentru un salariu jenant, sau din pură pasiune. 
Astfel, rămân în arenă doar unii care funcţionează în 
virtutea activităţii de-o viaţă, alţii, care semnează sporadic, 
având alt domeniu fundamental de activitate, şi redactorii 
angajaţi: în radio, în televiziune, presa scrisă nu are 
redactori muzicali! Şi mai trist este că în locurile rămase 
libere se inserează diverşi amatori de notorietate şi genurile 
de divertisment care inundă toate canalele.

***
Dezvoltarea impetuoasă a jurnalismului, expansiunea 

rapidă a stilului colocvial, influenţa televiziunii (cu impactul 
imaginii ca modalitate instantanee de transmitere a 
mesajului, care de multe ori poate fi non-verbal), grevate pe 
tradiţia jurnalismului de tip latin, impun tot mai mult 
regândirea, adaptarea discursului despre muzică. Aşa cum 
în anul 1962, televiziunea americană a găsit cu ajutorul lui 
Leonard Bernstein modalitatea de adresare către copii şi 
adolescenţi, în acele concerte-lecţii de mare şi neîntrerupt 
succes (vezi editarea textelor în volume traduse în multe 
limbi, reeditarea emisiunilor pe casete video şi DVD-uri, 
retransmiterea după decenii, la diferite posturi de 
televiziune), în anii 2000, trompetistul Wynton Marsalis a 
reuşit să popularizeze, în rândurile unei noi generaţii de 
copii şi tineri, trăsăturile, specifice limbajului jazzistic, legat 
de fenomenul musical general Şi televiziunea română a avut 
câteva cicluri reuşite de iniţiere muzicală. Amintim doar 
două exemple: Vă place muzica? cu Alfred Mendelsohn  (anii 
'60) şi Aventura sunetelor – cu Dan Dediu (anii 2000). La 
radio, un ciclu de mare suces a realizat profesorul George 
Pascu: Să înţelegem muzica.  

Alt element care schimbă modul de elaborare a 
discursului jurnalistic despre muzică, este internetul. 
Uşurinţa cu care orice informaţie este disponibilă, 
preeminenţa exprimării sintetice,  lapidare, impun 
eliberarea noului text jurnalistic de metafore, figuri de stil. 
Elementele care atrag, dinamizează, comunică,  fiind 
amănuntul de culise, anecdoticul, umorul, ironia; integrate 
cu inteligenţă şi echilibru, aceste ingrediente noi reprezintă 
feţele modernităţii limbajului jurnalistic muzical de veac 21. 

Postmodernismul poate influenţa benefic şi discursul 
despre muzică: locul limbajului specializat, plin de 
informaţii istorice, caracterizări - exprimat într-un stil sobru, 
auctorial – va fi luat foarte repede de stilul ludic, accentuat 
jurnalistic, în care autorul are posibilitatea să folosească 
diverse surse, reprezentând înregistrări istorice din toate 
genurile musicale şi din alte domenii (artistice sau 
ştiinţifice), exemplificări muzicale, interviuri etc. Uşurinţa 
de a se apela la orice sursă de informaţie (documentară sau 
de ultimă oră), noul spirit al vremii, reprezentat deopotrivă 
prin sinteză şi colocvialitate pot da un impuls puternic şi 
jurnalismului musical, individualizându-l mai mult în 
comparaţie cu muzicologia – dar de care nu se poate rupe 
total.

MUZICOLOGIA ŞI CRITICA 
MUZICALĂ

Februarie 2010

Laura VASILIU
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O expoziţie neobişnuită, ar putea spune vizitatorul 
care şi-a format obiceiul de a fi prezent la momentele 
vernisajelor în Galeria Dana din oraşul nostru. Surpriza 
acestei expoziţii constă în faptul că ea permite privitorului 
„accesul” în intimitatea cea mai profundă a laboratorului 
unui artist făcând posibilă aflarea celor mai de nepătruns 
gânduri germinatoare de idei ale acestuia. Ele sunt 
asemeni unui pilon din care pleacă un pod arcuindu-se 
peste învolburate frământări şi încercări de a ieşi spre 
lumină purificându-se sub forma definită artistic a operei. 
Stadiul ei deplin împlinit, marchează evenimentul pentru 
privitorii din toate generaţiile. Opera finită la care ne 
referim este monumentul consacrat simbolului naţiunii 
române personificat prin creaţia lui Mihai Eminescu. 
Autorul ei este sculptorul Neculai Păduraru de la Sagna.

În spaţiile Galeriei de Artă Dana, la jumătatea lunii 
ianuarie 2010, în prezenţa unui public elevat, a fost 
omagiat simbolul naţiunii şi al limbii române prin 
expoziţia amintită. Ineditul acestei manifestări constă în 
faptul că, împotriva obiceiului, privitorul descoperă pe 
simeze „idei desenate”, enunţuri şi posibile ipoteze 
exprimate prin cele mai simple şi minime mijloace şi 
instrumente ce se află, mai totdeauna, la îndemâna unui 
artist sculptor. Linii trasate cu tuş pe suprafeţele unor foi 
de hârtie colorate în tonuri argiloase; fulgerări spontane 
ale gândurilor spre  a nu le lăsa să dispară în neant.

Spontaneitatea acestor consemnări este încărcată cu 
tensiunea cugetului şi viziunii pentru că privitorul, fără a 
fi martorul unei desfăşurări plastico-imagistice complexe, 
va percepe undele mesajului propus de autor. Nu busturi 
şi chipuri cioplite în lemn, dăltuite în piatră sau turnate în 
bronz care relevă o imagine romantică a neegalatului poet 
aflăm în această expoziţie. Nici propuneri de monumente 
ale vanităţii reprezentând figuri avântate sau pios 
resemnate, vom bănui că există în intenţia autorului 
pentru a învinge timpul. Parcurgând expoziţia lui Neculai 
Păduraru, vom descoperi un nou mod de a transfigura 
simbolul naţiunii române, Eminescu, printr-un semn 
plastic apropiat de sacralitate.

Mi-am amintit de anii de la începutul deceniului şapte 
al secolului XX – 1962-1963, cred, când s-a lansat un 
concurs naţional pentru realizarea unui monument care 
să-l reprezinte pe Eminescu. La vremea aceea, aflat în 
mare vogă şi agreat de oficialităţi, era sculptorul 
Constantin Baraschi, redutabil meşter şi profesor la 
Institutul de arte plastice din Bucureşti. El a realizat o 
machetă a monumentului la scara 1: 1, şi a expus-o în 

parcul Cişmigiu cu scopul de a fi văzută şi judecată, atât 
cât era permis, de către public. Era imaginea unui 
principe gânditor, renascentist, după modelul celor din 
familia Medici, reprezentaţi de Michelangelo în celebra 
capelă din Florenţa. Costumat într-o romantică pelerină 
după moda celor din secolul al XIX- lea, poetul era aşezat 
într-un jilţ princiar. Disputele aprinse ce s-au purtat în 
jurul acestei reprezentări, găzduite de revistele vremii 
dintre care amintim „Contemporanul” au fost multe şi 
susţinute prin solide argumentări. Ele l-au propulsat în 
lumea criticii de artă româneşti pe Dan Hăulică al cărui 

„Alunecând pe-o rază”, inspirată, a galeriilor Dana, 
sculptorul Neculai PĂDURARU – DE LA SAGNA, 
personalitate marcantă a artei româneşti, demonstrează 
prin idei şi semne că poezia lui Eminescu este un TOT al 
sufletului românesc.

O asemenea întreprindere vine dintr-o mare iubire a 
aceluia care poate să se afle tot timpul în preajma Celui 
Prea Înalt. Sculptorul Neculai Păduraru a înţeles că pentru 
noi românii Eminescu este eternitatea noastră, El este 
recunoaşterea noastră universală.

Expoziţia „Eminescu – idei şi semne” este un concept 
structurat în vederea realizării unui monument Eminescu, 
vizibil astăzi la Ipoteşti. Revelaţia a venit: „După multe 
frământări, într-o noapte, l-am visat pe Paciurea că mă 
boteza, iar Brâncuşi îmi ţinea lumânarea.

M-am trezit, înspăimântat, crezând că mi-a sosit ceasul. 
M-am speriat că venise moartea. Era trecut de miezul 
nopţii. Ca să uit neliniştea din vis, am întins mâna şi am 
luat – de la capătul patului – un volum cu poezii de 
Eminescu. Am deschis cartea la întâmplare şi am citit 
versurile:

„ Iar cerul este tatăl meu
Şi muma mea e marea”
În clipa aceea am avut o revelaţie. Dumnezeu mi-a 

trimis lumina, prin vis, ca să găsesc calea spre Eminescu. 
Mă plimbam, năuc, prin atelier şi repetam cu glas tare:
- Acesta-i Eminescu. Cele două versuri din poemul 

„Luceafărul” m-au trimis spre o altă abordare a 
monumentului şi a călătoriei mele”.

Analizând opera eminesciană, sculptorul Neculai 
Păduraru alege două trasee, cum ar fi: Traseul cosmic: Cerul, 
Soarele, Luna, Stelele, Luceafărul, care se regăsesc în partea 
superioară a monumentului. Traseul pământean reprezentat 
prin straturile orizontale care semnifică: valurile mării; 
mereu la orizont, oglinda lacului; muzica apei; liniştea 
codrului. Templul Eminescu este un „arc peste timp” 
aşezat pe o insulă, un loc al iniţierii.

În „arcul peste timp”, sculptorul aşează vectorial ochiul 
demiurgic, privirea eminesciană. Universul dobândeşte 
virtualitate estetică în raport cu privirea poetului. 
Neobişnuitul ochi eminescian pune în scenă o suită de 
secvenţe poetice care definesc discursul poetic, trecerea de 
la neutralitatea universului primar la personalitatea 
universului estetic. Imaginea închipuită vine din înlăuntrul 
lucrurilor şi din afara lor; imaginile se nasc şi curg fără 
început şi fără sfârşit. Ochiul eminescian este o reflectare a 
logosului. Evadarea în alt timp spre întâlnirea cu marele 
mister, retragerea din lume a lui Dionis – Eminescu este  de 
fapt închiderea voită în labirintul ochiului.

Insula Eminescu, unde artistul a găsit ca formă 
fundamentală, perfecţiunea cercului, proiecţie a sferei de 
lumină ce prin fasciculele sale amintesc zugrăveala în 
chemare şi har din cartea lui Zoroastru: „Pe o pagină găsi o 
mulţime de cercuri ce se tăiau, atât de multe, încât părea un 
ghem de fire roş sau un păienjeniş, zugrăvit cu sânge”. 
Centrul cercului este zona sacră, axul universului.

Ochiul deschis devine generos, optimist, elementele 
fluidice alunecă într-o continuă spirală. Ochiul închis este 
pesimist, melancolic, semnele astrologice îl poartă pe Dionis 
– Eminescu în alte lumi în alte spaţii.

Neculai Păduraru ne iniţiază în tainele acestor rătăciri, 
de fapt în cunoaşterea adevărului absolut, asemeni lui 
Tezeu, ochiul său eminescian luptă cu propriul eu.

Artistul ascuns în ochiul eminescian ca într-o sferă ce 
oglindeşte toate lucrurile deodată ne face semne de lumină 
care suie în fiecare, după cum i-a fost scris.

Să ne bucurăm de această expoziţie-eveniment la 160 de 
ani de nemoarte a Poetului, de semnele- desenele  artistului 
Neculai Păduraru, astăzi la galeriile DANA. Lucrarea ta 
este un curcubeu fără hotare, şovăi sfios la intrare, ca-ntr-o 
reculegere adâncă tresar, ca un mirean la prag de altar.

Împreună cu EL descopăr tainele firii, cu EL învăţ 
marea durere- a gândirii...

ut pictura poesis
rol s-a dovedit benefic mai apoi pentru cultura şi arta 
plastică românească, în deceniile ce au urmat.

În urma concursului pentru monumentul Eminescu, a 
fost agreată în cele din urmă, varianta sculptorului 
Gheorghe Anghel (1904-1966), devenită una dintre 
emblemele capitalei ţării, aflată pe esplanada din faţa 
Ateneului român.

Referindu-se la acest monument, Ion Frunzetti, în 1980 
afirma că: „Nimeni n-a înţeles mai bine ca Anghel, în 
sculptura românească ce înseamnă un erou al spiritului 
uman şi din cele mai infinite înfăţişări ale lui Eminescu pe 
care le avem şi le vom avea, nu se va reuşi probabil nici în 
viitor, cum nu s-a reuşit nici în trecut, să se egaleze 
imaginea forjată de Anghel”. Reputatul om de spirit şi 
istoric al artelor, prin cuvintele sale, lasă totuşi deschisă 
viitorului speranţa şi a unui altfel de monument prin care 
spiritul şi ideea despre simbolul Eminescu să fie dăruită 
României şi poporului său. Cred că un răspuns la 
probabilitatea mai sus amintită, într-un anume fel, poate 
fi considerată o parte a operei lui Neculai Păduraru. Mă 
refer la monumentul realizat pentru Ipoteşti, locul venirii 
pe pământ al poetului dar şi ciclul de proiecte şi desene-
idei, dintre care, o parte le-am putut admira în expoziţia 
de la Galeria Dana.

Îndrăgostitul de poezia eminesciană care vizitând 
Complexul Muzeal de la Ipoteşti a avut şi dorinţa de a 
urca panta dealului parcurgând drumul prin pădurea de 
foioase, lăsându-se învăluit de tăcerile melancolice 
încărcate de nostalgii atemporale, va descoperi spaţiul 

visărilor eminesciene în inima codrului. Ochiuri de apă şi 
trestii nemişcate alături de nuferi, alcătuiesc un teritoriu 
de poveste în care metafora din bronz a sculptorului era 
proiectată să se reflecte în toată splendoarea sa simbolică. 
Este regretabil faptul că monumentul realizat în forma 
plastică definitivă, turnat în bronz, având dimensiunile 
reale la care a fost conceput de autor, după aproape două 
decenii, staţionează încă, în vecinătatea casei memoriale 
din Ipoteşti, pe acelaşi amplasament provizoriu de la 
început. Cine răspunde de neîmplinirea mesajului 
simbolic şi artistic de care spune artistul, că visându-l pe 
Paciurea şi Brâncuşi, într-o noapte a avut revelaţia că şi 
pentru el ca şi pentru noi toţi, versurile poetului: „Iar 
cerul este tatăl meu şi muma mea e marea”, reprezintă 
paşaportul (certificatul) trecerii noastre prin această lume.

Revenind la exponatele de pe simezele Galeriei Dana, 
de această dată cred că în acest text, nu îşi au locul 
comentarii referitoare la aspectele plasticităţii şi 
expresivităţii imaginilor reprezentate. Ele există fără 
îndoială dar ceea ce se cuvine a fi reţinut sunt enunţurile 
profunde ale unor sinteze ideatice ce reprezintă mesajul 
fundamental al poeziei eminesciene. Neculai Păduraru 
prin desenele-idei dezvăluie semnificaţiile adânci ale 
limbii române şi cuvintelor. El traduce în limbajul 
spontan al desenului expresia fulger a gândului 
îngemănându-l cu cel al scrisului. Desenele idei sunt 
scăpărări nesilite ale cugetului. Privitorul percepe undele 
de energie ale trăirilor care l-au frământat pe artist citind 
poemele lui Eminescu. Din ele s-au născut ideile desenate 
pe care le privim visând la aşezarea pe locul destinat a 
monumentului vremelnic staţionar lângă casa memorială 
de la Ipoteşti.

Neculai Păduraru 
despre semnele POETULUI

Să ne amintim de Eminescu
Liviu SUHAR

Traian MOCANU



(lucrare aflată la sediul O.N.U. din New York) sau 
,,Omul şi Cosmosul”. În aceeaşi direcţie au lucrat şi 
Simona Chintilă, Pavel Codiţă, Virgil Almăşanu, 
Geta Brătescu şi Şerban Gabrea.

Tapiseriile monumentale erau comandate de 
instituţiile de stat, ca muzeele (de artă, istorie, 
literatură), teatrele, instituţiile de învăţământ 
superior sau ministerele. Lumea tapiseriei europene 
era patronată de marile expoziţii de la Lausanne şi 
Milano, deschise tuturor experimentelor; pe plan 
naţional, Qvadrienala de artă decorativă şi Trienala 
de tapiserie patronau evoluţia acestui gen de artă. 
Din punct de vedere conceptual, tapiseria 
românească între anii 1960 – 1985 era structurată pe 
câteva direcţii de bază, cum ar fi: tradiţia folclorică, 
tematica majoră, tratată în genul lui Jean Lurcat (Ion 
Nicodim, Virgil Almăşanu); direcţii moderne 
(Şerban Gabrea), decorativism abstract sau alegoric 
(Adriana Nicodim, Mariana Oloier).

Este evidentă, în artele textile, existenţa unui 
,,compromis constructiv” între europenism şi 
autohtonism, ca opoziţie lucidă, care nu cade nici în 
extrema (auto)denigrării, nici în cea a 
(auto)măgulirii, apreciind just valorile estetice, fără o 
submisivitate în faţa valorilor vestice şi fără o 
denigrare a lor.

Sinteza dintre modernitatea demersului plastic şi 
savoarea tehnicii tradiţionale depăşeşte cu brio 
falsele obstacole din falsa competiţie dintre tradiţie şi 
inovaţie. Privind retrospectiv, cele mai expresive 
realizări rămân cele în care imaginaţia tapisierului 
are mai multă libertate faţă de subiectul propus, cu 
posibilităţi de interpretare şi de asimilare a filonului 
folcloric.

Astfel, într-o analiză mai detaliată, se poate 
constata cum anii `70 au adus o înnoire generală a 
limbajului plastic ce s-a manifestat şi în tapiserie prin 
abordarea tridimensionalului şi a monumentalităţii, 
cu o tratare mai exuberantă a expresivităţii 
suprafeţelor. Printre cele mai reprezentative 
personalităţi ale tapiseriei spaţializate din România 
se numără şi Ana Lupaş. Lucrările sale inspirate din 
folclorul transilvănean sunt de mare diversitate: artă 
de ambient (,,Covorul Zburător”), artă spectacol 
(,,Mijloc de orientare în univers”), obiecte textile 
(,,Rai”). Creaţia sa îndrăzneaţă a inaugurat o nouă 
generaţie de artişti tapisieri deschişi şi 
experimentelor de tot felul, de la conceperea pe 
calculator a ,,cartoanelor” (proiecte iniţiale) până la 
transgresarea genurilor artistice în cadrul instalaţilor 
sau performing-ului textil.

După 1985 şi după 1990, mai ales, se remarcă un 
moment de reevaluare a tapiseriei în contextul 
artelor decorative, în general, şi în contextul cotidian, 
în special. În absenţa comenzilor sociale, pe fondul 
răsturnărilor politice şi a crizei economice, artele 
textile revin la dimensiunea umanului, părăsesc 
temele majore în favoarea unor subiecte mai 
tradiţionale, încearcă o apropiere de cotidian. 
Prelucrarea modernă a folclorului stă la baza 
inspiraţiei a mai multor creatori: Lena Constante, cu 
colaje din scoarţe populare, Veronica Costea – 
Cordali, cu interpretări ale cergilor, Hermina Csata 
cu broderie şi colaj din piele, amintind de decorarea 
cojoacelor, Zoe Vida – Porumb cu viziuni 
volumetrice din sfoară de cânepă, inspirate din 
arhitectura populară şi sărbătorile recoltei.

Un rol aparte îl deţine însă Cella Neamţu, care îşi 
realizează lucrările într-o combinaţie de ,,haute – 
lisse” şi broderie în punctul de Putna, interpretare 
modernă a broderiei culte, rezultatul fiind de un 
mare rafinament cromatic şi tehnic, în concordanţă 
cu tematica simbolic – alegorică (ciclul ,,Ferestre”). 
Universul creaţilor sale, dominate de degradeuri 
calde, în care motivul central îl constituie 
deschiderea albastră a ferestrelor, este populat cu 
stilizări ale tradiţionalelor păsări măiestre ori cu 
ornamente vegetale, culese din grădina folclorului 
românesc.

Inspiraţia din tradiţia populară va rămâne, 
aşadar, mereu de actualitate, atât prin modalitatea 
de transpunere cât, mai ales, prin formele plastice 
inepuizabile pe care le oferă cu generozitate. Dincolo 
de modernitatea unor abordări, transpare 
sensibilitatea, fiorul comunicării cu universul, 
specific folclorului. Iar artele textile, cu tematica şi 
expresivitatea tehnică practic infinite, vor şti să ne 
surprindă întotdeauna, pentru că secretul lor constă 
tocmai în consonanţa cu sufletul omenesc, în 
identificarea cu tot ce are fiinţa umană mai pur, mai 
jucăuş, mai inventiv, mai generos şi benefic.

8 CRONICA

Identitatea naţională a unui popor a fost dată, 
printre altele, şi de prezenţa unor motive folclorice 
specifice cu un anume tip de stilizări şi cu o anume 
cromatică. Folclorul românesc, în speţă elementele 
de cultură materială şi mai ales cele de artă 
decorativă, abundă în motive ornamentale încărcate 
de simbolistică tradiţională, cum sunt pomul vieţii, 
soarele, luna, pasărea, calea ocolită, călăreţul etc. 
Aceste motive, în combinaţii de o infinită varietate 
cu alte elemente geometrice ori florale, într-o 
cromatică bogată, dar nu stridentă, se regăsesc pe 
costume populare şi pe scoarţele ţărăneşti, tot aşa 
cum, în ipostaze volumetrice, se recunosc pe stâlpii 
porţilor sau pe uneltele şi ustensilele cioplite din 
lemn.

Preluarea şi interpretarea acestor ornamente 
tradiţionale este o constantă a atitudinii creatorilor 
din artele textile, încă de la începuturi. Astfel, 
broderia cultă românească, din secolul al XVIII-lea 
începe să includă ornamente vegetale de sorginte 
folclorică în decorarea unor piese de cult, cum sunt: 
mânecuţele, epitrahilul, bederniţa, poala de icoană, 
vălul liturgic. Printre motivele impuse de canonul 
bizantin de reprezentare apar brodate, cu stilizările 
binecunoscute de pe ii, toate florile câmpiilor, aşa 
cum le-au văzut cele ce le-au realizat, măicuţele de la 
mănăstiri sau jupânesele de la atelierele curţilor 
domneşti. De altfel, aceste tipuri de decoraţie se 
inserează de mult la cel mai înalt nivel: în imaginile 
votive, domniţele etalau, sub impozantele veşminte 
aulice, cămăşi brodate în cel mai autentic stil 
popular.

Totuşi, abia la finele secolului al XIX-lea, ca o 
reverberaţie a mişcărilor ,,Arts and Crafts” şi ,,Art 
Nouveau”, ca urmare a mişcării generale de 
renaştere a folclorului, se înfiinţează în multe centre 
primele şcoli profesionale cu secţii de ţesătorie, 
printre ele notabilă fiind şcoala înfiinţată de Doamna 
Elena Cuza în 1864 pe dealul Cotrocenilor din 
Bucureşti. 

În primii ani ai secolului al XX-lea, Şcoala de Arte 
frumoase din Bucureşti cuprindea ateliere de ţesut şi 
de broderie artistică dar şi atelierul de arte 
decorative, condus de pictoriţa muralistă Cecilia 
Cuţescu – Stork. Proiectele, deşi nu întotdeauna 
transpuse, au contribuit la cultivarea gustului artistic 
şi la închegarea unei noi viziuni asupra tapiseriei.

În 1927, Aurelia Gheaţă expune şi ea primele 
tapiserii realizate pe război vertical (,,haute – lisse”) 
în culori vegetale, în cadrul ,,Studioului de Arte 
Decorative” condus de pictorul M. H. Maxy. Artista 
şi-a ţesut singură lucrările, îmbinând creativ pictura 
murală medievală românească şi folclorul 
(,,Culegătoarele de zmeură”).

După anii `50, prin înfiinţarea unor şcoli de arte 
textile în cadrul institutelor de arte plastice şi 
decorative din Bucureşti şi Cluj, se constata un 
reviriment deosebit al tapiseriei româneşti. Maria 
Ciupe, la Cluj, şi Mac Constantinescu, la Bucureşti, 
au îndrumat numeroase generaţii de studenţi, dintre 
care s-au selectat artişti de valoare: Ileana Balotă, 
Graţiela Stoichiţă, Lucreţia Pacea, Teodora Moisescu 
– Stendl, Elena Hascke – Marinescu, Eva Suto – 
Şerban, Zizi Frenţiu, Şerbana Dragoescu, Ana Tamaş 
ş.a. care au continuat pregnant şcoala de tapiserie 
din România, pe linia unei interpretări moderne a 
surselor tradiţionale şi folclorice. ,,Marile pilde ale 
vechii picturi murale au transmis tapiseriei moderne, 
înainte de toate, structura mural – decorativă. Dar 
tot din mirificul repertoriu al creaţiei populare 
provin şi stilizarea, relaţiile şi echilibrul formelor şi 
culorilor, tehnica vopsirii în culori vegetale, 
expresivitatea utilizării materialelor, atmosfera de 
basm”, observa istoricul şi criticul de artă Paul 
Constantin (Paul Constantin, Arta 1900 în România, 
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 150)

Perioada anilor `60 - `85 a fost caracterizată prin 
prezenţa marilor ,,comenzi sociale”, proiecte de 
tapiserie comandate unor pictori ce realizau 
cartonul, transpunerea fiind încredinţată unor 
ateliere de ţesut profesionale, patronate de către 
Uniunea Artiştilor Plastici sau ale Fondului Plastic. 
Astfel de preocupări a avut pictorul Ion Nicodim, cu 
proiectele sale monumentale ,,Cântarea omului” 
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Expoziţia de pictură a lui Corneliu Vasilescu de la 
Galeriile DANA, impresionează nu numai prin 
ampla ei desfăşurare, ci şi prin clara punere în 
evidennţă a unor calităţi afirmate în timp, dar care 
acum definesc faza unei plenare împliniri. 
Evenimentul în sine se constituie ca un reper stabil al 
memoriei acestei toamne ieşene.

Artistul a debutat în Iaşi într-o perioadă în care 
inovaţia limbajului plastic era insuficient elaborat, 
recursul la arta modernă fiind privit ca deviaţie din 
concretul imediat, în fond gestul fiind socotit mai 
degrabă ca o atitudine de frondă, de inadaptare 
ideologică la „comandamentele! Epocii...

Bucureştiul prin artiştii săi, Ion Sălişteanu, Ion 
Nicodim, Virgil Almăşanu, Marin Gherasim, Horia 
Bernea, reuşeau în anii 70 să se impună cu o nouă 
viziune, sprijiniţi de o elită a criticii: Dan Grigorescu, 
Ion Frunzetti, Vasile Drăguţ, Adriana Botez-Crainic şi 
mai tinerii atunci Theodor Redlow, Mihai Ispir, 
Magola Cîrneci, Călin Dan, Mihai Drişcu ş.a.

Iaşul îmbălsămat în miros de tei, ieşea cu greu în 
acea vreme din scutecele realismului conjunctural 
prin Dan Hatmanu, Val Gheorghiu, Francisc Bartok, 
Ion Neagoe, Adrian Podoleanu, Nicolae Matyus, 
Nicolai Constantin, Dan Covătaru, impunându-se în 
capitală cu expoziţii personale şi de grup, de excepţie.

Noul val, Ion Gânju, Liviu Suhar, Corneliu 
Ionescu, Jenö Bartos, Dimitrie Gavrilean, Alexandru 
Ichim, Valeriu Gonceariuc îşi defineau limbajul 
plastic, devenind creatori de marcă ai spaţiului 
moldav, găsind o breşă în tradiţiile estetice locale, în 
mituri cosmogonice uitate...

Primul „caz de artă abstractă”, comentat în epocă 
a fost cel al regretatului Francisc Bartok cu 
„metamorfozele” sale şi expoziţiile de la galeriile 
„Cronica” Apollo – Bucureşti, organiozat de maestrul 
Dan Hatmanu, „Materie şi sens”, „Mâna”, 
„Serializări”, expoziţii de grup sau personale, 
recunoscute ca evenimente culturale de prestigiu.

Pictura lui Corneliu Vasilescu declanşează 
privitorului o serie de întrebări: ce putem, ce ne este 
permis să descifrăm în ele? Ce corespondenţe cu 
experienţele noastre externe sau interne ne comunică 
ele? Cât de mare este gradul de evidenţă al afirmaţiei 
or?
Părerile sunt împărţite. Prima ar fi organico-
psihografică, care îi permite artistului să acţioneze 
conform certitudinii şi necesităţii interioare: ceea ce el 
formulează este un tot organic, mai mult, este 
expresia fără lacună a sentimentelor sale, o revelaţie 
directă. Şi susţine că ea a fost dată artistului pentru a 
transforma în forme vizibile sau palpabile 
impulsurile sale de modelare, fără reţineri sau 
pierderi, fără falsificare sau simulare. Pentru 
Aristotel, forma operei de artă exisă deja în sufletul 
artistului, mai înainte ca ea să pătrundă în materie. 
Aşadar, conceptul (ideea) este valoare intrisecă, care 
însă nu suferă nici o îngrădire în materializare, ci se 
relevează clar.

Materia se acomodează intenţiilor de modelare ale 
artistului. Intenţia şi realizarea sunt congruiente.

Artistul ştie că exteriorul şi interiorul stau, în mod 
vizibil, într-o legătură precisă. Exteriorul nu este 
decât sfârşitul, limita interiorului, iar interiorul o 
continuare directă a exteriorului.

Braque afirma odată: „Lucrez cu materia, nu cu 
ideile”.

Buchner spune înlegătură cu problema realizării: 
„privighetoarea poeziei cântă zilnic deasupra capului 
nostru, dar ce este mai fin se duce dracului, când îi 
smulgem penele şi o muiem în cerneală sau culoare”.

Această primă interpretare care indică artistul în 
acord cu toate lumile interne posibile poate fi 
completată şi adâncită cu o expresie a lui Baudelaire: 
„Ce monde-ci, dictionnaire hieroglyphique”.

Pictorul Corneliu Vasilescu nu restrânge 
evenimentele formale la lumea reală, nu va aştepta de 

(urmare în pagina 23)

Corneliu Vasilescu – 
metafore intuitive

Traian MOCANU



Din prea plinul nostru de ură încercăm să ne 
construim ieşirea din iarnă. Ieşirea din anotimpul de 
poveste din care nu a mai rămas decât durerea 
cuţitului împlântat în spate. Din povestea peisajelor 
ireale au rămas doar căderile masive de zăpadă, cu 
ale lor inevitabile înzăpeziri, dramele şi tragediile, 
gerurile nemiloase înfipte direct în senzaţia noastră 
autentică de frig, viscolul auzit cândva doar la gura 
sobei şi care astăzi ne paralizează întreaga mişcare, 
de la respiraţie la circulaţia aeriană, terestră, 
maritimă. 

Iarna s-a transformat, la rândul ei, din miracol în 
pedeapsă. A ajuns să fie doar un anotimp 
exclusivist, care face bine celor cu dare de mână, dar 
face foarte rău, până la moarte, celor săraci, lăsaţi în 
mijlocul iernii ai nimănui, adică doar ai lor. Se 
moare nu numai de foame în această ţară, se moare 
şi de cald, se moare şi de frig. Mai ales de frig se 
moare, în primul rând, din cauza nepăsării 
semenului de lângă noi. Indiferenţa, nepăsarea, 
setea de a aduna, în nume propriu, mai mult decât 
pot aduna toţi hârciogii din lume, fac posibilă 
această tragedie, de a se muri cu zile, prin 
îngheţarea sufletului în noapte. Nu aş vrea să fiu 
lipsit de decenţă, insistând în acest registru 
melodramatic, dar nu putem ocoli ceea ce ochiul 
vede, ceea ce urechile aud. Iarna nu mai este o pagină 
de poveste, ese un act de condamnare. Cei care mor 
din considerente de iarnă, de ger, de viscol, aceştia 
sunt trecuţi de Darwin la categoria igienizării speciei. 
Cei slabi cad pradă, lăsând speciei şansa de a 
evolua, de a-i pune în valoare pe cei tari, de a se 
concentra asupra exemplarelor puternice, sănătoase, 
uşor adaptabile noilor condiţii de viaţă. Această 
selecţie naturală acţionează nu numai asupra 
omului. De fapt, exprimarea corectă ar fi fost: 
„Această selecţie naturală nu ar trebui să opereze şi 
asupra omului”, atâta timp cât omul are 
posibilitatea (şansa sau ghinionul) de a gândi. De a 
judeca. De a face ca lucrurile să meargă în beneficiul 
său, ştiindu-şi interesul nu din instinct, cât mai ales 
din raţiune. Ştie ce este bine pentru el şi ce este rău. 
Dincolo de această bună intenţie, de această „teorie 
strălucitoare”, există viaţa cea de toate zilele în care 
omul se comportă mai violent şi mai sfâşietor decât 
oricare alt animal.  

Omul ucide şi este ucis nu atât din necesitate, cât 
mai ales din greşeală, din nebăgare de seamă, din 
plăcere, invidie, din dorinţa de a ajunge el mai 
presus decât semenul său. Iarna nu este un anotimp 
ucigaş. Nu iarna ucide. Nu iarna îşi cere jertfa de 
sânge. Ignoranţa şi indiferenţa omului faţă de 
semenul său ucid, pe fondul unui anotimp dur, 
despre care omul ştie dintotdeauna cum se 
manifestă, ştie despre felul în care viscolul şi gerul, 
căderile masive de zăpadă îi influenţează existenţa. 
Lipsa de atitudine, lipsa de fermitate, lipsa de 
competenţe fac să se întâmple astfel de tragedii, care 
nu pot fi trecute în rândul regretabilelor accidente, 
atâta timp cât ele aparţin lipsei de performanţă a 
clasei politice actuale. 

Omul moare îngheţat nu din cauza gerului de 
afară, ci doar din cauza indiferenţei din cancelariile 
puterii. Pe acest fond ar trebui să ne desfăşurăm 
suma de acuzaţii, rechizitoriul ce ar trebui să 
implice, la modul responsabil, pe cel care greşeşte, 
pe cel care nu s-a îngrijit să ia măsurile necesare ca 
iarna să treacă peste România, fără astfel de tragedii, 
fără astfel de jertfe datorate neglijenţei, indiferenţei, 
lipsei de reacţiei a celor plătiţi să aibă astfel de 
reacţii fireşti şi necesare, întru salvarea oamenilor 
aflaţi în dificultate. 

Statul, prin instituţiile sale, este obligat de lege să 
nu fie indiferent faţă de nici un cetăţean de-al său, 
indiferent dacă îl cheamă Ion Ţiriac sau Vasile 
Şchiopu, indiferent dacă este o mare personalitate 
sau un umil anonim. Cetăţeanul se află sub protecţia 
statului în dimensiunile sale fundamentale, ce ţin de 
securitatea vieţii, a nivelului de trai şi a libertăţilor şi 
drepturilor garantate. Iată de ce cred că victimele 
nevinovate ale iernii sau ale verii îşi pot găsi 
asasinii, călăii în persoana statului de drept, dator să 
nu lase iarna să îngheţe un suflet, primăvara să înece 
un suflet sau vara să ardă un suflet. Pentru toţi 
aceşti morţi ai sorţii vinovat este statul cu ai săi 

conducători. Dacă legea ar fi mai explicită şi mai 
lipsită de „înţelesuri printre rânduri” şi ar preciza 
cât se poate de clar că toţi cei care sunt ucişi de 
Natură intră în responsabilitatea conducătorilor, a 
celor vinovaţi că mai există încă oameni care mor 
îngheţaţi, pe băncile parcurilor sau în gări, din lipsa 
reacţiei autorităţilor, atunci am fi mai liniştiţi, mai 
siguri că cei aleşi pentru a ne conduce, pentru a 
lucra în numele fericirii noastre, vor fi în primul 
rând atenţi la noi şi mai apoi la ei. Nu vor mai exista 
atâtea ridicări din umeri, atâtea foi date cu 
repeziciune mai departe, nu va mai exista încercarea 
ca prin astfel de hîrtii liderii să se facă scăpaţi de 
răspunderea morală faţă de pasivitatea lor ce a 
permis ca oamenii să moară. 
Dar, poate cel mai grav efect al acestor 
superficialităţi, este acela prin care oamenii sunt 
îndepărtaţi brusc şi iremediabil de povestea 
anotimpului de iarnă, de bucuria tabloului iernii, 
apăsat de zăpadă, îngheţat de ger, dar tihnit de 
fumul alb ce se vede ieşind prin hornul casei cu 
ferestrele luminate şi cu familia adunată în jurul 
mesei de seară. Acest mesaj către alte lumi, bruiat şi 
răzuit de pe sufletul nostru, ne transformă încetul cu 
încetul în oameni lipsiţi de anotimpuri, în oameni 
înstrăinaţi de Natură, în vietăţi părăsite de vraja 
căderilor de frunze sau a fulgilor de nea, de mirajul 
răsăritului de Soare sau de cel al deşteptării 
ghioceilor din desprimăvărare. Nu putem 
supravieţui decât în această poveste a 
anotimpurilor, atâta timp cât în afara ei rămânem 
jalnice vieţuitoare, pătrunse de sălbăticie pe locurile 
pe care cândva existase dreapta noastră credinţă.
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Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

      Aş fi putut scrie o povestire cu ani şi ani în urmă, 
cînd abia începeam să aflu despre ură şi trecere, aş fi 
putut să le-o citesc micilor discipoli de atunci, în faţa 
cărora veneam cu idei cîte nu încăpeau în tolba săracă a 
unei amiezi, veneam cu bucuria de a împărtăşi, de a  
dărui în fiecare zi cîte o fărîmă din ceea ce îmi închipuiam 
că sunt. Probabil aş fi captat atenţia curiosului şi 
talentatului meu auditoriu începînd “ex abrupto”, 
stîrnindu-l, nedumerindu-l: “ A te săvîrşi de pe 
pămînt, cînd Domnul - Dumnezeu trimite îngerii să-
ţi împace trupul şi sufletul, e voia Lui, iar a te rupe 
de porunca Atotputernicului e mare păcat asupra 
sufletelor noastre nevrednice”, sfîrşi Maica Stareţă 
desenînd cu pioşenie o cruce largă din vîrful 
degetelor lătăreţe.” 

Probabil aici m-aş fi oprit şi le-aş fi urmărit mimica, 
gesturile, neastîmpărul; semn bun,  însemna că se 
pregăteau să-mi pună întrebări („cum adică, cine poate să 
refuze moartea, să-i spună hei, vino mai tîrziu, mi-au mai 
rămas una, alta de făcut?”), unii ar fi răsfoit chiar 
carneţele în paginile cărora se pregăteau să însăileze 
opinii.         

„Soborul se sparse şi preoţi cu plete lungi, 
cărunte şi încîlcite înălţară spre cer priviri spălăcite. 
Un chiot lung şi sălbatic tulbură însă ritualul 
sihaştrilor. La porunca Maicii Stareţe porţile se 
închiseră într-un zgomot al cărui ecou se rostogoli 
timp îndelungat peste păduri. Şirul de preoţi se 
îndepărta încet, urmînd poteca îngustă ca o imensă 
reptilă întunecată. Din cînd în cînd, călugărul 
Chiriţă se înălţa pe cîte-un bolovan, strigînd cît îl 
ţineau plămînii: „Mea culpa! Mea culpa!” şi- şi 
smulgea la repezeală cîte-un  fir din barba roşcată şi  
stufoasă. Uneori, Cuvioşia Sa Andru întorcea priviri 
înnegurate, stîrpind voioşia bolnavă ce năpădise 
minţile lui Chiriţă, dar, în secunda următoare, 
călugărul, uitînd de admnonestările mute, rămas cu 
mult în urmă, scrijelea trunchiul unui copac şi rostea 
cu voce tare, încîntat de rezultatul efortului său: 
„Homo sum et nihil humani a me alienum puto!”. 
Fiecare cuvînt îl rostea întinzînd mîna dreaptă spre 
înalt şi strîngînd pumnul a neputinţă ori a 
ameninţare, după cum credea că Divinitatea îl 
aprobă sau îi stă împotrivă. Ochii de culoarea firului 
de iarbă cînd se trezeşte vesel în zori deveneau 
transparenţi, iar cuvintele, despre care credea că nu 
pot fi decît propriile născociri, se furişau parcă în 
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sclipirile lor jucăuşe, umplîndu-l pe Chiriţă de un 
entuziasm fără margini.

Nimeni nu ştia de unde venea călugăraşul cel 
bezmetic. Primul dintre preoţii ce se auzeau hăt-
departe, declamînd o rugăciune fără sfîrşit, îl 
pomenise în chilia pitică şi strîmbă prăjind furnicile 
ce ieşeau prin crăpăturile pardoselii. Cînd se 
prezentă, Chiriţă-i spuse, arătîndu-şi cu emfază 
dintele de aur, de altfel şi singurul care-i mai 
rămăsese din şirul de sus, c-ar face mai bine să 
oprească ploaia. Şi bătrînul Sofronie clătină 
înţelegător din cap şi-şi mîngîie barba aproape albă, 
gîndindu-se ce s-ar cuveni să răspundă. Sfinţia Sa 
ieşi cu pas greoi, tuşind năduşit. Chiriţă continuă să 
ciocănească nestingherit în scîndurile podelei, 
aruncă apoi apă clocotită dintr-o cană roşie, 
aşteptînd furnicile ameţite, în timp ce altele sfîrîiau 
în tigaia a cărei culoare nu se mai ştia demult.

Nici la întrunirea ce se ţinea o dată pe an la 
Mănăstirea Alba, din inima munţilor,  călugărul 
Chiriţă nu fu mai vesel sau mai trist ca de obicei. Se 
întoarse cu mult în urma celorlalţi. Cînd cu voce 
scăzută fraţii călugări rosteau începutul rugăciunii 
de dinainte de masă, abia de se auzea glasul lui 
Chiriţă strigînd şi înecîndu-se la fiecare cuvînt: 
„Silva... silvae... Dominus... Dominus... Domini...he, 
hei...au-hu...auuuu-huuuu...!”. Cuvioşiile Lor 
înălţară priviri pline de compătimire, cerînd iertare 
Cerului pentru sufletul păcătos. Nu se ştie dacă 
simţi Chiriţă privirile aţintite asupra lui cînd sosi 
desculţ şi cu degetul mare de la piciorul stîng 
înspinat; era preocupat să-şi scoată scaieţii ce se 
prinseseră cu nădejde în barba stufoasă şi roşcată. 
Cînd se aşeză, în sfîrşit, la masă, observă privirile 
plictisite, din care parcă înţelegerea şi compătimirea 
erau pe cale să dispară. Chiriţă nu făcu decît să-i 
blagoslovească pe toţi c-un zâmbet larg, după care-şi 
turnă boabele de fasole în poală şi ieşi grăbit. Ajuns 
în spatele bătrînei clădiri în care, pe la colţuri, 
vecuiau nestînjeniţi păianjeni cît nucile, îşi scoase un 
ciorap vînăt , îl învîrti de trei ori pe degetul mare, 
apoi făcu nouă cruci unghiei mari de la piciorul 
stîng, după care scuipă de trei ori şi presără cenuşă. 
Trase apoi cu atenţie ciorapul şi se învîrti de şapte 
ori, strigînd şi aşteptîndu-şi cu gura strîmbată într-
un zîmbet uscat ecoul. Glasul cobora pînă în praful 
drumului, înfricoşînd pe cei ce nu auziseră de 
nălucirile călugărului Chiriţă. După ce isprăvi 
descîntecul, adună cu mare grijă boabele de fasole 
risipite prin iarbă. Cînd îşi săltă mulţumit poala 
plină de boabe, dădu cu ochii de Preacuviosul 
Macovei. Călugărul bărbos, tînăr încă faţă de cea 
mai mare parte a Sfinţiilor Lor, făcu o cruce largă şi 
stătu multă vreme încruntat,  muncindu-se să 
priceapă ce face călugăraşul slab de minte. Întinse 
mai întîi gîtul de după zidul mirosind puternic a 
mucegai; neputîndu-şi stăpîni curiozitatea, se 
apropie tot mai mult şi-l auzi pe Chiriţă mormăind o 
rugăciune ciudată, pe care nu-şi aminti ca Înaltele 
Feţe Bisericeşti să o fi pomenit. Tînărul călugăr gîndi 
că, fără îndoială, Chiriţă se sfătuia pe furiş cu Cel 
Rău. Acesta nu zăbovi însă cu privirea  asupra 
confratelui. Făcu doar un gest a lehamite şi se 
depărtă, legănîndu-se şi şchiopătînd. Rupse în 
treacăt o frunză din plopul ce atingea cu teamă 
parcă peretele neprietenos al clădirii. O strivi între 
degetele noduroase şi trase pe nări parfumul iute. 
Chiui o dată şi-şi dădu drumul printre trunchiurile 
boante, prăvălindu-se cu repeziciune pînă aproape 
de poala muntelui. Fratele Macovei se roti înfricoşat 
pe călcîie şi nu se opri decît în vîrful clopotniţei, de 
unde începu să tragă cu sîrg. Îndată călugării şi 
preoţii se adunară netezindu-şi anteriile mototolite 
în timpul binevenitului ceas de odihnă de după-
amiază. Se grăbiră în mare neorînduială spre locul 
cu pricina. Nu puţină vreme le-a trebuit Preabunilor 
fraţi să-l găsească pe Chiriţă. Zăcea cu faţa în sus, cu 
ochii larg deschişi. Marginile gurii se lăsaseră în 
semn de dispreţ faţă de ceea ce părea că părăsise 
fără prea multe regrete, nasul lung şi coroiat era 
parcă şi mai lung, şi mai strîmb. Degetele mîinii 
stîngi îi înţepeniseră adînc înfipte în pămînt, iar în 
podul palmei drepte odihnea trist un ochi de 
păpădie”.

Poate că acum toţi ar fi tăcut, aşteptînd să născocesc o 
întîmplare care să-l readucă la viaţă pe călugărul poznaş. 
Poate că în cele din urmă aş fi născocit-o. N-am reuşit să 
scriu însă această povestire, elevii mei n-au ascultat-o, n-
am spus-o nimănui şi nu va afla de ea nimeni, niciodată...

Cu mulţi ani în urmă aş fi putut 
scrie o povestire...  

Motto:  Ţi-e sufletul plin/ - candelă/ în care plînge/ 
uleiul încins -/ ca o funie groasa/

deznadejdea leaga/ un capat al zilei de altul
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Dacă inima mea s-ar crede în stare să se împartă 
celor iubiţi, s-ar  împărţi între cartea "Documente 
privind organizarea sistemului sanitar tecucean (vol. 
I)" şi autorii ei, Doru Parascan, Valentina Parascan!

În vremea holerei, în timpurile străvechi, prin 
donaţiile unor oameni de omenie, zicem noi astăzi, cei 
ce au scris această carte au avut de partea lor pe 
Costache Conachi. Pe meleaguri azi, fie în judeţul 
Galaţi, fie Bacău, fie Vrancea exista atunci Judeţul 
Tecuci. Erau în judeţ şi Podu Turcului şi Stănişeşti şi 
Bursucani şi Matca. O carte esenţială pentru a înţelege 
de unde venim şi încotro ne ducem, noi cei din 
Tecuci....

Cartea a fost lansată la Muzeul de Istorie, în 
Rotonda UMF Iaşi. Coordonatorul colecţiei editoriale 
"Document" este dr. Richard Constantinescu, el însuşi 
tecucean. Un "Prolog" semnat de prof. univ. dr. C.D. 
Zeletin reaminteşte şi de cele trei volume de 
Documente tecucene (I, 1938; II 1939; III, 1941) 
publicate de iluştri profesori - Constantin Solomon şi 
C. A. Stoide.

Cartea de faţă înseamnă o nouă deschidere spre 
cunoaştere, oarecum şi la îndemnul istoricului I. 
Caproşu, cel ce menţiona in Viaţa Medicală, nr. 27, an 
XX, 4 iulie 2008, p.7, cum că astfel de informaţii, 
"documente medicale - şi istorice zac, necunoscute, în 
arhive". În luna mai, la "25 maiu 1823 un act din 
Dosarele Arhivei Naţionale Iaşi" cuprinde un "ecstract 
pentru locurile, dughenile, a casălor boereşti şi ale altor 
grădini şi alte acareturi ce sunt pe moşia mănăstiri 
Sfântului Spiridon din Iaşi"...

Prima parte a cărţii se încheie cu momentul în care 
"Directivele decretului semnat de Alexandru I. Cuza în 
august 1862 sunt îndeplinite şi de tecuceni, o mână de 
oameni inimoşi reuşind să strângă banii necesari 
cumpărării caselor care aveau să servească drept spaţiu 
pentru primul spital: Sf. Ian Botezătorul" (52 de titluri 
menţionând datele esenţiale şi documentele cuprinse 
într-o cronologie: 26 iunie 1836 - 19 martie 1904) 
Următoarele repere ale cărţii sunt documente ce 
cuprind date despre "Boierii din Tecuci şi Nicoreşti..". 
"Intenţiile  testamentare ale lui Costache Conachi 
privind susţinerea sistemului sanitar local". Un 
Testament, al lui Costachi fiul răpos(atului) Slug(er) 
Neculai Arhip (emoţionant).. "fac ştiut prin aceasta că 
deşi mă aflu în vârstă de 22 ani, dar văzându-mă în 
oareş care slăbiciune şi tot odată având în privire că 
dacă m-am născut pe lume trebuie să fiu şi muritoriu, 
am socotit.. (urmează  testamentul)".

Eforturile Smarandei Cincu de a înfiinţa un spital la 
Tecuci sunt subliniate într-un subtitlu din carte.. 
"Serdăreasa Smaranda Cincu stăruieşte pentru 
înfiinţarea spitalului din Tecuci, ca una ce a descoperit 
mai multe danii pentru înfiinţarea lui precum de la.. " 
(urmează precizările de rigoare).

Catagrafia din 1831 îl aminteşte pe Tudoran Cincu, 
să se stabilească în Tecuci. În 1839 Tudoran Cincu 
cumpără proprietăţi în Tecuci, terenuri care vor fi 
folosite pentru ridicarea unei bolniţe şi a bisericii "Sf. 
Ioan Botezătorul" (I. T. Sion - "Note referitoare la 
familia Cincu" - Observator de Tecuci, 17 - 24 ian 2007). 
Reputaţia Smarandei Cincu, de doctor, este notată într-
o broşură: 100 de ani de la naşterea lui Anton Cincu - 
(Comemorare pe care o menţionăm). Cu tot efortul 
depus "Oficialităţile întâmpină dificultăţi în misiunea 
de a înfiinţa Spitalul cu banii promişi de "particulari" 
("Pe drumuri de munte" - Calistrat Hogaş 2003, ediţie 
îngrijită de Cristian Livescu).

Anton Cincu are un rol deosebit fiind "primul 
primar al oraşului Tecuci (1864) şi o permanenţă în 
Consiliul local (consilier)". Anton Cincu lasă prin 
testament suma de 200.000 lei pentru "să se constru-
iască în Tecuci un spital şi un local de bae pentru 
public". Spitalul a fost construit între anii 1899 şi 1903. 
Inaugurarea lui a făcut-o Teodor Cincu, fiul lui Anton 
Cincu. Spiţerul C. Racoviţă prezintă preţurile 
medicamentelor cerute de Spital în luna Decemvrie  
1863..

Autorii cărţii notează exact nu numai documentele, 
ci şi identificarea lor, sursa etc. Truda lor este de 
subliniat ca fiind dovada sacrificiului şi dăruirii. Unele 
corespondenţe (scrisori) se referă la doctorul Iacob 
Elias care "refuză să viziteze bolnavii de holeră" şi la 
alţii care nu-şi îndeplineau datoriile faţă de bolnavi, în 
timpul holerei. La fel, despre difteria (25 cazuri în plasa 
Zeletin, în comuna Podu Turcului 10 cazuri, etc.) care 
apăruse în zonă. "Spre sfârşitul anului Consiliul de 
hygienă publică şi salubritate n-a ţinut şedinţe din 
cause că s-a dizolvat Consiliul Communalu Tecuciu,.."

Cartea are Anexe (manuscrise) ce dau autenticitate. 
Se cuvine să menţionăm aici şi pagina finală, cu 
mulţumirile ce se cuvin tuturor acelora care au 
contribuit financiar la editarea volumului (Laurenţiu 

Chirvăsuţă, dr. Dragoş Teodoru, Mircea Diaconiţă). De 
asemenea: profesorului I. T. Sion - Tecuci, d-lui 
Nicuşor Bobocea - Bucureşti, d-lui Pohrib Adrian 
directorul Arhivelor Naţionale Galaţi, d-lui Bogdan 
Mitrofan - Iaşi.

Pentru istoria cuprinsă aici, recomandăm cartea 
specialiştilor şi tuturor celor interesaţi, celor legaţi prin 
firele nevăzute ale respectului şi recunoştinţei faţă de 
viaţa şi realizările tecucenilor de altădată şi de astăzi 
deopotrivă.

“Poemul" oferit de Constantin Oancă, poet afin unei 
modalităţi de abord liric personal într-o suită de poezii 
acordate ca în orchestra simfonică -  un poem în 
singurătate. Nu numai înserarea este neterminată, într-
un fel nimic nu e terminat, ca într-o tragedie unde nu s-
a putut stabili niciodată cel (cea).. Cel, pentru că poetul 
se caută pe sine. Cea, pentru că poetul Constantin 
Oancă scrie iubitei într-o poezie starea lui actuală -  
între eros şi mitologie!

Acum căutându-l, fără să-l pot afla mă încumet în 
labirinturile cântecelor de un clasicism formal 
contradictoriu, de unde rezultă şi originalitatea poeziei. 
Valeriu Stancu îl percepe pe poet ca pe unul grav 
meditativ, sumând tăceri, "Dar o tăcere din care în 
orice moment poate izbucni Poezia". Aceasta ar fi o 
cale, zona enigmatică a celui ce înalţă imn iubirii. 
Ritualul apare ca un solilocviu, un univers în care eşti 
părtaş. Poetul ştie Cântul şi îl aşează într-un portativ 
imaginar, afinităţile cu muzica fiind numeroase şi 
particulare acestei poezii de o rară frumuseţe. 
Melodicul eliberat de canonul unui finit virtual se 
insinuează în toate meandrele apei ce tulbură 
singurătatea poetului, o reală tânguire!

Nici "graficianul" Constantin Oancă nu-i de uitat. El 
percepe Poemul ca pe o linie: "O linie/ ce-nchipuie 
marea/ şi o corabie/ care nu mai soseşte" (acestea sunt 
cuvintele în deschiderea poemului). Durerile sunt un 
text sincopat, indecis în a se fragmenta, lăsând 
discursul să se regăsească mereu pe sine, ca într-o rugă 
de seară către căderea nopţii presupusă. Întâlnirea cu 
iubita este una la modul general, o stare de spirit care 
arde şi ale cărei tânguiri cad parcă în sunetul muzicii în 
surdină, pe care poetul o transformă în crez poetic 
singular. Întâlnirea este "Sonata Lunii", martor fiind 
Dumnezeu: "Când te-am văzut/ mi-am zis/ la început 
Dumnezeu a făcut/ zâmbetul/ şi ca acesta să nu fie 
singur/ te-a făcut pe tine./ Apoi a făcut depărtarea şi 
aşteptarea/ şi ca acestea să nu se piardă/ m-a făcut şi 
pe mine". 

Multe dintre versurile acestei poezii tulbură şi prin 
psalmodicul - fir ce învăluie şi aduce cu picioarele pe 
pământ poetul indecis între somnul visării şi acel vis 
"cu ochii deschişi" curgând de la un vers la altul: 
"Luna/ lacrima ce-şi caută ochiul/ care s-o plângă/ şi 
negăsindu-l/ se pierde şi ea/ mărind şi mai mult 
somnul/ din care nu mă mai pot trezi". Aşa se aude 
tristeţea poetului, pentru care uneori Creatorul este 
iubirea, într-un somn unde "eu am fost un ţărm/ iar 
tu/ o corabie/ care n-a mai sosit".

Toamna înseamnă pentru Constantin Oancă o stare 
specială, o dialectică în contextul căreia se produc şi 
împlinirile şi deziluziile şi speranţa. Dar şi plecarea 
continuă, "Un preludiu/ la o plecare nesfârşită". 
Anotimpurile se succed sub muzica sferelor. 
Orchestraţia pe care o realizează poetul implică 
inclusiv trecerea anotimpurilor, o muzicalitate ca o 
uimire, succesiunea lumină/întuneric sunt o revelaţie 
pe care, uimit, poetul o descoperă în ochii iubitei - "o 
vale a înserării". Nu puteau lipsi din invocările nici 
Isolda şi nici Tristan. Metafora este stăpână, cântecul, 
primăvara (''Primăvara vine din orizontul/ mâinilor 
tale/ cum lebăda/ vine din cântecul/ pe care l-a 
cântat.").

Într-adevăr poezia aceasta semnează o cale luată si 
reluată o întotdeauna şi de nicăieri, un abis 
impenetrabil, străbătut doar de muzicile ce-şi fac loc şi 
ele ca o "metaforă neterminată"! Constantin Oancă, 
invocă, până la urmă romantica necunoscută scriind 
"Necunoscuta/ calcă pur prin poemele mele/ şi mă 
priveşte din toate părţile/ deodată". Poetul, romantic, 
străbate visul între îngeri, metamorfozat în jocul său, el 
însuşi devenind povestitorul, asumându-şi un crez 
poetic personalizat: "Noaptea este făcută din pământ/ 
şi mai ales din dealurile acestea/ peste care trece 
agale/ un car de lemne de aur/ cu seve din altă lume/ 
un car/ la care trag/ şapte îngeri."

Orchestraţia invocată de mine aici, ca fiind 
particulară poeziei lui Constantin Oancă lasă starea 
dată de concertele tulburătoare pe care pare să le 
înlocuiască poezia fluentă sentimental dominatoare, 
"artă a conversaţiei" într-un poem de zile mari, 
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emoţionant şi imbold la meditaţie despre câte 
simboluri pot scrie poemul, ca şi cum s-ar fi scris chiar 
el, cum mai spun uneori poeţii: "Pe zăpada proaspătă/ 
a nins iar cu paşii tăi/ care duc grăbit/ de astă dată/ 
spre singurătatea mea". Versurile acestea sunt 
consonante: "Laudă pentru poemul/ care n-a fost scris. 
Laudă pentru paşii făcuţi din frunze uscate/ Laudă 
pentru iarba de astă vară/ Laudă pentru lăsarea serii./ 
Laudă pentru acoperişurile salvate de la uitare./ Laudă 
pentru o plecare neterminată./ Laudă pentru corabia 
care nu mai soseşte/ Laudă pentru voce cu însoţire de 
inimă." Amintindu-mi de "Lauda lucrurilor" lui George 
Călinescu, sunt încă o dată derutat cu gândul la 
numeroasele căi pentru care poetul Constantin Oancă 
optează.

La patruzeci de ani, vârstă la care bărbaţii gândesc 
pozitiv, adică au mintea la agoniseală, putere, femei 
sau felurite alte soluţii de parvenire, Traianus (Traian 
Vasilcău, n. 1969, satul Viişoara, cu domiciliul de 
reşedinţă la Chişinău) scrie în principal poezie de 
inspiraţie religioasă într-o preafrumoasă limbă română. 
A publicat până în prezent peste douăzeci de volume. 
Culegerea de versuri la care ne referim, "Când s-au fost 
spus îngerii" (Editura Epigraf, 2009, cu o excelentă 
postfaţă de Eugen Dorcescu) este o carte de credinţă 
creştină, dar şi de poezie, de devoţiune şi mântuire 
prin poezie a unui cuget şi suflet ce pare să fi întors 
spatele agitaţiei debusolante şi frământărilor sterile ale 
mileniului III. Majoritatea textelor poartă titlul de 
psalmi, ceea ce aminteşte atât de cartea psalmilor 
veterotestamentari, cât şi de crestomaţia de 150 de 
psalmi din litughia creştină, cântaţi zilnic în ceasurile 
canonice.

Prozodia, frazarea şi dicţiunea ascultă de o 
muzicalitate aparte ("simfopoeme"), care nu este doar 
ritm şi rimă înrudite cu perfecţiunea, ci şi melos 
înduhovnicit, desmărginire antigravitaţională: "De-o 
vecie viscoleşte /Cu luceferi, nu cu nea. /Astă seară o 
să vină /Dumnezeu la o cafea. //Obosit, abia vorbeşte, 
/Turlă rară - vorba sa. /Astă seară poposeşte 
/Dumnezeu la masa mea //Taci mai bine, te-
odihneşte, /Sunt de vrei, tăcerea ta, /Astă seară când 
opreşte /Ceru-ntreg la poarta mea. //Şi-o să veşnic 
viscolească /Pacea lui inima mea, /De-o să crească, să 
tot crească! /Veşnicii în urma Sa."

Traianus nu este doar un poet învăţat în sensul 
neobişnuitei amplitudini a orizontului cultural, 
spiritual şi lingvistc (de la Grigorie de Nazianz şi 
Grigorie Palama la expresiile pline de sevă şi duh ale 
ceasloavelor, cronicilor şi tradiţiilor noastre orale, de la 
Eminescu la Vasile Voiculescu, Argezi, Blaga, de la Ion 
Vinea la Ioan Alexandru, Lidia Stăniloae sau Adrian 
Popescu) ci şi un desăvârşit stihuitor în sensul ştiinţei 
şi misterului de a scrie poezie, de a induce în cititor un 
fel de dependenţă de tip halucinogen.

Candoare, privelişti florale şi iconice, fior şi 
sentiment al sacralităţii şi frumuseţii suprafireşti se 
corelează cu sute de ipostaze dintr-un imaginar cvasi 
inepuizabil al smereniei, al dialogului, al spovedaniei, 
al închinăciunii inimii pe rugul aprins al ofrandei de 
sine la altarul Sfintei Treimi. Traianus are un al şaselea 
simţ al limbajului poetic (ars combinatoria, metafore ce 
decolează în metafizic, frecvenţa oximoronului ), 
ajungând să pună semnul de egalitate între viaţă şi 
poezie, între existenţa sa pământeană şi rugăciune, 
între "crucea cuvântului" şi candidatura la viaţa veşnică 
a celor aleşi: "Prea plin de Tine, Doamne, vreau să fiu, 
/Căci numai Tu eşti poezia lumii. /Ea mamă mi-i 
acum, în ea te ştiu, /Anii de-azur în necădere du-mi-i".

În ciuda unor forţări semantice tip "mă infinitizez" 
sau a unor sintagme prozaice de dragul rimei, Traianus 
est unul dintre cei mai reprezentativi poeţi ai 
spiritualităţii noastre ortodoxe. Mai dăm spe a 
convinge cititorul un singur exemplu, "Psalmul zilei a 
şaptea", care nu poate lipsi din nicio antologie a poeziei 
creştine româneşti: "Am totul cât te am pe Tine, 
Doamne, /Şi n-am nimic dacă te părăsesc. /Câmpii de 
lumânări nesecerate /În ochi-mi duc şi tot te 
preaslăvesc. //Nevrednic sunt de Tine însuţi, Doamne, 
/Tăcerea mi-i mormânt, pe care-l cresc, /Netrebnicul 
de mine-s o tânjire /La porţi de iad şi tot Te 
preaslăvesc. // Călugăr fără schit, n-am vreo chilie /În 
inima-mi pentru vreun cânt ceresc. /În leagăn dau 
mereu tristeţea lunii, /Şi-am înfiat-o şi Te preaslăvesc. 
// În orice zi mă nasc şi mor întruna /Şi iar mă nasc să 
mor şi mă-mplinesc /Condiţia neantului continuu /Pe 
care-l birui şi Te preaslăvesc."

Traianus, călugăr fără schit

Poem pentru singurătate

Geo VASILE
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Iaşul poetic de azi
Valentin Talpalaru: Ultimul 
vorbitor de umbră

Emanuela ILIE

Dacă ar fi să asociez o 
sintagmă sonoră poeziei lui 
Valentin Talpalaru, aş opta 
pentru „singurătatea 
alergătorului de cursă 
lungă”. Discret şi cumpătat 
inclusiv în frecvenţa 
apariţiilor editoriale, 
indiferent la toate módele 
poetice mai mult sau mai 
puţin perisabile la care 
majoritatea versificatorilor 
aderă, desigur mimetic şi 
neconvingător, poetul 

ieşean îşi poartă, fără a sîngera vizibil, „orgolioasele 
mele tristeţi” (între care, probabil, şi cea determinată 
de tratamentul injust al criticilor moldavi de prim 
rang, care îl cam ignoră în ultima vreme), refuzînd 
totuşi constant să adere la vreun grup de influenţă 
care să îl propulseze în loja poeziei. Ceea ce nu 
înseamnă, desigur, că este dezinteresat de propria-i 
evoluţie poetică, dimpotrivă: Valentin Talpalaru 
pare a căuta, mereu, formula cea mai avantajantă, 
care să îi confere o distincţie şi o notă specifică. 
Exersează, abil, varii maniere scripturale, îşi înmoaie 
condeiul în cerneluri moderne (cu răsunătoarele, 
deja hulitele prefixe neo- şi post-), dar nu poate 
neglija nici alexandrinismele poetice 
de-odinioară, se joacă, într-un cuvînt, 
cu modelele şi resursele po(i)eticului, 
jucîndu-şi, astfel, propria biografie 
literară.

Ultima carte de poeme a lui 
Valentin Talpalaru, Ultimul vorbitor de 
umbră (Edit. Opera Magna, Iaşi, 2009, 
nu face excepţie de la această necesitate 
ludică prin care se dă relief şi 
pregnanţă unei sensibilităţi lirice în 
esenţă (şi uneori, şi în aparenţă) rétro. 
Pastelurile, sonetele şi libaţiile incluse 
în aceasta se nutresc în modul cel mai 
evident dintr-o predispoziţie apăsat 
melancolică, uşor bucolică, prin care se 
valorizează tocmai tradiţia poetică de 
cea mai bună calitate. Masca aşa-zis 
tradiţională, clasică a poetului – 
recognoscibilă, bunăoară, în structurile ritmate şi 
rimate ieşite direct din matca simboliştilor (dintre 
cei mai rafinaţi), a moderniştilor (dintre cei artizani) 
sau a cerchiştilor (dintre cei teatrali) este însă ridată 
cît se poate de … postmodern. Ingredientele bine 
ştiute ale postmodernismului, mai exact 
intertextualitatea, textualismul, autoreferenţialitatea, 
rafinamentul tehnic şi în special ironia cu toate 
formele ei posibile, se mixează, fericit, într-o textură 
miscelanee care îl prinde foarte bine. Citindu-i O 
scurtă ochire, spre exemplu, putem respira din nou 
aerul baladescului cerchist sau oniric, dar unul 
rarefiat de o conştiinţă a artificiului, a convenţiei 
care se cere subminată de o ironie subţire: „Cînd 
noaptea se tîrăşte ca motanii/ să-ţi lingă seva care 
dă în pîrg/ statui de abur leagă epifanii/ de stîlpi 
umili la poarta unui burg.// Din snopul de tăceri 
civile/ îmi treier cina micului eon/ ajuns cu 
paşapoarte şi ştampile/ şeful luntraşului pe 
Acheron.// Şi risipind monade ca sesterţii/ în 
lupanarul tîrgului de praf/ ca un bacşiş las pe taraba 
ceţii/ milordul – frate al lui Edith Piaf.// Cînd 
noaptea se tîrăşte ca motanii/ pe pîntecul tău luş de 
catifea/ se-aud prin mahala epitalamii/ la nopţile 
ghicite în cafea.”

Ultragiat de inerţiile, exasperările, deprimismele, 
textualismele şi toate celelalte forme de mistificare a 
bios-ului şi a poesis-ului de azi, poetul le opune, cam 
peste tot în Ultimul vorbitor de umbră, infuzia 
sănătoasă de ingrediente lirice sută la sută naturale, 
fireşte atent selecţionate şi migălos preparate. 
Contextuală atît cît e necesar, (auto)ironică şi 
simbolică atît cît să nu deranjeze, poezia sa este mai 
degrabă articulată pe dorinţa de resuscitare a 

resurselor unei expresivităţi aproape uitate: „Cobor, 
a cîta oară, să-mi adun/ risipa blondelor tăceri de 
seară/ pe catafalcuri de tutun/ şi note moi dintr-o 
vioară.// Asta-i urechea-n care nu/ lăsam deloc 
propuneri indecente/ cu care jucam ping-pong, eu 
şi tu/ la curţile moralei repetente.// Şi patul vitreg 
cu vîrtejuri mici/ în care ne'necam de bună voie/ s-
a'nţepenit între secunde, parcă nici// n-ar fi ştiut 
exemplul lui moş Noe/ spre un potop mai bun./ 
Acum cobor. Să scad şi să adun”. Toate textele din 
carte sunt, la fel ca şi acest plurivalent Cobor, subtile 
şi acide, discrete şi orgolioase, tandre şi neliniştite. 
Serenitatea, armonia interioară, căldura tonurilor cu 
care sunt desenate pînzele ultimului vorbitor de umbră 
sunt, altfel spus, înşelătoare. Pentru că pe fundalul 
oricărui pastel se întrezăresc zone sibilinice, în care 
melancoliile tulburi capătă luciri întunecat 
expresioniste, iar frustrările diurne ulcerează 
violent. Iată, spre exemplu, Libaţiile dulci-amărui, de 
o delicateţe şi o receptivitate emoţională prea puţin 
discreditate de autoironia în fond terapeutică: „Se 
lasă ceaţa în pahare,/ timpul beat mort mai vrea un 
rînd,/ un fluture se-aprinde'n felinare/ şi sfîrîie 
fitilul de pămînt.// Un crai de votcă se arată/ în 
ochiul tău ca solzii trişti/ pe care scriu ca o erată/ 
un decalog de navetişti.// Se beau paharele-ntre 
ele'n/ alcoolic cor şi heruvimi/ rup ţuicii de la gît 
mărgele/ spre lauda dragii prostimi.// Astfel se 
naşte apocalipsa/ din setea unei alte alme/ ducînd 
prin fum şi chiu elipsa/ spre vinurile reci şi calme”.

Ca fel ca în Libaţii, majoritatea textelor prelucrate 
de ultimul vorbitor de umbră îşi etalează o încărcătură 
simultană de diurn şi de nocturn de concret şi de 
halucinant; o materialitate apăsătoare – sugerată mai 
degrabă de vocabule ale urbanului golit de sensuri 

ori burlesc (a se vedea frecvenţa 
mahalalei, adevărat cronotop al 
marginalului emanînd robusteţe) 
decît de simboluri ale spaţialului 
agrest – coexistă cu un abur de 
infrarealitate, cu o boare 
fantasmatică învăluitoare. Poetul îşi 
stimulează de altfel permanent 
capacitatea de a construi mici 
alegorii ale himericului, ale iluziei 
recuperatoare. Nu altceva ar sugera 
preeminenţa în carte a toposului 
umbrei, simbol al precarităţii, al 
evanescenţei. Cum bine o ştie şi 
Valentin Talpalaru, umbra este 
asociată în imaginarul folcloric 
dublului devitalizat şi morţii, iar în 
psihanaliză inconştientului personal 
negativ, mai exact sinelui: „prin 

umbră înţeleg partea negativă a personalităţii, suma 
însuşirilor ascunse, dezavantajoase, a funcţiilor 
insuficient dezvoltate şi a conţinuturilor 
inconştientului personal” (Jung). Poetul nostru o 
identifică şi el, prin urmare, cu un fel de alter ego, 
adică o cópie infidelă, inconsistentă şi cu atât mai 
mult mincinoasă, proiectînd-o însă şi în afară, într-o 
alteritate radicală ambiguă, care poate fi la fel de 
bine divinitatea, femeia, dar şi poezia: „spre cel ce 
încă mai drămuie iubirea/ ca sîmburul de opiu în 
laptele din sîn/ punînd pecetea umbrei cioplită cu 
securea/ cum ai purta spre nară povara unui crin,// 
spre cel ce doarme încă păcatul învierii/ din ce în ce 
mai aproape, din ce în ce străin,/ şi-i curge-n colţ de 
suflet ca ispitirea mierii/ spre el mă'ndrept să-l mint 
şi să rămîn…” (Cel ce). Inconsistenta, fragila umbră 
„cioplită cu securea”  ca semn distinctiv al tuturor 
ipostazelor existentului, este, aşadar, resimţită ca un 
pericol latent care pîndeşte şi propria identitate 
poetică. De aici, nevoia de a-l diminua prin exerciţii 
de stilizare a unui real contondent, angoasant, dar şi 
a unui ego poetic încă timid. 

Badineriile semnate de Valentin Talpalaru sînt, 
prin urmare, foarte serioase. O Indiscreţie 
„brumarescă”, o Epistolă ratată sau o suavă Domestică 
recompun, între altele, imaginea unui alter poetic 
„bicisnic şi trecut”, „nătîng şi-n ură şi-n iubire”, cu 
elanuri donquijoteşti camuflate într-o gesticulaţie 
burlescă. O tristeţe suav-ucigătoare pare la început a 
se degaja din această retorică a dezabuzării, fie ea şi 
una răsturnată în artificii trubadureşti. A nu se 
înţelege, însă, Doamne fereşte!, că poetul ar fi lovit 
de vreo maladie necruţătoare de genul celei mai 
nou-numită „bovarism viril”. Textele sale păstrează 

Marginalii la un nou dicţionar 
român-neogrec

La Editura 
„Polirom” 
(Iaşi, 2009) a 
apărut ediţia 
a treia a 
Dicţionarului 
român-
neogrec, 
realizat de 
Valeriu 
Mardare, 
doctor în 
filologie. Nu 
este o simplă 
reluare a 
unui 
dicţionar deja 
publicat, ci se 
prezintă într-
un nou 
format, 
datorită adăugirilor masive care i s-au aplicat până 
în prezent. Dublându-şi volumul de informaţie 
ştiinţifică faţă de ediţia anterioară (apărută în 2003), 
cartea este prefaţată de însuşi autorul, având şi o 
mică prezentare semnată de prof. dr. Traiain 
Diaconescu, şi cuprinde peste 50000 de cuvinte-titlu 
în cele 960 de pagini, reprezentând roadele a peste 
zece ani de muncă lexicografică. Prin modul de 
organizare care stă la baza lui, dicţionarul se 
adresează în egală măsură cititorilor români şi greci, 
prezentând elemente care uşurează şi învăţarea 
limbii române de către străini, mai ales în contextul 
în care raporturile româno-elene sporesc în 
intensitate din ce în ce mai mult. Trebuie subliniat 
că, în ultimii ani, filologul Valeriu Mardare a 
elaborat o serie de lucrări în domeniul didactic 
(dintre care amintim volumele Ghid de conversaţie 
român-neogrec (2001) şi Limba neogreacă (ediţia a III-a, 
2007, cu C.D.), urmând să finalizeze în viitorul 
apropiat alte proiecte la fel de importante: Dicţionar 
neogrec-român, Dicţionar de proverbe neogrec-român, 
Dicţionar de proverbe român-neogrec ş.a. Valeriu 
Mardare este cunoscut deja ca traducător de 
literatură neogreacă, publicând în volume de autor 
şi în antologii opere de primă mărime (romane, 
nuvele, poeme, eseuri) ale unor autori din Grecia şi 
Cipru recunoscuţi: Kostis Palamas, Gheorghios 
Vafopoulos, Kostas Uranis, Kostas Asimakopoulos, 
Nasos Vayenas, Ivi Meleagru etc., apărute la edituri 
din ţară şi străinătate: „Omonia”, „Meronia” (din 
Bucureşti), „Smyrniotakis”, „Prietenii revistei 
ANTI” (din Atena). Activitatea lui de traducător a 
fost onorată prin decernarea Premiului Asociaţiei 
Traducătorilor de Literatură din Grecia, sub egida 
Fundaţiei Academice „Kostas şi Eleni Uranis” din 
Atena.

Andreas RADOS

întotdeauna pecetea demnă a obiectivării, a detaşării 
(auto)ironice, pe care o preferă oricînd poncifelor 
atitudinale şi retoricilor desemantizate, dar 
bombastice. Iată, spre ilustrare, cele trei catrene ale 
unui binevenit Ghid de plictis: „Cînd n-ai ce face, fă-
te numai iarbă:/ la prea mult verde poti avea 
cîştig,/ de ciudă, carnea fiarei o să fiarbă,/ iar în 
Sahara se va face frig.// Ia ruj de buze dacă nu ai 
creta/ să desenezi jumatea lunii lipsă/ (ştii tu, din 
jale s-a'ntrupat Electra)/ mi-arăţi, nu un surîs, ci o 
elipsă.// Din cînd în cînd, cam la o veşnicie,/ 
îndreaptă-mi semnul de'ntrebare, papion,/ şi spune-
mi la ureche ce-o să fie/ de-i fac morţii mustăţi şi-i 
pun melon?” Plictisiţi de stereotipiile angoasante ale 
obişnuitelor poetizări ale morţii din lirica actuală, ne 
declarăm cu totul de acord cu asemenea (in)decentă 
propunere de exorcizare a ei prin travestiul ludic 
marca Valentin Talpalaru… 
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Lumina – Făptură

Iată că a fost un mare cutremur/ care a despicat cerul 
în două/

şi din zarea îndepărtată s-a iscat din senin
Lumina – Făptură/ cu o aripă adâncă de 

întuneric
Marea poartă a trecerii pe tărâmul uitat de soare şi de 
lună

s-a rostogolit deodată/ de-a dura/ precum 
pietrele

de moară în vâltoarea apei nebune
Înfăţişarea acelui  fulger era de zăpadă/ 
îmbrăcămintea/ acoperită
cu stele
Oamenii tremurau de frică şi-au rămas ca stanele de 
piatră/

cu vorbele şi gândurile adormite
Lumina – Făptură/ poposind ca păsările cântătoare 
pe ramurile
înflorite ale pomilor/ a zis/ prin gura jur-
împrejurului
său de pretutindeni:
Nu vă fie teamă/ căci ceea ce căutaţi voi vine curând 
în corabia

albastră a cerului şi înţelegerea vă va 
cuprinde
precum îmbrăţişarea caldă a mamei voastre la vârsta
copilăriei pierdute
Mergeţi şi spuneţi semenilor voştri ce v-am spus eu 
pentru că/
iată/ mi-a scăpat lucrul acesta de pe limbă

Împreună/ bărbaţi şi femei/ bătrâni şi copii/ îşi 
petreceau clipele

şi orele pe drumuri străjuite de pomi 
înfrunziţi şi flori

înmiresmate
Contemplarea fericită le-a acoperit ca o umbră 
privirea aprinsă
Adunaţi în cerc/ să nu-şi piardă cuvintele rostite / 
spuneau:
Ziua avem tot ce ne trebuie/ noaptea însă suntem 
neputincioşi/

deşi avem lumina noastră la îndemână/ dar 
aceasta

e o lumină asemenea întunericului/ pentru că
nu-l poate învinge

Ne trebuie alţi ochi şi altă gândire

Din nisipul alb şi luminos al adâncurilor/ oamenii au 
făurit

obiectele de care aveau nevoie/ uitând de ei 
înşişi
Gândul cel din urmă stătea faţă în faţă cu pierderea 
vremii
Atunci Lumina – Făptură  s-a înălţat din nou pe cer şi a 
spus:
Cei ce n-au înţeles menirea pământului/ şi a soarelui/ 
şi a stelelor

să se teamă de ce o să zic/ pentru că rătăcirea
voastră este mai puternică decât meditaţia şi 

bunul simţ
De aceea/ vă spun vouă/ prin vocea celui care nu are 
timp/ nici

spaţiu/ către voi şi cei ca voi:
În curând se va vedea aceasta/ negreşit/ veţi simţi 
îndoiala

ca o grea povară/ de care nu veţi scăpa decât 
în ziua

când veţi măsura tot ce vă înconjoară cu alte 
măsuri
Singurătatea voastră va fi atunci una cu creaţia / 
existenţa

contopită cu nonexistenţa/ toate zburând cu 

viteza
materialelor durabile devenite cosmos şi astre

Acele substanţe uşoare/ precum carnea şi oasele/ cu 
eonii

venirii voastre din regnul animal/ plin de 
gânduri

magnetice / vor cădea în alte părţi/ 
virginale/ ale

fiinţei nedesăvârşite
Pământul s-a născut pentru întrebuinţări cosmice/ 
punct cu punct/

rază cu rază
Lumina şi numai lumina lui înseamnă vestea cea bună 
pentru

universul de pretutindeni
În jurul vostru se mişcă mările şi zările/ asemenea 
gândului

de gând chemat/ asemenea piciorului 
opintindu-se

spre muntele înalt
De aceea/ mulţi au murit şi vor mai muri încă

Disperaţi de o apocalipsă perpetuă/ oamenii au intrat 
în inimile

de-afară şi în cele dinlăuntru
Tăceau cu toţii o vreme/obosiţi pur şi simplu de 
moarte
Atunci unul din ei a vorbit şi ceilalţi s-au repezit 
asupra lui

Se îmbulzeau/ se încercau/ neferindu-se să fie arşi pe 
rug

pentru aceasta
Deveneau mai slabi/ mai singuri/ iar el/ celălalt/ 
mincinosul/

cel care trebuia ucis
Lumina – Făptură s-a ridicat de data asta în altă parte/ 
mai înaltă

decât cerul/ mai înaltă decât gândul
Vocea sa înălţa un sunet cristalin/ captat doar de 
corzile de liră

şi de turnul de fire înşirat în spaţiu/ unde 
prelungi

peste fiinţe şi plante/ în care substanţele 
subtile

vibrau neliniştite la auzul mesajului originar:

Când pururea/ umbra cea friguroasă se va întinde 
peste vertebrele

voastre/ pământul va fi ca la început/ un ochi 
rătăcit

spre lună/ un crin noptatic/ o fântână 
adormită

cu găleata atârnând spre astre
Caii voştri fantastici/ cu paşi elastici/ vor săruta 
pulpa

femeii goale şi râsul vostru fraged/ de copii 
alintaţi/

stând cu asprime între vechi şi nou/ se va 
stinge

precum musca înţărcată/ în lupta dreaptă cu 
foamea

şi gunoiul
Durerea până-n strigăt vă va-ntinde nervii şi aceeaşi 
disperare

va mirosi şi ochiul şi gura şi timpanele goale
Neverosimil/ pământul de pluş roşu va deveni/ de 
ruşine/ trup

omenesc/ plin de sânge şi de bube cereşti

Înfiorată/ umbra fără de umbră cădea peste lumină/ 
umplea

întunericul cu făptura sa
Capul fugitiv/ în mormântul de raze pierdut/ ţâşnea 
în afara

veşnicului trup cu petale de noapte/ cu miros 
de carne

albă prin tunel alergând

Cuprinşi de supărare/ oamenii îşi fluturară gesturile 
în aer/

din sferă spre elipsa tridimensională/ spre 
oul dogmatic

din nesfârşitul pământ cu miez albastru
Trezită din somn/ Lumina – Făptură s-a adunat 
precum numerele

infinite de prin văile şi  pustiurile 
universului/
pregătindu-se pentru o nouă pledoarie despre viaţă

şi moarte
Oamenii râdeau smulgând din dinţi culoarea albă 
Multă vreme n-au vrut să-şi vorbească şi rădăcinile şi 
oasele
uscate de soare rămâneau acolo unde norocul

dispăruse în groapă
Păsările dresate cercetau cu un ochi ascuţit 
rămăşiţele/ scândurile

tocite de timp şi de ape
Atunci pământul s-a urnit din loc cu umbra-i adâncă 
în balansare/

cu trupul gol plin de ninsoare/ îndreptându-
se

precum fulgerul spre şirul nesfârşit de sori/ 
sub

cerul deschis de miliardele de stele 
surori
A fost ziua în care Lumina – Făptură/ cu aripi 
diafane/ a zburat

spre Big – Bang-ul înflăcărat/ descântat de 
surâsul

eonilor din trunchiul cosmosului originar/ de 
unde/

ca prin ochean/ se vede: Începutul

 

considerente nu a fost rezultatul unui consens 
european, ceea ce a pus de la început sub semnul 
întrebării durabilitatea sistemului creat la Conferinţa 
Păcii de la Paris.

Retragerea Statelor Unite, care au refuzat să 
gireze acest sistem prin votul Congresului, a lipsit 
Liga Naţiunilor de una din garanţiile esenţiale ale 
reuşitei sale, astfel încât nici măcar obiectivul 
minimal al refacerii sistemului echilibrului european 
nu a putut fi realizat.

Prevederile Statutului Ligii cu privire la 
dezarmare au rămas ineficiente. Lipsa unei 
atmosfere de încredere reciprocă a dus, în cele din 
urmă, la eşecul Conferinţei pentru dezarmare din 
anii 1932-1934, singurul rezultat concret fiind 
acordul pentru interzicerea gazelor toxice.

Perspectivele eşecului Ligii Naţiunilor au adus în 
prim plan conturarea unor alternative pentru 
realizarea unei uniuni a statelor europene. Astfel, 
liderul de opinie liberal italian Pierro Gobetti, 
acceptând principial ideea wilsoniană a Ligii 
Naţiunilor, supune unei critici severe, la începutul 
anului 1919, modalităţile propuse pentru punerea ei 
în aplicare, respingând formulele de tip federalist, 
precum şi pacifismul socialist. În viziunea sa, 
rezultatul federalismului este un stat artificial, o 
uniune de grupuri etnice diverse, care ascunde o 
varietate confuză şi contradictorie, asemănătoare 
imperiilor multinaţionale, care s-au născut şi au 
dispărut în anumite condiţii istorice date. 
Gânditorul italian contrapune acestei viziuni 
imaginea unei Ligi a Naţiunilor concepută ca o 
asociaţie economică şi culturală de state suverane, 
care să urmărească apropierea treptată între 
civilizaţiile avansate, o activitate industrială şi 
comercială eliberată de orice forme de 
protecţionism, limitarea armamentelor, rezolvarea 
problemelor internaţionale prin arbitraj, în fine, 
înlăturarea oricărei tendinţe de hegemonie prin 
control reciproc.

Conchidem că Liga Naţiunilor a fost cu adevărat 
terenul unor dispute a căror rezolvare, din păcate, a 
avut nevoie de un nou conflict mondial, iar 
Organizaţia Naţiunilor Unite de astăzi nu se poate 
decât revendica de la „strămoşul” ei interbelic şi 
moştenirea lăsată.

(urmare din pagina 2)

fragmentarium istoric

Ştefan AMARIŢEI
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E mereu iarnă în amintirile 
lui Ivan Mihailovici

Dacă s-ar uita mai bine, Ivan Mihailovici ar 
observa că Varvara Porfiovna seamănă tare bine cu 
măicuţa lui. Nu cu măicuţa lui aşa cum o ştie el din 
copilărie. Nu, nicidecum! Maica lui din copilărie era 
frumoasă şi zdravănă la trup: cosea ca un bărbat, 
învârtea furca aproape ca pe-o scobitoare, iar la tăiat 
lemne nu o întrecea nimeni din cătun. Tare se mai 
mira Vania că din aşa trup susură un glas blând şi 
duios. Ea spunea orice cuvânt de parcă l-ar fi cântat, 
iar când cânta, tot satul părea că stă şi ascultă, chit că 
ea abia şoptea. Trecea pe uliţe cu pasul mare şi bine 
înfipt, cu Vania de mână şi nu băga în seamă că de 
dincolo de ostreţele gardului se iţeau figuri de 
muieri ce o priveau lung şi mustrător, că mujicii se 
uitau în urma ei şi cei mai răi scuipau aşa, într-o 
parte. El nu îşi mai aminteşte că era prea mic, dar tot 
aşa scuipase într-o parte şi tată-său când a intrat cu o 
raniţă, o cârjă şi-un picior de lemn în curtea 
gospodăriei lor. Măicuţa îl ţinea pe el, Vaniuşa, în 
braţe şi se uita ca prostită la bărbatul cu faţa 
acoperită până sub ochi de ţepi negricioşi ce părea 
că nu se mai poate smulge din noroiul ăla de 
primăvară ce crescuse ca iarba prin toată ograda. 
Probabil că bărbatul a vorbit primul pentru că 
muierile nu îndrăznesc ele să rupă tăcerea, mai ales 
când se simt vinovate. “Eu sunt”, i-ar fi zis el. “Nu 
mai am decât un picior, ăstalalt e de lemn”. “Mai 
bine aşa decât să nu fi venit deloc”, va fi spus 
femeia, şi se dusese în casă, 
scosese de la grindă un 
petec de hârtie, boţit în 
pumni şi-apoi întins cu 
podul palmei, petecul de 
hârtie pe care i-l citise 
învăţătorul prin care era 
anunţată că Mihail 
Kondratovici Saproşkinov 
era dat dispărut în nu mai 
ştie ce luptă. “Şi cu ăsta...”, 
întrebase omul. Femeia nu-
i spusese, ridicase din 
umeri şi strânsese amarnic 
din buze, adunându-l pe 
Vania mai în apropierea ei 
de parcă-ar fi vrut să se 
contopească într-o singură 
fiinţă.

Ce n-avea să-i spună 
femeia avea să-i spună tot 
satul. Dar, efectiv, ce i se 
spusese bărbatului, Vania 
nu avea de unde şti. El avea 
doar amintirile 
îmbrăţişărilor maicii lui 
când tată-său se repezea să-
l altoiască, “na Rumunia, 
na Rumunia”. Să se ducă 
dracului acolo, na 
Rumunia, era ceva pe care 
Vaniuşa nu avea cum să-l 
înţeleagă. Atunci. Mai 
tărziu, nu-şi mai pusese problema: se ştie că soldaţii 
întorşi de pe front rămân adesea cu tot felul de 
obsesii, de ticuri. dar de ăl bătrân rămăsese cu furia 
asta care izbucnea rar, dar la pragul nebuniei. Ochii 
i se înroşeau, vorbele gâlgâiau din piept de parcă s-
ar fi sufocat. Iar măicuţa lui nu făcea nimic să se 
apere de cârja şi pumnii lui. Stătea, se aduna în ea şi 
primea. În celelalte zile, ăl bătrân dera un om blând. 
Blând şi tăcut. 

Maica lui îl luase în braţe, ferindu-l de vreo 
palmă zdravănă sau de o cârjă pe spinare, până 
târziu când se făcuse mărişor şi abia de-l mai putea 
ridica de la pământ, primind ea loviturile în locul 
lui. Multă vreme, Vania nu a văzut că, de fapt, tată-
său are o slăbiciune anume pentru el. Numai pe el îl 
ţinea aproape, cărându-l peste tot, la cârciumă, la 
cosit, la cules ghebe, la întors fânul, la tăiat lemne. 
Pe ceilalţi aproape că nu-i vedea. Se uita prin ei sau 
pe deasupra capetelor lor. Vania se trezise pur şi 

simplu în situaţia asta, neştiind nici când începuse, 
nici cum se aşezase ea. Nu mai trebuia să-i spună 
nimeni nimic: de dimineaţă, de cum tata-său se 
urnea la muncă, el ştia că trebuie să fie lângă el. 
Uneori, ăl bătrân doar îi arăta cu capul ce să ia ori ce 
să facă, iar când era mai depărtişor îl chema 
aruncând după el cu câte-o scurtătură de băţ sau 
vreun bulgăraş de pământ. Rar se obosea să mai 
deschidă şi gura. Dar lui Vania nu-i păsa ori nu-i era 
rău. Hălăduia prin luncă, intra în lac să scoată 
plasele de peşte, adormea şi el odată cu tată-său la 
amiază în umbra unui stog de fân, stătea ghemuit pe 
scaunul de la crâşmă ore întregi.  Era bine că 
piciorul lipsă al ăluia bătrân îl obliga pe acesta să 
meargă încet, parcă pe potriva pasului de copil şi 
chiar dacă uneori Vania rămânea în urmă, de obicei 
pentru că era obosit sau cel mai adesea pentru că se 
oprise o clipă în loc să vadă ori să audă te miri ce, îl 
ajungea înainte ca bătrânul să observe nepotrivirea 
şi să-l altoiască grijuliu cu cârja peste spate. Ceilalţi 
fraţi, toţi mai mari decât Vania, nu se obişnuiseră 
niciodată cu infirmitatea tatălui. Încă îi priveau 
piciorul de lemn cu spaimă, mai ales când îşi scotea 
proteza seara şi o punea rezemată de un perete sau 
de masă. O priveau îngroziţi, muţi, iar privirile lor 
alunecau cu aceeaşi expresie şi spre figura tatălui. 
Vania era singurul care nu se speria. Nu se îngrozise 
de la bun început probabil de ciudăţenia de a-ţi 
deşuruba seara piciorul şi a-l aşeza pe pat ca şi cum 
şi-ar fi spus că unii oameni au obiceiul ăsta: seara îşi 
scot picioarele obosite şi le aşază lângă ei să se 
odihnească şi ele, să doarmă şi să viseze.

Odată cu piciorul, tată-său părea că şi-a pierdut 
şi graiul. Lui abia de i se adresa, iar în faţa altora nu 

se obosea să deschidă gura. 
La crâşmă nu se băga în 
vorbă cu nimeni. Multă 
vreme nici nu avusese cu 
cine să stea la o masă. Satul 
era pustiit de bărbaţi, iar 
femeile, cele care intrau, 
ieşeau repede fie cu câte 
ceva cumpărat, fie că 
dădeau paharul peste cap 
şi-şi vedeau de drum. Nici 
când au apărut şi alţii ca el 
prin sat nu s-a omorât cu 
firea. Cei ce se întorceau 
aveau ceva lipsă: care o 
mână, care un picior sau 
ambele, alţii – fără un ochi. 
Erau şi răni şi beteşuguri 
care nu se vedeau dar care 
se ştiau şi de care ceilalţi 
vorbeau pe ascuns. Se 
ţineau departe unul de 
altul, pironiţi pe scaun şi cu 
privirea fixă ore în şir. Se 
îmbătau uneori de nu 
puteau să se urnească de pe 
scaun sau de pe duşumea. 
Atunci le veneau muierile 
–Vania nu ştia cine le 
anunţa -, îi culegeau de pe 
jos şi-i aruncau în spate ca 
pe un sac cu hrişcă. Copiii 
aveau grija cârjelor, 

căciulilor sau coasei. Vania n-a înţeles de ce ăl 
bătrân şi-a ieşit odată din fire şi era gata să-l strângă 
de gât pe un ciung. Se rostogoliseră în praful podelei 
şi încercau să-şi care unul altuia dupaci după ceafă. 
Gâfâiau, se înroşiseră la faţă, venele de la gât se 
îngroşaseră de parcă ar fi fost nişte sfori vineţii.

Acasă, Vania văzuse cum tată-său o bate pe 
măicuţa lui temeinic, pe îndelete, cu pumnii, cu 
cârja, iar ea stătea cu frica lui Dumnezeu apărându-
şi din când în când doar faţa. Ar fi putut doar să-i ia 
cârja din mână, să fugă, să se opintească în el şi să-l 
dea peste cap ca să scape. Dar ea nu făcuse nimic 
care să o scoată din pumnii lui. Stătuse aşa, aproape 
lipită de perete, înconvoiată, cu mâinile acoperindu-
şi capul şi faţa, până când el nu mai avu vlagă nici 
măcar să ridice mâna. 

Uneori, mai ales atunci când priveşte fix la ea, la 
Varvara Porfiovna, prin ceaţa deasă a fumului de 
mahoarcă, pe Ivan Mihailovici îl străbate o căldură 

îngrozitoare. Vine aşa de undeva din stomac şi se 
răspândeşte în tot corpul, urcă spre cap şi transpiră 
abundent. Pare că aude glasul ei din copilărie, 
şoptindu-i numele melodios, cântat, alintat “Vania, 
Vaniuşa, Vaniuşa al meu”, iar în locul mirosului 
greu de transpiraţie, urină, clor şi băuturi spirtoase 
simte o adiere de aer de luncă amestecat cu aburul 
de lapte fiert afumat. Ciudat e că mirosul acesta nu 
se leagă de nicio imagine idilică a satului, a casei lor 
de lemn sau a vitelor pe păşune sau în grajd. Nu: el 
vede atunci doar cana de tablă în care ăl bătrân 
toarnă spirt până la jumătate, apoi aruncă un 
bulgăre consistent de zăpadă. Cu ochii bulbucaţi, 
Vania vede cum bulgărele se topeşte rapid sfârâind 

în lichidul alb, iar un abur fierbinte se ridică din 
cană. 

E mereu iarnă în amintirile lui Ivan Mihailovici.
Şi e atât de departe încât ar putea să-l podidească 

plânsul.
Ivan Mihailovici nu vede nimic rău în faptul că 

mulţi bărbaţi bocesc după ce beau. Pe unii îi umflă 
plânsul când se apucă vreunul de cântat, pe un altul 
când cel din faţa lui îi povesteşte cine ştie ce. şi-apoi 
se reped toţi cu halbele, cu paharele, cu sticlele în 
mână, urlând: “davai vipiem”. Să bem, de ce să nu 
bem? Deci, nici acum, când îl vede pe zdrahonul 
care ar putea purta doi saci pe umeri fără să se 
încovoaie că se scutură de plâns nu e nici mirat, nici 
jenat, nici plictisit. Dar ceilalţi, încetul cu încetul, tac 
din gură, nu se mai foiesc pe scaune, nu se mai 
mişcă şovăielnic prin birt. Matahala cu faţă de copil 
–pare că nu a dat în viaţa lui cu briciul pe obraz, are 
o faţă bucălată ca un cur de copilaş, după cum se 
zice în popor – se simte încurajat de liniştea din jurul 
lui aşa că ceea ce era o bolboroseală de nepriceput 
prinde acum sens, mai ales că mâna lui o arată 
mereu pe Varvara Porfiovna. “Dumneata, Ninocika, 
nu o să ştii niciodată ce e aia iubirea de mamă. 
Dumneata doar îţi pui poalele în cap, dar nu-o să fii 
niciodată sfânta noastră măicuţă, aşa cum e 'mneai, 
sfânta, biaţa noastră măicuţă, ca sărmana aia care stă 
acolo şi ne priveşte, ne vede, ne ascultă, ne iubeşte şi 
ne iartă pe noi toţi. Nu-i aşa, măicuţă, că ne ierţi pe 
noi care te-am uitat în bătrâneţile dumitale ca nişte 
nemernici, ca nişte câini fără suflet ce suntem? Vezi, 
Nina Pavlova, ne-a iertat, dumneata nu o să ai pe 
cine ierta şi nici pe cine iubi, ţi-ai vândut sufletul în 
nenorocita asta de cârciumă, în magazia aia din 
spate în care dumneata, Nina Pavlova, te fuţi, ca să 
zic aşa, fără să te gândeşti la Dumnezeu”. Între timp, 
zdrahonul se apropiase de Varvara Porfiovna care 
părea că nu aude, nu vede, nu înţelege nimic. Nici 
măcar nu se străduia să priceapă ceva din jurul ei. 
Semion Semionâci îi luă mâna bătrânei, mână care 
stătea un pic întinsă, doar cât dacă cineva s-ar fi 
îndurat să o blagoslovească cu câteva copeici ea să le 
poată primi în căuşul palmei şi, căzând în genunchi, 
i-o sărută.

“Vezi, vezi, Nina Pavlova, asta e măicuţa, 
măicuţa noastră a tuturor”. 

Ridicându-se pe vârfuri, Ninocika reuşi să-l 
apuce de gulerul cămăşii de parcă ar fi apucat o 
zgardă. Tot ca şi cu o zgardă invizibilă dar fermă îl 
aduse înapoi la masă, îl aşeză pe scaun şi-l îndemnă 
fluturându-i paharul pe sub ochi “Bea, Semion 
Semionâci, bea”.

(fragment din romanul “Gde Buharest” în curs 
de apariţie)

Constantin STAN
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fondul principal al culturii române

Subscriind sociologiei generale sociologia valorii şi 
sociologia cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, sociologia 
culturii, Petre Andrei se înscrie în istoria sociologiei 
româneşti şi chiar mondiale ca unul dintre precursorii 
sociologiei valorii şi sociologiei cunoaşterii.

În exegeza de la noi există un consens în aprecierea 
că Petre Andrei este primul gânditor român care a 
examinat critic şi sistematic teoria generală a valorii, 
propunând viziunea proprie, întemeiată nu pe 
conjuncturi, ci pe o solidă cercetare ştiinţifică şi un 
autentic efort conceptual. Dacă o serie de eminente 
personalităţi ale culturii noastre ca Titu Maiorescu, 
A.D. Xenopol, C. Rădulescu-Motru, Vasile Pârvan, 
Eugen Lovinescu au formulat şi au promovat idei şi 
teze valabile despre valoare, Petre Andrei elaborează o 
concepţie axiologică unitară şi complexă, trăsături ce o 
individualizează în planul gândirii filosofice din ţară şi 
străinătate. 

Filosofia valorii, redactată de Petre Andrei în 1918, n-
a văzut lumina tiparului decât târziu, în 1945, prin 
grija profesorului său, D. Gusti, o a treia ediţie apărând 
abia în 1997, iar fragmentele şi studiile publicate în 
aceeaşi epocă n-au intrat decât prea puţin în circuitul 
ştiinţific.

Socotim oportun să menţionăm că valoarea, deşi nu 
a încetat vreodată să preocupe gândirea filosofică, abia 
la sfârşitul veacului trecut şi primele decenii ale 
veacului nostru ocupa avanscena dezbaterilor 
teoretice, impunând axiologia ca domeniu autonom de 
cercetare.

Cercetarea valorilor din perspectivă psihologică a 
dus la închegarea a numeroase teorii, punând în 
evidenţă diferite laturi ale fenomenului valorii. Unele 
cercetări au abordat originea valorii, pentru a afla dacă 
este un fenomen subiectiv al vieţii psihice sau dacă este 
o calitate a lucrurilor. Alte cercetări au încercat să 
determine factorul psihic care dă naştere valorii.

Petre Andrei distinge trei teorii psihologice asupra 
valorii, spre deosebire de O. Kaus care menţionează 
doar două categorii. Prima este o concepţie personalistă, 
reprezentată de Kreibig, Krueger, Th. Lipps, Ehrenfels, 

Windelband, G. Schmoller, Simmel etc., consideră 
valoarea ca un fenomen pur subiectiv. Pentru 
partizanii acestei concepţii, valoarea nu există ca atare 
în lucruri, în afară de noi. Altfel spus, tot ceea ce este 
exterior are valoare numai în măsura în care 
corespunde unei trebuinţe pur subiective. O a doua 
concepţie este cea materialistă, opusă celei dintâi, 
reprezentată de gânditori ca Meyer, Münsterberg, 
Heyn etc. Această concepţie susţine că valoarea 
reprezintă o proprietate a unui obiect. Între aceste 
două concepţii există o contradicţie mai mult în 
termeni decât de fond. Ambele recunosc existenţa a 
două elemente, subiectul şi obiectul în structura 
valorii, exagerând rolul unuia sau altuia din aceste 
elemente în constituirea valorii. O a treia concepţie, 
care nu este nici subiectivistă, nici obiectivistă, nici 
eclectică, este teoria simţirii intenţionale, aşa cum a 
numit-o întemeietorul ei, Max Scheler, care a dezvoltat 
fenomenologia în domeniul filosofiei valorilor şi 
culturii. Criticând formalismul etic kantian, Scheler a 
evidenţiat rolul afectivităţii, însă a redus întreaga sferă 
a eticului la trăirile emoţionale. După Scheler, în 
constituirea valorii există un element aprioric, care este 
dispoziţia de valoare, invariabilă la toţi indivizii, iar 
experienţa nu este decât ocazia în care această 
dispoziţie, inerentă subiectului, se actualizează. Există, 
deci, valori virtuale, valori potenţiale psihice. 

Petre Andrei subliniază că cea de-a treia concepţie 
este lacunară tocmai prin faptul că vrea să întemeieze 
un fel de preformism psihologic al valorii. El 
recunoaşte că valoarea este determinată de o dispoziţie 
psihică, ca element apriori; dar, ca fenomen, ea nu este 
altceva decât o relaţie funcţională a unui subiect şi a 
unui obiect. Petre Andrei, spre deosebire de Scheler, 
susţine existenţa unei predispoziţii pentru alcătuirea 
valorilor, dar calitatea, felul specific, însuşirile valorilor 
depind de factorul obiectiv, care actualizează, 
realizează această dispoziţie.

De asemenea, filosoful român respinge concepţia 
lui Meinong, care susţine că baza valorii este obiect nu 
într-o dispoziţie psihică, valoarea fiind, în consecinţă, 
un fel de potenţialitate. Deci, în opoziţie cu Scheler şi 
Meinong, şi preţuind opinia lui Windelband, care 
consideră valoarea ca fiind raportul dintre o conştiinţă 
valorificatoare şi un obiect, sau a lui Kreibig, care 

distinge între subiectul valorii, reprezentat de un 
individ ce poate avea sentimentul valorii, şi un obiect 
al valorii, care constă în conţinuturile gândirii, Petre 
Andrei concepe valoarea ca o relaţie funcţională între 
subiect şi obiect, subiectul fiind, în sine, o dispoziţie 
psihică spre valoare, care se actualizează în această 
relaţie. "Valoarea – afirmă Petre Andrei – nu poate fi 
dedusă nici numai din obiecte externe, dar nu este nici 
numai rezultatul unui instinct nu e ceva înnăscut în forma 
în care se prezintă în realitatea trăită. Valoarea nu e un 
atribut nici al subiectului, nici al obiectului ci o relaţie 
funcţională a amândurora. Prin urmare, în fenomenul 

valorii avem două elemente constitutive: subiectul şi 
obiectul. Subiectul valorii este persoana, iar obiectul e 
lucrul". Dând o asemenea formulare concepţiei sale 
despre valoare, Petre Andrei depăşeşte definiţiile 
valorii din filosofia modernă şi contemporană, 
îndeosebi din filosofia kantiană şi şcolile neokantiene. 
Cu argumente temeinice, el respinge subiectivismul şi 
obiectivismul valorilor şi afirmă rolul activ al 
subiectului şi obiectului, cuprinse într-o relaţie 
funcţională, de intercondiţionare reciprocă, care dă 
naştere şi viaţă valorii. Tocmai în aceasta rezidă 
noutatea şi originalitatea teoriei lui Petre Andrei, care 
dă o amplă perspectivă realismului dialectic şi 
raţionalismului în filosofia contemporană a valorii.

Un exeget al axiologiei lui Petre Andrei, Mircea 
Mâciu, referindu-se la definiţia în cauză, spune că "este 
prima definiţie valabilă dată valorii în istoria culturii 
româneşti şi, probabil, în istoria culturii" universale. Din 
această definiţie se degajă posibilitatea punerii şi 
soluţionării problemei valorii în termenii psihologiei, 
logicii şi sociologiei valorii.

În definiţia elaborată, Petre Andrei aduce în atenţie 
problema temeiului subiectiv al valorii. Cercetând 
natura acestuia, el apreciază că răspunsurile date pot fi 
încadrate în două concepţii distincte: prima este 
concepţia emoţionalistă a fundamentului valorii, care 
consideră sentimentul ca bază a valorii şi este 
reprezentată de: Paulsen, Simmel, Kreibig, Schmoller, 
Windelband, Rickert. A doua este concepţia voluntaristă, 
care întemeiază valoarea pe voinţă şi este susţinută de: 
E.F. von Wiesser, Krueger, Rudolf Eisler, Richter, 
Frischeisen-Köhler etc. Pe lângă cele două mari direcţii, 
care discută baza epistemologică a valorii, există o a 
treia, cu aprecieri, dar şi mai mari distanţe faţă de 
voluntarism, aceasta fiind conturată de gândirea lui 
Th. Lipps în opinia căruia valoarea, care este un punct 
de intersecţie a tuturor funcţiilor psihice, deţine o 
poziţie intermediară între voinţă şi gândire. În geneza 
valorii îşi dau concursul elementul intelectual, afectiv 
şi voliţional.

Evaluând concepţiile amintite, Petre Andrei 
subliniază unilateralitatea lor, determinată de 
premisele greşite de la care pleacă acestea. 
Emoţionalismul se plasează în eroare cu teza că 
gândirea şi voinţa derivă din sentiment înţeles ca temei 

al valorii. În afară de aceasta, nu se poate admite 
sentimentul ca bază a valorii, întrucât nu orice 
sentiment indică o valoare, căci valoarea nu este 
imanentă oricărui sentiment, cum susţine Meyer, ci 
numai acelora care exprimă o atitudine a subiectului 
faţă de o reprezentare sau care însoţesc o judecată. Cu 
alte cuvinte, sentimentul este numai un purtător al 
valorii şi, având un asemenea rol, el este un element 
intelectual al acesteia.

Plasat la cealaltă extremă, voluntarismul reduce 
totul la voinţă, considerând valorile sentimentului doar 
ca indicaţii ale voinţei. Petre Andrei denunţă falsitatea 
acestui punct de vedere şi afirmă că voluntariştii nu au 
observat că voinţa realizează valori determinate de 
sentiment. Intensitatea voinţei de înfăptuire a unei 
valori depinde de sentimentul valorii. De aici, însă, se 
iveşte întrebarea: există valori pentru că le doresc eu, 
sau doresc valori care există înaintea mea? De 
asemenea, se poate naşte o altă întrebare, şi anume: 
dorim un lucru pentru că satisface o trebuinţă, pentru 
că el corespunde unui scop mai bine decât alt lucru? 
Cercetările ne arată că preferinţa pentru un lucru pe 
care îl dorim este rezultatul unui travaliu de 
comparaţie a lucrărilor, iar valoarea pe care ne-o fixăm 
ca scop apare din această judecată. Deci, sentimentul 
care indică valoarea se întemeiază pe judecată, 
conchide Petre Andrei, care dădea dreptate lui 
Meinong, când acesta susţinea că sentimentul valorii 
este un sentiment al judecăţii, ceea ce introduce în 
componenţa valorii şi un element intelectual.

Dacă emoţionaliştii au înţeles valoarea numai ca un 
fenomen psihic intern, voluntariştii au cercetat 
procesul de realizare a valorii şi au remarcat că aceasta 
determină acţiunea, a cărei formă concretă este scopul. 
De aici, ei au dedus că valoarea este tot una cu scopul, 
ceea ce înseamnă totuşi prea mult chiar dacă între 
valoare şi scop este o legătură foarte strânsă. Voinţa 
poate determina valori practice, întrucât ea fixează 
scopuri. Aceasta nu înseamnă că valoarea poate fi 
numai o voinţă, precizează Petre Andrei. Dacă 
lucrurile ar sta aşa, atunci, odată cu încetarea dorinţei, 
ar dispărea şi valoarea. Or, aşa ceva nu se poate 
admite, întrucât există valori recunoscute ca atare, 
independent de voinţa noastră. "Dacă am admite dorinţa 
ca bază a valorii am subiectiviza toate valorile şi atunci am 

ajunge la un haos de valori".
Petre Andrei formulează, în acest context teoretic, 

un punct de vedere raţionalist, considerând valoarea 
ca o dispoziţie în esenţa spiritului, a cărei formă 
fenomenală de manifestare este raportul funcţional al 
unui subiect cu un obiect, obiectul fiind un motiv 
pentru actualizarea sau, în termeni mai moderni, 
aducerea în prezenţă a dispoziţiei psihice de valoare. 
Natura acestei dispoziţii psihice a fenomenului valorii 
nu poate fi redusă numai la sentiment, întrucât este un 
complex sufletesc, în care intră toate elementele 
psihice, deci şi cel intelectual. Ca atare, Petre Andrei 
înţelege că "fenomenul valorii e un sentiment ce 
întovărăşeşte o judecată şi care caută să concretizeze obiectul 
său sub forma unii scop". De fapt, noi simţim valoarea, 
ceea ce ne împiedică uneori să determinăm cu uşurinţă 
natura sa. Din această perspectivă teoretică, filosoful 
nu acceptă nici metafizicile idealiste moderne elaborate 
de Münsterberg, Schopenhauer, Hartmann sau W. 
Oswald, care despart valoarea de viaţa psihică 
individuală şi socială, postulând existenţa 
necondiţionată a valorilor obiective ca emanaţie a unei 
voinţe obiective.

Teza lui Petre Andrei conduce la o altă interogaţie: 
ce raport există între valoare şi scop? Căutând soluţia 
la această problemă, filosoful nu acceptă punctele de 
vedere care circulau în vremea lui, potrivit cărora: 
valoarea presupune scopul; scopul presupune 
valoarea; scopul şi valoarea pot exista separat fără vreo 
legătură între ele. Aici, profunzimea şi originalitatea 
gândirii lui Petre Andrei îşi găsesc expresia într-o 
opinie întemeiată ştiinţific, care susţine că între scop şi 
valoare există o legătură foarte strânsă, întrucât 
valoarea practică este posibilă numai printr-un scop şi 
în vederea unui scop. Pe de altă parte, orice scop este o 
valoare rezultată din compararea altor valori. Prin 
urmare, scopul este o valoare ce se realizează sau, mai 
exact scopul este concretizarea valorii. Astfel, Petre 
Andrei conchide că valoarea implică conştiinţa. Nu 
poate exista valoare decât acolo unde este simţire, 
judecată, adică funcţiune psihică, omul fiind acela care 
stabileşte valori diferite, după împrejurările exterioare 
sau după dispoziţiile sale emoţionale. În aceste condiţii 
apar o mulţime de valori diverse, ceea ce nu este un 
semn de anarhie, pentru că acestea pot fi ordonate, 
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vedere al specialităţii lor, coborând-o din planul teoriei 
în cel al practicii şi instituind între cele două domenii o 
deosebire tranşantă, absolută. Petre Andrei nu este de 
acord cu o asemenea abordare, considerând-o ca fiind 
unilaterală, pentru că ignoră posibilitatea cercetării 
obiective a valorii, deosebirea dintre teorie şi practică 
fiind falsă, întrucât cele două niveluri coexistă într-o 
emergenţă reciprocă, dat fiind faptul că izvorăsc din 
"două puteri sufleteşti", care sunt reprezentarea şi 
voinţa. Dar nu numai atât. Omul cunoaşte realitatea 
pentru a o folosi în interesul lui. Ca urmare, teoria se 
întrepătrunde cu practica, întrucât rezultatele celei 
dintâi, ale cunoaşterii în general, sunt evaluate, 
validate de practică. La rândul ei, practica, prin 
problemele pe care le ridică, determină cercetări 
teoretice. De aici rezultă că valoarea nu poate fi 
limitată numai la un anumit domeniu, întrucât ea nu 
este doar o noţiune practică, ci este deopotrivă şi un 
element al cunoştinţei. În spiritul orientării logico-
metodologice a Şcolii de la Marburg care, eliminând 
"lucrul în sine" kantian, acordă prioritate adevărului, 
criteriilor, şi semnificaţiei lui normative, Petre Andrei 
susţine că ştiinţa, apelând la principii cu valabilitate 
universală pentru a explica realitatea şi a evalua toate 
cunoştinţele, operează în fond cu valori. În această 
privinţă, filosoful polemizează chiar cu fostul său 
profesor, Alois Riehl, care nu admite prezenţa valorii 
în ştiinţă şi susţine că numai în viaţa spirituală trăim şi 
creăm noi valori. Petre Andrei consideră că este nejustă 
această concepţie, întrucât valoarea este o noţiune 
fundamentală pentru întreaga cunoştinţă omenească.

Abordările valorii de tipul celor menţionate sunt 
socotite de Petre Andrei ca fiind greşite, pentru faptul 
că nu s-a arătat natura adevărată a acestei noţiuni. El 
afirmă că "valoarea poate şi trebuie să alcătuiască obiectul 
special al unei filosofii a valorii, care va studia numai 
valoarea şi formele sub care se poate prezenta", ceea ce îşi 
propune să întreprindă în lucrarea sa de bază. Fiind 
studiată ca fenomen etic de apreciere, ca fenomen 
psihologic şi ca noţiune metafizică, problema valorii a 
trecut aproape prin toate stadiile de cercetare, constată 

Petre Andrei, dar nu s-a studiat valoarea în sine, ca 
fenomen aparte, cu însuşiri caracteristice. Ca atare, 
filosofia are sarcina să studieze valorile în primul rând 
independent de realitatea în care sunt concretizate. 

Exprimând un punct de vedere oarecum 
asemănător cu F. Ackenheil, Petre Andrei este primul 
în gândirea filosofică românească şi printre cei dintâi 
din lume care, în cercetarea problemei valorii, face o 
distincţie clară între două procese interdependente: un 
proces de cunoaştere a valorilor şi un proces de 
recunoaştere a lor. Primul este un proces logic, care dă 
valorile teoretice, explicative; el formează obiectul 
întemeierii teoretice a valorii (psihologia valorii şi 
logica valorii), al doilea fiind un proces practic şi are ca 
rezultat "valorile practice valorificate", ceea ce formează 
obiectul sociologiei valorilor.

Petre Andrei face o distincţie netă între valoare şi 
valorificare, arătând că prima este rezultatul unui 
proces de cunoaştere, iar cea de-a doua, al unuia de 
recunoaştere. După cum spune el, "în procesul de 
cunoaştere a valorilor noi trebuie să constatăm şi să 
explicăm valori, pe când în procesul de recunoaştere noi 
presupunem deja aceste valori ca existente şi în baza unui 
anumit criteriu le apreciem, le valorificăm. Prin urmare, în 
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clasificate după un criteriu, obţinând o ierarhie 
armonioasă, o scară valorică. 

Petre Andrei era un spirit sistematic, el neputând, 
deci, să înceapă discursul teoretic despre valoare decât 
încercând să-i fixeze locul în gândirea filosofică, cu atât 
mai mult cu cât ea devenise o temă predilectă a 
dezbaterilor teoretice, ceea ce prezintă, neîndoielnic, o 
reacţie împotriva exceselor pozitivismului ştiinţific, 
care o izgonea, parcă, din spaţiul cunoaşterii raţionale. 
Numai că aceste dezbateri în care se angajau istorici, 
jurişti, eticieni, aveau abordări unilaterale şi ajungeau 
la concluzii, cel puţin în aparenţă, contradictorii. El 
observă faptul că până şi intervenţiile filosofilor aveau 
un caracter speculativ sau o tentă de exagerare, care îi 
duceau fie la fenomenele abstracte ce anihilau 
realitatea valorii, fie la un psihologism empiric, 
incapabil să întemeieze valoarea şi, cu atât mai puţin, 
să constituie baza unei teorii axiologice generale. Într-o 
asemenea situaţie, gânditorul ia înălţime faţă de 
subiectul în discuţie şi consideră, pe bună dreptate, că 
problema valorii trebuie să ocupe un loc important în 
discuţiile filosofice, întrucât noţiunea valorii este 
fundamentală pentru filosofie. 

Argumentele sale pornesc de la "problema 
cunoaşterii", care este axul filosofiei şi subliniază faptul 
că, în genere cunoaşterea omenească are două scopuri. 
Primul este să explice lumea şi universul din care 
facem parte, al doilea fiind înţelegerea rostului 
existenţei şi valoarea acesteia. Astfel, el afirmă că 
aceste două tendinţe ne îndeamnă să căutăm o 
concepţie unitară şi ultimă despre lume. O asemenea 
concepţie se sprijină pe valori, în care sunt "hipostaziate 
nişte idealuri ale logicii spiritului", cum spune Petre 
Andrei, în acord cu Windelband, care spune că 
"metafizica este hipostazierea idealurilor".

Aşezând valoarea la baza concepţiei despre lume, 
Petre Andrei are în vedere atât valorile teoretice cât şi 
cele practice, fiind convins că filosofia nu poate să 
plutească doar într-o lume a celor mai abstracte 
concepte, ea trebuind să aibă şi un rol activ, 
transformator, în raport cu lumea în care trăim. El 
susţine că filosofia explică lumea prin valori logice dar, 
în acelaşi timp, tot ea are tendinţa de a o şi transforma 

conform unor idealuri omeneşti etice. Filosofiei îi 
revine, deci, sarcina de a cerceta cele mai înalte valori 
teoretice şi practice, pornind de la valorile absolute, 
care sunt date. Este exprimat aici in nuce nu numai 
unul dintre principiile călăuzitoare ale concepţiei 
axiologice ale lui Petre Andrei, dar şi o poziţie care îl 
deosebeşte de predecesorii şi contemporanii săi.

Gândirea lui Petre Andrei este circumscrisă unui 
orizont axiologic, respingând argumentele ce se opun 
introducerii noţiunii de valoare în filosofie, pentru a o 
feri de eticizare şi relativizare, susţinând că tendinţa 
către valoare este constitutivă spiritului uman. Dată 
fiind infinitatea dorinţei de cunoaştere, filosofia îşi 
extinde mereu orizonturile, călăuzită de aspiraţiile 
către valorile absolute, către ceea ce este necondiţionat 
şi valabil în orice timp. Deci valorile universale 
formează preocuparea filosofiei sau, cum se exprimă 
Windelband, filosofia este o ştiinţă critică a valorilor 
general valabile.

Stabilind locul valorii în ansamblul filosofiei, în 
mod firesc interogaţiile gânditorului îndreaptă cugetul 
către profunzimile temei supusă cercetării. El se 
întreabă: Ce este valoarea? Care e temeiul valorii? Ce 
valori putem cunoaşte? Drumul către răspunsurile la 
întrebările sale, Petre Andrei îl începe cu examinarea 
critică a teoriilor axiologice prestante în epocă, 
conturându-şi, în raport cu acestea, propria-i concepţie 
despre valori. Constatând existenţa unor modalităţi 
diferite de abordare a valorilor, Petre Andrei arată că 
unii au înţeles valoarea ca o noţiune metafizică fără 
vreo legătură cu sufletul omenesc, ajungând la nişte 
formule abstracte, din care a dispărut realitatea valorii 
însăşi; alţii au redus valoarea la un fenomen psihic, 
subiectiv şi individual, sfârşind printr-un psihologism 
empiric-subiectiv. 

În plan epistemologic, se observă că cei mai mulţi 
au eliminat valoarea din sfera conştiinţei, rezervându-i 
doar sfera vieţii practice. Din această perspectivă, ea a 
devenit punctul de interes al economiştilor, juriştilor, 
eticienilor etc, care au cercetat-o numai din unghiul de 
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primul proces valoarea e în formare, iar în al doilea, valoarea 
e considerată ca o realitate. Nu trebuie să se confunde 
obiectul valorificării noastre cu această operaţie a 
valorificării". Precizarea este judicioasă, dar sensul ei 
materialist este întunecat atunci când, peste câteva 
pagini, autorul ţine să ne amintească faptul că pentru 
el "valoarea e un postulat mintal logic".

Consideraţiile lui Petre Andrei privitoare la relaţia 
dintre valoare şi valorificare sunt extrem de interesante 
şi merită toată atenţia. După părerea lui, valorificarea 
uneşte două domenii, separate, realitatea şi valoarea, 
actul realizării acestei legături nefiind nici numai 
simpla stabilire a unei existenţe, nici numai o 
înţelegere a valorii, ci un act al subiectului cu privire la 
valoare. Continuând, el arată că valorificarea este un 
proces practic de recunoaştere a unor valori sub 
anumite forme de realitate în vederea anumitor 
scopuri. Valorificarea este cercetarea concordanţei, 
potrivirii dintr-o valoare-mijloc şi o altă valoare-scop, 
pe care o considerăm ca ceva realizabil. 

O asemenea prezentare a procesului valorificării 
corespunde într-adevăr unor procese reale, dar trebuie 
să observăm că valorile apar parcă preexistente actului 
valorificării, lucru care nu este valabil în toate cazurile. 
E adevărat, Petre Andrei subliniase că avem de-a face 
cu o relaţie dintre subiect şi obiect, iar aici insistă 
asupra obiectivităţii valorilor, a existenţei lor 
nesubordonate actului subiectiv de valorificare. Ar fi 
fost necesară însă distincţia dintre valorificare de către 
subiectul individual al unor valori constituite 
socialmente şi însuşi actul de creare al valorilor, în care 
actul valorificator – chiar dacă individual – intră 
constitutiv în proces. S-ar fi cerut apoi, poate, 
precizarea naturii însăşi a acestei valorizări, uneori 
conştientă lucidă, alteori spontană, implicită, ca şi 
integrarea acestora în ansamblul practicii sociale ca 
momente ale acesteia.

Problema raportului dintre valoare-mijloc şi 
valoare-scop este de acum o problemă, nemijlocit 
practică, implicând nu numai realizarea socială a 
valorilor, ci şi funcţionarea lor în timp. În acest sens, 

strânsa legătură dintre valoare şi scop susţinută de 
filosoful român este reală, deoarece valoarea practică e 
posibilă numai printr-un scop şi în vederea unui scop, 
iar pe de altă parte, orice scop este o valoare, rezultată 
însă din compararea altor valori. După cum preciza 
Petre Andrei, "scopul e o noţiune cu aplicare în viaţa 
practică, el nu este altceva decât valoarea care a dobândit un 
conţinut determinat şi care devine realizabilă. Deci, scopul e 
o valoare ce se realizează. Pentru alcătuirea unui scop facem 
un adevărat triaj între diferite valori, şi aceea care e 
recunoscută superioară şi realizabilă devine scop. Scopul 
este, deci, într-un cuvânt, concretizarea valorii".

Actul valorificării presupune, deci, tendinţa de 
realizare practică a valorilor, transformarea lor într-un 
motor al vieţii, dar acest proces presupune anterior o 
cunoaştere a valorilor pentru a putea opera apoi 
selecţia dorită: cunoaşterea aceasta poate avea loc mai 
ales intelectual în ştiinţele naturii, în timp ce în ştiinţele 
spiritului, în special cele social-culturale, un rol uneori 
considerabil au emoţionalitatea şi voliţiunea. Procesul 
înfăţişat presupune nu numai cunoaşterea valorilor ce 
conduc acum acţiunile noastre, ci şi pe acelea care ar 
trebui să ne călăuzească. Astfel, apare în discuţie 
problema idealului, a relaţiei sale cu valoarea.
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salonul literar
S-a născut 

la 19 februarie 
1950, în comuna 
Dumbrava Roşie 
(Canton CFR) – 
Piatra Neamţ. 
Prenumele 
tatălui: Ioan. 
Copilărie la 
Cantonul 248 – 
Halta CFR 
Adjudu Vechi 
(la 2 kilometri de 
comuna Adjudu 
Vechi şi la 4 
kilometri de 
oraşul Adjud), 
mutat cu 
părinţii aici din 

1951 (în acest an, pe 21 iunie, îi va muri mama, Ioana Sandu; după 
recăsătoria tatălui, va fi crescut de mama adoptivă, Elena Berescu şi va 
avea un frate şi trei surori). Şcoala primară şi elementară (până în 
clasa a VI-a), în comuna Adjudu Vechi. Adolescenţă (începând cu 
clasa a VII-a) la Adjud, regiunea Bacău / judeţul Vrancea. Absolvent 
Liceu teoretic (diplomă bacalaureat umanistică) Adjud, promoţia 1967 
(în anul 2000 i-a fost acordată diploma de „Cetăţean de Onoare al 
oraşului Adjud”). Studii superioare – filologie şi filozofie (anual 
întrerupte ; 1967/1968 – Baia Mare şi între anii 1971 şi 1975, cu 
absenţe – Bucureşti, şi cu un an de studiu pierdut – Cluj, inclusiv la 
„fără frecvenţă”, fire inadaptabilă; a condus un cenaclu studenţesc, 
intitulat „3,14” la Bucureşti acum). Stagiu militar, octombrie 1968 
(plecat voluntar, la 18 ani, după „ocuparea Cehoslovaciei de către 
trupele Tratatului de la Varşovia”!) – februarie 1970. Locuri de muncă 
şi „meserii”, boemă şi „tentative de sinucidere” în întreaga ţară, până 
în 1975: profesor suplinitor, miner şi vagonetar în subteran (la Bălan-
Harghita şi Dâlja-Petroşani), calculator-contabil, corector şi ziarist (la 
Miercurea Ciuc, la „Informaţia Harghitei”), arhivar, expeditor CFR 
import-export, magaziner, normator transporturi auto, zilier (nu 
numai pe Litoral), primitor-distribuitor, şantierist, „muncitor 
necalificat” (inclusiv la o fabrică de coniac), încărcător de vagoane de 
marfă, controlor de calitate în siderurgie (la Bucureşti). În 1975 se 
căsătoreşte la Focşani (cu prozatoarea Doina Popa), an în care i se 
naşte un fiu, Laurenţiu (azi, absolvent Drept). La Focşani va avea 
domiciliu stabil până în 1990 – în această perioadă va fi pedagog şcolar 
(la două licee) şi mânuitor de carte şi bibliotecar la Biblioteca Judeţeană 
Vrancea. 

Nemembru de partid, „rezistent” recunoscut – contestatar al 
dictaturii, la Revoluţie, din 22 decembrie 1989 şi până la 5 martie 
1990 (când se va retrage) va fi înscăunat în fruntea judeţului, 
preşedinte al CFSN/CPUN Vrancea, membru al Parlamentului 
Provizoriu. În  ianuarie 1990 fondează la Focşani revista literară 
bilunară „Revista V”, pe care o va conduce trei sferturi de an. 
Din 5 martie 1990 îşi va aduce cartea de muncă la Bucureşti (trei 
sferturi de an va face naveta la Focşani), la Uniunea Scriitorilor, 
la redacţia noului săptămânal literar „Contrapunct”, ales fiind 
din februarie 1990 redactor-şef – pentru ca în anul următor să 
demisioneze din funcţie şi să se transfere, ca redactor principal 
(si redactor-şef adjunct), la revista „Viaţa Românească”. Din 
1991 până în noiembrie 2004 este şi redactor-colaborator 
permanent (publicist-comentator şi consilier) la ziarul 
„Cotidianul” (fondat de Ion Raţiu). De la sfârşitul anului 1990 
are domiciliu stabil la Bucureşti. În 1995, cofondator al 
publicaţiei literare „Caietele de la Durău”. 

Debut publicistic – 1967, cu versuri în pagina literară a 
ziarului regiunii Bacău, „Steagul Roşu” (în 1974 este prezentat ca 
poet în revista „Familia” de Ştefan Augustin Doinaş: „Liviu Ioan 
Stoiciu – Realul, ca plasmă poetică”). 

După Revoluţie, susţine numeroase rubrici originale în presa 
scrisă, publică eseuri şi texte de frontieră, dramaturgie, 
publicistică, pe lângă poezie şi proză. Tradus în engleză, 
franceză, germană, spaniolă, sârbă, chineză, ucraineană, 
maghiară, apărut în cărţi de poezie şi în reviste din străinătate.

Debut editorial – Ciclurile de versuri „Balans” în „Caietul 
debutanţilor, 1977” (Editura Albatros, 1978) şi „Cantonul 248” în 
„Caietul debutanţilor, 1978” (Editura Albatros, 1979).

La 30 de ani, în 1980, îi apare prin concurs volumul de debut 
„La fanion”, care primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor (dar a 
fost primit în Uniunea Scriitorilor după Revoluţie, având „dosar 
la Securitate”). A primit premii ale unor „festivaluri 
internaţionale de poezie” (Cluj, Oradea, Deva, Iaşi, Bacău) şi ale 
unor reviste literare, pentru poezie („Observator cultural”, 
„Poesis”, „Cuvântul”, „Ateneu”, „Antares”, „Argeş”) sau pentru 
publicistică („Convorbiri literare”). I s-a decernat marele premiu 
al Congresului Naţional de Poezie (la prima lui ediţie, în 2004, la 
Botoşani). 

A publicat poeme în mai multe antologii (în volume).
A publicat volumele de versuri (pentru care a primit premii 

literare, selectiv): 
La fanion (Editura Albatros, 1980) – Premiul de Debut al 

Uniunii Scriitorilor din România. 
Inima de raze (Albatros, 1982). 
Când memoria va reveni (Editura Cartea Românească, 1985). 
O lume paralelă (Cartea Românească, 1989). 
Poeme aristocrate (Editura Pontica, 1991) – Premiul pentru 

Poezie al Uniunii Scriitorilor. 
Singurătatea colectivă (Editura Eminescu, 1996) – Premiul 

„Mihai Eminescu” al Academiei României; Premiul pentru 
Poezie al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România 
(ASPRO); Premiul „Poesis” („Cea mai bună carte a anului 
1996”); Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. 

Ruinele Poemului (Editura Pontica, 1997) – Marele Premiu al 
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A treia zi de Crăciun, 1997

tristeţe şi deznădejde, speranţe false, 
mâine sigur
vine cutremurul interior cel mare.
Mâine vom vorbi deja de calea celor 
vechi. Azi,
lasă-mă în pace, vreau 
să nu mă gândesc la nimic. Bine,

dormi. Nu pot, am 
insomnie. Numără şi tu cei 300 de ţăruşi 
descoperiţi
în Marele Dreptunghi. Marele
Dreptunghi al Bibliotecii? Nu, e 
pretenţios spus. 
Atunci, Marele Dreptunghi al
Conştiinţei Bibliotecii, dragă: ai de a face 
cu un 
mormânt 
sfânt – ştii care e secretul lui? Nu. E vrăjit 
şi 
el de propria-i suferinţă?

„Netulburare, mulţumire, nepăsare, vid,
neparticipare – acesta e
secretul”. Nesimţire la greu, adică. Într-o 
lume citită,
recitită şi rescrisă, învăţată pe dinafară,
cotropită de foame, frig şi
şobolani. 

Îl întâlnesc în lift pe Vasile Vlad

pierd, pierd, cu ce mai rămân? M-am 
pierdut şi pe mine
însumi, în amănunt. Nu-mi
mai folosesc la nimic, în orice caz. Ce 
jelanii, ce 
proslăviri? Am început să curg 
înapoi, mă restrâng. Deşi mi-e greu să 
cred, parcă nici
nu mai sunt eu, ci un cunoscut din 
vedere, în fiecare zi altul – chiar? Cine 
naiba mai sunt?
Mă prostesc: numai aşa, mulţi, cei din 
mine sunt unu… Îl 
întâlnesc în lift pe Vasile Vlad, îi cer iar 

poezie
pentru Viaţa Românească, „nu public 
în reviste, doar ştiţi – şi 
nu-mi place stilul dumitale de a mă 
aborda”, îmi
răspunde. Îmi fac sincer cruce. Ies 
din bloc şi cumpăr ziare,
urc Dealul Patriarhiei, intru în Catedrală 
şi mă uit în
ochii icoanelor, mă închin şi mă
intimidez în faţa preotului, care-mi face 
cruce pe
frunte cu mir: să-i sărut mâna?
Cumpăr lumânări, la moaştele Sfântului 
Dimitrie cel 
Nou e coadă. Ies, aprind lumânări cu soţ 
la morţi, mă gândesc la 
o seamă de prieteni, scriitori morţi, ce s-a 
întâmplat
cu harul lor, de ce nu mi l-au lăsat 
mie? Ridic din umeri – n-am mărunt 
pentru cerşetori… E
sâmbătă, 11 mai şi mă gândesc iar că
ar fi fost mai bine dacă mi-aş fi pus azi 
cravata de gât.
Că e bună de ştreang, nu? Strâmb 
din nas, merg neliniştit de colo, colo, mai 
departe, 
singur…

La Nicula

din primăvară până la Sfânta Mărie pasc, 
din
înalt, din maşinăriile lor de rumegat 
necunoscute,
pasc valurile de iarbă pe dealuri, falduri, 
falduri de iarbă ale
rochiei mamei mele prăpădite când 
aveam un an şi patru luni, coborând pe zi 
ce trece
pe scări de argint spre cei
ce le imploră să aibă milă, în duh – ca 
mine, 
„bolnav de nemărginire” –, stârnind 
pe dinlăuntrul firii

vântul care
ridică praful şi înnegreşte feţele
curioşilor-cu-picioarele-pe-pământ. Cine 
sunt? Sunt
simpli pelerini. Cu feţele 
deformate, în timp, sub influenţa forţelor 
de atracţie:

din înalt, de duminică, 1 mai 1988 până 
azi, 
din maşinile lor de zbor 
necunoscute, înscrise pe orbite duble, 
parte 
bărbătească şi parte femeiască, 
deformate, coborâte la Mănăstirea Nicula, 
la Icoana
făcătoare de minuni, în
genunchi.

Ca mine. Bolnav de nemărginire, învelit 
în pielea
crudă a unei oi, din înalt:
din primăvară până la Sfânta Mărie… 

Preistorie
Dimineaţa. O atitudine de dispreţ pentru 
acest
fum. Merge
un pas şi se opreşte, face
iar un pas pe strada
lui şi vorbeşte cu ochii: dă firimituri de 
covrig, din
care muşcă, unei vrăbii. Care, în
felul ei, îi
răspunde: o soartă comună de călători 
printre ceţuri... Până
să capete înfăţişare de fiară. Mare fală.

Să nu ne emoţionăm. E un risc foarte 
mare pentru cel
ce a neglijat să
înveţe
drumul... Glăsuită, în gura mare la colţ, 
rugina
anilor picură. De bine, de rău. Prin 
tărâmurile
morţii. În
piaţă, sub acelaşi copac

părăsit, unde ţigăncile îşi
alăptează
copiii la fel şi cerşesc: martore, de pe când 
toţi
alergau spre a contribui la renaştere. Un
scurt repaus. Aici... Picură, cum

să anihilezi timpul? Transpuşi în mijlocul 
unor
evenimente de familie
dragi, universal
valabile...

Precum în cer

Adio, fard nemuritor: din exil în propria
insulă, adormită, de unde
dulcele destin nu mă va scoate până nu 
îşi va da duhul... Vă vorbesc din alt
secol, simbol
al pântecului femeiesc: a
avut loc o totală slăbire a raţiunii asupra
trupului sau va avea loc? 
Nu e cazul să insist...

Maşina de damblagit îşi
face rostul: asta e important...
O prezenţă ambiguă şi ghirlandele de 
flori
sălbatice. Plus petiţiunea.
În această continuitate de petrecere: 
găinile,
intrate pe geam, anume lăsat deschis, 
ciugulesc
sfărâmăturile colacului de salvare. 
Bombăne. Răsuflarea
ta, răbdătorule, nu e simţită de aici. Şi
nici mucigaiul vechi nu poate să
suprime depărtarea. Şi sângele în obraji...

Auziţi bătaia vremii? Valuri mici, valuri
mari. Traversând apa
uitării... Drapelul alb, lăsat, sub care te 
ascunzi, de pe
şalupă, zdrenţuit, de care suntem atât de 
legaţi, nu
vă cere să uitaţi trecutul. Trecutul e

lumea de dincolo. Din contră: îşi scoate 
verighetele de aur să
îi spele lui cămaşa
pătată. La chiuvetă, în baie. Oglinda
din faţă îi distruge nervii. Se încruntă. 
Închide
robinetul, se şterge. Îşi
întinde pielea din jurul ochilor. 
Răstălmăcind.
Ce se vede înainte, vine de unde răsare
luna. Cu felinarul de vânt în
mână... Protector. Un

serafim, cu puşca pe umăr...

Unde e binele

Îmblânzită, îmbulzită, gata să calci în
farfuriile 
întinse pe iarbă, de hram, ţipând la
mine că de ce le sunt eu azi antipatic
trecătorilor? Aşa îi
spusesem, că... Ţinuţi amândoi strâns de 
mână. Scopul,
tu, este de a ajunge la mijlocul
adunării, în centrul
atenţiei. Unde e format un careu,
impecabil: mâncaţi, să
fie pentru sufletul celor morţi... Îşi
potrivi pălăria pe cap, se demachie rapid, 
fără
oglindă: de ce te cerţi tu
cu toţi?

La un pas, biserica, majestuoasă: totul
e să nu ne pierdem curajul. Un milion de 
nebuni în
tine, iubito... Astăzi
pe aici nu se mai aude decât foşnetul
vântului prin ierburi şi bătaia ciocurilor 
câtorva berze
albe şi negre cocoţate
pe zidurile
labirintului în ruină... Să ne îndepărtăm.

Îndepărtaţi de mister: ieşiţi din
noi în exterior, recondiţionaţi, a
rămas în urmă clondirul şi

clovnul
cu purcelul lui dresat... Tu
îţi mai auzi clipocitul
vârstei? Îţi mai auzi... Am fost oare eu cu
tine, atunci? A fost altul... Noi, ei: stranii. 
Că

se scriu împreună cu degetul în praful
drumului... Ochii, nasul, gura. Micşoraţi 
în
zare: îmbrăţişaţi, sub
greutatea sorţii de mai dinainte, căzuţi 
unul
altuia robi. Laolaltă, unde e binele e
şi răul.
 

Umbra

Altă civilizaţie. Umbra
a ceea ce am fost nu mai poate să 
dăinuiască
aşa la nesfârşit: o
lipsă de stăruinţă, venită poate cu vârsta, 
pe zi ce
trece o va transforma într-o
mână de vreascuri, cu siguranţă, unde-i
mai sunt oare împânzite ruinele? Pădurile
veşnice? Valuri succesive de civilizaţii. 
Ruinele
acum locuite...

Am fost o familie unită la
poalele unui munte. Munte
al şovăielii.
Am fost? Acum 20.000 de ani. După
cum  are să se dovedească, o
lumină albă. Cu feluri şi chipuri de 
cuiburi
făcute din schelete a
sute şi sute de tineri dinozauri. Din
cei cu cioc de raţă. Sute şi
sute de cuiburi aparţinând unor anomalii
magnetice? Pretexte. Păduri
şi ruine, cuiburi
făcute din schelete, umbra
a ceea ce am fost.

Februarie 2010

Liviu Ioan STOICIU
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Lăsat neterminat

Nu mă cunoaşte îndestul iarba de leac, 
îmi
stă în cale şi-mi aduce aminte de răcoare. 
Îmi aduce
aminte de umilinţă. Umilinţă şi orgoliu. 
Aflat
la răscrucea
unităţilor
mele de timp pierdut... Eu nu sunt mai
mult decât o trecere pe
cărare? În
cursa aceea înapoi a timpului viitor care
coboară din ochii
tăi, poate. Iarbă de leac. Un
test descărnat: „iarba de leac se înfăşoară 
şi
se desfăşoară cum fac
nourii”. Reprezentând
corpul fizic al unui strămoş.

Ştiu, eu sunt lăsat dinadins
neterminat. Şi tu, de altfel, eşti
ca mine. Încât
fiecare duh al nostru nu se poate înscrie, 
separat, pe o
orbită. Duh, fiecare: atins de câte un tub
emiţător de raze intens
luminoase,
provocând senzaţii de apăsare! Vino
şi ne vindecă de singurătate, iarbă de 
leac...

Pe 33 de trepte

pe 33 de trepte, ani ai sistemului meu 
nervos: eu,
nimenea, la noul apartament, pe
colţ, admirând gura de tigru a destinului
tău... Iubito, acesta
e farmecul marilor rememorări ale
societăţii noastre. Acesta e

farmecul încrâncenării lor. La
oglindă: îţi
ştergi cu un burete masca de suc de 

castravete, dai
în plâns, nu era momentul. Te închini în
faţa zidului nou, cucerit, din
centru. Unde

un câine mort, prin curte, artist, aleargă
după tot felul de păsări, aluziv. Eşti
sigur? Că

în faptele noastre nu am umblat după
o catastrofă? Sunt sigur. O,
tu, parfum suav al lumii viitoare...

Nu ştiu nici azi

Nu ştiu nici azi de ce o vară întreagă, în
1980, când îmi
apărea prima carte de versuri, în partea
aceea a ogrăzii de lângă afumătoare, la 
părinţi, am
fost atras în mod irezistibil de tufa
de măceş, una
crescută după dispariţia mamei mele şi
lăsată în legea ei, nemaibăgată de mine 
până atunci în
seamă, tufa are pe puţin 30 de ani? O vară
întreagă în 1980 am fost pur
şi simplu hipnotizat de ea: de câte ori 
veneam acasă,
simţeam un
fel de putere latentă necunoscută în jur 
care
mi se transmitea...

De la haos la cosmos

Traversăm o perioadă albastră, venită 
după
o perioadă gri: „după care va urma o 
perioadă verde”. Îţi
înăbuşi regretele. Traversăm un nou 
prilej de lacrimi pentru
mame. Ce
credeţi? Mame încorporate în străfunduri, 
străfunduri ale
ţinuturilor

noastre de suflet, în
care sălăşluiesc zei,
mame influenţând energia. Energia 
aceasta indicând mai
degrabă faptul că ele nu
au fost deviate nici o clipă, în lăuntrul
inimii, de câmpul magnetic. Magnetic? 
Fără mister... Ele,
lăsate doar pradă
întristării, înţelepte, după ce
copiii lor au prins
gustul
rătăcirii, riscul:

o peregrinare oarecare şi
riscul rătăcirii fără sens. O înălţare cu
machete de păsări? Mari
impulsuri. Până
ce vor fi descoperiţi peste trei mii, 
douăsprezece
mii de ani în rocile
sedimentare, mame, machete
separat şi copii, straturi, straturi, o
parte menţinuţi poate, cu puţin
noroc, în
bună stare, conţinând în ei toate cele 
necesare unei
vieţi
ulterioare... O deplasare de la est la
vest, conformă cu
mersul
soarelui: astfel. Ce

spuneam? A, traversăm o perioadă 
albastră, venită
după o perioadă gri...

Eutanasie

Unde să fug? E ceva difuz, nu-mi
mai încap în piele, nu mă mai înţeleg. 
Nimeni
nu mai are nevoie de mine? Îmi
scuip cărnurile. Nici
eu nu mai am nevoie de mine! Are cineva 
nevoie de ochii
mei? De urechile mele? De nas? De 
ţeastă?

Nu are nimeni nevoie: sau
poate de mâini? De inimă? Numai de 
suflet să
nu vă atingeţi: sufletul nu este al meu... 
Unde să fug
să scap de mine... Pe
cine să pun să încalece pe catârca mea, în
zarvă de alăute?

Calc mereu pe urmele mele, urmele
mele îngheţate, ale tristeţii: sunt zeci de 
kilometri
cunoscuţi pe de rost înaintea
mea, când am mai trecut eu oare pe aici? 
Pe
aici pe unde căldura şi ţinuturile
siderale
dăinuie, aceleaşi: şi pe unde păsările
ciripesc, nu? Nu, n-am mai trecut eu 
niciodată pe aici, poate
a trecut tata, la vârsta mea, sau tatăl lui
tata sau tata-lui-tata-lui-tata... După o 
noapte de dragoste
străveche! Ah, idol
subpământean al tămăduirii, n-ai nici o 
soluţie pentru
mine? Cu ajutorul buruienilor morţii 
măcar:
dă-mi inimă de copac şi trup mineral, dă-
mi suflet de fiară
sălbatică, numai
să nu mai cunosc restriştea
omenească...

Maşina  metafizică

Pentru această mâhnire străveche, tot
mai străveche, azi eşti gata să-ţi depui 
armele.
Armele: un amestec de ispite
contradictorii. Faci
un pas. Atât
îţi mai trebuia să faci. Un pas... Boala
ţi se trage de la
lună. Întredeschizi obloanele de plumb. 
În
zarea

ameninţătoare, tărâmul celălalt se 
îndepărtează, se
îndepărtează: „tărâmul
acela era legat de tinereţea mea”... Plângi
liniştită, abia acum văd. Dar

îmi vezi şi uzura interioară? Faci
pe nebuna. În
casă, maşina reinventată de fabricat
fericirea, pe butuci, te asurzeşte – „ea e 
maşina
metafizică, ţi-o prezint”. Sărut
mâna...

Fitilul lămpii, pe masă, unde ai o 
scrisoare
deschisă, a
afumat sticla. E afumată în formă de cal – 
ce
înseamnă cal? Soartă? Tu
ghiceşti în sticla afumată?

O, amintirea acestei insule-spital a 
noastră, în
care sunt internaţi curajoşii
satului – toţi, plecaţi în căutarea lui
Dumnezeu şi
nemaiîntorşi.

O bere halucinogenă

Fluturi cenuşii, ameţitori, parcă ne 
conduc, strict
organizaţi, pe drumul
forestier, spre Cascada Duruitoarea, îi
numărăm: din aceşti fluturi, în secret, 
ţăranii
fac pe aici o bere
halucinogenă, nu? În perioada lor de 
tensiuni interioare, îmi
confirmă un călugăr, fără să
se oprească, până
să ne depăşească rapid, că se duce la 
Schitul
lui, Dochia, şi-l apucă foamea
dacă merge încet. O
bere halucinogenă care aduce un elogiu
defuncţilor. Fluturi

cenuşii, misterioşi: ei îşi succed unul
altuia, cu siguranţă, sunt
clociţi în
ouăle depuse în corpul zeului
adormit, alt zeu defunct, unul din zecile 
de zei ai
locurilor, dispăruţi. Aici, neapărat

aici, unde miracolul,
ademenirea şi
seducţia te
trag la fund, dacă îţi pui mintea.

Muzeu transformat în biserică

Dumnezeu trece prin faţa ferestrei, cu 
sirenă – vezi
câte zbârcituri are pe faţă? Nu văd.

Scârţâie duşumeaua: sprijiniţi pe coate, 
muţi
şi azi, vă clătinaţi
linguriţa în ceaşcă, nemulţumiţi. Cioara, 
de pe
uşa de la intrare, cârâie, strigă, îşi bate 
aripile, numai noi doi o
înţelegem: „norocul vă surâde iar”, spune 
ea. Voi, din popor,
aplaudaţi. Nu te mai holba atât: ce
ai, mă doare capul, să nu fii
deocheată... Nu de cap mă plâng eu, ci de 
ce eşti
tu în câmpul de rapiţă, în fotografie, 
lângă
tipa aia cu sânii goi: îi
tremură glasul, iar
începi? Coborând împreună de pe 
colină... Abia

ieşiţi din făţărnicie şi intraţi într-un
muzeu de ştiinţe naturale,
liberi, muzeu transformat în biserică – fiţi
binecuvântaţi cu toţii, „neantul
se află în mine”.

ASPRO; Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie, 
Ediţia I, Oradea; Premiul pentru Poezie pe anul 1997 – 
Superlativele Revistei „Cuvântul”. 

Post-ospicii (Editura Axa, Seria „La Steaua - Poeţi 
optzecişti”, 1997) — Premiul pentru Poezie al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti; Premiul Festivalului Internaţional de 
Literatură Româno-Canadian, Ediţia a III-a, Iaşi, 1999.

 Poemul animal (Editura Călăuza, 2000, colecţia „Poeţi 
români contemporani”) — Premiul pentru Poezie al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti (volum nominalizat la Premiile Uniunii 
Scriitorilor şi ASPRO); Premiul pentru Poezie al Festivalului 
Internaţional de Poezie „Lucian Blaga” (Cluj); Premiul „Poesis” 
(„Cea mai bună carte de poezie a anului 2000”); Premiul pentru 
poezie al Festivalului Internaţional de Poezie (Ediţia a II-a, 2001, 
Deva). 

La plecare (Editura Vinea, 2003).
Cantonul 248, antologie de versuri de autor (Editura Vinea, 

colecţia „Scriitori Români Contemporani – Ediţii Definitive”, 
2005) – Premiul pentru Poezie al Revistei „Ateneu”.

pam-param-pam (adjudu vechi), Editura Muzeul Literaturii 
Române, 2006 – Premiul pentru Literatură al Revistei „Argeş”; 
Premiul Festivalului-concurs Internaţional de Poezie 
„Avangarda XXII”, Bacău (Ediţia a VII-a, 2007).

Craterul Platon (Editura Vinea, 2008) – Premiul pentru 
Poezie al Revistei „Observator cultural” (Ediţia a III-a, 2009), 
volum nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor.

A apărut într-o „antologie de grup” (cu 40 de poeme) alături 
de Traian T. Coşovei, Nichita Danilov, Ion Mureşan şi Ioan Es. Pop, 
intitulată Băutorii de absint (Editura Paralela 45, 2007, Colecţia 
„Biblioteca Românească”).

A publicat volumele de memorialistică / publicistică:
Jurnalul unui martor (13-15 iunie 1990, Piaţa Universităţii, 

Bucureşti) – Editura Humanitas, 1992.
Jurnal stoic din anul Revoluţiei, urmat de Contrajurnal – 

Editura Paralela 45, 2002, volum nominalizat la Premiile Uniunii 
Scriitorilor şi Premiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.

Cartea zădărniciei (Convorbiri de sfârşit cu Al. Deşliu & 
„Inspiraţii” de început) – Editura Pallas, 2008.

A publicat romanele: 
Femeia ascunsă (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi 

Editura Cartea Românească, 1997, Colecţia „Biblioteca 
Bucureşti”) – Marele Premiu „Alexandru Vlahuţă” al Salonului 
literar Dragosloveni, Vrancea.

Grijania (Editura Paralela 45, 1999), volum nominalizat la 
Premiile Uniunii Scriitorilor, ASPRO şi Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti — Premiul Naţional de Proză „Ion Creangă” 
(Humuleşti, Neamţ).

Undeva, la Sud-Est (Într-unu-s doi), Editura Cronica, 2001.

Romanul-basm (Trup şi Suflet), Editura Dacia, 2002. 
A publicat volumul de teatru:
Teatrul uitat, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005 – 

Premiul pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România; 
Premiul pentru teatru al Zilelor Culturale „Poesis” 2007.

Premii literare primite (selectiv):
Premiul pentru Debut-Poezie al Uniunii Scriitorilor din 

România (USR) pe anul 1980 („La fanion”, Editura Albatros); 
Premiul pentru Poezie al USR pe anul 1991 („Poeme aristocrate”, 
Ed. Pontica); Premiul pentru Dramaturgie al USR pe anul 2005 
(„Teatrul uitat”, Editura Muzeul Literaturii Române).

Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române pe anul 
1996 („Singurătatea colectivă”, Ed. Eminescu).

Premiile ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din 
România) pe anii 1996 (Premiul pentru Poezie al ASPRO – 
„Singurătatea colectivă”) şi 1997 (Marele Premiu al ASPRO – 
„Ruinele Poemului”, Ed. Pontica).

Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor din „Republica 
Moldova” pe anul 1996 („Singurătatea colectivă”).

Premiile pentru Poezie ale Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti pe anii 1997 („Post-ospicii”, Ed. Axa) şi 2000 („Poemul 
animal”, Ed. Călăuza).

Referinţe critice

Liviu Ioan Stoiciu este un poet original, unul din cei mai 
înzestraţi ai generaţiei sale. El trebuie citit fără prejudecăţile 
puriste de care continuă să fie grevată receptarea poeziei tinere 
într-o anumită critică. A venit timpul ca „prozaismele” sale (mai 
ales la debut), scriitura elocventă şi celelalte să nu mai fie 
considerate nepoetice. Literatura se schimbă după cum vrea ea, 
nu după cum ne închipuim noi».

Nicolae MANOLESCU

Liviu Ioan Stoiciu, care îşi prescurtează numele în Lis pentru 
a sugera cititorului instruit o dulce ambiguitate, are un simţ 
remarcabil al concretului şi o putere de invenţie care transformă 
poemul într-un tablou fantastic construit prin adiţiunea de 
obiecte inaderente. Un elefant, un cristal, un înger, un cadavru 
cu o floare în dinţi nu comunică decât în ordinea ascunsă a 
lumii. Suprarealiştii de tipul Magritte scot mari efecte plastice 
din astfel de juxtapuneri imposibile pentru logica normală. 
Poezia imită până la un punct pictura, fără a putea renunţa însă 
la o minimă legătură între imaginile trase atât de abil din 
universuri ce se exclud.

Eugen SIMION

Februarie 2010

intru în catedrală şi mă uit în ochii icoanelor
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Ce bucurie să vieţuieşti în Atena, stimabile Pericle 
!… Văd epoca ta luminoasă, chipul tău înzestrat  cu 
harul adevărului şi al dreptăţii,  îţi admir talentul 
oratoric, înţelepciunea  de a fi printre cetăţeni şi datul 
de a face, adică de a de a construi… Risipesc cu 
imaginaţia smogul greu de peste Atena şi mă avînt, 
necunoscut hirsut al vremii noastre, printre cei care  te 
vor vota strateg al cetăţii. Ştiu că defectul tău e acela 
de a avea capul prea mare, de aceea te-am pictat cu 
coif,  dar primeşte alegerea mea printre cei mai de 
seamă oameni ai lumii. A începutul veacul al cincilea 
şi tu te-ai născut, din nobilă viţă, unde ai primt o 
educaţie aleasă, şi noi ne vom bucura pentru că 
secolul luminii îţi va aparţine, şi-l vom numi  după 
numele tău… Din viţă nobilă eşti, şi generoasă în 
democraţie, nepot al lui  Clistene fiind,  acela care a 
dăruit Athenei o structură democratică, măcar formal 
egalizînd pe plutocraţi cu masa poporului… Tu i-ai 
continuat ideile, mărite atenian, pe cînd  demosul 
învingea aristrocraţia şi democraţia prindea aripi. Ce-i 
drept, sub numele tău această democaţie va  exlude 
pe sclavi şi pe femei, normal, nu!, dar  va triumfa sub 
numele tău… Te văd copil, după ce ai învăţat 
gramatica,  ai ştiut să citeşti şi să socoteşti, ai prins 
arta aruncării suliţei,  arta  luptei,  şi gustul politicii… 
Erai puternic la fire, şi pregătit pentru  a da strălucire 
Atenei…

Dar mai întîi a fost Solon, unul din cei şapte 
înţelepţi ai Greciei, legiuitorul şi poetul, şi, iată că 
oracolul de la Dephi îl confirmă drept arhonte,  după 
ce-şi citeşte poemul despre Salamina în agora… 
Plutarh, îmi sugerează Anaforeea, spune că era 
respectat de către cei bogaţi, iar cetăţenii săraci îl 
iubeau pentru cinstea lui desăvîrşită, pentru bogăţia 
minţii, a talentului şi a înţelepciunii, dar şi pentru 
generozitate şi echilibru… Ca arhonte, Solon a avut 
funcţia supremă administrativă, el dă Atenei prima 
costituţie adevărată, iar legile pe care le-a dat au fost 
considerate de contemporanii săi ca drepte… Aştept 
să mi se şoptească, şi,  ascult glasul apropierii, cum că  
Solon a împărţit populaţia pe bază cenzitară, toţi 
cetăţenii erau liberi şi supuşi aceloraşi legi, desigur, 
drepturile politice erau căpătate  în funcţie de 
contribuţia la tezaurul public, precum astăzi,  la noi în 
cetate, Anaforeea… A desfiinţat sclavia, a revoluţionat 
codul moral  făcînd din trîndăvie o crimă… Citeşe-i 
poezia şi vei simţi cît de mult i-a iubit pe atenieni, el  
face elogiul justiţiei care trebuie pusă la baza 
societăţii, iată, cum îşi cheamă la luptă concetăţenii 
pentru demnitatea Atenei. 

Situată în Attica, înconjurată de trei munţi, 
traversată de două rîuri, rotindu-se în jurul Acropolei, 
acolo unde zeiţa îşi face treaba, ea, Atena se identifică 
cu  aceea care dă numele acestui  oraş strălucitor…

Cetatea poartă numele zeiţei înţelepciunii, cea care 
se naşte din capul lui Zeus, Olimpianul, aşa întreagă, 
cu arme, cu armură, cu tot… Zeiţă războinică,  îmbină 
prudenţa cu înţelepciunea, în mod fericit, şi, iat-o 
reprezentată cu coif, suliţă, şi egida pe care e zugrăvit 
capul Medusei… Participă la război împotriva 
giganţilor, la războiul troian alături de greci… Era 
cunoscut diferendul dintre Atena şi Poseidon. Cu 
prilejul împărţirii diferitelor regiuni ale Greciei, 
consiliul zeilor a hotărît să dea  Attica  aceluia  care-i 
va dărui bunul cel mai de preţ. Poseidon  a dăruit 
calul, iar Atena măslinul, fruct care avea să 
asigure prosperitatea locuitorilor… I-a 
cîştigat pe zei şi, totodată, întrecerea,  
devenind patroana cetăţii… Vom intra în 
Parthenon şi-o vom vedea acolo, minunată 
statuie de aur, şi pe Phidias, sculptorul, şi 
pe Callicrates şi  Ictimus, arhitecţii,   şi vom 
spune cu glasul stins de admiraţie : aceasta 
e casa zeiţei necăsătorite, cea pură… 

Apoi a fost Clistene care continuă 
reformele lui Solon, el înlătură privilegiile 
clanurilor ateniene şi contribuie la 
maturizarea sistemului politic democratic, 
începe cu  împărţirea administrativ-
teritorială a Atenei, pe baza căreia se va 
realiza sistemul politc al cetăţii… Eupatrizii, 
vechii nobili îşi pierd influenţa politică, iar 
noile triburi au primit denumiri stabilite de 
însăşi preoteasa templului Apollo  de la 
Delphi. Demosuol era condus de un 
demarh care  ţinea evidenţa tinerilor care se 

înrolau în armată… Triburile desemnau 
reprezentanţii  pentru Consiliu, care lucra un an, aici 
fiind reprezentate toate regiunile Atticii. Autoritate 
supremă a statului, Consiliul controla activitatea 
arhonţilor,  finanţele statului, construcţiile publice, 
redacta proiecte de legi care erau aprobate de Ecclesia. 
Consiliul îşi desfăşura activitatea în zece comisii, 
formate din reprezentanţi ai tuturor districtelor. 
Numărul arhonţilor a crescut la zece, fiecare district 
fiind reprezentat de un arhonte… Erau aleşi zece 
strategi răspunzători la început de problemele 
miliatre, în caz de război, mai tîrziu funcţia 
startegului o  va depăşi pe cea a  arhontelui… În plan 
militar, Clistene a hotărît ca fiecare trib să dea statului 
atît pedestraşi, greu înarmaţi, cît şi militari de 
cavalerie… A întărit statul acest Clistene, un stat 
democratic, care putea respinge atacurile venite din 
partea Spartei, Thebei… Şi, iată că,  orice cetăţean 
devenit periculos pentru cetate putea fi exilat pe timp 
de zece ani, pe baza a şase mii de voturi, dar care se 
putea întoarce, fără a-şi pierde averea… N-o fi acesta 
ostracismul!, desigur, minunată Anaforeea, nume 
venit de la  ostrakon, adică ciob,  adică celui care urma 
să fie alungat din cetate pe zece ani i se scria numele 
pe acest ciob, după care  numele era votat de 
Adunarea Poporului… Sfîşietoare lege, destine 
proscrise!…

De ce-mi spui acestea toate, ascult întrebarea, şi eu 
îţi spun, Anaforeea, cum altfel am înţelege ceea ce a 
urmat, dacă nu am şti cea ce a fost, spiritul democratic  
nu-i de colo, deşi se pare că nici democraţia nu a 
ocolit vărsarea de sînge… Ciudat, cum să amesteci pe  
pe cei bogaţi în masa rîndaşilor, şi, totuşi, cineva a 
făcut-o… Democratia, frumoasă cucerire printre 
lucrurile prime…

O, Pericle, văd epoca ta luminoasă şi chipul tu 
înzestrat cu harul  adevărului şi al dreptăţii… Te văd 
înconjurat de Herodot, Zenon din Eleea, Anaxagoras, 
Sofocle, vechi toarăş de arme,  Euripide, admiratorul 
tău,  Fidias, ministrul artelor,  şi mai presus de toţi şi 
de toarte, de Socrate,  Tu, cel  visat de mama ta  
Agariste, ca  fiind leu, înainte de a te naşte, dar cu 
visul mai departe,   că vei fi cel mai puternic om din  
Atena, frumos, dar cu capul puţin alungit, stîrnind 
ironia poeţilor… Zenon din Eleea te va iniţia în arta 
controversei, cel pe care Aristotel îl va numi creatorul 
dialectici, el îţi va spune că niciodată Ahile cel iute de 
picior nu va întrece broasca ţestoasă, şi  că săgeata 
care zboară este în repaus,  adică, spre mirarea ta, 
fiecare lucru este în repaus cînd ocupă un spaţiu egal 
cu el însuşi… Vezi bine că filosofii l-au acuzat pe 
Zenon de  şarlatanie filosofică, dar după mii de ani de 
respingere continuă sofismele sale  au fost puse în 
drepturi , devenind  baza renaşterii matematicii… 
Ciudată istoria!… De la Damon din Oa vei fi căpătat 
darul pătrunderii fiinţei umane şi  învăţînd că numai 
prin cunoaştere o poţi stăpîni, iar de la Anaxagoras, 
filosoful ionian, cum  că universul este material şi 
infinit, format din particole, angrenate în mişcare 
haotică, deasemenea  ai simţit că motorul care 
ordonează toate astea într-un proces centrifug, în 
urma căruia a luat naştere universul,  este raţiunea şi 
spiritul… Incîntător, te vei fi bucurat de toate aestea, 
învăţînd că muzica este arta care rodeşte în sufletul 
nobil, de aceea te văd mereu trăind în concordanţă cu 
idealul tău… Eşti grav, cam trufaş, dar stăpîn pe tine 
în toate ocaziile, nu te-am văzut rîzînd în hohote, dar 
nici izbucmnind în plîns, aş spune că tu eşti măsura 
echilibrului spiritului tău şi a vremii tale… Te laşi 
puţin văzut la tribună, pentru că-ţi respecţi poporul şi 
denitatea, iar cei care te ascultă te-au numit 
Olimpianul, moderat fiind în vorbe şi în gesturi…

Despre lucrurile prime (13) 

Atenieni, filosofi, demos…
Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii

Februarie 2010

După furtună, acalmia de seară se instalează ca o 
binecuvântare aşteptată de toţi. E mult mai greu cu 
furtuna din suflet, cu ruperi de ritm şi de viteză. E 
ca şi cum ai asista la un cataclism, în faţa căruia te 
cuprind spaima şi neputinţa, apoi indiferenţa şi 
blazarea, care, pe rând, ucid încet şi sigur. Omul este 
supus încercărilor sufleteşti începând cu cele mai 
subtile transferuri de imaginar infantil până la 
suferinţe caracteristice tulburărilor cauzate de 
îndoială, timp, inutilitate, deşertăciune, efemeritate, 
resentimente şi câte altele. Dar are el conştiinţa 
acestor învolburări interioare, mai simte el 
importanţa purificării pe un drum al salvării morale, 
îl mai frământă întrebările la care ar putea afla un 
răspuns?

Timpul nu iartă nimic şi, după vorba poetului, 
„Treci lăsând în urmă, la răspântii mute, / Umbre 
solitare şi necunoscute. / Treci ducând o parte din 
tristeţea lor, / Un suspin, o rugă, un zadarnic dor". 
Timpul dramatic ocupa destul de multe clipe în 
meditaţiile înţeleptului, nereuşind să-1 înlocuiască 
cu cel optimist dătător de încredere şi nădejde. 
Despre un astfel de timp şi prezenţa lui în destinul 
omului el putea face o demonstraţie ca în 
matematică. Dacă matematica ar fi doar o emanaţie 
logică a unor adevăruri elementare, ea s-ar reduce la 
o imensă tautologie. Raţionamentul esenţial nu este 
o înlănţuire de silogisme, ci un circuit viu în care 
judecăţile se leagă între ele prin acel fir care dirijează 
gândirea pe liniile de forţă ale adevărului vieţii. 
Folosofia timpului a fost o problemă majoră încă din 
Antichitate. Are sens pentru noi existenţa lipsită de 
timp sau numai cea care se înscrie în timp? Ce 
anume explică asimetria dintre trecut şi viitor? 
Întrebări colosale! Orice s-ar spune, timpul interior 
al omului se zbate furtunos între cerul luminos al 
existenţei şi ceaţa compactă a amurgului ce va să 
vină.

Dar căderea în extaz? Îi pică în mână volumaşul 
Extazele lui Plotin de Lev Şestov, apărut în colecţia 
Spiritus. Retras în universul lui, înţeleptul nostru nu 
putea fi însă dincolo de bine şi de rău, izolat complet 
de miezul vieţii şi problemele ei. Dar ce legătură 
între acestea şi extazul ca sentiment de exprimare 
specifică? Citindu-1 pe Plotin, a descoperit nişte 
similitudini. Cu firea-i reflexivă şi rezervată, 
translarea de la realitate la reversul ei impregnat de 
dorinţe puţin realizabile a durat mult, ca o 
somnolenţă supărător de persistentă. Plotin îl 
salvează cu celebra frază: „Cât timp sufletul este în 
trup, doarme un somn adânc!", care, se spune, ar fi 
cheia întregii lui folosofii. Merge mai departe si 
detaliază afirmaţia cu: „Adesea, atunci când sunt cu 
spiritul treaz sau când mă desprind de corp şi îmi 
distrag atenţia de la lucrurile exterioare pentru a mă 
concentra în mine însumi, aflu o nesfârşită şi 
minunată frumuseţe şi mă încredinţez că sunt 
hărăzit unor lucruri superioare, atunci trăiesc o viaţă 
mai bună, mă identific cu Dumnezeu şi, 
cufundându-mă în el, reuşesc să mă ridic deasupra a 
tot ceea ce este inteligibil".

Te extaziezi în faţa frumosului, a divinului, a 
naturii, a tot ce este „deasupra inteligibilului", dar 
poţi evita cu desăvârşire căderea în realitate, acolo 
unde mişună fiinţele lumii prozaice încă atât de 
evidentă? O lume hoinară, despuiată, hulită, 
surprinsă, înnegurată, blestemată, spălăcită, firavă, 
îngenuncheată, o lume care trebuie luată de la 
început pentru că cea incultă, agramată şi vulgară e 
de abandonat. Extazele lui Plotin aveau reguli şi 
principii morale precise, inima lui freamăta la 
gândul că e posibilă eliberarea de coşmarul realităţii 
vizibile, de fapt esenţa filosofiei potrivit căreia 
adevărurile ultime rezultă nu dintr-o reflecţie, ele 
apar spontan din afară, ca o iluminare. În puţinele 
momente de tensiune şi extaz, socoate gânditorul 
nostru, neliniştea pune stăpânire pe sufletul lui şi 
descoperă sensul bucuriilor determinate de 
consideraţiile plotiniene. În alte vremuri, motivele 
extazului se impuneau, în primul rând, datorită 
vieţii exemplare, în vremea de azi acestea s-au diluat 
în aşa măsură încât cu greu se mai poate situa în 
zona adoraţiilor esenţiale şi decisive. Oricum, 
extazele lui Plotin îl ajută să se regăsească câte puţin.

De la timpul dramatic la 
căderea în extaz

Nicolae BUSUIOC



19CRONICA

Fiece popor ales - de peste un râu, de peste un 
munte, de peste un ocean, şi toate marile popoare s-au 
declarat „alese” (n-au rămas mai prejos nici cele mici, 
nebăgatele încă în seamă, din specia minoritarilor aflaţi 
permanent în gardă) -, fiece popor ales a înţeles într-un 
sfârşit cum că e mai bine să fii în odihnă, precum 
divinitatea aflată în binemeritată odihnă după creaţie, că 
deci e mai bine să practice negoţul, că e mai convenabil, 
contabiliceşte şi nu numai, să convieţuieşti şi să domini 
lumea prin negoţ: oricine să-ţi cumpere mărfurile tale, 
ca şi cum te-ar alege, te-ar urma pe tine - din ţara lui, din 
el însuşi el ieşind, făcându-ţi-se ţară.

În atingere cu aleşii-negustorii, lucrurile tale se 
prefac mărfuri, pe care ei le vând. Între tine şi lucrul tău, 
între tine şi semenul tău, între tine şi tine se află 
negustorul. Şi dintotdeauna aleşii-negustorii îţi vând ţie 
însuţi lucrurile tale, dar sub formă de alte - necesare, 
„alese” - lucruri-bunuri, căci dacă produci numai grâu, 
nu te poţi îmbrăca cu grâu.

Desigur, prin aceasta poporul ales dă, zice-se 
generos, „celorlalţi” tocmai pe zeul - zeii, valorile - lui, 
şi, bineînţeles, numai după ce mai înainte el, alesul, 
poartă război, luptă mare (ca pentru „ceilalţi”, cu el ei 
aflaţi în duşmănie de moarte), dă luptă cu însăşi 
divinitatea sa, care pe el mai întâi l-a ales. Luptă de-o 
noapte, cât veşnicia, din care el iese rănit, însemnat, de 
fapt supra-ales de suprema divinitate, ca şi „ceilalţi” 
astfel să-l accepte: a fi alesul lor - ei pur şi simplu astfel 
fiind prin alianţă aleşi -, drept ales al aleşilor, de facto şi 
de jure. Nici mai mult, nici mai puţin, în acest mod s-a 
pus şi se pune la cale marea capitulare: „ceilalţi” să 
accepte să facă negustorie, să cumpere de fapt zeităţile, 
valorile cereşti ale alesului - evident, inestimabile -, 
adică „ceilalţi” să se trădeze, ca şi cum ar fi nimic, prin 
elitele, capii lor, cu totul. Fireşte, locul elitelor-valorilor 
proprii îl va lua alesul, capul ce-i va trata ca pe nişte 
culeşi, materie primă şi ieftină, bună de digerat, macerat 
cu simţurile, cu însuşi trupul lui, al capului.

Facem aici - în contextul globalizării, care pe 
orizontală se vrea al tuturor contextelor - o nouă 
trimitere, o altă lectură la textul vechi-testamentar 
despre lupta lui Iacov cu Domnul, după care luptă de-o 
noapte - în negustoreasca zi - lui Iacov, rănit-însemnat-
ales, i se recunoaşte însuşi meritul (a se citi: 
„promisiunea”) de a fi erou civilizator al multor-altor 
neamuri ce vor ieşi din coapsa sa binecuvântată cu 
divină rănire. Dar tocmai rana lui pe el îl face, îl naşte a 
fi „cel de peste” un râu, un munte, o mare, a fi cel de 
„dincolo”, chiar şi de el însuşi: alesul. A fi la fel bunicului 
său Avraam, care demult a ieşit prin credinţă din ţara 
lui, părăsind-o, şi căruia i s-a promis fiu şi ţară, cum că 
va fi tată şi binecuvântare multor neamuri.

Referim aici despre un timp al schimbării şi 
însemnării, când înseşi numele, destinele se schimbă. 
Lui Iacov, după teribila luptă i se spune „Israel”, adică 
cel ce s-a luptat cu Domnul. E consfinţit a fi el alesul, 
primul. Se ştie, Iacov era frate geamăn cu Isav, dar „al 
doilea” născut, după acesta - ce beneficia astfel prin lege 
de dreptul de întâi-născut între fraţi, adică de a fi cel 
„ales între egali”, o egalitate de lucru semnificativă, 
specifică timpului. Dar, iată, în luptă cu sacrul, cu 
divinitatea Iacov e consacrat prin sacrificarea lui Isav; al 
doilea - în timp - născut se face primul, adică se face nu 
doar în locul primului, ci înainte de primul, ca fiind el 
alesul, consacratul, ca a fi „în divinitate”, „în eternitate”, 
înainte deci de timp, de numărare. Ca şi cum în această 
luptă Iacov, al doilea, a numărat divinitatea-eternitatea, 
astfel prin uriaşă presiune - osmoză inversă - a trecut 
impuritatea în puritate, purificându-se.  

Povestea cu trucul smulgerii, cu mulţi ani înainte de 
această luptă, de către Iacov (în dauna lui Isav) a 
binecuvântării de întâi născut de la tatăl lor Isac ne mai 
spune că istoria se scrie de către învingători. Oricum, e 
bine ca tu să crezi în ceva înainte s-o facă ceilalţi; dacă 
Isav credea, dacă se ţinea cu adevărat de dreptul, de 
binecuvântarea ce i se cuvenea ca întâi-născut, el nu se 
pierdea, uşuratic, pentru un blid de linte, pus în 
negoţul-nevoia-joaca - regie a unui destin egoist - dintre 
copii. E bine adică să-ţi scrii istoria chiar înainte de-a se 
întâmpla, ca istorie crezută, ca istorie posibilă, de mereu 
învingător, ales. Şi, de ce nu ?, aşa „istoria ta posibilă” 
poate deveni carte sfântă, ba chiar realitate sfinţită şi 
sfântă şi pentru „ceilalţi”, fraţii-semenii tăi.

…Şi astăzi, Iacov - întorcându-se în ţara mereu 
promisă, globalizatoare, cu femeile, cu copiii, cu robii, cu 
averile, cu animalele sale de la Laban, ruda aflată din 
ţara părăsită de Avraam - trimite vânătorului Isav, 
căruia i-a înşelat încrederea, daruri, multe şi mişcătoare, 

de sânge daruri: animale îmblânzite, bune de circ, el 
spre nu se lupta cu dânsul, ci spre a negocia. Mecanic, 
automat, încercând să numere darurile mişcătoare, Isav 
realizează ca frate geamăn că divinitatea nu poate fi 
numărată, că între ei doi, între el şi fratele lui, pulsează 
aceeaşi generoasă inimă, acelaşi sânge. Isav cedează, cu 
toate că, năruită, încrederea e cel mai greu lucru de 
reclădit. Prin catapeteasma de fum de maşini vedem 
cum, pe planul înclinat al toboganului, Isav încă mai 
crede că crede că divinitatea îl ţine în braţe, că el are 
capacitatea de a iubi ca la început, necondiţionat, 
divinitatea şi pe fratele lui…

Nucleul tare al poveştii, eposului în cauză, se 
bazează pe convertirea credinţei în negoţ, prin 
convertirea necredincioşilor, duşmanilor, şi chiar a 
prietenilor, fraţilor, în slugi prin negoţ. Prozaizare - prin 
vânzarea-cumpărarea de zi cu zi - a credinţei în istorie, 
obligatoriu scrisă şi chiar sfântă, ca orice serios contract, 
pentru care la mijloc drept martori sunt luaţi morţii, cei 
ce doar prin literă, evident istorică, şi nu prin duh pot 
vorbi, comunica şi cumineca, pot garanta.

Dar cumplit de greu a fost şi este să realizezi 
saţietatea (chiar şi într-un veac consumist) de realitate a 
morţilor, a fantomelor, să impui istoria - fie ea şi sfântă, 
sau poate tocmai de aceasta - a fi contractul cu puterea 
absolută între semeni la timpul prezent. Şi totuşi, 
credinţa - planul tău strategic sublim, în care atragi, 
complice, divinitatea - e cea mai bună investiţie, cea mai 
profitabilă resursă. Insul întreprinzător, oricare ins în 
acest caz, se vede, nici mai mult nici mai puţin, stăpân 
pe cel mai valoros tezaur. Cum că el e cu-adevărat 
cineva. Cu ochiul liber se poate observa: după valoarea 
credinţei lui omul îşi face, îşi comandă - la tavă sau la 
carte, căci are cu ce, doar el poate număra şi negocia 
pentru „ceialţi” divinitatea - istoria.

În tot acest demers vedem la treabă „egalul de 
lucru”, egalul pragmatic, pârghia ce lucrează - pe timp 
de pace şi pe timp de război, la vreme şi la nevreme - 
între verticala şi orizontala lumii: negustoria. Cu două 
tăişuri, ca fără de odihna inimii (într-o parte şi în cealaltă 
ea bătând), trebuie să luăm faptul că negustoria - 
lucrând pe post de mijlocitor între combatanţi - se vrea 
îmblânzitoare a războiului, a oricărei nevoi. Dar prea 
adesea pactele încheiate pe coaja aceasta din ţărână au 
produs aşezăminte de felul circului. Aleşii au ales şi aleg 
pacea lor, impun pacea lor. Însă pentru ei totul se 
prăbuşeşte, lăuntric şi năpraznic, când uită că viaţa nu e 
automatism, când uită să mai iasă din circul sub care 
nimeni nu poate înghesui, fie şi sub forma credinţei, 
însuşi cerul, libertatea.

Cu-adevărat aleşi sunt cei a căror credinţă e libertatea; 
şi nu poţi fi liber cât timp impui celorlalţi credinţa-
libertatea ta. În fond, neasemănarea care se face sieşi 
asemenea - şi care deci astfel „este” - e tocmai libertatea 
în care toţi suntem chemaţi a fi şi a trăi liberi, după 
acelaşi chip: al libertăţii înseşi. Cu vână tiranică dar fără 
de venire în sine, „alesul” se vede a fi cel dat „sieşi”, cu 
preţul, cu sacrificarea „celorlalţi” însă. Cel ce, cu 
asemenea preţ, doar vinde şi cumpără, acela nu-şi poate 
veni în sine, şi cu-adevărat el nu e darul, nu-i 
binecuvântarea. Pentru el şi pentru toate mărfurile - la 
care el a redus lumea, orice fiind astfel de vânzare-
cumpărare -, banul e cuvântul, limba lui proprie, însă cu 
forţa-violenţa nu poţi binecuvânta, nu-i poţi impune 
cuiva binele, libertatea.

Numai că nici o religie a unui timp prezent nu e 
însăşi formula - pact al credinţelor - a formei perfecte de 
guvernare; aceasta s-a întâmplat şi pentru cetatea antică, 
dar-mi-te pentru acest mileniu. Istoric, fiece religie s-a 
„specializat”, a fost şi s-a dat formă unei anume 
credinţe. Se pare că numai o religie anterioară, şi a 
tuturor, comună dar uitată, mai poate împlini rolul 
imperativ, de lege juridică, după care să funcţioneze o 
societate, un stat.

Nu întâmplător se spune că învăţăm din amintire, 
din ceea ce a fost deja supus uitării, mai exact: e „supus” 
libertăţii, chipului intim şi cosmic al ascultării. De ce nu, 
poate că libertatea e această religie, pentru toţi oamenii. 
În fapt credinţa înseamnă să fii liber şi în nevoia ta, să fii 
liber şi (faţă) de nevoia ta. Considerăm libertatea a fi 
singura conştiinţă care are şi plural: e conştiinţa fiecăruia 
care pe sine se cheamă „om”, adică „omenire”.

Cu cutremurare te întrebi cum ar putea un om fi 
liber atâta timp cât îşi privează de libertate semenul, 
atâta timp cât nu vorbeşte aceeaşi limbă, chemare de om 
- astfel faţă în faţă cu el însuşi să fie -, ci vorbeşte limba 
lucrurilor, ce-şi devin semeni, mărfuri. Conştiinţa cu 
plural poate, singură şi deplin, garanta formula de 
guvernare a teribilului mileniu III, până în dinţi înarmat, 
gata să devoreze, să spulbere planeta care la sânul ei ne-
a ţinut. Şi om te chemi în măsura în care te simţi chemat 
cu numele de acasă, când îţi vii, ca fiul risipitor, „în 
sine”, vorbind cu tine şi cu „ceilalţi” limba care ea însăşi 
gândeşte, limba care binecuvântează.

Or, în libertate singutătatea ta e singularitate: clipa-

momentul se face eveniment, clipă (reflexivă, de felul 
seminţei şi conştiinţei) între două clipe, brazde şi braţe, 
strict succesive, ea se face iată început cosmic-creator, 
pecete a alesului ca fiinţă generică. În acest caz, „a şti” - 
care de la sine vorbeşte de o entitate la singular - se face 
„dar” (ceva de nepus în negustorie, ceva pe care, fie şi 
mental-pragmatic, să nu-l negi ca să nu te renegi), „a şi” 
se face recunoaştere şi recunoştinţă, se face „conştiinţă 
cu plural”, care de la sine garantează că prin şi 
împreună cu „ceilalţi” eşti liber, până şi de tine.

Tocmai, cel ce singur se cheamă „om” e cel care 
despre sine poate singur depune mărturie, credibilă şi 
pentru „ceilalţi” - ca şi cum, uitat de ei, el le-ar aminti 
adevărul, pe ei dezlegându-i de judecata, de acuzaţia 
nedreaptă ce i-au făcut-o, astfel uitându-l. Atunci când 
credibil despre tine mărturiseşti e ca şi cum în 
convingerea, certitudinea ta (preeminentă adevărului) 
însuşi cel absolut ar depune, pentru tine, mărturie. Pe 
aici pe undeva se află şi răspunsul de ce reuşim atât de 
bine să nu învăţăm nimic bun din istorie, să fim la cuţite 
certaţi cu orice sfat ce ni se dă, chiar şi cu ultima 
răsuflare, ca binecuvântare, de chiar părinţii noştri. 
Credinţa ta de acum - sub forma religiei tale - poate e 
bine să nu o impui „celorlalţi”, cum le-ai impune istoria 
ta, adânc, până şi morţilor lor. Nu suntem de acord cu 
cei care spun că dacă pe pământ ar fi aceeaşi religie, deci 
guvernare, iată, cu fiece răsuflare, clipă deja trecută, nu 
s-ar mai scrie-rescrie, încrâncenat, istoria. De ce adică să 
nu avem şi o istorie a libertăţii, de ce, aici pe pământ şi 
în timp, eternitatea să nu aibă istorie.

Oricum, în epoca pieţei de schimb globalizatoare, 
părinţii, nedenaturaţi încă, mai spun copiilor: la circ, ca 
şi în război, să nu iei daruri, nici chiar pâine, de la 
nimeni; cum ar veni: să te fereşti atât de darul grecilor, 
cât şi de darul romanilor. Ni se spune mai nou, căci 
mereu trăim timpuri noi, că pe timpanele noastre stă 
scris: să te fereşti de credinţa oricui îţi iese negustoreşte 
cu daruri în cale. Fiecare dintre noi îşi este lui însuşi 
adevăratul dar, şi-i bine să se ia cu ascultarea-intuiţia 
proprie.

Îţi trăieşti realmente la limita experienţei - cu 
disperată viclenie sau cu violenţă pragmatică - viaţa, 
istoria ta posibilă de felul credinţei: în război sau în 
negoţ. Ambele situaţii presupun folosirea conjuncţiei 
adversative „dar”; în război, cu valoare exclusivă, iar în 
negoţ - pace pe timp de război şi război pe timp de pace 
-, cu valoare neexclusivă. Ceea ce se pierde, şi într-un 
caz, şi în celălalt, este „darul” (substantiv), cu înţeles de 
binecuvântare, nobilă generozitate, de chemare proprie 
în timpul reflexiv-ontologic, cel cu loc lăuntric: thopos şi 
ethos, trup şi suflet, totodată.

Competiţia acerbă a făcut şi face din fireasca credinţă 
nimic altceva decât deprindere pragmatică, îndeletnicire 
mecanică, automatizată, însăşi lupta (cât toată noaptea 
lumii, fără de odihnă) de a fi alesul, întâiul, cu preţul 
„celorlalţi”, al tuturor zilelor.

Trăitori în mileniul III d.Hr., ne aflăm născuţi din 
evul şi din eva schimbării, de chiar timpul de piaţă - 
căci, iată, „timpul înseamnă bani”, şi „dacă ai bani, ai 
orice”, inclusiv ţară, poate şi zeu, suprem început cu 
absolută inclusivitate. Se arată lesne de înţeles că însuşi 
conceptul de „ţară promisă” - promisă celui ce-şi 
părăseşte ţara - nu e atât un concept războinic, cât 
negustoresc. E exact ce spune, ce propune, promite 
globalizarea, croită pe măsura noii credinţe, care de fapt 
se adresează supra-aleşilor: să iasă din ţara lor ca să 
intre, primii-biruitorii, nu atât în altă ţară, ci în lume. A 
ieşi din ţara părinţilor tăi, prin globalizare, înseamnă a 
intra totodată, prin comerţ, în ţara ta, ţara promisă. Cei 
care-şi vând identitatea au stofă de globalişti. Sunt 
oamenii de succes, oamenii de piaţă: de vânzare-
cumpărare. Oameni noi, noii noi. Iar ceva care are 
valoare doar pentru e nou înseamnă că e el însuşi de 
vânzare-cumpărare.

Şi totuşi se dovedeşte greu să crezi că pasul de la 
război la negoţ e unul divin. În lumea sau în epoca de 
piaţă se pare că nimeni nu-şi mai părăseşte ţara pentru 
că crede în ceva, că e gata să se arunce înainte - astfel 
spaţiul să iasă din spaţiu spre a intra în timpul reflexiv, 
al asumării şi credinţei, în timpul cu loc lăuntric. Căci de 
fapt lumea întreagă - împreună cu om şi ţară -, în 
explozivă competiţie fiind, este aruncată din sine, este 
pur şi simplu mutată, în continuă şi contabilă schimbare, 
negustorească, şi fiecare ins e pur şi simplu agăţat de 
timpul succesiv, al succesului cu orice preţ. Nici 
conceptul de ţară ori spaţiu nu mai este acelaşi, după 
cum nici conceptul de timp ori istorie nu mai este 
acelaşi. În chestiune, lesne de observat faptul, principiul 
care se aplică oricărui cârpaci: cu minimă demnitate 
fiind, în loc să fii părăsit, părăseşti; dar de fapt părăseşti 
părăsirea, pe care nu o laşi să te locuiască, să-ţi fie 
lăuntric şi explozibil loc. Şi-s prea puţini cei care la 
întoarcere să facă astfel încât ţara să fie „acasă”, adică ei 
să se cheme „oameni”, fiinţe cu chemare de a fi oameni.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
10. Gustul negustoriei sau Cum 
divinul devine cules prin poporul 
ales
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ut pictura poesis

Undeva Eugene O'Neill a vorbit despre un 
„teatru al sufletului”. Lumea interioară, ereditatea 
şi fatalitatea pasiunilor, înţeleasă ca fenomen cu o 
cauzalitate naturală, şi nu ca manifestare lăuntrică a 
acţiunii unei forţe transcendente – toate constituie 
părţi ale personalităţii umane. Reprimarea 
individualităţii în favoarea funcţiilor sociale ori 
familiale pe care le posedă individul reprezintă 
unul din aspectele generale ale dramaturgiei lui 
O'Neill, fapt evidenţiat şi la nivelul trilogiei Din jale 
se întrupează Electra. Dacă e să ne referim la modul 
în care personajele îşi privesc aici propria existenţă, 
atunci trebuie spus că autorul invită la un întreg 
demers de reflecţie asupra umanităţii. Dar această 
aplicaţie spre reflecţii metafizice dăunează într-o 
oarecare măsură valorii estetice a operei. 
Preocuparea pentru idee, -„ideea sinelui tragic”- în 
trilogie, mai mult decât pentru caracterele 
individuale care o reprezintă, a determinat critica 
(L. Chabrowe, Th. Dubost) să eticheteze Din jale se 
întrupează Electra „oarecum nereală”: „Ceea ce este 
real este ideea de soartă individuală, şi ceea ce este 
nereal sunt personajele individuale întruchipând 
ideea”.

Impunătoarea reşedinţă a Mannon-ilor din 
orăşelul american, cu aparenţa sa de „mască 
insolentă”, departe de a se constitui într-un topos 
idilic, reprezintă spaţiul în care se consumă diferite 
tipuri de relaţii între membrii familiei care o 
locuiesc „ca un cerc ce forma o unitate, şi închidea 
bărbaţii şi femeile înauntrul unei închisori de unde 
nu aveau nici un mijloc de scăpare”.

După cum vom vedea mai departe, tensiunile şi 
conflictele dintre generaţii sfârşesc în despuierea de 
false pretenţii, cercul familial devenind fundalul 
unor revelaţii sordide, şocante, unde ciocnirile 
luminează asupra unor adevăruri intolerabile.

Importanţa personajelor feminine la O'Neill e 
gradată diferit, dar niciodată minimalizată, astfel 
încât, în Din jale se întrupează Electra, ca şi în Anna 
Christie, ori în Straniu Interludiu, eroinele joacă 
roluri principale. Interesul pentru Electra sa yankee 
îl determină pe dramaturg s-o considere parte din 
titlul trilogiei, rezervându-i acesteia un sfârşit 
tragic: „life in death”.

Centralitatea eroinei în Din jale se întrupează 
Electra generează o reţea de relaţii intrafamiliale a 
căror natură şi evoluţie sunt diferit prospectate de 
dramaturg, datorită varietăţii motivaţiilor care 
determină faptele sale şi ale celor aflaţi în 
proximitatea sa.

Lavinia are douăzeci şi trei de ani, dar pare mult 
mai în vârstă. Creând impresia de mască, la fel ca 
toţi ceilalţi Mannoni, chipul şi înfăţişarea ei, deşi 
asemănătoare Christinei, sunt evidenţiate în 
contrast cu ale acesteia pe durata întregii 
desfăşurări de fapte, cu excepţia câtorva momente 
care au urmat întoarcerii din călătoria pe o insulă în 
sudul Pacificului.

O relaţie de natură conflictuală se dezvoltă între 
Lavinia şi mama ei, Christine Mannon. Ciocnirea 
acestor două femei e foarte violentă, din moment ce 
scopul Christinei nu e de a o limita pe Lavinia la 
rolul de fiică, ci de a-i refuza ei orice drept la 
existenţă şi iubire. Îndrăgostită de căpitanul Brant, 
până când va afla adevărata identitate a acestuia, 
Lavinia – din respect pentru Mannoni – şi din 
ataşament faţă de tatăl său, e pusă în situaţia de a-şi 
reprima astfel de sentimente, cu atât mai mult cu 
cât află că Adam Brant e amantul mamei sale. 
Motivată de gelozie, dar şi de iubire şi pasiune 
reprimate faţă de Adam, în sufletul Laviniei creşte 
dorinţa de răzbunare. De la început şi până în 
finalul trilogiei ea îşi va justifica faptele în virtutea 
principiului dreptăţii. Probabil că, „dintre toţi 
Mannon-ii, Lavinia este cea mai nesinceră cu ea 
însăşi”, observă Diggins, odată ce ea consideră că 

uciderea lui Brant a fost un act justiţiar, în vreme ce 
Christine nu a fost decât o adulterină. Trebuie 
precizat că poziţia mamei în trilogie ocupă un rol 
determinant pentru destinele celor din jur, puterea 
sa măsurându-se în influenţa pe care o are asupra 
lor. Decăderea morală – în perspectivă puritană – şi 
incapacitatea sa de a-şi asuma rolul faţă de copiii ei 
de o manieră satisfăcătoare, atrage consecinţe 
dezastruoase. Astfel, liniştea curgătoare a familiei 
Mannon depinde de motivaţiile sexuale ale 
Christinei. Dacă adulterul ei o determină pe Lavinia 
la un compromis de dragul tatălui – pe care doreşte 
să-l ferească de suferinţă – , pe Orin însă îl plasează 
în postura de criminal care-i va ucide amantul, la 
insistenţa surorii lui. Considerând-o un prim reper 
în autodefinire, Orin va căuta prin mama sa calea 
spre Eden, pentru că a fi născut nu garantează 
implicit şi succesul integrării în comunitatea 
umană. Christine îşi exprimă devoţiunea faţă de fiu 
după revenirea acestuia într-un moment în care 
cuvintele ei par rătăcite, reflectând o situaţie 
sentimentală trecută: „Simt că într-adevăr tu eşti 
trup din trupul meu! Ea nu. Ea e tatăl tău! Al meu 
eşti numai tu!” (II, act II). Odată ce Adam intrase în 
viaţa ei, sentimentele exprimate aici îşi pierd 
validitatea.

Relaţia eroinei cu tatăl e una nonconflictuală, 
Ezra aflându-se într-o poziţia defensivă, deoarece 
„ea este purtătoarea adevărului”. În acest sens, 
există un surprinzător contrast între 
vulnerabilitatea tatălui în raport cu fiica şi forţa 
implacabilă pe care el o exercită asupra fiului. 
Referindu-se la relaţiile taţi-fiice în dramaturgia lui 
O'Neill, Th. Dubost remarcă puternica afecţiune ce 
ia uneori forma camaraderiei, sau a compasiunii, iar 
odată părăsind copilăria, sentimentul matern 
orientat spre tată prevalează. În Din jale se 
întrupează Electra Lavinia reprezintă personajul 
Electra. Admiraţia sa pentru Ezra e nemărginită iar 
devoţiunea sa e formulată, în faţa lui Peter, în 
termeni de datorie: „Nu mă pot mărita, Peter. 
Trebuie să rămân acasă. Tata are nevoie de mine.” 
(I, act I)

Ezra apare în raport cu Lavinia drept o fiinţă 
fragilă, anxioasă, căutându-i prezenţa şi sperând în 
compania ei la o formă de suport moral ce ar putea 
semăna cu iubirea pierdută a Christinei. Totuşi, el 
nu se iluzionează cu privire la situaţia sa ca soţ, iar 
afecţiunea pe care i-o poartă Lavinia nu substituie 
complet ceea ce ar trebui să fie o situaţie conjugală: 
„Mi-am îndreptat afecţiunea spre Vinnie, dar o fiică 
nu-i totuna cu o soţie.” – îi spune el Christinei (I, act 
III). Marcat de puritanism şi de intemperanţa 
mediului Noii Anglii, Ezra, ca toţi Mannon-ii, e 
incapabil să arate indulgenţă faţă de fiul său: 
„Aceşti bărbaţi [Mannon-ii – n. n.] iau asupra lor 
înşişi sarcina imposibilă de a îşi ajuta descendenţii 
prin iniţierea lor [fiii – n.n.] în misterele vieţii”. Th. 
Dubost sugerează, cu referire la piesele lui O'Neill, 
existenţa unui arhetip al relaţiei tată-fiu, în care cel 
dintâi e dominator, iar celălalt e dominat, roluri 
imutabile în structura familiei, condamnând 
generaţia tânără la infantilism şi nevroză: „rolul 
tatălui nu consta în uciderea fiului, ci în reducerea 
lui la tăcere, precum şi în asigurarea că el nu se va 
dezvolta ca fiinţă umană, aşa încât sa-l menţină în 
uitarea existenţei”. 

Mai vinovat decât atât, Ezra, frustrat că soţia lui 
îşi îndreaptă toată dragostea asupra fiului, îl sileşte 
pe acesta să meargă în război, sperând poate să-l 
piardă: „am încercat să nu-l urăsc pe Orin” (I, act 
III).

Iubirea Laviniei pentru tatăl său e o consecinţă a 
eşecului iubirii din partea mamei. Similar, 
ataşamentul lui Orin faţă de Christine se naşte din 
iubirea pe care nu a primit-o niciodată din partea 
tatălui său, ceea ce, într-o perspectivă psihanalitică 
demonstrează „sursa oedipiană a fixaţiilor lor 
erotice”.

Dar Orin îşi păstrează poziţia de „dominat” nu 
doar în raport cu tatăl, ci şi în relaţia cu sora sa. 
Complet supus ordinelor ei, nevroticul „cu 
complexe nerezolvate” va proiecta asupra Laviniei 
dragostea pe care o simte faţă de propria mamă, a 
cărei sinucidere a provocat-o. În rolul ei de soră, a 

cărei imagine e marcată de umbre ale mamei, căreia 
tinde să i se substituie, Lavinia e conştientă de 
superioritatea rigorii sale psihologice. Persuasivă în 
desfăşurarea ei discursivă, şi mizând pe forţa iubirii 
lui pentru Christine, Lavinia îşi transformă fratele 
în ucigaşul lui Adam Brant, amantul mamei lor; 
sinuciderea acesteia din urmă e asumată ulterior de 
Orin, a cărei conştiinţă e biciuită de sentimentul 
culpabilităţii. Călătoria împreună cu Lavinia pe 
insulele din sudul Pacificului nu aduce cu ea 
uitarea. La întoarcere, ei par reîncarnări fizice ale 
tatălui şi mamei lor. Lavinia îşi pune în valoare 
feminitatea, e atrăgătoare, adoptând stilul 
vestimentar al mamei ei, iar experienţa insulei 
aduce un spor de optimism, de vitalitate şi erotism. 
În schimb, Orin devine rigid în mişcări şi se 
îmbracă în negru, la fel ca Ezra: „nu vezi că eu am 
luat locul tatii acum şi tu locul mamei? Iată ce ne-a 
hărăzit soarta...” (III, act II). Dacă evoluţia lui Orin 
până în acest punct al trilogiei comportă o anume 
orbire, odată revenit din călătoria în ţinuturi exotice 
Orin va destrăma vălul falselor motivaţii care le-a 
determinat destinul, acuzându-şi sora de trădare şi 
de instigare la crimă pasională. Oripilată de 
impulsul oedipian al fratelui, acum el vede în 
Lavinia pe mama sa, Lavinia ar vrea ca acesta să se 
sinucidă. Vinovat şi bântuit, Orin îşi ia viaţa în 
acelaşi mod în care a făcut-o mama lui.

Într-un acces pasional, Lavinia îi cere lui Peter să 
se căsătorească în chiar ziua înmormântării lui 
Orin. Într-un discurs eliptic, disperat pasional, în 
care eroina elogiază modul de viaţă „păgân” (în 
perspectivă puritană), unde „iubirea nu e un 
păcat”, ea îşi trădează mobilul real al faptelor: 
„Doreşte-mă. Ia-mă, Adam!” (III, act IV). 
Verosimilă psihologic, –  într-o ordine profund 
umană – prin faptul că argumentul secundar al 
dreptăţii, afirmat în mod repetat e adumbrit de 
sentimentul distructiv al geloziei, Electra oniliană e 
susceptibilă de un examen psihanalitic amănunţit, 
în urma căruia va descoperi sinele său real. Spre 
deosebire de Electra – oricare ar fi ea în piesele 
poeţilor tragici eleni, – Lavinia e pusă în situaţia de 
a alege nu între două moduri de a acţiona, ci între 
diferitele imagini despre sine însăşi. Astfel, 
conflictul cu alte personaje reprezintă numai 
subprodusul conflictului intrapsihic. Când orgoliul 
nemăsurat şi mistificarea sinelui se asociază cu 
factori de destin circumstanţiat într-o zonă strict 
umană, – ereditatea nevrotică, subconştient – 
urmează, inevitabil, căderea. 

Prinsă între exigenţe de sens contrar – un 
determinism emoţional şi psihologic – reflectând un 
psihic în totală neorânduială – şi un determinism 
exterior – social şi religios puritan, cu caracter 
normativ, statura Laviniei capătă unele note tragice. 
Tragismul situaţiei sale stă în greaua povară a 
responsabilităţii vinei, asumate în finalul trilogiei. 
Dacă Eschil îşi va fi plasat eroul în afara casei, în 
cetatea Atena, unde dezbaterea şi procesul pot trata 
onorabil problemele de revanşă şi justiţie, unde 
raţiunea poate prevala asupra pasiunii, la O'Neill – 
situaţia Laviniei pare mult prea încurcată spre a 
putea fi supusă judecăţii lumii.

Considerăm un exces şi totodată o limitare 
absolutizarea perspectivei psihanalitice de evaluare 
a mişcărilor psihologice abisale ale personajului, 
ştiut fiind faptul că varii confluenţe de ordin 
filosofic şi literar recunoscute de dramaturg au 
influenţat subconştientul creator în momentul 
scrierii trilogiei. Astfel, o perspectivă alternativă la 
cea psihanalitică poate în egală măsură să dea 
seamă despre consecinţele dramatice ale unei 
existenţe trăite inautentic. Proiectarea unui sine 
abscons în euri iluzorii, absenţa capacităţii de 
introspecţie şi problematizare, orientarea gestului 
în virtutea sentimentelor de gelozie şi ură – ar putea 
constitui motivele unei culpabilităţi primare, 
ireductibile: nu determinism emoţional, nici social, 
nici religios – ci determinism intelectual, în lumina 
căruia faptele protagonistei nu sunt scuzabile, nu 
pot fi ispăşite, iar destinul ei nu mai apare ca fiind 
tragic. Aflată sub tirania „sinelui elementar”, erotic, 
deci în afara unei epuizări de tip intelectual, Electra 
oniliană ratează „ridicarea de la eu la sine”, tocmai 
din cauza pluralităţii şi stranietăţii eurilor/imagini 
despre sine.

Eugene O'Neill, 
Din jale se întrupează Electra 
Electra şi pluralitatea tragică a eu-rilor

Februarie 2010
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arheologia spiritului
Moartea care desăvîrşeşte

Bogdan Mihai MANDACHE

Dintotdeauna oamenii au căutat să dea sens unui 
fenomen greu de cuprins şi deopotrivă greu de 
explicat-moartea. De la străvechile texte sapienţiale 
pînă la texte de dată recentă ale antropologilor, 
filosofilor, teologilor şi istoricilor, istoria gîndirii este 
marcată de o continuă strădanie de descifrare a 
misterelor morţii. Totuşi, pentru istoria mentalităţilor, 
tema morţii este una de dată relativ recentă, ea 
impunîndu-se odată cu "noua istorie", cu studiile 
fundamentale ale lui Philippe Ariès (Essais sur 
l'histoire de la mort en Occident du Moyen Age à 
nos jours şi L'homme devant la mort), apărute la 
mijlocul deceniului al VIII-lea al secolului trecut.

În esoterismul vechiului Egipt, moartea era un 
element al ordinii lumii; puterile care existau înainte 
de apariţia acestei ordini, cum ar fi divinităţile, nu 
erau supuse morţii şi cunoşteau o regenerare 
permanentă. Moartea trebuia "trăită" ca transformare 
şi iniţiere. Prima frază din Textele piramidelor este 
edificatoare în acest sens: "Faraon, tu nu ai plecat 
mort, tu ai plecat viu" şi pune în lumină victoria 
asupra morţii, atotputernicia vieţii, călătoria către 
viaţă în eternitate. Faraonul scapă timpului ucigător, 
căci este un spirit luminos, neperisabil. Un frumos 
paragraf evocă trecerea faraonului printr-o moarte 
aparentă care precede învierea: "O, rege Osiris, tu ai 
plecat (dar) vei reveni,/ Tu ai adormit (dar) te vei 
trezi". Faraonul este capabil să depăşească frontierele 
morţii, dovedind că moartea nu este un obstacol de 
netrecut, nici un capăt.

Cel mai cunoscut mit egiptean al învierii divine 
este cel al lui Osiris: "Osiris este activitatea vitală 
universală, fie terestră, fie cerească. Sub forma vzibilă 
a unui zeu, el coboară în lumea morţilor pentru a le 
permite regenerarea, şi în sfîrşit învierea în slava 
osirică, deoarece orice mort dezvinovăţit este un 
germene al vieţii în profunzimile cosmosului, la fel 
cum este bobul de grîu în profunzimile pămîntului", 
scrie Albert Champdor. Osiris este ucis de fratele său 
Seth, iar trupul său este tăiat în bucăţi şi acestea 
aruncate în Nil. Osiris simbolizează drama existenţei 
umane şi triumful periodic asupra morţii, după cm 
avea să scrie Mircea Eliade: "Avem de a face cu o 
îndrăzneaţă valorizare a morţii, asumată de acum 
înainte ca o transmitere exaltantă a existenţei 
întrupate. Moartea desăvîrşeşte trecerea de la sfera 
neînsemnatului la sfera semnificativului. Ceea ce 
contează pentru noi este faptul că Osiris devine 
progresiv modelul exemplar nu numai al suveranilor, 
ci şi al fiecărui individ. Osiris devine modelul tuturor 
celor care speră să înfrîngă moartea".

 Una dintre cele mai 
emoţionante legende ale 
lumii antice este cea a zeiţei 
Iştar, principiu al 
feminităţii, zeiţă a 
fecundităţii şi a fertilităţii. 
Iştar, zeiţa cetăţii Erek, 
căsătorită cu ciobanul 
Dumuzi, se hotărăşte să 
coboare în Infern pentru a 
lua puterile surorii mai 
vîrstnice, Ereşkigal; Iştar se 
îndreaptă către "Casa 
întunecată, locuinţa lui 
Irka,/ Către casa pe care 
nimeni n-o mai părăseşte, 
cînd a intrat,/ Către calea 
pe care nu te mai poţi 
întoarce înapoi,/  Către 
casa în care cei intraţi sînt 
lipsiţi de lumină". Ajunsă la 
palatul lui Ereşkigal, pe 
măsură ce trece de cele 
Şapte porţi, paznicul o 
despoaie de veşminte şi de 
însemnele sale. Despuiată 
de orice "putere", Iştar este 
pironită de privirea 
ucigătoare a surorii sale. 
Întrucît întreaga viaţă era ameninţată prin dispariţia 
zeiţei dragostei şi a fertilităţii, zeii intervin şi Iştar este 
readusă la viaţă. Legenda zeiţei Iştar îi prilejuieşte lui 
Oswald Wirth interesante consideraţii: "Un sens 
esoteric profund se leagă de foarte vechiul poem al 
coborîrii lui Iştar în Infern. Plictisită de frivolitate, 
zeiţa babiloniană se îndepărtează de cei vii şi se 

cufundă într-o şedere printre morţi. Ea se loveşte aici 
de şapte porţi, pe care nu le poate trece decît 
despuindu-se puţin cîte puţin de metale şi de 
veşminte. Ea se prezintă astfel într-o stare de absolută 
goliciune în faţa Reginei Infernurilor, sora sa, care, 
după ce a provocat-o pe Iştar să se revolte 
reproşîndu-i greşelile sale, o pedepseşte împovărînd-
o cu toate relele şi reţinînd-o ca prozonieră. Acest mit 
face aluzie la reînnoirea primăvăratecă a vegetaţiei; 
dar nu am avea dreptate dacă nu i-am atribui o 
deschidere mai subtilă. Coborîrea în Infern, 
despuierea, apoi restituirea metalelor, moartea şi 
învierea, marchează fazele programului constant al 
tuturor iniţierilor. Să considerăm deci povestirea, a 
cărei versiune asiriană a fost păstrată integral, ca 
primul inel al acestui lanţ de texte iniţiatice care ajung 
în final la legenda lui Hiram." 

 În toate marile tradiţii religioase ale omenirii s-a 
încercat să se dea sens morţii vorbindu-
se fie de nemurire, fie de un "dincolo"; 
aşa au apărut eshatologiile atestate în 
numeroase religii, numai în creştinism 
apărînd ideea unui Dumnezeu care 
triumfă asupra morţii în şi prin moartea 
însăşi. Este însă necesar să subliniem că 
înainte de constituirea unui sens creştin 
al morţii şi de elaborarea unei teologii a 
morţii este firesc să se ţină seama de 
experienţa biblică a morţii în ansamblu. 
Textele biblice vechi nu sînt totdeauna 
armonioase în ceea ce priveşte 
experienţa morţii, care este văzută ca 
încheiere naturală a vieţii, ca încercare 
şi ca nenorocire, YHWH fiind stăpînul 
vieţii şi al morţii: "Eu omor şi înviez, eu 
rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate 
scăpa din mîna Mea!" (Deuteronomul 32, 
39). Faţă de textele Vechiului 
Testament, Noul Testament reţine cel 
de-al doilea aspect al morţii-puterea 
păcatului care face din moarte o 
întrerupere absurdă. Una din 
afirmaţiile patristice clasice este că 
moartea este o consecinţă a păcatului, 
idee prezentă şi Gaudium et spes: "În faţa 
morţii, enigma condiţiei umane îşi atinge culmea. Mai 
mult, credinţa creştină ne învaţă că moartea 
trupească, de care omul ar fi fost scutit dacă nu ar fi 
păcătuit, va fi învinsă atunci cînd mîntuirea,pierdută 
din vina lui, îi va fi redată de atotputernicul şi 
milostivul Mîntuitor". 

Legenda lui Hiram este una de dată relativ 
recentă, ea intrînd în conştiinţa europeană modernă 
în primele decenii ale secoluli al XVIII-lea. Hiram, 
meşteşugar genial, este un personaj biblic menţionat 
în Cartea regilor III şi în Cronici II, în legătură cu 
construcţia Templului de la Ierusalim, în timpul 

domniei regelui Solomon: 
"Şi a trimis regele Solomon 
şi a luat pe meşterul Hiram 
din Tyr. Acesta era fiul unei 
văduve din seminţia lui 
Neftali. Tatăl lui, un tirian, 
era arămar; era şi Hiram 
plin de pricepere, cu 
meşteşug şi cu ştiinţa de a 
face orice lucru din aramă. 
Şi a venit la regele Solomon 
şi a făcut tot felul de lucruri. 
A turnat pentru pridvor doi 
stîlpi de aramă. Şi a aşezat 
stîlpii în pridvorul 
templului, punînd un stîlp 
în partea dreaptă şi dîndu-i 
numele de Iachin; şi pe 
celălalt stîlp în partea stîngă, 
dîndu-i numele de Boaz" (III 
Regi 7, 13-21). Odată 
terminate capodoperele sale, 
Hiram Abif iese din istorie, 
dar figura sa intră în 
legendă, viaţa şi moartea sa 
se transformă în mit 
iniţiatic, devin mitul 
fondator al noii instituţii 
speculative care se 

răspîndea cu repeziciune în Europa începutului de 
veac XVIII.

Moartea maestrului este una simbolică, dar are 
menirea de a aminti că reactualizează misterul 
original. Moartea iniţiatică este repetiţia dramei 
primordiale care aminteşte necesitatea morţii pentru 

a accede la o altă înţelegere a universului. În aplicarea 
simbolică a mitului la ceremoniile iniţiatice, 
candidatul trebuie mai întîi să moară pentru sine, cele 
trei lovituri din legenda lui Hiram simbolizînd 
întreita lui moarte: fizică, sufletească şi mentală. Dar 
ca orice moarte iniţiatică, aceasta premerge renaşterii 
într-un nou Hiram. Taina lui Hiram, cuvîntul căutat 
al maestrului constau în această lege a devenirii 
lăuntrice, în căutarea integrităţii personale şi 
transformarea spirituală: învestit cu calităţile lui 
Hiram, iniţiatul devine la rîndu-i Maestru.

 Mitul lui Hiram, prin puterea sa sugestivă şi prin 
frumuseţe, nu putea să nu hrănească imaginarul 
prozatorilor şi poeţilor romantici; una dintre cele mai 
izbutite redări literare, admirabilă prin plasticitatea 
formulărilor, este povestea orientală "Makbenah" din 
capitolul "Nopţile Ramazanului" din volumul 
Călătorie în Orient, al lui Gerard de Nerval. La 

capătul unei zile de muncă, 
Adoniram, sub acest nume apare 
Hiram în povestirea lui Gerard de 
Nerval, inspectează şantierul. 
Încercînd să iasă prin poarta de la 
occident, Adoniram este oprit de un 
companion care îi cere cuvîntul de 
trecere al maeştrilor; refuzînd să 
divulge acest secret, Adoniram este 
lovit în cap cu un ciocan. apoi, la 
porţile din nord şi de la răsărit alţi 
doi companioni îi cer din nou parola, 
sînt refuzaţi şi în cele din urmă 
Adoniram este omorît. Cei trei 
asasini au îngropat trupul lui 
Adoniram, unul dintre ei înfigînd în 
pămînt o ramură de acacia. După 
cîteva zle de căutări, trupul lui 
Adoniram este descoperit, iar cei care 
l-au căutat au jurat că primul cuvînt 
rostit de unul dintre ei va deveni 
noul cuvînt de trecere: acesta avea să 
fie Makbenah.  

Moartea inspiră teamă, oroare, 
angoasă, teroare, căci "Cine nu ştie, 
cine nu refuză/ Acest vid craniu şi-
acest rîs etern!" ( Paul Valery, 

Cimitirul marin). Moartea este pentru noi non-
existenţa absolută, este ceva de negîndit, este neantul 
absolut, abolirea existenţei şi a fiinţei individuale, 
marea tăcere eternă: "Cum nu ştiu de unde vin, nu 
ştiu încotro mă îndrept. Ştiu numai că ieşind din 
această lume, cad pentru totdeauna în neant, sau în 
mîinile lui Dumnezeu", spunea Pascal. Moartea este 
singura realitate, singura certitudine pe care omul o 
uită de cele mai multe ori, forţînd ideea nemuririi: 
"Tu, neagră nemurire poleită,/ Consolatoare-
ngrozitor boită,/ Ce faci din orice moarte sîn 
matern,/ Minciună mîndră şi pioasă scuză!" (Cimitirul 
marin). Omul a născocit această idee de nemurire şi 
eternitate care a luat diverse forme şi s-a exprimat 
prin credinţe religioase şi idei filosofice: ideea învierii 
în trup, ideea reîncarnării, a nemuririi sufletelor, a 
palingenezei nu aparţin unor timpuri ancestrale; 
Spinoza spunea că "sufletul uman nu poate să piară 
în întregime ca trupul; rămîne ceva din el, ceva etern", 
iar Jaspers credea că a filosofa înseamnă a inventa o 
idee care să dea sens la ceea ce nu are sens.

Eshatologiile marilor religii monoteiste vorbesc 
despre o viaţă eternă, dar ceea ce putem înţelege din 
legenda lui Hiram este că omul poate să-şi 
construiască viaţa, dacă mai întîi ia seamă la 
finitudinea vieţii şi prezenţa morţii. Prin aceasta, 
paradoxal doar în aparenţă, moartea poate da sens 
vieţii. Sensul profund al vieţii poate fi găsit printr-o 
reflecţie, printr-o meditaţie asupra morţii. La aceasta 
trebuie să fi gîndit Montaigne, pe urmele lui Platon, 
cînd a scris: "A filosofa înseamnă a învăţa să mori. A 
învăţa să trăieşti şi a şti să mori sînt fără îndoială unul 
şi acelaşi gînd". Moartea lui Hiram arată că tot ceea ce 
omul gîndeşte şi face, trebuie să fie gîndit şi trăit în 
lumina morţii, în sensul gîndului lui Malebranche: 
"moartea care ne închide ochii ne deschide spiritul". 
Ucenicia vieţii şi a morţii sînt două faţete 
indisociabile ale unui adevăr căruia Hiram îi este 
deopotrivă martor şi semn, pentru că ne învaţă să 
trăim viaţa nu sub aspectul spaţiului şi al timpului, ci 
sub aspectul eternităţii, sub specie aeternitatis, cum 
spunea Spinoza. În anul 1814, Goethe scria poemul 
Nostalgie preafericită, în care ultimul catren este o 
trimitere evidentă la legenda lui Hiram. Aminteam că 
taina lui Hiram este legea devenirii lăuntrice. Poemul 
lui Goethe se încheie cu un vers care pentru mulţi a 
rămas straniu şi care încă dă de gîndit: "Mori şi 
devino!" 

Februarie 2010
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Dacă am face o retrospectivă a vieţii lui Mircea 
Eliade, constatăm lejer că marele savant, Eliade, 
dintr-o existenţă de 79 de ani, a petrecut în România 
numai 31 de ani, restul de 48 de ani s-au derulat în 
India, apoi, în Anglia, Portugalia, Franţa şi în USA 
(ţară în care a trăit ultimii 30 de ani, 1956 – 1986). 
Aparţinând unei generaţii fulminante – generaţia '27 
-, Mircea Eliade s-a remarcat ca un tânăr iconoclast 
care a reuşit să-şi facă un nume în cultura 
românească, apoi, în aceea universală. Revenind din 
India, în 1931, Eliade a petrecut aproape încă un 
deceniu productiv în ţara-i de obârşie, implicându-
se în susţinerea de conferinţe în cadrul grupării 
„Criterion”, activitate publicistică susţinută în 
multiple periodice, publicarea unor volume de 
proză care-i vor spori prestigiul de scriitor, apoi, 
activitatea de asistent al magistrului său preferat, 
Nae Ionescu, care „te silea să gândeşti”. La pagina 287 
există o caracterizare a cursurilor şi seminariilor lui 
Mircea Eliade pe baza unor mărturii. Teza despre 
Yoga („Indubitabil – monografia despre Yoga, redactată 
în limba franceză, e prima sa operă ştiinţifică prin care a 
intrat pe calea regală în lumea savanţilor”, p. 141, iar la 
paginile 214 – 215 este citat R. Pettazzoni), vaga 
simpatie politică pentru legionari şi scrierea unor 
articole favorabile acestora, într-o epocă când 
legionarismul (după cum declarase Vintilă Horia 
într-un interviu din Cotidianul anilor '90, din secolul 
precedent se bucura de mare vogă, iar cine avea 
simpatii comuniste era ridiculizat), avusese priză la 
tinerimea română prin redresarea morală a ţării 
(prin religie şi muncă), şi lupta contra politicienilor 
corupţi. Scrie deci dl. Mircea Handoca: „Aceste cinci 
texte (şi cele opt din 1937) ne îndreptăţesc să aruncăm cu 
pietre în autor? Să ne amintim că ele au fost scrise într-o 
perioadă când legionarii erau hăituiţi, erau suspectaţi, 
percheziţionaţi, arestaţi”, p. 80. A urmat detenţia în 
lagărul de la Miercurea Ciuc. Nu trebuie omise 
studiile de istorie a religiilor, vizitele de 
documentare în diferite biblioteci europene etc. În 
sfârşit, părăsind România (Eliade a mai revenit o 
singură dată în vara anului 1942 cu un mesaj al lui 
Salazar către Mareşalul Antonescu), Eliade a lăsat în 
ţară o bogată bibliotecă şi o arhivă, care, probabil, 
vor provoca încă multe surprize documentare. De 
respectiva arhivă, aflată în custodia d-nei. Corina 
Alexandrescu, până în 1989, s-a ocupat, cu 
îngăduinţa lui Eliade, din 1981, dl. Mircea Handoca, 
un distins cercetător şi editor de volume consacrate 
idolului său, apoi studii şi articole răspândite în 
diverse reviste, de predilecţie în România Literară şi 
Jurnalul Literar. Printre ultimele sale contribuţii se 
numără şi volumul Pagini regăsite*. Titlul volumului 
provine, de fapt, de la eseul publicat de Eliade în 
Vremea (4 decembrie 1938), cu ocazia regăsirii unui 
carnet pierdut: „Nimic nu mi-ar fi plăcut mai mult 
decât să clasez, să copiez şi să amplific fragmentele 
acestea pe care le scriu întotdeauna grăbit, entuziasmat, 
convins fiind că notezi un gând de mare preţ, şi le 
regăseşti la o eventuală recitire palide, fracturate până la 
desfigurare, reci, depărtate de tine...” (p. 197), dl. 
Mircea Handoca caută să repună în circulaţie câte 
ceva din scrierile eliadeşti anterioare perioadei 
premergătoare plecării din ţară a lui Eliade. Astfel, 
aceşti ani de publicistică fertilă (1932 – 1940) au 
rămas, în bună parte, necunoscuţi marelui public, 
încât acţiunea d-lui. Mircea Handoca de a 
reactualiza această parte a operei lui Eliade este 
întru totul binevenită, deoarece multe dintre 
problemele abordate de Eliade sunt valabile şi 
astăzi. Volumul în chestiune este structurat în două 
părţi şi este precedat de un Cuvânt înainte în care 
dl. Mircea Handoca ne dezvăluie că cercetările 
dumisale asupra operei lui Eliade depăşesc patru 
decenii, apoi, corespondenţa cu Eliade, din 1968, 
descoperirea şi publicarea unor lucrări inedite 
constituie „rostul cărţii de faţă”. Aşadar, în cele ce 
urmează ne vom referi la conţinutul celor două părţi 
ale volumului de faţă. Familiarizat, prin urmare, cu 
problemele Indiei, Eliade este invitat de către Ionel 
Jianu să conferenţieze despre umanismul lui 
Rabindranath Tagore (1861 – 1941), pe care l-a 
cunoscut personal prin vizita pe care i-a făcut-o 
împreună cu Surendranath Dasgupta la 
Shantiniketan (Sălaşul păcii). Conferinţa s-a bucurat 

de mare succes, sala arhiplină, la sfârşit Constantin 
Noica îi atrage atenţia că pronunţase greşit unele 
cuvinte (v. Mircea Eliade, Memorii, 1907 – 1960, 
Humanitas, 1997, pp. 225 – 226). Scrie apoi, în 
„Spiritualitate şi mister feminin” despre Krishtnamurti 
(1895 – 1986). Atât Tagore cât şi Krishnamurti 
vizitaseră România, ocazie de a susţine câte o 
conferinţă. Krishnamurti fusese invitatul Societăţii 
Teozofice din România (condusă de d-na. 
Vasilescu), iar conferinţa ţinută la Ateneul Român a 
fost audiată de un public select în frunte cu Nicolae 
Titulescu. Krishnamurti rezuma: „Mă bucur că sunt 
judecat atât de diferit în ambele părţi ale lumii; aceasta 
probează că Adevărul nu este nici occidental, nici oriental 
(...). Adevărul nu poate fi limitat de frontiere, de rase, de 
dogme, de biserici (...). Omul trebuie să aspire a pierde 
simţul eu-lui care îi ascunde Adevărul şi îl împiedică să 
răzbească până la el. Adevărul nu se află într-un loc 
anumit. El nu ţine de timp ca să se descompună în trecut, 
prezent şi viitor. El este clipa insesizabilă şi totuşi atât de 
reală a prezentului imediat, în afara duratei, clipă care 
conţine Adevărul. Adevărul se află acolo unde nu este < 
ego >, unde nu este < eu >. (...). Această împlinire 
această desăvârşire nu este rezervată nici unei elite de 
iniţiaţi sau de supraoameni. Orice om eliberat de iluzia < 
eu-lui > poate s-o atingă. Christ şi Budda sunt numai 
nume date unor oameni care au înţeles Adevărul!” (v. 
„Krishnamurti în România”, în „Litere, arte, idei”, nr. 
26, 17 iulie 1995, p. 5). Dintre aceste articole ale lui 

Eliade „Contra dreptei şi contra stângii” (apărut în 
Credinţa, 14 februarie 1934) se distinge prin 
condamnarea demagogiei: „Ce căutăm noi la dreapta 
sau la stânga – n-am înţeles niciodată. Cum putem noi 
imita hitlerismul care persecută creştinătatea, sau 
comunismul care incendiază catedralele – îmi stă mintea 
în loc, dar nu înţeleg. Huligani şi barbari sunt şi 
comuniştii incendiatori de biserici – ca şi fasciştii 
prigonitori ai evreilor. Şi unii şi alţii calcă în picioare 
omenia, credinţa intimă pe care e liber să o aibă fiecare 
individ. Şi unii şi alţii se răscoală teluric contra 
sâmburelui dumnezeiesc din fiecare om, contra credinţei 
şi omeniei lui” (p. 41). Citat semnificativ care-l 
disculpă pe Eliade de acuzaţiile de simpatii fasciste 
sau antisemite. În 1936, Eliade scrisese admirativ 
despre Moses Gaster care dăruise Academiei 
Române colecţia sa de manuscrise româneşti. 
Asupra lui Gaster, Eliade a revenit în 1939 la 
stingerea sa. Mai târziu, l-a ajutat pe Theodor Gaster 
să tipărească o carte la Payot (1952). Eliade revine 
„Câteva cuvinte mari” (Vremea, nr. 341, 10 iunie 1934): 
„De revoluţii politice şi politizante ne-am săturat. De 
revoluţii care să copieze pe Lenin sau pe Hitler ne-am 
intoxicat. Cred că nu e tânăr conştient din această ţară 
căruia nu i se fi acrit de atâta Karl Marx, de atâta 
Mussolini, de atâta comunism, fascism, corporatism, şi 
mai ştiu eu ce. Am dori să mai auzim şi altceva decât 
acelaşi etern distingo între < dreapta > şi < stânga >, 

între revoluţie proletară şi revoluţie naţională” (pp. 41 – 
42). În fine, multe dintre problemele acelei epoci 
sunt valabile şi astăzi: intelectualitatea, scriitorii, 
studenţii au condiţii precare de viaţă şi studiu, 
situaţie, care se răsfrânge în pregătirea intelectuală 
insuficientă şi de slabă calitate, încât Eliade scrie cu 
năduf că studenţii bulgari şi unguri au la dispoziţie 
„biblioteci serioase”, în timp ce, ai noştri se 
informează după cărţi „de-a şaisprezecea mână”, iar 
un savant român se prezentase în Occident cu o 
„descoperire” deja veche de zece ani! (p. 42). 
Clientelismul politic funcţiona  bine atunci ca şi 
astăzi, de altfel, Eliade exemplificând cu situaţia lui 
Haig Acterian, autor al unor eseuri despre Molière  
şi Shakespeare, devine în 1940 director al Teatrului 
Naţional din Bucureşti, apoi, este trimis pe front, în 
linia întâi, unde dispare. Printre savanţii străini 
cunoscuţi de Eliade în India a fost Giuseppe Tucci 
întâlnit în casa lui Dasgupta, cu care a revenit în 
1931 în Europa, cei doi, Tucci şi Eliade, dându-şi 
întâlnire în 1933, în India, dar Eliade nu s-a mai 
întors niciodată acolo. Evident, în pofida succesului, 
Mircea Eliade a avut parte şi de detractori: Victor 
Iliu şi Anton Dumitriu (a se vedea şi volumul de 
Memorii al lui Mircea Eliade, Capitolul XIV „Când 
un scriitor împlineşte treizeci de ani”). După moartea 
lui Nae Ionescu (15 martie 1940), Mircea Eliade este 
ajutat de Constantin C. Giurescu (la sugestia lui 
Alexandru Rosetti) să plece la Londra (10 aprilie 
1940). În „Jurnal de călătorie” (Ed. Cartea Românească, 
1971, pp. 98 – 101), Giurescu povesteşte că aflat în 
USA (30 septembrie – 5 noiembrie 1968) l-a contactat 
telefonic pe Eliade („Mai ştiam că avea simpatii de 
dreapta, fără însă să fi acţionat efectiv, pe teren ca alţii”) 
pentru a-l revedea, însă Eliade s-a scuzat că este 
ocupat la facultate. Rămânând în exil în 1945, Eliade 
se integrează în presa românească existentă în 
diferite ţări din Europa şi America de Sud, scriind 
admirativ despre Eminescu: „Petrolul şi aurul nostru 
pot într-o zi seca. Grâul nostru poate fi făcut să crească şi 
aiurea. Şi s-ar putea ca, într-o zi, nu prea îndepărtată, 
strategia mondială să sufere asemenea modificări încât 
poziţia noastră de popor de graniţă să-şi piardă 
însemnătatea pe care o are de un secol încoace; cu alte 
cuvinte, România să-şi piardă pentru totdeauna orice 
şansă de a mai juca un rol activ în istoria universală. 
Toate acestea s-ar putea întâmpla. Un singur lucru nu se 
mai poate întâmpla: dispariţia poemelor lui Eminescu. Şi, 
cât timp va exista undeva prin lume, un singur exemplar 
din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru 
este salvată” (pp. 99 – 100). În timpul şederii la Paris, 
Mircea Eliade cunoaşte îndeaproape pe Georges 
Dumézil, cu care ulterior după stabilirea în USA s-a 
aflat în corespondenţă (a se vedea în acest sens 
scrisorile publicate de dl. Florin Ţurcanu în România 
Literară nr. 20, 24 – 30 mai, 2000, pp. 12 – 13), apoi pe 
alţi orientalişti francezi: Louis Renou, Paul Masson – 
Oursel, Jean Filliozat şi pe suedezul Stig Wikander. 
Partea a doua a volumului este la fel de captivantă, 
dezvăluie noi „pagini regăsite” despre Lucian Blaga, 
studii despre mandragora, Romanul adolescentului 
miop, Prefaţa la Noaptea de Sânziene, prima 
variantă a Nunţii în cer şi un grupaj de scrisori 
dintre care se disting acelea ale regretatului 
Cicerone Poghirc (1928 – 2009). Semnalăm în final 
următoarele inadvertenţe: p. 23, Schlieman (lipseşte 
un „n”), la pagina 25 este citat Alexandru Philippide 
cu Istoria poporului român (poate „Originea 
românilor”), p. 30 „îmbulzeala aceia”, citatul este 
preluat din Memorii, însă nu e reprodus corect: 
„îmbulzeala şi ciorchinii aceia”, şi „rândurile din faţă 
erau tixite” (ticsite), p. 31 menţionează exilul şi 
sinuciderea lui Ştefan Zweig în Elveţia (de fapt, în 
Brazilia), pp. 36 – 37 este amintit Lucian Bogdanov 
(cunoscut din Memorii şi Şantier, dar apare şi în 
Nopţi la Serampore), căruia i-ar fi plăcut să vină la 
Bucureşti ca profesor de limbi orientale. Bogdanov 
şi Eliade i-au scris în acest sens lui Nicolae Iorga fără 
să primească răspuns (v. Memorii, Humanitas, 1997, 
p. 209), p. 104 „În 1970 în Prodromos apare articolul < 
Profesorul Nae Ionescu - 30 de ani de la naştere... >” de 
fapt, de la deces, p. 165 se înţelege că Mircea Eliade 
aflase la 13 februarie 1962 despre moartea lui Vasile 
Voiculescu, însă poetul a murit în 1963, p. 214 
(Petazzoni, corect Pettazzoni), p. 294, Mircea Eliade 
invitat să vorbească despre umanismul lui Tagore 
cu ocazia celei de a şaptezeci şi noua aniversări a 
poetului indian, însă Tagore, 1861 – 1941, avea în 
1932 numai 71 de ani. În 1913, Tagore primise 
Premiul Nobel, iar în 1926 trecuse prin România. 

Paginile regăsite 
ale lui Mircea Eliade

Ionel SAVITESCU 

restituiri
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Educaţia artistico – plastică şi estetică a fost şi este o 
preocupare constantă pentru învăţământul pre-
universitar de la noi. Dezvoltate într-un ritm fără 
precedent, mai ales după 1989, şcolile şi liceale dispun, 
astăzi la noi, de o gamă variată de specialişti (arte 
plastice, arhitectură, muzică, coregrafie, teatru) şi atrag 
un număr mare de elevi. Aceşti tineri talentaţi pot 
beneficia astfel, de o îndrumare de specialitate corelată 
cu disciplinele de cultură generală, iar finalitatea 
scontată este formarea şi instruirea elevilor pentru a 
devenii, sub imperativul concursului de admitere, mai 
întâi elevi ai colegiului de artă, iar apoi studenţi la 
facultăţile de specialitate. 

Pentru acest domeniu educaţional, o benefică 
întâlnire cu rol formativ o constituie expoziţia tematică 
de specialitate; această manifestare creativ - instructivă 
oferă şi posibilitatea unei evaluări profesionale la 
nivelul fiecărei unităţi, chiar dacă nu sunt relevante, 
datorită facturii competiţionale, urmările finale ale 
manifestării expoziţionale dovedesc valoarea 
participanţilor creatori, cei bine pregătiţi, cei care sunt 
învingători şi datorită unei participări onorabile. 

Astfel, în ambianţa elevată a Palatului Culturii, la 
Galeria Bibliotecii ,,Gheorghe Asachi” – Iaşi, mai poate 
fi vizionată Expoziţia ,,Acasă la noi”, unde expun 
elevii Şcolii nr. 52 din Chişinău, îndrumaţi de prof. Lily 
Prisacaru, câştigătorii marelui premiu pentru pictură al 
Concursului Naţional de Artă plastică ,,N.N. Tonitza”, 
alături de membrii Cercului de Artă plastică ,,N.N. 
Tonitza”, de la Şcoala ,,B. P. Haşdeu”, îndrumaţi de 
prof. Mihai Zaiţ, în calitate de organizatori ai 
concursului (vezi, T. Haşegan, în ,,Cronica”, 
decembrie, 2009, p. 7).

O altă interesantă şi valoroasă colaborare cu 
omologii noştri, pe plan profesional şi artistic, o 
constituie expoziţia de grup intitulată sugestiv ,,Să ne 
ţinem de neam”, a unor artişti-profesori din Chişinău, 
care au adus pe simezele Galeriei de Artă ,,N. N. 
Tonitza”, de la Şcoala ,,B.P. Haşdeu” - Corp A, lucrări 
de pictură, grafică şi arte decorative. Concentrând 
tradiţiile unei Şcoli de artă de prestigiu, regăsim artişti 
plastici de marcă care au şi o contribuţie consistentă în 
domeniul învăţământului de artă.

Astfel, Ecaterina Ajder ne demonstrează, de mult 
timp, preocupări artistice care vizează deopotrivă 
artele decorative şi pictura, având drept caracteristică, 
de cele mai multe ori, prezenţa unui puternic filon 
folcloric românesc, interpretat cu inteligenţă şi 
sensibilitate în spirit contemporan (Geneza, 
Sărbătoaret). Eleonora Brigalda (Barbas), o prezenţă 
constantă în peisajul artelor de la noi, îmbină creaţia 
artistică cu cea teoretică, având şi titlul ştiinţific de 
doctor în istoria artei. Pe simezele galeriei aduce, 

acum, zâmbetul florilor din naturi statice şi nostalgia 
peisajului (Zambile, Lalele, Peisaj rural), iar apoi ne 
incită la meditaţie cu o temă alegorică în contraste 
foviste (Moldova). Anatol Mocanu este expresiv în 
cromatică cu o peisagistică de formulă rustică (Valea 
cu izvoare, Biserica veche). Angela Frumosu este 
pătrunsă de spiritul simbolist într-o rafinată 
compoziţie cromatică (Pomul vieţi ) Lili Prisacaru 
valorică tehnica tradiţională a graficii într-o interesantă 

şi rafinată formulă picturală (Plai, Melc). Elena 
Samburic este animată, aici, de spiritul decorativ în 
compoziţie şi natură statică de mare densitate 
cromatică (Madam, Desert). Ştefan Popa ne apare ca 
un mare iubitor de flori pe care le concertează în 
compuneri luxuriante şi poezie cromatică (Crizanteme, 
Nevăstuici), iar în final, dar cel din urmă, Teodor 
Macari ne demonstrează virtuozitate în tema peisajului 
de factură realist – impresionistă cu un ,,plein -aire” 
savuros în tente vaporoase. 

Din punct de vedere valoric, creaţia artistico – 
plastică a expozanţilor, demonstrează, înainte de toate, 
măiestrie, dăruire şi cunoaştere. Deşi sunt prezente 
tehnici şi abordări stilistice diferite se poate constata o 
corelaţie plastică de concepţie modernă între lucrări. 
Artiştii creatori sunt implicaţi şi în cunoaşterea 
fenomenului artistic contemporan, se presupune a fi la 
curent cu cele mai noi evenimente artistice cu evoluţia, 
în general, a orientărilor şi direcţiilor artistice 
contemporane. De asemenea, sunt benefice contactele 
cu elemente şi noţiuni care provin din alte domenii, şi 
care pot contribuii, chiar printr-o succintă 
documentare, la îmbogăţirea conţinutului de idei, la 
conturarea mesajului transmis de opera de artă, 
contribuind astfel la combaterea unor fenomene nocive 
şi la educaţia în diferite domenii.

Expoziţia, prin grupul de participanţi, artişti 
profesionişti, oferă publicului iubitor de artă modernă 
şi contemporană, universul specific al unei valoroase 
şcoli de artă plastică modernă, dar şi riguroasă, 
marcată cu vigoare de tradiţiile picturii şi sculpturii 

româneşti din perioada interbelică. De altfel, legată 
organic de natura, realitatea şi spiritualitatea 
românească, arta modernă şi contemporană de la noi a 
exprimat mereu un fond de sensibilitate specifică, o 
reală vocaţie pentru poezie, formă şi culoare în care 
Nicolae Iorga, la momentul respectiv, desluşea 
,,semnele vii ale sufletului poporului nostru, cu 
trăsăturile lui autentice”.

 Tot Şcoala ,,B.P.Haşdeu”, ne conduce mai departe, 
dar în Corpul F, unde sunt expoziţii ale elevilor şi ale 
membrilor Cercului de Artă ,,N.N. Tonitza” din şcoală. 
Tot acolo se află şi Expoziţia Colecţiei de Artă 
contemporană, cu caracter permanent, o adevărată 
pinacotecă cu lucrări donate de cei care au vernisat 
expoziţii în Galeria de Artă a şcolii. În ansamblu, 
amplele manifestări expoziţionale, din această 
prestigioasă unitate de învăţământ, sunt revelatoare 
pentru perspectivele educaţiei şi artei ieşene 
contemporane care, cultivând cu perseverenţă spiritul 
tradiţiilor noastre artistice, dezvoltă, în acelaşi timp un 
racord tot mai larg cu arta europeană contemporană. 
Aceste manifestări expoziţionale se înscriu ca un 
demers deosebit de laborios al generaţiilor de artişti – 
profesori, majoritatea afirmaţi în ultimele decenii, care 
cu tenacitate au susţinut activităţi artistice şi educative 
ridicând mereu cota conştiinţei şi probităţii 
profesionale. Acestea sunt o adevărată incitaţie la 
meditaţie asupra destinelor artei şi educaţiei actuale 
sub imperativul de gândire estetică şi semnificaţie 
umanistă, în vederea sporirii capacităţii de expresie şi 
comunicare.

Toate acestea, deoarece deschiderea cât mai largă şi 
activă a artei şi a educaţiei estetice spre problemele 
omului contemporan stimulează, în final, la modul 
creativ tendinţele de investigaţie a realităţii, favorizând 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor creaţiei, în 
care o pondere sporită o capătă genurile artelor vizuale 
de mare accesibilitate, de for public, grafica aplicată, 
artele decorative sau cele ambientale.

simeze ieşene
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Artele vizuale în şcoala ieşeană – 
valenţe ale potenţialului 
creativ şi educativ

Teodor HAŞEGAN

la ele ca să le confirme lor (şi privitorul ulterior) 
datele deja cunoscute ale percepţiei, ci mai curând să 
realizeze – cu ajutorul lor – o extindere a conştiinţei şi 
experienţei.

Pictorul Pierre Soulages mărturiseşte: „Când 
pictez nu ascult de nici o teorie; formele, culorile, 
materialul şi sinteza lor stau dincolo de posibilităţile 
limbajului, nu permit să fie exprimate. Ceea ce pot 
scrie despre aceasta nu este nimic altceva decât o 
încercare modestă de înţelegere a ceea ce mă 
emoţionează şi este o necesitate pentru mine. Lucrez 
sub conducerea unui impuls interior, a unei dorinţe 
de forme şi culori anumite, de un material anumit şi 
abia când le-am transmis pe pânză ele mă lămuresc 
de ceea ce vrem. Când opera sa ia naştere sunt 
lămurit că ceea ce năzuiesc, abia cu ocazia pictatului 
aflu ce caut”. Karel Appel spune: „Nu pot să prevăd 
ce se întâmplă, este o surpriză”.

Acestea sunt vocile a doi pictori care s-au 
desolidarizat total sau parţial de înţelegerea 
mijloacelor de reprezentare cu conţinuturile 
percepţiei.

Pictura, astfel, a artistului Corneliu Vasilescu este 
acţiunea, ca faptă, având aliat al ei aşa numita „action 
painting” a zilelor noastre. Ochiul şi mâna artistului 
participant la evenimentul creativ dau naştere unor 
„metafore intuitive”.

Ne putem referi la Schiller pentru rezumarea şi 
motivarea acestor idei: „În ochi şi în urechi, materia 
care se însinuează este deja rostogolită la o parte de 
simţuri şi obiectul se îndepărtează de noi, pentru ca 
noi să-l atingem direct cu simţurile animalice. Ceea ce 
vedem cu ajutorul ochiului şi cel al urechii este o 
formă pe care o creem noi... De îndată ce (omul) 
începe să savureze cu ochiul şi vederea capătă pentru 
el o valoare independentă, atunci el este deasemenea 
deja liber estetic şi instinctul interpretării s-a 
dezvoltat.” Pentru ce poate fi actul primar metaforă? 
În primul rând „facerea” dă lămuriri despre 
materialul de configurat. Formele primare pot fi citite 
mai curând ca metafore de prolixităţi, ale nelimitatului 
şi ale începutului haotic căruia îi este caracteristic un 
maximum de lipsă de precizie. Cu cât mai 
nediferenţiat este vocabularul, cu atât mai mare 
liberatea felurilor de citire. În realitate este însă 
„situaţia” de necomunicat a începutului” (Hegel) – 
deşi nu se poate reprezenta decât indirect, adică prin 
metafore – nu este ceva diluat sau distilat, ci un lucru 
concret. Artistul poate lua numai metaforic în 
stăpânire lumea şi conţinuturile ei.

Pictura lui Corneliu Vasilescu poate fi uşor 
integrată picturii gestului sau taşismului. Cuvântul 
„tachistes” trebuie să fi fost găsit de Fénéon când, în 
1889, (Eminescu pleca Dincolo), scria despre 
renunţarea la impresionism: „Mijloacele taşiştilor – 
potrivite să reprezinte viziunile scurgerii – au fost 
stabilite, în jurul lui 1886, de câţiva prieteni care erau 
interesaţi de o artă a sintezei şi a premeditării.”

Max Ernst a experimentat prima dată tehnica 
„dripping” – stropirea pânzei fără folosirea pensulei – 
în tabloul „Tânăr tulburat de zborul unei muşte 
.........” Dacă la început, remarca lui Duchamp, era 
vorba de un protest împotriva bâlciului estetic, putem 
afirma în fapt de apariţia unui „cal troian” în 
perimetrul artelor. Vă puteţi imagina lesne acum 40 
de ani ce „dezordine” s-a produs în arta românească, 
în lagărul contemplaţiei estetice!

Acest artist unic, face dovada construirii unui 
sistem vizual de o forţă ieşită din comun, care a a 
extins vocabularul de semne într-o proiecţie abstract 
emoţională a concretului. Acţiunea şi gestul artistului 
fascinează, expoziţia de faţă este o operă de artă.

(urmare din pagina 8)
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pună trei discuri pe linie, pe coloană sau pe diagonală. 
Negrului îi rămâne mereu posibilitatea să împiedice, în 
ultimă instanţă, planul albului. 

Făcând un salt în Epoca de Aur ateniană, chiar în 
perioada protagoniştilor acestui paradox, să ne 
amintim că Aristotel a polemizat cu Platon în jurul 
tematicii „realităţii obiective”, dar amândoi erau uniţi 
în atacul împotriva sofiştilor. Iar sofiştii cădeau pradă... 
sofismelor sau paradoxurilor. Însă n-am dezvoltat 
suficient acest subiect al „contra-atacului din faşă”.

Există în fotbalul românesc o echipă al cărui portar 
ţine mingea cam zece minute pe meci (mă refer, de 
fapt, la meciurile cu echipe serioase). Deci mai rămân 
de jucat 80 de minute în care fundaşii „bubuie” 
mingea, mijlocaşii aleargă ca roboţii după orice balon, 
recuperându-l ca să-l trimită în terenul propriu, iar 
atacanţii... Ei bine, nu există decât mijlocaşi cu sarcini 
vagi de atac şi un „vârf” care stă pe la mijlocul 
terenului  omul de contraatac. 

Când vorbesc de „bubuiala” unui balon, să nu 
credeţi neapărat că acesta trebuie trimis în tribune. Nu: 
tot în teren, pe undeva, printr-un loc gol: fragmentarea 
excesivă a jocului ar putea exaspera publicul. Ei bine, 
această echipă este chiar campioana en-titre a 
României, dovadă că strategia anti-joc este chiar 
eficientă! S-ar putea ca adversarul să aibă două idei 
strategice care se bat cap în cap şi astfel să fie mult mai 

incoerent! 

Incorectitudine politică la vârf sau la bază
Aţi înţeles, desigur, că aceşti mincinoşi ai fotbalului 

joacă la 0-0 sau la 1-0. De la 1-0 încolo, nu-i mai 
clinteşti din careul propriu iar ei cred că vreo câteva 
incursiuni spre poarta adversă rezolvă problema 
spectacolului. În noiembrie anul trecut, spaniolii de la 
F. C. Valencia au apucat să primească un gol de la 
această echipă spre sfârşitul primei reprize. Ei bine, în 
cea de-a doua s-au revărsat în valuri spre poarta 
românaşilor care inventaseră fotbalul-târâş: parcă 
stăteau în tranşee, ca la Mărăşeşti. 

Ei bine, această zgârcenie a spectacolului suprapusă 
peste schema descrisă  care mie mi se pare de-a dreptul 
ridicolă  mă face să mă uit la jocurile Stelei sau ale 
Rapidului: alea da echipe, nici un meci nu seamănă cu 
altul şi ai ce vedea! Chiar şi înfrângeri usturătoare! Fac 
parte dintr-un public şahist care nu numai că 
dispreţuieşte remizele de salon, dar şi lipsa de idei în 
atac. Ce-i drept, jocul de fotbal nu se reduce la scheme: 
personalităţile jucătorilor pot lua uneori prim-plan-ul. 
Însă prefer să-mi cheltuiesc timpul şi banii pentru o 
confruntare multistrategică, nu pentru o remiză. Lupta 
acerbă este dătătoare de viaţă. Fără război, n-ar exista 
nici un minister al apărării!

Eu spun că mint (I)

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU

Patologia mentalului este un subiect mai puţin 
clarificat decât domeniul bolilor psihice. Un subiect 
generator de imaginar virtual. Când spun „mental”, să 
nu vă ducă gândul la formulări cam absconse cum ar fi 
„mentalul colectiv”, ci la mintea noastră cea de toate 
zilele. Şi cea de pe urmă, întrucât gândirea înseamnă, 
în primul rând râz-gândire. N-o nimereşti chiar din 
prima, ba chiar te poţi „răzgâia” în răz-gândire.

Capcana logică, strategia şi anti-jocul
Şi parcă „boală psihică” sună destul de rău; în 

Germania oamenii se tratează şi pe la „cabinete 
filosofice” permiţându-şi verificarea, în faţa propriei 
conştiinţe, a „scrântelii mentale”. În titlul articolului 
întâlnim o formulă-standard destinată „ră-sucirii” 
minţilor sănătoase. Consecvenţa discursului ştiinţific 
sau religios ne obligă să afirmăm că nu minţim. Sau că 
nu minţim când afirmăm ceva. Afirmând că mint, îmi 
exprim pe faţă inconsecvenţa cu mine însumi.

Dacă nu sunt un om fals! Dacă încă mai există un 
set de adevăruri elementare care mă caracterizează! 
Dacă nu accept acest fond primar al fiinţei mele, 
exprimabil prin propoziţii adevărate, atunci n-are rost 
să continui raţionamentul. Dacă dumneavoastră 
consideraţi că afirmaţia din titlu este metaforică sau 
umoristică, puteţi întrerupe acum lectura articolului: 
aşteptările nu vă vor fi satisfăcute: chiar vreau să o iau 
în serios.

Celelalte două formulări create prin jocul negaţiei, 
„eu spun că spun” şi „eu mint că mint” rămân 
consecvente: prima dintre ele ilustrează redundanţa 
predicatului „adevărat”: (este adevărat că) spun că este 
adevărat ceea ce urmează să spun. Cea de-a doua 
formulează consecvenţa voluntară sau involuntară a 
mincinosului: dubla negaţie conduce la afirmaţie.

Formularea de mai sus a intrat în istoria logicii sub 
numele de paradoxul mincinosului: când eu spun că 
mint spun un adevăr sau un fals? Dacă este un adevăr, 
ar fi o minciună, deoarece mint; dacă este o minciună, 
aş spune un adevăr, deoarece mint că mint.

Dar schema se aplică nu numai unei singure voci; 
dimpotrivă, apare foarte des în controversa de opinii. 
Readuc în discuţie un paradox celebru, de astă dată 
dialogal, luat în discuţie de filosofii medievali: 
„Socrate, minţi!”, spune Platon. „Ai dreptate, Platon”, 
spune celălalt. Şi totuşi, cine minte şi cine spune 
adevărul?

Dacă Socrate ar spune adevărul, ar rezulta, desigur, 
că minte, din cauză că acordăm încredere afirmaţiei lui 
Platon. Dacă Socrate ar minţi, minciuna lui, corelată cu 
învinuirea lui Platon, ar conduce la adevăr. Dacă 
Platon ar spune adevărul, ar rezulta că el minte, 
deoarece Socrate îl aprobă. În toate cele trei cazuri, 
dialogul rămâne indecis, deoarece fie adevărul unei 
afirmaţii conduce la fals, fie falsul conduce la adevăr! 

Doar dacă Platon ar minţi, cele două afirmaţii s-ar 
corela şi discursul ar putea continua în linişte! Cu toate 
că nu ni s-a comunicat nici o noutate! De fapt, singura 
noutate este o învinuire făţişă, pe care suntem foarte 
adesea gata s-o acceptăm! Cercetări de ultimă oră 
acreditează faptul că, în condiţiile abundenţei de 
informaţii despre o persoană, subiecţii sunt tentaţi să 
preia şi falsuri neverificate spuse la adresa acelei 
persoane (chiar falsuri grosolane!)  în ciuda faptului că 
un prieten apropiat este victima referinţelor în cauză. 
Jurnalistul este obligat să verifice ştirea din cel puţin 
două surse. Ei bine, în relaţiile cu apropiaţii noştri nu 
ne comportăm deloc jurnalistic: suntem tentaţi să dăm 
credit bârfelor. Brusc, nu mai avem timp de verificări. 

Dacă s-ar fi derulat secvenţa 1) Socrate, zăpada este 
neagră! 2) Ai dreptate, Platon! am fi fost în posesia 
unei afirmaţii verificabile şi i-am fi „taxat” în mod 
corespunzător pe cei doi. Dar aşa, dialogul debutează 
cu un contraatac murdar.

Faptul de mai sus îmi dovedeşte cât de eficientă 
este această armă a contraatacului. În teoria jocurilor 
inteligente, se recomandă uneori ca unică strategie 
demolarea oricărui plan al adversarului  şi astfel se 
poate obţine cel puţin o remiză, dacă nu chiar câştigul: 
când adversarul vrea neapărat să câştige, trebuie să 
aplice o strategie riscantă şi astfel poate fi prins pe 
contraatac. În jocul tic-tac-toe („trei în linie”), negrul 
poate obţine remiza, oricât de mult s-ar strădui albul să 

Urgenţa diseminării între da şi nu dispare pe 
fundalul actualei democraţii: nu te mai ameninţă 
nimeni, dar rămâi, ca şi măgarul lui Buridan, la 
jumătatea distanţei între două atitudini: între stânga şi 
dreapta, conservatori şi liberali, creştini şi bigoţi ş. a. 
m. d. Din această cauză, atacul moral din preliminariile 
unui dialog, oricât de neruşinat, atinge o eficienţă ieşită 
din comun în persuadarea sau manipularea unui 
public de neavizaţi.

Schema „contraatacului dinainte pregătit” o văd 
adesea aplicată în actualităţi şi talk-show-uri. Să zicem 
că romii au mai făcut o boroboaţă şi este chemat un 
reprezentant al lor care abia aşteaptă să fie jignit de 
moderator pentru a contraataca dur în numele 
discriminării. Uneori jignirea nici nu trebuie să fie 
explicită: el te învinuieşte că ţi-a trecut prin cap să-l 
discriminezi! El, care nu respectă nici o regulă, îţi cere 
să te conformezi la tot felul de reguli bombastice 
inventate de etica lui supraetajată! 

Iată de ce corectitudinea politică nu mi se pare, totuşi, 
o băşcălie în condiţiile babiloniei morale care este 
lumea contemporană. Să nu jigneşti minorităţile şi, 
dacă se poate, să nu jigneşti pe nimeni. Aceasta este, pe 
scurt, corectitudinea politică şi mi se pare o regulă 
bună  cu toate că regula nu se poate aplica 
întotdeauna. Fie din cauze externe, fie din cauze 
interne: te-ai înfuriat, de exemplu, pe corectitudinea 
morală, care nu poate fi definită! 

Însă, repet: corectitudinea politică poate fi definită 
şi asta e bine. În confruntarea televizată Antonescu-
Băsescu (din preliminariile primei runde a alegerilor 
prezidenţiale), „vulpoiul” cu trecut milităresc îl semi-
întreabă retoric pe celălalt: „bănuiesc că înainte aţi fost 
bibliotecar...”  la care liderul liberal răspunde cu 
aplomb: „nu bibliotecar, ci muzeograf, dar este cea mai 
mică dintre greşelile dumneavoastră!” Atacul a fost, 
totuşi, cât se poate de bine ţintit şi este un contraatac în 
stilul: măi, băiatule, eu am o carieră militară şi am 
condus toată viaţa mea de până acum. Tu ce-ai condus: 
o carte sau o secretară? Poate ai impresia că îţi conduci 
partidul al cărui lider eşti! Linia de atac este 
necruţătoare în această argumentaţie. Este chiar politic 
corectă: nu te oferi să conduci un stat dacă nu ai 
experienţă de conducere.

Însă în alte contraatacuri preşedintele a fost 
incorect: când era el însuşi învinuit de minciună, 
imediat se declanşa contraatacul asupra adversarului: 
ba nu, Tăriceanu minte, Năstase minte sau această 
jurnalistă (ţigancă) minte. Psihologii ştiu că omul cu 
adevărat sincer nu-şi pune din capul locului problema 
minciunii, ci a limpezirii circumstanţelor adevărului, deci 
ceva în genul: Tăriceanu ar fi trebuit să facă asta, dar n-
a vrut să facă sau l-au împiedicat anumite împrejurări. 

Nord-americanii chiar au un concept educaţional, 
gândirea pozitivă, prin care eşti invitat să începi 
afirmativ  nu cu o contră  o dezbatere. La fel ca în 
critica de calitate, în care spui lucruri şi de bine, şi de 
rău. Ba chiar eşti invitat să spui de două-trei ori mai 
multe propoziţii afirmative decât negative, pentru că 
astfel vei pune în evidenţă şi calităţile tale, şi ale 
adversarului. Din spirit de conservare, tendinţa spre 
critică a fiecăruia dintre noi este cam de cinci ori mai 
pronunţată decât cea autocritică (este, desigur, una din 
inferenţele statistice ale psihologiei sociale). 

În plan mental, funcţionează mai degrabă schema 
din Amintirile din copilărie ale lui Creangă: minciunile 
mele erau atât de bune, încât începusem să le cred şi eu 
pe jumătate. Ca om care preţuieşte sinceritatea, pot să 
spun că n-am început niciodată vreo frază declarativă 
prin minţi. În general, se repede să te învinuiască de 
minciună cel care operează cu un dublu adevăr, deci 
cel care acceptă minciuna ca fiind necesară la un ultim 
nivel. Cel mai adesea, acest ultim nivel este cel 
individual. S-ar putea să mai fie şi un nivel ocult, ceva 
în genul „să nu ştie lumea, să ştim doar noi, 
conducătorii”  pe considerentul că ar fi un adevăr 
primejdios. 

Militarul îl poate dispreţui pe civil pentru că are o 
viaţă dezordonată şi poate să-i pretindă, bunăoară, să 
se spele sistematic pe dinţi la ora şapte dimineaţa  aşa 
cum preşedintele Hugo Chavez le recomandă 
venezuelenilor duşul de dimineaţă. Din păcate, omul 
se spală pe dinţi când vrea. Şi iarăşi, din şi mai mari 
păcate, cel care nu face duş dimineaţa poate fi declarat 
„duşmanul poporului”.
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 In Defense of Poets

What are we to do about the poets?
Life's rough on them
they look so pitiful dressed in black
their skin blue from internal blizzards

Poetry is a horrible disease,
the infected walk about complaining
their screams pollute the atmosphere like leaks
from atomic power stations of the mind. It's so psychotic
Poetry is a tyrant
it keeps people awake at night and destroys marriages      
it draws people out to desolate cottages in mid-winter
where they sit in pain wearing earmuffs and thick scarves.
Imagine the torture.

Poetry is a pest
worse than gonorrhea, a terrible abomination.
But consider poets it's hard for them
bear with them!
They are hysterical as if they are expecting twins
they gnash their teeth while sleeping, they eat dirt   
and grass. They stay out in the howling wind for hours
tormented by astounding metaphors.
Every day is a holy day for them.

Oh please, take pity on the poets
they are deaf and blind
help them through traffic where they stagger about
with their invisible handicap
remembering all sorts of stuff. Now and then one of them stops
to listen for a distant siren.
Show consideration for them.

Poets are like insane children
who've been chased from their homes by the entire family.
Pray for them
they are born unhappy
their mothers have cried for them
sought the assistance of doctors and lawyers, until they had to give 
up
for fear of loosing their own minds.
Oh, cry for the poets!

Nothing can save them.
Infested with poetry like secret lepers
they are incarcerated in their own fantasy world
a gruesome ghetto filled with demons
and vindictive ghosts.

When on a clear summer's day the sun shining brightly
you see a poor poet
come wobbling out of the apartment block, looking pale
like a cadaver and disfigured by speculations
then walk up and help him.
Tie his shoelaces, lead him to the park 
and help him sit down on the bench
in the sun. Sing to him a little
buy him an ice cream and tell him a story
because he's so sad.
He's completely ruined by poetry.

Translated by P.K. Brask & Patrick Friesen

 Pour la défense des poètes

Qu'est-ce qu'on va faire des poètes?
Les pôvres ils sont à plaindre.
Tout de noir vêtu ils nous fendent le cœur
grelottant sous des blizzards intérieurs.

La poésie est une peste atroce.
Les contaminés déambulent en se lamentant,
leurs cris empoisonnent l'atmosphère comme des fuites
de centrales nucléaires mentales. Ah la grosse fatigue
psychique!

La poésie est un tyran
qui rend les gens insomniaques et
détruit les couples mariés.
Elle entraîne les hommes dans des maisons de campagne 
abandonnées en plein hiver
où ils se morfondent munis de casques antibruit et 
cachenez. Hélas! hideuse est cette torture.

La poésie est un fléau
pire que le gonorrhée – une ignomie abominable.
Mais pensez aux poètes, ils souffrent.
Pardonnez-les!
Ils sont hystériques comme des femmes enceintes de jumeaux
au neuvième mois, ils grincent des dents pendant le sommeil, 
mangent de la terre et de l'herbe. Ils restent des heures dehors
dans le vent tourmentés de métaphores effarantes.
Pour eux chaque jour est messe solennelle.

Ô ayez pitié des poètes,
ils sont sourds et aveugles, aidez-les dans la circulation 
où on les voit  trimballer leur handicap invisible.
Ils se rappellent de tant de choses. De temps en temps
l'un d'eux s'arrête
et tend l'oreille vers une sirène lointaine.
Ménagez-les.

Les poètes sont des enfants aliénés
chassés de chez eux par le clan familial
Priez pour eux,
ils sont nés malheureux –
leurs mères ont pleuré sur eux

sollicité l'assistance médicale et juridique pour eux
avant de baisser les bras
afin de préserver leur propre santé mentale.
Ô pleurez pour les poètes!

Pour eux il n'y a point d'issue.
Infesté de lyrisme tel des lépreux clandestins
ils sont embastillés dans leur propre imagination
– un ghetto inquiétant rempli de démons
et de fantômes malicieux.

Quand, par une journée d'été ensoleillée
vous voyez un pauvre poète
sortir d'un immeuble en titubant, pâle
comme un revenant et défiguré par les
théorisations –aidez-le!

Faites-lui ses lacets, emmenez-le
aux jardins publics et posez-le sur un banc
au soleil. Chantez-lui une petite chanson,
achetez-lui une glace, racontez-lui une histoire,
il est si tristounet.
Détruit par la poésie.

Traduit par Per Soerensen

En defensa de los poetas

¿Qué hacer con los poetas?
La vida los maltrata
se ven tan lastimeros vestidos de negro
con la piel azulosa de sus borrascas interiores.

La poesía es una horrible enfermedad
los infectados deambulan quejándose
sus gritos contaminan la atmósfera como escapes 
de estaciones atómicas de la mente. Es algo tan sicótico.
La poesía es un tirano
desvela por las noche y deshace matrimonios
arrastra a la gente en mitad del invierno a desoladas cabañas
donde permanecen ateridos, con sus orejeras y gruesas bufandas.
¡Imagínense qué tortura!

La poesía es una plaga
pero que la gonorrea, una abonimación terrible.
Pero consideren a los poetas, no es fácil para ellos.
Trátenlos con paciencia.
Son histéricos como si estuvieran embarazados de gemelos
crujen los dientes cuando duermen, comen tierra 
y hierba. Se pasan horas en medio del viento ululante
atormentados por asombrosas metáforas.
Todos los días son sagrados para ellos.

O, por favor, apiádense de los poetas
son sordos y ciegos
ayúdenlos a cruzar las calles por donde van dando tumbos
con su invisible impedimento:
recordando toda suerte de cosas. De vez en cuando
uno se detiene a escuchar una sirena distante.
Sean considerados con ellos.

Los poetas son como niños locos
expulsados de su casa por toda la familia.
Rueguen por ellos;
han nacido tristes 
-sus madres lloraron por ellos
acudieron a médicos y abogados - hasta 
tuvieron que darse por vencidas
por temor a perder la cabeza.
¡O, lloren por los poetas!

No tienen salvación.
Infectados de poesía como leprosos secretos
están presos en su mundo fantasioso.
Un asqueroso barrio lleno de demonios
y fantasmas vengativos

Cuando un claro día de verano, de sol radiante,
vean a un pobre poeta
salir tambaleante de su edificio
palido, como un cádaver
y desfigurado por las especulaciones
¡Acérquense a auxiliarlo!
Amárrenle los cordones de los zapatos
llévenlo hasta el parque
y ayúdenlo a sentarse en un banco al sol.
Cántenle un poquito
cómprenle un helado y háganle un cuento
para que no se sienta tan triste.
¡Está completamente arruinado por la poesía!

Traducido al español por Orlando Alomá

In Difesa dei  Poeti

Cosa dobbiamo farcene dei poeti?
La vita è dura per loro
sembrano così compassionevoli vestiti di nero
la loro pelle è blue a causa dei tormenti interiori.
La Poesia è una orribile malattia
il cammino infettato da lamenti
le lora urla che inquinano l'atmosfera come perdite
dalle centrali atomiche della mente. È cosi psicotica!

La Poesia è un tiranno
che tiene svegli di notte e distrugge martrimoni
che spinge in desolate baite nel bel mezzo dell'inverno
dove essi siedono in sofferenza con paraorecchie e sciarpe pesanti.
Immaginate la tortura.

La Poesia è una peste
è peggio della gonorrea, un terribile abominio.
Essere considerati poeti è dura

abbiate pazienza con loro!
Essi sono isterici come se stessero aspettando fei gemelli
dirignano i denti quando dormono, mangiano male
ed erba. Rimangono espsti al vento che urla per ore
tormentati da sbalordenti metafore.
Ogni giorno è sacro per loro.

Oh prego, abbiate pietà dei poeti
essi sono chiechi w sordi
aiutateli nel traffico quando barcollano
nella loro invisibile menomazione
che ricorda ogni sorta di cosa senza valore. Ogni tanto uno di loro si 
ferma
per ascoltare una sirena lontana.
Mostrate considerazione per loro!

I poeti sono come bambini malati
che sono stati seguiti dalle loro case dall'intera famiglia.
Pregate per loro
essi sono nati infelici.
Le loro madri hanno pianto per loro
cercato l'assistenza di medici ed avvocati, finché
non ci hanno rinunciato
per paura di perdere la testa.
Oh, piangete per i poeti!

Nulla può salvarli.
Infestati dalla poesia come appartati lebbrosi
essi sono incarcerati nel proprio mondo fantastico
un macabro ghetto pieno di demoni
e fantasmi vendicativi.

Quando durante una chiara giornata estiva con il sole che brilla
vedete un povero poeta
che esce vacillando dall'appartamento, pallido
come un cadavere e sfigurato dalle speculazioni
avvicinatevi ed aiutatelo.
Allacciategli le scarpe, portatelo
al parco ed aiutatelo a sedersi su di una panchina
al solo. Cantate qualcosa per lui
comprategli un gelato e raccontategli una storia
perchè egli è cosi triste.
Egli è completamente rovinato dalla poesia.

 Traduzione; Hanne Christensen & Gaetano Longo
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On aime lire les poètes (qu'on 
choisit librement par goût en 
suivant ses propres raisons 
subjectives) parce que leur voix 
nue et désarmée nous permet de 
les aimer, c'est-à-dire de jouir de 
leur présence fraternelle sans avoir 
à rivaliser avec eux. Tel est le cas 
de la poésie de Ilie Constantin (né 
en 1939) qui est principalement 

d'impressions et de pressentiments plus que de savoir (le « larvatus 
prodeo » n'était pas d'Erasme mais de Descartes), et qui n'a pas pour 
but d'apprendre quelque chose d'objectif à son lecteur (les lecteurs 
de poésie sont les humains en qui une sensibilité aiguisée a 
commencé à se faire jour). L'utilité de la poésie d'I. Constantin tient 
d'abord au fait qu'elle peut aider le lecteur, lorsque d'aventure celui-
ci reconnaît ses propres impressions et sentiments dans ces poèmes, 
à nommer ce qu'il ressentait dans sa propre vie sans avoir pu 
auparavant le nommer. Ce n'est que par surcroît que cette poésie 
permet à son lecteur d'entrevoir de nouvelles possibilités de 
perception et de direction. L'art de Ilie Constantin est d'abord 
pédagogique avant d'être didactique. Mais de quoi nous parle t-il ? 
Dans /L'Ailleurs/ (Paris, Silex 1983) l'auteur évoque l'écartèlement 
(pour reprendre un titre cioranien) de l'âme humaine entre diverses 
dualités qui se la partagent. C'est ainsi à titre d'exemple que dans le « 
Lettré barbare », il scande la condition d'exilé qui fut aussi la sienne 
(de roumain à Paris), et l'on croit même déceler une communauté de 
destin et par suite de sensibilité entre sa condition de poète exilé, et la 
condition de sa patrie d'origine linguistiquement et 
économiquement enclavée dans le monde moderne. Dans ledit 
recueil le poète décrit plus généralement son devenir de personne 
humaine, sa propre gestation douloureuse, épreuve de patience au 
double sens de souffrance et d'endurance. Dans cette ténèbre de la 
seconde naissance qui ½uvre à la délivrance de son essence propre, 
de premières lueurs de lucidité et de sagesse percent : lucidité sur la 
présence des limitations désespérantes (comme celle, finale, de la 
mort) qui cernent toutes choses (ce que les enthousiastes naïfs 
appellent pessimisme, les lucides l'appellent réalisme, lequel n'est 
pas condamné à subir passivement les oppositions du monde 
extérieur, mais conserve toujours le devoir d'espérer sans se laisser 
aliéner par le non-exaucement des désirs, quoiqu'un poète sache 
rarement qu'espérer, c'est espérer pour tous plus que pour soi) ; et 
sagesse car on remarque dans ce recueil des accès d'humilité et de 
gratitude. Au reste dans ce livret mordu par l'eschatologie, tout n'est 
pas sombre : émergent quelques ilôts discrets de béatitude ; et parfois 
des analogies parlantes vont même jusqu'à ouvrir des perspectives 
sur une lecture, sur une intelligence possible du monde. L'expérience 
intérieure d'Ilie Constantin ne lui est pas totalement propre. Certains 
de ses lecteurs en ont vécue une analogue. Le poète permet 
cependant de se connaître (mais non de se comprendre, ce qui est 
plutôt la tâche de la philosophie) à ceux de ses lecteurs qui 
reconnaissent dans ses poèmes leur expérience intérieure sur 
laquelle ils n'avaient cependant pas encore pu apposer des mots, et il 
y a quelque chose d'apaisant dans le fait de réussir à nommer, 
comme est apaisant pour le poète de savoir que son langage sera et 
est entendu par des lecteurs. Les recueils qui suivirent la publication 
de /L'Ailleurs/ rendent-ils compte d'un progrès dans l'effort pour 
surmonter les dualités, et pour remplir d'un savoir réel et durable le 
vide initial ? C'est la lecture des ½uvres postérieures de ce poète qui 
permettrait de le dire.

Niels HAV

La poesie de Ilie Constantin
par Patrick Négrier
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Academia Păstorel
Preşedintele Suprem al Galaxiei salută cu un zâmbet larg popoarele 

planetelor şi intră în marea sală a Tronului Suprem. Rămase pe dinafară, 
popoarele galactice începură să vorbească tâmpenii despre misiunea 
noului preşedinte: democraţie, prosperitate, drepturile omului şi 
instaurarea păcii în întreaga galaxie, aşa cum le fusese promis în timpul 
campaniei electorale. Prin urmare, ce bine o vor duce ei, adică noroadele, 
fiindcă nu vor mai pleca prin cine ştie ce pustiuri să se bată cu toţi 
bahaburezii care nu voiau să înţeleagă cu nici un chip ce-i cu vrăjeala aia de 
democraţie, libertate şi prosperitate. Ca să nu mai vorbim că scăpau şi de 
nenorocirile inerente tuturor recruţilor pe timpul stagiului de instrucţie. Iar 
caporalii urmau să devină un simplu vis urât. 

Păi, tată, era vremea de o băută ca lumea! În consecinţă, popoarele 
porniră vesele la chiolhan. De remarcat că, în această galaxie, băutura cea 
mai tare era apa chioară cu care se îmbătau toţi de nu mai ştiau de ei. Zile 
la rând, crâşmarii dădură cep la miliarde de butoaie de elixir miraculos iar 
popoarele băură pe deşelate. Aveau, ce-i drept, motive serioase, bine 
întemeiate.

Şi Supremul, în marea Sală a Tronului, închină, modest din fire, o 
şampanie, cu baronii din industria din armamente care-l susţinuseră 
puternic în campanie, generalii, amiralii, şefii serviciilor secrete şi ai 
statelor majore. Mde, şampania era ceva cam cum este braga la noi. O 
băutură pentru amărăşteni care nu-şi permit nici măcar la un eveniment. 
Ce să-i faci? Aşa erau ei educaţi! Să fie economi şi strânşi la pungă. Totul, 
dar absolut totul, numai şi numai pentru binele poporului. 

- Toast, toast, strigară galonaţii entuziaşti, bătându-se cu pumnii în 
decoraţiile de pe vestoane. Puternicul lor strigăt făcu să fâlfâie uriaşul 
drapel din spatele tronului acela care avea cincizeci şi două de stele 
reprezentând tot atâtea sisteme solare aflate în componenţa federaţiei 
galactice.

Preşedintele se ridică zâmbind către aceşti bravi camarazi ai săi, cei 
care-l iubeau şi-l apărau cu preţul vieţii.   

- Dragii mei, am învins! Şi am învins deoarece noi suntem singurii care 
putem oferi popoarelor noastre iubite ceea ce ele îşi doresc de veacuri. 
Pacea! Ei, bine, da! Noi le vom oferi pacea eternă, visul lor de aur. Ştiţi bine 
că programul meu este unul axat pe această valoare fundamentală a 
democraţiei şi a prosperităţii, pacea!

Urmări oarecum atent efectul cuvintelor sale şi nu se miră de moacele 
pleoştite ale ascultătorilor. Ştia cât sunt de boi şi de tâmpiţi, prostiţi de 
lăcomie şi amante bolnave de lux. 

Numai că el era un politician desăvârşit şi nu se lăsă copleşit de această 
impresie. Era una trecătoare...

- Dar, dragii mei, noi mai ştim şi că pacea, vorbesc desigur de o pace 
durabilă, se obţine greu, cu multe sacrificii, prin luptă cu forţele mizere ale 
întunericului şi nu la masa tratativelor, unde nu se întâmplă nimic timp de 
secole. Ori, noi nu avem timp de aşteptat. Aşadar, vom dezafecta toate 
armele pe care le deţinem, le vom transforma în pluguri şi seceri aşa cum 
cântau poeţii noştri odinioară şi ne vom înnoi arsenalele cu cele mai 
moderne mijloace de distrugere, unele nou create de iluştrii noştri savanţi, 
arme care sunt deja pregătite pentru a fi lansate în producţia de masă. Să 
nu uităm că, exact prin aceste măsuri, vom rezolva şi problemele şomajului 
care a atins cote istorice, vom avea răspuns la întrebarea: ce s-a făcut cu 
banii împrumutaţi din toate colţurile galaxiei, de ce creştem taxele şi 
impozitele şi, nu în ultimul rând, vom rezolva eficient problemele sociale 
legate de golănimea care-o arde toată ziua pe stradă şi cere protecţie 
socială. Prin urmare, subliniez, lupta pentru pace este cel mai bun lucru pe 
care îl avem de făcut spre fericirea popoarelor noastre. (Entuziasm, 
aplauze, ovaţii, scandări: Prinţul păcii, Prinţul păcii!)

Nu mai devreme de mâine vom porni o cruciadă împotriva tuturor 
celor care încalcă drepturile omului şi nu se supun voinţei noastre. Noapte 
bună şi nu uitaţi: de voi, iubiţii mei sfetnici, depinde soarta popoarelor 
galactice! Ordinele de luptă sunt deja semnate! Onoare şi credinţă!

- Ura! Ura! Ura! Piepturile bravilor apărători ai păcii vibrară la unison. 
Bancherii şi industriaşii, sensibili cum sunt ei, din fire, lăcrimau de fericire 
şi de bucuria unui vis împlinit. Militarii ieşiră tăcuţi şi aspri, într-o ordine 
desăvârşită.  

În urma lor, industriaşii, recunoscători celui pe care-l numeau deja în 
ziarele controlate de ei: Prinţul Păcii, cerură voie să facă unele mici cadouri. 
Marele şambelan, având aprobarea preşedintelui, le dădu învoirea 
necesară. 

Cu toată ceremonia au fost înmânate: preşedintelui, două crucişătoare 
intergalactice, primei doamne, un submarin multifuncţional cu rază 
nelimitată de acţiune iar copilaşilor câteva dezintegratoare neutrinice 
pentru a se juca cu ele în spatele reşedinţei. Vizibil emoţionat, Supremul a 
mai ţinut un mic discurs, apoi i-a invitat să servească cina împreună. 

A doua zi, încă din zori, flotele imperiale reunite făcură terci câteva  
nenorocite de sisteme solare locuite de nişte primitivi care voiau autonomie 
şi drepturi egale cu ale galacticilor din centru. Apoi veni rândul altora care 
ţineau ei morţiş să se închine la alţi zei decât cei oficiali. Spre sfârşitul zilei, 
mai mult aşaaa, din distracţie, fură incendiate şi ceva planete care luaseră 
de bună ideea de democraţie şi o ţineau tot într-o grevă. Noaptea, intrară în 
acţiune forţele de curăţenie care măturară resturile şi le aruncară într-o 
mică gaură neagră din centrul galaxiei. Din greşeală, tot acolo nimeriră şi 
ceva constelaţii cu potenţial criminogen care se lipiseră de cozile măturilor. 
Nu numai că fenomenul a fost ignorat dar, în secret, au fost acordate ceva 
medalii pentru acest act de binevenit ecarisaj, deoarece inconştienţii ăia 
ameninţau lumile cu tot felul de nove şi supernove artizanale pe care le 
detonau când ţi-era lumea mai dragă.   

În consecinţă, conducătorii responsabili ai diferitelor lumi, înţelegând 
corect mesajul de pace al Supremului, fugiră, cu sufletul la gură să depună 
jurământ de credinţă veşnică. Astfel planurile de revoltă şi răzbunare se 
mai amânară un timp, iar galaxia se bucură de pace, confort, tihnă şi 
pupături între şefi, la orice întâlnire televizată.    

Firesc, deci, la numai câteva luni de la urcarea pe Tronul Democraţiei şi 
Armoniei Eterne, Preşedintele Suprem primi premiul Nobel pentru pace, 
urmând ca în anul viitor să-l primească şi pe cel pentru economie. Merita!

Mai ales acum când, în centrul galaxiei, micuţa gaură neagră hrănită cu 
resturile războaielor de pace, devenise un hău uriaş care înghiţea cam tot 
ce prindea... 

La moartea unui şomer 
Răpus de boală, azi coboară 
În groapa lui de sub castani, 
Convins că nu-l vor da afară 
În următorii şapte ani! 
  
Rugă pentru frigiderul meu 
E gol şi rece şi inert 
Dar, Doamne-n mila Ta cea mare 
Să nu îi spulberi în deşert 
Speranţa de reîncarnare. 
  
Pornind de la un percept sfânt 
În Cartea Sfântă-i poruncit 
Să nu te-nchini la chip cioplit, 
De-aceea, poate, au ambiţii 
Să li te-nchini, toţi neciopliţii. 

Nicolae  Darie

Satisfacţie 
Cu serviciul meu, beleaua 
E că încă nu mă prind: 
Ori încep să strâng cureaua, 
Ori va trebui s-o-ntind. 
  
Ce-am avut şi ce-am pierdut 
Zic şi azi ca şi-n trecut 
Ca românul: „Frunză verde...” 
Dacă nu ştiu ce-am pierdut 
Ştiu că n-am avut ce pierde. 
  
Gândind la Eva 
Eternul arhitect divin 
A hotărât o zi măiastră, 
S-avem o coastă mai puţin 
Şi s-o avem în coasta noastră. 

Vasile Darie
Opoziţie constructivă 
Contradictorie idee 
Ce ar putea fi comparată 
Cu acel NU spus de-o femeie
Pe când se lasă dezbrăcată. 

Constantin Iuraşcu-Tataia 
  
Planeta Marte 
Pe Marte viaţă trebuie să fie! 
Dovadă sunt canalele săpate, 
Ce-apar ca nişte şanţuri desfundate, 
C-or fi având şi dânşii… primărie! 

Costache Plăcintă

Rondel politic
Mai marii în politică se spurcă
În fel şi chip, şocante declaraţii,
Spun că-i spre binele acestei naţii,
Dar sărăcia-n case se tot urcă.

Din tot ce zic, sunt numai aberaţii,
Şi neamul nostru-n spusa lor se-ncurcă,
Mai marii în politică se spurcă
În fel şi chip, şocante declaraţii.

Cu cei de jos comunică prin turcă,
Prin legi, decrete, fără explicaţii,
Ştiu pentru sine-a-şi face situaţii
Şi-a da poporului mereu de furcă,
Mai marii în politică se spurcă.

                 Corneliu Văleanu

 Rondel nostalgic
Lăuntric simt elanuri comuniste,
Imbolduri vii ce dau nădejdii glas
Ca spre supremul tel mai fac un pas
Si visul cel măreţ mai realist e !
 
De-un cald entuziasm cuprins mă las
Si-n sfera perspectivei optimiste,
Lăuntric simt elanuri comuniste,
Imbolduri vii ce dau nădejdii glas !...
 

Binemeritatul premiu nobel
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Voi birui, cred, marele impas,
Ca inerţia n-o să mai reziste,
Şi animat de stări pozitiviste,
Când,constipat,pe buda stau de-un ceas,
 
Lăuntric simt elanuri comuniste !

 Vasile Vajoga

Actuala guvernare şi taxele românilor
Ar spune harnicul popor
Că are scumpa Românie
O guvernare „din topor”
Ce „taie şi în carne vie”!       

                                   Mihai Haivas
  
Crâşmăriţa 
N-are dânsa nici o vină, 
Pe nedrept au acuzat-o. 
Băutura ei e fină 
... Că doar ea a botezat-o! 
  
Funcţionarul model 
E blând, amabil, priceput, 
Nu e servil, nu-i prefăcut, 
E silitor, atent, corect 
Într-un cuvânt: un tip suspect. 
  
Curte 
Este cu purtare-aleasă, 
El, şi nu-i urât deloc, 
Dar de curtea lui nu-i pasă 
Fetei, că ea… stă la bloc! 
  
Zodii şi anunţuri matrimoniale 
Fata pare s-aibă stil, 
După cum mărturiseşte 
În anunţul ei subtil: 
„Sunt fecioară, caut peşte”. 

Ioan Frenţescu 

Răspuns evaziv 
„Nevasta ce-ţi mai face?” 
Gentil, a vrut să ştie. 
Răspuns-am: „Fii pe pace! 
Ce-ţi face şi-a ta, ţie! 
  
Calea arivismului 
Soaţa dintâi, fiindu-i partenera, 
A reuşit să-i facă-un rost în viaţă; 
Doar ei îi datorează cariera. 
Şi carierei… pe a doua soaţă. 
  
Împlinire 
Orice tânăr, de-i năzare, 
Se-mplineşte ca bărbat 
Numai prin însurătoare 
(Şi cu asta-i terminat!) 
  
Strămoşului Adam cu mânie 
Te blestem! Te desfid! Te osândesc! 
Călcând porunca Tatălui Ceresc 
Ai fost smintit, mişel între mişei! 
(Măcar era ceva de capul ei??) 

George Petrone

Politician de centru 
 Stă, de la o vreme 
Bine-ntre extreme: 
Minim de efort 
Maxim de confort. 

  Adrian Grăjdeanu

Aleşii noştri şi interesul personal
Criza ne tot dă târcoale
Şi-o primim cum se cuvine:
Noi cu buzunare goale,
Ei, cu buzunare pline! 

Mihai Haivas
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CALEA  CEA  DREAPTĂ
!

E mai puţin prost de cit Cutare? Dar asta nu este neapărat un merit.
Unele partide pot fi avantajoase: matrimoniale, sportive, politice, de poker...
M-am dus la concert, crezând ca e vorba de muzica.
Culmea e ca fiecare se crede normal !
Gândurile mele pleacă foarte departe...Uneori mă părăsesc cu totul.
Insomnie – dormit cu noduri.
Nemuritori sunt numai morţii dragi.
Unii oameni devin străzi după deces. Cunosc si eu vreo câţiva pe care i-as dori onoraţi.
Daca tăcea, scriitor rămânea...
Cea mai mare celula este ovulul, iar cea mai mica spermatozoidul. Da, dar are o majoritate zdrobitoare !
Omul e ca hârtia. Rabdă orice... Dar nu rezista.
Gura lumii-i sloboda sa mănânce... loboda (folclor prelucrat).
Cine-i fără pată, umbla rupt in fund.
Ars longa, memoria scurta.
Calea dreapta in viata are o mulţime de ocolişuri.
Toate surprizele se petrec exact când te aştepţi mai puţin.
Da-i Doamne pâinea, dar nu şi cuţitul !
Curios lucru: astăzi toţi mi-au dat dreptate cu toate ca nu eu sunt seful...
Tot timpul ii spun sa nu se ia după sfaturi, dar el nu mă asculta....

Dorel  Schor



degustări cultural - literareAdierea firelor de iarbă punînd în 
mişcare morile spiritului1

"–  Veveriţo,-ţi sunt pe plac alunele?
–   Nu toate, unele.
–   Care unele?
–    Alea bunele, cele mai bunele. "

Şerban Foarţă

"Talentul nu e, uneori, decît îndemînarea de 
a scrie bine chiar dacă n-ai nimic de spus. "

Andrei Pleşu

Somelier de serviciu,

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

autorului.

Vitraliu, nr. 3-4(33), se deschide cu un editorial (Arta 
şi criza) semnat de Valentin Ciucă: "Arta poate învinge 
orice fel de criză prin invitaţia unei necesare introspecţii. 
Dezbaterile eului vor fi oricînd mai profunde decît orice 
încăierare parlamentară, chiar dacă introspecţiile nu fac 
neapărat rating." Elvira Sorohan (Estetica grotescului), 
Ştefan Munteanu (Relaţia dintre arta contemporană şi estetica 
urîtului), Ioan Holban (Cult şi cultură), Alexandru Boboc 
(Experienţa fenomenologică şi experienţa estetică), Marin 
Aiftincă (Autonomie estetică şi nemărginire simbolică), 
Grigore Smeu (Autonomia esteticului şi denaturarea ideilor 
maioresciene astăzi), Liviu Dănceanu (Bruioane la o estetică a 
postmodernismului muzical) sunt cîteva din reperele 
Simpozionului Naţional de Estetică, Bacău, 2008,  
valorificate aici şi acum. Am mai citit poezie bună (Leo 
Butnaru, Florentina Stanciu, Ion Tudor Iovan), studii şi 
eseuri percutante (Constantin Trandafir, Marius Manta, 
Grigore Codrescu, Mircea Dinutz, Victor Mitocaru, 
Simona-Andreea Şova, Mircea Ghiţulescu, Constantin 
Prut) şi nu în ultimul rînd, Dicţionarul teatral alcătuit de 
Cornel Galben. O (nouă) reuşită a Centrului Cultural 
Internaţional George Apostu. Bravo Geo!

Contrafort, nr.9-10(179-180), adevărată "revistă de 
literatură şi dialog intelectual", aniversează, iată, 
cincisprezece ani! La mulţi şi la fel de buni ani!  Versuri 
(Margareta Curtescu, Svetlana Corobceanu), proză 
(Anatol Moraru, Diana Iepure, Leo Butnaru, Mariana 
Codruţ, Vladimir Beşleagă), cronici şi recenzii (Vitalie 
Ciobanu, Grigore Chiper, Alexandru-Florin Platon, 
Marcel Gherman, Maria Şleahtiţchi), colorează viu şi 
distinct o publicaţie care intră – după cum observă Vasile 
Gîrneţ (Marginalii la o aniversare) în editorial – "într-o nouă 
etapă a conştiinţei de sine şi într-o altă relaţie cu publicul 
cititor: mai sensibilă, mai responsabilă, mai directă […] 
îmbogăţind biografia unei reviste care nu-şi va trăda 
idealurile!" 

Din Sud, nr. 11-12(124-125), am răsfoit interviul lui 
Florentin Popescu cu Ion Brad ("Am impresia că prin poezia 
română actuală bîntuie un proletcultism întors pe dos"), 
reţinînd şi contribuţiile semnate de Liviu Ioan Stoiciu (Un 
nedreptăţit al literaturii sudului), C. Stănescu (Supleantul), 
Mihai Popa (Evoluţie istorică şi continuitate la Constantin 
Noica), Nicolae Constantinescu (Sărbători şi obiceiuri de 
Crăciun şi Anul Nou, la început de mileniu), Constantin 
Stoenescu (Urcuş şi ascensiune pe Muntele Athos), alături de 
poeziile propuse de Victoria Milescu, Vicenţia Vara, Picu 
Păun, Passionaria Stoicescu şi Alexandra Firiţă; incitant 
fragmentul de roman (Divina milostenie) asumat de Mihai 
Antonescu.

Am primit Ecouri literare, nr. 3, produs al "scritorimii 
de la Vaslui", realizat în excelente condiţii grafice. Am 
reţinut cele semnate de Maria Cozma (Suferinţă cu iz 
românesc), ultimul interviu cu Ion Enache, realizat de 
Cătălin Afrăsinei, Mădălina Cerbu (Flori de iasomie), 
fragmentul de roman (Karma. Nopţi de mătase) propus de 
Daniel Dragomirescu şi nu în ultimul rînd versurile 
semnate de Gabriel Paiu, Val Andreescu, Mihai Apostu, 
Ioan Baban, Dorin Cozan, Rodica Dumitriu şi Andrei 
Petruş.

Din Nord literar, nr.11-12(78-79), am lecturat cu 
plăcere  rîndurile semnate de Adela Naghiu (Ritmuri 
pentru călătoriile necesare), Augustin Cozmuţă, Daniela 
Sitar-Tăut (Avatarurile manipulării), Delia Pop (Alteritatea 
feminină în epoca postmodernă), Vlad-Andrei Uţă (Corp şi 
adicţie la umanitate), Dumitru Micu (Poezia şi sacrul), 
Mircea Opriţă (Gerardo Vacana şi versiunile sale asupra 
realului). Remarcabil grupajul de versuri propus de 
Gheorghe Grigurcu, cît şi interviul lui Gheorghe Pîrja cu 
Ioan Es. Pop ("Poezia seamănă, într-un fel, cu Dumnezeu").  

Bucovina literară, nr.12(226), continuă, prin Theodor 
Codreanu, războiul cu Eminescu: "În vreme ce în 
normalitatea culturii Eminescu rămîne ceea ce am numit 
centru canonului literar românesc, aşa cum l-a intuit Titu 
Maiorescu în celebrul său studiu din 1889, Eminescu şi 
poeziile lui, statut cultural şi ontologic reconfirmat şi întărit 
de toţi marii oameni de cultură, de la Nicolae Iorga pînă 
la Constantin Noica sau Nichita Stănescu, aşa-zişii 
minoritari ai minţii, îndoctrinaţi political correctness, 
continuă războiul cu Eminescu în fel şi chip, numindu-l 
cadavrul din debara, idiotul naţional, antisemit, reacţionar, 
xenofob etc." Am mai reţinut cele semnate de Adrian Dinu 
Rachieru (Un "romanţ bruwnian"?), Isabel Vintilă 
(Recuperarea misterului şi a purităţii Fiinţei prin suprarealism 
şi vis), Alexandru Ovidiu Vintilă (Dialogul lăuntric), Emil 
Nicolae (Sandu Darie – un român aproape necunoscut, în 
Muzeul Naţional din Havana), Ioan Holban (Cartierul şi 
biblioteca), Nicolae Cîrlan (Dramaturgul Ion Luca într-o 
evocare inedită), alături de omiprezentul Constantin Călin 
(Jurnal despe Bacovia); Dimitrie Vatamaniuc (Mihai 
Eminescu. Un studiu care revoluţionează ştiinţa) readuce în 

discuţie şi comentează un studiu al lui Julius Robert 
von Mayer (Bemerkungen über Kräfte unbelebten Natur), 
tradus de Eminescu (Observaţiuni asupra puterilor naturii 
vieţuitoare) la o reuniune ştiinţifică a fizicienilor.

Convorbiri literare, nr. 12(168), dedică o secţiune 
densă celui care a fost (şi rămîne!) Marin Mincu. 
Anamaria Blănaru (Marin Mincu în umbra textualismului) 
şi Bogdan Creţu (Spaţiile Mincu) creionează un cald şi 
aplicat portret al "profesorului doctor  Marin Mincu, critic 
literar, poet şi prozator de largă reputaţie." Maria Carpov 
(Vitalitate şi diversificare), Gheorghe Grigurcu (Frumuseţea 
politicii), Basarab Nicolescu (Pe drumul terţiului inclus), 
Alexandru Zub (Semne de lumină pe o hartă sîngerîndă), 
Ioan Holban (Cîntecele negre şi de surîsul comunist), alături 
de Antonio Patraş (Simbolism, romantism, românism şi 
autonomia esteticului), Cristina Popescu (Eminesciana 
postmodernităţii levantine) şi Liviu Papuc (Conferinţe 
cubleşaniene) semnează pagini consistente. Interviurile 
numărului, primul, cu Dimitrie Vatamaniuc (Mi-a fost dat  
mie să continui ediţia fondată de Perpessicius…) realizat de 
Constantin Hrehor, respectiv cu Vasile Andru (Nefericirea 
se tratează…) semnat de Dionisie Duma, se completează 
fericit cu Ancheta revistei (Istoria literaturii române 
postbelice între premize şi realizări) la care răspund Şerban 
Axinte şi Gabriela Ciubotaru. Biblioteca este dedicată lui 
Arthur Porumboiu: "În zori cînd Dumnezeu se-arată/ în 
mantie de limpezimi,/ eu mă întorc la mine însumi/ 
precum în cer albi heruvimi."

Poesis, nr. 224-225-226-227, îşi încheie al douăzecilea 
an de existenţă în haine noi (şi deosebit de arătoase!). 
Eseuri bine cumpănite semnează Cristina Popescu 
(Măştile alterităţii în "Psalmii" lui Şt. Augustin Doinaş), 
Gheorghe Glodeanu (O radiografie subiectivă a exilului 
parizian) şi Daniela Sitar-Străuţ (Max Blecher: materializări 
suprarealiste); evocările asumate de Boris Marian (Ereticul 
Gherasim Luca), respectiv Arthur Porumboiu (Un moment 
cu Nichita Stănescu), paginile semnate de Graţian Jucan 
(Ion Pillat despre Mihai Eminescu), Nichita Danilov (O  zi 
din viaţa lui Vladimir Ilici. Blestemul Casei Romanovilor), 
Nicholas Catanoy (Un modernist antimodern: Milan 
Kundera), sau Bogdan Mihai Dascălu (Moda retro: idila), 
alături de cronicile propuse de Florin Caragiu, Emanuela 
Ilie, Raul Popescu, Viorel Mureşan, Viorica Răduţă sau 
Mihai Cimpoin sunt însoţite, cum e şi firesc, de poezie de 
calitate (Petruţ Pîrvescu, Ion Mureşan, Andrei Zanca, 
Robert Şerban, Vasile Dan, Gavril Moldovan şi Iurie 
Bojoncă).

Şi Contemporanul. Ideea europeană, nr.12(693) îşi 
încheie apoteotic al douăzecilea an de existenţă, prin 
decernarea premiilor pentru radicalism în istoria literaturii 
române (lui Eugen Negrici), pentru erudiţie mitteleuropeană 
(lui Ştefan Borbély) şi pentru patosul revoltei (Magdei 
Ursache), prilej pentru Nicolae Breban de a se confesa: 
"Contemporanul, spre uimirea mea, iată, a durat 20 de ani." 
Pagini consistente semnează Nicolae Balotă ("Plăcut este 
să-l cunoşti pe domnul Lear"), Ion Ianoşi (Kutuzov, antipodul 
lui Napoleon), Răzvan Voncu (Un manual de literatură la 
purtător), Irina Ciobotaru (Viaţa cea după chipul şi 
asemănarea noastră), Magda Ursache (Seminţe din grădina 
lui Mihai Ursachi), Basarab Nicolescu (Despre imaginea 
României), Adriana Teodorescu (Lorelei. Cartea dulce, 
diabetul minţii, posibila salvare), Florin Oprescu (Despre 
treptele cunoaşterii la Virgil Nemoianu), Ironim Muntean 
(Ludic şi erotic), alături de Rodica Grigore (Iris murdoch. 
Dincolo de aparenţe) şi Lucia Dărămuş (O conştiinţă 
istorică). 

Din Oglinda literară, nr. 96, decembrie 2009, 
caleidoscopică şi surprinzătoare ca întotdeauna, am 
reţinut paginile semnate de Gabriel Funica (Florin 
Paraschiv – un paideut cu vocaţia redempţiunii), Menuţ 
Maximinian (Lumea mitică din proza voiculesciană), Costică 
Neagu (Fragmente de viaţă), Vasile Andru (Cum se obţine 
permisul de om liber), Valeria Tăicuţu (Cuminţenia 
poemului), Marian Truţă (Ubik, mon amour), Ionel Necula 
(Nicolae Octavian şi Constantin Noica într-o prietenie 
exemplară), Elena Otavă (Gheorghe Andrei Neagu: Purtătorul 
de cruce), Leo Butnaru (Zbor peste mănăstire), Mircea 
Homescu (Cîte ceva despre suflet), Ilie Rad (O călătorie în 
ţara kangurului), George Astaloş (Oul utopie a globalizării), 
Andrei Vartic (Românii de la est de Bug, sau debolşevizarea), 
Paul Poliodor (Alungat din singurătate şi găzduit de 
metaforă), Theodor Codreanu (Paul Goma şi neorollerismul), 
Marius Chelaru (Sclavia pe pămînt islamic). Poezia propusă 
în acest număr este semnată, printre alţii de Valentin 
Marica, Camelia Ciobotari, Gheorghe Suchoverschi, 
Daniel Mureşan, Adrian Munteanu, Simona-Grazia 
Dima, Viorel Munteanu, Daniela Micu, Iancu Grama, Alla 
Murafa, Nicolae-Paul Mihail. 

Vatra, nr. 11(464), se deschide cu Arhipelagul lui 
Alexandru Muşina: "Nimeni nu ştie cu-adevărat/ 
Stăpîneşte acolo. Mă rog, pe rînd: arheilor, / Daimonilor, 
micilor zei, marilor zei din meninge,/ M-ascultă oare? 
Nimeni nu ştie." Numărul este dedicat Personajului 
negativ. După Alexandru Vlad (Acele minunate personaje 
negative şi conjuraţiile lor infernale): "iată că personajele 
negative şi conjuraţiile lor infernale par a se fi mutat cu 
aplomb în viaţa reală.", glosează cu aplomb, la temă, Al. 
Cistelecan (Prima întîlnire cu personajul negativ), Dan Perşa 
(Personajul… relativ), Horia Gîrbea (Paşadia dixit: Bine sau 
măcar plăcere, niciodată), Simona Popescu (Ana, micul 

Guido, eu şi Oceanul…), Iulian Boldea, Ion Maria, 
Cornel Nistea, Mariana Gorczyca (Seducătorul), Ioan 
Groşan (Personajul negativ – contemporanul nostru), Ioan 
Pavel Azap, Kocsis Francisko (Personajul negativ colectiv), 
Călin Crăciun, Constantin Arcu, Nagy Imola Katalin, 
Cristina Timar, Ioan Radin, Daniel Vighi (Optvecinic), 
Patrick Călinescu (Surpriza), Hristina E. Popa (Fraţii noştri 
vitregi). Am mai reţinut poeziile semnate de Romulus 
Bucur, Ioan Muşlea, Emilian Galaicu-Păun şi Leo 
Butnaru, proza asumată de Melania Bancea, eseul lui Dan 
Perşa (Dumitru Ţepeneag – portrete cu mit asociat), 
împreună cu paginile semnate de Ion Mureşan, Ştefan 
Borbely, Luigi Bambulea, Evelina Oprea, Xenia Negrea, 
Călin Crăciun, Iulian Boldea, Ovidiu Moceanu, Rodica 
Grigore şi Ion Pecie.

În Tribuna, nr. 174, 1-15 decembrie 2009, am citit cu 
plăcere cele scrise de Florentina Răcătăianu (Despre 
maladiile limbii române), Ioan Negru (Tăcere fără adăpost), 
Octavian Soviany (Sub semnul experimentului), Aurel Sasu 
(Cuvîntul şi cartea), Ion Pop (Fundoianu-Fondane, între 
România, Paris, Auschwitz), Mircea Popa (Samuil Micu 
inedit), Ion Bogdan Lefter (Scrisul pe limită), alături de 
incitantele "continuări" asumate de Horea Poenar 
(Monasters Inc. Nomadism şi teorie literară), Laszlo 
Alexandru (Mihail Sebastian pe masa de operaţie) şi Radu 
Preda (Condamnarea comunismului). Din Clubul de Lectură 
"Nepotu' lui Thoreau" am lecturat pe Stelian Muller 
(Scrisoare către R.). François Breda (Ochii sufletului), alături 
de poeziile Medeei Iancu. Poezie de calitate semnează şi 
Kelemen Hunor, în versiunea românească propusă de 
Ildikó Gábos & Şerban Foarţă.

Revista Argeş, nr. 11-12(329-330), se deschide cu un 
grupaj de versuri semnat de George Stanca: "blondă 
amazoană, precestă de mînăstire/ ţi-am admirat tabloul 
de psaltire/ într-un muzeu american de stat/ şi ţi-am 
găsit privirea plină de păcat", urmat de un amplu interviu 
("Mă consider doar un poet ignorat, nu un geniu ratat") şi de 
o amicală prezentare făcută de Mircea Bîrsilă (Diversitatea 
stilurilor din poezia lui George Stanca): "Puţini poeţi au, 
precum George Stanca, harul fervorii lexicale şi al unei 
spectaculoase mobilităţi sufleteşti". Am mai reţinut 
contribuţiile semnate de Andeea Răsuceanu (Lumile 
concentrice ale lui Alberto Vásquez Figueroa sau despre varii 
întîlniri cu Celălalt), Oana Stoica-Mujdea (Parfumul văduvei 
negre), George Bodea (Jurnalul liric al unui exilat 
autodepăşit), Magda Grigore (Călătorii epistolare), Ştefan 
Ion Ghilimescu (Poezia ca surdină muzicală a melancoliei) şi 
Mona Vîlceanu (Tîrziu te-am iubit, frumuseţe).

Tomis, nr. 477, decembrie 2009, se deschide cu un 
editorial amar (Colinde, colinde) semnat de Bogdan 
Papacostea: "Între atmosfera şi înţelesul icoanei Naşterii şi 
sentimentalismul plîngăcios al colindelor celor mai 
prizate, se lăţeste, vorba poetului, genunea. Nu mi-am 
propus să analizez aici condiţiile divorţului dintre 
semnificaţia tradiţională a sărbătorii şi simţirea 
contemporană. […] Privirea postmodernă, lipsită de 
practica ascetică şi de educaţia măsurii, dar ambetată de 
multele extaze cotidiene, nu mai are forţa a depăşi 
suprafeţele pentru a citi, în formă, semnificaţia." Cu 
afecţiune şi rigoare scrie Dan Mihuţ despre Pink Floyd, 
iar Sergiu Miculescu (Unde Dumnezeu? Care Dumnezeu?) 
despre Eugen Ionescu, alături de Lucia Dărămuş (Un nou 
reper editorial Eugen Ionescu). Mi-au plăcut şi cele propuse 
de Felix Nicolau (Încet şi cu mănuşi), Alina Costea (La 
trecutu-ţi mare, mare viitor), Daniela Luca (Despre discursul 
solemn şi poetica regăsirii), Daniel Clinci (Premiul Nobel, o 
instituţie perdantă), sau George Vasilievici (Misiunea). 
Despre evoluţia societăţii româneşti în ultimele două 
decenii scriu, într-o viguroasă secţiune (Între_vederi), 
Angelo Mitchievici, Emanuel Plopeanu, Traian T. 
Coşovei, Dan H. Popescu, Gheorghe Dumitraşcu, 
Valentin Ciorbea, Iulian Boldea, Daniel Clinci şi Mădălin 
Roşioru. 

Orizont, nr. 12(1527) se postează "după douăzeci de 
ani" şi le zice bine: Cornel Ungureanu ("Şi rămîn, din nou, 
lîngă enigma Iosif Costinaş. Unde îi sunt videocasetele, 
unde hîrtiile, unde anchetele? Şi unde mormîntul?"), 
Marcel Tolcea (La revoluţie ca în Sandu Dumas, tatăl, pagini 
în care rulează brichisit între conspiraţia marină şi saltul 
cîrtiţei), Robert Şerban dialogînd cu Cătălin Lazurcă (18-
22 decembrie 89: un aer tare şi pur), alături de Elena 
Craşovan (Rememorări în surdină) sunt completaţi cu 
aplomb de repondenţii  anchetei realizate de Lucian 
Alexiu (Stop cadru, decembrie '89): Veronica Balaj, Adrian 
Bodnaru, Ioan Viorel Boldureanu, Dana Gheorghiu, 
Mircea Pora, Titus Suciu şi Ioan Scorobete. Interesant şi 
Proiectul propus de Stepan Project/Pro Muzica intitulat 
Timişoara opera rock. Am mai reţinut şi grupajul consistent 
de poezie (Manifest. 20. rEvoluţie), din volumul cu acelaşi 
titlu, asumat de Ana Blandiana, Eugen Bunaru, Dan 
Mircea Cipariu, Denisa Comănescu, Simona 
Constantinovici, Ioan Crăciun, Şerban Foarţă, Florin Iaru, 
Petru Ilieşu, Ion Monoran, Bogdan O. Popescu, Nicolae 
Prelipceanu, Cornelia Maria Savu, Cassian Maria 
Spiridon, Costel Stancu, Moni Stănilă, Liviu Ioan Stoiciu, 
Robert Şerban şi Varujan Vosganian. O revistă excelentă, 
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literatură universală
Între durere, ca prada a unui timp 
si 
clipa când miturile se trezesc

„În coloana trecătoare
Ţevile ruginite vomită venin
Ce lungă această zi în Balcani
Când miturile se trezesc 
În faţa desfiinţării
………….
Refugiaţii descălţaţi
Cu capul aplecat
Plănuiesc întoarcerea”

Adem Zaplluzha, Viitorul 
(Ardhmëria)

Putem să citim acest volum şi cu ochiul celui 
care caută modul în care este îmbinat/ calitatea 
detaliului. Ori culorile. Ori cuvintele. Ori a căuta 
ierarhii valorice, „plasări” în peisajul poetic al limbii 
albaneze ş.a.  Dar a fost interesant să citesc poemele 
lui Adem Zaplluzha şi privindu-l ca pe un om care 
locuieşte într-o zonă cum sunt atâtea în Balcani, în 
Europa de Sud-Est – Kosova, Basarabia, Bucovina de 
Nord, Valea Timocului ş.a.

Astfel, în volumul lui (o selecţie din cărţile 
publicate în timp) întâlnim un amestec de teme 
specific, cumva, în general vorbind, unor astfel de 
zone. De la sentimentul naţional (începând cu „de 
două mii de ani/ Am respirat ilirisht”, la căutarea 
„motivelor” suferinţei – poemul Soneria este un 
exemplu: în acest loc, în care, acum, „anotimpul 
miroase a putregai” şi destinul este căutat „în sânul 
altora”, fără a avea răspuns la „fatalitatea” ospitalităţii 
tipic albaneze, legile acesteia, reglementate de Kanun, 
care au făcut ca tuturor, şi neaveniţilor, să li se 
„deschidă porţile”), la aspiraţiile/  tradiţiile locale 
(exemplu: „Iar miresele noastre/ Conform tradiţiei/ 
Nici genele să nu-şi mişte/ Cobza să conducă/ După 
stegar”).

Universul autorului este „impregnat” de 
acestea, dar şi de aspecte care sunt redate ca şi cum ar 
fi din cotidianul imediat al lui. Anume, de la 
complicatele situaţii născute din convieţuirea/ 
conflictele/ resentimentele între cei care populează 
teritoriul din acea zonă a Kosovei (şi sunt destule 
poeme în care se vede acest lucru, de la Soneria, citat 
deja, la Bumerang, Ah, acest pământ ş.a.), în care „Prin 
văi se numără mormintele”, dar „nu se ucide 
amintirea cu nici un glonţ”, la cele care ţin de fapte 
care par mai ales strict locale şi/ sau legate de ce se 
petrece în aceste timpuri, în locurile unde vieţuieşte 
autorul. Locuri în care este nu doar un amestec etnic, 
ci şi al religiilor, obiceiurilor ş.a.. 

Să vedem câteva situaţii, cu valenţe diferite – 
de pildă, poemul Când miturile poate fi un exemplu. 
Astfel, „Când nemernicii se-mbată/ Prin baruri”, scrie 
autorul, atunci „se trezesc stafiile” şi jocul anapoda se 
repetă iar şi iar „precum împerecherea/ în Biserica 
Sfintei Treimi”; sau, de cealaltă parte, „cu plecăciune 
se roagă/ nespălându-se la prânz” şi „goliciunea 
sufletească din Geamie/ este un sens fără sens”. Asta 
se petrece, spune autorul, când „miturile din acest 
oraş/ Se alătura prostituatelor”. Sau, la un alt pol, 
poemul, Când se ucide amintirea, şi „legendele se 
trezesc anapoda” într-un loc în care „Şapte sate/ Cu 
opt rubedenii/ În aceste munţi se amestecă/ Cu 
partea tristeţii”. Un loc în care „dispar oamenii/ 
Precum umbrele în spaţiu”, şi, pe de altă parte, „se 
înghite conştiinţa” şi „îi trezim pe zei când avem 
nevoie/ apoi scuipăm unu pe celălalt”. Şi, nu în 
ultimul rând, un „tablou” în vecinătatea alienării 
tipice celor care au rătăcit drumul către orice ţel, cum 
este în Fără subiect. Citim, aşadar, despre un loc în care 
„nu a mai rămas nici un subiect”. Doar a atinge 
culmea răbdării mai este un motiv de mândrie, în acel 
spaţiu în care, într-o clipă anume, „Doi bărbaţi se 
ceartă la coadă/ Pentru o pâine mucegăită/ Şi au uitat 
de patrie”. Asta se petrece, scrie Adem Zaplluzha, 
„când oamenii/ rămân fără patrie/ şi fără religie”.

Este greu să spunem din acest volum cum 
anume/ dacă s-a schimbat în timp modul de a scrie al 
autorului. În plus, spre deosebire de alţi poeţi 
kosovari, traduşi în română parte tot de Baki Ymeri, în 
poezia cărora se face referire la evenimente concrete 

Balcanica

sau fapte de rezonanţă într-un moment sau altul al 
istorie zonei, la Adem Zaplluzha acest aspect nu se 
poate vedea. Este, cumva un prezent care înseamnă 
lumea văzută prin ochii autorului, dar mai ales 
contururi, nu tablouri sociale cu „datări”/ referinţe 
temporale precise. Putem remarca, de pildă, doar 
maniera de abordare a temelor, universul poetic 
agreat (impregnat cu miturile, legendele şi tradiţiile 
tipice albanezilor, de la Konstantin şi Doruntina la 
kanun, besa ş.a.) şi, desigur, judeca în funcţie de varii 
criterii/ opţiuni scriitura din acest volum. 

Astfel, putem spune că, de pildă, Adem 
Zaplluzha, fără a face parte din primele linii ale 
poeziei de limbă albaneză, nu este un autor care să 
folosească experimentul sau limbajul modern, 
neologismele, căutarea formală/ lingvistică. Versul 
este destinat „zicerii”, metaforelor nesofisticate, 
simple. Dar asta nu înseamnă inexorabil şi sărăcirea 
lor de haina frumuseţii. Putem privi, de ce nu, ca pe 
un poem-metaforă Mireasa fără ochi. Alteori, întâlnim 
şi fragmente care par frânturi dintr-o altă lume 
poetică, în care metafora se „aşează” în jurul 
paradoxului, de parcă poetul ar fi vrut să deseneze cu 
penelul, în poeme de câteva versuri, vreun koan care 
să aducă cu cele din filosofia zen, cum sunt Musca sau 
Pielea

Prin acest volum cititorul român se apropie de 
poezia lui Adem Zaplluzha, un autor pentru care 
nostalgia, introspecţia, durerea/ apăsarea prezentului 
(într-o lume în care şi dansatorii „joacă cu nebunia/ 
urii albastre”). Un autor pentru care dragostea este 
prezentă în poezie, dar nu atât cum sunt trecutul, 
amintirea.

Adem Zaplluzha, Pomul binecuvântat/ Pema e 
bekuar, poezii, versiunea în limba română: Baki Ymeri, 
Bucureşti, (volum în colaborare cu Uniunea Culturală 
a Albanezilor din România), 2010

Poezie arabă contemporană

Îmi pierd graiul când zâmbeşti

Ali el-Sari (Libia)

Îngăduinţă

Pe melodiile paşilor ei
Fantezia iese din ascunzătoarea-i
Din cauza vălului limbajului,
Poemul ar fi gol cu desăvârşire.
Aşa se naşte iubirea,
Aşa se naşte poezia…

Pietrele tăcerii

Înţelesurile se îngrămădesc în colţurile sufletului meu
Ori de câte ori îmi plimb limba.
Ea cade pe marginile ei
Pe pietrele tăcerii…!

Iluminare

Adierile răsucesc genele poemului
În timp ce înfloreşte
pentru angelicele sărutări ale dimineţii…
Astfel, delicata mireasmă se răspândeşte în colţurile 
adormite
În timp ce tu iradiezi lumină
În lumea încărcată de sensuri…

Urmărire

Răsuflările tale mă vânează oriunde merg,
Şi când caut refugiu în poem
Te găsesc acolo, goală
Şi semnificaţiile te învăluie…

Îmi pierd graiul când zâmbeşti

De câte ori călăresc în cursa imaginaţiei
Minele viziunilor explodează sub poem.
Astfel, golurile limbajului
Şi literele se-mprăştie
Şi fraza mă dezamăgeşte.
În ăst fel
Îmi pierd eu graiul
când zâmbeşti…

Coridoare

Coridoarele armonioaselor tale gene
La poarta inimii mele
Trezită din când în când;
Slăbiciunea minţii.

Linişte

De câte ori izvodesc liniştea în tine,
Păşunea poemului îţi creşte pe buze
Pe calea spre ochii tăi
Plouă mereu cu poezie…

Moarte obişnuită

Nidal Hamed (Palestina)

Este moartea moarte,
Prietene…
Ai putea muri de moarte bună,
Şi-ai putea să nu afli destul loc pentru un sicriu,
Sau chiar un mormânt,
Ori pentr-un trandafir înflorit.
Căci lumea pleacă-n tăcere,
Şi-n tăcere se destramă.

Un bob de bucurie e de-ajuns

Majida Abdel Nabi (Egipt)

Un bob de bucurie e de-ajuns
Chinuitoarea suferinţă s-o alunge.
O, omule care mergi prea departe,
Fantoma zâmbetului pe buzele tale
Flutură în jurul inimii,
Cultivând golurile vieţii mele cu iubire.
Tu din bucăţi mă vei reconstrui
Şi de-ale mele suferinţe mă vei înstrăina
Aşa începe ziua…!
O, tu care te scalzi în propriile-ngrijorări
Plutind în îndoielile tale,
Sădeşte-mi un palmier în inima ta
ca să îţi pot sădi un soare în îndelungata mea etate
Puţină bucurie e de-ajuns
Să uităm de rănile noastre,
Azi iar e sărbătoare…!

Tâlcul zilei

Faisl Abdul Waheb Haider (Irak)

O Lună în întunericul celor doi ochi
Extenuează germenul focului,
Sângerând de iubire,
e un râu de lacrimi şi sânge.
Vântul împrăştie pânzele inimii
Pentru acela care-şi înfoaie farmecele!
Care sărută îndelung florile nimicirii.
Statura morţii se înclină
În faţa cuvintelor, fântânile,
În faţa imposibilului vis.
Slăbiciune în trup;
Sufletul doarme dincolo de datorii şi margini,

El recită Cartea Veşniciei.

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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Trinitatea la 
Eckhart şi Cusanus

În ultimele decenii în 
lumea universitară 
teologică franceză s-a 
impus un curent care 
capătă tot mai mult teren: 
studierea şi traducerea 
scrierilor misticilor 
renani. În prezent această 
mişcare este susţinută, 
printre alţii, de Doamna 
profesor Marie-Anne 
Vannier, director al 
Echipei de cercetare asupra 
misticilor renani a 
Universităţii Paul Verlaine 
din Metz. Această echipă 
colaborează de cîţiva ani 
cu Institut fur Cusanus Forchung din Treves, iar rodul 
acestei colaborări îl constituie volumele închinate lui 
Cusanus şi lui Meister Eckhart: La Naissance de Dieu 
dans l'ame chez Eckhart et Nicolas de Cues şi La 
Predication et l'Eglise chez Eckhart et Nicolas de Cues, 
ambele apărute la editions du Cerf, în 2006 şi 2008. De 
curînd acestei serii i s-a ami adăugat un volum: La trinité 
chez Eckhart et Nicolas de Cues, Paris, editions du Cerf, 
coll. "Patrimoines. Christianisme", 2009, 200 p. Trinitatea, 
acest mister al iubirii, este considerată în lumea teologică 
o marcă a originalităţii creştinismului în raport cu alte 
monoteisme; trinitatea depăşeşte cu mult înţelegerea 
comună, a afirma unitatea şi trinitatea deopotrivă a 
persoanelor poate ridica unele probleme de înţelegere şi 
de explicare, dar poate oferi terenul unor explicaţii că 
Dumnezeul creştinilor nu este un principiu abstract, ci un 
foier de iubire şi viaţă. Eckhart a propus o magistrală 
sinteză trinitară în opera sa, iar în studiul său Marie-Anne 
Vannier prezintă originalitatea gîndirii teologului renan, 
gînditor al Tri-unităţii, Eckhart neseparînd unitatea de 
Trinitate, fiind unul dintre cei care au mers cel mai 
departe în înţelegerea Trinităţii, ceea ce o îndreptăţeşte să 
îl considere un "virtuoz al teologiei" dar care îi pezintă 
temele clasice "sub o formă poetică şi dialectică care a 
deconcertat mulţi din contemporanii săi şi i-a făcut uneori 
să uite că Trinitatea este cheia de boltă a operei sale". La 
rîndul său, Nicolaus Cusanus pleacă de la experienţa 
Sfîntului Duh, o experienţă pe care o universalizează în 
De visione Dei, unde îşi prezintă teologia trinitară; mai 
speculativ decît Eckhart, Cusanus caută ecoul Trinităţii în 
spiritul uman. Prin tot demersul său, Cusanus se 
dovedeşte a fi un om la răscrucea unor epoci: este 
moştenitor al medievalilor, pe plan teologic, şi precursor 
al filosofiei moderne. Amintim cîteva din studiile 
cuprinse în acest volum: Marie-Anne Vannier, La theologie 
triniaire, cle de voute de l'oeuvre d'Eckhart; Isabelle Raviolo, 
L'Incree et la Trinite chez Eckhart; Yves Meessen, Dialectique 
et Trinite: Hegel n'est pas Eckhart; Monique Gruber, Images 
de la Trinite chez Henri Suso; Klaus Reinhardt, L'Esprit 
Saint, comme accomplissement de la Trinite, d'apres les 
Sermons de Nicolas de Cues pour la Pentecote; Cecilia 
Rusconi, La Trinite du concept dans la raison humaine. După 
un exil pe care l-a cunoscut Trinitatea timp de cîteva 
secole, redescoperirea textelor misticilor renani şi ale lui 
Cusanus deschid noi căi teologiei trinitare şi dialogului 
ecumenic.

Prietenii spirituale 
Doamna Jacqueline 

Kelen îşi continuă seria 
întîlnirilor spirituale într-
o nouă carte, abia ieşită 
de sub tipar: Les amities 
celestes, Paris, editions 
Albin Michel, 2010, 308 
p. Prietenia este o 
afinitate a sufletelor, mai 
mult decît afecţiunea 
tandră, trece dincolo de 
pasiune, de capriciu şi 
efemer: "În lumea 
modernă, ceea ce se 
desemnează prin 
prietenie îmbracă înainte 
de toate o coloratură 
sentimentală şi se reduce 
cel mai adesea la un 
schimb de confidenţe, la 
o împărtăşire a emoţiilor, 

la o prezenţă agreabilă sau reconfortantă. Este o legătură 
ocazională, utilă, puţin profună. O relaţie de oportunitate 
mai mult decît de maturitate. Dar în întreaga tradiţie 
filosofică şi spirituală, prietenia este piatra unghiulară a 
oricărui edificiu moral: nu numai că exprimă o afecţiune, 
un ajutor mutual, o ascultare, dar ea se afirmă ca o 
căutare a binelui, a înţelepciunii, şi pentru creştini este o 
manifestare a iubirii divine. Astfel, a practica prietenia se 
arată a fi o înaltă exigenţă pentru că este vorba despre o 
cale de perfecţionare: este o şcoală a virtuţii, de 
desăvîrşire morală şi spirituală." Din antichitate, de la 

Pitagora, prietenia a fost situată pe cel mai înalt nivel al 
căutării filosofice, pentru ca Aristotel, în Etica 
nicomahică, să descrie diferitele grade ale prieteniei. 
Jacqueline Kelen se opreşte în cartea sa asupra a trei tipuri 
de prietenii: prietenia între bărbaţi; prietenia între femei; 
prietenia între un bărbat şi o femeie. Prietenia spirituală la 
masculin desemna în antichitate căutarea înţelepciunii şi 
relaţia strînsă care unea un filosof şi discipolii săi (Socrate 
şi Platon, Plotin şi Porfir) sau camarazi de arme (Ahile şi 
Patrocle). Propriu prieteniei este deschiderea ferestrelor, 
trecerea frontierelor, dialogul în care libertatea fiecăruia 
este respectată, dincolo de dorina de a schimba sau 
converti. Dintre prieteniile între bărbaţi, Jacqueline Kelen 
se opreşte asupra prieteniilor între Paul din Teba şi 
Antonie cel Mare, Grigore din Nazianz şi Vasile din 
Cezareea, Guillaume de Saint-Thierry şi Bernard de 
Clairvaux, Erasm şi Thomas Morus, Ignaţiu de Loyola şi 
Francois Xavier, Charles Peguy şi Alain Fournier. Lumea 
prieteniei spirituale între femei este mai săracă în exemple, 
nu numai pentru că bărbaţii au scris Istoria şi au trecut 
sub tăcere prieteniile dintre marile personalităţi feminine, 
ci şi pentru că există o idee care susţine că prietenia este o 
virtute eroică, iar femeile nu ar avea suficientă 
fermitate...Istoria a reţinut nobile prietenii feminine, 
autoarea oprindu-se asupra cîtorva exemple: Genevieve şi 
Clotilde, Hildegarde de Bingen şi Richardis von Stade, 
Claire de Asisis şi Agnes din Praga, Gertrude din Helfta şi 
Mechtilde de Hackeborn. Evident, cea mai consistentă 
parte a volumului este despre pritenia spirituală între un 
bărbat şi o femeie; este o prietenie exigentă, pe cît de 
exaltantă pe atît de...periculoasă, supusă unei triple 
sfidări: "Mai întîi, o prietenie spirituală între un bărbat şi 
o femeie nu are nimic convenţional, ea se înalţă mult 
deasupra relaţiilor de camaraderie voiasă, de agreabilă 
colaborare sau de seducţie care există în mod obişnuit 
între ei. Apoi, această legătură tandră şi intensă care nu 
este nici amoroasă, nici conjugală, nici familială trebuie să 
se confrunte cu paradoxul pe care îl reprezintă: a trăi 
intimitatea sufletelor fără a trăi intimitatea trupurilor. În 
sfîrşit, se cere între cei doi prieteni o egalitate perfectă şi 
recunoscută de fiecare pe planul cunoaşterii spirituale: nu 
este un maestru care gîndeşte şi un  discipol ignorant sau 
obedient..." Dintre prieteniile între un bărbat şi o femeie 
despre care glosează Jacqueline Kelen amintim: Francisc 
de Asisi şi Claire; Meister Eckhart şi Catherine de 
Strasbourg; Tereza de Avila şi Ioan al Crucii; Pierre de 
Beruelle şi Madame Acarie; Fenelon şi Madame Guyon; 
Pierre Teilhard de Chardin şi Lucile Swan; Simone Weil şi 
Joseph-Marie Perrin; Hans Urs von Balthasar şi Adrienne 
von Speyr. Prietenia spirituală, dincolo de epoca în care a 
apărut, oferă un model capabil să emoţioneze şi să insipre 
dincolo de constrîngerile cadrului temporal. "Prietenia 
spirituală, afirmă Jacqueline Kelen, desemnează 
maturitatea şi înţelepciunea, profunzimea şi dimensiunea 
transcendentă a oricărei relaţii umane – fie ea amicală, 
fraternă, amoroasă sau conjugală. Ea este acest cer, 
această eternitate poate, către care tind, în care se 
desăvîrşesc fragilele noastre legături terestre, 
sentimentele noastre puternice şi inconstante. O astfel de 
prietenie este sfîntă pentru că ea se ridică, sanctifică şi 
iluminează o relaţie promisă efemerului şi 
nedesăvîrşitului." 

Un bărbat, o 
femeie în Paradis

Jean Borella, care 
acest an împlineşte 80 de 
ani, a fost profesor la 
Universitatea din Nancy, 
şi este autorul unei opere 
cunoscute nu numai în 
lumea francofonă, ci şi 
pe alte meleaguri unde 
cărţile i-au fost traduse, 
printre ele şi România. L-
am avut partener de 
dialog în toate volumele 
de interviuri despre 
filosofie, teologie sau 
esoterism, iar în paginile 
Cronicii i-au fost 
recenzate toate cărţile 
publicate după 1990. La 

începutul acestui an a avut amabilitatea să-mi trimită un 
volum apărut cu ceva timp în urmă: Un homme, une 
femme au Paradis. Sept meditations sur le deuxieme chapitre 
de la Genese, Geneve, editions Ad Solem, 2008, 248 p. 
Preocupările teologice ale lui Jean Borella sînt vechi, cele 
mai multe din cărţile sale avînd legături cu domeniul 
teologic: Le sens du surnaturel; La crise du symbolisme 
religieux; Esoterisme guenonien et mystere chretien; 
Lumieres de la theologie mystique, pentru a aminti doar 
cîteva din cărţile filosofului francez. În cea mai recentă 
carte a sa, Jean Borella pledează pentru o reîntoarcere la 
lectura Bibliei, o lectură filosofică, ştiindu-se că vreme 
îndelungată Biserica a condamnat lectura tarducerilor 
Bibliei în limbile vulgare; Pius al X-lea cerea în 1907 o 
frecventare cotidiană a Bibliei pentru "a distruge 
prejudecata după care Bisrica s-ar opune sau ar pune 

obstacol lecturii sfintei Scripturi în limba vulgară". 
Meditaţiile pe care le propune Jean Borella nu se vor o 
dispută cu vreun exeget de ieri sau de astăzi, ci o 
interpretare hermeneutică a capitolului al doilea din 
Facerea, o hermeneutică arhetipală în care filosofia este 
ştiinţa care urmăreşte să ajungă la cunoaşterea obiectivă. 
Meditaţiile lui Jean Borella pornesc de la convingerea că 
al doilea capitol din Facerea oferă cheile unei înţelegeri 
adevărate a condiţiei umane, masculine şi feminine. Cele 
şapte meditaţii sînt despre condiţia paradisiacă, despre 
arborele vieţii (I), despre hermeneutică şi intuiţia 
esenţelor, acţiunea adamică şi starea paradisiacă (II), 
despre cele şase zile şi modurile cunoaşterii angelice, 
despre Dumnezeu creator(III), despre crearea bărbatului 
şi a femeii, despre verticalitatea spiritului (IV), despre 
femeia în faţa bărbatului, despre bărbatul imperfect fără 
femeie (V), despre femeia ca mediatoare a cosmosului 
paradisiac, raţinile diviziunii sexuale, esenţa umană (VI), 
uniunea bărbatului şi afemeii, esenţa şi identitatea 
corpului adamic, regele lumii şi regina umanităţii (VII). 
La capătul lecturii sale hermeneutice, Jean Borella este 
convins că munca hermeneutului rămîne neterminată, că 
textul asupra căruia se apleacă nu este produsul unei 
imaginaţii naive, ci că acesta "pune în operă o ştiinţă a 
cărei profunzime şi subtilitate depăşesc de departe tot 
ceea ce noi putem spune şi, în manieră generală, ceea ce 
majoritatea exegeţilor sînt în măsură să conceapă privitor 
la cosmologie, antropologie şi metafizică. (...) estimăm că 
primul act al hermeneutului, de ieri ca şi de astăzi, este un 
act de umilinţă în faţa textului şi de încredere absolută în 
plinătatea sa de sens". 

 Metafizica, astăzi
În 1995, cu ocazia 

centenarului Facultăţii 
de filosofie a Institutului 
Catolic din Paris, a fost 
fondată Catedra Etienne 
Gilson, care s-a vrut de 
la început un instrument 
al unei noi interogaţii 
asupra metafizicii, a 
istoriei sale şi a statului 
său contemporan. De la 
creearea sa, ea a fost 
încredinţată în fiecare an 
unui singur titular 
francez sau străin, 
reputat pentru 
contribuţia sa în 
cercetarea istorică sau 
speculativă în domeniul metafizicii, cel desemnat avînd 
misiunea de a susţine şase conferinţe în limba franceză. 
Textele conferinţelor au fost publicate la Presses 
Universitaires de France şi amintim cîteva din volume: 
Stanislas Breton, Causalite et projet; Alain de Libera, La 
reference vide; Ludger Honnefelder, La metaphysique 
comme science transcendentale; Francis Jacques, La 
croyance, le savoir et la foi; Thomas de Koninkc, 
Aristote, l'intelligence de Dieu. Cea mai nouă apariţie 
din această serie o reprezintă Pierre Aubenque, Faut-il 
deconstruire la metaphysique?, Paris, Presses 
Universitaires de France, Collection de metaphysique. 
Chaire Etienne Gilson, 2009, 92 p. Pierre Aubenque a fost 
titularul catedrei în anul 1997-1998, dar a acceptat cu greu 
să revizuiască manuscrisul pentru a-l publica, după cum 
afirmă în prefaţă profesorul Philippe Capelle-Dumont, 
Preşedintele Catedrei de metafizică Etienne Gilson. Cele 
şase lecţii susţinute de profesorul Pierre Aubenque sînt 
despre diversele şi constante tentative de respingere a 
metafizicii, tentative care s-au născut odată cu metafizică; 
în prima lecţie ne este reamintită contribuţia lui Etienne 
Gilson la istoria critică a metafizicii, pentru ca în lecţia 
următoare să fie analizate metafizica şi onto-teologia. A 
treia lecţie este despre depăşirea neo-platoniciană a 
metafizicii, iar a patra despre Heidegger şi depăşirea 
metafizicii ca proiect de elucidare a sensului fiinţei. A 
cincea lecţie este consacrată lui Derrida şi deconstrucţiei 
metafizice, cel mai radical proiect al deconstrucţiei 
metafizice din secolul al XX-lea, pentru ca în ultima lecţie 
Pierre Aubenque să se întrebe dacă este nevoie de o 
reîntoarcele la Aristotel: "metafizica efectivă, aporetică şi 
dialectică în demersul său, este prima întreprindere 
istorică de deconstrucţie a aparenţelor, a pretinselor 
certitudini, a cunoştinţelor înguste. În proiectul său şi în 
însuşi exerciţiul său, şi numai după ce ar fi fost 
deconstruită, ea deplasează frontierele, definiţiile, în 
aceea că face din fiinţă nu un termen definibil, ci un 
orizont care nu are altă esenţă decît propria in-finitate. 
Făcînd aceasta, ea depăşeşte învecinările, deconstruieşte 
spaţiile închise, deschide totdeauna din nou posibilităţile 
prematur închise ale gîndirii. Ea este, pentru a spune la fel 
ca Imm. Kant, respiraţia însăşi a gîndirii".

În ianuarie 2010, conferinţele au fost susţinute de 
profesorul Adrian Peperzak, iar tema a fost Savoir et 
sagesse.  

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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Paradoxal, cubanezii sunt fericiţi în nefericirea 
lor, sunt liberi în închisoarea lor naturală, se simt 
sătui, deşi mor de foame, sunt bogaţi (sufleteşte!), 
deşi sunt săraci lipiţi pămîntului, sunt mulţumiţi în 
oceanul de nemulţumiri în care trăiesc. Şi asta pentru 
că s-au împăcat cu propriul destin, l-au acceptat şi, 
înţelepţi, nu prea aşteaptă mare lucru de la viaţă. 
Doamne, multe se mai pot spune (şi auzi) despre 
cubanezi! Ca şi despre români, de altfel. Vorba 
poetului : „Multe trec pe dinainte, / În auz ne sună 
multe, / Cine ţine toate minte / Şi ar sta să le 
asculte?...”.  Eu, venetic în acea ţară, eu,  care 
înghiţisem deja 40 de ani de dictatură, am stat să le 
ascult şi pentru că aveam certitudinea că nu le voi 
„ţine toate minte”, le-am mai şi notat uneori, gîndind 
că vreodată îmi vor prinde bine „însemnările 
călătoriei mele” în ţara havanelor şi a romului. Şi nu 
m-am mulţumit doar să ascult. Am întrebat, am 
iscodit, am privit, am observat, am avut curiozitatea 
şi răbdarea de a afla şi de a înţelege şi am ajuns la 
concluzia că ţara aceea e cu adevărat „binecuvîntată 
între toate ţările de pe pămînt”. Cubanezii sunt, fără 
îndoială, nişte oameni minunaţi care merită să fie 
iubiţi şi respectaţi. Ce păcat că anii grei şi lungi de 
dictatură i-au pervertit, i-au umilit, i-au distrus, le-au 
luat zîmbetul de pe buze şi lumina din priviri, le-au 
îngenuncheat mîndria naţională şi le-au stins 
bucuria de a trăi!

Aşa cum mă aşteptam, cei mai mulţi dintre 
cubanezi sunt atei. Comunismul şi castrismul le-au 
scos dumnezeirea din inimi şi din biserici. Fostele 
lăcaşuri de cult sunt preschimbate aproape în 
totalitate în restaurante, săli de spectacole (chiar 
manifestarea de deschidere a Festivalului s-a 
desfăşurat într-o fostă catedrală), fapt ce-mi 
aminteşte situaţia din Rusia bolşevizată, unde 
anticriştii roşii schimbaseră rosturile bisericilor, 
transformîndu-le în crîşme, grajduri, magazii, 
depozite, bordeluri... Şi, trebuie să recunosc, în 
România comunistă – cu excepţia cîtorva lăcaşuri 
dumnezeieşti demolate din varii motive, mai ales 
scorniceştene – cele mai multe biserici şi-au putut 
păstra destinaţia, menirea, harul şi rosturile şi în ele 
s-au oficiat slujbe chiar şi în cele mai negre perioade 
ale dictaturii roşii. Discuţiile despre viaţa politică şi 
despre cea religioasă, despre regimul dictatorial şi 
despre clanul Castro, despre comunism şi despre 
libertate nu se pot lega, pentru cubanezi aproape 
orice subiect de dialog fiind interzis, cu excepţia 
revoluţiei (pe care trebuie să o proslăvească şi să o 
sprijine cît mai convingător) şi a Americii (pe care 
trebuie să o înjure cît mai apăsat). Restul e tăcere! În 
orice caz, atunci cînd considerau că nu pot fi 
supravegheaţi, urmăriţi, înregistraţi, turnaţi – 
această constatare se leagă mai ales de spaţiile 
exterioare, în aer nu se pot plasa microfoane, deşi cei 
care, din nefericire, intră în colimatorul serviciilor 
secrete pot fi urmăriţi şi în astfel de spaţii, cu 
mijloace tehnice dirijate de la distanţă – cubanezii 
treceau peste cenzura personală şi îşi spuneau oful, 
îşi exprimau nădejdea că la moartea lui Fidel 
lucrurile vor lua noi întorsături, situaţia se va 
schimba, viaţa lor se va îmbunătăţi. Din fericire, 
speranţa nu costă bani, iar omul are nevoie de 
speranţă ca de aer! Oricum, nimeni nu îndrăzneşte 
să spere într-o răsturnare a regimului, ci doar într-o 
succesiune cu faţă (ceva mai) umană, într-o 
suportabilă schimbare la vîrf, care să amelioreze cît 
de cît traiul cel de toate zilele pentru cei foarte mulţi 
aflaţi la talpa ţării. Situaţie care m-a uluit prin 
similitudinea cu cea existentă în România epocii de 
aur. Mioriticii - care nici nu bănuiau măcar că 
mămăliga poate exploda - nu îndrăzneau 
(înconjuraţi fiind numai de state din frăţescul lagăr 
socialist!) să creadă că o mişcare de revoltă împotriva 
dictaturii ceauşiste şi a regimului comunisto-securist 
ar avea sorţi de izbîndă. Românii nu-şi doreau 
libertate, democraţie, pluripartitism, ci se rugau la 
Cel de Sus doar să grăbească moartea dictatorului (în 
cele din urmă au grăbit-o cei mai de jos, conform 
vorbei înţelepte că pînă la Dumnezeu te mănîncă 
sfinţii!), pentru ca puterea să fie preluată de un 

comunist cu vederi ceva mai liberale. Ei bine, 
imediat după întoarcerea mea din Cuba, o minune 
era să se întîmple. Citeam ziarele, priveam ştirile şi 
nu-mi venea să cred : ajuns în cele din urmă de 
blestemele milioanelor sale de victime, bărbosul 
dictator fusese lovit de dambla şi-i cedase/predase 
în mod temporar puterea fratelui său mai mic Raul. 
Un lider care vreme de 47 de ani şi-a păstrat funcţiile 
(luate cu japca) şi privilegiile, un lider urît de 
poporul pe care l-a batjocorit, înjosit, umilit, un lider 
care şi-a condamnat supuşii la suferinţă, sărăcie, 
durere, extincţie, un lider pe care nici moartea părea 
să nu-l poată clinti de la locul său, un lider de care se 
împiedica progresul întregii omeniri a devenit dintr-
o dată un nimeni, pentru că aşa „a vrut” muşchii lui. 
De fapt, mai înţelept şi mai precaut decît Ceauşescu, 
el a făcut la timp această mişcare inteligentă care, 
probabil, l-a scutit de multe neajunsuri. Dar de unde 
inteligenţă la papucar? Ca de obicei, în astfel de 
împrejurări, motivul invocat a fost starea sănătăţii, 
însă care o fi fiind starea exactă, reală, a acestei 
sănătăţi e un secret mai păzit decît este tezaurul 
României aflat de aproape un veac la ruşi. Starea 
precară a sănătăţii l-a determinat ca (după eclipsa 
din iulie 2006, cînd „a transferat temporar 
prerogativele sale fratelui său Raul”) în urmă cu doi 
ani, la începutul lunii februarie 2008, să declare în 
ediţia on-line a ziarului Granma (un fel de Scînteia 
caraibiană, ce şi-a împrumutat numele de la cel al 
iahtului cumpărat de Castro Ruz în vederea 
debarcării în insulă, debarcare ce a şi avut loc, de 
altfel, la Los Cayelos) : „Scumpilor mei compatrioţi, 
care de curînd mi-au făcut marea onoare de a mă 
alege membru al parlamentului, le spun că nu aspir 
la funcţii şi nu voi accepta, repet, nu voi accepta 
sarcina de Preşedinte al Consiliului de Stat şi nici pe 
cea de comandant suprem”. Un discurs mai degrabă 
ultimativ, decît conciliant! Nici urmă de remuşcare 
pentru tot răul pe care l-a făcut ţării aproape o 
jumătate de veac! A renunţat senin la prerogativele 
pompoaselor funcţii şi a lăsat puterea în mîinile cui? 
Ale fratelui său mai mic, Raul, despre care cubanezii 
spun că e întruchiparea diavolului pe pămînt. Totuşi, 
se pare că nu am înţeles bine starea de spirit ce 
domnea în Cuba în perioada cînd eram acolo, căci eu 
mă aşteptam să urmeze puternice convulsii, mişcări 
„antirevoluţionare” de amploare, revolte în masă, 
care să smulgă ţara din mîinile familiei domnitoare. 
Or, poate, opresiunea era mai cumplită chiar decît aş 
fi putut eu bănui şi oamenii - ameninţaţi, şantajaţi, 
constrînşi - au stat cît de cît liniştiţi, de teama 
represiunii. Cred că, de nu ar fi fost împuşcat de 
ortacii săi, Nicolae Ceauşescu nu ar fi cedat niciodată 
puterea de bunăvoie, ci, dimpotrivă, s-ar fi agăţat de 
ea cu ghearele şi cu colţii pînă la moartea sa naturală. 
După care, probabil, i-ar fi succedat Nicu şi tronul 
dictaturii comuniste ar fi rămas tot în familie, aşa 
cum s-a întîmplat în insula din Caraibe. În articolul 
Cuba postcastristă, încotro?, publicat în Ziarul de Iaşi 
din 8 februarie 2008, scriitorul Constantin Simirad, 
fost ambasador al României la Havana, deci un 
cunoscător avizat al realităţilor din insulă, oferea 
cititorilor o trecere în revistă a situaţiei create prin 
retragerea de la putere a lui Fidel şi nu pot să nu 
citez măcar cîteva fraze din acest pertinent „bilanţ” 
al unei jumătăţi de veac de dictatură : „Raul a preluat 
puterea dictatorială de la Fidel şi acum problema se pune 
pe ce drum o s-o apuce Cuba în viitorul apropiat. Raul 
este militar de carieră şi un luptător declarat împotriva 
corupţiei, el conducînd direct Comandamentul creat în 
acest scop. Fără s-o recunoască, Raul a suferit un 
răsunător eşec în această misiune încredinţată de Fidel, 
care declara cu amar : „Îmbogăţirea unora reprezintă 
pentru revoluţie un pericol mortal, mai ceva decît cea mai 
distrugătoare bombă atomică”. 

Corupţia a înflorit continuu în Cuba şi a contribuit la 
crearea unei pături de oameni bogaţi, chiar foarte bogaţi. 
Aceştia provin din armată, poliţie, servicii secrete, oameni 
de partid şi de stat. Această pătură, imposibil de apreciat 
ca dimensiune, va influenţa, cu siguranţă, evoluţia Cubei 
în perioada post-castristă. Este greu de crezut că pătura 
oamenilor bogaţi, cu poziţii cheie în puterea de partid şi de 
stat, va accepta un regim în care să nu-şi poată etala 
averea.

Prognozăm o bătălie surdă între cei care vor o 
liberalizare a regimului comunist, fie şi după modelul 
chinez, şi cei care au convingeri egalitariste. (...)

Estimarea cît de cît corectă a bogaţilor cubanezi este 
dificilă, avînd în vedere faptul că averile s-au acumulat 
ilicit. Cu toate că acel Comandament împotriva corupţiei 
avea prerogative excesive, chiar puteri discreţionare, Raul 
a fost învins categoric pe toate fronturile. Ar putea el 
acum să facă mai mult, cînd Fidel nu îl mai poate ajuta? 
Puţin probabil. Eşecul Comandamentului ne oferă o idee 
despre puterea celor care deţin economia subterană în 
Cuba.” 

Cititorilor acestei pagini vreau să le reamintesc 
un amănunt semnificativ din biografia 
incoruptibilului Raul : el este un ticălos sanguinar, 
un ucigaş înnăscut şi numai în cele aproape 
unsprezece luni cît descreieratul Ernesto Che 
Guevara a fost comandantul închisorii politice 
Fortaleza La Cabaña (adică între 3 ianuarie şi 26 
noiembrie 1959), a ucis cu mîna lui 551 de deţinuţi 
care se opuneau regimului castrist. În insulă el este 
poreclit „sforarul”, pentru că a stat mereu în umbră 
şi a tras sforile îmbogăţirii clanului. A fost eminenţa 
cenuşie a revoluţiei şi a dictaturii. El a mediat 
faimoasa întîlnire dintre Ernesto Guevara şi Fidel 
Castro care a avut loc în Ciudad de Mexico, la 
numărul 49 de pe strada José Amparán, în casa 
Mariei Antonia Gonzales. Pentru a strînge nişte 
legături care pe atunci i se păreau utile, Raul avea să 
devină naşul primului copil al lui Che, Hildita, 
născut pe 15 februarie 1956. A fost atît de bun 
prieten cu argentinianul, încît după ce Fidel l-a 
numit pe acesta comandant al fortăreţei La Cabaña, 
îşi petreceau dimineţile împreună şi se distrau 
ucigînd deţinuţi!

Să revin însă la cubanezi, căci de argentinian am 
tot vorbit. Cred că, în afara nomenclaturiştilor, nu 
există locuitor al insulei care să nu viseze la „marea 
evadare” din raiul lui Fidel. Supuşii acestuia îşi 
doresc să ajungă fie în Europa, fie în Statele Unite ale 
Amercii. Numai că pînă în Europa nu se poate 
ajunge înot, nici cu avionul sau vaporul, întrucît 
drumul e prea scump (un cubanez ar trebui să 
lucreze, fără a cheltui nici măcar un peso, cîţiva ani 
la rînd ca să strîngă suma necesară achitării unui 
bilet de avion), iar Statele Unite îi dau înapoi, fără 
prea multă tevatură, pe cei care încearcă să evadeze 
din Cuba şi să intre în SUA. Reprezentanţii dictaturii 
nici nu se mai chinuie să păzească fruntariile de apă : 
grănicerii americani îi pescuiesc (uneori la propriu!) 
pe toţi cetăţenii cubanezi şi, în baza unui acord de 
doi bani, îi returnează în ghearele lungi ale 
revoluţiei. Evident, justiţia castristă nu ştie multe : îi 
gratulează pe fugari/navigatori cu o bonificaţie de 
cel puţin 18 ani de temniţă grea sau îi face pensionari 
ai lagărelor de „muncă forţată” – „corectivă”, au 
botezat-o călăii castrişti. Ceea ce e cam acelaşi lucru. 
A fost o vreme cînd americanii nu-i returnau pe 
cubanezi, ca să-i dea cu tifla dictatorului, numai că, 
odată ajunşi pe pămîntul făgăduinţei, foştii apărători 
ai revoluţiei continue s-au apucat de tot soiul de 
fărădelegi, înspăimîntînd pur şi simplu societatea 
americană. Care, s-o recunoaştem, nu-i chiar aşa de 
uşor de înspăimîntat! Cred că unul dintre cele mai 
fascinante şi mai vizitate muzee din lume ar fi cel al 
obiectelor cu ajutorul cărora cubanezii au încercat 
de-a lungul vremii să străbată distanţa de 180 de 
kilometri care îi separă de coastele continentului, de 
Florida, de Miami, de libertate, democraţie şi 
prosperitate. S-ar găsi în acest muzeu ad hoc cele 
mai năstruşnice obiecte plutitoare, adică bărci şi 
plute improvizate din anvelope, scaune, linguri, 
prezervative, pneuri, uşi, valize. Din păcate, de 
multă vreme „preafericiţii de pe insula dezolării” 
(titlul binecunoscutului roman al lui Hervé Bazin 
sintetizează cum nu se poate mai bine afirmaţiile din 
aceste episoade!) nu mai au curajul să sfideze 
regimul şi să încerce marea cu degetul. Astăzi, din 
Cuba nu se mai pleacă decît spre cimitir, aşa cum 
afirmam imediat după întoarcerea din insula cu 
formă de aligator.

Cubanezii îngroapă în chinuitele lor suflete 
speranţe, vise, viitor. Dumnezeu le-a dăruit o ţară 
despre care se poate spune cu mîna pe inimă că e 
raiul pe pămînt. Din păcate, tot El le-a dat dictatura 
castristă şi revoluţia perpetuă care-i bagă în pămînt.
Multe din afirmaţiile episodului de faţă au apărut 
deja, cînd am început acest serial, dar cum de atunci 
s-au scurs aproape trei ani, am ţinut să le readuc în 
memoria şi conştiinţa cititorilor, pentru a lega într-
un fel generalităţile de pînă acum de cîteva episoade 
ce vor fi închinate aproape exclusiv Festivalului 
Internaţional de Poezie de la Havana, la care am 
participat în mai şi iunie 2006. (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (17)

Valeriu STANCU

„Preafericiţii de pe insula 
dezolării” (I)
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În octombrie 1918 turcii au capitulat, strâmtoarea 
Dardanele a fost deschisă Aliaţilor, Austria s-a 
dezintegrat rapid (sârbi, croaţi, sloveni, muntenegreni 
care se declaraseră uniţi în 1916 şi-au declarat acum 
independenţa, tot astfel ungurii şi cehii-slovacii), 
încheind armistiţiu cu Aliaţii şi decretând 
demobilizarea; germanii însă n-au renunţat, lansând 
un atac cu tancuri menit să arunce România sau în 
braţele lui Lenin sau în haos (înfometarea ţăranilor, 
răspândirea propagandei comuniste pentru a instiga 
revoluţia). Regina a înţeles că tocmai Regele de origine 
germană trebuia să-i întâmpine pe Aliaţi, sacrificiul lui 
subliniind sacrificiul ţării. Regina şi copiii, refugiaţi un 
timp pe domeniile Coroanei de la Bicaz, pe valea 
râului Bistriţa (unde regina se îmbrăca în variante 
elegante ale costumului popular românesc) au sosit la 
Iaşi pe 11 iulie 1918, când ministrul francez a decorat-o 
pe Maria cu Crucea de Război: „Prieten ferm, loial şi 
credincios, la fel de dârz în momentele dezastrului, ca 
şi în momentul victoriei”.

Spre seară populaţia oraşului, teferi şi răniţi, s-au 
revărsat pe străzi, aclamând şi cântând, armata 
română a mărşăluit iar Principele Moştenitor şi-a 
condus regimentul, după care a urmat întâlnirea cu 
Zizi, „lungă şi dureroasă” din partea lui Carol, 
„furtunoasă” din partea „moştenitoarei Bizanţului” 
(„Jurnalul” Mariei).

Sărbătoarea din 1 decembrie 1918 la Bucureşti a 
etalat momentul sublim la care jinduise Maria. 
Precedaţi de copii: Carol în fruntea regimentului său, 
fetele în caleaşcă, Principele Nicolae, avansat 
sublocotenent, flancând, împreună cu generalul 
Berthelot, pe regele şi Regina României (îmbrăcată şi 
ea în tunică militară, pelerină lungă, vestă de piele şi 
căciulă de astrahan cenuşiu prinsă sub bărbie), urmată 
de zeci de generali şi ofiţeri au trecut aclamaţi de 
mulţimea care flutura drapele româneşti, franceze, 
americane, engleze. Generalul Grigorescu, eroul de la 
Mărăşeşti, i-a oferit Regelui în faţa Mitropoliei 
bastonul de feldmareşal.

Curând însă, prea curând s-au făcut resimţite 
privaţiunile de pe urma jafului nemţesc minuţios, în 
timp ce Brătianu a ordonat trupelor române să ocupe 
Transilvania, Bucovina, Dobrogea, Basarabia. 
Binefacerea a fot totodată o povară, mai ales în 
privinţa Basarabiei (8,5 milioane de guri în plus de 
hrănit, agitaţia comunistă care nu s-a terminat până 
azi şi care în decembrie 1918 a provocat o revoltă în 
faţa Palatului). Din nou a intervenit prietenul 
nedezminţit Joe Boyle, care a asigurat 3 transporturi 
pentru populaţia înfometată şi a negociat la Londra un 
împrumut de 25 milioane de dolari de la Canada 
(presa londoneză l-a poreclit „Ducele Bucureştiului”); 
în final s-a întors în fruntea unei misiuni canadiene 
pentru România, s-a ocupat de înscrierea Prinţului 
Nicolae la Eton şi l-a dus la Palatul Buckingham, la 
unchiul George şi mătuşa May.

Prea sensibilă şi prea inteligentă ca să nu înţeleagă 
că „fraţii de dincolo de munţi au. desigur, aceeaşi 
limbă şi aceleaşi aspiraţii, dar şi propriile obiceiuri, 
susceptibilităţile şi mândria lor”, Maria s-a simţit 
adesea jignită de „zidul adevăratei inerţii româneşti”, 
de suspiciunile de ofensă în orice încercare de 
apropiere. În schimb şi-a etalat talentul extraordinar 
de a trata cu oamenii la Conferinţa de Pace de la Paris 
a celor 5 Mari Puteri: Anglia, Franţa, Statele Unite, 
Italia, Japonia. Colette, care pe 5 martie 1919 a întâlnit-
o pe Maria înaintea celorlalţi reporteri, scria a doua zi 
în „Le Matin”: „Este magnifică!”.

La Paris, „intensitatea luminoasă a ochilor ei”, 
„graţia, frumuseţea, simplitatea” i-au adus o 
popularitate enormă. Cu Clemenceau a rezolvat mai 
mult pentru România în câteva zile decât reuşise 
Brătianu într-o lună.

Fără să se lase tentată de rolul nepoatei reginei 
Victoria, Maria se simţea, fireşte, în largul ei printre 
englezi, dar nu a alunecat spre viziunea lor legată de 
„acele ţări din Balcani”. După ce la Paris a primit 
Marele Cordon al Legiunii de Onoare de la 
preşedintele Poincaré, precum şi titlul de membru 

corespondent al Academiei de Belle Arte (singura 
femeie), a trecut Canalul Mânecii cu Mărioara şi Ileana 
şi într-o întrevedere cu un corespondent al ziarului 
„Times” a declarat că englezii privesc popoarele de pe 
continent „cu detaşare superioară”. Ceea ce nu a făcut 
„The Times” să renunţe la editorialul Renaşterea 
României, care făcea elogiul suferinţelor, curajului şi 
bunului-simţ al românilor, recapitulând luptele eroice, 
„dezertarea” Rusiei bolşevice, spolierea germană. 
Principesa Ileana (10 ani) i-a consternat pe englezi cu 
relatări despre ororile războiului, Principele Nicolae a 
fost vizitat la Colegiul Eton, lordul Curzon a oferit un 
dineu oficial pentru ca Maria să-l poată reîntâlni pe 
Winston Churchill.

Mărioara a rămas pentru ultimele clase de liceu în 
Anglia, Elisabeta la Paris urma Şcoala de Belle Arte, 
locuind la Ducesa de Vendôme, Nicky fiind la Eton, 
Marai s-a întors în România doar cu principesa Ileana, 
conduse fiind la plecare de Preşedintele Poincaré, 
mareşalul Foch, tineret entuziast şi vagoane de flori. 
La Conferinţa de Pace, „Maria a pus România pe harta 
Europei”, bazându-se în întregime pe intuiţie, 
nelăsând ca îndoiala să-i submineze energia în lupta 
cu ostilitatea şi prejudecăţile cu privire la România, 
pledând, zâmbind, lăcrimând şi frângând lănci în 
apărarea poporului său.

...Dar strălucirea a pălit repede căci discipolii lui 
Lenin au profitat de destrămarea Imperiului Austro-
ungar pentru răspândirea ideilor revoluţiei ruse şi 
pentru determinarea noului partid comunist ungar să 
intre în conflict direct cu românii. Pe 31 martie 1919 
Maria l-a invitat pe mareşalul Foch, comandantul 
suprem al Armatelor Aliate, a obţinut vagoane de 
marfă cu armament francez, provizii de la Crucea 
Roşie, 100 de locomotive. Dacă România nu obţinea 
Transilvania, poporul ar fi răsturnat dinastia iar dacă 
Principele Moştenitor, care-şi găsise o nouă iubită, 
renunţa la succesiune, dinastia de Hohenzollern era în 
mod fatal slăbită sau dizolvată.

Drama personală a Mariei se desfăşura pe fundalul 
internaţional ostil. Bela Kun, discipol al lui Lenin, a 
preluat puterea în urma unei lovituri de stat a 
bolşevicilor şi a invadat Cehoslovacia. Conferinţa de 
pace a trimis o comisie, din care făcea parte şi 
americanul Harold Nicolson, expert în problema 
Balcanilor, care l-a considerat, la 9 aprilie 1919, pe Bela 
Kun un revoluţionar evreu lipsit de importanţă; dar pe 
10 aprilie 1919 soldaţii lui Bela Kun intrau în 
Transilvania, omorând şi răpind oameni. Drept 
răspuns, Brătianu a ordonat armatei române „să-l 
alunge pe Kun”; în mai 1919 tabăra armatei s-a fixat pe 
malul vestic al Tisei pe când Regele şi Regina au plecat 
pentru un tur al Transilvaniei. Lenin anunţase însă 
sprijin oficial pentru Bela Kun, încât Consiliul Suprem 
de la Paris a ordonat lui Brătianu să pună capăt 
operaţiunilor militare iar lui Bela Kun să se retragă; în 
cele din urmă l-a însărcinat pe mareşalul Foch să 
organizeze împreună cu România o ofensivă 
împotriva lui Kun. Armata română a reluat ofensiva şi 
a învins în mai puţin de o săptămână, ocupând 
Budapesta, cu toate protestele Parisului. Kun a fugit la 
Viena, iar calul de bătaie a devenit jaful exagerat al 
ocupanţilor, deşi Hoover considera că „în morala 
proprie estului Europei, armata română are oarecare 
justificare”.

Nu avea dreptate, armata română nu avea nici un 
fel de justificare pentru jaf, dar nu avuseseră vreo 
justificare nici cele 2,5 milioane tone grâu, 1 milion 
tone ţiţei, sute de mii de capete de vite, dotarea 
fabricilor, valorile din casele particulare (pentru a jefui 
casa lui Take Ionescu, ungurii au trimis un detaşament 
de 80 de mii de oameni!), pe care le jefuiseră Puterile 
Centrale în timpul ocupaţiei.

Hotărârea din mai 1919 cu privire la noile hotare 
ale României avea preţul ei: clauza minorităţilor din 
Transilvania. Polonezii, sârbii, cehii au exprimat 
obiecţiuni moderate, evreii însă... Brătianu, antisemit 
vehement – a refuzat, dar România  nu s-a simţit 
obligată faţă de evrei nici de Tratatul de la Berlin din 
1878. Conferinţa de Pace a decis însă preţul extinderii 
României: acordarea cetăţeniei şi un tratament 
onorabil pentru evrei, precum şi concesiuni petrolifere 
pentru Anglia, Franţa, Statele Unite (urzelile lui 
Brătianu au fost sprijinite de Ferdinand), Brătianu a 

anunţat că nu va semna şi a plecat de la Conferinţă, în 
iulie 1919, în timp ce la Budapesta luptele şi jafurile 
continuau şi un guvern al sindicatelor fusese răsturnat 
de un Habsburg care dorea restaurarea monarhiei cu 
ajutorul românilor. Hoover şi-a cerut demisia şi s-a 
întors în Statele Unite, lăsând la Budapesta patru 
generali să se descurce cu românii, deşi Maria i-a scris 
„împroşcând indignarea ei” pentru reproşul lui 
Hoover: „slăbirea bunei cuviinţe care am sperat că va 
fi răsplata pentru sacrificiul Americii”. Hoover nu i-a 
iertat niciodată pe români şi pe regină iar în 
septembrie 1919 Anglia, Franţa, Statele Unite şi Italia 
au ordonat blocada contra României până la 
retragerea trupelor. Brătianu a demisionat, alegerile au 
redus puterea partidului liberal, aducând la Putere 
Partidul naţional ţărănesc şi sacrificându-l pe Barbu 
Stirbey, care aplecat în exil. Misiunea de la Paris a fost 
facilitată de faptul că delegaţia americană urma să 
plece şi astfel s-a votat pentru excluderea clauzei 
minorităţilor iar tratatul semnat pe 9 decembrie 1919 a 
însemnat triumful României care devine astfel a cincea 
ţară din Europa ca întindere (după Franţa, Spania, 
Germania, Polonia). Boierimea l-a folosit însă pe 
Ferdinand pentru înlăturarea lui Vaida Voievod şi 
numirea generalului Averescu, anticomunist 
înverşunat. Maria, cu o gândire politică bazată 
deopotrivă pe lupta contra comunismului a fost de 
acord. Ferdinand va rămâne dependent de interesele 
legitime, pe când Maria va deveni dependentă de un 
bărbat instabil.

Drama familiei regale s-a accentuat: Carol 
încercase să se arunce de pe cal pentru a nu participa 
la ceremoniile triumfale şi s-a împuşcat în picior când 
Regele i-a cerut să plece în misiune în Orientul 
Îndepărtat, fugind cu fosta lui soţie în Delta Dunării, 
unde, cum spunea, există o zonă umedă mlăştinoasă, 
trestii, bambus şi păsări exotice, ca în Orientul 
Îndepărtat. Tot astfel în iulie 1919 când se plănuise 
atacul comun al României şi Aliaţilor contra lui Bela 
Kun, a refuzat să plece pe front, lovind cu pumnul în 
masă faţă de Joe Boyle iar când Regele şi Regina au 
plecat să viziteze linia frontului, trenul lor s-a 
încrucişat în timpul nopţii cu cel în care pleca Carol, 
care, consultându-se cu Marghiloman şi Take Ionescu, 
renunţase la succesiune, lăudându-se printre soldaţi că 
va fi regele Ungariei. Cauza ostilităţii lui Carol faţă de 
familia sa era atmosfera demoralizatoare şi 
degradantă creată de Zizi şi acoliţii ei. Convins de 
prietenul său, ofiţerul Mugur, Carol s-a întâlnit totuşi 
în tren, la Bistriţa, cu Regele şi Regina României, 
anunţându-i că Zizi a dat naştere unui băiat botezat 
Mircea, după fratele mort al lui Carol (copilul Mariei şi 
al lui Barbu Stirbey!) şi după eroul naţional al 
României – Mircea cel Bătrân. Pentru a-şi asuma 
statutul şi îndatoririle regale, Carol a renunţat 
definitiv la Zizi şi a plecat 8 luni în jurul lumii, în timp 
ce mama lui se îngrijea de odrasla unei fete din 
Bucureşti care nu intenţionase să încalce teritoriul 
regal. Carol nu s-a dus niciodată să-şi vadă copilul, 
ceea ce Zizi n-a iertat.

Călătoria Mariei din vara anului 1920 prin Europa 
a fost fericită. Le luase pe Ileana şi Elisabeta s-o vadă 
pe Mărioara în Anglia, li se alăturase Nicolae şi au fost 
cu toţii la premiera baletului lui Loie Fuller, „Crinul 
vieţii”, cu libretto pe un basm scris de Regina 
României. Au urmat cele 3 căsătorii care-i vor aduce 
Mariei porecla de „Soacra Balcanilor”. Ne oprim la cea 
a Elisabetei, „fire brutală, aproape crudă, care nu ţine 
cont de reguli” (Maria, Jurnal) cu Prinţul George al 
Greciei, mic de statură, cu monoclu, plicticos, scos din 
discuţie de istorici, drept „nulitate de viţă regească”, 
totuşi partidă bună, deoarece tatăl lui George, 
Constantin al Greciei, era fratele mai mic al Reginei-
mame Alexandra a Angliei, pe când mama, Sofia, sora 
Kaiserului, era şi sora primară a Mariei. L-a invitat pe 
George s-o însoţească în România pentru anunţarea 
logodnei, împreună cu cele două surori, Elena (24 ani) 
şi Irina (16 ani). Grecii au fost instalaţi la Pelişor, 
castelul de vară al Mariei. Elena, poreclită Litta, brună, 
suplă, înaltă, elegantă, l-a îndrăgit pe Carol, dar idila a 
fost curmată de vestea morţii lui Alexandru, al doilea 
fiu al lui Constantin şi rege marionetă la Atena. Fusese 
muşcat de o maimuţă în grădina reşedinţei familiei 
din apropierea Atenei...

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette(VI)

Natalia CANTEMIR

Februarie 2010
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Poet şi eseist francez, Hughes Labrusse s-a 
născut pe 21 iunie 1938, la Melun. Îndrăgostit de 
teatrul grec şi de Baudelaire, începe să scrie poeme 
de la o vîrstă fragedă. O adolescenţă şi o tinereţe 
tumultuoase, îl poartă şi spre Partidul Comunist 
Francez dar şi spre Tristan Tzara, cu care se şi 
întîlneşte, de altfel. Suprarealismul îi va marca 
multă vreme opera. Prodigioasa activitate din 
învăţămînt, ca profesor de filosofie, şi cea de 
militant şi animator cultural nu-i umbresc 
strălucitorul drum pe care şi-l croieşte cu har şi 
pasiune în lumea literară. Uluitorul său talent şi 
cărţile de excepţie pe care le-a publicat i-au adus 
de-a lungul vremii nu doar impresionante premii 
literare, ci şi preţuirea şi prietenia unor importante 
personalităţi ale culturii universale : Bachelard, 
Rousselot, Guillevic, Follain, Humeau, André 
Breton,, Michel Foucault, René Char, Miró, Yves 
Broussard, Christian Hubin, Jean-Max Tixier, 
Jacques Lovichi, Max Pons, Derrida, Deleuze, 
André Doms etc. Autor  al volumelor La 
Complainte de l'Île Saint-Louis (Oswald, 1961), 
Poèmes pour que s'accomplisse (Oswald, 1966), 
L'oiseau le feurre l'arme (Oswald, 1968), L'Oiseau 
inaugural (poèmes pour une cantate de J.J.Werner, 
ORTF 1971), Le temps ranime (La Barbacane, 1973).  
Équerre  Embarcation (Sud, 1976). Présence abîmée 
(Rougerie, 1978), Rome, ou quand on a un cœur et 
une chemise (La Barbacane, 1978),  Deuil blanc 
(Rougerie, 1980), Le Langage séduit  (Rougerie, 
1983), La Dame du Désert (Rougerie, 1986), Terrena 
l'arbre excessif (Sud, 1986), Trente petites gravures 
à lire les yeux fermés (Rougerie, 1990), Le Donateur 
(Amiot-Lenganey, 1991), De la fin du vol des 
oiseaux (Rougerie, 1993), Michel Mousseau, le 
temps de peindre   (Monographie, J.M. Place, 1993), 
L'Enfant au Balcon suivi de son Double 
(L'Inventaire, collection D'Autres Lieux, 2000), 
Précaires  (Dumerchez, 2002). Théâtre de Sable 
(Alain Benoit, 2002), Mes Spectres (bilingue français-
polonais, 2001 – bilingue français-roumain, 2006). Mes 
Spectres (Europia, 2008). Monographie, Rien qu'une 
apparition (Lieux d'Être, avril 2009). În ultimele două 
decenii s-a apropiat foarte mult de viaţa culturală a 
României, fiind, între altele, preşedinte al Asociaţiei 
Caen Calvados Roumanie. Un alt important poet 
francez, Max Alhau, cunoscut cititorilor români şi din 
paginile revistei Cronica, vorbeşte – în articolul Au 
commencement d'une histoire – despre atmosfera 
efervescentă care se crease în 1960-1961 în jurul 
revistei Correspondances, printre ai cărei animatori 
figura şi cel ce avea să devină scriitorul Hughes 

ORDINEA MORMINTELOR 

dintr-o privire 

atît de uşoară 
omonimia stelelelor funerare 
în alambicul lor 
de ureche şi de pupilă 
şi sub unghii 
îngrămădirea unui labirint 

un rid       
de năluciri      
pe piele     
albeaţa timpanului     
fante ale corneei     
în răsuflarea-i şi-n cicatricea de pe obraz 
tăcerea      
cloceşte seriile perversităţii sale     

să se încuibe soarele în piatră  
să-şi piardă orice nume literele     
şi chiar înainte      
să ne prăbuşim sub arcade 
în aliniamentele de chiparoşi 
aur al memoriei şi al intrării în joc    
urmele paşilor   
ciuntesc iarba 

îngropat de mii de ori
cum m-am arătat de la naştere
şi acum stele ling lumini
stinse acest exil
acolo
seminţe intraductibile ca să întrerupă
cu forţa
umbra continuă a lespezilor 
şi a nesfîrşitelor ziduri

acest vis interzis de nenumăratele intervale
de nopţi şi de zile
astfel încît tu arunci zarurile pe pîntecele
unui mormînt

dar la fiecare pas ne vom întoarce
pentru a chema cu glas mare
sub velatura obscenă a florilor
neînduplecarea necazului
care
după toate aparenţele
îşi ţese pînza la marginea imaginilor
n-am semnat dimineaţa
în registrul acoperit de brume?
şi femeile îşi vor lepăda veşmintele

tot mai estompată vocea se frînge
eclipsa a muşcat din carne
chipul se scindează în frontoanele sale
o mie de morţi înoată sub limba ta
şi nici un cuvînt de sprijin
pentru a-i întîmpina
freamăt de cealaltă parte a lumii
autobuzele traversează piaţa
de netăgăduit
trecătorii împînzesc regatul

de la laringe şi pînă la măduva spinării
se înşiruie epitafurile
în acest moment tu te încolăceşti în jurul tău
într-un jet de salivă
şi punerea în scenă ţine loc de rătăcire
de la umeri pînă la şale
de la vezica biliară pînă la intestine
era un dans un pas de grădinar
în timp ce mănuşa rănită a sexului tău
apăsa încă
pe pătura ei de catifea 
apoi o hîrtie boţită a unei vieţi foarte lente
filtrează aerul
dar sunt atît de liniştite 
aceste alei ale mormintelor
atunci cînd se înghesuie în avariţia
unei fotografii
aluziile unui spectru
sau poate ale sosiei tale

neobosita disciplină a acestor străzi
a acestor ţărmuri
a acestor fîntîni a acestor peisaje
care va trebui să moară între buzele închise
ale măştii
tu ştergi orizonturile rămase în urmă
suprimi silaba în plus
emasculezi ecoul
în cupa cu aur topit

funinginea resturilor
fumegă încetişor
dă încă de mîncare acestor păsări
ale căror labe liliachii
reduc pămîntul în  meandre
de cenuşă
şi timpul se cufundă în opacitatea 
cartilagiilor
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Labrusse. În acest articol, Max Alhau face un insolit 
crochiu tînărului debutant, crochiu ale cărui tuşe eu le-
am regăsit şi în portretul artistului în plină maturitate 
creatoare, aşa cum era Hughes Labrusse la începutul 
toamnei 2009, cînd am trăit alături de el o adevărată 
sărbătoare a poeziei şi a prieteniei, la cea de a XXVIII-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Struga 
(Macedonia) : „Exista la el această încredere în 
scriitură, în poezie, acest gust pentru luptele verbale, şi 
în acelaşi timp o privire curioasă şi critică aruncată 
asupra picturii, asupra muzicii. Filosoful care era 
încerca să descifreze lumea şi fiinţele cu o pasiune tot 
mai acaparatoare. Dar adevăratul său destin îl purta 
spre poezie şi aş dori, cu ocazia acestui omagiu, să îi 
evoc primele culegeri pe care le-a publicat între 1961 şi 
1967 şi care permit să decelăm surprinzătoarea 
maturitate poetică de care dădea dovadă, pe măsură ce 
se modela în el o scriitură care, pe viitor, avea să se 
înscrie în cadre mai diverse, avea să dea loc unor căi 
diferite de expresie, căci resursele poetice şi creatoare ale 
lui Hughes Labrusse sunt inepuizabile.” Fragmentul 
care urmează în traducere face parte dintr-un poem 
inedit, cred, căci autorul mi l-a trimis prin poşta 
electronică şi nu l-am regăsit în opera publicată pînă 
acum.

Hughes Labrusse 
                           (Franţa)


