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Fie pîinea cît de rea... (I)

Vorbind despre Dante Alighieri, scriitorul german 
Heinrich Heine afirmă că vestitul florentin a fost în 
infern, de vreme ce a cunoscut nenorocirile exilului. 
Avea perfectă dreptate neamţul, căci Dante e cel care 
ne-a lăsat cunoscutele versuri : „Vedea-vei prin 
străini ce-amară-i pîinea / Şi cît de greu îţi vine ca să 
sui / Şi să cobori pe scări ce-a tale nu-s...”. De-a 
lungul vremii a înflorit o întreagă literatură inspirată 
din „cruntele dureri” ale surghiunului. Sintagma 
citată îi aparţine unuia din cei mai iluştri exilaţi ai 
literaturii, poetul latin Publius Ovidius Naso, relegat 
la Tomis, pe ţărmul Pontului Euxin, de împăratul 
roman Octavian Augustus, din motive neclarificate 
nici pînă azi. Iar Dobrogea, care pentru noi e o fărîmă 
din ţara natală, pentru el era doar o regiune locuită de 
barbari şi bîntuită de viforniţe.

Pe tema înstrăinării s-au scris şi se vor scrie 
milioane şi milioane de cărţi, semn că realitatea 
politică, economică şi socială care le inspiră persistă, 
îşi face loc în viaţa noastră, ne influenţează existenţele 
şi ne frămîntă conştiinţele.

Toţi condeierii care au scris despre exil, surghiun, 
expulzări, pribegie, bejenie, proscriere, ostracizare, 
înstrăinare au subliniat chinurile fizice, psihice şi 
morale pe care le îndură cei ce sunt nevoiţi, dintr-un 
motiv sau altul, să-şi părăsească locurile natale. De 
altfel, scriitorul francez de origine americană Julien 
Green rezumă în mod magistral, într-o simplă frază 
de cîteva cuvinte, toată suferinţa izgoniţilor din 
cetate, toate durerile adunate în impresionanta 
literatură a exilului : „L'exil c'est la faim et la soif et le 
froid quand ils passent du plan physique au plan 
moral” („Exilul e foamea şi setea şi frigul cînd acestea 
trec din plan fizic în plan moral”) – Quand nous 
habitions tous ensemble.

Şi-atunci, dacă nicăieri în lume nu umblă cîinii cu 
colaci în coadă, dacă aceia care s-au hrănit cu pîinea 
amară a exilului au blestemat fiece firimitură pe care 

au înghiţit-o (nu degeaba afirmă italienii „il pane 
degli altri ha sette croste”!), cum de există în acest 
nenorocit început de mileniu, atîţia autoexilaţi, atîţia 
oameni care-şi părăsesc de bunăvoie familiile, rudele, 
prietenii, locurile de baştină şi se duc „surgun, 
dracului pomană, că mai bine n-oi putea zice.”?! Dacă 
în locurile în care se stabilesc sunt nevoiţi să 
muncească pînă dau în brînci, dacă acolo sunt priviţi 
ca nişte venetici, dacă toată lumea se împiedică de 
imigranţi, de ce mai emigrează oamenii, de ce-şi mai 
părăsesc vetrele ca pe vremea năvălirilor turceşti şi 
tătăreşti de ce mai împînzesc pămîntul ca pe vremea 
popoarelor migratoare ce mîncau carne fezandată sub 
şaua cailor?

Se poate oare trăi numai din amintiri şi nostalgii? 
Sau numai din pragmatism? Poate cineva să-şi renege 
trecutul pentru a avea un viitor mai bun?

Scriitorul Georges Astalos şi-a intitulat una din 
cărţi Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris. 
Acest titlu (sinteză perfectă a mentalităţii generaţiilor 
tinere care – în căutare de bunăstare, profit, carieră, 
împliniri – încearcă să dea consistenţă practică 
dictonului latin „ubi bene, ibi patria”, amintit de 
Cicero în Tusculanae disputationes) e şi o replică la 
un proverb românesc ce ne învăţa că „fie pîinea cît de 
rea, tot mai bine-n ţara ta!”. Numai că replica 
scriitorului româno-francez se referea la kafkiana, 
încremenita epocă de aur, nu la dinamismul 
perioadei tranzitare ce ne-a inclus în NATO şi în 
Uniunea Europeană. E aproape un paradox : pe 
vremea cînd nu aveam nici un rol în societate, decît 
pe acela de sclavi aplaudaci, am stat aici, între 
graniţele cu sîrmă ghimpată ale dictaturii, şi am 
răbdat umilinţe, sărăcie, nedreptăţi. Eram neînfricaţi 
apărători ai eticii şi echităţii socialiste, eram vajnici 
constructori ai celei mai bune dintre lumi, eram 
revoluţionari făuritori ai societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi ne lăsam minţiţi, 
ameninţaţi, umiliţi, manipulaţi, înfometaţi, 
schingiuiţi, închişi, batjocoriţi în propria patrie, în 
ţara străbunilor. Am strîns din dinţi şi am răbdat. 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Costache Agafiţei

Acum, cînd cu adevărat putem juca un rol în 
înfăptuirea schimbărilor de care România are nevoie 
ca să se normalizeze, acum, cînd prin mecanismele 
democraţiei (alegeri libere, pluripartitism, libertatea 
de expresie, de circulaţie, libertatea presei), putem 
influenţa evoluţia ţării, drumul ei spre limanuri 
neîngrădite de dogme, ne punem coada pe spinare şi 
tiva, băiete!, pe-aici ţi-e drumul! Fugim care încotro, 
prin toate colţurile lumii, dăm bir cu fugiţii ba pe la  
spanioli, ba pe la francezi, ba pe la englezi, ba pe la 
italieni, doar ca - pentru un ban în plus, pentru o 
poziţie ceva mai înaltă, pentru un loc ceva mai călduţ 
- să mîncăm pîinea amară a înstrăinării, a 
dezrădăcinării. Azi, cînd nu ne mai deportează 
comuniştii autohtoni sau cei de prin vecini, cînd nu 
ne mai aruncă în temniţe dictatorii secerii şi 
ciocanului, cînd nu ne mai anchetează şi nu ne mai 
condamnă securiştii în mod discreţionar, tocmai azi 
ne-am amintit şi noi că „unde-i bine, acolo-i patria!”.

Ce îi mînă spre alte orizonturi pe cei tineri : 
spiritul de aventură, dorinţa de emancipare, setea de 
libertate, nevoia de căpătuire? Cine ştie! Poate doar 
faptul că aici în ţara lor nu sunt luaţi în seamă, nu li 
se acordă încredere, nu li se încredinţează 
responsabilităţi, nu au parte de respectul care li se 
cuvine. De ce nu mai străluceşte pentru români roua 
în iarba verde de acasă? De ce noţiuni ca „neam”, 
„tradiţie”, „înaintaşi”, „urmaşi”, „vatră”, „dor” şi-au 
pierdut înţelesul pentru ei? M-a ferit Dumnezeu şi, 
cel puţin pînă acum, nu am fost nevoit să mănînc 
pîinea de la masa străinului, dar, din cîte înţeleg, mai 
toţi cei plecaţi suferă de dorul de ţară. În străinătate 
au găsit poate prosperitatea mult visată, s-au realizat 
în domeniile lor, au reuşit să-şi dovedească 
aptitudinile, pregătirea, calităţile, talentul. Dar, hélas! 
n-au aflat nici un strop de fericire, aşa cum nici 
feciorul de împărat nu a reuşit să afle tinereţea fără 
bătrîneţe şi viaţa fără de moarte. Şi ştiţi de ce? Pentru 
că, aşa cum spunea filosoful francez Lamennais (în 
Cuvintele unui credincios), : „Nu sunt prieteni, nici 
soţie, nici taţi, nici fraţi decît în patrie. Exilatul e 
pretutindeni singur.” (va urma)

Foamea
 

Mă doare foamea-n pîntecele supt, 
înfiptă-n mine ca un vîrf de coasă.
O, daţi-mi trup de pîine să mă-nfrupt, 
voi, sfinte holde galbene de-acasă.

Pe nervii moi mi se-nfăşoară lent 
vîscoase oboseli ca gelatina.
Fior de frig se-nalţă din ciment, 
descreşte-n suflet aburind lumina.

De dincolo de pragul cel sărac 
îmi urmăresc mişcările betege
priviri scurtate de-un zenit opac
şi braţe prelungite cu ciomege.

Răsuflu-n pumni căldură fără spor 
şi cînd afară se-ndîrjesc stăpînii,
cu aer îmbîcsit de ura lor
îmi umplu iar, înveninat, plămînii.

Andrei CIURUNGA
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fragmentarium istoric

Recentele discuţii în jurul autonomiei şi a 
regionalismului repotenţate de prezenţa 
reprezentanţilor minorităţii maghiare, din nou, la 
guvernare mă determină să abordez în cele de mai 
jos chestiunea regionalismului şi a regionalizării. Un 
alt motiv, la fel de serios şi actual, deopotrivă 
îngrijorător, este şi acela că statisticile mai noi ne 
arată creşterea decalajelor în ceea ce priveşte ritmul 
de dezvoltare şi indicele dezvoltării umane între cele 
opt regiuni de dezvoltare ale ţării noastre. Din păcate, 
regiunea căreia îi aparţinem – cea de nord-est - se află 
pe penultimul loc între regiunile Europei în ceea ce 
priveşte produsul intern brut pe cap de locuitor. 
Înainte de a întreprinde mica noastră analiză să 
conturăm conţinutul conceptelor de regionalism şi 
regionalizare.

Regionalismul este un proces de jos în sus. El 
reprezintă modul în care conştiinţa regională percepe 
regiunea ca un teritoriu considerat omogen de către 
locuitorii lui şi de către comunitate. Aceasta aspiră la 
gestionarea propriilor afaceri pentru care estimează 
că ar fi aptă a le cunoaşte, înţelege, dirija şi apăra mai 
bine decât o putere centrală. De aici, naşterea unei 
mişcări bazată pe revendicări de valori economice, 
sociale sau culturale care caută să ajungă la obţinerea 
unei puteri regionale prin înfiinţarea de instituţii 
regionale necesare satisfacerii nevoii de afirmare a 
identităţii. În mod evident situaţia devine mai 
complexă când o anumită regiune este locuită în 
majoritate de un grup etnic distinct de majoritatea 
care formează naţiunea.

Regionalizarea este un proces de sus în jos. 
Punctul de plecare al acesteia se află în sesizarea 
dezechilibrelor care se manifestă la nivel naţional 
între diferite zone. Conştientizarea acestui fapt de 
către stat sau de către o structură suprastatală 
(Uniunea Europeană) este adesea urmată de o 
strategie care îşi propune să descentralizeze 
activităţile la nivel regional. Urmează 
instituţionalizarea regională care constă în 
transmiterea unei părţi a deciziei instituţiilor 
regionale. 

În doar jumătate de secol, în Uniunea Europeană 
au fost create moneda unică europeană, o piaţă unică 
şi liberă de mişcare a bunurilor, persoanelor, 
serviciilor şi capitalurilor. De asemenea, începând cu 
Tratatul de la Maastricht, s-a conturat şi o unitate 
politică la nivelul acestei structuri supranaţionale.

Europa este continentul care a construit prima 
regiune economică a lumii. Aceasta nu înseamnă că 
există o uniformizare a nivelului de dezvoltare 
economică sau a standardului de viaţă. Dimpotrivă, 
se înregistrează discrepanţe chiar între ţările ce 
aparţin Europei Occidentale şi foste state fondatoare 
ale celor trei (astăzi două) Comunităţi Europene. De 
asemenea, există diferenţe izbitoare între cele peste 
trei sute de regiuni din cadrul statelor membre ale 
Uniunii. Prin urmare, nu toţi europenii au aceleaşi 
avantaje şi şanse de succes în faţa provocărilor 
generate de fenomenul globalizării. Totul depinde de 
zona în care trăiesc, dacă ea se află într-o regiune 
prosperă sau una mai săracă, mai dinamică sau în 
declin. De aceea, Uniunea Europeană a iniţiat o 
politică de dezvoltare regională, care a fost concepută 
ca o politică a solidarităţii. Referindu-se la acest 
aspect, în februarie 2004, cu ocazia prezentării celui 
de-al treilea Raport cu privire la Coeziunea 
Economică şi Socială, fostul comisar responsabil cu 
politica regională şi reforma instituţională, Michel 
Barnier, declara că „Uniunea Europeană trebuie să 
facă faţă multor provocări în perioada care urmează – 
dezvoltarea noilor tehnologii, accelerarea 
schimbărilor economice, fluxul de imigranţi proveniţi 
din afara Uniunii Europene. Pe lângă toate acestea, 
performanţele noastre economice din ultimii ani nu 
au răspuns aşteptărilor. Europa trebuie să gestioneze 
această situaţie. Trebuie să implicăm toate regiunile şi 
întreaga populaţie pentru a fi cu toţii mai prosperi. 
Despre aceste lucruri este vorba în propunerea 
Comisiei Europene – reducerea decalajelor pentru a 
obţine o creştere economică mai rapidă. Creşterea şi 
coeziunea sunt două feţe ale aceleiaşi monede”. 

Politica de dezvoltare regională a Uniunii 
Europene vizează crearea locurilor de muncă şi 
creşterea competitivităţii, oferind sprijin regiunilor 

mai puţin dezvoltate sau regiunilor care se confruntă 
cu dificultăţi structurale, regiuni situate în statele 
membre ale Uniunii Europene sau care sunt pe cale 
să adere la această uniune de state.

Politica regională promovată la nivelul Uniunii 
Europene se confruntă cu trei noi provocări majore: 
a) Uniunea a primit şi se pregăteşte să primească în 
componenţa sa noi state, state în care condiţiile 
economice şi sociale sunt adesea mai dificile decât în 
regiunile cel mai puţin dezvoltate din ţările membre, 
motiv pentru care a fost necesară crearea unor 
programe de asistenţă de preaderare; b) concurenţa 
între firme s-a accentuat în mod considerabil în urma 
liberalizării comerţului mondial; firmele se stabilesc 
acolo unde găsesc cele mai bune condiţii de natură să 
le sporească competitivitatea; de aceea, regiunile care 
sunt cel mai puţin pregătite trebuie sprijinite să-şi 
asigure o infrastructură şi servicii moderne şi 
eficiente care le pot face mai atractive; c) revoluţia 
tehnologică şi societatea informaţională impun 
firmelor şi cetăţenilor din Uniune să se adapteze 
foarte rapid la situaţii aflate în continuă schimbare; 
pentru aceasta, locuitorii tuturor regiunilor trebuie să 
poată beneficia de acces la informaţii în ceea ce 
priveşte formarea profesională, telecomunicaţii, 
inovaţii.

În mod just, în literatura dedicată problematicii s-
a constatat că de la momentul aderării până în 
prezent se constată o trecere de la statul naţional 
relaţionând cu alte state naţionale la statul puternic 
descentralizat aflat în relaţii de tip federal sau 
confederal cu alte state descentralizate şi ele. Acest 
proces a fost necesar pentru a face faţă presiunii 
integraţioniste. Delegarea de suveranitate spre 
nivelul supranaţional a fost însoţită de o delegare de 
suveranitate către nivele subnaţionale, respectiv 
regiunile, provinciile istorice sau unităţile autonome 
existente în cadrul statelor. În acest fel, se face referire 
la regionalism definit ca fiind o doctrină politică şi 
socială care tinde să acorde o oarecare autonomie 
regiunilor, provinciilor unei ţări. Prin urmare, acest 
concept este într-o strânsă legătură cu principiile 
autonomiei locale şi descentralizării serviciilor 
publice. Regionalismul este o noţiune complexă 
legată de trenduri economice, caracteristici 
geografico-spaţiale sau de elementele unitate-
diversitate. Prin crearea acestui concept se are în 
vedere angajarea unor instrumente de politică 
economică şi financiară în scopul stimulării 
investiţiilor, creării de noi locuri de muncă şi al 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă într-o anume 
regiune sau teritoriu.

Conceptul de regionalism este într-o strânsă 
legătură cu acela de regionalizare, înţeleasă, în 
general, ca fiind crearea unui nivel nou în 
organizarea teritorială a unui stat. Regionalizarea este 
un proces ce creează o capacitate pentru acţiuni de 
dezvoltare a unei zone geografice specifice prin 
intermediul modelelor economice şi potenţiale. Acest 
proces se poate baza pe sistemul existent politico-
administrativ sau poate da naştere unei organizări 
teritoriale noi care ar  putea susţine mai bine scopul 
creşterii socio-economice şi al dezvoltării echilibrate.

Regionalizarea este considerată drept sprijin al 
schimbării funcţionale care afectează nivelurile 
intermediare de guvernare. Ea reprezintă, în acelaşi 
timp, o parte a programului de descentralizare 
preluat de ţările din Europa Centrală şi de Est după 
căderea regimurilor comuniste. Descentralizarea este 
necesară atât pentru democraţie, cât şi pentru 
perfecţionarea sistemului public de management. 
Perspectiva integrării europene a fost mereu prezentă 
în opţiunile politicii privind regionalizarea în aceste 
state. Prin urmare, regionalizarea reprezintă o parte 
componentă a reformei politico-administrative 
guvernamentale.

În statele din Europa Centrală şi de Est problema 
regionalizării a devenit actuală la începutul anului 
1990 sub influenţa a trei factori: restructurarea 
democraţiei a determinat o voinţă puternică de a 
adopta standardele instituţionale ale ţărilor din 
Europa de Vest; importanţă din ce în ce mai mare a 
politicii regionale a Uniunii Europene a determinat 
iniţiativa de a stabili sau de a consolida instituţiile 
regionale ca modalitate de a îmbunătăţi nivelul de 
conformare cu cerinţele Uniunii Europene în 
perspectiva unui eventual parteneriat şi, mai apoi, a 
unei aderări la Uniunea Europeană; tranziţia la 
economia de piaţă a cauzat discrepanţe între oraşele 
capitală şi regiunile defavorizate; acest fapt necesită 

dezvoltarea activă a politicii de dezvoltare regională.
Realitatea europeană ne-a arătat că acolo unde nu 

exista regionalism s-a impus regionalizarea pentru că 
viitorul Europei trebuie să se construia scă printr-un 
echilibru între Bruxelles, state şi regiuni. 

Meditând la realitatea românească este evident că 
regionalismul nu trebuie să ascundă izolaţionism 
motivat etnic şi că regionalizarea în sine nu este un 
panaceu, ci doar un instrument de armonizare la 
nivel naţional, menit să elimine dezechilibrele 
moştenite şi perpetuate istoric.   

Cătălin TURLIUC
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tertium non datur

3

distructive. Pacea pecetluită într-un acord este un pariu, căci 
nimeni nu poate şti cu certitudine ce va fi într-un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărtat. Ea este un angajament mutual 
pentru un viitor relativ nedeterminat, pentru o lume ale 
cărei chei nu le are nimeni, pentru încrederea 
contractanţilor, pentru liberul lor angajament.

Pacea cel mai uşor de elaborat este pacea economică, căci 
ea priveşte schimburile comerciale sau materiale relativ uşor 
de menţinut la lumina zilei – deşi criza recentă a fluxului 
financiar ar putea pune la îndoială această teză. Pacea 
culturală este mai complexă, căci fiecare cultură privine 
dintr-o lungă istorie pe care nimeni nu o va putea şterge 
vreodtaă. Chiar Statele Unite din America de Nord, născute 
pare-se din nimic, din voinţa de a termina cu istoriile unei 
Europe abandonate disputelor sale interne, cunosc acum 
apăsările grelei şi bogatei lor istorii. Pacea religioasă este şi 
mai dificilă, în măsura în care religiile oferă baza 
identităţilor sociale şi naţionale oferindu-le mijoace pentru a 
elabora discursuri în principiu transcendente dar în realitate 
pe de-a-ntregul imanente istoriilor sîngeroase, anistorice şi 
hrănite de istorii mitice ( să gîndim la "ceremoniile" cvasi-
religioase, şi care amintesc de războaie şi de amsacre 
originare, pe care le organizează statele noastre pentru a 
celebra în această manieră stranie independenţele lor 
mitice). Efortul de dialog angajat între creştini în primele 
decade ale secolului al XX-lea şi confirmate de Vatican II 
este astăzi făcut dificil de renaşterea naţionalismelor 
europene, arătînd cît de fragile sînt religiile cele mai 
autentice, în lauda unicului Dumnezeu al istoriei şi al 
umanităţii.

- Cînd sînt amintite multe din nefericirile şi neîmplinirile 
lumii de astăzi se vorbeşte şi despre o lipsă a autenticităţii în 
faptele umane. Ce înseamnă a fi autentic?

- După Aristotel, metafizica ar fi trebuit să trateze 
diferite teme, toate presupuse demne de un principiu prim 
dar dificil de unificat: cauza primă, substanţa, Dumnezeu, 
fiindul ca fiind. De-a lungul istoriei sale, metafizica a 
concentrat eforturile sale asupra lui Dumnezeu conceput ca 
act de a fi subzistînd prin sine (Evul Mediu), apoi supra 
fiindului ca fiind (Modernitatea); astăzi, sub impulsul unui 
empirism facil şi precritic, unii ar vrea să dea ca temă 
esenţială substanţa. Prin aceste variaţii ale istoriei sale, 
metafizica a pus totuşi aceeaşi problemă, ceea ce este prim. 
Această problemă exprimă în manieră spendidă destinul 
sau funcţia proprie raţiunii care este de a căuta continuu 
ceea ce este cu adevărat prim, principiul datorită căruia 
înttregul univers, fizic şi uman, este laolaltă, în manieră 
coerentă şi vie. Filosofia contemporană, pe urmele lui 
Heidegger, a introdus tema evenimentului. Se poate gîndi 
că această temă reia şi sintetizează pe toate celelalte.

Şi totuşi prin ce anume tema evenimentului permite a 
asuma esenţa raţiunii? Prin aceea că tot "ceea ce este" se 
întîmplă, este eveniment. Dar aşa cum sînt diverse grade ale 
fiinţei, de al substanţa minerală pînă la viaţa gîndirii, aşa 
sînt şi mai multe grae de eveniment. Gradul de eveniment 
cel ami înalt este cel acre le înglobează pe toate celelalte. 
Aplic aici un principiu de integrare, a cărui interpretare 
transcendentală este comună: ceea ce integrează este mai 
mult decît ceea ce este integrat, cu condiţia totuşi ca să nu 
existe reciprocitate (fără care am fi într-o identitate a polilor 
într-o tautologie formală). De exemplu, după sfîntul 
Augustin, gîndirea integrează ideea generală de fiinţă, dara 
ceastă idee este supradeterminată de cea de gîndire. Eu 
susţin ideea că evenimentul prim este "cuvîntul". Or 
"cuvîntul" este intersubiectiv.

Hans Gadamer spunea că totul este limbaj. Am putea 
vedea aici o exagerare, dar nu este adevărat că ordinatorul 
care îmi serveşte să scriu aceste reflecţii pe care le citiţi este 
fructul multiplelor cercetări care nu ar fost posibile fără 
"ştiinţa", adică fără comunicarea între oamenii de ştiinţă, 
fără limbaj şi fără înţelegerea sa? Ştiinţa nu este un limbaj? Şi 
ceea ce produce nu este un efect al limbajului său? Există 
evenimente cunoscute ca atare care să nu fie locuite de 
limbaj? Or limbajul poate fi descriptiv, sau performativ. 
Descriptivul este totuşi el însuşi performativ, în maniera sa: 
el "performază" o comunicare, transmite un mesaj descriptiv 
şi nu are sens decît prin voinţa de a comunica şi de a-l face 
înţeles. Principiul prim este deci limbajul performativ. Cît 
despre el, limbajul performativ este prin esenţă un schimb 
de cuvinte, este schimbul însuşi. Dacă nu există acest 
schimb, dacă nimic nu este spus, dacă nu este nici vorbitor 
nici ascultător, dacă nimeni nu vorbeşte, nu există limbaj. 
Tot ceea ce este locuieşte într-un schimb de cuvinte, datorită 
atenţiei unora la ceea ce spun alţii. Principiul prim, ceea ce 
este sursa a tot ceea ce este, nu este deci schimbul de cuvinte 
în atenţia mutuală? În fapt nu există nici o realitate în afara 
acesteia. Pentru acest motiv, Emmanuel Levinas spunea 
despre conversaţie că este minunea minunilor.
Expresia "a fi autentic" se luminează. A fi autentic, înseamnă 
a fi în act, sau a lăsa să ajungi la realitate. Sîntem autentici 
prin limbajul schimbat. Trebuie să ajungem la aceasta prin 
opţiunea noastră liberă, ceea ce cere din partea noastră o 
mare atenţie, adică un exerciţiu sau o practică a unei 
afecţiuni cu adevărat originare. Numesc această afecţiune 
interpersonală primă: "compasiune". Nu plecînd de aici, de 
la afecţiunea compasiunii, vor fi posibile o înţelegere 
spirituală a dogmelor şi o practică demnă de Dumnezeu? 
Nu aceasta este ceea ce putem considera şi contempla în 
Evanghelii?Ar mai trebui să adaug că noi găsim aici 
armonia păcii, întîlnirea sufletelor religioase dedicate iubirii 
divine, viaţa unei raţiuni universale care nu va mai fi 
abstractă şi oprimantă, bucuria de a surmonta neînţelegerile 
mutuale şi violenţa, speranţa unei înţelepciuni mai 
savuroasă zi după zi

înseamnă indisponibilitatea religiilor faţă de raţiunea şi 
reflecţia umană, religiile devin efectiv violente şi se asigură 
de adevărul lor impunîndu-se prin violenţă şi mijloace 
umane, armele.

Violenţa religiilor este ancestrală. Biblia este plină de 
astfel de exemple, neezitînd să pună în faţa ochilor noştri 
păcatul omului şi speranţa într-o promisiune divină a păcii – 
căci pacea nu este pe măsura omului. Să amintim războaiele 
religiei în Europa? Toţi martirii sînt sfinţi? Un mare număr 
dintre ei nu este mai curînd al naţionaliştilor care au luat 
religia lor particulară ca pe un absolut naţional, ceea ce este 
un paradox, şi chiar o contradicţie a ceea ce ar trebui să fie 
religia în esenţa sa raţională? Riscul religiilor vine fără 
îndoială mai mult din practicile lor decît de dogmele lor. 
Dogmele par să dea un limbaj comun acolo unde, în 
realitate, mulţi nu înţeleg mare lucru; efortul raţiunii de a 
pătrunde sensul lor depăşeşte de departe posibiltăţile 
culturale şi intelectuale ale unora şi altora; obscuritatea lor 
intrinsecă – ar trebui să orînduim o listă de dispute (şi de 
excluderi mutuale) care s-au dezlănţuit în nu contează care 
mediu religios între şcoli interpretative a dogmaticilor lor, 
atît în Occident cît şi în Orient? – pentru a excita iraţionalul 
şi a distruge sensul drept al religiosului. Prea des le lipseşte 
dogmelor un spaţiu pentru o înţelegere spirituală care să le 
dea adevărata lor semnificaţie. Dar cum să intri în 
experienţa spirituală? Practica religioasă este încă şi mai 
insodioasă, pentru că ea dă vizibilitate socială credincioşilor 
şi le acordă o puternică identitate diferenţială. Or identitatea 
prin diferenţă exclusivă este tocmai cea în care raţiunea, şi 
religia ca formă de unificare, se pervertesc. Identitatea 
sociologică este exclusivă, unitatea raţională nu.

Se va spune că unitatea vizată de raţiune va fi atunci 
destinată confuziei? Pentru acest motiv raţiunea nu se va 
ridica împotriva libertăţii? Acesta a fost cel mai adesea cazul 
în Occident. Dar nu s-ar putea spune de asemenea că sensul 
ascuţit al onoarei personale, al conştiinţei libere şi 
responsabile de sine, va provoca deşteptarea unei 
singularităţi şi exigenţa unei practici exclusive, şi pentru 
aceasta puternic ritualizată, în scopul de a îndepărta 
confuziile impuse de raţiunea abstractă? Raţiunea riscă să 
fie violentă, libertatea  nu mai puţin. Aşezarea de astăzi a 
societăţilor închise în bastioanele lor sau ghetouri nu rezultă 
din aceste tensiuni fundamentale din fiecare om? 
Multiplicitatea cultelor, inclusiv în ţările creştine, este 
adeseori un germene de violenţă. Ar putea să nu fie?

zoon logikon
- Cum putem introduce pacea în inima diferenţelor, 

economice, culturale, religioase?
- În De civitate Dei, cartea a XIX-a, sfîntul Augustin 

definea pacea unei entităţi prin echilibrul elementelor 
diferite care o constituie şi care o menţin în distincţia lor. De 
exemplu, pacea corpului, sau o sănătate liniştită, este 
asigurată prin îmbinarea armonioasă a părţilor sale şi 
funcţionarea lor după propria lor natură. La fel, într-un stat, 
pacea este concordia în comandament şi supunere – ceea ce 
este altceva decît un comandament arbitrar şi decît o 
supunere de frica pedepsei. Pacea rezultă dintr-un echilibru, 
şi deci dintr-o proporţie, aceeaşi prin care Aristotel definea 
dreptatea şi pe care tradiţia a primit-o adoptînd principiul 
după care fiecăruia îi revine un bine după meritele sale, 
adică după binele (sau răul) pe care îl comunică corpului 
social în întregime. Problema este de a şti cum determini şi 
cîntăreşti valoarea a ceea ce este astfel comunicat de fiecare 
tuturor.

Această problemă este etică, dar de asemenea politică. 
Ea este etică dacă priveşte indivizii consideraţi ca monade, 
în libertatea lor în sine absolută; dar chiar dacă libertatea nu 
este dată nimănui pentru că fiecare o are a priori, chiar dacă 
libertatea este în sine absolută, contrar vieţii pe care fiecare a 
primit-o fără putinţa de a revendica originea, exerciţiul 
libertăţii nu se desăvîrşeşte plecînd doar de la libertatea 
fiecăruia, izolat în principiul său; reflecţia arată cu uşurinţă 
că reducerea libertăţii la o monadă este foarte abstractă, 
concretul existenţelor noastre făcînd ca orice act liber să fie 
legat de alte libertăţi. Problema binelui comunicat tuturor 
trece astfel de la etică la politică prin aceea că binele 
promovat de libertate şi realizat în comunitatea umană 
rezultă dintr-un echilibru între voinţe şi puteri libere; 
căutarea acestui echilibru aparţine ansamblului societăţii 
umane, nimănui în "particular", ci persoanelor "publice". 
Grecii au inventat agora, un loc al construcţiei sociale în aer 
liber, deschis tuturor – sau mai curînd tuturor  celor care 
aveau dreptul, nu barbarilor, nici sclavilor, nici femeilor. În 
ciuda acestor limite, istoria greacă ne învaţă esenţialitatea 
discuţiei – şi ne transmite tehnicile logice şi sofistice. Omul, 
căruia îi spunem "animal raţional", nu este mai curînd, 
conform definiţiei lui Aristotel, un zoon logikon, un animal 
capabil de a vorbi în public, şi deci de a argumenta, de a 
expune părerea sa, dar de asemenea de a-l asculta pe 
celălalt, de a trece în punctul său de vedere şi de a-l 
înţelege? Ar fi o oarecare pace fără cuvinte schimbate, 
respectate, şi căutarea unui acord?

Păcile impuse nu au viitor; ele se preschimbă cel mai des 
în noi războaie. Păcile ieşite dintr-un acord sînt totuşi şi ele 
foarte fragile, trădate cu uşurinţă. Diferenţa între cele două 
păci este totuşi evidentă. Prima este fondată pe frică, şi pe 
ura faţă de duşmanul potenţial; a doua se bazează pe 
încrederea mutuală, şi recunoaşterea că partea "opusă" 
poate fi recunoscută ca demnă de încredere. Unii autori au 
încercat să distingă între adversar şi duşman. Adversarul, 
dincolo de discuţia parlamentară sau de elaborarea unui 
contract comercial, este un duşman pentru cel care nu a 
făcut pariul de a-i acorda încredere. Adversarul se respectă; 
noi "încredinţăm" duşmanii noştri pasiunilor noastre 

violenţă şi globalizare
Bogdan Mihai 

MANDACHE: -Există o 
dinamică a raporturilor între 
globalizare şi violenţă? Exceptînd 
manifestările violente şi lipsite de 
orice explicaţie ale contestatarilor 
globalizării, vilolenţa şi 
globalizarea se intersectează într-
un mod conflictual?

Paul GILBERT: - Raţiunea 
umană este făcută pentru 
universal. Nu există 
raţionalitate fără posibilităţi de 
a stabili legături între lucruri, 

de a le raporta unele la altele. Omul, animal raţional, este 
capabil să opereze sinteze. El însuşi este în afara sintezei, 
ceea ce îi permite a ţese legături originale între lucruri doar 
prin puterea raţiunii sale. Dar puterea raţiunii este de a uni 
totul prin mijlocirea abstracţiei. Sintezele raţionale nu sînt 
naturale; ele corespund unor lente construcţii umane, 
voinţei societăţilor noastre de a pune ordine în lume. Fiecare 
cultură are propria manieră de a-şi organiza locuirea. 
Această muncă spontană a raţiunii trece pe un plan diferit 
cînd limbajul se detaşează de necesităţile vieţii, cînd 
raţiunea făcînd "reflecţie" asupra operaţiilor sale devine 
capabilă de a numi puterile sale de sinteză şi de a le poseda.  

Globalizarea este un fenomen în exclusivitate raţional, al 
unei raţiuni detaşate de contextele sale sociale, de tradiţiile 
sale, de mijloacele sale tradiţionale şi particulare de 
întrupare. Ea rezultă din pura reflecţie umană căreia îi pun 
în valoare trăsăturile cele mai specifice. Medierile raţionale 
puse în evidenţă de reflecţie sînt de mai multe feluri; 
gramatica este una dintre ele, unde raţiunea pune ordine în 
cuvintele sale distingînd de exemplu trecutul, prezentul şi 
viitorul; anumite limbi disting între altele ceea ce se petrece 
(sau s-a petrecut, sau se va petrece) într-o clipă şi ceea ce 
durează (a durat, sau va dura) pe termen lung, ceea ce este 
eveniment (indicativul) şi ceea ce este de dorit (optativul). 
Toate aceste medieri lingvistice, un exemplu privilegiat 
pentru că este evident, lasă să strălucească transcendenţa 
raţiunii, capacitatea sa de a sta la distanţă de propriile 
mijloace lingvistice pentru a recunoaşte aici expresiile 
spiritului. Ştiinţele antice, contemplative, elaborau sisteme 
raţionale de acest gen. Cînd ştiinţele au devenit tehnice, 
medierile raţionale au căpătat o nouă turnură: expresii ale 
spiritului ele au devenit lucruri ale lumii, moneda de 
schimburi economice. 

Globalizarea contemporană se naşte din puterea raţiunii, 
dar ea i-a reorientat cursul. Raţiunea universalizantă caută 
să înţeleagă şi să expună căutarea sa contemplativă în ştiinţe 
cît şi în artă. Noi recunoaştem astăzi că raţiunea 
globalizantă, care vorbeşte o limbă de aeroport, este 
suficient de liberă de fapte pentru a face ceea ce vrea. Ea este 
capabilă în acest sens de orice, ceea ce spune cuvîntul 
"virtual". Ideea de "capacitate" este totuşi determinată de 
practica efectivă, prin tehnicile contemporane susceptibile 
de a provoca schimbări în cursul natural al lucrurilor.

Violenţa stă aici la pîndă. Prin violenţă, înţeleg o forţă 
care se impune acolo unde nu-şi are locul. Naura cunoaşte o 
violenţă spontană. Geniul omului este de şti să o cunoască, 
controleze, canalizeze. Omul poate domestici natura 
violentă pentru a trăi mai bine. Dar el poate deasemenea să 
dezlănţuie violenţa contra lui însuşi, tratînd semenii ca şi 
cînd nu ar fi decît lucruri naturale de domesticit, sau pioni 
într-un sistem gerat datorită tehnicilor conduse după 
dorinţele cele mai puternice şi cele mai rele. Globalizarea 
financiară exprimă excelenţa raţiunii, dar în acelaşi timp 
poate exercita o violenţă intra-umană pe care nici o 
democraţie electivă nu ar putea vreodată să o controleze 
pentru că este incapabilă de a-i cunoaşte toate rotiţele şi de a 
putea să le aprecieze şi să le evalueze public.

-Există o legătură între fundamentalismul religios şi violenţă, 
ştiindu-se că nu de puţine ori, şi nu în epoci istorice îndepărtate, 
adevărul credinţei a fost însoţit de prea multe ori de războaie sau 
confruntări sîngeroase?

- Întreaga religie este prin esenţă absolută. Ca şi 
raţiunea, ea aşază relaţii, "leagă" lucrurile, în fapt sisteme 
teoretice centrate; ele se manifestă prin practica unor rituri 
repetate cu scrupulozitate, supunîndu-se unor coduri 
transmise in generaţie în generaţie-cel puţin aşa cum poate 
fi descrisă orice religie, după indicaţiile etimologice venind 
de la Cicero. Văzute în această manieră, religiile sînt 
violente. Practicile lor pot fi bănuite ca analoge celor ale 
raţiunii tehnice, vizînd ca şi ele un scop, cîştigarea unui bun 
dificil şi în prezent absent: permanenţa existenţei într-o 
lume în mişcare şi dificilă este totdeauna în pericol, şi religia 
linişteşte.Dacă, în plus, cuvîntul "fundamentalism" 
înseamnă refuzul de a considera istoricitatea practicilor 
religioase şi a expresiilor lor ideologice, refuzul neliniştii pe 
care umanismul religiei îl poartă ca pe un reflex, dacă 

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE 
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Orice interogaţie se naşte 
dintr-o dorinţă (II)
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exacerbarea imaginarului feminin şi transformarea 
bărbatului într-un adorator mistic al femeii. Sintagma 
amour curtois şi realitatea sa se referă la un interval ce 
se întinde pînă în anul 1500 d.Hr. şi trebuie 
relaţionată cu instituţia trubadurilor, care a născocit o 
formă stilizată a iubirii (fine amour). Schema acestei 
iubiri presupune o doamnă adorată, în postură de 
suzerană şi un cavaler îndrăgostit, ca vasal. Cel mai 
adesea, amour curtois milita doar pentru iubirea castă, 
deşi suficiente cazuri acceptă şi amour charnel, cum ar 
fi exemplul poveştii de iubire dintre Tristan şi Isolda, 
dragoste adevărată, care nu există în perimetrul 
conjugalităţii. Relaţia dintre doamnă şi cavaler se 
întemeia pe reguli, dintre care cele mai importante 
sunt: îndelunga aşteptare, serviciul credincios (de 
obicei, îndrăgostitul îi închină doamnei adorate 
faptele sale de vitejie), fidelitatea, generozitatea şi 
altruismul. Pentru G. Duby, iubirea curtenească, 
,,iubirea cea frumoasă, nu înseamnă căutarea bucuriei 
cărnii, satisfacerea dorinţei trupeşti. Ea înseamnă 
dorinţa sublimată, transferată în legătura 
indestructibilă dintre două inimi'' (G. Duby, Doamnele 
din veacul al XII-lea).

În timpul ducesei Marie de Champagne, se scriu 
romanele lui Chrétien de Troyes şi tratatul lui André 
le Chapelain, Despre iubire sau Cum să iubim în mod 
cinstit, opere care au rolul de a impune regulile de 
bază ale iubirii curteneşti şi anume: iubirea e nobilă şi 
e interzisă oamenilor de rând, iubirea e o modalitate 
de şlefuire spirituală a oamenilor şi, iubirea este 
exclusă cu desăvârşire din cadrele conjugalităţii.

Evul Mediu, aşa cum începe să fie reprezentat în 
secolul al XII-lea, aduce la nivelul imaginarului 
dominantele femeii. Femeia este cea care apare, atît ca 
model de suzerană adorată, cât şi ca model real. Din 
ideologia iubirii curteneşti, se naşte imaginarul 
cavaleresc, care, în timp, conduce spre un model de 
comportament, modelul curtenesc, ce înseamnă atît o 
formă mai rafinată de existenţă, precum şi calităţi 
masculine exemplare (putere, forţă, educaţie etc.). 
Acest gen de curtean este cel care promovează 
literatura ca act; curtenii sunt cei care fac parte din 
categoria ştiutorilor de carte, iar crearea textelor de 
atunci le aparţine lor. Aceste creaţii aveau rolul de a 
impune un sistem de imagini exemplare, din care, cel 
mai puţin reprezentată este femeia, tocmai pentru că, 
operele respective erau scrise de către bărbaţi 
neiniţiaţi erotic (burlaci, călugări etc.). În acest sens, 
G. Duby, în cartea menţionată mai sus, consideră că 
,,doamnele din acele timpuri îndepărtate nu au nici 
chip, nici trup. [...] Sunt nişte umbre nehotărîte, fără 
contur, fără profunzime, fără accent.''

Întrucît feminitatea medievală dictează aproape 
totul, trebuie prezentate principalele repere feminine 
ale acestei lumi medievale. Astfel, un prim model de 
feminitate este Aliénor (ducesă de Champagne, ea 
este un model aparte al timpului său, căci a reuşit să 
impună puterea femeii, dar după ce a rămas văduvă), 
urmată apoi de Maria Magdalena, pe care Evul 
Mediu o asociază cu imaginea femeii – mulier, slabă şi 
avînd nevoie de iertare. Maria Magdalena e slăvită ca 
femeia care a reuşit să se despartă de cele lumeşti, 
pentru a se apropia de cele cereşti. Nefiind nici 
fecioară, nici nevastă, nici văduvă, ea este expresia 
marginalităţii, iar în jurul ei se naşte un imaginar laic 
şi clerical, acela al îngenuncherii (femeia care se 
umileşte şi acceptă păcatele bărbatului, jurîndu-i 
ascultare). De asemenea, Isolda este cea care se 
impune ca un model de feminitate, trimiţînd spre 
dublul caracter al iubirii: cel mistic şi cel profan. 
Rezultă că iubirea dintre Tristan şi Isolda este una 
mitizată, dar cunoaşte şi registrul profan. Prin Isolda 
se impune imaginea femeii vinovate de declanşarea 
erosului, iar odată cu ea, se naşte faimoasa mitologie 
a iubirii. Prin acest mit erotic, dragostea este 
echivalenta divinităţii, deoarece omul se poate înălţa 
prin dragoste.

Deşi medievalitatea propunea imaginea femeii 
inferioare, văzute ca posesie, avere, aceasta reuşeşte 
să se înalţe spiritual, în acest sens existând mai multe 
forme: modelul curtenesc (femeia este suzerană), 
modelul păcătoasei (iertată prin pocăinţă), modelul 
cucernicei (al sfintei) şi modelul misticii erotice (e un 
ideal de femeie, cântat de Dante sau Petrarca).

Astfel, iubirea curtenească se derulează între o 
ideologie bizară şi diferite practici. Iubirea porneşte 
de la reguli larg sociale şi ajunge să devină un 
rafinament extrem, cu diferenţa mari în partea de 
nord şi cea de sud a Franţei. Modelul curtenesc este 
transportat prin literatură în timp, fiind apoi 
repudiat, parodiat şi reasimilat, începînd cu 
romantismul. Semnele mecanicismului determină 
dispariţia spiritualităţii, deci e dăunător omului. În 
felul acesta, se nasc poveştile medievale, ce aduc în 
faţă nişte scheme adevărate.

Mentalităţile sunt de esenţă psihologică şi 
captează deprinderi, atitudini, reacţii, forme de 
comportament şi de înţelegere a lumii, caracterizînd o 
comunitate. Aceste mentalităţi caută mereu 
reprezentări, concretizări, actualizări etc., care, la 
rîndul lor, dau naştere unui teritoriu vechi şi anume 
imaginarului uman, ce reprezintă o sumă uriaşă de 
imagini, rezultată din preocupările umane şi care se 
poate categorisi, pe de o parte, ca sursă (de exemplu, 
imaginarul religios, politic, matematic etc.) şi pe de 
altă parte, ca localizare (cum ar fi imaginarul 
medieval, burghez, modern, românesc etc.).

O atenţie deosebită o merită imaginarul de tip 
medieval, întrucît, atunci, se impune un model 
existenţial, cel al cavalerismului, care determină o 
formă unică, la nivel de ideologie erotică, un nou fel 
de ars amandi, cunoscută sub numele amour curtois. E 
o doctrină singulară prin conceptualizare şi 
manifestare, cu o sistematică extrem de logică şi de 
puternică, avînd, de asemenea, o deschidere unică 
spre imaginarul literar. Astfel, iubirea curtenească 
devine un mod existenţial în acea perioadă şi 
germinează operele literare care alcătuiesc literatura 
cavalerească, ce se va întinde pe parcursul a trei-
patru secole.

Iubirea curtenească are drept principali creatori şi 
ordonatori pe Isabelle de Champagne, Marie de 
Champagne, Chrétien de Troyes, precum şi pe André 
le Chapelain. La originea conceptului amour curtois, 
stă o sumă de imagini, care vine din zone diferite: 
reprezentările orientale, imaginile din cultura nordică 
(scandinavică), imaginile din cultura maură, precum 
şi materia celtică, toate acestea avînd în comun 

Esenţa curtenismului şi 
Imaginarul feminin medieval

Simona-Andreea ŞOVA

interpretări
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La centenarul naşterii pictorului Costache Agafiţei, 
tentativa alcătuirii unei sinteze asupra operei sale mi se 
pare o îndatorire confraternă spre a încetini aşternerea 
grăbită de vremuri a inevitabilei uitări. Opera sa bogată şi 
remarcabilă şi valoarea artistică în sine, există, protejată în 
muzee şi numeroase colecţii private din ţară şi de peste  
hotare.

O privire panoramică asupra vieţii artistului care a 
durat 94 de ani, fiind născut în 1909, ne arată că pictorul şi 
opera  sa alcătuiesc un fragment de memorie ce oglindeşte 
cel puţin pentru perimetrul picturii româneşti unele semne 
ale evoluţiei acesteia în veacul marilor revoluţii asupra 
conceptelor şi limbajelor artei. Nu înţelegem prin aceasta că 
pictorul despre care vorbim a fost un inovator al limbajului 
numaidecât în sensul artei moderne europene. 

Raportându-se însă la dimensiunile picturii româneşti şi în 
speţă a celei care circumscrie şcoala moldovenească, 
Costache Agafiţei alături de ceilalţi ieşeni Mihăilescu 
Craiu, Mihai Cămăruţ, Nicolae Popa, Eugen Bouşcă, sunt 
continuatori ai tradiţiei firave născută odată cu începuturile 
primei Academii de Artă româneşti înfiinţată prin Decret 
Domnesc la 1860. Înaintaşi ca Panaiteanu Bardasare, 
Constantin D. Stahi, Gh. Popovici sau Octav Băncilă i-au 
pus bazele, au creat premisele unor direcţii a căror definiţie 
se sintetizează sub forma specificului românesc în 
abordarea modernă a concepţiilor despre pictură într-o 
Românie abia născută.

Costache Agafiţei a fost elevul lui Octav Băncilă şi a 
celorlalţi profesori din timpul său. Ca tânăr pictor s-a 
modelat şi prin noul suflu conceptual şi pedagogic al lui 
Ştefan Dumitrescu şi Nicolae Tonitza. În preajma acestor 
spirite alese care au insuflat generaţiilor tinere în perioada 
interbelică ecouri de modernitate europeană, artistul şi-a 
conturat propria viziune asupra artei picturii.

Universul tematic al operei pictorului cuprinde spectrul 
larg al genurilor de la portret la compoziţie, la peisaj şi natură 
moartă. Compoziţiile pictorului Costache Agafiţei 
consemnează momente reprezentative ale istoriei 
românilor.

Predominante în creaţia sa sunt peisajul şi natura 
moartă. În peisagistică Costache Agafiţei face cronica 
spaţiului Moldovei şi Iaşului în momentele diferite ale 
anului. Colinele ce înconjoară oraşul şi panorame largi ale 
acestuia sunt cu emoţie şi multă sensibilitate picturală, 
transpuse pe suporturi de pânză şi carton.

În faţa lucrărilor lui Costache Agafiţei avem deseori 
impresia că privirea sa cuprinde şi înregistrează întregul 
inventar imagistic ce se află în câmpul său vizual, aparent 
fără a face o selecţie. Este doar o impresie de prim moment 
pentru că în etapa următoare vom remarca puterea şi 
talentul de a ordona elementele descoperite în aşa măsură 
încât ansamblul compoziţional al tabloului să-şi păstreze 
unitatea fără să pară supraaglomerat. Picturile sale au o 
anume consistenţă şi substanţialitate date de vibraţiile 
subtil nuanţate ale straturilor de culoare alăturate sau 
suprapuse. Remarcăm astfel aspectul unor densităţi care 
sunt specifice picturii sale dar care nu sunt expresii ale 
unor excese necontrolate.

Costache Agafiţei a fost unul dintre discipolii pentru 
care principiile pedagogice ale maestrului său Octav 
Băncilă, au rodit profund cu timpul dar nu într-un mod 
mimetic ci, dimpotrivă aducând la lumină factorii gestanţi 
ai creativităţii proprii, înscriindu-se în coordonatele ce 
definesc modernitatea specifică picturii româneşti. Agafiţei 
se îndepărtează de aspectul tern şi greoi al structurilor 
rugoase şi împăstările uneori ostentative ale maestrului 
deschizând privirea spre lumină prin receptarea clarităţii 
principiilor lui Ştefan Dumitrescu la care ecourile 
Cezanniene, cel puţin din perspectiva atitudinii 

constructive, reducţionist geometrice faţă de obiectele 
reprezentate şi formele lor, se fac simţite prin asimilare 
inteligentă şi creativă.

Paleta pictorului este organizată în funcţie de oferta 
coloritului local al repertoriului aflat în câmpul vizual. El se 
poziţionează în ipostaza celui care observă şi reprezintă 
plecând de la natură, interpretând în spiritul ei cele 
descoperite. Privitorul este invitat să ia contactul cu un 
ansamblu pictural construit din repertoriul descifrat de 
pictor şi să-i perceapă frumuseţea naturală transpusă pe 
pânză prin mijloacele picturii.

Fără a evada din perimetrul tonurilor locale ale 
obiectelor reprezentate, artistul coordonează armonia de 
bază a  ansamblului făcând ca pete de gri, negru, galben, 
verde, roşu aprins, aşezate prin tuşe largi şi mărunte, pe 
întreaga suprafaţă, vibrate, să o anime pictural. Ca un 
topograf minuţios, Agafiţei este atent cu amănuntele care 
definesc caracterul formelor reprezentate. El face o 
descriere cu mijloace picturale evitând grafismul. Nu 
vibraţii de lumini incandescente, fulgurante şi solare 
însoţite de umbre convertite la statutul de 
complementaritate vom descoperi în pictura lui Costache 
Agafiţei, ci urmărirea pe suprafaţa pânzei a fiecărui 
centimetru pătrat cu pensula încărcată cu pasta colorată 
care imortalizează înnobilându-le, tonurile locale ale 
obiectelor şi elementelor repertoriale, vâzute într-o lumină 
medie, echilibrată şi constantă. Altfel spus, în pictura lui 
Costache Agafiţei nu suntem surprinşi de exaltări 
emoţionale excesive şi aleatorii, ci de perseverenţa unui 
spirit lucid, realist, dominat de ironie inteligentă şi 
încredere în sine.

În general, dacă am încerca o caracterizare literar-
poetică a picturii lui Costache Agafiţei, am spune că fiecare 
tablou seamănă cu un ogor pe care stăpânu l-a îngrijit iar 
fiecare plantă şi legumă au fost semănate cu mâinile sale şi 
la rădăcinile lor a picurat la timpul potrivit  câte un strop 
din sudoarea sa. El se mişcă cu privirea pe suprafaţa 
tabloului în toate direcţiile. Repertoriul de elemente şi 
obiecte, amintesc uneori de o ogradă largă în care, unelte, 
scule, materiale, sunt păstrate peste tot doar stăpânul este 
singurul care le ştie locul şi rostul pentru a fi întrebuinţate 
când le va sosi timpul. Pensulaţia este deasă şi densă 
lăsând impresia că asemeni acelui ogor prăşit cu grijă, nu 
va lăsa nici o porţiune pradă buruienilor. Din acest unghi 
privită pictura lui Costache Agafiţei, am putea spune, 
evident cu accent speculativ, că empatic, ea reprezintă 
reverberaţia materializată a lecţiilor maestrului său Octav 
Băncilă.

În cazul multor naturi moarte, privitorul, la început, 
este surprins de aspectul unor adunări zgomotoase de 
obiecte având, mai ales, forme predominant revolute şi 
care uneori lasă impresia unor „rostogoliri” pentru 
consolidarea supremaţiei poziţionale, dar care sunt 
temperate prin prezenţa bine calculată a unor obiecte care 
marchează trasee de stabilitate şi echilibru, fie orizontale, 
oblice sau verticale.

Dincolo de aceste aparenţe, o analiză mai atentă ne 
conduce la concluzia că artistul se remarcă printr-un simţ 
al geometriei consolidat şi că o întreagă structură admirabil 
intuită se află în spatele acelor forme aflate într-o falsă 
dispută. Agafiţei nu-şi propune în mod deliberat evadarea 
într-un univers al abstracţiilor geometrice pentru a construi 

ansamblul compoziţional al tabloului. Cu un ochi sigur, 
intuiţie şi sensibilitate pentru ceea ce, în general, definim a 
fi armonizare prin raporturi de valoare şi contraste de 
culoare atent nuanţate, pictorul oficiază ca într-un ritual ale 
cărui reguli sunt stabilite de când lumea şi prin care mii de 
înaintaşi au realizat opere care şi astăzi ne încântă.

Preocupările pictorului pentru plasticitatea compoziţiei 
prin opţiunea asupra repertoriului de obiecte, în cazul 
naturilor moarte, având drept reper structurile formale, 
sunt descifrabile când analizăm geometrismul 
fundamental ce defineşte configurarea spaţiului tabloului. 
Artistul este fidel reprezentării realiste dar intuiţiile sale 
converg prin modul de a selecta şi asocia obiectele către un 

univers al geometriei apropiat posibilităţilor de 
abstractizare.

O eventuală renunţare la descrierea realistă a 
repertoriului şi extragerea datelor geometriei care definesc 
caracterul acestora, ar fi putut, pentru un alt pictor, 
constitui repere referenţiale pentru crearea unor jocuri 
structural- geometrice prin care forme de mărimi diferite s-
ar fi metamorfozat în semne plastice cu valenţe expresive şi 
simbolice.

Astfel spus, concentrându-ne privirea spre a depăşi 
aparenţele înselătoare ale realismului reprezentării, vom 
pătrunde în labirintul gândirii artistului până la originile 
ideilor care au germinat conceperea operei.

Pictorul este predispus la organizări compoziţionale 
aglomerate şi asocieri repertoriale imprevizibile. Pentru el 
toate obiectele intrate în cadrul vizual au aceeaşi 
importanţă iar rostul lor într-o compoziţie este de a ocupa 
poziţia şi locul optim pentru a susţine ideea estetico-
picturală. Autorul se dovedeşte a fi un excelent 
orchestrator şi un abil dirijor reuşind să subordoneze 
ansamblul legilor armoniei, echilibrului şi expresivităţii 
plastice. El împacă elementele alăturându-le în aşa fel încât 
punerea în valoare a fiecăruia să nu fie alterată. Ierarhiile 
sunt stabilite după criteriile formei, culori, stări tonal-
valorice, ordonându-se după logica firească armonico-
plastică. El ştie să pună în toate „picătura de măsură” 
necesară şi stăpâneşte modalităţile de a drămui cu atentă 
parcimonie părţile şi componentele într-un tablou.

Sunt, de fapt elementele esenţiale care dau operei sale 
nota personalizată evidentă prin măestria şi inteligenţa cu 
care le organizează în spaţiul tabloului; interpretează 

raporturile dintre gol şi plin, formele definitorii ale 
obiectelor şi integrarea lor ansamblului.

Evident pentru opera lui Costache Agafiţei este duhul 
unui specific „neaoşism moldovenesc”, hâtru dar 
respectuos totodată faţă de lucrurile ce fac parte din 
universul său material. La prima vedere pictura sa pare a fi 
susţinută prin împăstări substanţiale şi straturi de culori 
suprapuse în şedinţe de lucru repetate. De fapt straturile 
de culori sunt subţiri; tuşa măruntă şi mult nuanţată ceea 
ce face ca impresia amintită să înşele ochiul. Paleta 
pictorului este aservită spectrului cromatic cald cu 
dominante de galben, roşu, ocru, verde şi albastru la 
antipod. Sunt armonii tonice, vii, mai puţin elaborate, 
sofisticate şi pseudorafinate.

Prolific şi divers, Costache Agafiţei a acordat naturii 
moarte şi peisajului, un statut preferenţial pentru opera sa. 
Într-o viziune analitică şi reprezentare realistă, pictorul 
agreează obiectele şi elementele repertoriului său pentru 
frumuseţea lor în sine, fără a fi preocupat de investirea 
acestora cu semnificaţii simbolice. El observă realitatea şi o 
reprezintă aşa cum o vede şi o înţelege.

Spectrul repertorial în picturile lui Agafiţei este larg 
generos. Aproape toate mediile şi regnurile par a-şi fi 
desemnat metaforic, reprezentanţii. Flori de câmp sau 
crescute în grădinile modeste din mahalalele târgului; 
fructe şi legume, de la cele indigene, la altele ce amintesc 
de lumi exotice; vase cu forme şi din materiale diverse, de 
la cele decorative la altele îndelung întrebuinţate pentru 
activităţi prozaice zilnice; portrete ale unor personalităţi în 
vogă la momentul reprezentării, bărbaţi şi femei; tineri sau 
vârstnici, oameni de condiţie socială diferenţiată sunt 
făpturi asupra cărora, pentru câteva clipe, pictorul şi-a 
concentrat privirea fixându-le chipurile pe suprafeţele unor 
suporturi totdeauna atent pregătite. Cu acelaşi interes şi 
respect profesional faţă de toate acestea, el s-a concentrat 
atunci când în intimitatea atelierului a oficiat actul 
reprezentării. Lumea care defineşte viziunea pictorului este 
cea reală alcătuită din forme şi obiecte în mijlocul cărora a 
trăit aproape o sută de ani. El nu a idealizat-o căutând 
formule convenţional-estetice de exprimare a unor sinteze 
stilistice ci s-a străduit cu onestitate şi cuviinţă să descifreze 
acest univers spre al reprezenta prin mijloace potrivite firii, 
talentului şi gândirii sale.

Şi în cazul lu Costache Agafiţei artist a cărui operă este 
emblematică pentru pictura moldovenească din sec. XX, 
Galeriile Dana prin generozitatea d-lui ing. Mihai Pascal şi 
colaboratorii săi, i-au adus cuvenitul omagiu organizând 
expoziţia care ne-a prilejuit reflecţiile comemorative mai 
sus exprimate.

Ioana PETCU

Reflecţii comemorative la 
pictura lui Costache Agafiţei

Martie 2010

ut pictura poesis

Liviu SUHAR
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sunetul muzicii

Omul nu e mai puternic decât destinul pentru că 
ar şti ce îl aşteaptă în viaţă. E minunat însă atunci 
când face alegerile potrivite propriului său adevăr. 
Intuiţie, întâmplare, destin ? Cum să numim formarea 
cvartetului Ad libitum, în urmă cu 22 de ani, din 
tinerii care erau atunci studenţi şi colegi ? Poate nici 
mentorul lor, Bujor Prelipcean, cu toată experienţa sa 
ca violonist în Cvartetul Voces sau experienţa 
didactică, nu ar putea explica alegerile făcute. Despre 
Adrian Berescu se ştie că nu prea studia în anul I. E 
celebră şi întâmplarea cu ghiveciul de flori pus de 
băieţi la prima întâlnire a cvartetului, cu 
PROFESORUL. Le era teamă. Au vrut să-l 
impresioneze. Şi el a venit şi primul lucru pe care l-a 
spus a fost ceva de genul să ia zarzavatul de acolo. 

Nici un început nu spune foarte mult despre ce va 
urma. Dar la flerul profesorului se vor adăuga peste 
ani şi clipă de clipă consecvenţa, seriozitatea, 
hotărârea celor patru instrumentişti de a se dedica 
acestei formaţii şi a-şi atinge excelenţa prin ea, plus.... 
o, Doamne!!!... marea şansă de a ajunge la locul 
potrivit în momentul potrivit şi cu nivelul potrivit de 
pregătire pentru a obţine o confirmare atât de uriaşă, 
încât urmarea devine ceva din care nici nu poţi ieşi şi 
nici nu cred că şi-ar dori cineva vreodată să iasă, 
pentru că e ca un val care te fură pentru totdeauna, o 
poveste fantastică, numai bună de pus într-o carte 
(dar despre asta ceva mai încolo, pentru că şi ea a 
devenit realitate!...). Concursul câştigat a fost – care 
altul – decât cel de la Evian – Franţa, 1997, unde Ad 
libitum nu s-a mulţumit doar cu Marele premiu, cel 
mai important premiu internaţional pentru cvartet de 
coarde, ci a obţinut şi Premiul Presei 
şi Premiul Discului. După zece ani 
împreună, vârtejul era definitiv 
pornit, cu şansa de a fi formaţi fiecare 
în parte şi toţi la un loc de cvartetul 
Voces, cu două discuri în loc de unul 
cât prevedea în mod obişnuit premiul 
de la Evian, înregistrate la casa Naxos 
(Enescu, Ravel, Fauré), cu multe alte 
atu-uri care au făcut şi în continuare 
din ei un fel de prinţi ai cvartetelor 
româneşti, dar – cum altfel – “mai 
cunoscuţi în Europa decât acasă, în 
România” (citat dintr-un interviu al 
lui Carmen Chelaru, consilier artistic 
al Filarmonicii Moldova)... promit şi 
aici o revenire, o mică radiografie a 
mediului de acasă, care va arăta încă 
un paradox al societăţii româneşti, o situaţie cu care 
coexistăm fără să o observăm, aşa cum se întâmplă 
cam des în vremea de azi.

Dar să nu trec peste ceea ce e esenţial, cele patru 
biografii care s-au contopit în Ad libitum până la 
identificare, deşi atât ca personalităţi cât şi artistic, cei 
patru sunt diferiţi şi originali fiecare în felul său.

Adrian Berescu. Fără să se supere ceilalţi, dar când 
spun “prinţii cvartetelor româneşti” mă gândesc la 
Adrian în cu totul alt fel decât la ei. Pentru că ideea 
mea de “prinţ” e legată şi de particularităţi mai 
excentrice, iar la Adrian există una arhicunoscută: 
pasiunea lui pentru motoare, materializată în 
existenţa faimoasei motociclete (vai, câtă ignoranţă, 
ştiu doar că e una din mărcile cele mai cunoscute din 
lume, dar n-aş putea să spun care...), casca lui cu 
coamă neagră făcută din peria unei mături, cu care un 
alt faimos excentric al baghetei româneşti de data 
aceasta – Ilarion Ionescu-Galaţi a şi intrat o dată pe 
scenă, toate acestea plus poate şi altele... Dar trebuie 
să ştiţi că asta e doar interfaţa, pentru că altfel Adrian 
e un om extraordinar, care, după cum spun colegii lui, 
sare oricând în ajutorul celorlalţi şi vine cu 
punctualitate la orice oră atunci când e vorba de 
repetiţii... Ca şi ceilalţi, de altfel... Născut la Iaşi în 
1969, absolvent al Licului de Artă “Octav Băncilă”, 
Adrian este exact ceea ce are nevoie un cvartet la 
violina I: un violonist capabil să strălucească în 
multele ocazii în care scriitura de cvartet tratează 
formaţia ca pe o orchestră cu solist. În 2001, el a 
devenit al doilea concert maestru al filarmonicii. E 
greu să aminteşti şi alte trăsături fără să te repeţi de la 
un membru la altul. Pentru că nobleţe, acurateţe, 
precizie, personalitate – mai ales în frazele sau 
motivele solistice – are fiecare membru al cvartetului. 
Sunt o serie de trăsături care rămân personale şi 
indispensabile în cvartet – ca sunetul fin, de calitate, 

plin de căldură în aşa fel încât să simţi că în acel sunet 
e prezentă o inimă, iar pe de altă parte sunt acele 
trăsături care dau personalitate cvartetului ca întreg şi 
care ţin de modul de înţelegere a lucrării interpretate, 
atingerea unor înălţimi, a unor tensiuni, coborârea în 
cel mai delicat pianissimo, tempo-ul abordat, tot ceea 
ce dezvăluie spiritul autorului într-un mod care ţine 
nu doar de şcoala din care s-a născut Ad libitum, ci şi 
de gândirea, simţirea şi forţa lor comună de a 
transforma notele în realităţi palpabile şi emoţionante. 
Aici trebuie să spun că şi astăzi, după 22 de ani de la 
înfiinţare, mentorul lor, Bujor Prelipcean, le îndrumă 
paşii. Probabil nimeni nu a hotărât să se întâmple aşa, 
decât bunul Dumenzeu. Între Voces şi Ad libitum e o 
legătură continuă, pe viaţă. Cei care i-au pregătit în 
Conservatorul ieşean au continuat să le dea sfaturi şi 
pentru concursurile naţionale şi internaţionale. Şi 
înafară de acest “contract artistic permanent” 
(Carmen Chelaru) se perpetuează legătura spirituală 
dintre maeştri şi discipoli. Pentru că membrii Ad 
libitum au fost mereu în preajmă, ca membri ai 
orchestrei simfonice a filarmonicii, iar din aprilie 2008 
ei au devenit, tot cu sprijinul lui Bujor Prelipcean în 
calitatea sa de director general al instituţiei, formaţie 
instituţionalizată, cvartetul Filarmonicii Moldova. 
Este adevărat că Voces şi în principal Bujor Prelipcean 
se dovedeşte că are o menire şi mai înaltă, pentru că 
membrii săi nu s-au oprit doar la Ad libitum, în acest 
an la celebrarea a 150 de ani de învăţământ superior 
artistic ei adună roadele unor eforturi minunate, de a 
fi creat la Iaşi o adevărată şcoală de cvartet – şi la 
acest capitol trebuie menţionate cvartetele 
Gaudeamus, astăzi şi ei cu 23 de ani de experienţă – 
cvartet al Filarmonicii din Braşov, sau cele două aflate 
încă pe băncile conservatorului ieşean, dar confirmate 
deja, Giocoso şi Ertho. 

Revin. La violina a doua în Ad libitum este, cel 
puţin pentru mine, un om cu vocaţie de prieten, 

despre care şi colegii lui mărturisesc că găseşte 
întotdeauna cuvintele potrivite pentru a-i împăca în 
momentele în care spiritele sunt mai agitate. Este un 
violonist care a venit la Iaşi ca să aibă un profesor care 
e şi un mare interpret – pe Bujor Prelipcean. Şi 
precum îi este firea, e şi sunetul viorii sale, de o 
delicateţe şi o precizie încântătoare. Şerban Mereuţă e 
născut la Ploieşti în 1968, a absolvit Liceul George 
Enescu din Bucureşti şi apoi... s-a convertit ieşean şi 
violina a doua în Ad libitum. Ce cale lungă e de când 
i-am văzut prima oară pe membrii Ad libitum, ca 
studenţi în primul an de conservator. Şerban arăta 
aproape ca un rocker ! Avea plete !... Peste ani, m-a 
impresionat foarte mult când l-am invitat într-o 
emisiune la radio şi i-am spus că, de obicei, musafirii 
vin cu propuneri de audiţii care le sunt aproape de 
inimă. Nu era ceva obligatoriu, dar ne oferea prilejul 
de a cunoaşte universul sonor al unui muzician 
consacrat, valorile lui, ceea ce crede că l-a format şi ar 
putea să însemne ceva şi pentru alţii. A venit mai 
pregătit decât oricare invitat vreodată. A luat atât de 
în serios sugestia mea, încât a făcut o listă care 
semăna destul de bine cu un play-list de radio, şi asta 
fără să fi ştiut probabil vreodată ce conţine o 
asemenea foaie. El avea totul notat: titluri, autori, 
interpreţi, minutaje, case de discuri !... O atenţie 
pentru cel mai mic detaliu, o minuţiozitate care mi-a 
spus totul despre dragoste lui pentru muzică şi 
pentru lucrul bine făcut. 

O figură aparte a cvartetului Ad libitum este 
violistul Bogdan Bişoc. Născut la Iaşi în 1968, 
continuator al unei tradiţii de familie în muzică, tatăl 
– dirijorul Anton Bişoc, unchi şi mătuşi profesori de 
muzică, Bogdan a urmat desigur cursurile Liceului 
Octav Băncilă. Ca fostă violistă neîmplinită, dar cu 
amintirea dragă de a i se fi spus odinioară că 
interpretarea ei a fost muzică adevărată (bine, 
zâmbiţi, dar cel care o spunea a fost totuşi profesorul 

Markos Gaspar), am ascultat în interpretarea lui 
Bogdan cele mai frumoase solo-uri din lucrări de 
cvartet şi de câteva ori şi pentru orchestră, pe care aş 
fi vrut să le fi cântat chiar eu astfel, dacă îmi era 
hărăzit să fac aşa ceva... Bogdan este un profesionist 
de o seriozitate rară, care impune respect şi, din 
păcate în cazul meu, şi o anumită distanţă. Dar nu am 
scris cuvantul răceală, în nici un caz !... Încerc să 
explic. Bogdan este o persoană deosebită, care cunoşte 
secretul păstrării unui echilibru minunat în viaţă, în 
care un loc important îl ocupă nu doar muzica, 
familia şi probabil viaţa socială, ci şi păstrarea 
intimităţii. A liniştii interioare. Ca pescar declarat şi 
din cele câteva interviuri pe care i le-a smuls doar 
Carmen Chelaru (citiţi unda de gelozie, vă rog), asta 
reiese clar. Sigur că nu mi-am pierdut speranţa şi că îi 
declar şi pe această cale că îl invit într-o emisiune, şi 
cât de frumos ar fi să vină împreună cu Liliana, soţia 
sa, care e prim violoncelistă a orchestrei filarmonicii şi 
o muziciană înzestrată cu multă sensibilitate şi forţă 
deopotrivă. Sunt atât de rari astăzi oamenii în stare să 
se ţină departe de gălăgia cotidiană şi să se 
concentreze doar pe lucrurile cu adevărat 
importante...

Şi acum cred că am atins unul din secretele 
succesului acestei formaţii care pe mine, cel puţin, mă 
uimeşte mereu… O cheie, nu singura, dar extrem de 
importantă: concentrarea atât în general, pe ceea ce îşi 
doresc cel mai mult membrii Ad libitum, să evolueze 
permanent, dar şi în detaliu, pe parcursul fiecărei 
lucrări prezentate în concert. Din cât îmi amintesc, i-
am întrebat, ei nu fac alte exerciţii speciale de 
concentrare, tipice pentru vreo practică spirituală 
deosebită, singurul lor exerciţiu este cel artistic. Am 
fost de nenumărate ori surprinsă să observ cât de 
prezenţi sunt fiecare din cei patru în fiecare moment 
din concert, în fiecare notă. Se ştie, chiar şi celor mai 
mari muzicieni li se întâmplă, chiar şi pe scenă, 

subconştientul omului aleargă 
nestingherit, el nu încetează niciodată 
să facă asocieri, să-şi amintească, să 
polemizeze cu eul interior ş.a.m.d. 
Dar uneori concentrarea artistului e 
atât de puternică, încât cuprinde toată 
mulţimea spectatorilor. E un spirit 
unic, care ne absoarbe cu o forţă 
uriaşă. Uneori respirăm şi noi în sală 
atât cât ne lasă timp muzicienii. Mi s-a 
întâmplat cu Ad libitum şi îndrăznesc 
să cred că acest fenomen e posibil să 
fie rodul unei influenţe în timp 
dinspre Bogdan către ceilalţi. Dar e 
foarte greu să mai despici firul în 
patru în sensul ăsta, pentru că a creşte 
împreună timp de 22 de ani e deja, 
cum spuneam, o împletire minunată 
de influenţe comune şi benefice.

Este nedrept ca violoncelistul unui cvartet să 
rămână mereu la urmă, dar  ordinea asta are şi ea 
avantajele ei... Filip Papa este timişorean, născut în 
1968. Primii paşi spre Iaşi au trecut prin Cluj-Napoca, 
acolo unde a urmat cursurile Liceului de Muzică. 
Odată cu venirea la Conservatorul din Iaşi, s-a 
petrecut şi cu el transformarea lentă, dar sigură, în 
ieşean convins. Iar de la maeştrii săi, atât Bujor, cât şi 
Dan Prelipcean, a deprins nu doar tainele 
violoncelului sau ale cvartetului. Dacă Şerban se 
ocupă mai mult de arhivarea evenimentelor formaţiei, 
Filip e cel care ţine cel mai mult legătura cu presa. 
Filip se detaşează de grup şi prin cele mai multe 
apariţii solistice, cu orchestră, iar dintre pasiunile lui 
pe care nu le mai menţionează nici unul dintre ei, se 
numără vânătoarea şi gastronomia. A fost amuzant să 
aflu, într-o emisiune, că are o reţetă proprie de tort, pe 
care l-a numit “Filip cel Frumos” sau “Filip cel dulce”. 
Cred că trebuie să facă şi nişte torturi  “Adrian”, 
“Şerban”, sau “Bogdan”, sau cel mai bine “Ad libitum 
cel dulce”, pentru că acest adjectiv se potriveşte de 
minune muzicii lor, atunci când e cazul.

Cei patru Ad libitum au rezistat cu brio la ofertele 
năucitoare care au venit după Evian. La nici 30 de ani 
şi trăind în România anului 1997, e incredibil că au 
ales evoluţia lentă, dar sigură, pe care şi-o puteau 
permite doar acasă. Probabil a fost hotărâtor exemplul 
mentorului lor Bujor Prelipcean, care refuzase şi el o 
astfel de tentaţie, la numai 20 de ani. Ei spun că ar fi 
însemnat bani mulţi, glorie scurtă şi plafonare 
profesională garantată. Dar au urmat totuşi invitaţii 
pe scene europene impunătoare, cum este cea de la 
Concertgebouw din Amsterdam, Sala Cortot şi Musée 
d'Orsay din Paris, Diligentia din Haga, De Doolen din 
Rotterdam, Konzerthaus din Berlin, Kaisersaal din 
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München. Albumele înregistrate la Naxos au apărut 
în 2000 şi 2001, iar lansarea lor a avut loc la Concursul 
de la Bordeaux (ex Evian) în 2001. Ad libitum 
participă la festivalurile de la Braşov, Toamna 
muzicală clujeană, Printemps des Artes (Monte 
Carlo), Orlando (Olanda), Luberon (Franţa), 
Bensheim (Germania), Gstaad (Elveţia), Maribor 
(Slovenia). Cu prilejul intrării României în UE a fost 
invitat prin ICR să reprezinte România în concerte la 
Roma, Skt. Petersburg, Tallin, Bruxelles. Unul 
concertele memorabile rămâne pentru publicul ieşean 
cel în care Ad libitum a interpretat Octuorul de 
Enescu împreună cu maeştrii lor din Voces în 
Festivalul Muzicii Româneşti din octombrie 2007. 
Rămâne mărturie înregistrarea realizată de Radio Iaşi, 
şi à propos de înregistrări radio şi tv, Ad libitum are 
destule la posturi mari europene, Radio France, 
Hesischen Rundfunk, Südwest Rundfunk, TV VARA-
Amsterdam. Cea mai recentă şi mai marcantă 
realizare a lor este, deocamdată, Integrala cvartetelor 
de Ludwig van Beethoven, din prima jumătate a 
anului 2009, prezentată pe scena Filarmonicii 
Moldova.

Sala Filarmonicii Moldova din Iaşi. 2 februarie 
2010. Ora 19. Linişte, penumbră, spectatori calmi. 
Urmează primul concert din cilul Haydn – Bartók – 
Mozart al Cvartetului Ad libitum, n-am greşit. Parcă 
anul trecut când a început Integrala cvartetelor de 
Beethoven lumea era mai nerăbdătoare. Oare e bine 
sau rău să te obişnuieşti cu lucruri de altfel 
excepţionale ? Cine ştie în cât de puţine locuri din 
lume se mai poate asculta o integrală Beethoven, sau 
cât de inedit e un ciclu Haydn – Bartók – Mozart,  
înţelege paradoxul creat. Puţini sunt cei care par cu 
adevărat conştienţi de ceea ce urmează, un ciclu 
format din şase concerte lunare care ne vor arăta cât 
de organic poate fi inclusă muzica secolului XX în 
muzica secolului al XVIII-lea ! Dar la noi domneşte un 
fel de apatie care ne omoară, ne face să părem 
neinformaţi, neinteresanţi, incapabili să deosebim 
autenticitatea de fals şi evenimentul de o manifestare 
de duzină. Prezenţa în sală a colegilor de breaslă arată 
cât de respectată e formaţia şi cât de mult a devenit 
un reper pentru cunoscători. Sunt, sau ar putea fi Ad 
libitum reper şi pentru mulţi alţii, dar – încă o dată – e 
greu să lupţi cu o studenţime plată, anemică, obosită 
înainte de a începe vreo carieră, e greu să aduci în sală 
oameni care altfel s-ar bucura de această muzică. Din 
păcate, la Iaşi cuvântul marketing e ceva destul de 
abstract şi mult prea complicat în condiţiile în care 
până nu demult funcţionarii primăriei foloseau afişele 
filarmonicii oricum, dar nu pentru a le împânzi prin 
Iaşi. Lumea e plină de frumuseţe, dar noi ne lăsăm 
aburiţi de inşi care nu văd decât profitul lor şi sunt 
lăsaţi să pună banii noştri în orice altceva, decât în 
faptul de cultură. Se ştie că la un moment dat 
filarmonica a renunţat să mai arunce banii pe afişe, iar 
cele puţine care se fac direct în sediul instituţiei nu 
ajung decât pe gardul din faţă. Pentru că din păcate în 
Iaşi mai există foarte puţini oameni cărora le pasă de 
ceea ce se întâmplă aici. 

Aşa stând lucrurile, dacă tot mi-am vărsat năduful 
şi am creat imaginea cadrului, mai este nevoie, după 
tot ce am scris mai sus, să spun că în acest context atât 
de puţin prieteneos au crescut câteva perle fine, sau, 
dacă vreţi, diamante fin şlefuite ?

Ciclul Haydn – Bartók – Mozart al Cvartetului Ad 
libitum este departe de a fi un eveniment pentru 
public. E pur şi simplu o delectare de breaslă. M-am 
mirat când am văzut un fotograf, m-am gândit, unde 
va publica pozele? Era altul decât domnul Canta, cel 
care, de ani de zile, înregistrează video şi foto pentru 
arhiva filarmonicii !!! Poate era vreun prieten…

Este păcat ca un astfel de eveniment – unul din 
cele mai importante pentru activitatea filarmonicii - să 
nu se poată ridica dincolo de această senzaţie de cerc 
închis, specializat, de elită. Astfel ajung unii să creadă 
că această muzică este doar un lux pentru iniţiaţi. 
Pentru că, vă jur, orice om sensibil, cât de cât educat şi 
cu dragoste pentru arta sunetelor, poate să se bucure 
de o asemenea muzică. Stă vina lipsei de popularitate 
a muzicii de cameră în faptul că mass media nu 
difuzează articole despre viaţa muzicală ? În faptul că 
oamenii nu mai sunt încurajaţi să descopere arta 
sunetelor nici măcar în şcoală, într-un mod atrăgător ? 
Că nu mai primesc destulă informaţie, ci se lasă 
purtaţi de show-urile ieftine de la diverse televiziuni? 
Undeva există o ruptură... Filarmonica face eforturi să 
găsească programe, dirijori, solişti, dar undeva 
lucrurile nu se leagă eficient. Şi ajung iar la lanţul 
slăbiciunilor din acest oraş, care se întinde la nesfârşit, 
înconjurând de fiecare dată acelaşi stâlp al 

Mozart. Fiecare din cele şase concerte lunare va 
conţine câte un cvartet din seria cvartetelor prusace 
de Joseph Haydn (1787), unul din cele şase cvartete de 
Béla Bartók şi unul din cele şase „cvartete Haydn” ale 
lui Mozart.

Se ştie că o dată cu cvartetele dedicate de Haydn 
regelui Friedrich Wilhelm al II-lea al Prusiei, autorul 
şi-a pus amprenta pe forma lor, lăsând toate cele 
patru părţi să aibă o importanţă egală în planul 
general al fiecărei lucrări. Treci împreună cu Ad 
libitum printr-o varietate de stări, de la visare la 
umor, uneori mai explicit, alteori mai subtil, prin 
tensiunile niciodată cu adevărat furtunoase, 
întotdeauna elegante în tot dramatismul lor. Grija 
pentru sunet la Ad libitum este întotdeauna prezentă. 
Cu excepţia unor “ieşiri” mai furtunoase, sunetul Ad 
libitum este dulce, flexibil şi substanţial până şi în cele 
mai delicate celebre pianissimo extreme care 
particularizează cvartetul şi dau bătăi de cap celor 
care îi înregistrează, pentru a face auzite acele pasaje 
şi pentru ascultătorii de disc. Interpretarea cvartetelor 
de Haydn sau Mozart este întotdeauna suplă şi plină 
de vioiciune.  De la dantelărie la solemnitate fluidă şi 
cantabilă, la menuete  pline de plecăciuni cochete, 
nimic nu lipseşte din stilul epocii. Suntem şi noi 
transportaţi acolo, indiferent de unde venim şi dacă 
ne-am propus sau nu acest lucru. 

Ad libitum intră întotdeauna în metafizica 
discursului cu o viziune proaspătă, o capacitate de a 
transcende înţelesurile până în straturile cele mai 
adânci ale semanticii muzicale. Din interviurile 
incluse în cartea lor despre acest cvartet Carmen 
Chelaru şi colaboratorul ei Paul Chitic, ne dăm seama 
că multe sunt argumentele aduse în găsirea stilului 
interpretativ al fiecărei lucrări şi chiar al fiecărei fraze. 
Cei patru sunt toţi dispuşi să-şi susţină punctele de 
vedere, cu riscul intrării în conflicte ideatice de 
durată. O repetiţie poate rămâne la o singură frază. Şi 
oricare ar fi configuraţia “echipei” care susţine o 
anumită variantă, se va găsi un mijlocitor, dintre 
ceilalţi, şi o cale în spiritul operei, care îi va convinge 
pe toţi. Drumul către acest respect faţă de operă, 
oricât de lung, până la urmă merită din plin să fi fost 
parcurs. Pentru că Ad libitum găseşte mereu 
modalitatea de a păstra bucuria de a cânta şi 
prospeţimea trăirii muzicii, calităţi care îi fac mereu 
surprinzători şi mereu autentici. Ad libitum ne ajută 
mereu să percepem viaţa operei, să o retrăim şi să 
înţelegem astfel mai bine mentalităţile şi pasiunile 
autorului ei. Ne contopim şi ne regăsim în spiritul 
creatorului. Este o artă care deja ne aparţine. Totul 
depinde de atenţia noastră şi de capacitatea de a ne 
deschide inimile. 

Ideea de a alătura cvartetelor de Haydn şi Mozart 
cele de  a fost a maestrului Bujor 
Prelipcean. După anul integralei Beethoven, e 
binevenită această integrală , considerată o 
muzică la fel de complexă şi ingenioasă ca şi ultimele 
cvartete ale lui Beethoven. Am descoperit prin Ad 
libitum deopotrivă umorul, dezolarea sau prăbuşirea 
şi acea frumuseţe care aminteşte de spiritul maghiar. 
Aceste lucrări măresc şi gama de expresie a 
cvartetului, de pildă prin pizzicato tipic lui Bartók. 
Cvartetul de coarde nr. 1 în la minor a fost scris în 
1909 şi este într-o mare măsură tributar lui Beethoven 
în scriitura contrapunctică. În părţile a doua şi a treia, 
atmosfera se încălzeşte treptat, finalul fiind aproape 
unul fericit. Ceea ce se simte în interpretarea 
cvartetului Ad libitum, în cazul părţilor inspirate de 
motive folclorice (finalul din primul cvartet), este 
sinteza dintre est şi vest pe care o realizează Bartók. 
Un amestec neobişnuit, dar explicabil prin pasiunea 
autorului pentru etnomuzicologie şi prin zona 
geografică din care face parte.  

Influenţele profunde ale muzicii populare, 
influenţa ultimelor cvartete de Beethoven si a 
cromatismului wagnerian, de asemenea, culorile 
impresioniste tipice muzicii franceze, toate ne fac să 
înţelegem care este cheia interpretării – şi anume, 
culorile diferite în funcţie de rădăcinile stilistice 
diferite ale muzicii. Din ce în ce mai vivace, atrage 
atenţia mai ales partea a III-a, cu caracterul ei tineresc 
şi impetuos. Probabil Ad libitum nu ar fi interpretat la 
fel aceste cvartete fără să fi avut înainte experienţa 
solidă a Integralei cvartetelor de Beethoven. Ei 
reuşesc să găsească şi felul de a-l particulariza pe 
autor dincolo de modelul beethovenian, cu 
originalitate şi forţă. Sound-ul cvartetului şi culorile 
sale sunt altele. Din fericire, deja la al doilea concert 

Béla Bartók

Bartók

indiferenţei şi infamiei, imposibil de dărâmat.

Este în continuare 2 februarie 2010. Puţin 
după ora 19. Văd câteva persoane cu flori. Mă uit 
înspre uşi şi inima începe să mi se încălzească: încă 
mai intră spectatori întârziaţi. Pe scaune recunosc 
colegi de conservator, membri ai corului, orchestrei. 
Câteva cupluri de vârsta celor de pe scenă, mai puţin 
obişnuiţi ai sălii de concert. Remarc totuşi că mentorii 
din Cvartetul Voces aveau o strategie a lor de a-şi 
aduce prietenii în sală, poate unul din puţinele lucruri 
pe care discipolii nu le-au preluat de la ei... Continui 
să mă întreb, de ce nu sunt în sală mai mulţi profesori, 
de orice specialitate, din universitate, licee, unde sunt 
medicii care odinioară erau ei înşişi interpreţi, fie şi 
ocazionali, unde e elita inginerilor, a informaticienilor 
(în Canada, veţi spune)... Iaşul nu e secătuit numai de 
resurse, nu are doar o pătură minusculă de 
intelectuali care să iubească serile petrecute la 
filarmonică, îi mai lipseşte şi un public mediu, de 
bunici, părinţi sau profesori care să vină la concert cu 
copiii de mână (cei peste şapte ani, desigur)... unde e 
domnul Bucescu, să îi mai convingă pe elevi, prin 
mijloace numai de el ştiute, să vină la concerte ?!...

Nu se întâmplă nimic. Ba da. Cu doar câteva 
minute întârziere, intră pe scenă cei patru muzicieni 
care emană atâta forţă şi stil, în egală măsură. 
Echilibrul şi concentrarea lor le dau o aură de nobleţe 
care nu rămâne fără efect asupra publicului. Este o 
frumuseţe a spiritului, detectabilă încă dinainte de a 
auzi vreun sunet. 

Teoretic, toată lumea doreşte o viaţă muzicală 
sănătoasă în România, dar ceva face să nu reuşim să 
transformăm manifestările muzicale în evenimente de 
importanţă pentru societate şi pentru tineri. Mă întreb 
dacă printre cei care citesc această revistă prestigioasă 
mai sunt mulţi dintre cititorii de odinioară despre 
Cvartetul Voces. E foarte posibil să fie cei care veneau 
şi la concertele lor, iar dintre ei, câţiva care continuă 
să vină şi la concertele Ad libitum. Poate la următorul 

concert vor veni doi fotografi…aştept momentul 
pentru trei fotografi etc. Aşa cum atrage acest cvartet 
atunci când apare în alte colţuri ale lumii...

Scriu, deşi s-ar fi cuvenit să aştept încheierea 
întregului ciclu de şase concerte, dar derularea lor 
lunară mă face să simt că pierd idei preţioase, oricum 
fugitive pe parcursul a câte unui concert atât de intens 
şi de fascinant, o frumuseţe care trece ca un fum, ca 
tinereţea privită de undeva de departe, prin pâcla 
unor ani zbuciumaţi, boemi şi dramatici totodată. Este 
lăudabilă consecvenţa lor de a aborda doar câte un 
program pe lună. Maraton să facă alţii, ei vor calitate. 
Aşa au declarat. Că au reuşit ceea ce şi-au propus, mai 
e vreo îndoială ?

Trebuie să va spun odată şi odată ce mi se 
întâmplă de fiecare dată când ascult acest cvartet. Cu 
Ad libitum trăiesc în acelaşi timp încordarea şi 
luminarea, îmi trec prin cap gânduri cât pentru o 
viaţă şi înţeleg despre muzica respectivă lucruri pe 
care ei le dezvăluie intotdeauna cu inteligenţă şi 
spirit. Mi s-a mai întâmplat acest fenomen straniu, 
când începe să îmi ardă creştetul capului şi să simt că 
acolo se deschide ceva, ca o poartă către SPIRITUL cu 
majuscule, metafizica misterioasă a muzicii 
interpretate. De exemplu, la un recital al lui Radu 
Lupu din rândul cinci, la Ateneul Român şi tot acolo, 
prin rândul doi sau trei, când l-am ascultat 
înmărmurită pe Pogorelich. Dar o diferenţă există: ei 
mi-au transmis sentimentul a ceva misterios, de o 
perfecţiune care mai degrabă te ţine la distanţă, în 
timp ce bucuria pe care ţi-o trezesc cei patru Ad 
libitum e plină de afectivitate, şi nu-mi explic această 
percepţie diferită decât prin faptul că am crescut 
împreună cu acest cvartet şi evoluţia lor face parte, 
într-o mare măsură, din universul meu muzical. 

Voi încerca să conturez câteva imagini din aceste 
prime două concerte ale ciclului Haydn – Bartók - 

Martie 2010

sunetul muzicii

(continuare în pagina 8)



Mozart, în sfârşit, impresionantul şi greu 
abordabilul Cvartet de coarde nr. 8, op. 110, în do 
minor, de Dmitri {ostakovici, un program pretenţios, 
realizat după toate regulile artei. Totuşi, a fost doar 
prevestirea a ceea ce avea să urmeze la a doua 
apariţie publică. Sâmbătă, 13 martie 2010, tot în aula 
Bibliotecii Centrale Universitare (atât de atrăgătoare 
după încheierea restaurării arhitectonice!), cu 
participarea celor mai de seamă muzicieni din oraş 
în rândurile auditoriului, Arpeggione au cântat astfel 
încât am rămas cu impresia că Iaşul muzical ne 
dăruieşte încă un cvartet profesionist, apartenent 
instituţiei muzicale a Operei,  asociindu-se celor doi 
fraţi mai mici ai consacratului AD LIBITUM de la 
Filarmonica „Moldova“, anterior afirmaţi.  Să nu 
uităm, însă, pe suveranii VOCES, aclamaţi în multe 
metropole europene, cei ce au reînviat tradiţia 
concertelor camerale şi au făcut epocă în muzica 
Iaşilor, a ţării; numai datorită lor, genul cvartetului 
de coarde, destinat elitei spirituale, atrage azi la noi, 
atâţia interpreţi-aspiranţi spre acest mod de 
comunicare şi un înzecit număr de amatori care 
doresc să recepteze o muzică nu întotdeauna uşor 
accesibilă. 

La al doilea concert cameral, cei patru din 
Arpeggione, consiliaţi mereu de Constantin Stanciu, 
mentorul lor, cu foarte bun rezultat – după cum s-a 
văzut,  au recreat, în adevăratul sens al cuvântului, 
stilul clasic evoluat din „Cvartetul cvintelor“, op. 76 
nr. 2, în re, de Joseph Haydn. Violonista Anca Bâzgu 
a atins virtuozitatea în mersul melodic destul de 
sinuos, iar partenerii s-au armonizat pe tot 
parcursul, stăpânind riguroasa intervenţie a 
intervalului de cvintă, luat drept celulă tematică 
generatoare, subliniind modulaţiile din dezvoltarea 
primei părţi, dând nuanţa adecvată asprimii 
neobişnuite a menuetului, readucând umorul  în 

ultima parte a ciclului cameral. 
Prima audiţie ieşeană a Cvartetului în Fa (major), 

transcripţie după Sonata pentru pian, Op. 14 nr. 1, în Mi 
(major) de Beethoven, creaţie puţin cunoscută în 
lume, a răsunat cu toate învolburările „Titanului“, 
izbucnite până şi în formele muzicale de mici 
dimensiuni. Aici, participarea aproape egală a celor 
patru instrumente, aşa cum partitura o cere, a pus în 
evidenţă cel mai bine intrarea promptă pe început 
de frază, unitatea de sunet, implicit  a trăsăturii de 
arcuş,  creşterea în consens a intensităţii sonore, 
elemente principale ale tehnicii de cvartet. Am trăit 
împreună cu Arpeggione suspansul pauzelor 
expresive, „respiraţia“ dintre secţiunile formei 
muzicale, precum şi prelungirea senzaţiei sonore 
după fiecare încheiere. 

Pentru redarea Cvintetului în fa minor, op. 34, de 
Johannes Brahms, cei patru au atras colaborarea 
pianistei Vasilica Stoiciu-Frunză care, am simţit, are 
apetenţă pentru această capodoperă a muzicii 
romantice, datorită temperamentului său stenic şi 
pianisticii complexe, dobândite prin participarea, cu 
finalitate scenică, în numeroase formule vocal-
instrumentale, după încheierea formaţiei de şcoală. 
Nu oricine poate evidenţia esenţa acestei partituri, 
în interpretare. Vasilica Stoiciu-Frunză a învins cu 
măiestrie dificultăţile compoziţiei, dar şi 
impedimentul de a mânui un instrument defectuos, 
puţin maleabil, inegal în registrele claviaturii (când, 
oare, vom avea piane de primă calitate în toate sălile 
de concert din Iaşi?!...); ea a participat intens la 
elanul pe amplele fraze şi perioade muzicale 
brahmsiene, având de mai multe ori ascendenţa 
energetismului general. Cu siguranţă că va trebui să 
treacă un timp şi succesive reluări în concert public 
până la asimilarea totală a partiţiei pianului de către 
cvartetul de coarde, şi invers, în impozantul cvintet 
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În noiembrie 2007, orchestra Operei primea pe 
Anca Bâzgu, eminentă violonisă formată la şcoala 
ieşeană, care trecuse con brio fruntariile unui serios 
concurs pentru ocuparea postului de 
concertmaistru, devenit vacant prin retragerea din 
activitate a premergătorului Constantin Herdeanu, 
cunoscutul deţinător de până atunci al primului 
pupitru. Subiectul relatărilor mele nu este efectul 
produs în prestaţia orchestrei de personajul nou 
venit (deşi am putut constata seriozitatea sa şi 
competenţa în poziţia asumată, aflându-mă din 
întâmplare la o repetiţie pe „partide“ a 
instrumentelor de coarde!), ci mă simt obligată să 
comunic cititorilor revistei Cronica despre pregnanţa 
solistică şi calitatea de interpret al muzicii de 
cameră, vădite de Anca Bâzgu cu ocazia 
manifestărilor publice din răstimpul celor doi ani şi 
jumătate. De altfel, o ştiam de pe când era elevă, 
apoi studentă la clasa regretatei Viorica Tănase, 
care a format-o da capo al fine. Mi-o amintesc bine, o 
consideram un veritabil talent, o speranţă pentru 
arta violonistică ieşeană... Iată, Anca Gavrilă de 
atunci, acum Anca Bâzgu, îndreptăţeşte aşteptările. 
Am regăsit-o solistă a Concertului în sol minor pentru 
vioară şi orchestră de Max Bruch, acompaniată de 
colegii săi şi susţinută de dirijorul Leonard 
Dumitriu, într-un concert vocal-instrumental al 
orchestrei şi soliştilor Operei Naţionale Române din 
Iaşi (24 mai 2009, la Casa de Cultură a Studenţilor). 
Peste numai patru zile, Anca Bâzgu s-a aflat la vioara 
I în primul concert al Cvartetului Arpeggione care a 
debutat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare (28 
mai 2009), înregistrând un succes de mari proporţii 
şi oarecum surprinzător, întrucât auditoriul nu cred  
să se fi aşteptat la performanţă din partea unor 
orchestranţi, reuniţi într-o formaţie instrumentală, 
cu veleitatea  de a se individualiza în colectivul 
Operei. „Vioara I“ a survolat ambele situaţii, 
solistică şi camerală, cu impecabilă participare 
interpretativă, corespunzător cerinţelor (diferite!) ale 
celor două genuri muzicale. Partenerii nu s-au lăsat 
mai prejos, au onorat momentul cum se cuvine să 
întâmpini un nou venit.

Ne vom îndrepta acum atenţia spre ceilalţi trei 
componenţi ai Cvartetului Arpeggione: Gabriel 
Stupcanu–vioara a II-a, un instrumentist deplin 
format, de asemenea, deţinător al calităţii solistice 
de pe când urma liceul de specialitate, apoi, 
Universitatea de Arte „George Enescu“, este acum 
„orchestrantul de aur“, cu substanţială contribuţie la 
ţinuta ansamblului instrumental al Operei, iar în 
cvartet se distinge când secondează pe „ton“ 
cameral prima violină sau când intervine solistic în 
continuitatea melodică, respectând cu fineţe sensul 
muzical; Alina Stanciu–viola, care s-a perfecţionat 
ani şi ani prin studiul exigent al partiturilor de 
orchestră, atentă la mişcarea afectivă a partenerilor, 
are precizie ritmică stabilă şi sunet frumos, dând  
sensibile „replici“ în cvartet; talentatul Claudiu 
Manea–violoncel, al căror solo-uri bine timbrate se fac 
auzite distinct în cadrul reprezentaţiilor de operă, cu 
nota de intimitate, ori dramatismul, specifice 
instrumentului său, s-a prezentat excelent şi în 
cvartet, întregind sonoritatea corespunzător 
varietăţii expresive. La orchestra Operei, fiecare este 
şef al compartimentului instrumental respectiv; 
aflându-se în fruntea „partidei“, ei conlucrează la 
idealul bunei redări a muzicii. Nu s-ar putea preciza 
cine a luat iniţiativa formării Cvartetului Arpeggione, 
se pare că şi-au exprimat spontan această dorinţă 
într-o discuţie, însă toţi au crezut de cuviinţă că le 
trebuie un îndrumător şi au solicitat ajutorul 
reputatului Constantin Stanciu din Cvartetul 
VOCES, incontestabilă autoritate în domeniu, 
profesor al  clasei de Violă şi Muzică de cameră de la 
Universitatea de Arte „George Enescu“. A urmat o 
muncă îndârjită după ce au intrat în joc atât 
îndrumaţii, cât mai ales…îndrumătorul. El avea 
reprezentarea integrală a „ceea ce trebuie“ şi purta o 
mare răspundere. Prima reuşită a fost când 
Arpeggione a debutat în mai 2009, cum spuneam, 
cuprinzând în concertul public Cvartetul op. 74 nr. 3, 
în sol minor, „Reuterquartett“ de Joseph Haydn, 
Divertismentul în Re major, K.V. 136 (125 a) de W. A. 

brahmsian, operă de apogeu şi de maximă 
dificultate, însă ceea ce s-a realizat acum este 
admirabil în toate privinţele. Sonoritatea 
compoziţiei cu dimensiuni şi intensităţi simfonice, 
tratarea motivelor pe suprafeţe extinse,  registraţia şi 
procedeele dezvoltătoare foarte variate în Allegro ma 
non troppo, înnoirea permanentă a substanţei 
muzicale în visătorul Andante, un poco Adagio,  
scherzo dramatic din a treia parte  (Allegro), cu 
izbucnirea demiurgică în fortissimo şi revenirea 
temei în secţiunea trio, introducerea lentă la Allegro 
non troppo, impactul dintre motivul care aminteşte 
muzica maghiară de dans şi tema acestei introduceri 
la partea finală, dramaturgia întregii creaţii, toate 
particularităţile compoziţiei, bine reliefate în redarea 
celor cinci interpreţi, au situat concertul cameral 
între cele mai reuşite manifestări muzicale din 
ultima vreme. Desigur că impresiile la sfârşitul unei 
asemenea concentrări expresive au şi o doză de 
subiectivism, venită din sfera relaţiilor interumane. 
Noi, toţi muzicienii Iaşului,  suntem o familie 
spirituală cu diferite ramificaţii, care ne dorim binele 
unul altuia şi, în general,  ne stimulăm spre marile 
împliniri.  Mai cu seamă, când Muzele vorbesc (de 
ce nu, şi Muzica?...), armele tac!  
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am văzut că energia şi talentul cvartetului Ad libitum 
au reuşit să urnească spre sala filarmonicii din ce în ce 
mai mult public. 

Despre abordarea celor şase cvartete “Haydn” de 
Wolfgang Amadeus Mozart nu aş face mult mai 
multe remarci decât cele generale amintite deja. Doar 
câteva note istorice, menite să ne împrospăteze 
memoria. Compuse la Viena între 1782 şi 1785, aceste 
lucrări reflectă anii în care Haydn, după completarea 
setului de cvartete op. 33 (1781), îl întâlneşte pe 
Mozart, care se simte inspirat de ele şi începe să scrie 
şi el setul de şase cvartete publicate în 1785. Cei doi se 
împrietenesc şi uneori cântă împreună în 
apartamentul lui Mozart, cu Mozart la violă, iar 
Haydn la vioară. După ce a ascultat, în 1785, toate cele 
şase cvartete, Haydn a avut o replică celebră pe care i-
a spus-o lui Leopold Mozart: “Înaintea Domnului şi ca 
om cinstit ce mă aflu, vă spun că fiul dvs. este cel mai mare 
compozitor pe care îl ştiu în persoană sau după nume.  Are 
gust şi în plus, cea mai profundă cunoaştere a principiilor 
de compoziţie”. Iată ce scrie Mozart: “Către dragul meu 
prieten Haydn, Un tată care a reuşit să-şi trimită copiii în 
lumea mare a crezut de datoria lui să-i încredinţeze spre a 
fi protejaţi şi ghidaţi de un om celebru, şi ce noroc că acesta 
era şi cel mai bun prieten al său. Iată-i, maestre şi dragă 
prietene, aceşti şase copii ai mei. E adevărat, sunt fructul 
unei munci lungi şi laborioase, iar speranţa că aceşti 
prieteni vor fi într-o oarecare măsură recompensaţi mă 
inspiră şi mă încurajează şi mă flatez singur că acest 
rezultat îmi va aduce mângâiere într-o zi.  Tu însuţi, dragă 
prietene, mi-ai vorbit despre satisfacţia de a le cunoaşte cu 
prilejul ultimei tale vizite în capitală. ..... Din acest 
moment renunţ la orice drept asupra lor în favoarea ta,  
implorându-te să le priveşti cu indulgenţă defectele şi în 
ciuda lor să continui să-mi oferi generoasa ta prietenie, 
deoarece o apreciez atât de mult, şi o aştept, cu inima 
deschisă, dragul meu prieten, Cu sinceritate, W.A. 
Mozart”

În final, o întrebare: ce poate face primăvara mai 
frumoasă decât acest Ciclu Haydn – Bartók – Mozart, 
ascultat live în sala de concerte a Filarmonicii 
Moldova din Iaşi, cu Adrian Berescu, Şerban Mereuţă, 
Bogdan Bişoc şi Filip Papa, pe scurt, Cvartetul Ad 
libitum ?! În aşteptarea celorlalte concerte ale ciclului, 
vă redăm în final doar titlurile primelor trei: 

2 februarie 2010

Haydn – Cvartetul nr. 36 Si bemol major, op. 50 nr. 1, 
Bartok – Cvartetul nr. 1, Sz. 40, BB 52, Mozart – 
Cvartetul nr. 14 in Sol major, KV 387, „Primavara”
23 februarie 2010
Haydn – Cvartetul nr. 37 do major, op. 50 nr. 2, 
Bartok – Cvartetul nr. 2, Sz. 67
Mozart – Cvartetul nr. 15 in re minor, KV 421
23 martie 2010
Haydn - Cvartetul nr. 38 mi bemol major, op. 50 nr. 3, 
Bartok - Cvartetul nr. 3 Sz. 85, Mozart - Cvartetul nr. 
16 în mi bemol major, KV 428/421b



Martie ar trebui să fie luna în care moartea este 
învinsă de viaţă, atât la nivelul solului, când ghioceii 
trec înot apele Styxului în sens invers, cât şi la 
nivelul zâmbetului femeii cucerite de flori, 
mărţişoare şi daruri, provocatoare simboluri ale 
dăruirii. Martie, nu trebuie să uităm, vine după un 
februarie întreţinut de ziua fierbinte a 
îndrăgostiţilor, consumată în ultimii ani în două 
reprize, una cosmopolită, Valentine's Day şi una 
tradiţională, Dragobetele. 

De fiecare dată de 1 martie, indiferent de 
buletinele meteo, simţim cum ne tropăie prin sânge 
desprimăvărarea, luminându-ne feeric bucuria 
revenirii la viaţă a Naturii. De fapt, luna martie este 
luna în care iarna îşi strânge bagajele, îşi pregăteşte 
retragerea zăpezilor înspre luncile apelor, oferind 
spaţiul necesar mugurilor să explodeze în verde şi 
florilor să ne picteze privirea în culorile pentru care 
imaginaţia nu are limite. 

Martie se vrea a fi „un nou început”, o nouă 
şansă, o nouă provocare a vieţii, fără ca aceasta să ne 
simplifice sensibilitatea până la nivelul rutinei de a 
mai merge pe acelaşi drum, „de la gară la cimitir”, 
dar în sens invers. Martie păstrează în capitalul său 
de emoţie speranţa spre o nouă încercare, spre o 
nouă redeşteptare, spre o nouă invitaţie făcută 
dezgheţului. Martie nu ucide iarna, îi oferă doar 
mâna pentru a o conduce afară din anotimp, exact la 
intrarea în primăvară. Eleganţa gestului nu poate fi 
bănuită de ipocrizie, atâta timp cât trecerea de la un 
anotimp la altul se face tot prin zăpadă, viscol şi ger, 
ca o trecere în revistă a vremii anotimpului alb, pe 
cât de frumoasă pe atât de haină, pe cât de 
strălucitoare pe atât de neîndurătoare. Martie este 
şansa celor care au rezistat vicisitudinilor iernii de-a 
se simţi învingători, până în luna noiembrie, atunci 
când din nou vom fi supuşi pedepsei zăpezilor, 
evident vorbim despre cei care vor reuşi să ajungă 
aici, despre cei care vor scăpa şi de vicisitudinile 
unei veri toride, care se anunţă. 

Martie nu vrea să uite iarna în termenii decisivi 
ai amneziei, preferă să se joace cu aşteptarea 
noastră, cu nerăbdarea noastră de a lăsa din 
cojoacele gerului, până la nivelul bluzelor 
transparente, oferind trupului şansa de a simţi 
libertatea cât mai aproape de piele. Este luna în care 
începe şi primăvara astronomică, prin acel 
echinocţiu de primăvară care, de această dată, este 
pe „20 martie, ora 13h 44m şi reprezintă intrarea 
Soarelui în primul semn zodiacal, semnul Berbecului, 
când longitudinea astronomică a acestuia revine la 
valoarea de zero grade.” 

A fost o iarnă grea. O iarnă frumoasă, o iarnă 
câinoasă. A fost una dintre cele mai lungi ierni pe 
care le-am avut de îndurat în ultimii 20 de ani, cu 
temperaturi negative istorice, cu căderi masive de 
zăpadă, cu viscole prelungite. Poate şi de aceea luna 
martie devine astăzi o lună binecuvântată, o lună 
aşteptată cu frenezie de cei care se şi văd intraţi în 
primăvară, se şi văd salvaţi de la moarte, simţind 
cum le-a trecut glonţul pe lângă ureche. Martie, de 
această dată, a jucat şi rolul „ultimei lovituri”, 
atacând pur şi simplu pe cei slăbiţi de iarnă, pe cei 
ajunşi în genunchi să iasă din iarnă. Acestora le-a 
dat lovitura fatală, decisivă, asigurând, cinici fiind, 
„o primă acţiune de curăţire a celor slabi, lăsând în 
viaţă doar pe cei tari, pe cei puternici, pe cei care şi-
au învăţat singuri lecţia de supravieţuire”. 

Suntem mult prea revoltaţi, mult prea încercaţi, 
suntem mult prea afectaţi de tot ceea ce se întâmplă 
în jurul nostru pentru a nu vorbi astăzi de victorie, 
pentru a nu sesiza performanţa capacităţii de 
supravieţuire a celor care „au mai trecut o iarnă”. 

Avem nevoie de un braţ de care să ne sprijinim, 
avem nevoie de un ceai fierbinte, avem nevoie de o 
sobă cu lemnele arzând, avem nevoie de prietenie şi 
de bucuria pe care viaţa ne-o oferă în schimbul 
faptelor noastre. Aceasta este iarna bucolică, plină de 
zăpadă, de viscol, de geruri, privită din spatele 
ferestrei unei case încălzite, cu focul trosnind în sobă 
sau în şemineu, cu masa plină de bucate şi de acea 
cană cu vin roşu care contrastează cu albul de afară, 
dar şi cu gradele cu mult coborâte în minus.

În locul acestui tablou firesc, normal, la 
îndemâna multora dintre noi, există şi o altfel de 

iarnă. O iarnă neagră, cu o zăpadă neagră, cu viscole 
negre, cu geruri negre. O iarnă prin care bântuie 
criza. O iarnă decimată de impostură şi 
neprofesionalism. O iarnă în care conducătorii nu îşi 
asumă nici un fel de responsabilitate, chiar dacă în 
numele acesteia se fac cele mai fanteziste 
promisiuni. Această iarnă este iarna morţii. Iarna 
pentru care nu mai există luna martie, nu mai există 
desprimăvărarea, nu mai există decât durere, 
suferinţă şi ultimul drum. Această iarnă neagră din 
stradă se amestecă brutal cu iarna albă din amintirile 
fiecăruia, oferindu-ne imaginea reală a ceea ce am 
ajuns noi să suportăm, o viaţă în gri, plină de ceaţă, 
lipsită de personalitate. 
O viaţă pentru care încercăm să trăim cu pieptul 
dezgolit, gândind că astfel vom fi mai aproape de 
libertate, de acea libertate pe care Natura ne-o 
dictează în această lecţie a lunii Martie, în care iarna 
încearcă să se obişnuiască cu speranţa sosirii 

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Aş putea aştepta ziua de mîine într-o 
catedrală, într-o primăvară proaspătă cu miros de 
pămînt, chiar dacă în miez de martie ne colindă 
ninsorile, sau pe o punte, balansîndu-mă în toate 
direcţiile, silindu-mă să rostesc jurăminte de care 
cîndva m-am dezis, pentru că nu le puteam numi 
şi simţi altfel decît prăfuite, ridicole, perimate, aş 
putea-o întîmpina în calea tăvălugului de clipe tot 
mai încîlcite cu fiecare amiază, cînd e mai 
important să îmi amintesc că mi s-a prelungit 
programul la serviciu ori că frigul va face să 
îngheţe din nou ţevile şi - să te ţii!- încă o 
săptămînă de circ pe scara blocului. Aş putea 
aştepta în oricare colţ de lume, de univers, oricare 
altul decît cel în care se va întîmpla să mă prindă 
încă o zi căreia am datoria morală, faţă de mine, 
în primul rînd, faţă de alţii, dragi mie, în al doilea 
rînd, de a-i croi un rost asemenea unui meşter 
priceput într-ale lui.

           Aş putea  rămîne aici, pur şi simplu, ca 
şi cînd altfel n-aş fi ştiut să exist, ca şi cum şi eu, şi 
plopul insinuant din ochiul ferestrei am fi ţîşnit 
dintr-o amintire secretă, am fi doar închipuirea 
cuiva, care ne-a părăsit în tiranică tăcere, iar noi 
am ţinut cu tot dinadinsul să-l întoarcem într-o 
realitate de care s-a lepădat cu bună ştiinţă sau 
doar din ignoranţă. Poate tocmai de aceea am fi 
revenit, să aflăm, iar dacă totul ar fi fost cum se 
cuvine – încă nu ştiu ce ar putea să însemne cum 
se cuvine – ne-am fi întors cuminţi şi împăcaţi în 
uitare. Cine ştie, va fi rostit adevărul Gheorghe  
Grigurcu în spusele sale: „Deoarece amintirile nu 
au o funcţionalitate mecanică, sunt forme care se 
nasc, se dezvoltă, durează ori dispar. Uneori au 
şansa unei durate egale cu viaţa noastră, alteori se 
sting înainte de vreme, aidoma unor plante 
smulse din rădăcini, chiar dacă se află în plină 
înflorire”. Poate că uneori ne lepădăm de ele, 
alteori rămîne doar un parfum, o tresărire, un 
gînd, care s-a născut pentru că ai fost atunci, 
acolo, aşa cum mi s-a întîmplat să notez cu ani în 
urmă în  jurnalul unei după-amieze banale: 
„Furnici mărunte şi roşii mi-au umplut podul 
palmei. Mă amuză încolonarea lor riguroasă de-a 
lungul striaţiunilor subţiri. Una se poticneşte 
dezorientată la capătul a ceea ce, din cîte ştiu, 

Ştefania HĂNESCU
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Doar o fîşie îngustă de amiază ştie...    

De-o bună bucată de vreme, în România, atunci când 
o cohortă de politicieni se aşează la putere, se fac şi refac 
ministere ale guvernării, uitându-se mereu înfiinţarea 
unuia în care majoritatea românilor s-ar regăsi: Ministerul 
Sărăciei Naţionale. Cei care, de câţiva ani, şi-au făcut un 
crez din a târî ţara asta plină doar de iluzii şi umor în 
braţele Europei federalizate, ar trebui să privească mai 
abitir în luciul sărăciei şi disperării românilor. Să numere 
câţi din ei sunt sub limita salariului mediu pe economie de 
90-100 de euro. Să privească dezastrul din agricultura 
redevenită primitivă, nerentabilă, şi industria decimată în 
cei şaisprezece ani postrevoluţionari. Şi să constate că 
diferenţierea s-a făcut bine, chiar cu geniu, între cei 5-10 
mii de tupeişti, patrihoţii care au pus umărul la vinderea 
pădurilor şi a bunurilor ce se mai găseau prin ţară, aflaţi 
acum prin topurile milionarilor în euro şi ceilalţi vreo 22 
milioane de români. Eminescu spunea, acum mai bine de 
o sută de ani: „Vai de biet român săracul/ Înapoi tot dă ca 
racul!”. Azi, nu numai că are reacţii de rac umilit dar, în 
disperare de cauză, trăsnit de sărăcie, pentru a-şi câştiga 
pâinea ia drumul pribegiei prin lume. Peste două milioane 
de români sunt slugile Europei şi ale Americii, pentru a 
asigura hrana zilnică a familiilor lor. 

Ce putem spune? Bravos bobor, bravos mândră 
naţiune! Între agitatorii noştri politici, tot mai lozincarzi, 
goi de sens, tot mai aroganţi şi mai milionari, intelectualii 
nici nu se văd. Ei nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, 
ci ţin de un cenuşiu al existenţei şi de noroiul greu al 
prozei. Cât despre vocea scriitorului, căruia i-a scăzut la 
maximum ratingul în România şi suferă de o cruntă 
marginalizare, el nici nu se aude. Pocit la gură, Eminescu 
a rimat cândva „poezie” cu „sărăcie”. Şi aşa a rămas. Iar 
nouă nu ne rămâne decât să repetăm înjurătura matură a 
tânărului Eminescu: „Tu-i neamul nevoii!”.

Eminescu şi Ministerul 
Sărăciei Naţionale

Daniel CORBU

accente

poartă numele de linia vieţii. Mă trece un fior rece 
: e atît de scurtă…Şi mi se perindă prin minte în 
fracţiuni de secundă o mulţime de lucruri pe care 
nu le-am făcut şi pe care, dacă soarta mi-e bătută 
în cuie, după cum vrea să-mi arate linia aceasta 
subţire, dar ferm conturată, cu siguranţă nu voi 
mai avea cînd să le fac“. De cîte ori îmi arcuiesc 
palmele, rîndurile acelea se strecoară prin hăţişul 
subţire şi viu, îmi trezesc singurătatea şi mă 
avertizează: doar o pasăre, doar un nor/  vinete/ ca o 
durere de stomac/ mai răsucesc stînjeneala zorilor/ 
doar o fîşie îngustă de amiază ştie/ cînd te caut/ printre 
cutele anotimpului/- nici ea însă nu prea mai spune-/ 
din amintiri/ doar miros grunzuros/ de clipe holbate/ şi 
negre/ ca nişte scorburi.
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În Iaşul poetic al anilor '80, Mircea Popovici părea 
un caz aproape clasat. În fapt, “cazul” Mircea Popovici 
părea aproape clasat cu multe decenii înainte, din 
moment ce ultimul supravieţuitor al „generaţiei 
pierdute”, demult pierdute la rândul ei într-o nedreaptă 
uitare, se încăpăţâna să nu mai publice nimic din 1946. 
An cu totul prolific, totuşi, pentru debutantul Mircea 
Popovici, a cărui editare în volum (Izobare) câştigase 
Premiul Tinerilor Scriitori al Fundaţiilor Regale pentru 
Literatură şi Arte, premiu acordat de un juriu ce 
reprezenta, în epocă, o autoritate … aproape regală: 
Tudor Vianu, Perpessicius, Camil Petrescu, Vladimir 
Streinu, Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, 
Ion Biberi, Petru Comarnescu. Atât opţiunea juriului, 
cât şi entuziasmul numeroaselor cronici de care se 
bucurase volumul, sunt justificate în mod evident de 
cele câteva trăsături tematico-stilistice ale Izobarelor. S-ar 
spune că, în ansamblu, întreaga carte se raliază, prin 
motivaţie şi atitudine lirică ori linii tematice 
preeminente, la poetica generaţiei recunoscute în special 
prin contribuţia unor Geo Dumitrescu, Constant 
Tonegaru şi Dimitrie Stelaru. A se vedea, bunăoară, 
refuzul convenţiei, tendinţa demitizantă şi 
desolemnizantă, teribilismul juvenil, uneori estompat 
de un vag fior elegiac, reveria livrescă pliată pe un acut 
simţ al derizoriului sau predilecţia spre un exotism 
văzut, ca la Segalen, drept o ingenuă, eternă oscilaţie 
între alteritatea pitorească şi identitatea în formare: 
„Vezi, puteam fi beduin sau poate o caravană/ ducând 
pe umerii mei de aramă poveri de lămâie,/ cu trupu-n 
nisip, presărat pe sahare întinse/ şi cu ochii înnebuniţi 
de sete după fiecare lămâie.// Aş fi adăpat cămilele 
cocoşate şi hâde/ undeva într-o oază mai mică decât o 
banană,/ sau între dune, tâlhar, aş fi jefuit călătorii/ şi 
aş fi râs văzând pe banala fată Morgana.//(…) Aş fi 
avut friguri, degerături şi scorbut/ şi aş fi împuşcat reni 
cu praştii moderne de foc./ Puteam completa cu licheni 
tot herbarul/ şi de toate aureolele boreale mi-aş fi bătut 
joc.” În altă parte, refuzul banalităţii, subminarea 
conştientă a recuzitei convenţionale (inclusiv a 
imaginarului liric consacrat), opţiunea certă pentru 
schimbarea temerară se întâlnesc cu un filon 
expresionist abil potenţat: „Se topise cerul. M-am 
urzicat/ în umbrele brazilor conici./ Stelele sunt 
şobolanii nopţii,/ morţii, sgârciţi şi ironici.// Au 
mâncat castorii timpul/ şi veacul moare în scrin./ Nu-
mi recunosc deloc chipul/ în apele astea. Ce chin!// 
Dac-ar veni vasul fantomă,/ cu vele mari cât o sete!// 
Cine jupoaie noaptea de piei?” O asemenea tensiune 
poetică este, totuşi, destul de rară; în general, poetul îşi 
estompează fervoarea dicţiunii, în numele unei detaşări 
demne, oarecum orgolioase.

În ciuda ecourilor favorabile stârnite de asemenea 
versuri (să nu uităm că volumul debutantului fusese 
lăudat, între alţii, de G. Călinescu, Al. Piru, Vladimir 
Streinu, Ovid S. Crohmălniceanu), Mircea Popovici 
refuză o perioadă îndelungată o a doua apariţie 
editorială (doar după Revoluţie îşi va pune, desigur, 
refuzul pe seama unor „motive personale neconforme 
cu perioada politică de după anul 1944”). Abia peste 
patru decenii, poetul îşi publică a doua carte, Licenţe 
emotive (Edit. Junimea, 1987). Tema dominantă în acest 
„jurnal sentimental din care au dispărut accentele acut 
ironice şi spiritul de bravadă” (Eugen Simion), cea 
erotică, îşi desfăşoară acordurile într-o serie de romanţe 
delicate, în care temeraritatea imagistică este mai rară, 
iar volutele sentimentale sunt camuflate în aceeaşi 
armură uşor ironică:  „Vino pe seară să-mi fluturi/ un 
bun rămas ce urcă pe frunte:/ te voi primi cu braţele-n 
jos/ ca la prima lecţie de gimnastică.// De sună ora în 
armonii mărunte,/ mă strigă pe nume ca-n catalog/ 
după certificatul de naştere ori deces/ şi-am să-ţi 
răspund într-un suav monolog.”(Invitaţie). Retorica 
aceasta de camuflaj, de obicei ironico-parodic sau 
livresc, este fructificată şi în volumul următor, Poezii 
(Contrapunct. Tempera. Mişcare inocentă), Edit. Cartea 
Românească, 1988. Pasiunea livrescă se direcţionează 
acum mai apăsat în direcţia resuscitării decorului şi 
procedeelor simboliste specifice, deşi impulsul de a 
uzita de acest gen de scriitură este subsumat deseori 
unei tendinţe de semn contrar, resimţite şi mai acut de 
congenerii lui Mircea Popovici: nevoia de a persifla, de 
a se situa la antipodul oricărui model cultural. Din 
balansul nu tocmai lejer între cele două ia naştere nota 
specifică, cea de emoţie gravă, fasonată cu o ironie 
totuşi benignă. Poetul ascultă muzica „ploii de apă 
dulce”, fixează femeii întâlnire „la nord sau sigur pe 

după răsărit”, ascultă resemnat „zgomotul după-
amiezelor casnice” (doar după ce, dimineaţa, nu uită să 
îşi facă … „gimnastica sentimentală”) ori se preface, 
mucalit, a căuta lângă personajul feminin cu o identitate 
incertă „acele chei/ ce merg la garderoba uitatelor idei”. 
Într-un cuvânt, îşi imaginează mici istorii sentimentale 
desfăşurate de regulă în interioarele casnice unde 
mocneşte spleen-ul provincial, deocamdată ostoit de 
jocurile erotico-livreşti: „Aer cald, ochii-s fierbinţi/ 
tremură jumătatea-nsorită-a oraşului/ trecem agale, 
cuminţi,/ prin mansarde,/ anonimi fără steaguri, fără 
cocarde.// (…)// La noi e linişte peste olane,/ să facem 
pasienţa din cărţi şi din palme - / sus uitaţi de 
trecători,/ iubirile noastre sunt calme”.

În Paletă de amurg (Edit. Junimea, Iaşi, 1991), poetul 
rămâne acelaşi devorator de fantasme erotice sau 
livreşti, trecându-le însă printr-o vocaţie picturală 
neostoită. Cromatica şi, în genere, întreaga recuzită 
poetică capătă, aici, expresive tuşe avangardiste; un text 
emblematic este Versailles, pastel autumnal golit de orice 
urmă de suavitate sau ingenuitate: „În parcul lung de-o 
zi cu bicicleta/ tuns zero ca răcanii-n regiment/ statui 
de ipsos îşi fac toaleta/ şi pajii sorb lichior de 
piperment// Se dă în vânt fântâna ţâşnitoare/ cu jeturi 
de sifon sub presiune/ şi din oglindă in oglindă, trec la 
soare/ marchizele şi duci să se-mpreune.// Trec peste 
drum la ghilotină pompadurii/ în largi furgoane pentru 
morţi şi vii/ şi cad statui la marginea pădurii./ Alon 
zanfan dela patrii.” Substratul poetic este totuşi cât se 
poate de serios în acest gen de descripţii moderniste 
care colorează (sic!) abundent paleta lirică a lui Mircea 
Popovici. Peste tot, de altfel, poetul este pe deplin 
conştient de propria apetenţă pentru acest anacronism 
tematic, structural şi expresiv; îşi expune, prin urmare, 
propria panoplie lirică cu o dezinvoltură aproape 
orgolioasă, când nu şi-o contemplă, el însuşi, cum grano 
solis. Din această perspectivă, cartea următoare de 
poeme, General Museum (Edit. Cronica, Iaşi, 2001), 
poate fi citită aproape ca o declaraţie de credinţă. Poema 
ce dă titlul volumului nu este decât una dintre 
exemplificările de arte poetice deghizate în stampe 
delicate prin care se denunţă totala încredere a 
autorului în re-construcţia textuală a unei lumi demult 
apuse, cu decorurile, personajele şi realităţile ei 
obiectuale tipice; stilizarea afectivă sau stilistică a 
acestui univers în esenţă livresc devine sinonimă cu 
efortul de corijare a unui real contondent, imposibil de 
asumat până la capăt. Procedeul e, pe jumătate doar, 
deconspirat la finalul unui demn Protest: „Am amestecat 
otrăvuri să binecuvântez/ mizeria umană cu-n aer 
virginal/ şi în conformitate, adesea am schimbat/ 
distanţele focale la ochelari de cal”. 

Convingerea subsecventă că singurul refugiu poetic 
rămâne reveria propriei supravieţuiri prin artă („Voi 
supravieţui marilor cataclisme/ într-un coş de hârtii/ 
din biblioteca municipală” – Eroism) se prelungeşte, 
discret, în Variaţiuni rococo (Edit. Alfa, Iaşi, 2008). 
Acest ultim volum semnat de Mircea Popovici 
(exceptând, fireşte, interesanta antologie de autor 
intitulată, sugestiv, Cabinetul de stampe, Editura Alfa, 
2009) adânceşte viziunea şi potenţează retorica 
specifică, atenuând doar din impulsivitatea atitudinală 
de odinioară. Când nu e filtrată printr-o pânză a 
distanţării autoironice, benigne totuşi, melancolia e aici 
datoare, de cele mai multe ori, lucidităţii triste a situării 
într-o vârstă şi o epocă pe care poetul le înţelege cu 
amărăciune. Poemele ocazionale precum Anul nou 
păstrează astfel intacte trăsăturile unei lirici încă 
proaspete, adăugându-le doar un bemol … rococo: 
„Prin găuri de flaut/ e valsul trist al portativelor/ şi 
sună-a colindă sau rugă/ Sunt versuri ieşite din front/ 
şi nesperat se conjugă// Poartă-n casă/ poartă naltă de 
rai/ ce separă golul de plin/ s-a deschis/ şi-n braţele 
mele duble/ pot de două ori să mă-nchin// Îţi voi da 
un absolut imperfect/ mai presus de cadranul mărit/ 
Naltul veac să-l sărim/ că e bun de sărit.” Majoritatea 
textelor din această carte privesc, la fel, „prin ocheanul 
invers” al unei sensibilităţi retro, pe deplin conştiente de 
propriile atuuri: o retorică bine stăpânită, pliată pe o 
interioritate vulnerată, înduioşătoare, dar demnă, care 
îşi exhibă singurătatea în volute clasic(izant)e, până la 
urmă luminoase. Pentru că, exact ca în poezia celui mai 
cunoscut dintre congeneri, Geo Dumitrescu, back 
ground-ul textual al lui Mircea Popovici ţine de un 
sentimentalism profund, ce îşi conservă prospeţimea şi 
vitalitatea chiar şi în acest ev al barbariei oripilante. Pe 
bună dreptate, ornicul de pe peretele poetului e pus să îi 
arate, mereu, „ora plecării spre cele şapte raiuri/ spre 
epilog sau erată” (Ora domestică). Pentru asemenea 
distilării meşteşugite ce dau relief unei expresivităţi 
deopotrivă calde şi rafinate, cea care este datoare cu o 
erată este însă cel mult critica literară. La cei aproape 87 
de ani  pe care îi duce, cu o nobleţe intactă, într-un Iaşi 
la fel, restant faţă de acest ultim bard al „generaţiei 
pierdute”, Mircea Popovici mai are, din păcate, nu 
foarte mult timp să o aştepte…

jurnal cu scriitori
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Emanuela ILIE

Iaşul poetic de azi
Ultimul supravieţuitor al 
„generaţiei pierdute”: 
Mircea Popovici

Este de înţeles că scriitorii când îşi scriu amintirile 
apelează la memoria afectivă, în primul rând, unii 
surclasându-se, alţii povestind, cazul moldovenilor, cu tâlc, 
împrejurări de demult trecute, la care au participat. 
Constantin Huşanu povesteşte, când "vioara întâia", când "în 
orchestră", ca în cărţile sale anterioare, între care aş aminti 
EROTICA, roman publicat la TIPOMOLDOVA, în 2002 (362 
p.). De data aceasta romancierul ne introduce în lumea, 
altădată de basm a satului, rămas o vreme la cheremul celor 
înstrăinaţi, într-o atmosferă apăsătoare de suferinţă, în 
contextul necazurilor aduse oamenilor într-o vreme care lua 
ca model, modelul sovietic de colectivizare a agriculturii. 
Citesc şi nu-mi vine să cred că au trecut anii şi că eu însumi 
din ordinele de la "raion" am fost încorporat într-o echipă ce 
umbla din casă în casă la Criveşti (comuna Dragalina - raion 
Bârlad).

Dar ce se întâmpla la Curseşti, sat ce a dat titlul cărţii 
actuale a lui Constantin Huşanu, satul său natal zdrobit sub 
noile directive ce veneau tot de la raion şi tot de la raionul 
Bârlad. Eram atât de aproape şi totuşi atât de departe... 
Curseşti e un roman de idei pe portativul clasic al 
întâmplărilor, dintr-un sat ce a suportat nenorocirile 
povestite acum ca o adevărată autobiografie (cum se spunea 
atunci). Constantin Huşanu este un prozator care prin forţa 
harului său ne impresionează, uneori ne cutremură    
vorbindu-ne despre o realitate socială incredibilă şi totuşi o 
realitate care pe unii i-au răpus, le-au făcut zilele iad.

Am un motiv personal, deşi poate părea egoist, să spun 
că vremurile acelea mi-au distrus viaţa întrucât părinţii mei, 
învăţători fiind, au fost atunci trimişi "în exil" la Tarniţa, un 
sat din judeţul Bacău, şi am suportat toate avatarurile 
scoaterii din casa în care am locuit o viaţă (care era şi şcoala 
din satul Vladnic de Sus, în care am copilărit).

Toate acestea m-au făcut să fiu atent la nuanţele scrierii 
lui Constantin Huşanu, om integru, pentru care am o 
admiraţie greu de spus în banalele cuvinte câte se folosesc în 
astfel de ocazii. 

Dramatică şi perioada aceea din vremuri aparent mai 
bune, când Basarabia dădea învăţători ce veneau în satele de 
dincoace de Prut către Bârlad, Vaslui, Tecuci, Iaşi. Scrie 
Constantin Huşanu: "Miţa (probabil Maria) a fost învăţătoare, 
căsătorită cu Neculai Ganceruc, tot învăţător. Au trăit mai 
întâi în Basarabia iar după război au revenit în Curseşti, 
locuind în casa părintească până la pensie..".

O generaţie întreagă de oameni gospodari au fost supuşi 
neajunsurilor de toate felurile, şi nu numai cei cu statut 
model sovietic, de chiaburi. Copii lor se întreţineau unii pe 
alţii, cei mai mari pe cei mici, la şcoli la care erau admişi pe 
acest criteriu, nu pe acela, al învăţăturii, aşa cum ar fi trebuit 
şi cum se proceda în şcoala românească dintotdeauna.

O "cronică" a vieţii ţăranului român în timpul 
comunismului ar putea fi considerată această carte, un 
document extrem de important. O mână de oameni profitori 
în condiţiile şcolilor ce asigurau o pregătire în raport de 
condiţiile materiale ale fiecăruia.. Un efort supraomenesc, de 
supravieţuire, aceasta era regula pentru acei ce reuşeau până 
la urmă să-şi dea copilul la o şcoală, oricare ar fi fost ea. Scrie 
CH: "Săteanul era analfabet, dar asta nu însemna că era şi 
prost". "Răzeşii şi fraţii lor mai săraci din varii motive, 
victime ale istoriei medievale dar şi a propriilor neputinţi şi 
gândiri ce se scăldă în moştenirea culturală a condiţiei de 
iobag analfabet, se îndeletnicea cu ce-i învăţară străbunii din 
totdeauna: arătură pe petecul de pământ, cu plăvanii, 
semănătură de speranţă sub brazdă, lupta cu buruienele şi 
arşiţa soarelui de iulie, ce le storcea, şi ultima picătură de 
sudoare, apoi recoltarea şi respectarea cu evlavie a tuturor 
sărbătorilor din calendarul bisericesc, udate întotdeauna, 
după puteri, sărbători ştiute pe de rost şi devenite repere de 
timp". Despre vremea exploatării chiaburilor de către 
comunişti sunt episoade în carte ce trebuie citite spre ţinere 
de minte pe totdeauna. Despre momentul deschiaburirii scrie 
CH: "şi deodată, lipitorile satului, duşmanii poporului 
deveniseră oameni egali cu ceilalţi curseşteni". Ştirea s-a 
comunicat de la raion…"Instructorul raional puse receptorul 
jos, ne aruncă o privire binevoitoare - de unde până atunci se 
uitase la noi ca la nişte câini jigăriţi, chiar ne invită să luam 
loc pe scaune, apoi ne vorbi ca de la egal la egal..." 

Constantin Huşanu îşi continuă "Saga Curseştilor" cu 
date "Din presa vremii", care confirmă încă o dată distrugerea 
clasei ţăranilor, pe care tocmai îi prezentau ca pe "aliaţii" 
clasei muncitoare. Din Arhivele Statului, Vaslui, Fond 762 
1951 - 1968, Constantin Huşanu ne prezintă şi "recensământul 
populaţiei, din 1955 (o listă a femeilor din Curseşti, cu mulţi 

57
copii )". La capitolul 3.4, Începuturile Epocii socialiste, citim 

58
adnotarea: "Era într-o dimineaţă de 22 august 1944 "Scrisă ca 
o cronică a timpului, sub titlul 3.4.l. Invazia. Este tulburătoare 
această "invazie" în pofida faptului că soldaţii sovietici vroiau 
să intre în vorbă cu oamenii satului". "Gheorghe P. Huşanu 
umbla aiurea prin curte, prin grădină, făcându-şi de lucru cu 
te miri ce".

Postfaţa lui Ioan Mancaş ni-l prezintă pe Constantin 
Huşanu şi ne mai reaminteşte că este vorba de Curseşti Vale. 
Inclusiv fotografiile din carte contribuie la autenticitatea unui 
document Curseşti, pe care l-am receptat în frumuseţea lui de 
la începuturi, în tragedia pe care a trăit-o. O monografie care 
îmi aminteşte de cărţile lui Ion N. Oprea, scriitor, de 
asemenea, cu vocaţia universalului. Constantin Huşanu face 
încă o dată dovada talentului său şi a vocaţiei pentru scrieri 
memorialistice de excepţie.

Acolo unde s-a născut  veşnicia
Ion HURJUI
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Dacă astăzi în lume aproape nimeni nu mai scrie 
sonet (cu excepţia cîtorva împătimiţi ai genului), 
trebuie spus că de-a lungul vremii creatorii 
importanţi şi-au încercat forţele cu această incitantă 
poezie cu formă fixă. A fost o vreme cînd sonetul era 
de bonton în lumea literară. Ceea ce l-a determinat pe 
Heinrich Heine să exclame oarecum contrariat : 
„Mania sonetelor bîntuie cu atîta furie în Germania, 
încît ar trebui să se instituie un impozit asupra lor”. 
Dacă la noi s-ar înfăptui gîndul romanticului german, 
cred că unul din foarte puţinii plătitori de impozit ar 
fi poetul bîrlădean (de sorginte nemţeană) Petruş 
Andrei. Despre Petruş Andrei s-a scris mult (şi bine!), 
subliniindu-se mereu armonia frazării, echilibrul 
clasic al versului, exprimarea aforistică, frumuseţea 
imaginilor, calităţile ce se regăsesc în mod constant în 
scrisul său. E destul să amintesc doar cîteva din 
numele ce şi-au asumat responsabilitatea promovării 
autenticităţii sale lirice, ca să înţelegem că 
„sonetistul” Petruş Andrei este una din vocile 
persuasive ale poeziei noastre contemporane: 
Constantin Ciopraga, Theodor Codreanu, Emilian 
Marcu, Gruia Novac, Ion Gheorghe Pricop, George 
Irava, Ion Machidon. Ce să mai adaug eu nou? Poate 
doar faptul că tocmai această constanţă de sorginte 
clasică, acest echilibru interior conturează reuşitul 
portret al poetului la maturitate, care nu e altul decît 
Crepusculul de miere cu care-şi ispiteşte azi cititorii. 
Crepusculul poate fi oare numai stingere, apus, 
destrămare? Nu cumva, Petruş Andrei, prin 
sugestiva sintagmă a titlului, prin această inedită şi 
oarecum oximoronică alăturare, îşi propune să ne 
ofere o perspectivă proprie asupra „clipei de 
melancolie”, asupra frumuseţii stării crepusculare, 
care nu are doar trecut, doar noapte, ci întrezăreşte 
nostalgic şi „noile aurore”, altfel spus, „crăiasa dulcii 
dimineţi”?! S-ar situa, prin această concepţie, foarte 
aproape de viziunea eminesciană a reluării ciclului 
existenţial, a unei continuităţi irepetabile, viziune 
rostuită în cunoscutele versuri : „Cînd unul trece, 
altul vine / În astă lume a-l urma, / Precum cînd 
soarele apune / El şi răsare undeva. // Naintea 
nopţii noastre îmblă / Crăiasa dulcii dimineţi; / 
Chiar moartea însăşi e-o părere / Şi un visternic de 
vieţi.” (Cu mîne zilele-ţi adaogi...). Privit prin 
această prismă, crepusculul (chiar şi cel de miere) îi 
oferă autorului nebănuite deschideri, iar cheia de 
lectură a acestui răscolitor volum o găsim gata 
tălmăcită în faimosul Dictionnaire des symboles al 
lui Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant. Să le dăm 
cuvîntul : „Crepusculul este o imagine spaţio-
temporală : clipa suspendată. Spaţiul şi timpul se vor 
cufunda în lumea de dincolo şi totodată în noaptea 
de dincolo. Dar această moarte a unuia e vestitoare a 
altuia : un nou spaţiu şi un nou timp vor succeda 
celor vechi. Drumul spre Apus este drumul spre 
viitor, dar trecînd prin tenebroase transformări. 
Dincolo de noapte sunt aşteptate noi aurore.” 
Receptînd aceste explicaţii „simbolice”, ai putea crede că 
distinşii autori francezi au tradus în noroiul greu al prozei 
versurile eminesciene. Şi dacă ei sunt atît de aproape de 
spiritul Poetului Nepereche, cum să nu fie acest dascăl de 
Eminescu din Puieştii Bîrladului? Aşadar, dacă amurgul 
devine o părere, dacă sfîrşitul poartă în sine noi şi noi 
începuturi, care ar mai fi menirea creatorului pornit pe 
crepusculare căi? Tocmai aceea de a-şi supravieţui sieşi, de 
a dăinui prin creaţie de a-şi re-naşte propria fiinţă ca un 
nou phoenix, dar nu prin cenuşă, ci prin cuvînt : „Ne 
străduim o viaţă în tăcere / Să adunăm din trestii de 
cuvinte miere / Şi ne-ofilim ca florile în glastre. // Când 
scriu câte un vers mai acătării / Şi frumuseţe-aleasă dau 
cântării, / M-ascund de frig în inimile voastre.” (Eu m-am 
luptat...). Iată, aşadar, mărturisite şi rosturile creatorului 
şi nevoia împlinirii prin comunicarea cu semenii, cu cei 
care-i preţuiesc munca şi talentul, pasiunea şi inspiraţia.

Dar nu păşind pe aurita cale de mijloc, pe acea 
„aurea mediocritas” pe care o ironiza Horaţiu în 
Odele sale, ci prin patimă, prin har, prin ardere de tot 
poţi să nu mori de tot. A spus-o laconic scriitorul 
latin („Non omnis moriar”), o spune mai liric, mai 
tulburător şi Petruş Andrei în sonetele acestui volum 
din care citez : „Când bietu-mi trup, a sufletului 
gazdă, / Se va preface în mănoasă brazdă, / Voi mai 
rămâne-ntreg numai în cânturi.” (Cunosc, în fine, 
omul...). Autocondamnîndu-se printr-o orgolioasă 
conştienţă la rodire, îşi însoţeşte – asemenea unui alt 

creator bîrlădean, inimitabilul maestru Cezar 
Ivănescu – drumul auctorial de obsesia rodului, în 
toate volumele sale mierea din stupii cuvîntului fiind 
obolul pe care-l aduce fiinţării. Dar rodirea înseamnă 
în primul rînd jertfă. Jertfire a sinelui. Albina ce 
adună miere „din trestii de cuvînt” îşi lasă o fărîmă 
de fiinţă în fagurii rodirii, amintindu-ne înfiorata 
rostire argheziană : „Cu àripa-n ţărînă şi în vis, / 
Strînge la piept comoara ta deplină. / Cît te iubesc, 
frumoasa mea albină, / Că sarcina chemării te-a 
ucis!” (Lumină lină). Însă cuvîntul e o întrupare a 
lăuntrului, deci poezia trebuie să fie privire în sine. 
Spre a dărui semenilor, caută mai întîi în propria 
fiinţă : Dar n-am aflat floarea de colţi niciunde, / De-
atât amar de vreme se ascunde / Iar căutările mi-s 
toate irosite // Şi-am început ca să cutreier munţii - / 
Întâi pe-aceia dindărătul frunţii - / Şi am aflat-o-n 
culmi înzăpezite.” (Am căutat-o-n văile-nflorite). E 
în această introspecţie, în această căutare şi, dacă nu 
chiar orgoliu, cel puţin conştientizare a propriei 
valori : unicitatea florii de colţi o plasează acolo unde 
doar trăirile dindărătul unei frunţi ardente pot 
ajunge. Culmile înzăpezite nu-i sunt accesibile 
oricărui muritor. Odată ajuns în vîrf poţi privi înapoi 
dacă nu cu mînie, ca John James Osborne, cel puţin 
cu detaşarea celui ce şi-a văzut împlinită menirea. 
„Mi-am îndeplinit toate profeţiile poetice” spunea 
damnatul George Bacovia (chiar dacă la şcoală 
dascălii supuşi regimului se căzneau să ne asigure că 
e vorba de profeţii politice!). Un olimpianism al 

plenitudinii, specific maturităţii artistice se decelează 
şi în versurile lui Petruş Andrei : „Mă uit senin cum 
rugineşte dalta”, încearcă să ne convingă autorul, dar 
noi parcă desluşim în acest vers tot un nostalgic, abia 
sugerat sentiment arghezian, strecurat insidios în 
versurile poemului De ce-aş fi trist?. „Şi totuş...”, ne 
ispiteşte poetul de la Mărţişor. Şi totuşi, cel ajuns pe 
culmi nu se măsoară decît cu alte culmi, cu alte 
piscuri. Aşa că există pasaje în care poetul lasă 
modestia la o parte şi-şi exprimă în mod explicit 
trăirile, năzuinţele, afinităţile, locul... : „Am fost în 
tinereţe beat de toate / Pe când iubeam şi eu pe 
apucate, / Aghesmuit mereu pe jumătate. // Cu alţi  
poeţi îmi aflu-asemănare / Şi ştiu că-s înrudit cu 
fiecare / Dar cu Bacovia şi Poe sunt frate.”. Aşadar, 
nu-i acordaţi credit pe deplin atunci cînd afirmă că 
nu-şi dorea să fie decît un simplu „meşter de 
cuvinte” (decît dacă vedeţi în această sintagmă 
inspiratul simbol al măiestriei), căci tot el ne 
avertizează că a ajuns privighetoare. Or, filomela este 
un simbol cunoscut în lumea întreagă pentru 
perfecţiunea trilurilor sale (nu degeaba ne asigura 
Platon că privighetoarea a fost emblema lui 
Thamyras, faimosul bard din vechea Tracie). Există în 
sonetul din care am citat terţetele - intitulat În ziua – 
un vers pentru o întreagă viaţă, un vers cît o carte, 
care explică tot ce se petrece în existenţa creatorului, 
un vers ce devine scînteia care porneşte motoarele ce-
l poartă spre scris, un vers care explică motivaţiile ce-

l determină să-şi înzidească trăirile în imagini poetice 
: „În cerul meu lumina-i mai puţină”. Petruş Andrei, 
înluminat şi însingurat pe cerul acesta al marei 
treceri, simte în mod acut presiunea timpului, ştie că 
acesta nu va avea încă multă răbdare cu el, ci îl va 
reîntoarce la vremurile mitice, cînd „lunecând pe 
razele de lună, / Mai coborau din ceruri nalte 
sfinţii.”, ştie că răgazul ce i-a fost acordat trebuie 
umplut cu zbuciumul sufletului său şi că abia după 
împlinirea menirii va veni, blagian, şi odihna. Nu pot 
să nu amintesc aici – spre a defini sensibilitatea şi 
clocotul celui care ne dăruieşte aceste sonete – 
versurile lui Lucian Blaga din admirabilul poem 
Noapte la mare : „Vine cîndva şi odihna / ce ispăşire 
va fi / anilor, aprigei sete / febrei de noapte şi zi.”. 
Le ilustrează elegant şi profund multe din sonetele 
lui Petruş Andrei.

Tonul curge sfătos, învăluitor, adesea povăţuitor 
ca al unui bărbat care, ajuns la vîrsta înţelepciunii, 
poate afirma : „Cunosc, în fine, omul”. Aşa să fie 
oare? Căci, întregită, afirmaţia autorului sună de-a 
dreptul tulburător : „Cunosc, în fine, omul ca pe 
mine”. Dar îi este dat omului cu adevărat să se 
cunoască? Oare acel îngrijorător „Gnothi seauton”, 
care-i întîmpina de pe frontonul templului lui Apolo 
de la Delphi pe cei aflaţi în căutarea identităţii, acel 
îngrijorător „cunoaşte-te pe tine însuţi”, tradus şi de 
Cicero în scrierile sale (în Tusculanae disputationes, 
dacă nu mă-nşel) nu ne avertizează tocmai că 
niciodată nu vom putea să ne cunoaştem îndeajuns? 
Şi, sunt convins, poetul erudit înţelege acest 
avertisment. Altfel, de ce s-ar mai întreba dilematic, 
traducîndu-şi ezitările opţionale : ,,Unde-mi este 
drumul, / În luminiş sau în bârlog de fiară?'' Aceste 
ezitări nasc, la rîndu-le, o neliniştitoare întrebare : are 
dreptul un creator, tocmai un creator, să nege 
cunoaşterea poetică, iluminarea?! „Nu!”, vine 
răspicat răspunsul : „Ce-i poezia, mulţi se întrebară, / 
Şi-au dat, în timp, răspunsuri adecvate / Iar cele mai 
puţin adevărate / În negura uitării se-ngropară. // 
,,E inspiraţie, întâi de toate!”, / O parte dintre dânşii 
afirmară, / ,,Ba-i transpiraţie!”, ceilalţi strigară, / 
Având şi-aceştia oarecum dreptate // Dar viersul e 
sărac fără idee / Iar muza, orice-ar fi, e tot femeie / 
Cu dreptul de-a intra însă-n altare. // În minte, de 
cum mi-a venit răspunsul, / Îi şi descoperisem 
neajunsul / Că Poezia e... Iluminare.” (Ce-i poezia?)

Tonul de care vorbeam mai sus se poate modifica 
în funcţie de tematica abordată, deoarece poetul îşi 
permite să fie - aşa cum îl surprinde într-un studiu 
academicianul Constantin Ciopraga - „luminos, 
elegiac ori ironic”. Şi meditativ - aş adăuga -, întrucît 
meditaţia constituie de multe ori fundalul tablourilor 
erotice, sociale sau chiar satirice pe care le conturează 
din tuşe subtile. Sinceritatea sentimentului face 
rostirea clară, nesofisticată şi totuşi „plină de-
nţelesuri”. Iar sentimentul copleşitor care-şi face 
mereu simţită prezenţa în poeme este iubirea. Iubirea 
îi stăpîneşte fiinţa şi-i zbuciumă preaplinul sufletului. 
Iubirea faţă de mamă, faţă de dascăli, faţă de semeni 
şi mai ales iubirea tainică pentru tot ce se întrupează 
în eternul feminin. Iubirea, în nenumăratele şi 
ispititoarele-i forme de manifestare, rămîne galaxia 
cea mai luminoasă din universul creaţiei sale, rostuită 
sub zodia veşniciei şi subliniind complementaritatea 
spirituală a fiinţelor care se iubesc. În acest sens, 
poate cel mai sugestiv poem al volumului este cel 
intitulat Te răsfăţai..., pe care-l citez în întregime şi 
pentru frumuseţea sa : „Te răsfăţai pe bolta cea 
senină - / Doar ne-am jurat să fim ca două stele - / 
Tu cea mai luminoasă dintre ele / Şi inima de patimă 
mai plină. // Vei străluci şi-n gândurile mele, / În 
toată vremea care va să vină, / Ca chipul lunii-n apa 
cristalină / Cu lacrimile-i unduind inele. // Ai fost 
izvorul tainic de căldură / Ori floarea care-a sângerat 
pe gură / Sub candela ce s-a aprins la cină // Iar 
dacă iarna cu tristeţi va ninge, / Să nu te temi atunci 
când te vei stinge, / De te întuneci, îţi voi fi lumină.”. 

Ultimul vers citat întregeşte tocmai ideea avansată 
la începutul acestor notaţii : crepusculul nu e doar 
întunecare, ci şi rostuire în lumină, în-luminare. 
Înluminare prin Poezie!
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„De te întuneci, îţi voi fi 
lumină.”
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Pană să revenim la eroii noştri, se cuvine o scurtă 
privire asupra împrejurărilor care marchează istoria 
de faţă în timp şi spaţiu, deşi până acum nu cred c-
am rămas datori cuiva cu detalii utile mersului 
înainte. Totuşi, trebuie să mai constatăm paradoxul 
climatic circumstanţial al locului. După cum mai 
afirmam, nu mai plouase de mult în podişul 
dobrogean; în ciuda unui vânt păcătos de nord-nord-
est, cam aşa ceva, care agita marea euxină până în 
inima portuleţului (vânt semnalat destul de rar în 
miezul verii, altminteri aducător de adieri mai mult 
decât răcoritoare) bătea un soare nemilos, 
împrăştiind zăpuşeala dimpreună cu făgăduinţele 
funeste, reînnoite, ale unei secete prelungite. Pană şi 
Tase, netrebnicul, cu prilejul unui cocârţ supt in 
semiintunericul jilav al barăcii  remarcase amar, la 
un moment dat, citez: Auzi, bre, năşicule, să-mi bag 
piciorul, nu plouă nici în mare, zău! E secetă şi-n apă, 
înţelegi? Până şi peşti fac spume la gură, că poţi să-i 
prinzi mai repede c-un pic de apă decât cu un cocoloş de 
mămăligă. Închei citatul. Sub dogoarea necruţătoare a 
zilei care nu părea să se istovească defel, mai ca 
dormitau toţi şi toate. Pornind de la stânga la 
dreapta, de la farul roşu, de-a lungul cheului aflat 
sub digul înalt, protector al portuleţului, zăceau 
aţipite două pescadoare păduchioase, roase de ru-
gină deşi încă în funcţie; apoi, mlădioase şi elastice, 
câteva motoveliere ale căror catarge semeţe, legănate 
de hula adâncă, înscriau pe cerul sidefiu lente 
sugestii elipsoidale. Apoi bacul militar, omidă 
cenuşie, strivită parcă de volumul aerian sub care-şi 
desena cu precizie contururile. Toate acestea străjuite 
de ritmul auster al babalelor de pe cheu, vopsite într-
un portocaliu intens, fosforescente noaptea, şi de 
siluete de pescari somnolând la capătul prăjinilor 
neclintite. La care mai adăugăm câteva hidrobiciclete 
scoţând din pedalele lor sclipiri diamantine şi va-
poraşul „Vraja mării" purtând până în gura 
bazinului – mai încolo nu se încumetau – turişti 
blazaţi sau poate numai toropiţi de căldura după-
amiezii. 

Acestea fiind zise, să ne întoarcem la necăjiţii 
noştri, Vasile şi Solange. Necăjiţi, fiecare în felul lui. 
Solange, pentru că-i murise bărbatul, oricât de 
hodorog o fi fost, urmând să-i împrăştie 
cenuşa în mare, îndeplinind astfel un ceremonial 
care avea să-i iuţească bătăile inimii o dată cu 
zguduitoarea revelaţie a singurătăţii ei de Evă 
smulsă din Paradisul originar. Şi Vasile, căruia nu-i 
mai rămăsese decât puterea de a se mira de ce 
pacoste căzuse pe capul lui, mai precis pe spinarea 
lui; îl dureau şalele, îl fulgerau palmele şi creştetul, îi 
era foame până la leşin şi, pe deasupra, îşi pierduse 
aliş-verişul cu lemnele. Cocoşat pe rame, condamnat 
la un calvar aparent fără sfârşit, căuta cu privirea 
împăienjenită, arsă de sudoarea frunţii, un alt loc de 
odihnă veşnică pentru ce mai rămăsese din Pepé 
adoratul. Cel mai potrivit se dovedea tot bacul, 
plasat cumva în locul cel mai discret al bazinului 
presupus orb la ora aia, cu cătane sforăind la ordin, 
minus probabil vreo vardie, şi ea băgată-n boale de 
arşiţă. O basculare scurtă şi gata, adio pa şi pusi! 
Numai că... În condiţii normale pentru a ajunge 
unde-şi propusese, ar fi traversat bazinul pe 
diagonală, dar o fântână arteziană plantată exact în 
mijlocul apei de fantezia primarului urbei îl obliga la 
un lung ocol, fântâna însăşi şi jetul ei tremurător 
despletit de vânt constituind pentru noi, cei ce stăm 
pe margine, un îndemn potrivit de a glosa puţin pe 
marginea conceptului de obstacol, piedică, 
obstrucţie, talpă, crampon etc. dimpreună cu rostul 
acestuia în viaţă şi în poveste, adică tot în viaţă, dar 
într-una rătăcită în oglindă. Fiindcă ce ne-am face 
dacă nu ne-ar sta nimic împotrivă? Pre sau 
imprevizibil? Obstacolele sunt dovada elocventă a 
faptului că existăm, provocări ale destinului; iar cei 
care ne pun piedici, din ură sau dragoste pătimaşă, 
sunt pedagogii noştri, poate chiar salvatorii noştri în 
condiţiile în care, întârziind ca să dai din drum o 
buturugă buclucaşă, n-ajungi la timp sub roţile unui 
camion sau, mă rog, n-ajungi inoportun acasă. 
Prelungindu-ţi astfel, cu concursul unui ghinion, 
viaţa sau iluziile. Cunoaştem atâtea cazuri când 
circumstanţe aparent ostile ne scapă de nenorociri 
care la urma urmei îşi au şi ele piedicile lor inerente. 
Asta, bineînţeles, nu până într-acolo încât să credem 

că duşmanii binelui, cei care ne pun beţe-n roate, 
crampoane-n tibii, pietre-n bocanci sau şoricioaică-n 
bucate devin automat binefăcătorii noştri cu 
pretenţii de a fi elogiaţi ca atare în cărţile de citire ale 
neamului. Zic aşa, ca să închei deriva, că, fără 
obstacole, esenţa filosofiei n-ar mai face nici două 
parale. La rândul lor, fără piedici, zâzanii, strâmbe, 
oprelişti, Muma Pădurii, Zmeul Zmeilor, Spânul, 
Manea slutul şi urâtul, poveştile ar fi scurte şi sterpe, 
neconcludente asemenea unor plante crescute-n sere 
laborios ferite de freamătul vieţii. Căci de unde-ar 
mai răsări beţia triumfului, abisul suferinţei, tăria 
încleştării, nobleţea devotamentului, puterea şi 
slăbiciunea omului? În ce ne priveşte, epava invocată 
mai adineauri, fântâna arteziană şi altele previzibile, 
alături de cele imprevizibile care vor fi menţionate 
atunci când le-o veni rândul, sunt menite să păstreze 
libidoul poveştii cum ziceam înainte, să împingă 
suspansul până la limita saţiabilă a răbdării; la urma 
urmei tot un test cu câştigători şi perdanţi. 

Revenim, încercând să avansăm un set de gesturi 
şi atitudini care vor caracteriza îndeobşte personajele 
noastre de-a lungul periplului lor fără a fi obligaţi să 
ne repetăm ori de câte ori împrejurările fac ca acestea 
să se repete. Ca să ne putem opri astfel la esenţa 
problemei. Aşadar, să ştim de-acum că bietul Vasile 
se va speti amarnic trăgând la rame, apa va clipoci, 
sprinţară, tăiată de prova bărcii adâncite-n valuri, 
rama din babord va sări îndeajuns de des ca să avem 
prilejul de a audia o serie de înjurături calme, 
relaxante, în care Tase omul lui de barcă avea 
onoarea să fie invocat într-o  companie aleasă de 
sfinţi şi dumnezei; înjurături a căror trivialitate 
jenantă pentru o ureche de damă subţire nu se poate 
justifica decât printr-un sperat efect terapeutic cu 
dovedite virtuţi exorcizante; că nu va conteni să se 
întrebe de unde măsa-n cur o cunoaşte pe Solange 
(Eu însumi mă întreb unde şi când ar fi putut-o 
întâlni devreme ce, e limpede, drumurile lor nu par a 
se fi întâlnit vreodată, cu atât mai puţin să fi coabitat 
într-o împrejurare anume; dacă n-o fi cumva vorba 
de un ideal amorţit, reactivat la simplul contact 
vizual cu întruchiparea lui fizică) şi că, oglindindu-se 
cocârjat, urât şi sleit de puteri precum era în ochelarii 
ei imenşi care-o văduveau de nobleţea privirii 
recompensând-o în schimb, intermitent, cu o 
misterioasă mobilitate hipnotică, avea iluzia optică a 
urnei funerare plutind imponderabilă într-un halou 
de lumină deasupra palmelor ei ca într-o 
demonstraţie ad-hoc a unor reale facultăţi psiho-
kinetice; şi, în sfârşit, că, ascultându-i lamentaţiile şi 
mărturisirile, cele mai multe prea complicate pentru 
mintea lui, se apropie simţitor de convingerea că în 
lumea asta mare există infinite forme ale răbdării. 

Şi acum, ea; trufie şi umilinţă, pudoare afectată, 
spovedanii eretice; când dezinvoltă, ageră ca o 
gazelă îndoliată, când inertă ca o zeitate pagână, 
taciturnă, turnată-n plumb pe bancheta din pupa; 
elanuri bruşte urmate de apatii prelungite, reacţii în 
relanti subit accelerate; suspine tremolate, lacrimi la 
interval, litanii monotone ca o ploaie mocănească. 
Pendulând între hieratismul bizantin al unei 
Madone şi opulenţa rubensiană a vreunei Marii din 
Magdala. Frumoasă însă mereu, deşi, s-o 
recunoaştem, inutil de seducătoare în împrejurările 
date. Başca singurătatea lor comună, aş putea zice, 
denunţată prin pauze lungi, acoperite totuşi de 
zgomotele familiare ale locului. Pe care nu le mai 
repet.

Bun! Acum urmează fondul chestiunii. Ne-am 
îndepărtat deja de rădăcina digului de larg cu un 
Vasile care se gândea cu năduf că dacă ar fi avut 
cheile de la motor, mai precis de la capota motorului, 
nu i-ar mai fi durut capul trăgând la rame... Se păstră 
o vreme, pentru a-şi cruţa forţele, în siajul 
vaporaşului plin de turişti dezabuzaţi sau poate 
numai topiţi de vatra solară a zilei, în timp ce 
Solange, cu urna lui Pepé înălţată în dreptul 
junghieturii gâtului ca un pandantiv alungător de 
duhuri malefice, începu să se agite dând semne de 
impacienţă. „Mi-a foame! N-ai nimic de mâncare?” 
„Nu!” „Şi nu poţi răspunde mai elegant?” ,,Dacă ţi-
aş răspunde mai elegant ai crede că am şi nu-ţi dau. 
Parcă mie nu mi-e...” Se întrerupse rămânând cu 
privirea aţintită spre gura portuleţului, dincotro se în-
dreptau către ei, gata să le taie drumul, câteva bărci 
întârziate pe mare purtând în găoacea lor nişte inşi 
de bună seamă chercheliţi, puşi pe miştocăreală 
ieftină. ,,Bă, uite-l pe Vasile! Ciontule, ce faci, mă? Ţi-
ai luat mireasă neagră? Moartea ştie că trăieşti?” „Pe 

mă-ta, damblagiule!” „Auzi, Ciontule? Ce-o ţii, mă, 
ca o bomboană pe colivă? Pune-o la treabă! Sau ţi-e 
frică că răceşte la ovare?” „Bă, bulangiule, tu să-ţi 
vezi de troaca ta, auzi? Hai sictir!” „Sau pune-o, mă, 
mascaron la prova!!” „Lasă, mă, că ştie el unde-o 
pune, să aibă şi el vedere la mare!” „Te-n mă-ta de 
bou!” Vasile se trezi înviorat subit, descoperindu-şi 
la fel de subit un soi de înstrăinare silită, un dor de 
tot ceea ce nu ţinea de rahatul ăsta în care intrase. 
„R-aţi ai dracului de boschetari ce sunteţi!” adăugă 
cu satisfacţie peste ape, remarcând abia după ce se 
aşezase din nou pe banchetă oroarea, dezgustul, 
scârba de pe chipul dumneaei. „Dumnezeule mare! 
Aşa vă gratulaţi voi între voi?” „Aşa ne ce?” „Vă... 
trataţi unii pe alţii? Fără respect?” „Aşa ne alintăm 
noi.” „Si de ce-ţi zice Ciontu?” În loc de răspuns, 
Vasile îşi abandonă din nou ramele, fluturându-şi 
demonstrativ braţele deasupra capului. „Vai! Îţi 
lipseşte policarul de la... tocmai de la mâna dreaptă.” 
„Poli ce?” „Policarul. Degetul opozabil cu care... Şi 
cum te simţi fără el?” „Cum să mă simt? Ca şi cum 
n-aş avea decât nouă deşte, aşa mă simt.” Pauză, cu 
tot ceea ce se ştie că se umple o barcă hâţânată de 
valuri. Apoi: „Văd că n-ai chef de vorbă.” Tăcere, nu 
şi linişte, apoi o altă înjurătură înflorită cu Tase în 
miezul ei pentru că din nou rama buclucaşă sărise 
din furchet. „Tase ăsta al tău e cam tâmpiţel, nu-i 
aşa? Parcă-i Yeti, omul zăpezilor. Big foot sau... Mă 
crispează când îl văd. Îmi aduce aminte de 
Abdullah, primul meu soţ, nici măcar magrebian 
cum se pretinsese, un berber amarât din 
împrejurimile Marakeshului, la marginea Saharei. 
Un casap, ce mai încoace şi încolo, căruia ar fi trebuit 
să-i fiu, i-am şi fost o vreme fără să ştiu, a patra 
nevastă. A încercat să mă convertească la islamism, 
lucru de care m-am apropiat numai îmbibându-mă 
cu seu de oaie, puţeam de la o poştă a stână, noroc că 
am avut prieteni înţelepţi care m-au prevenit că 
după asta mai am un singur pas şi ajung în harem. 
Un harem puţind a urină de berbec în călduri şi a 
chiloţi acri uscaţi la foc de bălegar de cămilă... Şi e 
prost, prost, sau...” „Cine?” „Tase! Doar de el 
vorbim.” „A! E finul meu. E prost până dai de partea 
ailaltă deşteaptă din el. Nu consumă gaz decât când 
merge. Şi orice-ai zice, arată mai bine decât ăla din 
caţarola dumitale, că dacă l-ai fi ţinut în braţe viu tot 
aşa cum îl ţii acum ar fi murit a doua oară. Măcar că-
i viu şi n-o să ne lase să murim decât înaintea lui.”

Şi, din nou, ea uluindu-l. Devenită fulgerător 
gravă, abstrasă, solemnă, tatonând cu degetele, ca pe 
o claviatură, volutele în relief ale urnei împodobite 
cu o scriitură îmbârligată pe care soarele însuşi 
refuza s-o descifreze: „In Gotz numân maht...” 
„Cum?”  „Maht ţnoim ţfi...ţfişen, sau cam aşa ceva, tir, 
ăăă... „Poftim?” „...Mai departe nu mai ţin minte, 
deşi am repetat-o până la ameţeală.” ,,Ce-i...” 
„Taci!... ţfişen tir un de ion... Asta-i! In Gotz numân 
maht... tnoim ţfişen tir un de ion...” Părea apucată. „Ce 
bolboroseşti acolo?” „Oh, sunt cuvintele rituale cu 
care trebuie să mă despart de Pepé, aşa după cum s-
au despărţit şi predecesorii lui, la rându-1e, de 
predecesorii lor. Intră în tradiţia seculară a familiei. 
În numele Domnului te logodesc cu marea.” „Aha” 
„Principalul e că acolo unde... va trebui să rostesc 
aceste vorbe sacramentale nu trebuie să mă bâlbâi, să 
mă deconcentrez siluindu-mi memoria în loc să mă 
las străbătută de acel fior potrivit momentului. Ai să 
mă ajuţi, nu-i aşa?” „Cum... mama dracu...” ,Sşşşt! In 
Gotz numân maht tnoim ţfişen tir un de ion. Corect, deşi 
sunt conştientă că, în materie de accent, sunt departe 
de originalul lor din idiş.” „Aha!” „Mă întreb când 
Dumnezeu ai de gând să renunţi la aha-ul ăsta! Mă 
halucinează foamea mai mult decât o doză de 
metadonă, suferinţa, perspectivele sumbre ale 
viitoarei mele existenţe, groaza de el, Pepé, ăsta din 
mâna mea, va rămâne ultima mea cotitură...” „Aha!” 
„Iar aha! Simt nevoia, ai să râzi...” ,,...Dacă mai am cu 
ce...” „…să mă destăinui, să mă spovedesc aici, în 
genunchi, în mijlocul naturii, ca într-un confesional. 
Sunt sătulă până-n gât, crede-mă, de mediul meu 
stupid, meschin, gălăgios, unde spovedania sună ca 
o recunoaştere a unei infirmităţi, nu a... Să suporţi 
aerul ăla de mincinos al unor presupuşi prieteni cu 
care ţi se cere să împărtăşeşti, chipurile, suferinţa 
aproapelui... Mă laşi?” „Ce?” „Să zicem, să delirez?” 
„Oho! Poţi să faci ce vrei, numai să nu sari din barcă 
sau să bâzâi.” „Îţi promit, Vasile, c-o să fiu fetiţă 
cuminte!” Un zâmbet obosit, şters, umbra unui vechi 
răsfăţ, şi câteva suspine. „… Aş începe prin a-ţi 
spune că a fost o ardere ca un foc de artificii, o 
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combustie colosală, un soi, cum să-ţi spun, de văpaie 
electrică, albastră...” „Unde?” „Pepé, la crematoriu. 
Am asistat la incinerare. N-a mai rămas din el, dragă 
Vasile, decât cupa asta de cenuşă. Propriu zis nu e 
cenuşă-cenuşă. E un fel de tărâţă zgrunţuroasă, 
concasată mărunt, vreau să zic, nu măcinată. Nişte 
granule roşcate cumva de culoarea cărnii. Vrei să te 
uiţi?” „Nu! se cutremură Vasile. Mi-ajunge că-l 
plimb.” „Păcat! N-ai pic de compasiune. L-am 
cunoscut acum trei ani, după ce mă despărţisem de 
Mario, al doilea meu soţ vasăzică, după bestia aia de 
Abdullah. A fost, cel puţin la început, o adevărată 
izbăvire. Omul ăsta din braţele mele m-a scos din 
genunea în care, în cele din urmă, fusesem aruncată 
de Italian... Oh, scuză-mă, suferinţa şi oboseala îmi 
întunecă judecata... Da! Mă refer la Pepé. Omul care 
m-a scos din genunea în care fusesem aruncată de 
Mario, al doilea meu soţ, vasăzică... Şi mi-a redat 
încrederea în puterea mea de seducţie, altfel aflată în 
agonie, şi mai ales în tăria mea morală de a reveni la 
normalitate. A avut, ce să zic, ascendenţi iluştri pe 
linie paternă. Pe linie maternă s-au combinat cu fel 
de fel de sicşe care, în ciuda originilor, incriminată de 
semenii celor ce-i invoc acum, s-au dovedit uneori, 
uneori, zic, un fel de câini salvamontişti, nişte Terra 
Nova cu sticlă de rom pe grumaz şi labe straşnice de 
scormonit zăpada. Era hasid!” „Cine?!” „Pepé, eu de 
cine vorbesc?” ,,Aha” ...Unul dintre înaintaşii lui ar fi 
fost, se spune, un fel de ministru de finanţe pe 
vremea lui Cuza. Plus un general, un capelmaistru, 
trei rabini – am aflat întâmplător că până şi rabinul 
din Bălţi era văr de-al doilea cu unchiul lui dinspre 
tată, fireşte, mort, culmea, la Treblinka, deşi se ştie 
doar că nu taţii contează la ei, ci mamele, martore 
nemijlocite la actul procreării. Asta e! Ironia sorţii! 
Ar mai fi de reţinut doi magnaţi şi-un transsexual, 
oaia neagră a familiei, decedat în condiţii suspecte, 
un bancher acuzat pe nedrept de complicitate la fali-
mentul suspect de la Marmorosch Blank, un pasager 
ilustru cu un viitor aşteptat la capăt de linie de 
premiul domnului Nobel, inventatorul dinamitei, 
numele îi rămâne secret de familie deoarece lucra 
într-un laborator nu tocmai cuşer la o substanţă 
menită să anihileze, adică să extermine prin reacţii 
chimice în contact cu A.D.N.-ul, nu mă pricep prea 
bine, rasele neariene – pur şi simplu bagi substanţa 
în apa potabilă, în bazinele de apă ale oraşului – îşi 
dau duhul numai ducând paharul la gură. Îţi dai 
seama ce ar însemna asta dezvăluind-o tocmai 
astăzi, în plină campanie de comemorare a 
victimelor Holocaustului? Altul, mai paşnic, 
recuperat mort din naufragiul Titanicului, a cărui 
cenuşă ceva mai subţiată a trecut prin urna asta din 
mâna mea, un altul, n-o să-ţi vină să crezi, Vasile, 
acolit al lui Hitler, cât deghizat, cât tolerat, plus 
oameni de seamă aduşi de ruşi, cu nume schimbate 
pe româneşte, să făurească comunism în România...” 
,,Şi de ce-l cheamă Pepé?” „De ce? Oh, drăguţul de 
el! Ţi-am mai zis, aşa-l răsfăţam eu. Pentru că, Vasile, 
află de la mine, cu copiii şi cu bătrânii trebuie să te 
copilăreşti la fel, păcat că nu există niciun verb de a 
puberta – pubertate. Aceleaşi temeri, aceleaşi 
disfuncţii, acelaşi dispreţ dureros pentru ceea ce vrei 
şi nu poţi... aceeaşi inocenţă brutală, da, da, până la 
cruzime disperată. Sunt suspicioşi, cer îndurare, 
numai că cel mic mai speră să devină om întreg în 
vreme ce celălalt, cu resursele pe sfârşite, vrea 
suspinul matern al amantei. Unde eram? A, da! Toţi 
aceşti ascendenţi ai lui Pepé, cu excepţia, fireşte, a 
celor care au ieşit fumegând pe coşul Auschwitzului, 
şi-au împrăştiat cenuşa în infinitul mării, deşi prea 
puţini dintre ei în balta asta sordidă, în care, din 
păcate, îl condamn să trăiască veşnic pe adoratul 
meu Pepé; cei mai mulţi s-au călătorit dincolo, pe 
Marea Roşie, unul, dacă-mi amintesc bine, chiar în 
apropiere de Golful Aden, pe lângă Guardafui, alţii 
în Mediterană, ca nişte rătăcitori ce sunt, pe Indian, 
în Pacific, pretutindeni. Ceea ce mă tulbură şi mai 
mult e că urna asta funerară cu înscrisuri în aramaică 
pe care nici bietul meu Pepé nu le mai desluşea, s-a 
întors mereu acasă, până a ajuns, iată, în mâna mea. 
După atâtea semnături rituale. De data asta pentru 
ultima oară. Pepé n-are urmaşi. Aşa încât îmi revine 
mie datoria înmiită să duc până la capăt... In Gotz 
numân maht... şi aşa mai departe, dacă m-o ţine 
memoria...” „Şi macaronarul?” „Ce maca…? A! 
Italianul din viaţa mea! Mario! De fapt era sicilian de 
origine, acolo se născuse dar copilărise-n Brooklyn 
printre drogaţi, haimanale şi prostituate. Un meri-
dional fierbinte, un veritabil, ca să zic aşa (aţi 

observat, desigur, că limbajul personajelor mele, în 
special cel al lui Solange, e intoxicat de aproximaţii, 
dacă nu chiar de mici volute mincinoase descinse din 
cea mai sinceră disponibilitate la adevăr şi credinţă, 
chestie la care nu aderăm dar musai trebuie să o 
luăm la cunoştinţă din considerente cel puţin 
narative pour les connaisseur)... un veritabil latin-lover 
care scotea din mine, Vasile, cu tine vorbesc, 
acorduri de Amatti, de Stradivarius în mana unui 
unic Paganini. Pentru noi, obişnuia să spună, amorul 
e o coridă” ,,Aha!… Eram, iartă-mă, turbată după el. 
Spune-mi drept, te-ai îndrăgostit vreodată, o singură 
dată măcar, luat de vârtejul unui sentiment, 
asumându-ţi toate riscurile posibile? Să nu-mi 
vorbeşti de copiii care pot fi concepuţi cu ochii-nchişi 
sau printr-un viol la colţ de stradă. Cu urlete 
neauzite de trecători indiferenţi. Avea şi el, Mario, 
un pedigri impresionant, dacă stai să te gândeşti că 
era rudă de sânge din partea maică-si, că la el se 
schimba situaţia, cu Vizzini Calogero, omul lui Lucki 
Luciano, cappo di tutti cappi al Mafiei americane, 
sicilian care i-a ajutat pe americani să cucerească 
insula. De-asta-i şi plăcea să cultive un look tip 
gangster, cu costum la două rânduri, în dungi, 
cravate înflorate şi mari, şi pălărie cu boruri late. A 
venit aici, în România, ţara tuturor posibilităţilor, 
sperând într-un soi de El Dorado, şi nu zic că nu i-a 
priit. Începând, cel puţin, cu mine. Cu geniul lui de 
artist incontestabil, chiar dacă nu recunoscut în 
cataloagele de rigoare, i-a făcut pe mulţi afacerişti 
veroşi, deveniţi peste noapte miliardari, să-şi 
descopere, aiurea, apetenţa pentru artă. El, Mario, le 
furniza ceea ce aveau ei nevoie, esenţa traficată a 
trupului meu tradusă-n limbajul imaginii... Acestor 
puberi înfometaţi de forme rotunde şi graţie, sătui 
până-n gât de balabustele lor de-acasă, lăsându-mi 
mie, e adevărat, dreptul de a fi unică şi irepetabilă. 
Încât, vreau să spun că a venit aici pentru mulţi alţii 
şi a rămas pentru mine. Îi inspiram, zicea, un proiect 
grandios, un bellissimo quadro moderno, pe lângă care 
Capela Sixtină ar rămâne o simplă zugrăveală, iar 
Michelangelo un meşter de duzină; un model rarisim 
de Madonă rafaelită în nesfârşite variante 
renascentiste de Pieta, dar într-un registru cromatic 
modern. Şi, în acelaşi timp, ne iubeam ca nişte 
nebuni...” „Aha!” ,,...Până într-o zi... Când a 
remarcat, din păcate, artist fiind – şi încă unul genial 
– cu acea magie dăruită numai aleşilor de a percepe 
vizual oricât de imperceptibilă dar implacabilă 
devitalizare a texturii mele epidermice, că nu mai 
sunt aceeaşi. Se socotea nefericit, frustrat de propria 
lui... Intrase într-o profundă depresie, înţelegi?” 
,,Aha!” ,,... Îl pândea, dragul de el, eşecul acelui 
proiect fulminant cu care-şi propusese să arunce în 
aer toate canoanele conservate scandalos în religia 
artei. Sesizase vasăzică, cu ochiul lui de artist, că îmi 
pierd frăgezimea, că mă înclin spre apus. Ţin minte 
ca acum că, într-una din şedinţele lui, în care mă 
expuneam goală, libidoului privirii şi penelului lui, 
prăjindu-mă, nemişcată, sub nişte becuri de sute de 
vaţi, s-a apucat să-mi lingă lung, tendenţios, sudoarea 
de pe coapse. Rio, aşa-i spuneam în clipe de 
intimitate, încetează, te rog, ne-a mai lăsat Dumnezeu 
timp şi pentru aşa ceva... Când, deodată, s-a oprit ars 
de o revelaţie al cărei sens pustiitor, asasin de-a 
dreptul pentru mine, nu şi-a găsit egalul decât mai 
târziu, o să revin ... !” „Aha!” „… Lolita! Aşa-mi zicea 
el, îl citise pesemne pe Nabokov – ce se întâmplă cu 
tine? De ce mă trădezi? De ce ai început să mori? De 
aici a început calvarul zilelor mele. Cu ochiul lui 
scotocitor, cum ziceam, de artist genial, poate că şi cu 
limbă a sesizat, nu ştiu, spontan, că mă petrec, 
făcându-mă conştientă de consistenţa mea carnală 
bio-degradabilă dar pe nedrept răspunzătoare de 
despărţirile succesive de mine al căror autor sau 
inspirator era el, cu vârf şi îndesat, iartă-mi 
eventualele sensuri licenţioase. Că doar nu mă 
istoveam singură, ne devoram reciproc. Ne-am 
acuzat reciproc, ne-am şantajat reciproc, cerându-ne 
unul altuia imposibilul, mă zăpăcea, devenea pe 
neaşteptate amantul de odinioară pentru ca să se 
întoarcă la imprecaţiile lui romano-italiene, zbierând 
pur şi simplu că, culcându-se cu mine era ca şi cum 
s-ar fi culcat cu maică-sa. Îmi simţea declinul şi, ceea 
ce era mai dureros, mă făcea să-l simt şi eu, pentru 
ca, după o noapte de coşmar când am plâns unul în 
braţele celuilalt, nu ştiu dacă am făcut dragoste, nu, 
n-am făcut, dimineaţa să-mi zică: Emeglio qhe vader 
via, e timpul să plec, şi cu asta s-a dus luându-mi cu 
el ceea ce francezii numesc joie de vivre...” ,,Aha!” 

,,Da, şi cum ziceam: în pat rămăseserăm încă nişte 
nebuni. Ne mângâiam cu dinţii ca felinele, vorba 
poetului, fără să ştiu, biata de mine, că dragostea 
mutilează asemenea unei gestaţii naturale, că cel mai 
mare duşman al dorinţei este împlinirea ei, 
saţietatea; şi că, arzând, mă mistuiam fără recurs…” 
„Aha” ,,…Avea darul să mă convertească ziua într-o 
precistă transfigurată la zvonul unor predestinări 
celeste iar noaptea într-o târfă ordinară, preoteasă 
păgână îngânând la urechea lui liturghii obscene. A 
fost sublim! Între şedinţele de pozat şi cele de sex 
mâncam pe sponci, măcar să dobândim energia 
necesară următoarelor încăierări. Un amant genial 
care picta dumnezeieşte, care m-a făcut să adun în 
mine zeci de mii de femei satisfăcute. Unii ar fi putut 
s-o ia drept orgie. Noi îi ziceam fiesta. O fiesta 
irepetabilă. Aş putea spune că, luni la rând, am trăit 
sub stare de asediu, Vasile, cu tine vorbesc!” „Aha!” 
„…o redută asediată, cucerită nopţi în şir pentru ca 
dimineaţa să-şi refacă meterezele în perspectiva altor 
crâncene bătălii. Ce să-ţi mai spun? Când se 
turmenta uşor, pentru că n-a ajuns niciodată la beţia 
cronică a lui Abdullah, mă obliga să mă las pictată în 
acuarelă, pe sâni şi pe fese cu harta Siciliei lui natale, 
după care tânjea enorm. Era un nebun, zicea că, 
pictându-mă astfel, mă teleporta la el acasă, ca să mă 
tăvălească sub măslini. Apeninii sicilieni, strâm-
toarea Messina, vulcanul Etna, Marsala, Palermo, 
Catania, toate astea îşi găseau locul pe trupul meu; 
golfuri şi peninsule, că deveneam albastră ca o 
Mediterană, livezi de portocali în floare... după care 
se arunca pe mine cu disperarea dezrădăcinatului 
care şi-a regăsit ţara.” „Aha!” „…Până m-a 
descoperit marfă biodegradabilă, când, în criza lui 
genial-dementă mi-a propus un matrimoniu 
dezgustător, o căsătorie oficială.” „Aha! Vasăzică nu 
eraţi cu acte...” „O, doamne fereşte! Doar prin 
legăminte orale. Şi mai mult decât atât. Îmi oferea 
perspective sumbre de a concepe, cu liber 
consimţământ, atâta vreme cât mai semănam cu 
mine însămi, un plod, se amuza de el, deco-roman, 
reparând astfel, noi doi, păcatul originar de a ne fi 
născut noi, românii, dintr-un viol istoric. Am înţeles, 
îngrozită, că el, Mario, nu dorea neapărat 
perpetuarea speciei, pe care o dispreţuia, personal 
durându-l undeva de ceea ce ar fi urmat după el, 
potop sau, mă rog, oricare alta dintre variantele 
apocalipsei mult mai ingenioase şi mai pragmatice 
deci cu atât mai eficiente ale prezentului; nu pentru 
asta m-ar fi însămânţat el ci pentru un alt model ieşit 
din pântecele meu care să întreacă prin puritate, 
candoare şi sacralitate tot ce s-a plămădit până la el 
în arta universală în jurul Mariei Fecioare Născătoare 
de Dumnezeu; mie rămânându-mi să-i inspir la 
nevoie chipul celeilalte, al Mariei din Magdala, să-i 
port între oameni stigmatul amar al viciului. 
Fertilitate? Eu? Miracolul procreerii? Îmi vine să 
vărs. Ar fi însemnat prăbuşirea mea totală, înţelegi? 
Mă păştea perspectiva unei bătrâneţi timpurii, o 
femeie smochinită, otova, ştirbă de pe urma unei 
naşteri ingrate, cu un nas de ceramică spartă de 
pumnii bărbatului, rea de gură de pe urma atâtor 
frustrări şi deziluzii, cu nişte fese de cauciuc trecut la 
casare, strânse până la vineţiu de ciorapii cu jartiere, 
în chiloţi spălaţi în leşie şi săpun de casă...” „Aha!”

În timp ce nu înţelegea prea mare lucru, Vasile se 
gândea la nevastă-sa care se prăbuşise total de trei 
ori, după câţi plozi aterizaseră în bătătura lui. În 
mentalitatea mahalalei, orice gagică mişto e o curvă 
şi, dacă nu vrea tot ajunge, ajutată de alţii. Dar oare 
fusese el îndrăgostit vreodată? Nevastă-sa fusese 
vreodată frumoasa? Era ceva ce se pierdea între griji, 
copii, certuri, plânsete, mângâieri scurte, pe furiş, de 
parcă n-aveau certificat de căsătorie. Şi de ce, mă 
rog, în hărmălaia asta numită viaţă, femeie aia a lui 
căpăta uneori, între cratiţe, ţoale de spălat şi farfurii 
sleite, o înfăţişare străină, ca şi cum ar fi venit din 
altă parte a lumii mai vie, mai veselă, mai colorată? 
Şi dacă admitea că atunci, pe vremuri, femeia lui 
fusese frumoasă, fusese oare frumoasă numai pentru 
el? „ …Unde ţi-e gândul? Vasile! Te-am întrebat 
ceva. Şi nu te mai opinti aşa în vâsle, că…” Tocmai 
depăşiseră arteziana, cu snopul ei pe care vântul îl 
îndoia ca pe un turn, împrăştiindu-l pe spaţii largi, în 
cioburi diamantine. Oricât de istovitor, ocolul îl 
apropiase de ţintă: bacul. Un vierme cenuşiu, tăcut şi 
ursuz. Şi după aia, gata! Gata!

Martie 2010
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14 CRONICA

fondul principal al culturii române

Abordarea şi cercetarea de către Petre Andrei a 
sociologiei valorii, definirea acesteia, fac obiectul 
preocupărilor sale teoretice mai ales în perioada de 
tinereţe, fiind precedate de o amplă analiză teoretică a 
valorii. Orientarea către problema valorilor se 
întemeiază pe înţelegerea necesităţii studierii şi 
explicării acestora din punct de vedere sociologic. El 
consideră că sociologia valorii trebuie să înfăţişeze 
legătura dintre valoare şi realitate sub toate aspectele 
sale, asemenea cerinţă fiind impusă de însuşi faptul că 
valoarea, ca fenomen social, este complexă, apare sub 
diferite forme şi constituie scopul principal al activităţii 
sociale a oamenilor. În fundamentarea teoretică 
generală a valorilor, Petre Andrei exprimă un punct de 
vedere realist, ştiinţific, care, deşi subminat de unele 
teze idealiste, se remarcă printr-un aport însemnat dat 
de clarificarea problemelor ce se ridică în legătură cu 
ele. Ideea centrală care se degajă din concepţia sa şi pe 
baza căreia îşi întemeiază analiza valorilor este aceea că 
"filosofia cuprinde noţiunea de valoare atât în tema sa 
teoretică: explicarea realităţii, cât şi în tema sa practică: 
transformarea realităţii". Unei astfel de  teze, care are o 
deosebită însemnătate în întreaga sa concepţie 
sociologică, îi subordonează atât preocupările 
axiologice, care vor studia numai valoarea şi  formele 
sub care se poate prezenta, cât şi pe cele ale sociologiei 
valorii, care se va ocupa cu "cercetarea elementelor 
sociale din valoare, de unde rezultă şi diferitele speţe de 
valori", precum şi cu "studiul realizării practice a 
valorilor".

Raportul dintre procesul de cunoaştere a valorilor şi 
lucrurilor şi cel de valorificare şi transformare a 
acestora, apare în concepţia lui Petre Andrei ca fiind 
punctul de interferenţă al axiologiei cu sociologia 
valorii. Prima se ocupă cu constatarea şi cunoaşterea 
valorilor şi lucrurilor, adică serveşte ca fundament 
teoretic celei de-a doua, care are în vedere criteriul de 
apreciere, creare şi transformare a acestora.

Petre Andrei se delimitează de concepţiile 

psihologiste, emoţionaliste, voluntariste etc., promovate 
de J.G. Kreibig, F. Krueger, Th. Lipps, Chr. Ehrenfels, G. 
von Schmoller, G. Simmel, H. Cohen, Frischeisen-
Kohler, H. Maier, H. Munsterberg ş.a., considerându-le 
neştiinţifice, deoarece pun valoarea fie în dependenţă de 
factorul psihologic sau  de sentiment, fie în dependenţă 
de voinţă sau raţiunea umană, el susţinând punctul de 
vedere conform căruia ideea de valoare nu poate fi 
considerată "decât concretizată într-un datum sensibil". 
Clasificarea valorilor este, poate, dominată, uneori, mai 
mult de punctul de vedere psihologic. Petre Andrei nu 
se complace şi mai ales nu se mulţumeşte numai cu o 
astfel de explicaţie. Fără a înlătura sau limita valoarea 
criteriilor privind valabilitatea valorilor, calitatea lor, 
subiectul lor, motivele ce au determinat valorile, 
obiectul lor, facultatea psihică, sfera de aplicare a 
valorilor etc., el pune ca principiu general şi 
fundamental pe cel "al elementelor predominante în 
valori". Acestea nu pot fi întemeiate doar pe baze 
psihologice, Petre Andrei promovând punctul  de 
vedere conform căruia valoarea e ceva supraempiric, iar 
subiectul psihologic este numai realizatorul acestei 
valori, a cărei explicare nu poate fi redusă la fenomenul 
subiectiv-trăit al valorii.

Ocupându-se de logica valorilor, prin care, alături de 
clasificarea lor, dezvoltă procesul de analiză a acestora, 
Petre Andrei va dezvălui, de fapt, logica procesului de 
cunoaştere a valorilor. El porneşte de la un astfel de 
considerent călăuzit fiind de ideea că întreaga 
cunoaştere umană implică valoarea. Omul cunoaşte 
pentru a acţiona, acţionează pentru că are nevoie să 
realizeze ceva, o nevoie determinată de satisfacerea 
unor trebuinţe materiale sau spirituale, realizează ceva 
care are o valoare mai mică sau mai mare fie pentru el, 
ca individ social, fie pentru societate.

Înseşi judecăţile, conceptele, categoriile cu care 
operează logica implică valoarea. Fără ea nu se poate 
gândi un concept sau o judecată; valoarea devine chiar o 
condiţie a cunoaşterii în genere. Categoriile, conceptele 
reflectă valori care dau cunoaşterii caracterul ei de 
obiectivitate şi generalitate. Ştiinţa, despre orice 
domeniu ar fi vorba, cuprinde şi afirmă valori-tip cu 
ajutorul cărora specialistul cercetează lumea 
înconjurătoare şi construieşte, pe baza rezultatelor 
obţinute, cunoaşterea domeniului respectiv. Prin 
intermediul judecăţilor privind modalitatea legăturilor 

dintre lucruri, identitatea sau deosebirea, fenomene 
imanente lor sau ataşate, valabilitatea sau 
nonvalabilitatea acestora, se realizează un adevărat 
"sistem de valori, care şi ele se condiţionează ca şi elementele 
realităţii şi care au şi ele la bază o valoare absolută 
necondiţionată".

Un loc deosebit de important în analiza şi înfăţişarea 
tabloului valorilor îl ocupă la Petre Andrei raportul 
dintre judecăţile de existenţă şi judecăţile de valoare. 
Criticându-i pe F. Somló şi pe Rickert pentru că reduc 
judecăţile de existenţă la cele de valoare – primul pe 
motivul că cele dintâi cuprind "o valoare şi un datum al 
impresiunii", cel de-al doilea că acestea nu ar exprima 
"altceva decât recunoaşterea unei valori transcendente, a unei 
valori-imperativ" – Petre Andrei va adopta poziţia lui E. 
Durkheim, care consideră ca justă deosebirea dintre 
judecăţile de existenţă şi cele de valoare, precizând că 
primele analizează realitatea, ultimele reliefând sub ce 
faţete poate fi privită această realitate.

Poziţia lui Petre Andrei se întemeiază pe ideea că 
întreaga cunoaştere nu este altceva decât un proces de 
cunoaştere a valorilor. El are în vedere că omul nu 
cunoaşte decât realitatea cu care a intrat în contact şi pe 
care, transformând-o în valoare, o cunoaşte ca atare. 
Aici avem de-a face cu valorile teoretice explicative, 
prin ele înţelegându-se nu numai acele judecăţi ce 
exprimă o existenţă, ceva independent de orice relaţie 
cu valoare, ci şi acele judecăţi ce au un grad de adevăr 
obiectiv, o cunoştinţă pe care oamenii o obiectivează în 
ceva şi pe care o consideră în afară de orice valorificare. 
Petre Andrei le consideră judecăţi existenţiale numai pe 
acelea cu ajutorul cărora se constată şi se explică ceva. 
Ele au ca obiect ceva a cărui cauză e în afara subiectului. 
Spre deosebire de asemenea judecăţi, există şi judecăţi 
de valoare. Cu ajutorul lor se valorifică valorile în 
vederea unui scop practic ce interesează societatea, un 
grup de indivizi sau o clasă şi chiar numai un individ, 
luat în sens social. Referindu-se la asemenea probleme, 
Petre Andrei precizează că avem, pe de o parte, un 
proces de cunoaştere a valorilor, un proces teoretic, ce 
se îndeplineşte prin judecăţi existenţiale, iar pe de alta 
un proces de valorificare a valorilor, un proces practic, a 
cărui expresie sunt judecăţile de valoare.

Prin introducerea trebuinţelor necesare vieţii sociale 
drept criteriu principal în cercetarea, explicarea şi 
aprecierea valorilor, Petre Andrei deschide o 
perspectivă reală, oferă un cadru teoretic şi metodologic 

ştiinţific de dezvoltare nu numai a axiologiei, ci şi a 
sociologiei valorii. Concepţia sociologică a lui Petre 
Andrei asupra valorii se întemeiază pe corelaţia obiect-
subiect. Opusă atât subiectivismului, cât şi 
materialismului vulgar, mecanicist, sociologia valorii 
capătă de la început un sens raţional. Ca disciplină care 
se ocupă cu valorile, ea trebuie să pună în evidenţă 
întreaga gamă a acestora, precum şi elementele generale 
sociale care iau parte la constituirea lor. Sociologia 
valorii are în vedere realitatea, substratul pe care se 
întemeiază valorile sociale, în toată complexitatea şi 

diversitatea sa. Valoarea are forme diferite, în funcţie de 
obiectele şi lucrurile în care se concretizează. Ea trebuie 
studiată şi înfăţişată ca atare în multidimensionalitatea 
sa.

Ca motiv al tuturor acţiunilor, al întregii vieţi 
sociale, valoarea se naşte printr-o reciprocitate 
funcţională activă a subiectului cu obiectul. Subiectul 
este elementul creator al valorii. El este acela care 
realizează valorile materiale şi spirituale. Activitatea sa 
este condiţionată însă de necesitatea creării lucrurilor 
destinate satisfacerii trebuinţelor sale şi ale celorlalţi 
membri ai societăţii. Ea se materializează în obiecte, 
procese şi fenomene ce se află în afară şi independent de 
voinţa şi conştiinţa oamenilor. Valoarea, în opoziţie cu 
diferitele puncte de valoare şi teorii axiologice 
unilaterale, nu poate fi dedusă numai din obiect, 
deoarece nu poate fi determinată numai prin acesta, nici 
nu poate fi redusă la elementul psihologic, căci nu este 
numai în funcţie de el, Petre Andrei considerând că 
subiectul valorii este persoana, iar obiectul e lucrul.

Punctul de vedere enunţat mai sus îi permite lui 
Petre Andrei orientarea către o investigare şi analiză 
teoretică sociologică eficace a diferitelor probleme ce se 
ridică în legătură cu valorile. Concepută ca luând 
naştere în cadrul raportului subiect-obiect, lumea 
valorilor nu aparţine nici obiectelor ca atare şi nici nu se 
prezintă ca produs al subiecţilor independent de 
obiectele care ocazionează realizarea ei. Afirmaţia cu 
privire la existenţa unei dispoziţii psihice pentru 
"alcătuirea valorii" ca şi atenţia pe care o acordă voinţei 
sociale în crearea valorilor au, mai ales, menirea de a 
sublinia însemnătatea, rolul activ al factorului 
psihologic, spiritual, conştient, dinamizator în crearea 
valorilor, şi nu postularea acestora. Valorile au ca punct 
central conştiinţa omului de "trebuinţele persoanei sale". 
Ea călăuzeşte activitatea indivizilor, procesul de creare 
al valorilor, dar nu le determină. Valorile nu sunt 
dependente de aceasta şi nu pot fi determinate prin 
raportare la ea, ci la trebuinţele omului, căci "realizarea 
unei valori se face în bunuri". Valorile "sunt determinate 
şi de experienţele practice-sociale, care modifică, înmulţesc şi 
rafinează trebuinţele. Odată cu evoluţia experienţei sociale, se 
schimbă şi valorile".

Asemenea idei şi precizări în legătură cu problemele 
valorilor îl opun, incontestabil, pe Petre Andrei, 
subiectivismului. El admite posibilitatea unghiului de 
vedere psihologic în analiza şi explicarea naturii 

acestora, însă el se detaşează de o asemenea 
fundamentare şi explicare a valorilor. Dacă obiectele ar 
avea valoare numai prin dorinţa noastră, înseamnă că, 
odată cu încetarea dorinţei, va înceta şi valoarea lor. 
Aceasta nu se poate. Obiectelor li se atribuie valori 
independent de dorinţa sau voinţa noastră. Petre 
Andrei consideră că dacă s-ar admite dorinţa ca bază a 
valorii, am subiectiviza toate valorile şi atunci am  
ajunge la un "haos al valorii".

Factorul la care raportează valoarea valorilor îl 
constituie cerinţele vieţii practice social-istorice, ale 
oamenilor, ale societăţii. Actul de evaluare a valorilor 
este întemeiat de Petre Andrei pe ideea că valorile sunt 
produse ale activităţii oamenilor, cerute şi ratificate ca 
valori de societate. Valoare au numai acele obiecte, 
activităţi sau creaţii care satisfac trebuinţele oamenilor, 
ale societăţii, trebuinţa fiind un element fundamental 
pentru determinarea valorii.

Sarcina sociologiei valorii este să studieze şi procesul 
de realizare în viaţa practică a valorilor. Ea trebuie să 
aibă în vedere atât analiza valorilor determinate de 
categoriile constitutive, regulative şi de cadrul social, 
pentru a arăta nota lor comună, elementul social care 
predomină în grupul de valori respective, cât şi modul 
concret de creaţie a valorilor sociale, locul şi importanţa 
diferitelor grupuri de valori în contextul general al 
societăţii. Valorile sunt "elemente active ale vieţii sociale".

Poziţia lui Petre Andrei faţă de problematica 
valorilor sociale se remarcă prin străduinţa de a le 
prinde în procesul lor firesc, ca fenomene social-istorice 
de relaţie funcţională nu numai sub raportul subiect-
obiect, ci şi sub raportul individ-societate. 

Valorile sunt realizate prin activitatea creativă (în 
cazul valorilor economice, politice, juridice, etice şi 
istorice) sau contemplativă (în cazul celor estetice şi 
religioase) a oamenilor. Indiferent însă dacă sunt active 
sau pasive, ele apar ca un produs social. Societatea este 
aceea "care dă mereu noi conţinuturi" valorilor politice, 
juridice, etice, istorice, artistice etc. Membrii săi, 
creatorii valorilor, se află necontenit în faţa unor noi 
situaţii cărora trebuie să le facă faţă, ei sunt puşi 
continuu în faţa faptului de a crea noi valori, a căror 
sinteză generală e cuprinsă în cultura materială şi 
spirituală a omenirii.

Interesul gânditorului român pentru sociologia 
valorii izvorăşte din necesitatea cunoaşterii 
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2. Filosofia valorii între 
interpretare şi afirmare sociologică 
şi morală la Petre Andrei
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cu acţiunea şi voinţa individuală concretizate în bunuri, 
dar nu putem ignora faptul că cele dintâi, prin realizare, 
dobândesc tocmai statutul celorlalte.

Prezentând concepţiile axiologice ale lui Petre 
Andrei, trebuie să facem observaţia că tratarea oarecum 
abstractă, speculativă, scade evident vigoarea şi 
importanţa practică imediată a multor păreri judicioase. 
Lucrările de axiologie ale gânditorului român au însă 
reale merite faţă de sistemele axiologice ale unor 
gânditori de prestigiu ca Rickert, Windelband, Riehl, 
Maier, Masser, Kreibig ş.a., de la ale căror concepţii 
pleacă sau cu care polemizează. Ideea lui, după care 
“toate problemele referitoare la modul de a privi viaţa sunt 
probleme ale valorii” (P. Andrei, Studii sociologice şi etice, 
II, I, 1915, p. 153), caracterizează bine intenţia de a pune 
cercetarea axiologică în slujba omului.

Nu putem să nu regretăm că filosoful nu şi-a 
continuat cercetările în acest domeniu, cu atât mai mult 
cu cât era primul în istoria gândirii axiologice româneşti 
care s-a dedicat unei cercetări speciale mai aprofundate, 
aducând contribuţii ce reprezentau, în acea epocă, un 
punct de vedere propriu în concertul european al 
discuţiei.

Problema sistemului valorilor continuă să atragă 
atenţia cercetătorului atât prin temeinicia analizei critice 
făcută de Petre Andrei, cât şi prin punctul de vedere 
exprimat. Aceasta cu atât mai mult cu cât în viziunea 
filosofului clasificarea valorilor nu este doar o simplă 
grupare de idei, spre a facilita travaliul ştiinţific, ci 
trebuie să contribuie, prin judecăţile formulate, la 
închegarea unei teorii axiologice. Întrebarea căreia îi 
caută răspunsul potrivit este următoarea: cum se pot 
ordona valorile şi după ce criterii?

Aşa cum am precizat la început, Petre Andrei, 
examinând demersurile teoretice de până la el, observă 
că, în general, clasificările valorii, puse în circulaţie prin 
literatura de specialitate, s-au făcut după variate criterii. 
Aceste criterii, stabilite de diverşi cercetători, pot fi 
grupate astfel:

a) Valabilitatea valorilor (F. Somló, Krueger, 
Münsterberg, Meinong, Meyer). Potrivit acestui criteriu, 
există valori relative şi absolute, subiective şi obiective. 
Valorile relative sau subiective sunt cele determinate de 
sentimentul individual şi sunt valabile numai pentru 
subiect. Dacă Meinong combate existenţa valorilor 
absolute, alţii, precum Somló, le admit. Petre Andrei 

susţine existenţa valorilor absolute, caracterizate prin 
generalitatea lor, pentru toate lucrurile posibile şi în 
toate împrejurările, în opoziţie cu cele relative, care sunt 
individuale. Având asemenea caracteristici, valoarea 
absolută este unică. În accepţiunea lui Petre Andrei, 
valoarea absolută nu este independentă de orice subiect 
căci, aşa cum susţine Kant, nu există conştiinţă fără un 
subiect, ca atare "nu poate fi vorba de o valoare absolută în 
sens transsubiectiv, ci de o valoare absolută valabilă pentru 
orice subiect conştient";

b) Criteriul calităţii, după care valorile au fost 
împărţite în: valori-scopuri şi valori-efecte. Prin valori 
pozitive şi negative sunt desemnate sentimentele 
elementare ce le indică plăcerea, neplăcerea sau 
durerea.

Cea de-a doua pereche de valori, determinate după 
criteriul calităţii, are în vedere tendinţa de realizare a 
unui lucru pentru el însuşi sau pentru un alt scop. Un 
lucru dorit pentru sine este o valoare-scop sau proprie, 
iar când e dorit ca mijloc pentru un scop, atunci e 
valoare-mijloc sau mediată. Între valorile-scop şi 
valorile-mijloc se instituie un raport de reciprocitate, 
întrucât un scop poate deveni, la rândul său, mijloc 
pentru un alt scop. În această problematică, Petre 
Andrei avansează ideea dinamicii sociale a valorilor, în 
funcţie de evoluţia vieţii sociale, care diversifică, 
modifică şi rafinează trebuinţele individului şi 
colectivităţii. Omul îşi propune mereu scopuri noi, pe 
care le realizează în bunuri şi valori noi. Acest raport 
dinamic, între valorile-scop şi valorile-mijloc are o 
semnificaţie aparte, întrucât condiţionează "conceptul 
de normă" (H. 
Höffding);

c) În funcţie de 
subiectul lor, valorile au 
fost clasificate în valori 
proprii sau egocentrice 
şi valori străine sau 
altrocentrice. Primul tip 
de valori exprimă relaţii 
dintre obiecte şi 
propriile noastre 
sentimente şi dorinţe ce 
pot fi satisfăcute, pe 
când al doilea tip se 
referă la relaţiile 
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coordonatelor sociale ale valorilor. El va raporta analiza 
lor, deşi nu în mod consecvent, la raporturile sociale 
date. Valorile sunt integrate şi subordonate necesităţii 
obiective a societăţii. Societatea, pe diferitele sale trepte 
de dezvoltare, e antrenată într-un continuu proces de 
creare a valorilor materiale şi spirituale. Definirea lor 
trebuie să se bazeze pe faptul că societatea, viaţa socială 
nu pot fi reduse numai la unul din aspectele sau laturile 
lor – economice, politice, juridice, istorice, etice, artistice 
etc. – şi deci nici valorile respective nu pot fi 
determinate numai prin raportarea unora la altele. În 
procesul de cunoaştere, valorificare şi chiar în procesul 
de creare a valorilor trebuie să se aibă în vedere totul: 
socialul, cultura, prin care "în sens obiectiv... se înţelege 
totalitatea produselor activităţilor omeneşti în scopul traiului 
şi al perfecţiunii".

În analiza pe care o face Petre Andrei valorilor sunt 
cuprinse numeroase idei şi cu privire la condiţionarea 
socială a cunoaşterii, adică la sociologia cunoaşterii. De 
fapt, precizează acesta, valori materiale şi spirituale 
durabile vor putea fi create numai atunci când 
activitatea oamenilor "va fi călăuzită de gândire şi de 
cunoştinţă raţionale".

Petre Andrei are un punct de vedere interesant 
privind clasificarea valorilor. Schiţând mai întâi 
criteriile de valorificare care au fost folosite în diverse 
sisteme filosofice şi arătând temeiurile pe care le 
justifică, el ajunge la un tablou de ansamblu menit să 
sugereze complexitatea acestei probleme. Astfel, după 
criteriul ales de diferiţi cercetători, valorile pot fi 
clasificate din punctul de vedere al: 1) valabilităţii 
(Krüger, Münsterberg, Meinong, Maier: valori relative şi 
valori absolute, valori subiective şi valori obiective); 2) 
calităţii (Ehrenfels, Kreibig, Cohn; valori pozitive şi 
valori negative; valori proprii – efecte); 3) subiectului 
(Kreibig: individ, altă persoană străină, ceva 
nepersonal); 4) motivului (Schwarts: valori accidentale, 
valori tranzitorii şi valori ale persoanei proprii); 5) 
obiectului (valori economice, etice, juridice, politice, 
estetice etc.); 6) facultăţii psihice căreia i se adresează cu 
deosebire (Fonsegrive: sensibilităţii, sentimentului, 
raţiunii); 7) sferei de aplicare (Hofding: individuale, 
sociale şi cosmice sau elementare şi ideale). Desigur, 
aceste criterii nu sunt la fel de însemnate, iar 
subdiviziunile la care duc sunt uneori nesemnificative, 
dar ele ilustrează varietatea perspectivelor axiologice 
posibile în procesul ierarhizării. De altfel, în lucrarea sa, 

Petre Andrei se opreşte la cel esenţial, al obiectului şi, în 
felul acesta, diferitele tipuri de valori sunt cercetate în 
capitole separate. Exceptând valorile logice şi 
matematice, Petre Andrei le încadrează pe toate în 
categoria valorilor sociale. De altfel, rezerva sa nu 
vizează atât izolarea valorilor logice şi matematice de 
societate, cât faptul că în cazul acestora influenţa 
societăţii în formarea lor lasă loc gândirii individuale. 
Pornind de la acestea, el le va numi valori 
hiperpersonale, adică valori în constituirea cărora 
elementele sociale nu intervin constitutiv, semnalându-
se astfel în mod justificat că în acest domeniu ponderea 
elementului ideologic este extrem de redusă, valoarea 
logică a unui raţionament corect sau a unei relaţii 
algebrice fiind lipsite de implicaţii de clasă sau istorice-
concrete. 

Pentru Petre Andrei nu există valori în afară de 
societate întrucât, chiar atunci când legătura este 
indirectă, realizarea valorilor nu are loc decât în 
interiorul ei. Studiind înfăţişarea valorii în societate, sau 
mai exact legătura ei cu realitatea socială, Petre Andrei 
urmează aici distincţia insuficient de riguroasă a lui D. 
Gusti, întrucât împarte societatea în elemente 
constitutive (structură), elemente regulative (funcţie) şi 
cadru social, considerând că ele există paralel, astfel 
încât şi valorile care le corespund sunt considerate a fi, 
din această cauză, ireductibile. Reţinem însă ideea că 
realitatea este substratul pe care se întemeiază valorile şi 
că încercarea de a descifra este făcută cu conştiinţa 
complexităţii ei.

Este observată distincţia dintre valorile teoretice şi 
valorile practice. În primele, voinţa de valoare care se 
manifestă prin atitudinea de afirmare sau negare este o 
voinţă de adevăr, care e o valoare teoretică, întrucât nu 
urmăreşte finalizarea, realizarea concretă. În cel de-al 
doilea caz, valoarea este determinată de o relaţie cu 
viaţa noastră individuală, în care nu se poate să nu 
avem în vedere trebuinţele vieţii, în timp ce valoarea 
teoretică e absolut independentă de orice scopuri 
practice. Distincţia este reală şi ea priveşte procesul 
funcţionării valorilor, dar nu trebuie absolutizată, 
întrucât lumea axiologică apare atunci despicată în mod 
nefiresc. E drept, ideea valorii priveşte inteligenţa, 
cunoştinţa şi forma ei superioară, este adevărul care 
există într-o relativă opoziţie cu imperativele practice, 
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obiectelor cu sentimentele referitoare la alţi indivizi. 
După acelaşi criteriu, valorile au mai fost clasificate de 
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salonul literar
Note biografice

Vasile Baghiu (n. 5 
decembrie 1965, 
Borleşti, Neamţ) a 
publicat şapte cărţi de 
poezie, un volum de 
proză scurtă, un 
roman, precum şi sute 
de articole şi eseuri, 
între care şi 
„Manifestele 
Himerismului”. 
Laureat al câtorva 

premii în România, Vasile Baghiu a primit mai multe 
burse „writers-in-residence” în Germania, Austria, Scoţia 
si Elveţia, iar unele dintre creaţiile sale au apărut in 
traduceri germane, spaniole, italiene, ruseşti, maghiare, 
slovace si cehe. Multe dintre poemele pe care le-a scris în 
engleză pot fi citite în reviste şi antologii din SUA, Marea 
Britanie, Canada şi Noua Zeelanda. Licenţiat in 
psihologie, cu diverse experienţe de munca in trecut ca 
asistent medical (un sanatoriu de tuberculoza, un 
laborator de toxicologie, un cabinet privat de cardiologie), 
Vasile Baghiu lucrează in domeniul educaţiei pentru 
sănătate, in care a iniţiat proiecte inedite. Trăieşte la Piatra 
Neamţ cu soţia sa şi cei doi copii ai lor. Este membru al 
„Uniunii Scriitorilor din România” şi al „PEN-Club”, 
redactor al revistei „Antiteze”. 

Volume publicate
Gustul înstrăinării (poeme, Ed. Timpul, Iaşi, 1994, 

premiul @Aurel Dumitraşcu) 
Rătăcirile doamnei Bovary (poeme, Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 1996) 
Febra (poeme, Ed. Panteon, Piatra Neamţ, 1996) 
Maniera (poeme, Ed. Pontica, Bucureşti, 1998) 
Fantoma sanatoriului (antologie de poeme, Ed. Vinea, 

Bucureşti, 2001) 
Himerus Alter în Rheinland (poeme, Ed. Vinea, 

Bucureşti, 2003) 
Punctul de plecare (proza scurtă, şaisprezece transcrieri, 

Ed. Compania, Bucureşti, 2004) 
Ospiciul (roman, Ed. Vinea, Bucureşti, 2006, Premiul 

U.S., filiala Iaşi) 
Cât de departe am mers (poeme, Ed. Limes, Cluj Napoca, 

2008) 

Referinţe critice

"Vasile Baghiu este unul dintre cei mai importanţi 
poeţi romani. Pentru că a creat un spaţiu inconfundabil în 
care realul şi imaginarul capătă omogenitate, unitate şi 
credibilitate. Pentru că toate gesturile sale au coeziune 
lăuntrică. Iar anvergura demersului existenţial nu e clădită 
pe treptele şubrede ale scriiturii savante, aşa-zis subtile, ci 
pe sinceritatea mărturisirilor dezlânate, întretăiate, pe 
schimbul de umori al unui peregrin ambiguu, ubicuu, 
dezabuzat şi îndatoritor, fervent al bovarismelor, dar 
năclăit pană la ultima sa fibră în viaţa naturală, cotidiană 
şi în moartea pestriţă a oamenilor umili, suferinzi." 

Constantin Abaluta

“Vasile Baghiu reface în spaţiul românesc una dintre 
cele mai interesante experienţe poetice ale modernităţii, 
cea a lui Fernando Pessoa: heteronimii săi nu sunt, totuşi, 
atât de numeroşi ca la poetul lusitan, există în poemul său 
o voce autoritară, acel Himerus Alter care se impune ca 
personaj inconfundabil aflat in concurenţă acerbă cu cel 
care a îndrăznit să semneze singur cărţile de pâna acum. 
Acest personaj rătăcitor în als ob se mişcă dezinvolt ori 
apatic, dar semnificând permanent, in spaţiul ideal dintre 
lume si literatura, intr-un interstiţiu straniu, care e 
adevărata si inconfundabila lume Baghiu.”

Nicolae Coande

“Vasile Baghiu a impus nu numai ceea ce poate fi 
numit îndeobşte un univers literar, volumele de pana 
acum fiind de o rară unitate emoţionala, stilistica si 
tematica (…), ci si un manifest, un concept, himerismul, de 
la care orice înţelegere a poeziei lui ar trebui să pornească. 
As spune ca e ultimul mare manifest literar al sfârşitului 
de secol. Nu pentru ideologia sa intrinseca, ci pentru că, 
am convingerea, acest program este expresia unei 
conştiinţe poetice sigure si pentru ca el poate oferi, aşa 
cum o demonstrează poemele propriu-zise, o soluţie 
pentru criza postmoderna a poeziei." 

Mircea A. Diaconu
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Telefonul roşu de la morgă
Erau nişte trepte pe care nu le-am mai urcat
Şi nu le-am mai coborît, o hrubă, dar şi un 
salon de primire
Unde tusea e un atu al distincţiei, un cîntec
Permanent, insidios, profund, eretic,
Unde rolul meu se reducea doar la a servi
Pe tăvi de argint pahare de şampanie cu 
picior elegant,
Privind prefăcut pe fereastră cînd glumele
Nu trebuiau să fie auzite de unul ca mine, 
oploşit
Prin rezerve în care noaptea e zi şi noapte de 
veghe,
În care şi-acum ca şi-atunci un geamăt se-
aude
Nu numai cînd noaptea se lasă, ci ziua,
Cînd noaptea-i plecată de mult şi febra doar 
horcăie
Fără putere în gîtul slăbit de-o ciupercă 
bizară
Care-şi întinde sporii pînă-n trahee şi chiar 
mai încolo,
Cînd puţini mai rămîn să răspundă la 
telefonul din hol,
Care sună şi nu se lasă şi sună pînă cînd
Te duci furios şi ridici şi le spui să-l aducă la 
morgă
Unde-i mai rece oricum şi se păstrează mai 
bine,
Doar că morga nu mai lucrează în tură de 
noapte,
Că-i noapte, ce naiba, se vede la geam,
Şi morţii doar ziua, nu noaptea, se taie 
pentru autopsie,
Iar ăştia nu-s morţii ce plutesc alene pe 
Gange,
Nu-s morţii Revoluţiei risipiţi în duşmănie 
pe caldarîm,
Nu-s morţii din savanele sud-africane
Întinşi pe sub baobabii puternici,
Şi în orice caz noaptea nu se mai lucrează la 
morgă,
Unde pe bune poţi sta de vorbă cu nişte 
stafii drăgălaşe
Îmbrăcate aiurea-n cearceafuri ca-n filmele 
proaste
La care nici copiii nu mai tremură-n săli ce 
miros a petrol,
Un sanatoriu de vis,
Anume înălţat în pădurea în care te pierzi
Cînd vrei să mai uiţi cîţi mai sînt în viaţă
Pe-aici făcîndu-şi plimbarea,
Chiar dacă nu mori şi telefonu' ăla sună 
întruna la morgă,
Din pămînt, de departe desigur,

Că numai acolo avem telefon,
Chiar pe masa slinoasă de beton,
Un telefon roşu la picioarele vinete
Ale ultimului venit încă de as' noapte,
Cînd nu mai terminau de sunat
Şi-atunci am spus şi eu cu năduf, trezit la o 
oră tîrzie,
Că-s Alter Himerus, asistentul de la morgă,
Şi să-l aducă odată.
Iar ei l-au adus şi-au dat şi de băut că se 
jenau de drenaj,
Deşi le spusesem să nu-şi facă probleme,
Însă ei şi-au făcut probleme sau ziceau 
numai aşa
Ca să-mi facă mie plăcere.
Nu ştiu, aici în Simpson, nu departe de 
hotelul Birdsville,
Am luat-o aiurea peste dunele roşii, fricos,
Îngîndurat, dînd cu piciorul unui craniu 
rătăcit prin nisip,
Cum ai da cu picioru'-ntr-o cutie de 
conserve
Undeva pe o stradă din marginea Romei
Cînd te plimbi cu iubita pe sub porticuri şi 
muri.
Aici caut o şopîrlă anume cu limba albastră
Şi-o floare mov cu foile pline de apă,
Să gust şi să spun fără să mă sinchisesc de 
tehnica literară:
“Aş vrea să-ţi rostesc numele Doamne,
Dar e un timp în care numele Tău e pe 
buzele tuturor!”.
Mi-e milă puţin de cei care-n mine mai cred
După ce ani de zile-au văzut cît de puţin se 
leagă în viaţa-mi
Şi cît de mult păgubesc ei rămînînd pe 
aproape,
Întinzăndu-şi gîtul după ce-ar fi să mai vină,
Departe, printre ruinele roşii ale unor 
temple budiste,
Unde se vede templul Angkor din Pagan, 
încă-n picioare,
De-aici de departe dintre tufişuri,
Unde stau şi aştept să mă sune iubita de la 
Rangoon din Birmania,
De la Strand Hotel, pe unde-a trecut şi 
Kipling
Şi Maugham, iar eu niciodată,
Amestecat în şuvoiul de indieni care se 
scaldă în Gange,
Prins fără ieşire într-un entuziasm pe care 
nu pot
Să-l împărtăşesc şi zîmbesc numai sau stau 
serios după caz.
Să intri în comă cu sentimentul
Că faci un lucru esenţial pe care prea mult l-

ai amînat,
O viaţă întreagă, fără să mai poţi ridica 
receptorul,
Deşi e foarte aproape de picioarele tale 
desculţe,
Cum stai să te odihneşti pe masa de beton,
Să intri în comă ca şi cum ai scrie în sfîrşit
Cartea pe care-ai visat-o,
Pentru care gîndeai că te vor invidia toţi 
nouăzeciştii
Şi toate nouăzecistele din lume,
Ăsta da postmodernism,
Aşa mai zic şi eu să vorbim despre 
intertextualitate.
Mă văd forţat de împrejurări să revin
La ceaţa care făcea din acoperişuri
Nişte prezenţe oculte ale unui imperiu de 
ftizie,
Un loc la care nu ştiu cum se face
Că nu pot să mă-ntorc niciodată cu 
adevărat,
Căci nu mor şi nu trăiesc din fărîme de milă,
Nu sînt un pacient numai bun de arătat la 
studenţi,
Nu scriu în jurnal că mor de drag de poezie.
Beau apă şi eu din căuşul palmelor,
Ca toţi ăştia, intrat în Gange pînă la brîu,
Intrat în comă din iubire,
Cu iubire în suflet şi dragoste-n inimă, 
plutitor,
Deşi mă-ntreb de unde atîta discreţie la unii 
care nu scot
O vorbă.
Să fi văzut ideograma roşie de pe stela 
imensă
De lîngă Xiamen, în muntele Putno?
N-aş fi putut altfel să fiu rănit azi
De-un pic de vînt primăvăratic, posomorît 
în Mongolia,
Posomorît pe malul tumultuosului Saluen,
Aruncînd cu pietricele în valuri,
Posomorît, e clar, posomorît şi fără iubită.
Ar trebui să-mi repet tomografiile
Şi să dau nişte spute în fiecare dimineaţă,
Să nu mai aibă nimeni de comentat nimic,
Dar prefer să stau aici şi sanatoriul să 
plutească în zbor
Pe deasupra capetelor pleoştite ale criticilor
Şi istoricilor literari,
Iar în ce priveşte telefonul,
Telefonul n-are decît să sune-n prostie,
Că tot nu-i nimeni viu să răspundă,
Aşa că anulez comanda şi mă-ntorc pe 
partea cealaltă
Cu speranţa secretă că voi muri, străin într-
un hotel din Lima,

Nu fără ironie, aşa cum stă bine
Unui nouăzecist care-a inventat himerismul,
Dar ştiu că mîine, mîine de dimineaţă cînd 
va fi dimineaţă
Şi soarele va răsări, voi bea o limonadă-n 
avion,
Cu panglică neagră la rever, întrebîndu-mă
De ce nu răspunde nimeni niciodată cînd 
sun.
(Din volumul Maniera, Ed. Pontica, 1998)

Maniera Baghiu e o boală, fireşte
În lumea literară a Principatelor există un 
individ
Care devine cu fiecare zi tot mai ridicol
Pretinzînd că scrie poeme himeriste, după ce
Nu ştiu cum naiba, în urma unei burse la 
Harvard,
A dat peste hîrtiile mele,
Recunoscînd totuşi că autorul cărţii Taste of 
Alienation,
Neaşteptat de comentată prin revistele lor 
scrise într-o limbă
Care păstrează ecoul unei Rome decăzute,
Sînt totuşi eu, Himerus Alter,
Iar Maniera Baghiu cu care îşi plictiseşte 
prietenii
E o chestie care întrece măsura.
El chiar îşi chinuie puţinii prieteni pe care-i 
mai are,
Proveniţi din lumea medicală sau din 
mărunta funcţionărime,
Citindu-le nesfîrşitele pagini
Atunci cînd unii îl mai vizitează,
Şi e revoltător că mă găndesc astăzi la el,
Treaba mă-nfurie de-a binelea 
împiedicîndu-mă să mă bucur
De ninsoarea de confeti şi ploaia de vin din 
balcoane,
Aici în Pampelune, unde
Fiecare pas al meu face să zăngăne
Sticlele goale lăsate la marginea trotuarelor,
Căci am ajuns la timp luîndu-mă după 
nebunul de Hemingway,
Chiar în săptămîna Sfîntului Férmin, gol şi 
răvăşit
Ca o arenă după encierro, cu tribunele pline 
şi ele
De sticle de tot felul, multe sparte
Sub cerul de o culoare foarte precis descrisă
În romanele secolului nouăsprezece englez.
Eu am scris şi La fièvre, cu subsolurile ei 
ezitante,
Nu el, care nici n-ar fi avut timp,
Preocupat cum e în secret de o ciudăţenie cu 
numele toxicologie,

Fără să mai spun că are de hrănit doi copii
Pe care-i tot duce şi-i aduce de la cămin şi de 
la şcoală,
Într-un oraş de provincie din România
Al cărui nume îmi scapă.
După primii ani de la sanatoriu am stat în 
Brunei,
Lăsînd să-mi crească barba
Ca să pot fi destul de bun pentru a fuma 
pipă,
Ca să-mi omor timpul, în fiecare seară,
Cu picioarele atîrnînd deasupra apei,
Pe prispa unei case ridicate pe pari,
Privind din oraşul lacustru Kampong Ayer
La splendoarea moscheei Bandar-Seri-
Begawan,
Pînă m-am mutat la hotel,
Unde mă scotea din sărite muezinul care tot 
întrerupea
Emisiunea în limba engleză să-şi cheme 
credincioşii.
Dacă mă-ntorc la rezerva mea din Bisericani
Sînt pierdut, e capătul, stilul de viaţă
Despre care Baghiu n-are habar, deşi spune 
ipocrit
Peste tot că poezia lui nu-i o artă,
Ci un mod de a trăi conform unei maniere, o 
boală
Conformă cu felul meu de a fi, şi aici trebuie 
să recunosc,
E destul de onest încît să recunoască şi el
Evidenţa că trăieşte aşa cum aş fi vrut eu să 
trăiesc,
Trăieşte pe picior mare
Şi călătoreşte mereu,
Împotriva tusei care nu-l mai slăbeşte,
Împotriva curentului postmodernist, 
intenţionat,
Pe un drum paralel, pedalînd pe o bicicletă,
Zîmbind şi făcînd bezele optzeciştilor şi 
nouăzeciştilor din tren,
Buluciţi la o singură fereastră să-l vadă,
Cînd nimeni nu ştia că trecusem într-o 
singură săptămînă
Prin trei anotimpuri,
Căci la Moscova ningea pe la sfîrşitul lui 
mai, cînd plecasem
Ca să ajung la Irkutsk, unde primăvara mă 
dădu peste cap,
Unde mi-am simţit inima tresărind
Ca-ntr-un poem de Pound,
Văzînd prin geamul cuşetei o creangă-
nflorită aparte,
Nu la gura metroului, ci-n stepă, în 
incoergibila Rusie,
Pînă la Kahabuovsk,

Unde era vară şi-am putut să fac baie în 
fluviul Amur.
Mi-e atît de dor să văd în spatele 
sanatoriului
Pădurea de cearceafuri albe foşnitoare în 
vînt,
Încît moartea nu mă priveşte,
Nu mă strigă,
Nu mă atinge,
Moartea-mi întoarce spatele cu duşmănie
Şi poate mă caută acum prin taigaua din 
Magadan,
Uitînd că nu mai sînt crescător de reni
Şi nici agricultor în Touva de-amorul artei, 
surghiunit,
Surghiunit de iubire-ntr-un pat
Mai adînd decît Immanuel Kant,
Fără să-mi ardă de glume
Şi nici de giumbuşlucuri artiste.
Eu sînt străin în fond de obsesia lui morbidă 
cu sanatoriul,
Despre care el crede că-l poate lua acasă
Ca pe-o jucărie din care să facă
Un caşectic poem şi-o poetică atinsă uşor de 
ftizie,
Cu diabolicul gînd secretos să-i mărite pe-
amîndoi
Într-o noapte cu lună,
Privind la anii ce-au fost,
Peste umăr, în urmă.
(Din volumul Maniera, Ed. Pontica, 1998)
Străinul
Aparţin acestei lumi care mă împinge spre 
margini,
Care mă apără şi mă agresează deopotrivă, 
Încercând să-mi reprim furia, şi indignarea, 
şi groaza
În faţa obscurantismului devastator.
În Canare am adăugat vele pătrate Niñei 
suple, la Las Palmas,
Şi l-am ascultat pe Bartolome Tores 
mărturisindu-şi crima
De la a cărei pedeapsă cu moartea scăpase 
îmbarcându-se.
Am văzut cum rămâne în urmă mănăstirea 
Rabida,
Ca un semn al lui Dumnezeu,
Cu tristeţea matinală a acelei plecări 
înveninate de neîncredere.
Am văzut străzi imposibil de traversat,
Cu un şuvoi continuu de automobile 
trecând
Sub privirile mele resemnate.
Străin, contraste m-au rănit,
Şi am deplâns slăbiciunea care ne face să 
rămânem în urmă,
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Care ne aruncă în vârtejul abandonului, 
deopotrivă la poalele Acropolei,
Printre casele mici, suburbie universală, şi la 
Veliko Târnovo,
Coborând pe lângă brutării din care, până-n 
trotuar, ieşea căldură,
Deopotrivă în Europa bătrână şi în Japonia 
bătrână,
Ca şi în America la fel de bătrână,
Întinerită de la Columb cu bătrâneţea Europei 
bătrâne,
Cu modernismul de care se face atâta caz.
M-am strâns de frig în tunica de lână cu glugă
Şi-am ascultat clipocitul şi hula, privind picioarele
Noastre desculţe, întinşi pe puntea proaspăt 
spălată,
Şi-am respirat alizeul.
Acum nu mai sperăm ceva de la imaginea ferestrei
Ce dă în curtea interioară plină de lăzi,
Nu mai sperăm în temerara înaintare prin timp, 
Împiedicându-ne pe scări de copiii care plâng 
mereu,
Veşnic părăsiţi, ai nimănui.
Încerc să înţeleg mizeria în care, fără să 
recunoaştem,
Stăpâniţi de-un orgoliu stupid,
Ne complacem abandonaţi.
Am văzut şi eu ceaţa şi pescăruşii, o balenă, 
pelicani,
Şi-un băţ cu incrustaţii, care ne-au înviorat.
Şi-n noaptea aceea cu lună am strigat de bucurie
Auzindu-l pe Juan Rodriguez: “Lumbre! Tierra!”. 
Acest refugiu, neliniştea,
Ezitarea duioasă în faţa porţilor de fier,
Întrebându-te dacă se cuvine să suni, şi sunând 
totuşi,
Apăsat, de trei ori, aşteptând să vină valetul,
Care se ocupa şi de garaje. 
Din nou am plâns, deşi ştiam că un bărbat 
plângând
Oferă totuşi o imagine degradantă.
Am trăit conform unei linii
De la care am încercat din răsputeri să mă abat, 
dar mâine,
Mâine voi fi, sper, în afară de toate discuţiile.
M-am minunat cu Diaz del Castillo de mărimea 
tăvilor de aur
Pe care ni le-au arătat aztecii,
Şi de mozaicurile de pene.
Străin, m-am regăsit în zile faste,
Pierzându-mă apoi pentru ani îndelungi într-o 
zbatere absurdă,
Pe care unii, amabili, o numeau rezistenţă.
Am văzut străzi pline de frunze
Şi străzi pe care maşini speciale le spală cu 
detergent,

Sărace străzi, ca unii oameni, 
Precum această mulţime flămândă,
Străzi pe care te rătăceşti şi pe care îţi place să te 
plimbi,
Pe unde se-aude mereu sirena unei ambulanţe,
Veşnic rătăcit, cu gândurile încâlcite de reclame
Şi de toată agitaţia pe care nu o înţeleg.
Eu cred că auziţi şi voi în inimă acest sunet
De clopot sub apă, dulceaţa unei amintiri ce fuge 
mereu,
Ca o veveriţă care ţi-a mâncat odată din palme,
La sanatoriu, în parcul cu havuz.
Şi după toate astea destul de singur acum,
Cu amintirea teocaliilor fumegânde.
E tonic felul ceremonios în care ţi se deschide uşa
Ce dă înspre luminile balului, 
Învăţat cu femei pe care numai nostalgia le 
păstrează distinse,
Ca pe nişte regine aztece.
Eu cred că simţiţi şi voi înserarea din inimile 
voastre,
Dar nu pot să mă împotrivesc alunecării,
Agăţându-mă de rădăcini şi smocuri de iarbă,
De pietre colţuroase care mă rănesc dureros, 
Ca-ntr-un vis, ca-ntr-o carte
Al cărei autor e un cinic fără suflet şi fără milă.
Sunt unul dintre fericiţii supravieţuitori ai acelei 
“noche triste”,
L-am văzut pe Cortés plângând cu fruntea 
sprijinită de-un arbore,
Şi simt, când inspir mai adânc, un fel de sfârşeală
Care mă doboară pe trotuarul ud după ploaie,
Unde adunătura de gură-cască mă sâcâie,
Adunătura de femei care-mi dau palme, încercând
Un fel de reanimare brutală, într-un oraş 
necunoscut
Dintr-o ţară străină căreia nu-i cunosc limba.
Am fost martor când Incasul a aruncat Biblia 
oferită
De părintele Valverde, sub un cer senin
Pe care oricine, din oricare secol, a putut să-l 
contemple.
De atunci parcă aievea se năruie un zid de care-
odată ne-am lipit,
Înfriguraţi, ca de o sobă încălzită
Din sala de aşteptare a unei halte singuratice
Şi înconjurate de plopi argintii ce puteau fi văzuţi 
de departe.
Toate lucrurile sunt răscolite şi răsturnate
Ca în urma unei brutale percheziţii,
E şi închipuirea voastră pură, care vă menţine 
zâmbitori
Şi avizi de petreceri în care să uitaţi.
Dar mereu se găseşte cineva care aşteaptă,
Iar timpul e cinic, şi vapoarele somptuoase pleacă,
Lăsându-ne visători pe cheiul ud. 

Am văzut străzi cu vopseaua marcajelor ştearsă
De paşii mulţimii, mulţime ce pare-a se opri 
uneori,
Să asculte vreun semn, vreo limbă de clopot cu 
sunet ciudat, şi nou,
Cum auzi într-un oraş în care ajungi prima oară,
La Peks sau la Ruse, sau chiar în recele şi cochetul 
Lund, 
Unde mă duce gândul, încercând 
Să depăşesc o geografie familiară.
Am străbătut lumea asta a noastră
Şi nu e nimic bizar în atemporalitatea atitudinii 
mele,
Pentru că, într-un fel, toate aceste timpuri îmi 
aparţin,
Şi-aş putea să jur că am fost acolo şi acolo şi 
dincolo,
Şi-aş putea să depun mărturie pentru strigătul de 
durere
Al lui Ferdinand de Soto, pe malul 
Mississippiului,
Înainte de moartea-i neîmpăcată.
Străin, m-am regăsit bolnav, cu atâtea datorii pe 
cap,
Cu insidioasa bârfă de prin colţuri călduţe,
Unde fierbe cafeaua de rigoare.
Ce lux şi boierie să scrii două versuri slăbănoage 
sub stele milenare!
Bucurie fugară a acestor bolnavi
Ce-au rămas la fumat prin closete în care
Mirosul tare al urinii te face să lăcrimezi.
Am bătut cuie în scândurile fortului Québec,
Şi-am iernat acolo în pustietate, pe insula de pe 
fluviul James,
Unde acum zumzăie oraşul Jamestown,
În care citiţi voi ziarele prin parc, supraveghind 
copiii gălăgioşi.
Cu groază am auzit şi eu ţipetele indienilor
Care coborau dinspre Aleghani,
Săgeţile lor m-au atins şi pe mine, cel de la 
frontieră.
Ce căutam atunci? 
Nici azi nu-mi cunosc rostul pe străzile unui oraş
De provincie din România. 
Aparţin acestei lumi policrome, obscurităţii senile,
Acestei agitaţii care ne îndulceşte convalescenţa, 
prin diversitate,
Prin trecutul care ne poartă
Cu indiferenţa care ne consolează de moarte.
(Din volumul Maniera, Ed. Pontica, 1998)

Mi-am trăit o parte a vieţii în secolul XX
Aş vrea ca lucrurile de azi să plece mai departe,
în locuri unde crizantema răzbeşte pînă tîrziu în 
iarnă
şi fericite pagini de poezie se scriu 

în deplină încredere a lucrurilor ce vor veni.

Pentru că uneori ai acest sentiment
că multe din cele ce le-ai văzut
sînt doar un capitol 
pe care încă n-ai apucat să-l citeşti
pentru că era mai la urmă.

Eu sînt acum înainte,
încercînd să prind clipa cu un aparat „Exakta“,
stînd zîmbitor în faţa rafturilor
cu capete celebre sculptate de Arnold Brick
şi adunate într-un castel de pe Ruhr
de cineva pasionat de istoria secolului XX.

Mi-am trăit o parte a vieţii în secolul XX,
dar nu ştiu dacă aş putea să-l consider secolul 
meu,
cînd toate gîndurile o iau înainte
ca nişte cîini de vînătoare lăsaţi din lese.

Ceva va fi şi înainte,
cum a fost şi în urmă,
ceva limpede, oferit pe tavă cu zîmbete,
un pahar gol pe care vei fi invitat să-l umpli
şi să-l dai peste cap în aplauzele tuturor,
dovedind astfel că eşti unul de-al lor.
(Din volumul Himerus Alter in Rheinland, Ed. Vinea, 
2003)

Barul de noapte

S-ar putea spune că trăiesc,
Dar mă tem să nu mor printre sticluţe şi flacoane,
Înecat în această melancolie atât de inutilă, pentru 
care
Ai motive să-ţi fie milă, de mine, care am fost atât 
de neghiob
Să vorbesc despre poezie tocmai aici, printre 
pahare şi scrumiere,
Spunând bunăoară că poezia e o formă de 
rezistenţă
La imbecilitate, agresivitate, război, violenţă, 
uitând
Muribunzii abandonaţi unor perfuzii.
Credeam că poţi să te duci pur şi simplu acasă şi 
să citeşti, 
Sau să trăieşti cum scrie acolo, uitând
Femeile plăpânde care suferă infinit, şi multe 
altele,
Mărunţişuri pe care nu-i bine să le pui la inimă,
Bolile care conferă vieţii o plenitudine voluptoasă, 
o plăcere aşa
De a lenevi prin paturile spitalelor, nişte umbre

Pe un coridor răsunător, noaptea, când dacă se-
aude tuse
Simţim în noi un fel de frustrare.
E gol acest straniu timp,
Şi-această primăvară îmbătrânită de repetare ne 
poartă,
Căci suntem copiii ei inocenţi, şi-aceste vapoare-au 
trecut
Lăsând un fum abia perceptibil în aer, în 
dimineaţa asta,
Înainte de ziuă,
Când simt câinele din mine cum se răzvrăteşte.
Atunci i-am lăsat să bea vinul şi să iubească 
femeile
Care ardeau gazul şi ele pe scaunele astea înalte.
Unuia îi tremurau mâinile, dar tot nu se dădea 
înapoi de la chefuri.
Ştiu, mă voi apleca asupra viitorului, care-i într-o 
râpă,
Şi toate cărţile nu fac două parale dacă te 
sfredeleşte ulcerul,
Cum spunea el când era mai tânăr
Şi purta o mustaţă şoricească a la Salvador Dali,
Care se laudă în La vie secrete…” că i-a plăcut să 
urineze
În pat până la zece ani,
Că a văzut în uter culorile,
În uter, unde e o plăcută umezeală caldă.
Şi să mă aplec asupra viitorului, deci, dar spun
Şi vreau să mă credeţi că nu-i decât o fântână, 
părăsită şi asta.
Aşa este, dar mergem mai departe,
Ca în poveste.
Suferinţele nu au importanţă în acest vacarm,
Pentru că drumul a fost rătăcit demult, în nişte ani 
îndepărtaţi
Care ne-au dat iluzia încrederii,
Care ne-au adus acest vârtej înghiţitor de 
manuscrise,
Atunci, în vremea îndepărtată,
Când am consumat alcool cu speranţa că voi muri,
Când am vizitat în pădure un loc în care stăteam 
fugar
Într-o perioadă juvenilă a vieţii.
Nimeni nu s-ar clinti, să-i momeşti cu orice, 
nimeni.
Dacă ar ţipa acum cineva…
Am trecut prin acele locuri, am plâns,
Am traversat peisajele stranii,
Oraşele mari mi-au redat, abia perceptibil,
Un fel de maturitate glacială pe care-o pierdusem.
Lumina trece ca moartea, e un moment greu, chiar 

atunci,
Pe urmă gata, nu mai ştii, dar e important să-l 
depăşeşti.
Doamne, Dumnezeule! Zicea (într-un timp 
devenise aşa, mistică),
Şi când te gândeşti că aşteptăm mereu momentul 
acela
Pe care nu-l vom mai putea povesti…
Pe urmă a zis să mai luăm un rând,
Deşi ea se cherchelise bine.
Nopţile, nenumărate şi uitate acum, m-au apropiat 
de oameni,
M-au făcut să consimt să beau cu ei,
Dar răul pe care-l simţeam dimineaţa
Mă înverşuna împotriva lor.
Poate, fiind mai cinic,
Suport amintiri care ar provoca plânsul oricui.
Sunt uşi care-mi vor fi interzise mereu.
Măcar de-aş fi ales un drum neted,
Să visez în voie la ale mele,
Să nu fiu silit acum să zâmbesc de circumstanţă.
Văzusem eu ceva acolo, departe,
O lumină care se tot aprindea şi se stingea,
Un fel de nori curgători,
Un fel de păsări ci aceleaşi mutre,
Numai că traversând din când în când.
Şi există şi obligaţia asta nesuferită
De a reveni mereu de unde plecasem.
N-am plâns, trăiam într-o continuă indiferenţă,
Primeam vizite şi aveam răbdare 
Să ascult toate stupidităţile, amabil mereu,
Dispus, cum ar zice ea,
Ea, care-a-nceput să cânte de-acuma.
Dar chiar ai putea să revii,
Să începi o viaţă nouă undeva prin America,
Sau poate în Australia cea ticsită de canguri, iată,
A fost de ajuns o rază mai caldă, acum în mijlocul 
iernii,
Şi muştele rămase între geamuri s-au dezmorţit.
Revenim până la urmă
Şi spunem aşa nişte chestii care produc stupoare 
printre clienţi,
Dar merită, fie şi numai 
Pentru povestea miraculoasă c-am fost aici
Şi am făcut să zăngănească tacâmurile uşor,
Pentru puterea care ne-a învrednicit să privim în 
oglinzi
Şi pentru felul în care ea se-ndepărta
Smulgându-mi un zâmbet resemnat,
În mijlocul harababurii, 

„Mă bucur de viaţă cu multă amărăciune."
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Al violenţei care produce răvăşeală,
Mereu în colţuri liniştite,
Unde visezi să te retragi cu familia la bătrâneţe,
Când memoria va fi depozitat imagini aurite, 
aiurite.
Moartea aşteaptă oricât,
Dar sunt lucruri de care te desparţi greu,
Cu lacrimi, cu plânset, cu jale, cu istericale,
Te-nfunzi într-un sanatoriu tbc
Cu tot cu măreţul destin pe care-l vedeai în 
fântână.
Obiecte văd, un medalion, o pipă arsă, hârtii 
nesuferite,
Manuscripte, cripte de morminte, amintindu-mi 
cum zicea ea
Când era mai înfuriată pe traiul amărât din 
ţărişoara asta,
Că politicienii ar trebui să treacă în fiecare zi pe la 
morgă,
Să vadă pe viu cât de scurtă e viaţa
Şi cum se duc dracului toate.
Ştiu şi senzaţia de gol în stomac, urcând până la 
gât
Şi sugrumându-mă, am ştiut că voi ajunge aici.
Am trăit o tinereţe ca-n filmele complicate ale 
francezilor.
Dacă aş putea să plâng sincer
Poate suferinţa aceea mi-ar deschide ochii şi mie.
Mă gândesc la mama, la copilăria răvăşită
Prin fotografii din sertare.
Zilele acelea s-au dus în ceruri după Ramses al II-
lea,
Şi după contesa Walewska, şi după Cortes.
Cred că e foarte plăcut să fii mort de demult,
Dar, sătul de cântece curajoase, ascult cum trece 
marfarul,
Cum trece sângele meu prin timpane, când am 
tensiune.
Oare nu erai tu aceea care venea
Şi-mi lăsa mici atenţii prin noptiere?
N-am ştiut să fiu la înălţime,
Şi această dimineaţă mă prinde cu capul pe masă,
Capul, un cap clătinându-se la marginea 
brancardei…
Dar ce spun? Eu stau mâhnit şi-ncerc să uit că am 
răbdat
Câte o boală sâcâitoare.
La urma urmei aş putea să o iau razna
Peste munţii şi peste câmpiile patriei.
Nu mai revin, e loc destul, creşte iarba,
Ce mai încoace şi-ncolo, e primăvară de-a binelea,

Şi e firesc să-mi zburde inima
Şi să mă lase în urmă, 
Abia respirând, gâfâind.
(Din volumul Gustul înstrăinării, Ed. Timpul, 1994)

Unul şi acelaşi lucru
 
Când nu sunt inspirat, trăiesc doar,
unul din avantajele vieţii
în comparaţie cu poezia,
pe care o simt ca pe un partener
într-o afacere pe care nu o înţeleg prea bine.
 
Când sunt inspirat,
asta nu înseamnă neapărat că pot scrie poezie,
pentru că lucrul acesta simplu şi complicat 
pe care îl numim “poezie”
scapă întotdeauna dorinţei mele patetice
de a vedea esenţa vieţii.
 
Esenţa poeziei este viaţa, ştiu,
dar viaţa nu e în stare să ofere un efect poetic de 
una singură.
 
Ar fi nevoie de mai mult, sau de mai puţin,
ceva ce câştigi atunci când pierzi,
şi numai când eşti la pământ.
 
Când trăiesc, 
ştiu că poezia este undeva pe aproape,
încercând din greu sã se menţină în viaţă, 
doar pentru mine,
doar pentru acele zile în care sunt trist şi aproape 
inspirat,
în aşa fel încât să pot scrie un vers
sau măcar să spun nişte cuvinte inteligente. 
 
Viaţa mă inspirã, 
dar poezia nu-mi este de nici un folos la trăit,
nici în lupta mea de scrie ca şi cum aş trăi
şi nici în dorinţa de a trăi ca în poeme. 
 
Când încã respir şi sunt chiar conştient de asta,
ştiu cã poezia poate apãrea în orice moment,
şi ştiu că nici o lacrimã nu este de ajuns
să înlocuiascã o pierdere de care sufăr
în acelaşi fel în care aş simţi o durere necunoscută
care vine dinăuntru,
unde poezia şi viaţa sunt unul şi acelaşi lucru.
(Din volumul Cât de departe am mers , Ed. Limes, 
2008



născocitorul de gânduri

18 CRONICA

Dar azi la întrunirea cu filosofii , Anaforeea, l-am văzut 
pe Pericle îndrăgostit de o femeie frumoasă şi fină, unii 
spun c-o fi curtezană, dar această Aspasia din Milet i-a 
cucerit inima… Privesc în adîncime , simt marea albastră cu 
infelxiuni verzui, de aici marinarii văd  coiful strălucitor al 
Atenei,  templul de culoarea laptelui stins, către nervurile de 
fier, de acolo, de unde a fost extrasă marmora pentru 
modelare, Pantelicul,  şi cred că zaţul căldurii e mai presus 
de suportabilitate, de aceea cad sub măslinul sărac, şi după 
ce meditez la naşterea zeiţei, mă ridic şi pipăi cu genele arse 
cariatidele… Salvează-mă Atena de potopul solar!… Strig, 
în aiurarea sufletului meu ostenit,  şi  nu-mi mai iau ochii de 
pe încrengăturile osificate în statui, încă vii statuile, deşi 
mutilate de timpul care alterează veşnicia, ciudat, Nu!… 
Dar,  Anaforeea are simţul concretului, ea-mi descrie cum 
se naşte această veşnicie, eu spun că din nimic, şi ea mă 
corectează, ceva cu mintea şi cu mîna omului… Vezi 
politicul cum a influenţat arta şi economia, urbanismul s-a 
născut sub vajnicul Pericle, îmi şopteşte ea , dau să fiu atent 
deşi soarele îmi suprimă dramul de ascultare… Sub 
conducerea lui Pericle cetatea Atenei a devenit un model de  
organizare pentru celelalte cetăţi, şi iar mi se bagă pe gît 
epoca de aur, şi mă prefac că lucrurile nu s-au petrecut 
aidoma, din spaimă atavică,  ca acum cîteva decenii aici, în 
patria noastră, şi,  observaţia ei vine cu virulenţă, nebunule, 
cum poţi gîndi astfel!... Gîndire parazită, încerc să mă apăr, 
dar Pericle continuă să înflorească Atena cu artele, ştiinţa, 
filosofia… Îmi vorbeşti despre străzi, despre structura nouă 
a urbanismului, centrată pe acropolă,  dar şi pe o structură 
rectangulară de străzi, nimic întîmplător, gîndesc, şi iar 
ascult: templul a fost cea mai importantă temă a culturii 
antice greceşti, şi eu: aşa e,  Anaforeea, preamărite 
Pericle!… Construit pe o Acropolă, sau în ansamblul 
marilor sanctuare panelenice, templul îndeplinea funcţia de 
locuinţă a zeului căruia îi era dedicat, personificat printr-o 
statuie simbolică. Mă gîndesc la sanctuare, la Eleusis, 
Delphi, Olimpia, şi simt tăria misterelor, un suflu ciudat mă 
răsplăteşlte cu ideea trecerii din viaţă spre moarte. Voi păşi  
prin Delphi şi mă voi minuna, oare? Prin Eleusis. 
Sanctuarul e ca o instituţie sacră şi aparţine  întregului 
popor, o fi  ridicat  în locuri cu semnificaţie religioasă, dar  
de multe ori în legătură cu izvoarele tămăduitoare, nu,  
Phitia!, acolo, înăuntru era altarul interzis profanilor… 
Temple, statui, teatre, stadioane, monumente votive, şi 
locuri de adăpost pentru vizitatori…

Ce cruzime în relatarea seacă, parcă nu se mai înţelege 
nimic. Pericle construieşte Parthenonul, şi, acolo, o simt pe 
Athena, zeiţa… Mai spre nord Erehteionul, o sublimă 
constructie, de care mă agăţ,  încă… Şi micul, cochetul, şi 
subliumul templul a al zeiţei Nike, şi zeiţa fără aripi, cu 
sandala în mînă, înnodîndu-şi şiretul, şi văd gestul ei 
graţios, şi mă întreb de ce-o  fi fixat-o  atenienii în inima 
pietrei,  să dăinuiască cu aripile frînte? Din aceeaşi alteritate 
mi se răspunde că zeiţa nu va trebui să zboare din cuibul de 
piatră, pentru că aşa vor cetăţenii, ea fiind chezăşia victoriei 
lor,  în veacul vecilor… Nu contest, am văzut-o pe zeiţa cu 
aripile frînte, am suferit,  dar minunea se află în faţa mea, 
templul… Nimic mai frumos în echilibru şi preţuire… În 
acest locaş se întrupează ordinea, adăpostul fiinţei şi, 
desigur, surplusul de sacralitate… Anaforeea îmi spune 
despre o etimologie, şi înţeleg că la început templul 
însemna  Naos, locuinţă sau sălaş, simplu, nu! , aici se 
oficia serviciul religios închinat zeului care era divinizat, 
sacrificiile   ritualice avînd loc în  afara templului… Pînă 
prin secolul nouă, grecii îşi construiau templele din cărămizi 
cu lut,  firesc, arta şi tehnicile au evoluat, stilurile aidoma, 
îmbogăţind imaginea construcţiilor închinate zeilor  şi 
rugăciunii oamenilor… Sub hegemonia ateniană zeiţa 
Aphaia a fost identificată cu Palas Athena, Artemis sau 
Britomartis,  şi dacă trec de la un templu la altul, nu văd 
decît strălucire, înălţare şi  frumuseţe neasemuită… Şi, 
doamne, misterul…

 De nepătruns, adînc , imuabil,  obsesiv pînă la  tragic, 
frumos, înălţător, sfîşietor în măruntaie, emotiv pînă la 
diluare în somnie, nicidecum înţelepciunea nătîngilor, ci 
acela care te aruncă spre iniţiere, cu o febrilitate… Oasele 
fierb, lucrurile se prefac în fantasme, dorinţele în orbitoare 
statui, şi,  de aici, cunoaşterea, una magică,  care împinge 
spiritul dincolo de frontiera concretului. Cel mai minunat 
lucru pe care-l putem experimenta este misterul, îmi 
şopteşte Anaforeea. Astăzi ştiu că această pornire va 
transforma haosul în ordine şi luimină, o, aveam nevoie de 
aceasta! Noaptea, întunericul, nebunia, frumuseţea, destinul, 
lucrarea, devenirea, şi moartea, toate sunt puse sub semnul 
misterului, mai cu seamă creaţia, că de unde vine aceasta, 
de unde? Misterul, mai profund decît orbita luminii, decît 
minciuna , perfecţiunea, imperfecţiunea, neantul… Cea mai 
subtilă dintre trăiruile omeneşti – protecţiunea misterului. 
Călătoresc prin imperiul misterului şi-l întîlnesc din nou pe 
Orpheu, meşter în arta cîntatului, cu lira în mînă, iată cum 
farmecă orice fiinţă, chiar şi stîcile  se clintesc  din loc, la 
cîntecul lui, chiar şi fiarele-şi pleacă ochii cu blîndeţe 
ocolind mielul, chiar şi Hades îi face loc pentru a-şi  
recupera iubita,  pe Euridice… Dar toate au un sfîrşit,  plin 
de temeri îndrăgostitul nu rezistă condiţiilor puse de zeul, 
Orpheu e slab în  faţa tentaţiilor ultime, se uită înapoi, 
încalcă interdicţia, şi  o pierde pe iubită.  Rămîne singur şi 

îndurereat, sfîşiat de tristeţe şi îndoială,  poreotesele trace  îl 
distrug pentru că nu a partcipat la  cultul lor orgiastic. 
Orpheu este mitul şi mitul proiectează misterul… O fi cel 
orphic, cel de Eleusis, de la Delphi,  cel dionisiac, cine ştie,  
dar au toate ca răspuns iniţierea … Capul lui Orpheu 
pluteşte pe apele rîului Hebron împreună cu lira,  pînă în 
insula Lesbos, şi uimit  mă întreb dacă acolo, pe insula 
dragostei interzise, n-o  fi întîlnit-o pe cea mai pămînteană 
poetă,  pe Sapho,  în ţinutul Edenului!

Fascinantă lucrarea misterului, dar  pasul nostru alunecă 
printre pietrele încinse, soarele acesta  care încununează 
orphismul şi pe orphici… Orphismul, îmi sugerează 
Anaforeea, în faţa cariatidelor,  se întemeiază pe evaluarea 
vieţii,  el elaborează o teorie dogmatică, o religie care a 
anunţat creştinismul, şi cît  a influenţat literaratura şi 
filosofia… Purificarea şi ispăşirea erau preceptele lor,  în 
riualul său teoretic, se insista pe purificarea sufletului.  În 
absenţa oricărei întinări, omul era  vinovat înainte de a se 
naşte, de aceea avea nevoie de o penitenţă specială, de 
iertare şi consacrare religioasă…

Ascult limpede glasul ei, şi vocea 
tenebrelor.Cunoaşterea, mai întîi, îmi spun, şi zbor în 
piscurile Traciei, ca s-o identific,  din moarte spre viaţă,  pe 
însoţitoarea mea, cu frigiana Cybele, chiar dacă sunt obligat 
să cobor în peştera umedă de somnul incantaţiei  seminţelor,  
pentru a cerebra fertilitatea. Sunt pe treapta cea dintîi a 
iniţierii, îmi amitesc cîte ceva despre serbările dionisiace, 
cît şi despre ritualurile de scacrificiu, şi tot astfel îmi răsare 
în faţă minunatul Apollo, ştiu că lumina se cunună cu 
întunericul, umezeala cu sărutul luminii, apa cu seceta, şi 
blîndeţea cu sîngele...  Mă simt vinovat, onorabile Pericle, 
am intrat în hăţişul periculos al descifrării  misterului şi al 
teoretizării, nimic mai neprofitabil, gîndesc, în fond am 
venit aici să petrec, să mă informez puţin, şi  să gust din 
fructele miraculoasei tale epoci, nu să dezghioc taina… Ştiu 
doar că omul trebuie să învingă,  trupul este titanic, sufletul 
este dionisiac, nevoiaş de plăceri, iar datoria lui  e aceea de 
a elibera sufletul, din închisoarea trupului, asta încep să 
pricep… Mai ştiu că atunci cînd voi fi în faţa sfinxului altfel 
voi pricepe lucrurile, vai, şi-mi dau seama cît de schimbător 
este omul!…

Despre lucrurile prime (14)
Propileeele, Erechteionul, Nike…

Vasile POPA HOMICEANU 

dintre cei mai de seamă oameni, între ei clerici, 
istorici, scriitori, cărturari, profesori, jurnalişti, 
luptători ai mişcării naţionale – o pleiadă a vieţii 
Basarabiei care s-a dorit a rămâne necunoscută, cel 
puţin pentru istoria contemporană. Menţionăm doar 
câteva nume din galeria de personalităţi care sunt într-
o strânsă legătură de inimă şi suflet cu ţara mamă - 
România: Gagriil Bănulescu - Bodoni, Axinte Frunză, 
Pantelimon Halippa, Melchisedec, Sever Zotta, 
Alexandru David, Alexandru Boldur, Ion Inculeţ, 
Elena Alistar, Romulus Cioflec, Alexei Mateevici, Ioan 
Rădulescu, Ion Buzdugan, Alexandru Plămădeală, 
Ioan Pelivan, Nicolae Popovschi, Petre Haneş, 
Onisifor Ghibu, Sergiu V. Cujbă, Ştefan Greceanu, 
Vasile Harea, Gavriil Muzicescu, Nicolae Coban, Olga 
Vrabie, Alexie Nour, Pantelimon Erhan, Vladimir de 
Herţa, Ştefan Berechet. De la 1812 încoace aceşti iluştri 
au fost lăsaţi în uitare de un imperiu diabolic pentru 
ca identificarea naţională şi culturală să-şi piardă din 
legitimare provocând o criză deliberată şi gândită în 
conjuncturi politice nefaste. Ce puncte de vedere mai 
pot fi acceptate pentru a înţelege emergenţa formelor 
şi etapelor istorice? Un Georges Minois ne vorbeşte de 
o istorie a infernurilor, dar câte un coşmar terorizează 
omenirea în toate civilizaţiile, el evoluează cu fiecare 
dintre ele. Elita basarabeană a trăit infernul (pe 
pământ) şi spaimele răului moral, un coşmar în a cărui 
oglindă se reflectă toate faptele nedemne ale celor 
mari şi tari. Venind cu informaţii erudite în toate 
textele înaintaşilor invocaţi, dar şi cu întâmplări 
obişnuite, simple şi sincere din viaţa lor, cititorul are 
impresia că parcurge o istorie a neamului nostru – cu 
un substanţial profit spiritual – înţelegând-o de data 
aceasta din interior, în fond o istorie a propriei noastre 
vulnerabilităţi.

Puţini oameni sunt precum Iurie Colesnic, un 
admirator necondiţionat al valorilor certe, punându-se 
în slujba scoaterii din ceaţa uitării a marilor 
basarabeni, convins fiind că dacă ei n-au putut 
schimba unghiul de rotaţie a pământului, în schimb 
au visat la alt destin al neamului lor şi au făcut tot ce 
omeneşte a fost posibil. „Dacă pornim de la premiza 
că într-o lacrimă se oglindeşte Universul atunci putem 
afirma cu certitudine că pentru orice român 
basarabean numele lui Alexei Mateevici, Pan Halippa 
sau a lui Ion Buzdugan semnifică mult mai mult decât 
orice erou al Eladei. Ei sunt universali în măsura în 
care e universal orice locuitor al micii regiuni botezate 
cu numele de Basarabia...”, susţine autorul. Devotat 
până la altruism (a scris şi prima monografie despre 
Alexei Mateevici – Doina dorurilor noastre), informat 
şi extrem de atent la orice fenomen cultural şi literar, 
el se jertfeşte pe sine şi se bucură ca un copil doar la 
întrebarea vreunui cititor: când apare următorul 
volum al Basarabiei necunoscute? El este un spirit 
cercetător într-o operă de pionerat, utilizând 
elementul cel mai important de lucru – fişa 
biobibliografică cu meticuloasa ei documentare. 

Dar nu trebuie să uităm de Iurie Colesnic poetul, 
autorul unor versuri „structurate antinomic, simetric, 
arhimedic sau miniatural – senzoriale” cum apreciază 
Mihai Cimpoi. Semnează volumele de poezii Arta 
memoriei (1987), Arheologie interioară (1991), Spirala 
lui Arhimede (1994). Chiar dacă întâlnim mai mult o 
lirică intelectuală, oarecum ermetică având în vedere 
încifrarea sensului dar nu lipsită de sensul însuşi, 
versul îşi păstrează puritatea şi emoţia. Imaginile şi 
trăirile intelectualizate pot fi plasate într-o zonă a 
elitei, acolo unde ermetismul solicită intelectul în 
procesul descifrării textului literar. Complicarea 
metaforelor şi chiar a structurilor gramaticale se 
adresează iniţiaţilor, porniţi pe calea pătrunderii în 
lumea transcendentală. Îl elogiem încă odată pe 
autorul Spiralei lui Arhimede.

Martie 2010

Să încerc un portret al poetului şi cercetătorului 
literar Iurie Colesnic îmi pare un mare risc, pe care 
până la urmă nici nu l-aş asuma. De ce? E greu pentru 
un neiniţiat să „extragă” elementele psihosomatice 
reprezentative, capabile să definească măcar în linii 
mari trăsăturile esenţiale ale unui om. Ştiu doar că 
prin primii ani ai Salonului de carte din dulcele târg al 
Ieşilor (să fi fost poate prin 1993) l-am cunoscut pe 
Iurie retras, aproape timid, intrând greu în vorbă, 
ghidându-se probabil după principiul cunoscut cum 
că tăcerea e mai scumpă, că-i de aur, preferând o 
comunicare mai mult prin simţăminte, prin 
sentimente adânci mai ales când se aduc în discuţie 
problemele Basarabiei. Cu timpul am aflat multe 
despre lucrurile esenţiale înfăptuite de el, în plan 
scriitoricesc, editorial şi cultural.

Seria volumelor Basarabia necunoscută, iată o 
realizare de excepţie, o reconstituire a trecutului după 
„amprentele lăsate de istorie pe fiecare atom, pe 
fiecare frunză, pe fiecare clipă, pe fiecare stea...”. Dacă 
viaţa ni se pierde în tumultul istoriei, aşa cum se 
spune, istoria însăşi înghite de-avalma vieţile noastre, 
le ciunteşte, le amestecă şi le dizolvă fără şansa de a 
mai fi regăsite. Când nu mai sunt arhive, cronici sau 
alte mărturii trecutul, cu umbrele şi luminile lui, iese 
din „plasma memoriei”, ceea ce este inacceptabil şi 
grav pentru familie, comunitate, naţie şi 
ţară. Iurie Colesnic a pornit cu o frenezie 
debordantă pe calea aflării de „martiri şi 
însufleţitori, aceşti fii credincioşi ai 
Basarabiei”, deschizători de drumuri, 
iluştri înaintaşi. Dacă noi, românii, marcaţi 
de complexele istoriei, ne tot întrebăm care 
este partea noastră de lumină şi prin ce 
modalităţi am putea înţelege mai adânc 
fiinţa, însăşi fiinţa noastră sub talpa 
politicii oneroase a fost maltratată, umilită 
şi exterminată de negurile ucigătoare ale 
timpului istoric neprielnic. Pentru românii 
de dincoace de Prut, graţie efortului 
infatigabil a lui Iurie Colesnic Basarabia 
necunoscută a devenit mai cunoscută, 
descoperim „vârfurile şi munţii lor”, 
figurile care au fost „lacrima, sufletul şi 
crestele acelor munţi închipuiţi”. 
Scotocind resturi de arhive, documente şi 
cărţi vechi, tipărituri salvate ca prin 
minune, autorul ni-i aduce în faţă pe cei 

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

Basarabia este încă necunoscută?
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Schimbarea - ca schimb de piaţă -, cu toată avalanşa 
de lucruri, te face să simţi pustiul, să-l simţi în 
corespondenţă cu intimitatea ta: ca nevoie, uriaşă 
nevoie, a ta de tine. O pre-ocupare constantă a fiinţei 
umane: a percepe, a fi în unghiul începutului, adică a 
concepe - cu toată fiinţa ta, ca întreg, trup şi suflet, 
minte - timpul cu propriu loc, când-unde totul se află 
una cu tine însuţi. În acest caz, al con-ceperii, pentru 
tine începutul e alegere din tine însuţi.

Referim despre tendinţa, resort al propriei identităţi, 
de a cultiva gustul ca pregustare în discretul orizont al 
transfigurării, sublimării, iar nu negustul, saturaţia 
negustorească, cum ai face schimb, te-ai da pe tine, cu 
tot cu simţurile tale, pentru bunurile primite. Nimic mai 
de prost-gust decât să promovezi gustul de schimb, 
gustul banului, căci banul nu are valoare propriu-zisă 
de întrebuinţare - precum un măr, o pereche de sandale 
-, nu satisface direct, ci numai mijlocit, o anume nevoie. 
Gustul de schimb, al banului, e gustul unui mutant, al 
celui pentru care locul intim al timpului - casa, ţara - se 
întinde, se mută acolo unde profitabil el face negoţul.

Poporul de negustori - inşi emanaţi sub presiunea 
interesului lor, ca un gaz, din orice ţară - îşi iau drept 
ţară întreg globul. Sunt cei care se vor aleşii, se vor 
îndreptăţiţi să-şi părăsească cetatea, ţara. De facto, ei nu 
locuiesc propria casă, cu sentimentul deplin - acasa -, ci 
adăpostirea dintr-o acerbă competiţie redusă la cinic 
câştig, de circ. Şi-i tulburător atât faptul că aleşii care-şi 
părăsesc ţara devin mai mult sau mai puţin negustori, 
cât şi faptul că negustorii din propria ţară (de jure 
plecaţi aiurea) se cred aleşi. Nepermis ignorăm - în 
chipul cel mai păgubos, ca nişte hipnotizaţi - realitatea 
„negustosferei”, care are tabu, cu pânza-i 
cuprinzătoare, păianjenul (gr., hyphos). Pânda 
sangviolentă se vrea interpretată a fi percepţie, 
deschidere a unghiului, supapei de presiune, dar nu 
face decât să înghită puii flămânzi de rândunică, cu 
ciocurile lor fraged deschise, decât să suprapună 
năprasnic sfârşitul peste început.

De ceva timp, poporul ales, negustor-globalizator, 
vinde noul produs: conceptul „poporul de piaţă”, ca fiind 
sinonim cu „poporul nou ales”, sau de tranziţie. Ceea ce 
înseamnă că după globalizare urmează supra-
globalizarea, unde-când prin credinţa prefăcută 
negustorie, provocatoare reclamă, poporul ales supra-
locuieşte, stăpâneşte copios. Transfigurarea 
strategicului simţ negustoresc în sentiment, şi-anume în 
credinţă - sentiment al sentimentelor, de la ură la iubire 
-, face de fapt apel la complicitatea divină, la nobleţea 
divină, la credincioşia divină: dacă omul e credincios 
zeului, şi zeul e credincios omului.

Dincolo de multitudinea religiilor, tendinţa spre 
globalizare vorbeşte de la sine de zeul unic: zeul de 
piaţă; cumva trebuie că este şi o piaţă în cer. Orice reuşit 
slogan (care incumbă istoricizarea şi divinizarea unui 
„ce” profan-actual) singur îşi pune anume pecete de 
generoasă nobleţe de piaţă (a se vedea promisiunile 
religiilor şi industria reclamei), spre a avea puterea de 
a-l mişca, a-l mâna - prin felurite artificii - spre inima 
beneficiarilor de mâna a doua sau a treia pe însuşi zeul 
în care nu se află mişcare şi nici umbră de mutare, spre 
a realiza noul demers istoric, al supra-globalizării. 
Poporul ales, negustoresc, şi-a vândut şi îşi vinde - chiar 
şi atunci, şi mai ales atunci, când nu-şi propune aceasta 
- divinitatea.

Pentru că în general omul nu mai are timp să înveţe 
(arta-istoria este lungă, iar viaţa e scurtă), pentru că nu 
mai are timp pe care să-l investească în învăţătură ca să 
cunoască - căci „timpul înseamnă bani” -, iată că el 
merge tot mai hotărât pe hermeneutica de piaţă, pe a 
crede că (poţi să) ştii, ca de la sine, ceea ce se vinde-
cumpără pe piaţă. Pe scurtătură: ştiu cutare obiect 
pentru că e tocmai ceea ce se vinde şi se cumpără, aici şi 
acum. Ca produs, superficialitatea pragmatică se arată 
instinctiv stilizată, provocator, în cheie universală.

Tehnologic şi pragmatic, ştiinţa - adeseori şi credinţa 
- e redusă la posesie. Ştiinţa nu mai are timp de 
recunoştinţă; e ştiinţă fără timp, iar omul e fără de 
însoţitor din sine, e fără de sine. (Dintotdeauna ştiinţa a 
promis să dea omului timp, iar religia a promis să-i dea 
veşnicia, să se regăsească deplin.) Lesne de observat: 
credinţa se arată a fi deopotrivă ştiinţă şi recunoştinţă. 
Ştiindu-se fiinţă muritoare, omul concepe (gândeşte şi 
deopotrivă procreează, e creator, lăuntric îşi dă acordul, 
marele acord, cum în el s-ar suprapune, ar fi una 
începutul cu sfârşitul), se face fiinţă recunoscătoare. 
Dacă a şti, a cunoaşte e marca lui „a începe şi a (te) face 
din părţi”, a recunoaşte e marca lui „a concepe şi a (te) 
naşte, din părinţi, din întreg”, adică a-ţi fie ţie însuţi 
fiinţă cu propriu însoţitor (cu soţ şi deopotrivă cu saţ, 
cum neasemănarea se face sieşi asemenea).

Şi pentru că nu are timp să mulţumească, să fie 

recunoscător, omul devine fiinţă obsesiv de posesivă, 
limba lui fiind banul. Ca act reflexiv lăuntric 
cunoaşterii, a mulţumi şi a fi recunoscător înseamnă a 
măsura, şi-anume: a măsura cu viaţa - scurtimea - însăşi 
arta-timpul, lungimea. Înseamnă pur şi simplu a 
comunica cu „celălalt”, cu semenul, a fi fiinţă cu timp. 
Realmente, în cuvânt - în credinţă - fiind, nu poţi fi 
posesiv; cum bine se ştie, din cuvânt realitatea e ceea ce 
a şi trecut, odată cu timpul, cuvântul constituind pentru 
om modul de a experimenta credinţa. Şi-atâta timp cât 
comunici, pe „celălalt” nu-l reduci la un obiect posedat. 
Atâta timp cât comunici, ai însoţitor timpul, tu însuţi 
eşti cu tine; practici limba care ea însăşi gândeşte, 
binecuvântează.

Nevăzut, pe piaţa de schimb, ca pe un soclu, se află 
muntele unde urcă şi coboară, se munceşte, căzneşte cu 
un pietroi Sisif, pedepsit de zei. Cândva părea de 
neînchipuit, sinistră şi inumană, pedeapsa să măsori cu 
un fir de nisip muntele întreg, fir cu fir să-l numeri; 
acum totul se numără, iar unii spun că şi divinitatea, a 
cărei gestiune o poartă acest „proletar al zeilor”. 
Schimbul de piaţă - îţi dau, îndărăt îmi dai - ţine de o 
anume convenţie, de îmblânzirea unei avalanşe, stihii, 
însă cu nici un chip nu-ţi oferă „fanta” prin care să treci 
„dincolo”, fantastica şansă, ca întreg, tu cu tine însuţi, 
să fii. Automat şi îndărătnic, schimbul de piaţă 
împiedică schimbul-schimbarea în care să treci şi 
deopotrivă să eşti cu tine însuţi, fiinţă reflexivă, care 
comunică, fiinţă cu însoţitor, cu „dincolo” propriu. De 
fapt şi de drept, poate măsura doar cel cu proprie 
măsură - gata să cunoască şi să şi recunoască, gata să 
mulţumească şi pentru ceea ce nu posedă încă -, cel cu 
proprie fantă.

 (După toate câte se spun, peştii, după ce au 
descoperit pământul posesiv, cu toate ale lui, iată că în 
sfârşit descopăr apa, în care - mai mult decât o imagine 
- simbolic se dizolvă însuşi cerul; ei descopăr, în ei 
înşişi, divinitatea din care toate au ieşit. Reţinem că se 
revarsă cu-adevărat numai apele în care s-a dizolvat 
cerul, şi că însuşi cerul e forma proprie, lăuntrică, apei - 
altminteri devine improprie ideea, concepţia de 
revărsare şi de mântuire.)

La bursa noului Ev şi a noii Eve de piaţă, care 
concep schimbul, cel mai bine se vinde istoria, calificata 
şi calificanta uimire de sine, contemplaţie şi intuiţie 
configurând deopotrivă chipul tău şi chipul ţării tale. 
Dar mai întâi, pe piaţă, timpul istoriei se transformă în 
bani - banul: chip al chipurilor, indiferent şi deopotrivă 
posesiv -, în cât mai mulţi bani cu care, desigur, oricine 
poate cumpăra orice prezent cu pretenţie de pretimp, 
de viitoare (ce tocmai începe) istorie. Însă posesia se 
opune cu vehemenţă uimirii, după cum indiferenţa se 
opune simultaneităţii diferenţelor specifice şi, între ele, 
comunicative, gata de a concepe - gândi, zămisli. Lucru 
ştiut: cine îşi uită uimirea - istoria intimă -, cine nu 
poate fi între două clipe strict succesive uimit, acela uită 
de sine, se vinde, devine o marfă; el nu respiră dincolo 
de respiraţie, în el nu vorbeşte şi totodată nu este ceea 
ce numim un mit. Pe piaţa de schimb a globalizării se 
vinde - tranşată, tocată, oricum subevaluată - persoana-
ţara. Aviz amatorilor. Oricum, obeza globalizare 
(incapabilă de a practica un anume mit, ci doar mita, 
corupţia) naşte pe bandă rulantă o anume specie de 
canibali, mutanţi: corupţii.

Atunci când îţi vinzi uimirea, de fapt îţi vinzi gustul 
tău propriu, însăşi capacitatea - cu criteriu lăuntric, cu 
intim orizont - căreia îi spunem cuget sau spirit de 
discernământ, chip al tău propriu. Filosofia înseamnă 
tocmai păstrarea, exersarea gustului propriu. (Prea 
adesea, în avalanşa inflaţionistă - obligatoriu 
globalizantă -, auzi de filozofia unui mijloc de transport, 
a unei frizuri, a unei ciocolate, a unei pieţe, maioneze...)

Îşi vinde chipul cine-şi vinde ţara - intima întindere, 
lăuntricul fără de sfârşit, precum cerul, şi totodată sacru 
început -, îşi vinde binecuvântarea, el singur îşi produce 
rana de ne-vindecat nici prin teroarea teribilelor 
revendicări; astfel insul devine mutant, în el însuşi fără 
de loc propriu - specific timpului reflexiv - fiind. Şi 
numai în timpul reflexiv - al duratei-suspens, de felul 
uimirii, de felul întinderii lăuntrice fără de sfârşit, gata 
de revărsare -, iată, singularul propriu conştiinţei se 
manifestă plural. Moşind pe oamenii născuţi ca din nou 
ei să se nască, înţeleptul filozof a intuit că între 
persoană şi cetate-ţară nu trebuie tăiat cordonul 
ombilical, iar pentru aceasta în Athena el a băut cupa cu 
otravă spre a potoli revărsarea mâniei, furiei mulţimii 
democratice.

Modul de a percepe - cum ai gusta cu propriu gust - 
timpul spune de la sine despre modelul relaţiilor 
subiectului, despre poziţionarea şi mişcarea, devenirea 
lui, despre stilul ori caracterul lui. În zona umană, 
ecuaţiile de incertitudine din fizica modernă par a vorbi 
transparent despre subspecia aflată la graniţa cu ADN-
ul mutanţilor. Însuşi timpul - cu viteza mai mare decât 
viteza luminii - pare a fractura traiectoria unui fulger.

Pentru cel ce cultivă-percepe începutul - adică 
pentru cel ce concepe -, timpul iese „din” el însuşi, e 
timp reflexiv. Pentru cel ce nu cultivă-percepe 
începutul, timpul iese ori, mai exact, apare „de lângă” 
el, de lângă timp, e timp succesiv. Doar subiectul care 
frecventează începutul poate fi cu mereu aruncare 
de/din sine, e cel ce purcede, ce practică purcederea, 
astfel încât viteza şi totodată poziţia lui să fie reperabile 
şi referenţiale pe dimensiunea spaţiu-timp, să fie deci 
timp reflexiv. Îşi regăsesc şi împlinesc identitatea cei ce 
ce îşi vin în sine: dăruitorii de sine, creatorii.

Pentru noua specie, de mutanţi, important însă se 
arată „datul”, ceea ce primeşti, ce iei fără a avea relaţie 
cu dăruitorul, cu semenul tău; pentru ei subiectul se 
reduce la obiect, la a avea: a smulge, a poseda. Un astfel 
de posesor devine posedat de a poseda. Peste lumină 
socotindu-se stăpân, nu-l interesează ascultarea, să 
perceapă timpul, ci doar auzirea, tunetul de după 
fulger, prefăcut obiecte de posedat. Iar fără de ascultare 
nu poate fi vorba în fond de reflexivitate, de timpul 
reflexiv, de lumina, ţara în care deplin să fii. Timpul 
reflexiv e timpul cu fantă proprie de felul începutului, e 
capacitatea de a concepe libertatea, eternitatea vie, de 
neconceput fără „celălalt”.

Economia de piaţă - adică „de tranziţie”, cu legi 
perfectibile şi nici acestea respectate - funcţionează 
globalizator, zice-se „constructiv”, în funcţie de cine şi 
cum mai trage nişte tunuri, în pusee de crasă corupţie. 
Pentru noii aleşi, parveniţi, contează ceea ce se află 
orientat în succesivitate consumistă, pe bandă, ca 
aducere şi ducere. Timpul lor, succesiv - ca într-o 
rostogolire de neoprit, la vale, mereu vărsare a 
identităţii -, iese de lângă el şi se măsoară cu mereu 
locul, cu spaţiul dintre el şi el, dintre clipă şi clipă, 
adiţionant, cu măsura neconsubstanţială lui însuşi, 
timpului.

Ca la o întâlnire, mutanţii nu tind să-i vadă timpului 
faţa; doar spatele, spaţiul. Pe ei nu-i interesează sensul, 
un anume sens al timpului, acel intim înţeles, adică 
faptul pur şi simplu cum timpul iese din el ca printr-o 
tensiune, presiune cu anume măsură, ori ca un puls 
reflexiv, cu proprie şi intimă oglindă, cu fantă totodată. 
În ceea ce face şi ce este, mutantul porneşte de lângă el, 
iar nu din el, nu cu aruncare de/din sine, cu 
generozitate, spre a face loc lăuntric şi „celuilalt”, acesta 
spre a se întâlni în chip minunat cu sine însuşi. Ba încă, 
din spaţiul-măsură dintre clipe succesive adesea 
mutantul a făcut câmpul de luptă, eşafodul pe care să-şi 
sacrifice semenul. Timpul persecuţiilor, al 
resentimentului - în care o conştiinţă exploziv-pluralistă 
(ce-şi zice „democratică”, „tolerantă”) se vrea unică - e 
mai degrabă asociat cu un loc întins nefiresc din afară 
înlăuntru, ca orice decapitare.

Nepreocupat în mod natural de a se întâlni cu el 
însuşi - de a se veni, de a-şi veni în sine -, necultivând 
prin reflexivitatea timpului începutul, mutantul nu 
manifestă nevoia de celălalt ca nevoie de sine, nu 
manifestă deci înţelegerea, ceea ce se cuvine, ca deplină 
venire cu sine într-o recunoştinţă, mulţumire. 
„Conştiinţa” sa - ce „se” vrea a fi unică şi unitară, 
despotic-teroristă - nu e decât plural devastator, vas-
spaţiu exploziv, pustiitor. Pentru un asemenea 
specimen fără de specie, fără de asemănare (sălbatică 
neasemănare), ceea ce este nu înseamnă (valoare); 
pentru el cunoaşterea nu poate fi recunoaştere, relaţie 
cu consistenţă ontologică, filială şi fiinţială, drept 
recunoştinţă: stare în care, pentru subiect, cu-noaşterea 
e naştere de sine, din nou.

Însă cu gingaşă, simţitoare nobleţe (dincolo de 
meschinăriile, de maşinile şi maşinaţiunile, de 
apucăturile zilnice de piaţă), „aruncarea de sine sau din 
sine” cultivă pentru subiect întrebarea ca răspuns, 
cultivă asemănarea neasemănării, ceea ce nu se poate 
pune şi spune pe bandă, ca ducere, ceea ce pur şi 
simplu este, e venire. Ea, această ingenuă şi asumată 
aruncare de sine sau din sine, se arată deopotrivă 
aruncare în sine, e modul de a oficia venirea - mereu 
venire şi venire în sine - a ceea ce se arată a fi „darul”, a 
fi însuşi începutul: întâlnire revelatoare, spornică, egal 
de lucru cu marca sublimă a creaţiei, valorii.

De fapt, să se arunce se dovedeşte în stare doar cel 
cu propriu loc, cu loc lăuntric, cel cu diferenţă proprie, 
cu deschidere-cuprindere, capacitate de sine. Doar cel 
ce nu doar „există”, ca parte a unui întreg, ci el „este”, 
ca parte în care întregul intră, atotinclusiv; el e „este”: 
entitatea în vie deplinătate reflexiv-pulsândă pe 
frecvenţa de undă a începutului, în aura singularităţii şi 
totodată a libertăţii cosmice, cu identitară pecete. 
Subiectul - cel ce se bazează, ca întreg, pe sine -, doar el 
experimentează (cu prospeţimea vie a riscului asumat) 
frisonul libertăţii: a pulsa cosmic, reflexiv gravitaţional. 
Pentru el, egalul - cu valoare operaţională, de lucru, 
care nu uită începutul - al identităţii articulează 
spornica şi consistenta viziune de felul logicii câmpului, 
regăsire şi totodată deschidere de sine: spre şi dinspre 
„celălalt”.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
11. Gustul de sine nu-l au canibalii

Martie 2010
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philosophia perennis

Cristina-Maria FRUMOS

ut pictura poesis

Mitul, ca şi literatura, sunt produse ale imaginaţiei, iar 
limbajul propriu îl constituie simbolul.

Textul dramatic, ca semn literar apare, în perspectivă 
semiotică, drept convergenţă a două dimensiuni: ca 
semnificat, el relevă un conţinut de sursă mitică, al cărui 
referent e esenţial antropologic şi estetic; ca semnificant, el 
trebuie considerat ca sumă de elemente lingvistice cu grad 
înalt de motivare poetică – aşa numitele simboluri artistice.

Componentă a operei dramatice, limbajul îşi 
îndeplineşte, în cazul piesei lui O'Neill, funcţia 
reprezentativă, aptă să aşeze în cadre realiste – spaţiu şi 
timp – un şir de evenimente urmând o linie şi o organizare 
antegenerate. Într-o scrisoare adresată lui Joseph Wood 
Krutch, vorbind despre Din jale se întrupează Electra, O'Neill 
subliniază necesitatea de a selecta un subiect mre pentru 
arta sa, comparabil în posibilităţile lui cu cele ale teatrului 
grecesc sau elizabetan. Tot aici, dramaturgul deplânge şi 
limitele limbajului, inadecvat unei teme cu sursa în teatrul 
poeţilor tragici.

Cu toate că simbolul este un mod de comunicare 
caracteristic poeziei lirice, el nu e mai puţin natural şi 
funcţional la nivelul discursului dramatic, fiind prezent la 
Cehov, Beckett, Ionesco, T. Williams, cel din urmă opinând 
undeva că, dacă e folosit cu consideraţie, simbolul e 
susceptibil de a fi cel mai pur limbaj dramatic.

Esenţa „formei poetice” a trilogiei Din jale se întrupează 
Electra o constituie simbolismul, iar cea a „tehnicii 
simbolice” se concentrează în sinteza simbolurilor cu 
metaforele şi cu măştile, cu adaosul repetiţiilor verbale, al 
unor clişee, al dialogului în adâncime şi a solilocviilor – 
toate distilate în ceea ce Prasad numeşte „proiectul 
realităţii reale” oniliene. O explicaţie exterioară privind 
aplicaţia dramaturgului american pentru exploatarea 
potenţialităţilor simbolului artistic ar putea fi (şi) aceea că, 
în perioada anilor 20, 30 ai secolului trecut, simbolismul 
încă mai colora peisajul intelectual al timpului, astfel încât, 
tradiţia acestui curent artistic şi literar a putut găsi un 
răspuns convingător în arta dramatică a lui Eugene 
O'Neill: „Aptitudinea pentru simbolic este leimotivul 
căutării lui Eugene O'Neill pentru o formă concretă 
congruentă cu viziunea sa poetică”.

O serie de simboluri complexe, cu o structură bogată, 
contribuind la construcţia mesajului – mai ales prin faptul 
recurenţei lor – vin să fundamenteze o structură de 
adâncime a sensurilor cu care dramaturgul a investit 
tradiţionala reprezentare a mitului Atrizilor, descompus în 
atâtea mituri literare specifice: mitul Electrei, mitul lui 
Oreste, mitul Ifigeniei etc.

Simbolurile asupra cărora ne vom concentra interesul 
ca surse principale ale poeticităţii, pe lângă o semnificaţie 
arhetipală, primară posedă calitatea de a fi îmbogăţite la 
nivelul semnificaţiilor odată trecute prin filtrul ştiinţei 
moderne a psihanalizei.

În mod cert, nimic din atmosfera de legendă antică nu 
supravieţuieşte în simboluri ca „marea”, „casa” sau „insula” 
oniliene. În acest sens, opinăm că alegerea acestor 
simboluri, şi nu a altora, ca schelă de rezistenţă a viziunii 
tragicului onilian, riscă o anumită impresie de 
artificialitate, trădează o linie tezistă şi o atitudine 
ambivalentă a dramaturgului în raport cu teoria 
complexelor psihanalitice. În ciuda acestor scăderi, 
simbolurile menţionate reprezintă „imagini ale peisajului 
mental onilian – simboluri sintetice provenind din 
chinurile şi extazele sale, amintirile sale personale şi 
rasiale, situaţie socială şi conştiinţă culturală.”

„Marea” are o influenţă semnificativă asupra Mannon-
ilor, fiind sugerată de afacerea familiei – construcţia de 
vapoare. În plus, fapt deloc întâmplător, scena de pe 
corabia „Vânturi călătoare” e situată în centrul operei – 
actul IV – Prigoniţii. De-a lungul piesei „marea” trimite la 
realitatea altei lumi; e locul frumuseţii, al regenerării 
sufleteşti.

Adam a navigat pe mare mai bine de 17 ani, dar 
efectele trecutului asupra tânărului sunt vii. Marea nu a 
adus cu ea uitarea. Marea e iluzie. Răzbunarea împotriva 
lui Ezra ar fi trebuit să aibă drept urmare plecarea sa pe 
mare împreună cu Christine, „fuga” de mânia Laviniei, 
dar, aşa cum va declara Adam înainte să fie ucis de Orin, 
„marea nu e pentru cei laşi”. O altă conotaţie pe care o 
dezvoltă simbolul „mării” provine din specificul mişcării 
continue a apei marine, expresie a unui suflet viu, 
neliniştit, eliberat de complexe şi legităţi morale, sociale, 
ori de mentalitatea puritană. Cuvintele, dar şi notele triste 
de lamento ale cântecului marinăresc „Shenandoah” 
transmit acelaşi dor nemărginit pentru râu, care 
corespunde dorului de „mare”: „simbolismul este al 
dorinţei pentru moarte psihologică şi renaştere în uterul 
mamei” într-o perspectivă oniliană.

Un alt simbol complex, recurent, cu grad sporit de 
contribuţie e „casa”. Locuinţa Mannon-ilor, cu arhitectura 
sa de templu grec după moda primei jumătăţi a secolului 
al 19-lea, e învăluită într-o lumină sumbră, care, aşa cum 

notează dramaturgul în didascalie, accentuează cenuşiul 
zidurilor, verdele obloanelor, negrul şi verdele bradului. 
Varietatea de culoare nu are atât semnificaţia unui văl 
aruncat asupra unei realităţi exterioare, după specificul 
tehnicii simboliştilor, cât aceea de a esenţializa natura unei 
atmosfere domestice, intrafamiliale.

Departe de a se constitui într-un topos idilic, casa 
familiei Mannon e o zonă conflictuală, de disconfort şi 
dezechilibru psihologic al membrilor ei. Nici în război şi 
nici acasă comunicarea nu este posibilă, iar confesiunea 
eşuează. Abaterea dramaturgului de la investirea 
simbolului „casa” cu semnificaţiile consacrate  susţine 
metoda sa realistă pe de o parte, şi justifică fapte ori 
potenţează trăiri şi impulsuri ale subconştientului, pe de 
altă parte. „Acasă” devine aşadar spaţiu al alienării şi 
dorului de evadare fizică şi morală din anchiloza spiritului 
puritan sau de eliberare a forţelor vitale pe insule 
binecuvântate. 

„Casa” e bântuită – e construită pe ura lui Abe Mannon 
împotriva fratelui său, David – e o „casă”- cavou în care 
Mannon-ii şi-au îngropat destinele. Simbol cu un efect 
artistic deplin, datorită ambiguităţii pe care o poartă, „casa 
Mannon se iveşte din contextul dilemei omului modern ca 
o pervertire grotescă a sensului grec al vieţii”. „Acasă” 
concetrează totodată în esenţa sa semantică şi ideea 
rătăcirii continue a omului în propriul labirint psihologic 
ori în reţeaua de relaţii cu cei din jur, revelând istoriile 
individuale care determină dezmoştenirea celor ce locuiesc 
acolo.

Tendinţele inconştiente spre trăirea erotică autentică, 
nesuprimată de barierele moralei puritane sunt, de o 
manieră sau alta, formulate de toţi protagoniştii cu 
aparenţă de mască ai trilogiei în termenii călătoriei spre 
„insula” fericirii. Fiecare dintre cupluri: Ezra-Christine, 
Adam-Christine, Orin-Christine, Lavinia-Orin tânjeşte 
după mortea psihologică şi după renaşterea sub zodia 
iubirii. Insula Mării Sudului e chemată să actualizeze 
semnificaţiile unui topos edenic – Edenul Mannon-ilor – 
libertatea credinţei, puritate, securitate, frumuseţe, 
eliberare, dorul pentru primitiv. În perspectivă 
psihanalitică, „insula”, conform unei notaţii a 
dramaturgului – e un simbol al mamei, dor pentru 
libertatea prenatală necondiţionată de frică: „Insulele 
variază în semnificaţie odată cu personajele individuale, 
dar ele întotdeauna acţionează ca un simbol-mamă 
reprezentând cea mai adâncă parte a lumii interioare”. În 
această optică, dorul de moarte psihologică îi 
caracterizează pe Orin, dar şi pe Adam şi Christine, după 
uciderea lui Ezra, în timp ce dorul de primenire sufletească 
îi caracterizează pe Ezra, întors din război, cu o viziune 
nouă asupra existenţei, şi pe Lavinia – după „prigonirea” 
mamei. Inspirat în construirea imaginii Insulelor 
Binecuvântate – ca spaţiu al uitării – de partea a II a  a 
lucrării lui F. Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra, O'Neill a 
construit de fapt o imagine a păgânismului în contrast cu 
mentalitatea societăţii americane a momentului. Alison 
Burke îl consideră drept un „stereotip rasist” care ignoră 
complexitatea societăţilor diferite, iar în ce priveşte nevoia 
psihologică de a exprima iubirea simbolizată de jindul 
pentru o existenţă păgână fericită, „insula” e 
neconvingător folosită ca factor psihologic hotărâtor. 
Totuşi, trebuie subliniat că la O'Neill păgânismul e 
cronotop al libertăţii iubirii, exprimând iubirea sexuală, ca 
impuls vital.

Din seria de simboluri cu o relevanţă contextuală, 
reţinem „portretele” Mannon-ilor care statuează un destin 
implacabil şi o memorie vie a trecutului; „florile” – eternă 
metaforă ambivalentă a delicateţii sentimentelor şi a 
perisabilităţii lor, a frumuseţii vieţii şi a morţii 
necruţătoare. De exemplu, Lavinia îi cere grădinarului Seth 
să umple casa cu flori înainte de ultima vizită a lui Peter, 
entuziastă la gândul nuntirii, după cum, odată părăsită de 
Peter, şi asumând responsabilitatea vinei în numele ei şi al 
tuturor Mannon-ilor, ea va cere ca toate florile să fie 
aruncate afară. Separarea Laviniei de lume e marcată, 
simbolic, şi prin imaginea obloanelor bătute în cuie. 
Aşezată într-un limbo al existenţei – pe pragul iadului, prin 
actul deliberat al încarcerării, Lavinia închide în beznă şi 
uitare, întreaga istorie a familiei.

Am văzut aşadar că simbolurile analizate sugerează 
forţă, proiectează stări, comunică experienţe trăite sau doar 
visate. Relevanţa acestora, în ansamblul semnificaţiilor 
degajate, constă în participarea la poeticitatea limbajului 
trilogiei şi la producerea efectului de pathos.

Remarcăm şi câteva particularităţi formale ale 
limbajului piesei, un anumit ritm frânt al frazei, cu sursa în 
bogata utilizare a interogaţiilor, a exclamaţiilor şi  a 
interjecţiilor exclamative de tipul: „Ah”, „Psstt” etc., dar şi 
recurenţa unor clişee în vorbirea personajelor: „Pentru 
numele lui Dumnezeu”, „Doamne”, „Slavă Domnului”, 
„Doamne, Dumnezeule”.

Mulţumindu-se să lase cuvintele cât mai exacte şi 
expresive întru perceperea sensurilor, dar scormonind spre 
a înţelege natura umană prin intermediul imaginii poetice 
ori al simbolului, O'Neill constuieşte prin limbaj un 
univers în care sunt puse în joc idei, trăiri, conştiente şi 
inconştiente, aspiraţii nobile şi impulsuri primare.

Particularităţile limbajului dramatic în
„Din jale se întrupează Electra”, 
de E. O'Neill

Martie 2010

A scrie astăzi despre magie, într-o revistă de cultură, 
poate părea, la o privire superficială, cel puţin deplasat dacă 
nu de-a dreptul...indecent, mai ales într-o vreme cînd 
paginile de publicitate ale multor cotidiene ne îndeamnă să 
consultăm "reginele magiei" pentru a fi ajutaţi în orice 
domeniu. Este lesne de înţeles că atunci cînd atenţia celor 
mai mulţi se îndreaptă spre o astfel de înţelegere a 
termenului magie, şansele de a-i convinge că se află în faţa 
unui domeniu de autentică spiritualitate scad simţitor, 
rămînînd speranţă că oamenii de bună credinţă vor citi şi 
vor căuta să înţeleagă înainte de a respinge. Ca şi în cazul 
flăcării violet discuţia a căzut în derizoriu, în această cădere 
fiind antrenat şi termenul, dar şi înţelesul comun al 
esoterismului.  

Copii ai unui Iluminism din care au reţinut o găunoasă 
materialitate a lumii, oamenii de astăzi, în cea mai mare 
parte amatori de idei gata făcute, rareori manifestă interes 
pentru a trece dincolo de pojghiţa extrem de fragilă a unor 
informaţii care nu ...informează, dar fac mai rău deformînd. 
Amintesc celor care văzînd titlul articolului m-ar putea 
acuza de o uşoară frivolitate că în Dictionnaire critique de 
l'ésotérisme (Presses Universitaires de France, 1998), una 
dintre dintre cele mai serioase lucrări în domeniu, 
termenului de magie îi sînt acordate 24 de pagini, în 
articole despre prezenţa acestui fenomen în Africa, Egiptul 
faraonic, Islam, Occidentul medieval şi modern, Roma 
antică. Articolul despre magia în Occident este cel mai 
amplu şi aduce în prim plan necesitatea definirii acestui 
fenomen ca o artă (ars magica) de a acţiona asupra lumii 
înconjurătoare şi de a o modifica; acelaşi articol aminteşte 
şi cîteva mari personalităţi ataşate domeniului: Roger 
Bacon, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Johannes 

Reuchlin, Cornelius Agrippa 
von Nettesheim, Paracelsus, 
John Dee sau Robert Fludd.   

Acest preambul, ca şi 
rîndurile care urmează, au fost 
prilejuite de o recentă apariţie 
purtînd marca Editurii Herald: 
Cornelius Agrippa von 
Nettesheim – Magia naturală. 
Filosofia ocultă sau magia 
(Cartea I), traducere, note, 
comentarii şi anexe de Maria 
Genescu, colecţia "Quinta 
essentia", 2010, 320 p.  Agrippa 
von Nettesheim, născut la Koln 
în 1486, a studiat la Paris, apoi 
a îndeplinit diverse activităţi 

sau a căltorit la Torino, Metz, Geneva, Lyon, Fribourg, 
Anvers, Koln, pentru ca în 1535 să revină la Grenoble unde 
avea să şi moară în acelaşi an. Această neîncetată mobilitate 
nu l-a împidicat să scrie o operă considerabilă, filosofică, 
medicală, teologică. În lucrarea sa De occulta philosophia 
libri tres, Agrippa a căutat "să purifice magia şi să îi 
restaureze reputaţia. Profund influenţat de neoplatonismul 
florentin el s-a străduit să debaraseze vechea magie de 
"impurităţile" care au desfigurat-o şi să facă să se 
regăsească în ea o înaltă şi sfîntă filosofie", scria Jean 
Céard în articolul despre Agrippa din Les Oeuvres 
philosophiques, PUF, 1992.

În viziunea lui Agrippa, lumea se prezintă sub trei 
aspecte: elementalul, cerescul şi intelectualul, magicienii 
încercînd să descopere virtuţile lumii elementelor, să 
ajungă la cunoaşterea viruţilor cereşti, pentru ca în final să 
dobîndească certitudinea cunoaşterii acestor lucruri "prin 
ritualuri sfinte şi religioase, precum şi cu ajutorul puterilor 
diferitelor inteligenţe superioare". Astfel înţelegem de ce 
Agrippa şi-a împărţit lucrarea în trei cărţi: prima cuprindea 
magia naturală, a doua magia cerească, iar a treia magia 
ceremonială. Ce înţelege Agrippa prin magie? Definiţia cea 
mai grăitoare îi aparţine cărturarului renascentist: "Magia 
este un har ce are o putere foarte mare, căci ea este plină de 
mistere limpede revelate şi care presupune o cunoaştere 
profundă a celor mai tainice dintre lucruri, a firii lor, a 
puterii, a calităţii, a substanţei, a efectelor acestora, a 
deosebirilor precum şi a raporturilor dintre ele (...). Or, 
aceasta este adevărata ştiinţă, filosofia cea mai înaltă şi mai 
plină de mister. Într-un cuvînt, magia reprezintă 
desăvîrşirea şi împlinirea tuturor ştiinţelor naturii, căci 
orice filosofie bine întemeiată are ca părţi fizica, 
matematica şi teologia".  În Magia naturală, Agrippa face 
aprecieri asupra Elementelor, genurilor alcătuirii lor, 
virtuţilor oculte ale lucrurilor, despre materie, despre 
pasiunile sufletului sau virtuţile cuvintelor. 

Pledoaria noastră nu este pentru practici oculte ( un alt 
termen greşit înţeles), ci pentru a înţelege maniera în care 
era văzută lumea în plină Renaştere; o altă Renaştere decît 
cea cu care s-au obişnuit mulţi dintre noi. Este meritoriu 
efortul Editurii Herald de a oferi traduceri ale unor lucrări 
esenţiale din domeniul esoterismului; este suficient să 
amintim Ars Alchimica de Paracelsus, Rosarium 
philosophorum, Cartea figurilor hieroglifice de Nicolas 
Flamel, sau Monada hieroglifică de John Dee. Meritorie 
este şi traducerea pe care a făcut-o Maria Genescu, aflîndu-
ne în faţa unei lucrări nu tocmai uşor de tălmăcit, sensul 
multor termeni evoluînd în cele cinci veacuri trecute de la 
prima publicare a cărţii lui Agrippa; traducerea este însoţită 
de ample şi lămuritoare note, comentarii şi anexe. 

Despre magie, fără ură...
Bogdan Mihai MANDACHE
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În toate tradiţiile spirituale scara simbolizează 
ascensiunea, progresul, perfecţionarea. Scara apare 
deopotrivă în mitologii, dar şi în marile religii, 
devenind în timp şi motiv literar sau artistic. "Scara 
este simbolul progresiei către ştiinţă, al ascensiunii 
către cunoaştere şi transfigurare. Scara este un simbol 
ascensional clasic, desemnînd nu doar urcarea întru 
cunoaştere, ci o elevaţie integrată a întregii fiinţe. Ea 
ţine prin natura sa de axa lumii, de verticalitate şi de 
spirală", afirmă autorii celebrului Dicţionar de simboluri.   

Pentru lumea creştină, scara este un simbol pentru 
ceea ce leagă 
pămîntul de cer, iar 
imaginea cea mai 
cunoscută este cea a 
visului lui Iacov din 
Facerea: "Ajungînd 
însă la un loc, a 
rămas să doarmă 
acolo, căci asfinţise 
soarele. Şi luînd una 
din pietrele locului 
aceluia şi punîndu-
şi-o căpătîi, s-a culcat 
în locul acela. Şi a 
visat că era o scară, 
sprijinită pe pămînt, 

iar cu vîrful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se 
suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în 
capul scării şi i-a zis: "Eu sînt Domnul, Dumnezeul lui 
Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! 
Pămîntul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi." 
Unul din ecourile literare ale visului lui Iacov îl găsim 
în Paradisul lui Dante: "O scară 'n faţă cum în soare-o 
are/ curatul aur, am văzut, şi naltă/ cum n'aveau ochi 
spre-atît de sus urcare.// Pe-ai ei fuşcei în jos vedeam 
cum saltă/ atîtea lămpi, că 'n cer cîte-s aprinse/ păreau 
că-s strînse toate-aci 'ndeolaltă".   

În toate marile religii, misticii au căutat calea 
apropierii de Divinitate; prin credinţă, marii mistici au 
cunoscut Divinitatea. Grigore de Nazianz spunea: "Ce 
este acest nou mister care mă preocupă? Mă simt mic şi 
mă simt mare, liniştit şi exaltat, muritor şi nemuritor, 
pămîntesc şi ceresc. Împărtăşesc condiţia lumii de jos şi 
pe cea a lui Dumnezeu, pe cea a cărnii şi pe cea a 
spiritului", iar în Upanişade găsim acest îndemn: "Cînd 
cineva se ridică deasupra lui Eu, mie şi al meu, Atman 
se evelează ca adevăratul Sine"; misticii islamici 
vorbesc despre totalitatea fiinţei care include şi o altă 
persoană, o parte transcendentă care ne rămîne 
invizibilă; misticismul iudaic aminteşte trei naturi 
umane: una care reprezintă totalitatea psiho-fizică a 
omului, o alta preocupată exclusiv de cunoaşterea 
mistică, iar a treia reprezintă starea intermediară, care 
implică puterea de a distinge între bine şi rău.

Dar ascensiunea către esenţă cere din partea celui 
care porneşte la un asemenea drum să se detaşeze de 
ceea ce îl leagă de lumea exterioară; Ioan al Crucii 
spunea: "Este clar că dorinţele chinuie şi obosesc 
sufletul; fiindcă sînt ca nişte copii neliniştiţi şi 
nemulţumiţi", iar un mistic iudaic spunea că "trupul 
este preocupat de interesul pentru propria bunăstare. 
Aici se află cauza primară a distrugerii şi a morţii în 
cazul uamnităţii; tot aici este cauza inevitabilei 
nelinişti, a necazului şi frămîntării sufletului". Ca 
simbol religios, scara este considerată una din etapele 
vieţii spirituale, una din imaginile favorite ale vieţii 
spirituale în mediile monastice. Cel mai lung capitol 
din Regula sfîntului Benedict este consacrat "scării 
umilinţei"; nu este vorba numai de a urca pe această 
scară, ci mai ales de a ţine seamă din ce este ea 
constituită: barele verticale ale scării sînt corpul şi 
sufletul, iar treptele sînt gradele de umilinţă. Cele 12 
trepte sînt calităţile esenţiale ale vieţii monastice aşa 
cum o înţelegea Sf. Benedict; amintim cîteva: frica de 
Dumnezeu, absenţa ambiţiei personale, supunerea în 
faţa superiorului, răbdare în faţa dificultăţilor, 
umilinţa interioară sinceră, respectarea regulii, tăcerea, 
scurtimea vorbii cînd este cazul. După ce  a construit 
această scară, călugărul va fi capabil să înceapă 

ascensiunea şi să ajungă la perfecta iubire a lui 
Dumnezeu. Şase secole mai tîrziu, Bernard de 
Clairvaux va interpreta scara lui Benedict în tratatul 
său Les degres de l'umilite et de l'orgueil, în care a făcut 
mai mult decît o ascensiune, care merge de la umilinţă 
la contemplare prin iubire, şi va adăuga o scară a 
orgoliului.  

În tradiţia creştină orientală, "scara" monastică cea 
mai influentă este Scara dumnezeiescului urcuş a lui Ioan 
Scăraru, carte care se citeşte cu precădere în Postul 
Paştelui, sf. Ioan Scărarul fiind celebrat în a patra 
duminică a Postului, dar şi pe 30 martie. Teologii sînt 
de acord, indiferent de confesiune, că scrierea lui Ioan 
Scărarul, trăitor pe muntele Sinai în prima jumătate a 
secolului al VII-lea, este mai elaborată decît cea a sf. 
Benedict, are 30 de trepte ale desăvîrşirii, fiind cu 
adevărat o expresie  a progresului spiritual, 
propovăduind renunţarea, detaşarea, cultivarea 
virtuţilor necesare vieţii monastice ( supunere, 
penitenţă, gîndire asupra vieţii de apoi), a simplităţii, 
umilinţei şi discernămîntului. Ajuns la acest stadiu, 
călugărul poate trece la contemplare, la deplina linişte 
sufletească, la iubirea prin rugăciune şi stăpînirea 
desăvîrşită a pasiunilor. În cartea sa Erminia picturii 
bizantine, Dionisie din Furna, important iconograf grec 
de la Athos, scrie la vieţile sfinţilor: "Ioan Scărarul, 
bătrîn cu barba mare, zice: "Ca pe scară te înalţi în 
virtute, mintea urcînd-o în treze cugetări." În aceeaşi 
carte de pictură, Dionisie din Furna a redactat un 
paragraf despre Scara cea care mînuie sufletul şi urcă 
la ceruri: "Sus, în cer, Hristos şi dinaintea lui, pe 
treapta cea mai de sus a scării Sf. Ioan Scărarul întinde 
mîinile către Hristos, privind la dînsul; iar Domnul, 
întinzînd o mînă, îl prinde cu bucurie, iar în cealaltă 
mînă ţinînd o cunună de flori de toate culorile i-o aşază 
pe creştet, zicîndu-i: "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi eu vă voi odihni pe voi" (Matei 11,28). Şi 
sub scară o mulţime de diavoli care zboară şi îi trag pe 
monahi de rase; pe unii îi apucă, fără a răzbi să-i 
doboare, pe alţii îi depărtează de scară; pe alţii încă, 
aproape că izbutesc a-i prăbuşi; dar unii sînt doborăţi 
de pe scară cu totul.(...) Uită-te la scara către cer 
îndreptată,/ şi cugetă drept la temeliile virtuţilor. 
Aşadar, fugind cu grabă de viaţa cea deşartă,/ la scară 
mergi şi urc-o cu strădanie multă;/ şi, avînd într-ajutor 
cetele îngereşti, tu 
putea-/te-vei scutura 
de tovărăşia 
diavolilor haini,/ 
pentru ca, urcîndu-te 
la porţile cereşti,/ să 
primeşti cunună din 
mîna Domnului."   

Imaginea scării 
din visul lui Iacov 
avea să dăinuie şi să 
se regăsească în 
diverse reprezentări 
artistice unde 
reprezintă viaţa 
umană, într-o 
perpetuă ezitare între 
tendinţe salvatoare şi 
înălţătoare şi acţiuni degradante. Este ceea ce spunea şi 
Platon în Phaidros: "Cînd sufletul e desăvîrşit şi bine 
înaripat, se ridică în văzduhuri şi stăpîneşte peste 
lumea întreagă; însă, de îndată ce şi-a pierdut aripile, 
el rătăceşte pînă ce dă peste tăria unui lucru de care se 
anină." În misterele lui Mithra, scara are şapte trepte, 
fiecare alcătuită dintr-un metal diferit atribuit cîte unei 
planete; urcînd această scară ceremonială, iniţiatul 
străbătea efectiv cele şapte ceruri, ridicîndu-se astfel 
pînă la Empireu, avea să spună Eliade pe urmele lui 
Celsus. Tot o scară cu şapte trepte, dar de această dată 
o scară dublă, apare şi în iniţierea Cavalerului Kadosh. 
Pe una din laturi (Oheb Eloah-iubirea de Dumnezeu) 
sînt gravate şapte virtuţi, în vreme ce pe cealaltă ( 
Oheb Kerobo-iubirea aproapelui) sînt înscrise cele 
şapte arte liberale. După  Le Tuileur, scris de Vuillaume 
în 1820, pe coloana de Miazăzi pe fiecare din cele şapte 
trepte este  încrustată în ebraică cîte o virtute: Tsedakah, 
dreptatea; nici o operă umană nu se poate întemeia pe 
injustiţie, dreptatea trebuie să se supună legii morale, 
legii iubirii; cavalerul Kadosh aflat pe această treaptă 
devine un om drept, fidel lui Dumnezeu. Schor Laban, 

candoarea, sufletul curat; este una din interpretările 
mai potrivite, căci în sens literal traducerea este "taurul 
alb" în care unii au văzut forţa şi inocenţa templierilor; 
este un simbol al sacrifiuciului animalităţii. Mothek, 
dulceaţa; este o trimitere evidentă la dulceaţa fructelor 
amintită în Biblie ( "Să stau la umbra mărului îmi 
place, dulce este rodul lui în gura mea"- Cîntarea 
cîntărilor, "Să-mi las eu oare dulceaţa mea şi fructul 
meu cel bun şi să mă duc să cîrmuiesc copacii?"- Cartea 
judecătorilor), fructul acţiunii cavalerului Kadosh 
trebuie să fie dulce. Emounah, buna credinţă, credinţa; 
este una din virtuţile teologale fără care ascensiunea 
spre spiritualitate nu poate avea loc. Hamah Scheal, 
măreţia muncii, munca neobosită; fără o muncă 
perseverentă ascensiunea spre perfecţiune este de 
neconceput. Sebel, răbdarea în adversitate; urmarea 
logică a precedentei trepte. Khokhmah, Binah,Tebounah, 

înţelepciune, 
inţelegere, 
comprehensiune; 
primii doi termeni 
sînt două sefiroturi 
precedînd Kether, 
Coroana. Accesul la 
treapta cea mai 
înaltă, Coroana, este, 
pentru cabalişti, 
dincolo de 
posibilităţile 
spiritului uman.

De partea 
cealaltă a scării 
Cavalerului Kadosh 
sînt treptele pe care 

sînt înscrise numele celor şapte arte liberale, evident în 
pandant cu virtuţile amintite.  Textul fondator al 
artelor liberale este Nunta lui Mercur cu Filologia, scris 
de Martianus Capella la începutul secolului al V-lea. El 
a dat lista celor şapte arte liberale şi le-a fixat definitiv. 
Înaintea sa, sf. Augustin considera că cele şapte arte 
liberale conţin aproape toate cunoştinţele pe care le 
poate dobîndi un om. Evident nu era vorba de o 
cunoaştere profană, ci de una metafizică care îngloba 
artele cuvîntului (trivium): gramatica, retorica, logica, şi 
ştiinţa numerelor (quadrivium): aritmetica, geometria, 
muzica, astronomia. Cele şapte arte liberale sînt citate 
în numeroase texte ale vechilor zidari, dar grăitoare 
sînt definiţiile date acestor arte în Vechile Îndatoriri, 
denumire sub care sînt cunoscute îndeosebi 
manuscrisele Regius şi Cooke. Iată, pe scurt, cum sînt 
definite artele liberale în manuscrisul Cooke: "pentru 
cea care este prima şi care este fundamentul ştiinţelor 
are ca nume gramatica, ea te învaţă să vorbeşti corect şi 
să scrii bine; a doua este retorica şi ea te învaţă să 
vorbeşti frumos şi cu graţie; a treia este dialectica şi 
această ştiinţă te învaţă să distingi adevărul de fals şi 
este de obicei numită arta sofistică; a patra se numeşte 
aritmetica ce te învaţă arta numerelor, cum să calculezi 
şi să socoteşti toate lucrurile; a cincea, geometria care te 
învaţă toate dimensiunile şi măsurile calculul greutăţii 
ştiinţelor de orice fel; a şasea este muzica ce te învaţă 
arta de a cînta după note pentru voce, orgă, trompetă 
şi harpă, dar şi la orice alt instrument; a şaptea este 
astronomia care te învaţă cursul soarelui şi al lunii ca şi 
al altor stele şi planete de pe cer". În Evul Mediu cele 
şapte arte liberale acopereau întreaga cunoaştere, 
evident cea care era în afara teologiei şi a dreptului 
canonic.                     

În desenul acestei scări misterioase a Cavalerului 
Kadosh, gramatica corespunde treptei de sus a 
virtuţilor. Deviza celui care urcă această scară este Nec 
plus ultra, deasupra nu mai este nimic. Ce-şi poate 
dori mai mult cel pornit pe drumul perfecţiunii decît 
să trăiască practicînd virtutea şi cunoscînd cele şapte 
arte liberale? Dar drumul său spre perfecţiune s-a 
încheiat odată ajuns în vîrful scării? Pelerinul ajuns 
după un lung periplu la Compostella rămîne acolo 
pentru a vedea Calea lactee coborînd spre ocean? Cel 
pornit pe drumul iniţierii, pelerinajul, călătoria, 
ascensiunea, sînt etape ale parcursului iniţiatic, reface 
drumul pentru a reveni între ai săi şi a le servi drept 
pildă a drumului care trebuie făcut, a probelor care 
trebuie trecute, revenirea fiind o nouă ascensiune care 
îl apropie de Adevărul căutat. 
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Unul din marile câştiguri ale epocii moderne, de 
astăzi, este fără îndoială internaţionalitatea culturii 
şi a creaţiei. Schimbul cultural, de artă şi idei, 
orientarea spiritului în sens umanist, aplecarea 
înţelegătoare asupra realizărilor deosebite, uneori 

chiar opuse, 
constituie 
caracteristica 
fundamental
ă a vremii 
noastre în 
care trăim. 
De mai bine 
de două 
decenii, am 
început să ne 
dăm seama 
de 
necesitatea şi 
utilitatea, 
atât 
înlăuntru cât 

şi în afară, a acestor schimburi. Tot în acest sens sunt 
şi expoziţiile, simpozioanele, întâlnirile culturale 
tematice sau cele din planul educaţional. Şi, dacă, în 
aceste manifestări, valorile şi realizările sunt 
deosebite, de cele mai multe ori bune, alteori mai 
puţin, dar rămân, întotdeauna bunele intenţii şi 
frumoasele realizări.

Pe această linie se înscrie Simpozionul 
Internaţional Arta şi Tradiţia în Europa, ediţia a I-a, 
din luna februarie a acestui an, organizat de: 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Casa Corpului 
Didactic, Complexul Muzeal Moldova, Muzeul 
Etnografic al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici, 
Centru de Studii Europene, Asociaţia Meşterilor 
Populari din Moldova, Fundaţia EuroEd, Liceul 
Vasile Alexandri, Şcoala Nicolae Iorga şi Şcoala Titu 
Maiorescu toate instituţii din tradiţionalul centru 
cultural ieşean. Referent ştiinţific la această amplă 
manifestare a fost prof. univ. dr. Constantin Tofan, 
de la Universitatea de Arte George Enescu – Iaşi, 
artist plastic şi preşedintele U.A.P. – Iaşi, iar 
consultant de proiect etnograful Marcel Lutic, de la 
Muzeul Etnografic al Modovei - Iaşi şi preşedintele 
Asociaţiei Meşterilor Populari. Coordonarea 
proiectului a fost asigurată de către prof. Carmen 
Sîrbu, de la Şcoala Nicolae Iorga – Iaşi şi, o 
contribuţie însemnată a venit din partea prof. Lidia 
Andronache, director al C.C.D. - Iaşi.

Simpozionul Internaţional Arta şi Tradiţia în 
Europa s-a desfăşurat în două secţiuni şi un salon 
expoziţional de artă plastică Ritmuri Atemporale. 
Secţiunea a I-a s-a dezvoltat în cadrul unei sesiuni 
de comunicări ştiinţifice susţinută de cadre didactice 
din învăţământul preuniversitar şi universitar, unde 
au fost prezentate şi consemnate în volumul de 
studii de specialitate Arta şi Tradiţia în Europa (480 
pagini), 160 de lucrări tematice (8 internaţionale, 14 
universitare, 138 preuniversitare), iar ca moderatori 
ai acestui demers au fost desemnaţi: asistent univ. 
drd. Adina Tofan - Enache – Universitatea de Artă 
George Enescu – Iaşi, şi prof. dr. Teodor Haşegan – 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă – Iaşi.  
Secţiunea a II-a s-a adresat elevilor şi a cuprins un 
inedit concurs tematic de arte plastice şi fotografie 
artistică, la care au participat 430 de elevi, din toate 
categoriile de vârstă, şi au fost atribuite 150 de 
premii. Lucrările premiate au fost panotate, în sala 
festivă a C.C.D. – Iaşi, iar profesorii îndrumători au 
fost consemnaţi pe diplomele primite de elevii lor. 
Programul Simpozionului a mai cuprins: o lansare 
de carte semnată Marcel Lutic. Timpul sacru. 
Sărbătorile de altădată, prezentare susţinută de 
cercetător univ. dr. Lucia Cireş şi de către etnograful 
Vasile Munteanu, director la Direcţia de Cultură – 

Iaşi şi al patrimoniului Cultural Naţional – Iaşi; 
vernisajul expoziţiei de artă plastică Ritmuri 
Atemporale, prezentat de prof. univ. dr. Constantin 
Tofan şi lector univ. dr. Horia Costin Chiriac; un 
recital de vioară susţinut de Iulia Vagner, de la 
Filarmonica Moldova – Iaşi; o paradă a costumelor 
populare vechi, prezentată de Muzeul Municipal – 
Paşcani şi Grupul Şcolar  Unirea – Paşcani; o 
miniparadă Eco de inspiraţie folk, prezentată de 
Şcoala Gâşteşti (Paşcani) şi expoziţia de pictură 
Concret şi Efemer, semnată Mariea Boz, pe simezele 
Galeriei de Artă Cupola.

                                                             *
Influenţele şi interferenţele artistice, atunci când 

sunt echilibrat dozate, au un rol benefic, pentru 
artist şi sunt apreciate de iubitorii de artă, cel puţin 
atunci când acestea nu umbresc personalitatea 
creatoare, ci, dimpotrivă o reliefează. Influenţele 
artistice contemporane sunt inerente, deoarece în 
zilele noastre asistăm la mari acumulări de valori, 
dar ele trebuie să vină ca o asimilare nu ca o 
subscriere. De altfel, acest aspect constituie şi una 
din trăsăturile fundamentale ale Şcolii de artă 
românească din perioada interbelică; ele se regăsesc 
şi astăzi în arta noastră plurivalentă şi, este 
interesant de notat că drumul artiştilor autentici, de 
astăzi, se defineşte prin orientări şi preferinţe 
succesive marcate de-a lungul evoluţiei creatoare.

Aceasta ar fi una din ideile de referinţă care 
uneşte, pe plan creator, grupul artiştilor expozanţi ai 
Salonului Ritmuri Atemporale, din cadrul 
Simpozionului Internaţional Arta şi Tradiţia în 
Europa, prezentat pe simezele Galeriei de Artă de la 
Casa Corpului Didactic – Iaşi, de un grup alcătuit 
din treizeci de artişti – profesori (aproape în 
exclusivitate), abordând genurile picturii, graficii, 
sculpturii şi al artelor decorative. Salonul 
expoziţional a prilejuit şi o nouă confirmare a 
bunelor relaţii, cultural – artistice, dintre România şi 
Republica Moldova, relaţii ce evocă, după cum bine 
ştim cu toţii, interferenţe mult mai vechi şi trainice.

Prin artiştii prezenţi, la inedita expoziţie, iubitorii 
de frumos au posibilitatea să ia contact nemijlocit cu 
universul specific al unei autentice şcoli de artă 
ieşeană, marcată cu vigoare de vechi tradiţii şi valori 
moldave. De asemenea, expoziţia profilează şi un 
filon component al U.A.P. – Iaşi, o uniune care, 
legată organic de arta şi cultura românească, 
exprimă un fond de sensibilitate specifică, acea 
vocaţie pentru frumos, în care Nicolae Iorga vedea 
semnele vii ale sufletului poporului nostru, cu 
trăsăturile lui autentice, care au fost păstrate cu 
fidelitate de-a lungul întregii noastre existenţe 
istorice. Aşadar, concentrând tradiţiile artei 
medievale şi populare, artele vizuale de la noi 
întrunesc o sinteză autentică între valorile de 
sorginte naţională şi marile valori europene, 

realizând 
astfel, o 
amplă şi 
permanentă 
deschidere 
către 
universalitate
. 

Expoziţia 
Ritmuri 
Atemporale 
distinge, pe 
simezele 
galeriei, mai 
multe genuri 
tematice 
menite să 
asigure o 

diversitate vizuală, iar din punct de vedere al 
concepţiei plastice, se poate remarca o interesantă 
gamă de abordări, care pornesc de pe direcţia 
realismului şi ajung în sfera neo-modernismului 
actual. 

Astfel, tema florilor ne apare în formule 
naturaliste, de sensibilitate cromatică, cum e la 
Eleonora Brigalda (Lalele), în variantă impresionistă 

la Ştefan Popa (Nevăstuici), cu nuanţe decorative la 
Elena Chira Mihăilă (Ulcica) şi la Constantin Tofan, 
(Flori I, Flori II) într-o concepţie compozită de 
factură art-deco, de mare rafinament. 

Peisajul, a fost la fel structurat în genuri artistice 
pornind de la formule realist-impresioniste de o 
certă valoare, cum găsim la  Eugen Mircea (După 
viscol), sau foarte aproape ca viziune de impresie, 
cum  este în acuarela lui Ovidiu Ciumaşu (Luminiş, 
Crâmpei). O variantă modernă prin cromatică şi 
interesantă ca viziune (de la pământ spre cer), o 
aduce Brânduşa Verdeş (Înspre cer I, Înspre cer II) şi 
în aceiaşi postură, cum e la Mitriţa Filip (Mai mult 
verde, mai puţin albastru) cu  conotaţii metaforice. 
Savoarea acuarelei, în peisaj, ne-o aduce Mihai Zaiţ. 
(Ceas de seară) şi Maria Gheorghiţă – Vornicu 
(Felinar) cu accent pe expresivitatea detaliilor, iar în 
variantă grafică de tehnică mixtă la Teodor Haşegan 
(Iarna la Sadovo).

Concepţia decorativă este foarte bine 
reprezentată prin abordări diferite şi de mare 
sensibilitate: Madalina Berzentu (Acvatic), într-o 
structură mozaicală; Mariea Boz (Pasăre în zbor), 
axată pe valorificarea unor elemente tradiţionale; 
Angela Crengăniş (Structuri), aduce decorativul 
într-o variantă abstractizată; Mihai Iaţeşen 
(Metamorfoze
), regăsim 
structuri 
decorative 
sculpturale; 
Miruna 
Haşegan 
(Ctitori), în 
genul 
colajului 
textil, iar 
picturalitatea 
de mare 
rafinament 
cromatic, cu valenţe decorative, e prezentă la 
Gabriela Benescu (Pălărie) şi Sorin Otânjac (Biserica 
armeană).

Genul compoziţiei, cu încărcătură ideatică de 
natură simbolică sau metaforică, este foarte bine şi 
valoros reprezentat. Astfel, în grafica Atena 
Simionescu (Destin), prevalează sensibilitatea 
pentru linie şi culoare, care scot în evidenţă 
expresiile interioare. Prin sensibilitatea sa ardentă, 
Zamfira Bârzu (Inocenţă), structurează o gamă 
cromatică rafinată pe care o plasează în contrast cu 
verdele pur. Cu o formaţie profesională solidă, 
pictorul Stelian Onică (Ziua a şasea), valorifică 
ineditul frescei medievale prin interpretări 
moderniste şi semnificaţii religioase. De o 
cuceritoare spontaneitate, la Merişor Dominte 
(Relansare, Context), coloritul gamei curcubeului, 
într-un frenetic dinamism, are în contrast geometria 
riguroasă. Pictura Doinei Tudor (Structuri), dispune 
de o gamă cromatică rafinată şi înnobilată, de 
accente aurii, structurată în sens geometral. 
Constantin Tudor (Ritmuri, Deal), în creaţia sa, 
interpretează într-o modalitate abstractă factura 
stilistică de sorginte bizantină, accentuată, uneori 
chiar dominant, de strălucirea aurului. Portretizările 
componistice au fost abordate cu multă măiestrie la 
Valentin Sava (Menajeria lui Baudelaire), Adina 
Tofan (Matei) şi la Simona Toma (Praznic) cu 
valenţe expresioniste. Ofelia Odobaşu – Huţul 
(Muza chitarei) este pasionată de muzicalitatea 
formelor, de tonuri cromatice în degrade. La 
Mădălina Toma (Tradiţie), jocul elementelor 
decorative tradiţionale se plasează pe un fond 
pictural abstract. La Ştefan Cătălin Munteanu – 
Vodă (Tradiţie din Mureş),  concepţia plastică se 
axează preponderent pe un desen cu linia sigură, 
într-o compunere tradiţională.

Deşi salonul expoziţional Ritmuri Atemporale 
prezintă o selecţie restrânsă de artişti, într-un spaţiu 
care s-a dovedit a fii neîncăpător, aceşti creatori 
dovedesc un real dialog fertil cu universul de 
gândire şi sensibilitate, cu ţelurile profund umaniste 
ale culturii universale.
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ut pictura poesis

Teodor HAŞEGAN

Simpozionul Internaţional Arta şi 
Tradiţia în Europa şi Salonul de 
artă plastică Ritmuri Atemporale
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În toamna lui 1940, în Academia de Arte Frumoase din 
Iaşi dicta coaliţia formată din profesorul de pictură 
Honoriu Creţulescu – legionar notoriu, prorectorul 
Gheorghe Zamfirescu, profesor de anatomie artistică şi 
pictorul Petru Remus Troteanu.

Pictorul Vasile Hudici, asistentul lui Honoriu 
Creţulescu relata în toamna lui 1944 într-o declaraţie în 
faţa comisiei de epurare: „Honoriu Creţulescu urmărea 
direcţia Academiei de multă vreme. Mişcarea legionară 
din ziua de 22 ianuarie 1941 i-a prilejuit această ocazie, a 
cărei urmare a fost convocarea de către prorectorul prof. 
Gheorghe Zamfirescu a consiliului profesoral, în şedinţa 
căruia i-a cerut demiterea d-lui Roman Simionescu din 
postul de rector”. Francmasonul Jean Cosmovici şi 
legionarul Honoriu Creţulescu se confruntă „în plin 
consiliu profesoral”, 
victima fiind Jean 
Cosmovici care cade lovit 
pe la spate de către 
Honoriu Creţulescu peste 
secretarul Alexandru 
Claval. Stau mărturie şi 
cuvintele Maestrului 
Corneliu Baba despre 
atmosfera din Academia 
de Arte Frumoase din Iaşi, 
– „câţiva descreeraţi 
luaseră conducerea şi 
ameninţau să suprime pe 
rector şi pe profesorii care 
nu simpatizau cu mişcarea 
de dreapta”. Jean 
Cosmovici a scăpat 
asediindu-se în casa din 
strada Codreanu nr. 11, sub protecţia propriului său 
chiriaş, căpitanul Grigore Moravschi din Regimentul 7 
Roşiori, unchiul sculptoriţei Iulia Oniţă.

La procesul declanşat de Jean Cosmovici în judecata 
consiliului de Război al Corpului IV armată pentru ultraj 
de lovire, toţi inamicii săi s-au coalizat, depunând unul în 
favoarea altuia, Honoriu Creţulescu fiind achitat. 
Ministerul artelor anchetează faptele sub bagheta lui 
George Oprescu, suspendând salariul pe trei luni tuturor 
celor angajaţi în dispută, inclusiv lui Jean Cosmovici.

În fapt pictorul Jean Cosmovici era profesor al 
Academiei de Arte Frumoase şi director a Pinacotecii 
ieşene. Legea funcţionarilor publici interzicea cumulul (cât 
de actuală situaţie!) lăsând astfel loc atacurilor concentrate 
ale „colegilor”. Pictorul Nicolae Popa solicită Ministerului 
artelor direcţia Pinacotecii, „întrucât titularul acestei 
conduceri, prof. Jean Cosmovici, cade de la sine prin Legea 
cumulului”.

La 16 octombrie 1940 o cerere asemănătoare a fost 
trimisă şi de pictorul Victor Mihăilescu-Craiu. Momentul 
30 decembrie 1940, prin demisia legionarului Dumitru 
Dăscălescu din postul de paznic al Pinacotecii ieşene îi 
oferă lui Jean Cosmovici posibilitatea angajării pictorului 
Constantin Agafiţei. Jean Cosmovici argumentează decizia 
sa: „M-a secondat cu multă bunăvoinţă şi pricepere, în 
mod cu totul dezinteresat la lucrările de amenajare şi triere 
a tablourilor după cutremurul din 10 noiembrie 1940”.

În decembrie 1940, Jean Cosmovici expune la un salon 
compoziţia „Balada popii din Rudeni”, care a stârnit un 
imens scandal în lumea ieşeană .

Episodul este evocat chiar de pictor: „Un grup de 
legionari, între care şi un papă de la Mitropolie” au intrat 
în expoziţie şi au scos din ramă pânza inspirată de un 
cunoscut poem a lui George Topârceanu. Pânza a ajuns la 
Mitropolie în urma plângerii oficiale a Mitropolitului 
Irineu al Moldovei. În ajunul anului nou 1941, mitropolitul 
Irineu descria Procuraturii ieşene motivul şi obiectul 
scandalului: „Un tablou reprezentând pe un preot călare 
pe cal, ţinând în mână o ploscă cu vin (sau rachiu), din 
care bea, având faţa congestionată de alcool”. În consecinţă 
un grup de legionari care nu au putut suporta o asemenea 
ofensă au ridicat pânza cu pricina, în numele Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei, arhimandritul Valeriu Botoşăneanul, 
reclamându+l pe Jean Cosmovici Ministerului Artelor.

Rezoluţia Ministerului semnată de Em. Bucuţa îi 
recomană pictorului Jean Cosmovici – „să arate care a fost 
obiectul protestelor şi să fie rugat să ocolească în viitor 
asemenea controverse”. Salonul din 25 februarie 1941 s-a 
transformat într-o luptă, Honoriu Creţulescu şi asistentul 
său Vasile Hudici fiind hotărâţi să saboteze expoziţie 
anuală a artiştilor plastici ieşeni, în colaborare cu leginarul 
Dumitru Dăscălescu, demisionarul în locul căruia era 
numit pictorul Constantin Agafiţei. Grupul condus de 
pictorul Vasile Hudici au încercat să împiedice intrarea 
publicului la Salon din atelierele Academiei de Arte 
Frumoase, dar a fost imobilizat şi îndepărtat cu zel de 
către Constantin Agafiţei. Tot în februarie Victor 
Mihăilecu-Craiu reînoieşte  cererea de numire în locul lui 
Jean Cosmvici ca director al Pinacotecii. Răspunsul 

Ministerului este prompt: nu există posturi vacante. Şi 
totuşi, la 27 ianuarie 1941, prin decizia nr. 4485 semnată de 
Vladimir Dumitrescu este numit Constantin Agafiţei în 
postul de paznic clasa a VI-a.

La 17 martie 1941 Victor Mihăilescu Craiu înaintează în 
a treia cerere de a fi numit în locul lui Jean Cosmovici 
subliniind că este „cel mai bun, mai original şi talentat elev 
al maestrului Nicolae Toniza”. Marius Bunescu, directorul 
de atunci al artelor a menţionat însă rezoluţie că îi era 
necunoscut ca artist...

Odată cu stingerea mişcărilor religioase în primăvara 
lui 1941, Honoriu Creţulescu, Petre Remus Troteanu şi 
Vasile Hudici migrează spre Bucureşti. Pinacoteca ieşeană 
afectată de cutremurul din noiembrie 1940 necesită 
reparaţii, Jean Cosmovici solicitând ministerului încă din 
26 februarie 1941, suma de 50.000 lei, sperând să extindă 
Pinacoteca într-un imobil de pe str. Lăpuşneanu care 
adăpostea, provizoriu, un fond muzical dedicat savantului 
Nicolae Iorga. Evenimentele de pe front evoluând au 
suspendat pentru mulţi ani activitatea Pinacotecii.

Prin scrisoarea nr. 32561, secţia a IV-a a Marelui Stat 
Major din 21 februarie 1941, a adresat un avertisment de o 
maximă importanţă: „Teritoriul cuprins într noua linie de 
demarcaţie  cu URSS şi linia generală Vatra Dornei – 
Fălticeni – Roman – Vaslui – Bârlad – Galaţi nu se află în 
deplină siguranţă şi în caz de invazie străină nu-l vom 
putea evacua la timp, în ordine şi fără mari pierderi”. Pe 
cale de consecinţă descinde la Iaşi inspectorul general al 
artelor, Adrian Maniu, selecţionând din Patrimoniul 
Pinacotecii împreună cu Jean Cosmovici şi Constantin 
Agafiţei, 248 de tablouri.

Tablourile au fost împachetate în zece lăzi şi îndreptate 
în primă fază către Târgu Jiu. S-a renunţat la această 
variantă lucrările fiind evacuate şi transportate la Bascov, 
la nord-vest de Piteşti. Deşi localul şcolii din Bascov era 
nimerit acestei misiuni delicate la 13 mai 1941 în urma 
unei inspecţii făcute la faţa locului, Marius Brunescu a 
dispus asigurarea şi protecţia tablourilor. În iunie august şi 
septembrie 1941 Adrian Maniu a inspectat patrimoniul 
Pinacotecii ieşene, hotărând ca în decembrie 1941, o parte 
din tablourile de la Bascov să fie aduse la Bucureşti, la 
Muzeul de Artă Naţională Carol I. În prezenţa lui Jean 
Cosmovici la 9 decembrie 1941 lăzile de la Bucureşti au 
fost verificate de pictor, constatând că o parte din tablouri 
erau atinse de mucegai. Pânzele rămase la Bascov erau 
controlate de către Costantin Agafiţei şi Ioan Mihail. 
Aventura colecţiei ieşene abia începuse.

În ciuda greutăţilor, noul ministru al Educaţiei 
Naţionale, Cultelor şi Artelor, Ion Petrovici susţine 
organizarea primului Salon oficial al Moldovei, acordând 
o subvenţie de 50000 lei pentru premii. Ceea ce s-a şi 
întâmplat.

Salonul a fost deschis la 24 decembrie 1941, rectorul 
Academiei de Arte Frumoase, Roman Simionescu 
apreciind că „a avut un succes desăvârşit, atât moral cât şi 
material, cu toate timpurile grele prin care treceau”. 
Premiile hors concours  au revenit lui Jean Cosmovici, Otto 
Briese şi Ion Mateescu. Richard Hette a fost distins cu 
premiul I.

Premiul II s-a împărţit între Constantin Agafiţei, 
Corneliu Baba, Eugen Ştefan Bouşcă, Mihai Cămăruţ, 
Alexandru Clavel, Ion Marşic, Victor Mihăilescu-Craiu şi 
Nicolae Popa.

Reuşita acestui Salon l-a determinat pe sculptorul Ion 
Jalea să-i solicite lui Ion Petrovici permanentizarea acestei 
iniţiative lăudabile. La 2 februarie 1942, ministrul a scris pe 
referatul sculptorului „se va trece 100 000 de lei la fond de 
ajutor permanent pentru Salonul Oficial de Artă al 
Moldovei”.

Revenind la Bascov, Marele Stat Major a decis 
„concentrarea la comenduirea pieţei Piteşti sau Curtea de 

Argeş a pictorului Constantin Agafiţei, de la Pinacoteca 
din Iaşi, care va avea ca misiune întreţinerea acestor valori, 
acolo unde se evacuează”. Tablourile din Bucureşti au fost 
predate pictorului Vasile Valiseratu, care îşi leagă numele 
de o aşa zisă „restaurare” a tablourilor, treabă pe care a 
făcut-o de mântuială, cerând şi bani pentru munca lui. În 
ciuda atacurilor confraţilor privitor la arhivele Pinacotecii, 

simeze ieşene

Martie 2010

restaurarea clădirii, etc., Jean Cosmovici îi reconpensează 
într-un fel sacrificiul lui Constantin Agafiţei – despărţit de 
familie din cauza războiului şi sarcinei primite din partea 
Marelui Stat Major, să fie propus a avansa în funcţia de 
preparator. La 1 septembrie 1942 Constantin Agafiţei 
devine preparator al Pinacotecii ieşene, însoţind tablourile 
în capitală din dispoziţia din 21 iulie 1942 a sculptorului 
Ion Jalea, la Muzeul Kalindern. Odiseea Pinacotecii ieşene 
nu i-a sfârşit. Jean Cosmovici continuă să revendice 
conducerea unei pinacoteci fără tablouri, noile dispoziţii 
de evacuare ale Marelui Stat Major fiind zădărnicite de 
cursul evenimentelor de pe front, au blocat readucerea 
tablourilor în capitala Moldovei.

La 13 aprilie 1943 Ion Jalea a decis evacuarea 
tablourilor Pinacotecii din Iaşi la Râmnicu Vâlcea. Nu era 
ultimul lor loc de refugiu. În însemnările sale, Marius 
Brunescu spunea: „Când se părea că e linişte, plecam la 
Câmpulung sau Râmnicu Vâlcea pentru controlul 
depozitelor evacuate. Dar şi aşa, pe neaşteptate, mă 
întâlneam cu flotilele aeriene şi călătoream sub 
bombardament. Călătorii părăseau trenul oprit şi se 
răspândeau ca potârnichile prin semănături. Nici la 
Câmpulung n-am scăpat de alarme. Una a durat o dată 
peste două ceasuri”. În august, Ion Petrovici a aprobat 
transportarea lăzilor de la Râmnicu Vâlcea la Mihăieşti. 
Octav Angheluţă, Dumitru Berea şi Constantin Agafiţei, 
într-un efort sisific, au transportat coletele la 14 km., în 
localul Băncii populare din sat. La 26 septembrie, 
Constantin Agafiţei a primit ordin să rămână la Mihăieşti 
asigurând paza lucrărilor evacuate.

La 3 martie 1943, prin decizia nr. 11350, Ministrul 
Artelor a aprobat componenţa şi consiliul de conducere al 
Corpului Artiştilor Plastici. Preşedinte a devenit Ion Jalea, 
care era şi director al Artelor. Lista fericiţilor artişti plastici 
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 4 martie 
1943. Au fost captaţi 175 de artişti, Constantin Agafiţei şi 
Nicolae Stoica fiind numiţi ca cenzori supleanţi. Dimitrie 
Berea ca cenzor titular era nepotul lui Ion Petrovici, 
Ministerul Artelor, de care Ion Jalea putea fi sigur în 
administrarea gestiunii corpului Artiştilot Plastici...

Departe de Iaşi, la 14 ianuarie 1945, Constantin 
Agafiţei solicita Ministerului Artelor ca tablourile 
Pinacotecii ieşene, evacuate la Mihăileşti o pază militară. 
Ca să nu crape de ger verniul în care le îngălase Vasile 
Veliseratu, Constantin Agafiţei încălzea încăperile 
refugiului lor cu lemne adunate de la săteni. În Iaşi la 3 
mai 1945 Corneliu Baba devenea director al Pinacotecii 

ieşene. La 14 iulie 1945, 
exilat la Mihăieşti-Vîlcea, 
Constantin Agafiţei se 
adresa din nou 
Ministerului Artelor că a 
fost uitat, încărcat de 
răspunderea unor valori 
de milioane şi lipsit de 
orice gardă militară. 
Istovitorul refugiu al 
pictorului s-a încheiat abia 
în anul următor la 9 
februarie 1946, fiind 
convocat la Bucureşti 
pentru a lămuri detaliile 
transportului lucrărilor de 

la Mihăieşti la Iaşi. Constantin Agafiţei a sosit la Iaşi cu 21 
lăzi cu tablouri la 1 aprilie 1946.

În 15 aprilie de faţă, totuşi în zilele de 4 şi 5 mai 1946. 
După cinci ani de exil numai „Ursăreasa” lui Nicolae 
Grigorescu era rupt pe o lungime de 10 cm.

Din procesul verbal semnat de H. Blagian, Corneliu 
Baba şi Constantin Agafiţei se înţelegea că Jean Cosmovici 
şi Adrian Maniu evacuează în 1941, un număr de 303 
lucrări. Trei lucrări rămăseseră la Comisia Monumentelor 
Istorice din Bucureşti. La deschiderea celor 21 de lăzi din 
custodia pictorului Constantin Agafiţei s-au găsit 295 de 
tablouri. Confruntând inventarul s-a constatat că lipseau 
„Cosaşii” lui Camil Ressu, „Jocul de şah” de Eftimie 
Hârlescu, „Plajă” de Ştefan Dimitrescu, „Întâlnirea” de 
Francisc Sirato, „Flori” de Ştefan Luchian, „Mitropolitul 
Gavril” şi „Bătrân cu cartea” de autori necunoscuţi.

La 10 mai pictorul Constantin Agafiţei dă o declaraţie 
în care preciza că prima evacuare a Pinacotecii ieşene se 
efectuase în două etape distincte: 58 de tablouri fuseseră 
expediate direct la Bascov la 10 aprilie 1941; 248 de 
tablouri au luat drumul Bucureştilor la 30 aprilie 1941; 
(acestea fiind „vernisate” de celebrul Veliseratu), în 
încăperile Muzeului Kalindern; o altă parte a tablourilor 
rămase la Iaşi au fost evacuate la începutul lui 1944. În 
iulie 1946 Vasile Valiseratu şi-a amintit că, în anii 
războiului, Jean Al. Steriadi, a ales câteva dintre tablourile 
din Iaşi, ajunse la Kalindern, pentru o expoziţie peste 
hotare.

La 10 septembrie 1946 în Ziarul „Lupta Moldovei” 
Corneliu Baba pleda în articolul intitulat – „Pentru 
refacerea Pinacotecii” pentru reintegrarea acestei instituţii 
în circuitul public. Anul 1947 nu a dus la împlinirea 
acestui demers mai mult retoric!

Pinacoteca Agafiţei
Traian MOCANU

(va urma)
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Da. Toţi. Zâne, strigoi, zombii, vrăjitoare, magi, 
vampiri, lilieci, dovleci vorbitori şi vârcolaci, fantome. 

– Ce petrecere fantastică! Sunt invitată ?
– Nu mă întrerupe, încercă să se încrunte 

dovleacul, dar se strâmbă mai mult grotesc pentru că 
îi era pur şi simplu imposibil, deoarece era construit 
în aşa fel încât să zâmbească larg. Să zâmbească, nu să 
debiteze poveşti. Da, ai să observi în curând. Ştii care 
e cea mai mare înşelăciune a lor ? Nu să te sperie sau 
să-ţi apară ostentativ. Ci caraghios: să te facă să crezi 
că nu există, când de fapt sunt mai reali decât 
substanţa din care sunt făcut.

– Asta parcă a spus-o Baudelaire…
– Am parafrazat, sări dovleacul, şi nu avem timp 

de trimiteri livreşti acum. Nu auzi ? Scârţâie. În 
curând. Şi sunt foarte curios ce va ajunge primul la 
tine: o vrăjitoare, un vârcolac, o fantomă, un strigoi 
poate...

– Da. Observ, paleta este foarte variată. Pot să aleg 
o ofertă, poate 3 în 1 ca să nu se certe dacă se 
întâmplă să ajungă mai mulţi deodată ?

– Şi râzi… şi totuşi râzi. Dar lasă, e bine: când îţi 
îngheaţă delirant sângele în vene şi apa în corp, e mai 
bine să zâmbeşti. Să revenim.

Într-o seară ca aceasta, pe pământul din grădina ta 
s-au făcut vrăji, incantaţii. Au ars cazane şi au urlat 
câini şi pisici la lună. Au amestecat în ele fantome şi 
au înviat zombii. Cum te simţi acum când ştii că cel 
mai sigur adăpost din noaptea asta e chiar cimitirul. 
Toţi fug de el şi se îndreaptă spre tine. Acum se 
pregătesc, în mormânt, spiritele rele îşi repudiază 
originea şi mângâie pereţii cavourilor, asimilează 
ultima picătură de lichid dezagregant ca să se 
întrupeze pentru o noapte , doar pentru o singură 
noapte. Şi acum le simt, se pregătesc. Trasează 
conturul ultimei pietre sau a ultimei suprafeţe de 
pământ. Încă nu e de plecat. Ştii că în grădina ta sunt 
morminte ? Da. Fără cruci, dar totuşi morminte. Şi în 
fond nu toate mormintele au cruci. Sunt de câini, 
pisici, lilieci, vrăjitoare. Având în vedere 
circumstanţele, probabil că pe tine te va vizita o 
vrăjitoare. Cea pe care au îngropat-o de vie în 
momentul în care mai avea ultima suflare: sadicii au 
pus-o pe rug şi când au simţit din ţipetele ei 
zdruncinătoare că mai are puţin şi urmează să se 
sfârşească şi să-i blesteme, au stins focul. Şi a leşinat. 
Probabil că şi-a imaginat că mai are o şansă. Naiva! S-
au grăbit şi au îngropat-o într-un cufăr de lemn -
sicriul e al creştinilor- au legat-o cu lanţuri şi lacăte. 
Au fugit laşii.  Pe sora ei geamănă, presupusă a fi tot 
vrăjitoare, au spânzurat-o de copacul din faţa 
ferestrei tale, exact sub mormântul surorii sale. Acum 
te mai crezi în siguranţă acasă ? Când afli 
inimaginabilul ? Dar poate te va vizita altcineva, 
totuşi. Ar fi prea simplu. Aşa de sceptică precum 
ştiam că eşti, eram sigur că ai să mă asculţi. Nu 
degeaba ai fost aleasă să locuieşti aici, să-ţi fie frică, să 
râzi de frică, să descoperi sigiliul...

Zâmbeşte dovleacul. Zâmbesc şi eu.
– Care sigiliu ? Nu am găsit nimic.
– Cum aşa ? Nu se poate să mă fi înşelat. Să fi spus 

cui nu trebuia povestea ? Am să fiu prea aspru 
pedepsit. De ce ? De ce m-ai înşelat, netrebnico ?

– Te-ai înşelat singur. Nu te-ai gândit ?
Şi încruntându-se din răsputeri, aproape să 

explodeze... S-a stins brusc, suav sau latent, lent. Ca o 
lumânare. Ca un felinar, aşa cum se dezintegrează un 
dovleac în clipa în care e izbit de trotuar.

Oricum nu îl credeam şi nici nu aş avea de ce să-l 
cred. Subconştient. Şi viţa de vie, şi vântul, şi 
frunzele, şi zgârie haotic ploaia fereastra. Mă uit pe 
raftul bibliotecii, lângă cartea îngălbenită, la hârtia 
aproape pestilenţială şi totuşi înduioşător de veche. Şi 
admir sigiliul. Da, l-am găsit când mi l-a dezgropat 
motanul atunci când ne plimbam prin grădină. 
Uimitor, un sigiliu de ceară intact, fără hârtie. Oare la 
ce-ar folosi ? Să fi avut dreptate ? Doar nu am ajuns să 
ascult dovleci vorbind! Cum l-am găsit, l-am aşezat în 
dreptul cărţii şi l-am uitat acolo. Scot cartea din raft si 
văd poza fetelor gemene. E istoria aristocratelor 
crezute vrăjitoare, istoria spusă de dovleac. Mă uit la 
poza lor. E veche. Istoria familiei mele. Stră-străbunici 
şi totuşi cu ochii vii, exact ca ai mei, exact eu. În 
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Pagină realizată de George CEAUŞU

În Noaptea de Halloween: 
o poveste cu o vrăjitoare în copac

Florina HARIGA

Liniştit, liniştit, suav şi încet se lasă întunericul 
peste eternul oraş medieval... Interesant cum în clipa 
în care se lasă întunericul şi frigul este injectat în lume 
de către vânt. Şi vântul îşi revendică tributul. Şi 
şuieră, crescendo.

Frunzele ameţite, hipnotizate, se aruncă în extazul 
chemării sale şi se smulg haotic de pe crengi, din 
adăpost. Prin murmurul lor, plopii bătrâni şi trei la 
număr, îşi deplâng frunzele adultere ce se lasă ispitite 
de invocaţia vântului. Şi trece halucinant tramvaiul 
prin staţie, printre şine, pe deasupra fierului, în goana 
vântului. Scrâşnesc frânele şi se agită roţile. Degeaba, 
tot spre acelaşi loc se îndreaptă. Întunecime şi totuşi 
doar un felinar veghează la fereastră. În casă vântul 
nu exercită nicio putere.  

Zâmbeşte. Ironic şi cald, printre lumini înflăcărate, 
se distinge de un portocaliu izbitor de perfect şi neted 
un dovleac. Şi arde latent, nu se grăbeşte şi poate ştie 
el de ce. E noaptea lui şi azi străluceşte mai tare ca 
oricând. Mirosul ezoteric, dulceag şi nesăţios pe care 
îl emană acest personaj te face să te pierzi în 
atmosfera unui cadru fără resort. Şi curge mirosul şi 
te coboară în subconştient. Şi e linişte, e tăcere, 
ceasurile îşi continuă mersul, iar vântul chemarea. 

Noaptea Nopţilor. Şi ce aş putea să fac eu pentru 
ea sau pentru el ?

– Să mă asculţi, spuse mirosul. Dar stai! E prea 
neadevărat. Mirosul nu vorbeşte, aşa că trebuia să fie 
el. Da. Exact. Dovleacul.

Şi, neridicându-mi chipul din lumină, îl întreb 
aproape telepatic:

– Ei hai, doar nu vorbeşti serios! Pe bune, nu 
vreau să te discreditez, chiar îmi eşti simpatic şi poate 
chiar şi drag dacă reuşim să petrecem mai mult timp 
împreună, dar din câte ştiu eu dovlecii-felinari ajung 
pe tărâmul celălalt mult mai repede decât îşi 
imaginează. Aşa că poate poimâine ne despărţim, 
cine ştie ?

– Tu nu ştii nimic. Nu ai nicio idee. Nu râde de ce 
nu cunoşti. Doar pentru că tu nu percepi un anumit 
lucru sau o fiinţă, asta nu înseamnă că nu există. Aşa 
că ai mare grijă. Să-ţi fie frică, să-ţi fie foarte frică. În 
fond, ai şi de ce. 

– Dovlece, nu mă ameţii mai tare decât mă 
amăgeşte vântul. Din pură curtoazie şi spirit amuzant 
am vrut să mă joc de-a sărbătoarea -Halloween- şi ce 
dacă bate vântul şi crengile îmi zgârie geamul ? Cu 
atât mai rău, mai mult efort inutil distribuit din 
partea lor.

– Te-ai gândit vreodată de ce am fost trimis aici ? 
Te-ai gândit că putem vorbi in Noaptea asta ? Şi ştii şi 
tu că nu e doar o iluzie...

– Observ foarte bine: întâi lumina, apoi căldura şi 
zdrang! mirosul...şi ai impresia că deţii absolutul.

– Aşa şi fac, cel puţin în Noaptea aceasta. Taci, nu 
mai e timp. Lasă raţiunea la poarta intuiţiei şi ascultă 
cu foarte mare atenţie. Ascultă. În tăcere. Ascultă.

– Narează atunci, orice ai avea de povestit.
– Ce spun e serios şi nu doar serios, ci şi mai grav: 

e prea adevărat.
Şi aşa a început totul. Ţi-e frică, o simt, mă 

hrăneşti cu agitaţia şi negarea ta simultană. Aşa şi 
trebuie. Începutul e promiţător. Măcar pentru acum. 
Şi da,  în curând e miezul nopţii. Te-ai gândit 
vreodată de ce tu, dintre cei mai fricoşi oameni de pe 
pământ, te-ai nimerit să locuieşti la o răscruce 
perfectă ? Să auzi vântul şi frunzele asemeni unor 
zombii ce scrijelesc geamul. Ţi-e frică ? Atunci să-ţi fie 
foarte frică...

Uitându-mă pe geam văd că totul e exact aşa cum 
ar trebui să fie. Pisicile aleargă repede, repede, spre 
subsoluri şi scorburi. Ah! Chiar şi tu ai o pisică, un 
motan. Să ai grijă de el. Să ai grijă de tine sau mai 
bine lasă-l pe el să aibă grijă de tine. Luna, iar se face 
interesantă şi mai rău de atât, absentă. Dar lasă, 
întotdeauna apare. Inevitabil. Întotdeauna. Mai ales 
in Noaptea aceasta. Şi azi se eliberează pe Pământ. 

dagherotip mă regăsesc eu, imaginea mea dedublată. 
Ca acum, cu părul la fel... Şi tremur. Şi mi-e frică. Mi-
e foarte frică. Scrâşneşte vântul şi mai tare şi potoleşte 
înclinarea copacului.

Mă uit pe fereastră şi mă sprijin de dovleacul 
stins.

În copac: o vrăjitoare. Sau sunt doar eu poate. Mă 
uit pe geam sau în oglindă ? Şi totuşi e noapte. Nu e 
lumină. Nu reflectă nimic. Aceiaşi ochi. La fel de trişti 
şi de adânci. O vrăjitoare în copac. Care e dintre ele ? 
Şi cealaltă unde este? Şi eu unde sunt acum ? Poate în 
mormânt. În adăpost. Aşa cum spunea dovleacul. 
Unde e cel mai sigur în Noaptea aceasta. 

E calm, linişte şi miroase a dovleac copt. O feerie. 
Ludic.

Primus inter pares
Horia JUNCU

 [La primar]
Maestrul Costică, îmbrăcat în costum gri... cravată 

şi pantofi de la campionul naţional de 
scrimă Irimiciuc

 „Omul de fier”, scriitor, nuvelist, poematic în 
articolele sale de jurnal  serios 
preocupat de cele de acasă, din Galata 

Jacques Chirac sau Anthony Quinn în filmoteca 
„Oraşul de la Hollywood” de vreo 15 
înapoi

Iubitorul de mâncare bună, sarmale, plăcintă şi 
mămăligă amorezată de mujdei...

Şi venit-a vremea precum că în Pantheonul, în 
Galeria Personalităţilor din cetatea 
ieşeană să apară şi un coţuşcan

Şi pe deal, şi pe cîmpie, şi pe Holm pînă la Sfântul 
Gheorghe  acelaşi păzitor de oi ca şi 
mine, Horia J.   fără remanenţe

La Poienile Oancei, satul meu de odinioară (de la 
1484 citire), întemeiat de Oancea, răzeşul 
la porunca Marelui Ştefan

Noi doi, eu şi tu, H & C, păzit-am la o margine de 
deal oi pătate, berbeci scapeţi şi muieri 
tinere.

Ne uitam, ca dracu', pe sub fusta fetelor.

 [La audienţă]
Primarul, ca şi preşedintele USD, însoţit de ai săi 

consilieri, doamne, gagici, directori-
mareşali de regii şi alte alişverişuri

Ascultau, se „tâmpeau”, izbăveau la timpul ce va 
fi după audienţă: sic transit gloria 
mundi

Pe dracu' şi pe pustii; nici pe faţă, nici pe dos! La 
audienţă, lângă biroul excelenţei sale 
Renata Puşcaşu

Fără remanenţe, fără cuvinte.

Martie 2010



25CRONICA

Editura VREMEA a 
inaugurat, în urmă cu câtva 
timp, o colecţie de cărţi sub 
genericul Planeta Bucureşti, în 
cadrul căreia a apărut şi 
lucrarea lui Constantin C. 
Giurescu* într-o a treia ediţie 

în anul jubiliar, 2009, când s-au împlinit 550 de ani de 
atestare documentară a oraşului Bucureşti (precedentele 
ediţii sunt din 1966 şi 1979), îngrijită şi cu un preambul 
datorat lui Dinu C. Giurescu. Istoricul Constantin C. 
Giurescu, alături de alţi intelectuali de prestigiu ai ţării, a 
fost deţinut politic între anii 1950 – 1955, perioadă de timp 
în care numai o intensă activitate intelectuală l-a salvat de 
la degradarea fizică şi spirituală. Aşadar, în anii detenţiei, 
Constantin C. Giurescu a ţinut o serie de prelegeri pe teme 
istorice (istoriei Bucureştilor i-au fost consacrate un număr 
de nouă conferinţe), geografice (şi istorico-geografice), 
literare, ştiinţifice şi diverse. În fine, după detenţie şi 
domiciliu obligatoriu (Măzăreni, Brăila), Constantin C. 
Giurescu începe să se documenteze pentru acest proiect al 
istoriei Bucureştilor parcurgând o vastă bibliografie, 
menţionată după fiecare capitol, şi incursiuni pe teren 
pentru a vedea străzi, cartiere, case, monumente istorice, 
lăcaşuri de cult. Evident, o astfel de exegeză dedicată 
istoriei Bucureştilor impresionează prin informaţia 
exhaustivă. În multe situaţii sunt expuse părerile 
cercetătorilor invocaţi, apoi, Constantin C. Giurescu îşi 
precizează propriul punct de vedere. În prezentarea cărţii 
ne vom limita doar la câteva chestiuni, lăsând fiecăruia 
dintre eventualii lectori, plăcerea lecturii unei lucrări de 
excepţie, în care Giurescu îmbină armonios informaţia şi 
expunerea faptelor, încât parcurgerea cărţii, în pofida 
masivităţii, este o continuă bucurie intelectuală. Structurată 
în două părţi, lucrarea începe, cum este firesc, cu o trecere 
în revistă a tot ce s-a scris în decursul anilor despre 
Bucureşti: sinteze, evocări, ghiduri (pentru informarea 
străinilor), articole, publicaţii, periodice, evoluţia 
bibliografiei, după care metodic este examinat cadrul 
geografic în care este aşezat oraşul, constatându-se 
condiţiile, în genere, bune unei vieţi umane prospere. 
Componenţa solului şi bogăţia de ape au favorizat încă din 
paleolitic să dateze pe aceste locuri primele aşezări umane: 
„Cercetând numele diferitelor aşezări omeneşti, din epocile 
paleolitică, neolitică, a bronzului şi a fierului, o constatare se 
impune: într-o seamă dintre aceste aşezări viaţa a continuat de-a 
lungul diferitelor epoci, timp de multe milenii” (p. 66). Prin 
urmare, viaţa a existat pe această vatră a Bucureştilor de-a 
lungul epocilor dacilor, romanilor şi a migraţiei popoarelor. 
Dacă, în general, se admite că oraşul exista în secolul al 
XIV-lea (p. 95), tradiţia întemeierii păstrează o dublă 
moştenire: Bucur sau Negru Vodă? Ipoteza întemeierii de 
către Bucur a fost pusă în circulaţie, în 1761, de călugărul 
franciscan Blasius Kleiner, ce-l socotea pe Bucur ca fiind 
cioban, apoi, aceeaşi întemeiere atribuită lui Bucur este 
susţinută de consulul englez din secolul al XIX-lea, 
Wilkinson, de elveţianul François Recordon (secretar al lui 
Ion Vodă Caragea), care crede că Bucur fusese pescar sau 
cioban, de englezul Walsh (în 1828), care-l consideră pe 
Bucur boier, francezul Raoul Perrin îl socotea negustor, iar 
germanul J. Neigebauer admitea că Bucur ridicase prima 
biserică. Sunt consemnate şi opiniile profesorului Iosif 
Genilie şi Al. Pelimon, după care urmează concluzia lui 
Giurescu (p. 97). Tradiţia consacrată în secolul al XVI-lea îl 
desemna pe Negru Vodă întemeietor al oraşului: raguzanul 
Luccari, care stătuse în Ţara Românească în timpul lui 
Mihai Viteazul, îl socoteşte pe Negru Vodă întemeietor al 
oraşului Câmpulung, la Bucureşti, Târgovişte, Floci şi 
Buzău, contribuind cu câteva întărituri (p. 97). Tot Giurescu 
admite că transformarea satului în târg s-a petrecut „cu 
mult înainte de întemeiere; noi credem că ea era fapt împlinit spre 
finele veacului al XIII-lea” (p. 106). Dacă la început, domnii îşi 
disputau şederea între Târgovişte şi Bucureşti, abia cu Vlad 
Ţepeş, Bucureştii devin reşedinţă domnească: „Credem deci 
a nu greşi socotindu-l pe Vlad Ţepeş ca pe unul dintre ctitorii 
Bucureştilor, şi anume cel dintâi constatat în mod sigur, 
documentar” (p. 117). Mircea Ciobanul rămâne unul dintre 
primii domnitori munteni care fusese preocupat de 
dezvoltarea oraşului, îngrădindu-l cu trunchiuri înalte de 
stejar, apoi, delimitează moşia orăşenilor cu pietre, zideşte 
biserica domnească de la Curtea Veche, dar nu e mai puţin 
adevărat că Mircea Ciobanul a fost unul dintre cei mai mari 
prigonitori ai boierilor, ucigând în februarie 1558 vreo 200 
de boieri, înalţi ierarhi şi egumeni (p. 129). Contextul 
european, observă Giurescu era aidoma: în Franţa (Noaptea 
Sfântului Bartolomeu, 1572), şi în Rusia, Ivan cel Groaznic. 
Alte calamităţi ale epocii: războaie, incendii, epidemii de 
ciumă, inundaţii, foamete, încât Constantin C. Giurescu 
scrie: „Această alternanţă periodică este, de altfel, am putea 

spune o caracteristică a vieţii oraşului nostru timp de secole” (p. 
164). Giurescu oferă mai la vale un exemplu: „o măsură de 
110 ocale de grâne” costa 68 de galbeni, „preţ cu care cumpărai 
obişnuit o moşie” (p. 168). În pofida acestor dificultăţi, 
Bucureştii se refăceau repede, cunoscând o înflorire 
economică şi culturală: Mitropolie (1678), tipografie (1688), 
Biblia (1688), cronici scrise în româneşte, construcţii laice şi 
bisericeşti, şcoli: „Niciodată nu s-a construit în Bucureşti mai 
mult sau mai somptuos decât în această epocă brâncovenească ce 
cuprinde sfârşitul veacului al XVII-lea şi începutul veacului ai 
XVIII-lea” (p. 188). În fine, după 1711 (1716), domniile 
pământene sunt întrerupte pentru un secol: Nicolae 
Mavrocordat (fost mare dragoman al Porţii) le inaugurează 
în cele două Principate. Epocă detestată, adesea invocată 
pentru decăderea morală în care intriga, mita, bacşişul erau 
la mare preţ, apoi, desfiinţarea rumâniei, înfiinţarea de 
şcoli, spitale, aşezăminte filantropice, legi noi „nu 
compensează însă marile scăderi ale perioadei fanariote...” (p. 
202). Toţi călătorii străini aflaţi în trecere prin Bucureşti au 
remarcat numărul mare de biserici. Între aceşti domni 
fanarioţi s-au distins totuşi câţiva care şi-au luat în serios 
domnia, alţii preocupaţi, mai mult, de a face avere: 
Constantin Mavrocordat, Al. Ipsilanti („unul dintre puţinii 
stăpânitori fanarioţi care dezmint regula. Cult, bun gospodar, 
neurmărind avere cu orice preţ ca alţii, a guvernat mai bine de 
şapte ani (1774 – 1782) în linişte, chivernisând ţara şi lăsând 
amintirea unei abundenţe şi ieftinătăţi nemaiîntâlnite până 
atunci. Bucureştenilor le-a dat o deosebită atenţie; realizările lui 
de tot felul în cuprinsul oraşului ne îndreptăţesc să-l socotim 
printre ctitorii acestuia, asemenea lui Brâncoveanu şi Mircea 
Ciobanul şi poate chiar mai mult decât aceştia” p. 225),  Nicolae 
Mavrogheni – rămâne celebru prin excentricităţile sale, 
între care plimbarea „într-o caleaşcă poleită, trasă de patru 
cerbi cu coarnele de aur”, v. Ion Ghica, Opere, II, Ed. Minerva, 
1970, p. 385 -, este astfel portretizat de Constantin C. 
Giurescu: „Mavrogheni a fost înfăţişat, în genere, într-o lumină 
cu totul defavorabilă: judecata nu e dreaptă, fiindcă nu ţine seama 
de unele aspecte pozitive. Căci în afară de activitatea sa sub raport 
edilitar, cultural şi bisericesc, el a dovedit, sub raport militar, 
însuşiri pe care nu le întâlnim la niciun alt domn fanariot” (p. 
231), Constantin Hangerliu („unul dintre fanarioţii cei mai 
spoliatori din câţi au existat”, p. 233), însă relatarea sfârşitului 
acestuia (p. 233) e diferită de aceea existentă în Dionisie 
Eclesiarhul (v. Hronograf, 1774 – 1815, Ed. Academiei, 1987, 
pp. 75 – 76): „Şi eşind post(elnicul) afară, harapu au sărit 
reapede în spinarea lui Vod(ă), puindu-i laţul în gât, capigiu au 
slobozit amândoao pistoalele odată în pântecele lui vodă, harapul 
îl sugruma cu || laţul trăgând(u-l) cu amândoao mâinile jos din 
pat; şi fiind şi vod(ă) cu vărtute de să zvârcolea, capigiu au înfipt 
hangerul în pântece-i, de i-au vărsat sângele. Harapu şedea pe el 
şi-i frângea grumazi, iar cebuciu şi peschergiu au (în)ceput a 
ţipa”. În sfârşit, Ion Vodă Caragea „Era prototipul 
fanariotului: inteligent şi cult, preţuind literele şi artele – a 
tradus el însuşi din italieneşte în greceşte opt comedii ale lui 
Goldoni –, dar fără scrupule, cinic şi mai ales dominat de dorinţa 
de a face cu orice preţ avere” (p. 239). Comportamentul 
fanarioţilor, mişcarea lui Tudor Vladimirescu (se pot 
consulta şi opiniile defavorabile ale lui Pompiliu Eliade 
despre Tudor, v. Influenţa franceză asupra spiritului public în 
România. Originile, Ed. Univers, 1982, Cartea a III-a, 
Capitolul III) i-a determinat pe turci să revină la domniile 
pământene. În urma războiului ruso-turc (1828 – 1829), 
Principatele sunt guvernate de consilieri ruşi: contele 
Pahlen, generalul Petru Th. Jeltuhin, şi generalul Kiseleff - 
„Acesta era o personalitate remarcabilă. Făcuse o strălucită 
carieră militară şi se distinsese prin vitejie în cursul războiului, 
iar în contrast cu predecesorul său era un spirit luminat şi 
generos, accesibil ideilor înaintate şi un iubitor al poporului. Ca 
administrator s-a dovedit preocupat, energic fără brutalitate şi 
dezinteresat. A fost deci un noroc pentru noi că l-am avut drept 
cârmuitor aproape patru ani şi jumătate...” (p. 264): 
„Regulamentul organic a format temeiul cârmuirii principatelor 
mai bine de un sfert de veac, până în 1858, când a fost înlocuit de 
Convenţia de la Paris, şi poate fi socotit drept prima noastră 
constituţie scrisă şi totodată începutul organizării moderne a 
statului român” (p. 265) -, care a acordat mare atenţie 
înfrumuseţării şi modernizării oraşului Bucureşti, iar mai 
târziu când s-a plănuit să i se ridice o statuie în Bucureşti, 
Kiseleff a refuzat categoric (pp. 272 – 273). În această primă 
jumătate a veacului al XIX-lea se înalţă în Bucureşti multe 
clădiri publice şi particulare, în 1846 se inaugurează 
Cişmigiul („purtătorul de grijă al cişmelelor”, pp. 273 – 274), 
între 1846 – 1852 este ridicată clădirea Teatrului Naţional 
(Teatrul cel Mare, inaugurat la 31 decembrie 1852. 
Gazetarul englez O' Brien scrie că este „unul din cele mai 
frumoase şi izbutite teatre ce poţi găsi într-un oraş european”, p. 
298), apoi multe cişmele cu apă din Dâmboviţa, apar 
primele publicaţii româneşti şi societăţi culturale. A urmat 
revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor şi Războiul de 
Independenţă care au marcat destinele României moderne, 
ţara înscriindu-se vizibil pe orbita europenizării, încât tot 
mai mulţi vizitatori străini ai Capitalei României încep să 
aibă cuvinte de laudă despre clădiri şi parcuri, singura 
deficienţă rămânând străzile înguste şi întortocheate, iar 
până la pavarea lor erau inundate de praf şi noroi, iar lângă 
palate impunătoare se găseau adesea cocioabe mizere, ca şi 
astăzi, de altfel. Nu e mai puţin adevărat că în acest veac al 
XIX-lea, ca şi în precedentele, de altfel, Bucureştii au fost 
ocupaţi de armate străine care trebuiau întreţinute şi 
incartiruite (partea bună e că ofiţeri ai acestor armate au 

întocmit planuri detaliate ale oraşului. Astfel, căpitanul 
Stefan Dietrich din armata austriacă scria în 1855, o serie de 
observaţii asupra Bucureştiului (iar despre Principate 
spune:  „Moldova şi Valahia... sunt bucăţi de paradis pentru o 
mână harnică şi o cultură înţeleaptă”, p. 296), notând şi 
caracteristica românului: „foarte abil şi avid de cultură”, (p. 
296), apoi s-au succedat epidemii, inundaţii, cutremure şi 
incendii catastrofale (1802 şi 1847). Alegerea lui Cuza ca 
domn, măsurile pentru îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor 
(Kogălniceanu: „Declar cu francheţe – spune el adresându-se 
Camerei – că sunt pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor, că în 
această îmbunătăţire văd fundarea naţionalităţii române... Două 
mii de boieri nu fac o naţiune, aceasta e un adevăr ce nu se poate 
contesta... Este timpul ca înaintea interesului privat, să ne 
gândim la interesul cel obştesc, ca înainte de a ne ocupa de moşiile 
cele mici să ne ocupăm de moşia mare, România, cum făceau 
părinţii noştri”, p. 312) şi altele cu caracter progresist, au 
contribuit la adversităţi, Cuza fiind silit să abdice. Sosirea 
lui Carol I, obţinerea independenţei, proclamarea regatului 
(14 | 26 martie 1881), construcţia de case, hoteluri, 
construcţii edilitare, bănci, apariţia unor cartiere noi, 
biserici, fabrici, gimnazii (transformate, apoi, în licee) noi 
publicaţii, unele în limbi străine, contribuie la creşterea 
prestigiului dinastiei de Hohenzollern (care, din păcate, a 
fost umbrită de răscoalele ţărăneşti din 1888 şi 1907) şi al 
României în lume, în fine, între cele două războaie 
mondiale pulsează o efervescentă viaţă culturală. În sfârşit, 
partea a doua a lucrării lui Constantin C. Giurescu este 
axată pe analiza întinderii oraşului, a populaţiei 
(componenţa etnică şi socială), a meşteşugarilor, a 
negustorilor şi a hanurilor, a livezilor, prisăcilor, pivniţelor, 
cârciumi, mustării, berării, cafenele, cofetării, restaurante, a 
administraţiei, apoi mahalalele, oboarele, maidanele şi 
pieţele oraşului, grădini şi parcuri. De mare importanţă în 
economia oraşului au constituit-o aprovizionarea cu 
mărfuri alimentare, apă de băut, materiale de construcţie şi 
de pavat străzile, cu atât mai mult cu cât, în pofida 
restricţiilor şi a calamităţilor, oraşul se extindea continuu, 
implicit populaţia creştea: „Primele preocupări administrative 
în legătură cu aprovizionare oraşului constatăm în epoca 
fanarioţilor. Ele vor fi existat, desigur, şi mai înainte, dar 
mărturiile respective nu s-au păstrat. Domnia şi dregătorii ei, 
care se ocupă de Bucureşti au grijă – de teama izbucnirii 
nemulţumirii populare – ca, pe de o parte, să nu lipsească 
alimentele de bază, pâinea în primul rând, iar pe de altă parte, ca 
preţul lor să nu depăşească anumite limite” (p. 664), iar mai la 
vale, Giurescu îl citează pe Raicevich (consul austriac în 
Principate şi preceptor al copiilor lui Ipsilanti: „domnii au 
grijă ca norodul să aibă pâine şi carne şi deseori vin travestiţi 
pentru a cerceta pieţele”, p. 672), negustorii necinstiţi erau 
aspru pedepsiţi. Fiind dens populat, cu un permanent 
excedent de populaţie, care trecea prin Bucureşti, era firesc, 
să existe un număr sporit de hanuri – interesante etimologii 
ale unor cuvinte întreprinde Giurescu, apoi, menţionează 
printre primele hanuri româneşti acelea ridicate de Şerban 
Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu – în ziarul 
Cotidianul – joi, 16 mai 1996 -, Maria Ioniţă (Senzaţionale 
descoperiri arheologice pe Calea Victoriei) dezvăluie cum 
săpăturile de canalizare întreprinse pe Calea Victoriei din 
faţa Bisericii Zlătari au degajat pivniţele fostului Han 
Zlătari şi zidurile Mânăstirii Zlătari. Altă surpriză a 
constituit-io identificarea zidurilor fostului Han Constantin 
Vodă, ridicat la porunca lui Brâncoveanu -, citează pe 
Dionisie Fotino, Ionnescu – Gion şi George Potra, acesta din 
urmă este şi autorul unei cărţi de referinţă „Istoricul 
hanurilor bucureştene”, 1985, în fine, descrie o mare parte din 
aceste hanuri şi aşezarea lor. Existau, de asemenea, multe 
dughene, băcănii, prăvălii, în care se găseau mărfuri exotice 
şi indigene, mărunţişuri, apoi, pieţe, oboare, târguri anuale. 
Mulţi negustori şi meseriaşi străini se stabileau în 
Bucureşti, integrându-se în viaţa comunitară întemeind, 
totodată, adevărate colonii: armeni, turci, bulgari, italieni, 
francezi, germani etc. Împărţirea oraşului pe mahalale 
(cartiere, sectoare), descrierea lor, apoi a bisericilor şi a 
hanurilor, explicarea denumirii unor străzi, descrierea unor 
meserii sunt tot atâtea momente fericite de lectură, care se 
parcurg cu nesaţ, cu reale satisfacţii, încât în final ne 
întrebăm dacă istoricului Constantin C. Giurescu i-ar fi 
scăpat vreun amănunt privitor la istoria Bucureştilor? 
Probabil, niciunul. Fie-ne permise, totuşi, relevarea câtorva 
inadvertenţe: astfel, la pagina 116 este menţionat 
domnitorul muntean Vlad (Ţepeş) în 1396 (domniile sale 
fiind mult mai târziu). La pagina 250, la data de 4 | 16 1821 
lipseşte precizarea lunii. La pagina 260, se spune că Dinicu 
Golescu „a înfiinţat în 1927”, de fapt, în 1827. La pagina 610 
în sintagma „La ieşirea din oraş a tuturor < podurilor > şi a 
căilor principale, era câte o serie de hanuri...”, există un 
dezacord. La pagina 660 în sintagma „ianuarie 189” lipseşte 
ultima cifră a anului respectiv. La pagina 733, Constantin C. 
Giurescu scrie că podul Mogoşoaei datează de la 1692, fiind 
deschis de Brâncoveanu. Totuşi, din Gheorghe Crutzescu 
(v. Podul Mogoşoaei, Ed. Meridiane, 1987, p. 16) aflăm 
următoarele: „Această Cale a Mogoşoaei era un drum al vechii 
familii româneşti a serdarului Mogoş, care şedea în casele lui, 
foste în urmă ale lui Grigore Brâncoveanu. Acest Mogoş pleca cu 
familia lui, totdeauna pe acest drum, la moşia lui ce poartă până 
în ziua de azi numele său, de Mogoşoaia”. Semnalăm şi 
inconsecvenţa scrierii numelui generalului rus Kiseleff, în 
Index selectiv şi în cuprinsul cărţii. 

* CONSTANTIN C. GIURESCU, ISTORIA 
BUCUREŞTILOR, Ediţia a III-a revăzută. Ediţie îngrijită şi 
preambul de Dinu C. Giurescu, Editura VREMEA, BUCUREŞTI, 
2009, 846 p. 

restituiri

Martie 2010

Istoria Bucureştilor
Ionel SAVITESCU
 „Locul pe care s-au dezvoltat 

Bucureştii a fost loc domnesc sau 
moşie domnească; el cuprindea nu 
numai vatra oraşului, adică spaţiul 

clădit, inclusiv curţile şi grădinile, ci 
se întindea pe o anumită suprafaţă, 
destul de mare, şi de jur împrejurul 

vetrei”
(Constantin C. Giurescu)
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Academia Păstorel
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Martie 2010

Miniromanta
Mi-e dor de un sarut de fata,
De jocuri, de plimbari, de lunci,
Mi-e dor de piaţa de-altădată…
Cu preţurile mici de-atunci!

Existentiala
Cu gândul la un colţ de pâine,
 Afirm o vorbă cu temei:
Nicicând n-or duce-un trai de 
câine
Acei ce sunt vestiţi căţei.

Unui  artist  şi  politician
Eşti actor cu greutate,
Dar să tac acum nu pot
Şi îţi spun, tu din păcate,
Prea „joci teatru” peste tot!

                                 Mihai Haivas
Sarbatori de iarna
 Darnic, Moş Crăciun ne vine
 C-o iubire foarte mare:
 Face pungile mai pline
 Celor… de la guvernare. 

Trista constatare
Se observă, nu-i poveste,
În întreaga Românie,
Ca nimic de-un timp nu este
Cum ar trebui sa fie.

Românii şi anul 2010
Iata Anul Nou ca vine
Cu necazuri, renunţări,
Însa vor trai mai bine
Cei plecaţi prin alte ţări! 

Ştefan Boboc

Aş fi putut…
Aş fi putut trăi din scris
Daca stiam sa scriu pe piatra
Si chiar de nu traiam ca-n vis
Ma aciuiam pe lânga vatra.
 
Aş fi putut să scriu pe cruce
Câte-o sentinta lapidara,
Dar cât aş fi putut-o duce
Când ştim cum se trăieşte în ţară!
 
Si-apoi scriam, de rau de bine,
Neîncercând sa trag pe sfoara
Dar ca sa pot trai eu bine
Câti, Doamne, trebuiau sa moara?!
 
Aşa că am lăsat-o baltă;
Sunt dus de val în lumea larga
De doruri inima-mi tresalta
Şi-aştept ca valul să se spargă.
 
De celelalte nu-mi mai pasa,
Port un baston de mareşal
Si nu ma voi întoarce acasa
Decât adus de noul val.
 

 Vasile DARIE

Prezente necesare
Când treci al vietii vast hotar
Şi somnul cel etern începe,
Un popa este necesar, 
Dar şi un doctor se pricepe… 

Deznodamânt fericit
Veni un medic cu credinţă
C-o scapa el de suferinta;
Si ce frumos scapa femeia
Ca nu-i gasi dom' doctor cheia!

Constantin Iuraşcu-Tataia

Luna decembrie a unui an fast. Şomaj, criză, foame 
ca la balamuc, promisiuni deşarte... În plus, colac peste 
pupăză, epidemie de gripă porcină, transformată de 
reporteri în pandemie ca să sune mai bine în urechile 
poporului. Însă acesta, poporul deci, cam nepăsător din 
fire, rămâne indiferent şi la măreţele realizări ale 
guvernului dar şi la spaimele transmise prin mijloacele 
mass-media.  Marile sale griji erau, la această vreme, 
porcul, ţuica fiartă, şi ieşirea din post pentru nişte 
chiolhane temeinice, din zori şi până în noapte, fără să 
te temi de afurisenia popii sau, şi mai rău, de a nevestei 
care nu te mai trata cu varză acră ca să-ţi treacă 
mahmureala.

În zadar se face reclamă disperată la noul vaccin 
împotriva gripei ucigaşe, degeaba apare pe micile 
ecrane, seară de seară, un domn doctor de la minister 
care ne prooroceşte mai ceva decât în Apocalipsă, 
poporul e cam chior şi o arde pe muzică populară sau 
lăutărească. Aflată şi asta din belşug, după ce termină 
de ameninţat don' doctor. Destul de ofticat şi el fiindcă 
cumpărase pe bani grei şi cu un comision baban o 
câteva tone de vaccin şi i se mucegăiau în cămară. Ca să 
nu mai vorbim că unii, dintre cei care nu puseseră botul 
la afacere, băgau nişte strâmbe de toată frumuseţea 
vorbind despre efectele nocive ale vaccinului. Unele 
mortale pe timp scurt şi deosebit de grave pe timp 
mediu şi lung. Dar cum poporul este vestit pentru 
vigilenţa şi înţelepciunea sa, îşi băga picioarele în 
tratament susţinând sus şi tare experienţa sa milenară. 
Adică aia bazată pe usturoi, rachiu, lebăr, tobă, cârnaţi, 
şi năduşeală la aşternut cu nevasta, cu mândra, 
ibovnica, vecina, cuscra, fina, naşa, soacra, în fine, cu 
cine se nimerea, deoarece, noaptea, nu are importanţă, 
că tot nu se vede nimic. Să nu uităm însă că suntem în 
ţara tuturor posibilităţilor. Prin urmare...

Cam pe la Sfântul Ion când deja dădeau semne de 
oboseală până şi cei mai vajnici petrecăreţi iar în 
grajduri vitele răguşiseră de atâta zbierat şi cădeau de 
foame, cel mai bun prieten al oamenilor, televizorul, 
transmite o ştire zguduitoare. Un mare cântăreţ de 
manele, până acum necunoscut, moare călcat de 
tramvai. Era ce-i drept cam beat şi, de fapt, fusese 
împins pe şine de concurenţă, însă forurile medicale 
constată că bietul om era infectat cu virusul noii gripe. 
Adică aia porcină care bântuia din primăvara trecută şi 
nu prea reuşise să facă cine ştie ce ispravă.

Poporul este zguduit! Hai, soro, că una ca asta nu se 
poate! Păi, cum nici chiar artiştii nu au scăpare? 
Înseamnă că e jale mare şi musai să ne facem vaccinul 
aşa cum ne anunţa, din nou, cu o figură extrem de 
tristă, acelaşi don' doctor. Neamul se repede disperat la 
făcut injecţii. Mai ales că erau gratis. Primii sunt, ca de 
obicei, înţelepţii pensionari, bucuroşi nevoie mare că, 
iată, apăruse un nou prilej de stat la coadă, de schimbat 
impresii despre încălzirea globală şi aventurile tipei 
ăleia beton de la emisiunea de duminică seara, aia care 
nu-i mai ajunge cât are şi o dă la greu prin străini plus 
multe alte subiecte pasionante, vitale chiar, acum după 
sărbători.

Unde mai pui că şi panarama e în toi. Medicii şi 
asistentele bufnesc şi trăsnesc deoarece nu iese nici un 
folos din toată munca, solicitanţii că acesta e dreptul lor, 
politicienii din opoziţie că uite, guvernul lasă poporul 
să moară şi nu mişcă un deget, cei de la guvernare că: 
noi v-am tot spus, da' voi nesimţiţilor... Iar televiziunile, 
fericite, trimit reporteri să aţâţe lumea care atât 
aşteaptă.  Nimeni nu mai vorbeşte de efectele adverse, 
detractorii programului sunt înjuraţi pe toate drumurile 
şi canalele, ca fiind cei care se opun fericirii şi sănătăţii 
poporului

Eiii, da, dar don' doctor apare iar pe ecrane şi 
frecându-i mâinile de fericire nu uită să dea un anunţ:

- Fraţilor, programul de vaccinare s-a dovedit a fi un 
mare succes al guvernului. Toată populaţia a fost 
inoculată iar efecte adverse au existat desigur, însă 
lipsite de orice importanţă. S-au semnalat mici paralizii, 
unele disfuncţii cerebrale minore, chiar dacă 
persistente, un mic procent de cecitate, nu mai mult de 
10% afazii, cam tot atâtea hemiplegii, mai puţin de 25% 
cazuri de pemfigus eritematos, câteva semnalări de 
parkinsonism, ischemii miocardice, dispepsii şi numai 
două cazuri de sindroame hiperkinetice.

Dar, daaar, repet, nici unul nu a murit ca urmare 
directă a tratamentului. Prin urmare, succes pe toată 
linia!

Poporul, în marea lui majoritate, este mândru de 
această victorie a medicinii autohtone asupra unei 
cumplite boli care, iată, vedem tot la televizor, face 
ravagii până şi la nemţi. Şi, mai ales că habar n-are, ce e 
acela un pemfigus sau o hemiplegie, se pregăteşte 
serios, prin antrenamente susţinute, de sărbătoarea 
celor patruzeci de mucenici. Aia mişto cu multe pahare! 
Este, prin urmare, momentul unui mic triumf, de genul: 
fraţilor, v-am spart, hai, noroc şi la mai mare! 

Hoinar prin marea britanie

Am mers pe urma bravilor 
normanzi,
A celor ce-nfruntasera romani,
A unor cete dure de briganzi
Şi-a  hoardelor de vikingi 
roşcovani;

Prin porturi vechi, scrutând cu 
grija zarea,
Corsari vestiţi îşi etalau bravada,
Cu care-au “mituit” cândva chiar 
marea
Spre-a-nvinge INVINCIBILA 
ARMADA;

Am colindat palate şi castele,
Cetăţi şi forturi, turnuri cu 
bombarde,
Cu amintiri de înfruntări rebele
Ce se purtau cu arcuri, 
halebarde...

Dar granzii-aceştia de prin 
Albion
N-au fost chiar toţi eroi (e un 
clişeu!),
Căci càstele de nobili cu blazon
N-aveau purtari prea nobile 
mereu...

Am  ascultat istorii despre duci,
Lorzi, conţi, prinţese, cavaleri 
vestiţi
Ce astazi nu mai par decât naluci
Fiindca au ajuns nitel faliti...

Se răsfăţau şi càstele domniţe
Cu noi centuri de castitate care
Erau doar mici pretexte pentru 
fite
C-aveau...  şperacluri fine în 
dotare!

Iar cavalerii, bând şi elixiruri
De-amor, punându-şi bravi 
onoarea-n gaj,
Se înfruntau cu sete în turniruri
Spre-a cuceri... discretul utilaj!

Eugen Deutsch

Madrigal admirativ
Ce oameni buni şi săritori
Sunt la spital. Eu va spun drept,
Când am plecat mi-au dat şi flori;
Pe care mi le-au pus pe piept.

 Mihai Batog-Bujenita

Preţuire
Sunt vorbe grele, nu-s în van,
Dar când s-adună-n spate anii,
Pe doctori nu mai dai un ban
…Ci dai toţi banii!

La chirurgie
Cum stau aşa întins pe masă
Şi medicii îmi sunt aproape,
Vă spun deschis că nici nu-mi 
pasă…
Pe lângă cine-o să mă-ngroape!

Vasile Larco

Marina fluvială
Prelung cânta un matelot,
Când vasul lin plutea spre zare,
Că terminase romul tot
Şi vânt avea… în buzunare!

Spor demografic

Eradicarea gripei porcine
Justiţia a stipulat
Concluzii pro natalitate,
Când a lăsat, premeditat,
Violatori în libertate.                

 Mihai Cosma

Etalarea calităţilor
Goală-n faţă şi în spate,
Tipa fără de valoare
Neavând ce să arate,
Ea, arată…tot ce are.

 Gheorghe Bălăceanu

Accident pirotehnic
O-ncurcă de data asta
Artificierul Tase,
Că-l surprinse brusc nevasta
Pe genunchi cu trei..."focoase"!

Realitate sătească (articol media)
La ţară sărăcia e cumplită
Şi bieţii oameni îşi trăiesc amarul;
Pământu-i sterp,iar capete de vită 
Au doar consilierii şi primarul !!

Vasile Vajoga

Stampă
Tablou vetust din vechiul Iaşi:
Un han cu prispele-n ruină,
Trăsuri cu dame-n crinolină
Şi câini ce urlă păgubaŞi.

Scânceşte-o cobză în surdină
La Doi Băieţi în Tătăraşi –
Tablou vetust din vechiul Iaşi:
Un han cu prispele-n ruină.

Boieri de ţară şi breslaşi
Se bat pe-a mustului rugină
Când se-mbulzesc spre ghilotină
Şi spre pârjol berbecii graşi… 

Tablou vetust din vechiul Iaşi.
                      de Ion Bolocan

Concert
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate într-un mod plăcut,
De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnu-l 
înzestrase.
Posibil ca mulţi ani să fi trecut,
De când pe portative înşirase,
Frânturi de dor, ori clipele 
duioase,
Sau uneori imagini ce-a văzut.
Ni le-a transmis şi-au răzbătut la 
noi
Prin violoncele, flaute, oboi,
Când discuta vioara şi cu pianul
Dar prinşi de vraja măiestriei 
Ştim,
Că niciodată-n gând nu-i 
mulţumim,
Aceluia ce a compus, sărmanul.

 Georgeta Paula Dimitriu

La medic
Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat,
Depistă la ascultare
Damf şi clichet de pahare.

De-ale horticulturii
 Priceput în branşa asta
Agronomul de la noi,
Jinduind spre un altoi,
ÎŞi tot altoia nevasta. 

 Aurel Popescu



degustări cultural - literareFiinţe născute cu aripi date pe 
spate ne dau o lecţie de tinereţe1

"Să nu mă citiţi
Să nu mă cunoaşteţi

Să nu mă huliţi
Să nu mă răzbunaţi

Nici pe voi nu vă aşteaptă ceva mai bun"

Gabriel STĂNESCU 

Mă bucur sincer de aceste jucării culturale, pe care, 
prin aglomerare, nici nu mai ştiu unde să le pun.

Adrian MARINO – Viaţa unui om singur

Somelier de serviciu,

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

autorului.

În România literară, nr. 1/2010, Dan C. Mihăilescu 
(Vieţaş la rubrică) face o promisiune pe care o salutăm (mai 
bine mai tîrziu…!): "…rubrica Viaţă literară va fi ceea ce a 
fost şi la Idei în dialog: un peisaj al presei, tendinţelor, 
polemicilor şi întîmplărilor noastre culturale, lucrat strict 
subiectiv, ca un spectacol de personalitate, nicidecum ca o 
trufaşă intenţie de arbitraj şi obiectivitate. Substantivul este, 
de altfel, articulat nehotărît. Nu viaţa, adică panoramarea 
lunară a principalelor evenimente, ci doar o felie de viaţă, 
filtrată de un burete cînd aţos, zimţat şi caustic, când ludic 
permisiv. Nu infailibil, ci sincer...cît îmi voi permite." Idei în 
dialog a murit, trăiască Romînia literară! Care nici ea nu se 
simte prea bine, dacă e să ne luăm după cele scrise de 
Nicolae Manolescu în editorialul său (Criza presei): 
"Simptomul principal al crizei este reducerea tirajelor şi, 
implicit, a numărului de pagini şi de persoane, redactori 
sau colaboratori, angajate în procesul de editare si de 
administrare." 

Ex Ponto, nr. 4(25), octombrie-decembrie 2009, poate fi 
rezumat prin "sentinţa" din editorialul (Oglinzile memoriei) 
asumat de Ovidiu Dunăreanu: "Marginea nu are nici o 
valoare dacă nu tinde spre centru." Am citit cu încîntare 
semnalîndu-le ca atare, paginile semnate de Ana Dobre 
(Mircea Eliade – Nicolae Iorga. Les Promesses de l'equinoxe), 
Angelo Mitchievici (Larguri şi ţărmuri: o antologie din lirica 
mării), Anastasia Dumitru (Literatura română din Basarabia 
între complexe şi complexitate), Vasile Gherghilescu (Educaţia 
prin teatru). Poezie (Mircea Petean, Ioan Matiuţ, Paul Sîrbu, 
Iosif Caraiman, Tudor Cicu, Liviu Capşa), proză (Nicoleta 
Voinescu, Constantin Coroiu, Liviu Franga, Ioan Florin 
Stanciu) şi traduceri de calitate (Catherine Millet în 
prezentarea şi traducerea lui Mădălin Roşioru) completează 
fericit un număr în care am admirat şi excelentele 
reproduceri după lucrările sculptorului George Culea, ce 
beneficiază şi de un util profil biobibliografic (în română şi 
engleză).

Convorbiri literare, nr.1(169), se deschide, cum altfel, 
cu editorialul semnat de Cassian Maria Spiridon (Religia în 
publicistica lui Eminescu): "Gîndiriştii, în special Radu 
Dragnea, nu mai puţin Nichifor Crainic, directorul revistei 
Gîndirea, dar şi alţi colaboratori, au încercat, cu insuficiente 
argumente, să-l impună pe Eminescu drept poet religios." 
De aici la Al. Florin Ţene nu e decît un pas! Mircea Platon 
punctează (decisiv?): "Cu lucrări precum cea a Mirunei 
Lepuş, avem şansa să evităm să vedem publicată, peste 
cîţiva ani, o carte cu titlul Eminescu pentru idioţi. Înviat de 
curiozitatea şi onestitatea Mirunei Lepuş, Eminescu nu e 
nici naţional-comunist, nici vreun postmodern cariat. Nu e 
un model. Ci o icoană." Am mai reţinut cele asumate de 
Virgil Nemoianu (Însemnări şi răspunsuri distributiste), 
Gheorghe Grigurcu (Idoli sezonieri), Emanuela Ilie (Cartea 
supravieţuitoare a lui Ion Zubaşcu), Ovidiu Pecican 
(Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural în Istoria 
ieroglifică de Dimitrie Cantemir) şi, nu în ultimul rînd, al IX-
lea episod din Alexandru Averescu, omul politic, sub 
semnătura lui Gheorghe I. Florescu.

Am primit la redacţie Drama, nr. 3-4/2009, "revistă de 
teorie şi literatură dramatică editată de Uniunea Scriitorilor 
din România" (director Mircea Ghiţulescu): excelentă din 
toate punctele de vedere! Mircea Ghiţulescu însuşi ne 
propune Încă un Don Juan: "Doar citind numele autorului 
argentinian de astăzi care circulă prin lume cu un 
pseudonim al cavalerului care salvează dragostea îţi dai 
seama că Salvator Amore era predestinat să scrie o piesă 
despre Don Juan". Fost student la IATC Bucureşti şi autor a  
şapte piese (dintre care una despre Meşterul Manole!), 
Salvator Amore ne propune (prin Mircea Ghiţulescu!) "o 
piesă pentru a cuceri publicul «de bulevard» (cu subiectul 
erotic) însă pentru ca să-l conducă, cu nişte amuzamint, la o 
ghindire un pic mai adîncă asupra moralei şi falsa morală 
în societatea noastră parvenită în ultima vremea şi 
decolorată culturalmente." Piesa este interesantă, cursivă, 
bine echilibrată şi stilizată lingvistic cu aplicaşie de Miruna 
Runsen. Rubrica dramaturgi contemporani. Revoluţia după 20 
de ani, este ilustrată de Paşcu Balaci (Umbra) şi Valentin 
Talpalaru (Muzeul), recomandată de Ştefan Oprea: "Piesa e 
scrisă cursiv, are stil – e drept, mai mult poetic decît 
dramatic, personajele sunt conturate precis […]. Ca autor 
dramatic debutant Val Talpalaru merită cu Muzeul toată 
atenţia pentru ceea ce dezvăluie ca disponibilitate, fantezie, 
virtualitate şi gîndire teatrală." Din Avangarda rusă, Leo 
Butnaru ni-l propune pe Daniil Harms (Adam şi Eva. 
Căderea în păcat sau cunoaşterea binelui şi răului): "Visul era 
nu doar cea mai benefică formă în care personajele lui 
Harms îşi tezaurizau dorinţele, aspiraţiile, iluziile, ci şi 
fericita posibilitate de a suda acea tragică ruptură din 
interiorul existenţei, din realitate." Pagini pline de conţinut 

semnează Georges Banu (Proba naturii. Pămîntul, apa, focul), 
Daria Dimiu (Retina şi timpnul), Jeana Morărescu (Dialectica 
aforismului), Adrian Mihalache (Veneţia, spaţii teatrale), Anca 
Mocanu (Marc Chagal, scripcarul din Goset). Numărul este 
asezonat cu cronic, recenzii, comentarii atent întocmite. O 
desfătare!

Mi-a căzut în mînă, pentru prima dată, Noua literatură, 
nr. 30(noiembri-decembrie 2009), colorată şi zglobie. Dan 
Lungu ("Nu cred că scriitorul român e pregătit să se 
documenteze pentru o carte; realitatea contează foarte puţin 
pentru el"), şi Arnon Grunberg (Literatură şi experiment 
social), în dialog cu Anca Chiţoiu, Slawomir Sierakowski, 
prezentat şi chestionat de Ruxandra Ana ("Stînga reală nu e 
doar politică, ci profund culturală. Dincolo de diferenţele formale, 
jucăm cu toţii pe acelaşi teren") se citesc cu interes, alături de 
editorialul Luminiţei Marcu (Vremea antologiilor) şi cele 
semnate de Simona Popescu (Volubilis), Vasile Ernu 
(Moscova-Bucureşti. Românis -20 de ani după… ruleta 
rusească), Gruia dragomir (American reader. Tineri, bogaţi şi 
neliniştiţi), Ioana Gruia (Literatura inventează viaţa), Mihaela 
Michailov (Billy şi sirena), sau Ştefania Mihalache (Poemele 
secretarei). Excelent şi suplimentul (A Foreign Affairs) 
dedicat lui Arnon Yasha Yves Grunberg!  

Ţintă fixă: Cornel Moraru este tema numărului 12(465) 
din Vatra. În Argument, Iulian Boldea ne atrage atenţia că 
în ceea ce îl priveşte pe Cornel Moraru, acesta aparţine 
acelor critici "cu dicţiune temperantă, cu o structură 
fundamental dialogică, dictată de echilibrul enunţului şi al 
aprecierii", pentru a sublinia încă odată că "civilitatea 
omului se împlineşte natural, în civitatea frazei". Este ceea 
ce susţin, argumentat şi nuanţat, cu modulaţii armonice, şi 
Ion Pop (Convergenţe blagiene), Gheorghe Grigurcu (Încă o 
carte despre Blaga), Cornel Ungureanu (despre construcţia 
culturală), Al. Cistelecan (O poetică a criticii de poezie), Dan 
Culcer (O destrămare de anturaj realizată de Securitatea din 
Făgăraş. Cazul PROFESORUL. Cornel Moraru şi elevii săi), 
Irina Petraş (Calmul valorilor), Alexandru Muşina (Un domn: 
Cornel Moraru), Ioan Radin (Schiţă de portret), alături de 
Angela Marinescu, Alexandru Vlad, Ştefan Borbely, Andrei 
Bodiu, Nicoleta Sălcudeanu, Caius Dobrescu, Gabriel 
Petric, Iulian Boldea, Dorin Ştefănescu, Kocsis Francisko, 
Marius Iosif, Alex Goldiş, Georgeta Moarcăş, Dumitru-
Mircea Buda, Călin Crăciun, Veronica Buta, Melinda 
Crăciun, Mihai Dragolea şi Cristina Timar.   

În haine noi (de la format la concepţie grafică) apare 
Dacia literară, nr.1(88)/ 2010. Matei Vişniec este 
intervievat de Călin Ciobotari ("Este o aventură literară ceea 
ce mi se întîmplă mie") şi comentat de Ioan Holban 
(Cafeneaua pariziană şi linia de cale ferată care desparte 
Rădăuţiul în două cu cimitir cu tot) alături de George Bodea 
(Matei Vişniec, navigînd… prin oraşul Oraşul Luminilor). Nu 
lipseşte, după cutumele lunii ianuarie, Eminesciana, 
ilustrată de George Popa (Eminescu şi Heidegger), Irina 
Georgescu (Vitalitatea iubirii în Dulcea mea doamnă/ 
Eminul meu iubit) şi Constantin Cubleşan (Recitind Mihai 
Eminescu din punct de vedere psihanalitic de dr. C. Vlad).  
Poezie de calitate ne este propusă de Nicolae Turtureanu, 
Aurel Dumitraşcu (inedit!), Liviu Antonesei şi Bogdan 
Federeac. Proza este şi ea bine reprezentată de Constantin 
Arcu (Senatorul) şi Dumitru Vacariu (Dan – omagiul unui 
luptător). Petru Ursache (Ţăranul român – fişă de evidenţă), 
Ovidiu Pecican (Istoria ieroglifică – de Dimitrie Cantemir şi 
Ceasornicul domnilor – de Antonio de Guevara, în 
interpretarea lui Nicolae Costin), Călin Ciobotari ("Quartet", 
sau adevărul despre teatru), Ilie Danilov (Sincretism în romanul 
Idiotul de F. M. Dostoievski), alături de Emanuela Ilie 
(Basarab Nicolescu, în oglinda destinului), sau Ludmila 
Rotăraş-Donea (Gellu Naum – incursiune în cronotropul 
suprarealist) ne propun pagini consistente şi o lectură 
incitantă.

Din Luceafărul de dimineaţă, nr. 4(922)/ 2010, 
menţionăm cronica lui Dan Cristea (Născut pentru fericire) 
despre Nicolae Manolescu şi recentul său volum  Viaţă şi 
cărţi. Amintirile unui cititor de cursă lungă: "Dintr-un 
autoportret moral şi afectiv cu care se încheie această carte 
de memorii, bine scrisă şi ingenios compusă, mă 
emoţionează realmente vocaţia pentru fericire pe care şi-o 
recunoaşte autorul, calitate rară, apoape inavuabilă într-o 
lume care crede, în genere, că numai suferinţa naşte marea 
literatură." Textele asumate de Felix Nicolau (Teatrul 
viitorului), Gelu Negrea (Caragiale între mica şi marea 
contestare), Ioana Arnăuţoiu (într-un dialog cu Sorin 
Lavric): Trădătorul fraţilor Arnăuţoiu a fost tot timpul liber, 
Magda Ursache (Tovărăşica şi Supleantul) şi Iolanda 
Malamen (Mihai Sîrbulescu, meşterul luminii) se citesc cu 
încîntare şi folos.

În Apostrof, nr. 1(236)/ 2010, Irina Petraş scrie despre 
Marin Mincu: "Atît de nepotrivită cu vitalitatea lui 
debordantă îi e plecarea, încît am numit-o impoliteţe 
ontologică. […] Marin Mincu este – verbul se cuvine păstrat 
la prezent! – un scriitor polifonic şi o personalitate 
complexă, greu de prins sub etichete rezistente la relecturi 
şi deloc uşor de stăpînit cu instrumente obişnuite ale 
procesului critic." Poezia este centrul de greutate al 
prezentului număr, prin contribuţiile lui Gellu Dorian, 
Ecaterina Bargan, Alexandru Boariu şi, din avangarda rusă, 
Nikolai Aseev în traducerea lui Leo Butnaru, la care se 
adaugă Două cărţi de Ioan Es. Pop, comentate de Ştefan 
Borbely. Ancheta numărului (Comunismul pe înţelesul 
copiilor) conţine răspunsul Anei Blandiana: "în pofida 

overdozei de libertate pe care am primit-o, noi nu suntem 
încă liberi." Am mai reţinut textele semnate de Ilie Rad 
(Revista Iosif Vulcan din Australia), Vladimir Tismăneanu 
(Libertate şi democraţie:Albert Camus, Monica Lovinescu şi 
Virgil Ierunca), Angelo Mitchievici (Revoluţie şi utopie – 
decembrie 1989), alături de Chestionarul lui Proust, "completat 
olograf de Petru Dumitriu" şi publicat în Dosar.

Şi în Nord Literar, nr. 1(80)/ 2010, citim poezie de 
calitate (Adrian Popescu şi George Vulturescu, Adela 
Naghiu, Miguel de Unamuno tradus şi prezentat de 
Carmen Bulzan şi, în traducerea şi prezentarea Elenei 
Liliana Popescu, trei poeţi spanioli: André Cruchaga, Juan 
Carlos Céspedes şi Gustavo Marcelo Galliano). Gheorghe 
Glodeanu scrie Despre Mircea Eliade şi contemporanii săi, în 
timp ce Augustin Buzura dă un Raport asupra singurătăţii. 
Substanţiale sunt şi contribuţiile semnate de Dumitru Micu 
(Proză rurală în spirit modern), Aurel Sasu (Spaima de 
Eminescu), Augustin Cozmuţă (De la simptomele actualităţii 
la europenitatea romanului), Terezia Filip (M. Eminescu. 
Semne şi simboluri de aur) şi Nicole Scurtu (Întregiri la 
biografia lui Dimitrie Danciu).

Între Erotismul lui Dracula (Dorel Nistor) şi Ştiinţă şi 
ortodoxie (Lucia Dărămuş) se desfăşoară, fără tensiuni şi 
netulburat nici măcar de proza lui Gheorghe Izbăşescu (Un 
bici de aramă printre frunze), nr. 1(485), din Ateneu. Din care 
am mai reţinut: cronicile literare semnate de Adrian Jucu 
(Tragica istorie a poporului armean auzită, trăită şi povestită de 
Varujan Vosganian) şi Carletta-Elena Brebu (Între mythos şi 
fantastic), alături de rubricile permenente asumate de C. D. 
Zeletin (Mesajul postum al profesorului Hary Zupperman) şi 
Constantin Călin (Reveniri la Bacovia). Poezie decentă ne 
propun Constantin Donea, Octavian Voicu, împreună cu 
margaret Atwood (în traducerea Sînzienei Mureşeanu).

Multe pagini interesante în cele două numere din 
ianuarie ale revistei Tribuna: Ion Pop ("A fi mereu în miezul 
realului"), Adrian Ţion (Despre diversiuni în istorie şi 
literatură), Octavian Soviany (Ultima probă de gimnastică a lui 
Marin Mincu), Laszlo Alexandru (Dante Show), Coriolan 
Babeţi (Arca istoriei şi pelerinii "apatrizi"), Nicolae Turcan 
(Argumentul ontologic: versiunea validă, dar inutilă), Vianu 
Mureşan (Civilizaţia guguştiucilor), Ovidiu Pecican (Ionescu 
în Spania), Umberto Eco – Roberto Benigni (Duel despre 
Dante, în prezentarea şi traducerea lui Laszlo Alexandru). 
Excelent suplimentul Educaţional, nr. 7, (Romanul britanic în 
era globalizării) coordonat de Sanda Berce şi I. Maxim 
Danciu. Într-un preambul (Literatura încotro?), Sanda Berce 
afirmă că "noua literatură şi noul roman britanic, 
deopotrivă, nu reprezintă doar expansiunea unor focare de 
comunicare, ci şi «o activitate specială, superioară» a unor 
puncte de emergenţă ce se formează prin intersectarea, 
suprapunerea şi comunicarea între moduri de gîndire şi 
mentalităţi." Cu argumente solide intervin Tim Adams (De 
la Booker la BBC: de ce se refugiază cultura noastră în trecut), 
David Damrosch (Literatura lumii în era post-canonică, 
hipercanonică), Elena Voj (Acasă undeva în Europa), Erika 
Mihálycsa (Călătoria dinspre. Un deceniu de corespondenţă a 
călătorului între limbi), Adrian Radu (Romanul industrial 
britanic în original şi "copie". De la Elizabeth Gaskell la David 
Lodge), Dana Musca (Michèle Roberts şi misticismul feminist).

Numărul 1(118), din Axioma este pus sub semnul lui 
Eminescu (Mircea Coloşenco: Eminescu – 160) şi Caragiale 
(Marian Chirulescu: I. L. Caragiale şi personajele sale, Nicolae 
Dumitrescu: I. L. Caragiale – propunere de lectură). Mi-au 
plăcut: cronica literară (Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, 
Brâncuşi), versurile inedite ale Iuliei Haşdeu, Satire 
profesorilor mei, (în prezentarea lui Octavian Onea), poemele 
propuse de Marian Ruscu şi Emilian Marcu, paginile 
semnate de Miron Oprea (Autocritica raţiunii pure – modulo 
Gödel – în context creştin), Nicolae Dumitrescu (Un teatru 
care se respectă) şi de loc în ultimul rînd Florin Dochia 
(Utopiile mor? Trăiască utopiile!), alături de dicţionarul 
biobibliografic (Personalităţi prahovene) întocmit cu acribie şi 
dragoste de neobositul Marian Chirulescu.

"Mai există oare, azi, grupuri literare? Cum să le 
deosebim din cercul inevitabil de amici şi de colaboratori ai 
vreunei reviste, din capitală sau provincie?" – se întreabă, 
cu îndreptăţit temei, Nicolae Breban (Grupul de Dialog 
Social. Un fals război) în Contemporanul. Ideea Europeană, 
nr.1(694), din care am mai reţinut: eseul lui Nicolae Balotă 
(Lewis Carrol, precursor al absurdului), Basarab Nicolescu 
(Eugène Ionesco şi logica contradicţiei), Ştefan Borbely 
(Supleantul), Aura Christi (Geniul inimii), Irina Ciubotaru 
(Verbul şi rana memoriei), Maria-Ana Tupan (Ce este 
iluminismul? Două secole mai tîrziu), alături de grupajul O 
carte eveniment în dezbatere: Nicolae Breban, Trădarea criticii, 
cu participarea a însuşi autorului! Vă propun în loc de 
concluzie, un citat din Adriana Teodorescu (Un eseu despre 
trădare): "S-ar putea ca Nicolae Breban să nu aibă dreptate 
cu tot. Ori cel puţin nu tipul de dreptate pe care o epocă 
postmodernă (că e sau doar se numeşte astfel) îl poate 
asuma. […] Credem însă că Trădarea criticii va prilejui 
benefice seisme şi interogări." În rest, după cum scrie, într-
un reuşit grupaj poetic, Mariana Filimon (Îngerul de pe 
copertă), "un nor de cuvinte/ sfîşia aerul"! 
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literatură universală
Şi despre visul ucis al părăsiţilor 

„Suntem departe şi totuşi aproape
Munţi nu vedem la Chicago
Iar munţii Albaniei îi purtăm în spate
Şi cântecele şi izvoarele
Şi iubirile, durerile sufletului
Glasul vecinilor şi mormintele exilaţilor”

Kostaq Duka, Suntem departe şi totuşi aproape/ Jemi 
larg dhe jemi afër

Un alt poet albanez, de ani buni vieţuitor pe alt 
continent (fapt care se vede în poezia selectată în acest 
volum) ne propune traducătorul Baki Ymeri. Este 
vorba despre un autor, cu origini aromâne dinspre 
tată, Kostaq Duka, astăzi vieţuind în SUA.

Fără a ne aventura în exerciţii de „definire” 
stilistică ori situarea autorului într-un „loc” anume în 
spaţiul poeziei de limbă albaneză (amintind că uneori 
e bine să privim poeţii din afara spaţiului ţării lor şi – 
sau mai ales – prin prisma faptului că nu renunţă la 
limba natală), să spunem doar că una din liniile 
dominante ale poeziei lui, în acest volum, pare a fi 
depărtarea de ţară şi, în subsidiar, viaţa de emigrant. 
Dar, în paralel, putem vorbi şi despre alte direcţii, cum 
ar fi o „revoltă în genunchi” – într-o epocă în care 
„progresul este sugrumat”, în care, în „cursul 
nopţilor”, scrie autorul, „prin peşteri rumegăm 
ignoranţa noastră” – amintind cumva de vremurile 
beatnicilor („Parcă ne prefacem că ne revoltăm/ Şi din 
nou nu ştim ce căutăm”). Dar şi o revoltă a 
emigranţilor care pleacă din ţară pentru mai bine, şi 
ajungă să cânte despre moartea propriilor vise (visul 
ucis/ al părăsiţilor/ alungaţilor/ revoltaţilor/ sau 
nebunilor emigranţi”).

Depărtarea de casă, schimbarea modului de viaţă, 
care duce la o altă viziune asupra lumii, dar nu 
alienantă, se poate distinge la tot pasul în aceste 
poeme. Era o vreme când, spune autorul, „mă uităm 
în fundul apelor/ Figuri reale şi ireale/ Iar femeile 
privirile atârnau/ Şi serios se plictiseau/ Se bucurau, 
sau surâdeau”. Asta atunci şi acasă. Acolo, „fusese un 
timp/ Când totul era prea mult”. Acum, aici, „sorb 
cafeaua grăbit în maşină/ iar ţigara o sting/ doar 
după două fumuri trase”. Sau, iată, într-o altă valenţă, 
depărtarea de casă, dorul de cei rămaşi, în poezia Voi 
mă aşteptaţi: „ştiu, voi mă aşteptaţi/ şi eu voi veni”, 
scria autorul într-un text care ar putea fi dedicat 
strămoşilor săi, „chiar cu un ochi/ şi numai cu inima/ 
sau poate ca un sunet/ ca un oftat nesfârşit”. Se va 
întoarce, scrie el, fie şi pentru că are „ordin divin/ 
ordin de dor, de iubire”.

Dar… cum e America văzută de autor? Scrie 
Kostaq Duka: „Pasul e mic/ Piciorul n-are putere”. 
Asta pentru că „Viaţa nu pulsează în ritm de atlet” şi 
„maratoniştii/ N-au spaţiu pe autostrăzile mari”. 
Omul pare a fi „atotputernicul pământului”, el este cel 
care comandă „mişcare gigantică/ pe pământ, în aer/ 
în adâncul oceanelor”, dar rămâne „atlet obişnuit al 
lumii antice”. Însă, când sădeşte flori şi îşi pune 
degetele în ţărână, vede că „e acelaşi pământ”, iar 
astfel… lumea îi pare „atât de mică”. Dar gândul îl 
transpune tot acasă: „în grădina casei vechi/ 
scormonind cu unghiile/ prin încreţiturile aspre, 
pline de piatră”. Şi, atunci, apasă cu degetele  „mai 
adânc/ Ca pentru a ajunge de aici dincolo” – Sădesc 
flori în America. Dar probabil că nu este vorba de 
neadaptare, ci numai despre dorul de casă şi un 
suflet plin de amintiri, căci pământul îi arată că totul 
e pe undeva la fel, şi chiar veveriţele din Chicago 
„răsfăţate/ misterioase/ elegante” îi par că vor să îi fie 
prietene.

Kostaq Duka vorbeşte şi despre dragoste, bucuria 
de a trăi („trandafirul speranţei mele/ al bucuriei 
pentru viaţă”), despre viaţa de zi cu zi din State 
(despre o pianistă care s-a stins ori despre doi 
nonagenari care, în fiecare noapte, coboară cu 
ascensorul la piscină şi „savurează în singurătate/ 
aburii calzi ai apei/ singuri”; sau despre o alergare 
dimineaţa, primăvara, în parc, când doi bătrâni sunt 
primii îndrăgostiţi pe care îi întâlneşte ş.a.,), despre 
visul şi dragostea pentru fiul său care l-au dus de 
acasă în SUA „pentru a trăi în glia nouă”, despre 
curajul (pe care în alt poem îl vede drept „plod al 
surâsului”) „de a transforma visul în viaţă” fără de 
care, în „turma multicoloră” ar „întrista nopţile fără 
speranţă”. Ori despre „contrastul” dintre generaţii, 
despre singurătatea celor care îşi poartă viaţa „pe 
spinarea aplecată/ peste oasele/ învelite cu vene 
albastre”. Despre credinţă, despre Isus şi crucificarea 
Lui repetată, căci „dacă nu am fi avut atâtea 
crucificări/ El n-ar fi rămas inspiraţie pentru 
schimbare”. Ori despre poezie, sărut, re-naşterea 
iubirii…

Balcanica

Uneori pare a cultiva, asumat, o poetică a 
minimalului, „banalului” cotidian care compune 
„realul” din care face parte. Bătrâneţea este o temă 
bine reprezentată în acest volum, în varii ipostaze, de 
la singurătatea, felul de a înţelege viaţa, dragostea, 
contrastul între generaţii, „îngrijitoare”, cele care fac 
bătrânilor şi viaţa şi trecerea mai uşoară sau centenarii 
(cei din Ora centenarilor, în care, ca şi în alte poeme din 
acest volum, parcă autorul a ales tăcerea, 
„suprimarea” cuvintelor: „nu dorm în fotoliu/ Cu 
ochii închişi”, ci „se mişcă în alte zări/ unde pe 
neaşteptate/ zdrobesc comunicarea/ cu lumea 
stelară”). Ori despre „Casa de bătrâni”, în care „Ziua 
de azi e numai un decor”. 

Sunt parte dintre feţele poetice ale acestui autor, 
văzute într-un anumit fel prin oglinda versului. 
Concluzionând, Kostaq Duka scrie poezie, cel puţin 
cum se vede din acest volum, ca şi cum ar dori să 
povestească cititorului despre sine, despre 
sentimentele sale, despre lume şi cei din jur, de 
departe, de acasă, ori din noua lui ţară. Am vorbit 
despre dorul de casă, dar să subliniem că nu pare a fi 
poezia unui înstrăinat, alienat, ci a unuia care 
rememorează felul în care trăieşte raportându-se la o 
paradigmă dublă – una adânc înrădăcinată, cea de 
acasă, şi o a doua, mereu a doua, de la noua sa casă. 
Tonul este mai curând descriptiv-constativ, decât 
apăsat de tristeţe, deşi nostalgia este una din nuanţele 
care domină nu doar pe fundal. Un univers care pare 
să fie într-o neclintire interioară. Autorul parcă doreşte 
să se păstreze cumva la distanţă de zbuciumul clipei 
acesteia de departe de casă, de agitaţia Noului 
Continent, pe care arareori o lasă să răzbată în vers. 
Deşi nu face parte din primele linii ale poeziei de 
limbă albaneză, autorul prezintă un volum cu un 
mobil al lirismului adesea gândit parcă voit în stil 
aproape monocrom, în care metaforele sunt un 
element destul de bine reprezentat. Nu practică o 
retorică de amplitudine, ci pare a se mărgini la a re-
configura lumea interioară – cea exterioară apare, 
uneori, parcă mai ales ca parte a celeia dintâi, prin 
juxtapunere, trecând-o prin filtrul sentimentelor şi 
gândurilor lui. 

Aşadar, o nouă carte a unui poet de limbă 
albaneză, dintre cei care trăiesc departe de Albania, 
ajunge la cititorul de limbă română.

Kostaq Duka, Trandafirul care răsărea în ianuarie/ 
Trandafili që çelte në janar, versuri, versiunea în limba 
română: Baki Ymeri, în seria „Poezie albaneză din 
America”, Bucureşti, 2010, carte în colaborare cu 
Uniunea Culturală a Albanezilor din România/ 
Bashkësinë Kulturore të Shqiptarëve të Rumanisë

Poezie arabă contemporană

Mă rog la adăpostul umbrei mele

Bahija Massri Adelbi (Siria)

Fă-mi din vise
Veşmânt,
Din umbra cuvintelor,
Ca să pot ascunde liniştea spiritului meu,
Să stropesc amintirile
Cu-un  alfabet
Din miturile serii…
Apoi voi pături călătoria frigului,
Mă voi ruga la adăpostul umbrei mele,
Sunt în stare să adorm…!!

Daţi-mi strai străveziu
De el descoperă oglinzile cântecelor mele,
Pe mine mă va dezvălui…
Şi ori de câte ori în el mă învălui
Îmi ascund supărarea…
orice altceva să-mi daţi…
La fel cum secretele abundă înlăuntrul meu
Şi noaptea pleacă
odată cu vântul…!
Astfel dimineţile devin inutile
Iar eu nu pricep asta…!

O, tu care presari în a mea viziune
Necuprinsul şi azurul …
Aici, altceva nu port
decât iubirea…
decât pe mine!
Daţi-mi veşmânt
Din nouri

Astfel, de câte ori mă va îmbrăţişa
Voi înţelege-a ei adâncime…!

Îmi pregătesc bagajele de călătorie
Mahmood Suliman (Egipt)

Pe drumu-mi către tine
Voi duce un război
De o singură parte,
Pentru că n-am nimic
Afară de un rânjet…
Voi goli cei treizeci de ani
Şi voi întreba copiii,
Străzile şi staţiile,
Vânzătorii de ziare,
Despre un sânge ce al meu nu-i
Şi despre prieteni care plânsetul şi-au lăsat în urmă
Şi au plecat…
Îmi voi sorta visele
Şi singurul meu pantof odată mâzgălit
Cu cronici de război şi pace,
voi mormăi lucruri obişnuite:
Palmierul care nu rodit-a nicicând,
Câinele care s-a plictisit de lătratul lui,
Aşa că a murit singur…
Pe drumul către tine
Uit regretele mâinilor mele
Şi sfada copiilor mei
Şi nevoia mea de a plânge
Şi întreb:
„Câţi trandafiri am în drum…!”

N-am căpătat nimic din război
Nimic alt fără de praful falselor triumfuri,
Îmi voi pregăti genţile de călătorie,
Şi cătunul pentru excursie,
Şi vrăbiile
Pentru carabină…
Şi aş vrea ca norii să mă poată urmări
Când ascund furtuna
În cămaşa mea cu mâneci scurte
Şi dau câmpiilor cafeaua mea
Şi mă înclin
Aerului care-a-împrăştiat
Adunarea celor îndrăgostiţi
Ah dacă războiul ar putea înţelege că
Eu număr pietrele
În micul fluier al copilului meu…
Nimic nu e în maşini
Decât război
Nu e nimic în război
Afară de un drum
Care nu ne duce spre nimic nou…

Mama mea

Ahmad Al-Attar (Maroc)

Mama mea
O lumină plimbându-se pe geana mea,
Revărsând limpezime cu ploaia.
Mama mea
Cutele timpului,
Izvorul compasiunii.
Orizontul! Nu! Dincolo!
Dincolo de răceala destinului…!

Mama mea,
Un steag fâlfâind deasupra bolţilor mele,
Stea
Licărind printre stelele mele,
O grădină a iubirii şi pom…

Mama mea,
inimă respirând trandafiri,
milă reclamând, 
strălucitoare briză şi delicioasă floare…

Mama mea,
Pământul, iubire şi casă,
Tot ce a fost şi va mai fi
Gravat în dicţionarele năzuinţei…
 
Mama mea,
Sub talpa ei e paradisul,
Şi strălucirea e chipul ei.

Mama mea
- orice mamă e aproape o zeiţă
Printre oameni…!!

   prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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Simţul mirosului
Cu siguranţă istoria filosofiei (şi nu numai a sa!) nu se 
scrie din mers; mai trebuie să treacă una sau două 
generaţii pentru a trasa liniile fundamentale ale evoluţiei 
filosofiei la început de veac XXI. Cu aceeaşi siguranţă 
putem spune de acum că indiferent de criteriile valorice 
după care istoricii vor judeca epoca noastră filosofică nu 
vor putea trece sub tăcere o nebănuită, pînă acum!, 
lărgire a cîmpului preocupărilor filosofice. Exemplul pe 
care l-am ales pentru a susţine afirmaţia de mai sus este 
una din recentele 
apariţii editoriale din 
hexagon: Chantal 
Jaquet- Philosophie de 
l'odorat, Paris, Presses 
Universitaires de 
France, 2010, 438 p. 
Aşadar o carte 
voluminoasă despre 
filosofia simţului 
mirosului, unul din 
cele cinci simţuri, 
amintit de multe ori ca 
fiind ultimul din lista 
celor cinci. Despre 
miros au scris mai 
curînd scriitorii, poate 
cea mai cunoscută 
scriere fiind Parfumul 
lui Patrick Suskind. 
Excepţia filosofică este 
Tratatul despre mirosuri al filosofului antic Teofrast. În 
ultimele decenii, odată cu diversificarea cercetărilor în 
ştiinţele umane, au apărut cîteva antologii grupînd texte 
despe simţul olfactiv. După ce a scris cîteva cărţi despre 
Spinoza ( Sub specie aeternitatis chez Spinoza; Spinoza 
ou la Prudence; Les expressions de la puissance d'agir 
chez Spinoza), Chantal Jaquet a decis să iasă din cercul 
strîmt al conservatorismului fricos şi al supunerii în faţa 
tradiţiei şi a optat pentru un subiect care îi evidenţiază 
curajul intelectual. Dar un obiect volatil, aşa cum este 
parfumul, ce materie poate oferi gîndirii? " Ideea unei 
filosofii a simţului mirosului pare mai mult fumegoasă 
decît faimoasă", afirmă autoarea în Introducere. Cartea 
lui Chantal Jaquet este structurată în trei mari secţiuni. 
Prima este despre sensibilitatea olfactivă, în care sînt 
abordate diferitele maniere în care scriitorii şi filosofii au 
tratat simţul olfactiv, ca un simţ slab, ca unul primitiv, ca 
unul incomod şi insociabil, ca unul imoral, ca unul 
subiectiv şi înşelător; în aceeaşi secţiune, ni se propune o 
analiză a parfumurilor de alteritate şi a parfumurilor de 
identitate: "Mirosurile sînt păstrătorii fideli ai memoriei 
şi ai unei identităţi care rămîne dincolo de schimbare. 
Considerat sub aspectul nasului, un om este suma 
mirosurilor sale. Mirosul său şi mirosurile lumii se 
amestecă pentru a defini esenţa sa şi a-l constitui ca 
subiect singular".  A doua secţiune este consacrată 
posibilităţii existenţei unei estetici olfactive, interesul 
autoarei îndreptîndu-se spre expresiile artistice ale 
mirosului, prilejul unei frumoase incursiuni în expresii 
literare ale mirosului la Marcel Proust, expresii muzicale 
ale mirosului la Debussy, expresii plastice ale mirosului 
la Gauguin sau Rodin; o parte consistentă a acestei 
secţiuni este despre arta olfactivă, despre parfum şi 
statutul său estetic, despre modelele filosofice, literare şi 
istorice ale artei olfactive, despre naşterea unei arte 
contemporane olfactive. Mulţi vor fi surprinşi să afle că 
Hiroshi Koyama, artist japonez care trăieşte în Suedia, a 
inventat conceptul de sculptură olfactivă în care uneşte 
parfumul şi piatra. Ultima secţiune se referă la filosofiile 
olfactive, la condiţiile de posibilitate a unei filosofiei a 
simţului mirosului, cu multe trimiteri la filosofii antici 
Parmenide, Anaxagora, Democrit, Heraclit, Empedocle; 
finalul cărţii este despre modelele filosofice olfactive: 
Lucreţiu, Condillac, Nietzsche. Acesta din urmă regreta 
că nici un filosof nu a vorbit cu respect şi cu gratitudine 
despre nas, în opinia sa instrumentul cel mai fin de care 
dispunem. La capătul periplului său, Chantal Jaquet este 
convinsă că "nu ar fi deloc absurd să se vorbească de o 
aromă a ideilor sau să se admită un miros al adevărului, 
dacă înţelegem prin aceasta nu o esenţă fixă imuabilă, ci 
devenirea adevărată a adevărului, mişcarea şi activitatea 
prin care el se formează, se transformă şi se 
perpetuează". O lucrare temeinică despre un subiect 
aparent trecător ca un fum! 

Doxa intelectuală                 
Louis Pinto nu este un nume necunoscut cititorilor 

"Cronicii"; a fost prezent în toamna anului trecut cu un 
interviu şi i-au fost prezentate cîteva cărţi: La theorie 
souveraine. Les philosophes francais et la sociologie au 
XX siecle; La vocation et le metier de philosophe. Pour 
une sociologie de la philosophie dans la France 
contemporaine; Le commerce des idees 
philosophiques. Fin observator al scenei intelectuale 
franceze de astăzi, Louis Pinto propune cititorilor 
francezi o nouă carte: La café du commerce des 
penseurs. A propos de la doxa intellectuelle, Editions 

du Crocquant, Bellecombe-en-Bauges, coll. 
"Savoir/agir", 2009, 
150 p. Altădată 
respectat prin simpla 
sa pronunţare, astăzi 
termenul de 
"intelectual" este în 
suferinţă datorită unei 
inflaţii verbale; Louis 
Pinto porneşte în 
argumentaţia sa de la 
exemplul de 
intelectual francez pe 
care l-a întruchipat 
Jean-Paul Sartre, 
personalitate în care 
contemporanii săi 
recunoşteau un 
intelectual, autor al 
unei importante opere 
, purtător al unei 
funcţii civice critice, 
încît atît rivalii cît şi adversarii trebuia să se raporteze la 
poziţiile sale. Astăzi se manifestă mai curînd o neputinţă 
de punere de acord asupra normelor, reflex al 
incertitudinilor unui univers instabil în care mediatori 
culturali, eseişti sau jurnalişti fac clasamente, confundă 
autenticul cu simulacrul, originalitatea cu parodia, ceea 
ce este important cu ceea ce este insignifiant. De aceea s-
a ajuns, spune Louis Pinto, ca în afara cercului 
intelectualilor adevăraţi, publicul larg să-i perceapă ca 
"intelectuali" pe cei care preferă dezbateri spectaculoase 
la televiziuni, predicatori pompoşi, sau aşa-zis cărturari 
care nu au altă preocupare decît să rivalizeze cu vedete 
de cinema sau din lumea muzicii. Cît de repede am 
adoptat modele străine! "Dimensiunea criticii 
intelectuale, departe de a fi o opţiune facultativă, este 
deci esenţială pentru că ea nu este nimic altceva decît 
expresia unui refuz de aservire faţă de puteri exterioare", 
afirmă filosoful francez. El identifică trei orientări care 
delimitează doxa intelectuală franceză de astăzi; mai 
întîi, regiunea dreaptă în care se regăsesc intelectuali 
conservatori, ataşaţi unor publicaţii cum ar fi   
"Commentaire", "Le Figaro"; o a doua regiune este cea 
centrală în care actorii sînt mai puţin preocupaţi de 
demitări şi sînt mai interesaţi de a oferi o viziune 
elevată, inteligentă asupra subiectelor de actualitate 
politică, socială, intelectuală; în sfîrşit, în a treia regiune 
întîlnim ceea ce Pierre Bourdieu numea Tinerii hegelieni 
ai fiecărei epoci, intelectuali din mediul universitar care 
şi-au făcut o specialitate din a critica orice,mai puţin 
limitele punctelor lor de vedere. J.-J. Rousseau îi scria la 
vremea sa lui Christophe de Beaumont întebîndu-l în ce 
limbă ar putea vorbi, cum s-ar putea înţelege şi dacă 
filosoful ar avea ceva să-i spună prelatului. A te 
pronunţa asupra unor teme sociale şi politice nu 
înseamnă numai a apăra poziţii partizane, ci mai întîi a 
pune în mişcare un ansamblu de exigenţe intelectuale, 
începînd cu nevoia de claritate şi adevăr. Aceasta este 
miza acestui admirabil studiu de sociologie a vieţii 
intelectuale şi de sociologie politică.   

Gînduri despre Nietzsche
De aproape patru decenii doamna profesor Angele 

Kremer-Marietti este o prezenţă constantă şi apreciată în 
rîndul filosofilor şi publiciştilor francezi. Este autoare a 
peste 30 de cărţi de filosofie publicate la edituri 
prestigioase din Franţa şi Belgia. Amintim cîteva din 
cărţile sale: L'homme et ses labyrinthes. Essai sur 
Frederich Nietzsche; Michel Foucault et l'Archeologie 
du Savoir; La Symbolicite ou le Probleme de la 
Symbolisation; Les Racines philosophiques de la 
science moderne; Nietzsche et la rhetorique; Parcours 
philosophiques; Jean-Paul Sartre et le desir d'etre; 
Michel Meyer et la problematologie; Refelexions sur 
les temps actuels. Încă de la prima carte, doamna 
Angele Kremer-Marietti a fost preocupată de filosofia lui 
Nietzsche, iar recent a revenit cu o carte despre filosoful 

german: Nietzsche ou 
les enjeux de la 
fiction, Paris, Editions 
de L'Harmattan, coll. 
"Commentaires 
philosophiques", 2009, 
302 p. Dacă îmi este 
permisă formularea, 
cu această nouă carte, 
Angele Kremer-
Marietti revine la 
prima iubire filosofică, 
prima carte fiind tot 
despre Nietzsche; de 
această dată, autoarea 
adună într-un volum 
texte despre Nietzsche 
publicate în diverse 
reviste. Legătura între 
ele este asigurată de 

prezenţa unei teme constante: constituirea discursului 
filosofic la Nietzsche, filosof preocupat de cultivarea 
unui stil metaforic, el folosind metafora pentru 
exprimarea mai puternică a gîndirii sale. Este suficient 
să ne amintim Aşa grăit-a Zarathustra sau Naşterea 
tragediei. Autoarea merge mai departe afirmînd că 
interesul lui Nietzsche pentru limbaj trece dincolo de 
înţelegerea metaforei ca un simplu fenomen literar, 
văzînd în metaforă un proces conceptual, metafora fiind 
la originea limbajului şi a gîndirii. Într-un alt studiu 
despre retorică şi ritmică, Angele Kremer-Marietti 
susţne că Nietzsche este la originea faimoase "turnante 
lingvistice" din secolul al XX-lea; filosoful german a 
abordat un stil nou în filosofia modernă şi de asemenea 
a fost printre primii care au înţeles rolul de necontestat 
al formelor de limbaj. Pentru Nietzsche, metafora revine 
la sensul grecesc, cel de transfer, de trecere de la o sferă 
la alta: "Pentru un poet adevărat, metafora nu este o 
figură a retoricii ci o imagine care se substituie 
conceptului", spunea în Naşterea tragediei. Departe de a 
se reduce la o simplă categorie, metafora este înainte de 
toate "o operaţie a spiritului, expresia instinctului 
metaforic, care este după Nietzsche instinctul 
fundamental al omului. (...) Mijlocul original şi eficace al 
comunicării în sensul său vital, care este mai ales 
metafora, depăşeşte sistemul gramatical cît şi sistemul 
retoric. Fondată pe imitaţie şi pe semnificaţie, ea are o 
dublă putere de înţelegere şi de comunicare, cu puterea 
de a construi şi de a reconstruiri fără încetare." Cartea 
doamnei Angele Kremer-Marietti caută să pună în 
lumină istoria genezei gîndirii aşa cum a conceput-o 
Nietzsche reliefînd diversele procese de metaforizare.

Cultură şi civilizaţie
Termenii de cultură şi civilizaţie pot părea, pentru o 

bună parte a publicului, sinonimi,deşi teoreticienii se 
vor grăbi să demonstreze contrariul. Într-o carte recentă 
(Culture et civilisation, Paris, Editions du Cerf, coll. 
"Passages", 2010, 244 p.), Alain Seguy-Duclot propune o 
reexaminare a conceptului de civilizaţie aşa cum l-a 
conturat Iluminismul sfîrşitului de secol XVIII. 
Universitarul francez  era cunoscut pînă la această carte 
prin două cărţi despre dialogurile platoniciene (Le 
"Parmenide" de 
Platon ou le jeu des 
hypotheses şi 
Dialogue sur le 
"Théetete" de Platon) 
şi prin volumele 
Definir l'art şi Penser 
la vie. Pentru a 
surprinde 
specificitatea 
domeniilor culturii şi 
civilizaţiei, Alain 
Seguy-Duclot porneşte 
de la distincţia între 
uman şi animal, 
tradiţia teoretică 
gîndind specificitatea 
umană prin cîteva 
opoziţii conceptuale: 
animalul este 
prizonierul 
instinctului, în vreme 
ce omul este liber, 
animalul este supus repetiţiei mecanice, omul fiind 
capabil de descoperire şi invenţie. Autorul consideră că 
primele războaie ale secolului abia început par să-şi afle 
originea în conflicte de ordin cultural, încît este nevoie 
de a renunţa la concepte încremenite pentru a redefini în 
întregime termenii dezbaterii. În secţiunea despre cele 
două concepte de cultură, Alain Seguy-Duclot aduce în 
discuţie conceptele de cultură şi animalitate, 
subiectivitate animală, cultură animală şi identitate, 
dualitatea conceptelor de cultură în antropologie. 
Specificitatea culturii umane ţine de raportul între uman 
şi simbolic, în noua definiţie conceptuală, recunoaşterea 
alterităţii umane stînd în descoperirea unei gîndiri 
simbolice specific umane. Redefinirea umanului ca 
animal simbolic trebuie urmată, în opinia profesorului 
francez, de redefinirea culturii umane, dar şi de 
regîndirea unei pozitivităţi a conceptului de civilizaţie. 
Alain Seguy-Duclot crede că prin civilizaţie nu se 
înţelege nici o cultură mondială, nici un spaţiu cultural. 
A fi civilizat înseamnă a accepta relativizarea culturii 
mondiale, a recunoaşte că scopul ultim al întregii culturi 
umane este educarea omului  în spiritul libertăţii. 
Iluminismul a greşit cînd a gîndit un concept universal 
al civilizaţiei confundînd civilizaţia cu cultura 
occidentală şi cînd a fondat civilizaţia pe raţionalismul 
dominant în gîndirea occidentală din secolul al XVIII-
lea. Un subiect asupra căruia trebuie să medităm mai 
ales cînd termenii de globalizare şi mondializare sînt pe 
cale să devină fetişurile momentului!

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    

Martie 2010
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Cei care au citit în episodul trecut afirmaţia 
„Cred că, în afara nomenclaturiştilor, nu există 
locuitor al insulei care să nu viseze la „marea 
evadare” din raiul lui Fidel.” îşi imaginează, 
probabil, că pe mările din jurul insulei e o foială mai 
ceva ca pe bulevardul Champs Elysées în noaptea 
de Revelion. Ei bine, dimpotrivă, mările acelea sunt 
dezolant de pustii. Nimic nu tulbură acel „noian 
întins de ape”. Nici foşnetul vîntului într-o velă, nici 
o carenă spintecînd undele, nici un motor de iaht 
vibrînd în lupta cu talazurile, nici o vîslă bătînd 
apele, nici un catarg sclipind în razele soarelui, nici 
glasuri de marinari repetînd comenzile căpitanului. 
Nimic. Deznădejde. Pustiu. Activitatea portuară, 
pescuitul, plimbările de agrement cu vaporaşe, 
bărci, iahturi, sporturile nautice, bălăceala copiilor 
pur şi simplu nu există.

Cubanezii îşi păstrează cu fidelitate cetăţenia, 
revoluţia şi cartela şi nu mai cutează să părăsească 
insula cu nici un preţ. De fapt, nu cutează tocmai 
pentru că ştiu preţul : ani lungi şi grei de temniţă şi 
de muncă forţată, în lagărele morţii născocite în 
urmă cu o jumătate de veac de ucigaşul argentinian 
Che Guevara. De jur împrejurul insulei, golfurile, 
porturile, cheiurile sunt pustii-pustii. Orice încercare 
de ieşire în larg echivalează în ochii autorităţilor – şi 
mai ales în cei vigilenţi ai membrilor 
Comandamentului pentru apărarea Revoluţiei! – cu 
o tentativă de ieşire frauduloasă din ţară, de forţare 
a frontierelor de stat. Şi urmează represaliile, care-
mi amintesc de vestita formulă a unui personaj scos 
din sclipitoarea imaginaţie creatoare a lui Ion 
Creangă : „Paşol na turbinca, vidma!”. Adică, 
pardon : „paşol na temniţu, contrarevoluţionarule!”.  
Din acest motiv, cubanezii trăiesc un paradox : deşi 
sunt înconjuraţi de ocean, nu mănîncă peşte. Eu nu 
am avut cum să-mi procur o cartelă de supravieţuire 
a unui insular castrizat, pentru a vedea cu ochii mei 
ce le oferă lunar raiul revoluţionar cubanezilor, dar 
prozatorul Constantin Simirad, fost ambasador al 
României la Havana, nu ştiu prin ce mijloace care ţin 
de domeniul miraculosului, a reuşit să procure o 
astfel de cartelă, dînd-o chiar publicităţii în Ziarul de 
Iaşi. Felicitîndu-l pentru incredibila reuşită, o 
împrumut şi eu de la domnia sa, pentru cititorii 
Cronicii, deoarece merită cu adevărat să fie 
cunoscută şi chiar studiată. Poate, văzînd-o, 
nostalgicilor care tot visează vremurile epocii de 
aur, le va pieri pofta de a readuce dictatura 
comunistă pe plaiurile mioritice! Şi iată citatul din 
Constantin Simirad, extras din articolul Cuba 
postcastristă, încotro?, apărut în Ziarul de Iaşi din 20 
februarie 2008 : „Astăzi aflăm că Fidel a renunţat la 
putere definitiv, încheindu-se o dictatură de 
aproape jumătate de secol. În acest răstimp au murit 
între 5000 şi 15.000 de cubanezi şi, ca rezultat al 
succeselor sale, redăm lista lunară de alimente de pe 
cartela unui cubanez : 6 livre de orez, 1 kg fasole, 6 
livre de zahăr, 8 ouă, ¼ livre ulei (114 ml), 3 cutii 
chibrituri per familie, 50 grame cafea, 1 buc. săpun 
de baie pentru 2 luni, 1 buc. săpun de rufe pe două 
luni, 1 buc. pastă de dinţi de familie pînă la cinci 
persoane, 1 livră pui, o livră peşte la 2-3 luni, 4 livre 
de cartofi, 3 pachete de ţigări tari plus 1 pachet slab 
pentru o familie de pînă la cinci persoane, o livră de 
biscuiţi săraţi, 2 livre paste făinoase, 1 litru lapte la 
două zile pentru copiii pînă la 7 ani, o chiflă de 50 
gr/zi de persoană. (o livră este echivalentul a 453 
grame.) 

Salariul mediu pe economie este de 15 euro. 
Alimentele de pe cartelă sînt accesibile tuturor 
salariaţilor, preţurile fiind foarte mici, dar produsele 
nu sînt garantate, ci în funcţie de producţie. În 
celelalte magazine se găseşte orice, dar la preţuri din 
UE şi clienţii acestora sînt doar cei care posedă 
valută.” 

Aşadar, atenţie la una din afirmaţiile citatului de 

mai sus : „Alimentele de pe cartelă sînt accesibile 
tuturor salariaţilor”. Cine nu construieşte 
socialismul, cine nu apără revoluţia, cine este vreun 
moftangiu de scriitor, de pictor, de cîntăreţ, de actor, 
cine exercită profesiuni liberale, cine a învăţat 
conotaţiile sintagmei liber profesionist ori vrea să 
încerce pe propria piele ispita englezească „free 
lance” este condamnat să moară de foame, mai ales 
că, aşa cum spune şi autorul articolului citat, 
„produsele nu sînt garantate, ci în funcţie de 
producţie”. Să tot trăieşti în raiul castrist. Tovarăşi 
nostalgici români, ţin să vă asigur că dacă domnia 
comuniştilor ar fi continuat în eterna şi fascinanta 
Românie, am fi ajuns mult mai rău decît cubanezii, 
am fi ajuns să ne mîncăm unii pe alţii. V-ar fi 
convenit să primiţi o livră de pui cînd dă Domnul, 
ca în ţara revoluţiei perpetue? Şi atenţie! Faptul că 
există acest drept, nu înseamnă că automat salariatul 
cubanez chiar primeşte tot ce e trecut în cartelă! Căci 
nici la noi nu se găseau pui, ci doar gheare şi ciocuri 
de galinacee. Aşadar, ce observăm trecînd cu ochii 
peste ţinta fericirii mensuale a cubanezilor salariaţi 
sau revoluţionari? Că ei au dreptul să mănînce 453 
de grame de peşte la două-trei luni. Şi asta într-o 
insulă care ar trebui să fie o ţară a peştelui! Rîndurile 
pe care le scriu acum îmi readuc în memorie 
versurile poemului Foamea, versuri scrise în 
închisoare (am afirmat-o deja : Cuba toată e o 
închisoare; o închisoare în aer liber!) de Nichifor 
Crainic : „De voi fi fost cîndva ciorchine, / Azi sunt 
hoştină stoarsă-n teasc, / În flămînzenia din mine / 
Turnaţi o zeamă şi renasc. // Îmi pipăi hoitul cum 
se stinge, / Un borş cu ştir l-ar încălzi, / Un fir de 
iarbă de-aş atinge, / Fulgerător aş înverzi. // Lăsaţi-
mi mîna de fantomă / Din pom să ia măcar un măr, 
/ Mîncînd m-aş umple de aromă / Şi-aş mai trăi în 
adevăr. // În ţara turmelor şi-a pîinii, / Visez o cină 
de ciuperci, / Lăsaţi-mă s-acin cu cîinii / La raiul 
unui troc cu terci. // În bezna nopţilor, adîncă, / 
Prăpăstii oarbe se deschid, / Cînd ultimul lingău 
mănîncă, / Eu zac pe lingură şi blid. // O, 
Milostivule, Tu care / Din doi ciortani şi cinci colaci 
/ Făcuşi un munte de mîncare / Să saturi gloata de 
săraci, // Repetă, Bunule, minunea / Şi ospătează 
mii de guri, / Iar mie-ascultă-mi rugăciunea, / Dă-
mi coşul cu firimituri!”

De ce - vă veţi întreba -, de ce nu au măcar cei doi 
peşti necesari lui Iisus ca să le înmulţească hrana? 
Păi tocmai din cauză că apele teritoriale ale Cubei 
sunt pustii! De frică să nu-şi piardă revoluţionarii în 
larg (şi cine ar mai aplauda atunci interminabilele 
promisiuni deşarte şi nesăratele invective la adresa 
americanilor ale discursurilor rostite de la tribuna de 
pe Malecon?), Fidel şi Raul îşi ţin supuşii pe uscat. 
La propriu şi la figurat. Cred că cel mai înfometat 
popor din cîte am întîlnit prin lume este poporul 
cubanez. M-a convins de acest adevăr o întîmplare 
pe care am trăit-o la începutul şederii mele în Cuba, 
în vestitele şi pitoreştile cartiere din Havana Veche, 
acea parte a capitalei în care consecinţele 
dezastruoase ale revoluţiei se fac simţite la fiecare 
pas şi în fiece clipă. 

Cum spuneam, eram la începutul cubanizării şi 
încă nu se pusese problema să abuzăm de 
ospitalitatea gazdei noastre şi să ne cazăm la 
Ambasadă. Ajunseserăm cu ceva timp înainte de a 
începe manifestările festivalului şi am hotărît ca 
numai pentru două-trei nopţi să rămînem „pe 
pămîntul românesc al Cubei”, înainte de a ne 
încadra în exigenţele programului. Ştiam că 
organizatorii ne asigură hotelul, ca să nu stăm pe 
capul Excelenţei Sale (în treacăt fie spus, el chiar îşi 
dorea să nu plecăm la hotel, ca să mai aibă cu cine 
schimba o vorbă, cu cine sta la o cafea dimineaţa, 
sau la un pahar de vin românesc seara, cînd 
treburile de peste zi îi mai lăsau o clipă de răgaz). 
Aşa că, a doua sau a treia zi de la sosirea noastră în 
„Insula Paradisului” Alex Pausides ne-a trimis 
maşina în care, evident, se afla şi nelipsitul, 
taciturnul, distantul „însoţitor” despre care cred că 
am amintit deja. A trimis-o ca de la Ambasadă să ne 

ia şoferul UNEAC şi să ne ducă în Havana Vieja 
spre a ne arăta cîteva hoteluri care să ne găzduiască. 
În unul din ele trebuia să ne alegem camerele. Acest 
gest îl pun şi pe seama prieteniei care mă leagă de 
Alex, poetul cubanez pe care-l cunoscusem în urmă 
cu cinci ani, în Mexic, la Întîlnirea Poeţilor Lumii 
Latine. Ei bine, vine maşina, ne ia, ne duc cei doi 
cubanezi pe la cîteva „locaţii”, mai cumplite decît 
temniţele în care comuniştii îi aruncă pe oponenţii 
regimurilor roşii, timpul trece, noi eram mai 
interesaţi de viaţa bătrînului oraş decît de cazare, 
flenduream dimineaţa căci ne plăceau la nebunie 
locurile prin care umblam şi vine ora prînzului. De 
şofer ne simţeam mai apropiaţi cumva :  mai 
schimbaserăm cu el o vorbă, mai spuseserăm o 
glumă, ne mai arătase şi el cîte un monument, un 
parc, o clădire, dar securistul nu scosese un cuvînt 
toată dimineaţa. Îşi păstrase morga şi importanţa 
unui vajnic apărător al revoluţiei perpetue, conştient 
de valoarea misiunii sale. Şoferul şi „tehnicianul de 
bord” primiseră, cred, instrucţiuni precise de la Alex 
ca să ne dea de mîncare, aşa că la unul din hoteluri – 
cel mai spălat din tot ce văzuserăm în dimineaţa 
aceea – cei doi cubanezi ne-au anunţat pompos că 
vom rămîne să prînzim. Am acceptat chiar cu 
bucurie : umblînd fleaura prin oraş ni se făcuse 
foame, program nu aveam decît tîrziu în viul nopţii, 
după instalarea iluziei de răcoare, cînd ne 
propuseserăm să descoperim aspecte ale vieţii 
nocturne a capitalei, deci nimic nu ne chema în ziua 
aceea la UNEAC sau la Ambasadă. Am intrat în 
„restaurant”. Scena era halucinantă, desprinsă parcă 
dintr-un film de Alfred Hitchcock. Am pătruns într-
o sală imensă, goală, exact ca o hală de combinat 
părăsit după revoluţie, slinoasă, peste măsură de 
înaltă. Era o încăpere vopsită ca o puşcărie, sumbră 
în ciuda soarelui toropitor care strălucea pe cerul 
caraibian. În înaltul sălii, printre ventilatoare ce-şi 
dăduseră obştescul sfîrşit cu multă vreme în urmă, 
zburau tot felul de păsări, mai mari şi mai mici, 
neliniştite, gălăgioase, agresive. Totul era o 
dărăpănătură, un coşmar în care împărăţeau 
mizeria, mucegaiul, igrasia, dezolarea. 
Luminatoarele erau aproape oarbe de la mizeria 
depusă pe ele, geamurile sparte şi neînlocuite de 
lungi decenii, zidurile aveau crăpături adînci ca 
nişte soldaţi răniţi în bătălii, gata să-şi dea duhul, 
plafoanele căzute, podelele desfundate, mirosuri 
grele care-ţi schingiuiau nasul şi-ţi revoltau 
stomacul. Nu ştiu de ce, încăperea aceea mie îmi 
evoca paragina şi deprimarea ce se instalaseră în 
halele cugului ieşean după decembrie 1989. De 
pardoseală, din cauza jegului, ţi se lipeau tălpile 
pantofilor şi rămîneai ţintuit ca Iisus pe cruce. 
Mesele şi scaunele „restaurantului” păreau salvate 
dintr-un pustiitor incendiu. De altfel, cele mai multe 
dintre ele erau aruncate claie peste grămadă şi 
zăceau cu picioarele-n sus prin colţurile sălii. Şi cum 
pe lîngă pereţii crăpaţi, coşcoviţi, plini de igrasie, în 
care rînjeau cărămizi măcinate de vreme, se aflau şi 
bănci lungi de lemn, gîndul mi s-a oprit dintr-o dată 
la începutul poemului Împărat şi proletar de Mihai 
Eminescu. Cei doi „organizatori”, cele cîteva fete 
care se străduiau să ne servească într-un mod cît mai 
onorabil, vreo doi angajaţi care nu ştiu ce rol aveau 
dar se învîrteau prin zonă şi cu noi trei eram „copiii 
săraci şi sceptici ai plebei proletare” în variantă 
cubaneză. Judecînd după mizeria cruntă ce domnea 
peste tot, era clar că sala nu îşi mai găsea de multă 
vreme rosturile pentru care fusese concepută. Îmi 
pare rău că nu mi-am notat numele hotelurilor pe 
unde ne-au plimbat cei doi, şi al restaurantului unde 
am fost invitaţi de onoare, dar, spre a evita un 
conflict declarat între părţile aflate într-un armistiţiu 
precar, am evitat să notăm ceva în prezenţa lor, ca să 
nu-i împingem spre decretarea de interdicţii ce ne-ar 
fi îngreuiat şederea în insulă. Cînd eram numai noi, 
fotografiam, filmam, notam, dar cînd ne însoţeau 
„oficialii”, încercam să nu comitem gesturi care să-i 
alerteze, să le dea de înţeles că ne interesează 
aspectele negative ale vieţii cubanezilor, mai ales că 
fusesem avertizaţi de Ambasadorul Cubei la 
Bucureşti să scriem numai de bine despre revoluţie, 
despre Castro şi despre socialismul cubanez. Ca 
despre morţi! (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (18)

Valeriu STANCU
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dezolării” (II)
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Comparatismul istoric (din germanul Komparativismus, 
cum sublinia în prelegerile sale literare Prof. Al. Dima, cel 
puţin la secţia de limbi slave) ne îndeamnă să alătură pe o 
cale raţională, dar mai mult spontană, drama familiei regale 
române şi cea a familiei regale engleze.

În acelaşi moment de răscruce al istoriei europene, 
relaţia reginei mame Maria cu fiul ei Carol II a fost pusă în 
evidenţă de relaţia reginei Mary a Angliei cu fiul ei Edward 
VIII (încoronat în ianuarie 1938, abdicând la sfârşitul 
aceluiaşi an). Cherchez la femme, îndeamnă experienţa 
istorică franceză, de data aceasta era vorba de americanca 
Wallis Simpson, care îşi făcuse un prost renume, înşelându-
şi soţul (al doilea) cu regele în persoană iar după căsătorie i-
a fost infidelă lui Edward cu miliardarul american Jimmy 
Donahue.

Edward VIII, mânat de o dorinţă care lăsa de dorit (dar 
şi de trufie), a propus primului-ministru o căsătorie în care 
Wallis să nu fie încoronată ca regină, dar toţi ceilalţi 
premieri ai naţiunilor membre în Commonwealth au 
respins ideea, ameninţând cu demisia. Mai plana pe atunci, 
după câte îmi dau seama, ameninţarea înlăturării definitive 
a familiei regale. Nu fuseseră detronaţi la sfârşitul Primului 
Război Mondial trei dintre cei mai puternici suverani ai 
Europei? Kaizerul Germaniei, ţarul Rusiei, împăratul 
Austro-Ungariei...

În „jocul shakespearean” a intrat şi obsesia americancei 
de a deveni regină. Din mărturisirile valetului personal al 
lui Edward reiese că Wallis acceptase splendida reşedinţă în 
Regent's Park, caleaşca regală, ştiri publicate despre 
persoana sa în Circulara curţii regale, ca pe ceva ce i se 
cuvenea, încât rangul cel mai înalt jinduit se exprima acum 
în dilema: ori regină, ori nimic! Regina mamă Mary fusese 
anunţată încă din 1936 asupra intenţiei fiului ei. A încercat 
să fie înţelegătoare, ca şi Maria României, dar la fel ca şi 
aceasta a definit problema fiului ei în termenii fermi ai 
datoriei faţă de naţiune. Aleasa inimii lui nu putea deveni 
regina Angliei, în plus Biserica Anglicană interzicea 
divorţul şi recăsătoria. Ultimatumul matern n-a produs însă 
asupra fiului o impresie decisivă, aşa cum n-a produs nici în 
criza declanşată de Carol II în familia regală a României. 
Apelând la biograful oficial al lui Edward VIII (Philip 
Zegler), care trece în revistă toate momentele precedente 
abdicării, servindu-se de rapoarte ale martorilor oculari, 
vom observa că se confirmă atitudinea dispreţuitoare cu 
care Wallis Simpson îşi trata iubitul monarhic. S-ar putea 
prin urmare ajunge la concluzia unei dominante sado-
masochiste care a anulat personalitatea lui Edward VIII? Şi 
în cazul lui Carol II? Comparatismul pe care-l practic ca 
profesor şi cercetător literar îmi interzice adoptarea acestei 
teme (nu este „tema mea”), de aceea propun să rămânem la 
asemănare vizual-portretistică şi de comportament erotic. 
Edward VIII – tot chipeş, atletic, tot blond şi cu ochi albaştri 
ca şi Carol II al României iar de alte asemănări ar trebui să 
se ocupe sexologii: de ce în Primul Război Mondial bărbaţii 
s-au aprins de un soi de erotism care urmărea orice femeie, 
cât de cât atractivă? (Tot astfel, de ce mulţi tineri români au 
privit momentul 1989 ca un import de „revoluţie sexuală”, 
care de mult făcea ravagii în Occident?)

Căci printre iubirile lui Edward VIII până la Wallis s-au 
menţionat domnişoare provenite din familii aristocratice, 
dar şi o mare pasiune care a durat din 1918 până în 1934. 
Pentru Freda, soţia parlamentarului William Dudley Ward 
– o minionă sportivă, nebună după dans, comparabilă din 
multe puncte de vedere cu „ingenua bizantină” Zizi 
Labrino. Doamna Simpson, provenită dintr-o familie sudică 
de viţă aleasă din Baltimore, se căsătorise la 20 ani cu 
chipeşul aviator Earl Winfiled Spencer, beţiv şi sadic, pe 
care l-a părăsit iar la 25 de ani s-a recăsătorit cu omul de 
afaceri britanic, înstărit, de aleasă educaţie – Ernest 
Simpson. În 1934 însă „detronase” toate celelalte femei din 
viaţa prinţului de Walles. Pentru a nu provoca o criză 
constituţională prin forţarea guvernului şi a Bisericii 
Anglicane, dar mai cu seamă a populaţiei, Edward VIII a 
abdicat, tronul revenind fratelui său George VI.

Acelaşi rol l-a avut D-na Lupescu; câştigă ea sau pierde 
prin comparaţie cu Wallis Simpson? Specialiştii să se 
pronunţe.

Mai există însă o asemănare între cei doi regi abdicaţi, 
englezul şi românul, deşi nici aceasta, cu atât mai mult, nu 
poate constitui „tema mea”, de aceea doar semnalez faptele:

la numai doi ani după căsătorie şi înainte de invadarea 
Poloniei, Edward şi Wallis au făcut o vizită în Germania. 
Guvernul nazist era încântat să joace rolul de gazdă pentru 
ducele şi ducesa de Windsor, pe când în Franţa, unde în 
iarna anului 1937 perechea îşi serbase căsătoria într-un 
încântător castel Renaissance din Touraine, aristocraţia era 
curtenitoare, dar „distantă” faţă de scandalul matrimonial 
englezo-american. A avut, prin urmare, vreun rol ideologia 
nazistă pentru destinul ex-regelui Angliei? De aici altă 
întrebare: Nu cumva amorul pentru D-na Lupescu, 
indezirabilă în Germania, l-a salvat pe Carol II de alunecare 
pe panta nazistă?

Un ultim nivel comparatist, sugerat de istoria Angliei şi 
României: mulţi comentatori aduc în discuţie pe Henric 
VIII, însurat de şase ori şi divorţat de două neveste, pe care 

nimeni nu l-a silit să abdice. De aceea acest Post-Scriptum se 
referă şi la capitolul Intermezzo II – Marie Antoinette şi Maria 
Stuart pentru a preciza (fără enervare):

Henric VIII n-a divorţat de nici una dintre soţiile lui, ci a 
cerut anularea primei căsătorii (Catherine de Aragon), pe 
motiv că fiind văduva fratelui său decedat, mariajul nu era 
legal în faţa lui Dumnezeu şi a regatului; cea de a patra 
căsătorie (cu Anne de Clèves) a fost deopotrivă anulată; 
Henric a refuzat să facă dragoste cu biata femeie, găsind-o 
prea neatrăgătoare, astfel că motivul a fost „neconsumarea 
căsătoriei”.

Pe de altă parte, a doua soţie (Ann Boleyn) şi a cincea 
soţie (Catherine Howard) au fost decapitate la ordinul 
regelui. Probabil că Henric VIII n-a vrut să tulbure Biserica 
Anglicană prin divorţuri scandaloase, de aceea a fost iertat.

În rest, atât Carol II al României, botezat în Biserica 
Ortodoxă, cât şi Edward VIII, botezat în Biserica Anglicană, 
au continuat să se lamenteze până la moarte de a fi fost 
victime dezinteresate ale ipocriziei mamelor lor. Un soi de 
comportament filial persistent în toate Bisericile şi toate 
timpurile, nesocotit între păcate.

Epilogus

La sfârşitul literar al întâlnirii autoarei acestui eseu cu 
Marie-Antoinette (amintirea luării de cunoştinţă, 
identificarea, recunoaşterea, distingerea) şi a „acţiunii sale 
gnoseologice” (posibilităţi de stabilire a izvoarelor, naturii, 
formelor, relaţiilor dintre fenomenele abordate) se cuvine 
adăugată o scurtă retrospectivă a politicii filohabsburgice 
franceze, reprezentată atât prin regine, cât şi prin „reginele 
secrete” ale Franţei.

Primul triumf în acest sens a fost reprezentat de Maria 
de Medici, principesă florentină, adusă din Italia de Henric 

al IV-lea pentru a-i fi mireasă la Lyon, pe 17 decembrie 1600. 
O mireasă „în vârstă” pentru mentalitatea timpului, căci 
avea deja 26 de ani, dar „predestinată, căci Benedetta 
Carieri (Amante şi regine, „Curtea veche”, 2009) ne 
informează că la 13 ani Mariei îi prezisese o călugăriţă 
vizionară că va ajunge regina Franţei. În aşteptarea ca visul 
să devină aievea, Maria respinsese orice alţi pretendenţi iar 
astrele şi-au oferit divertismentul de a armoniza interesele 
politice ale Marelui Ducat al Toscanei cu cel ale Sfântului 
Scaun, care prin papa Clement al VIII-lea îi repartizase 
Mariei de Medici însărcinare tripartită: determinarea 
Bisericii galicane să adopte normele Consiliului din Trento, 
susţinerea întoarcerii iezuiţilor în Franţa, eradicarea ereziei 
protestante franceze.

Pentru atingerea acestor obiective, Maria (învestită ca 
suverană abia după 10 ani de la nuntă, pe 13 mai 1610, în 
Bazilica Saint-Denis, unde şi-a făcut radioasa apariţie, 
însoţită de Delfin şi de Elisabeta, cea de a doua născută a 
cuplului regal), a obţinut aprobarea Stărilor Generale şi a 
Parlamentului; a jucat pe rivalităţile între principii de sânge 
şi mari seniori ai regatului, s-a folosit de miniştri competenţi 
(Concino Concini cu politica lui brutală a respins mai întâi 
xenofobia faţă de italieni; mareşalul d'Ancre i-a molipsit pe 
alţii să-l trateze pe regele fost hughenot cu dezinvoltură ş. 
a.) şi s-a lăsat stăpânită de pasiunea puterii până la riscul de 
a deveni o mamă rece, perfidă, cu tendinţe abuzive faţă de 
dificilul ei fiu – Delfinul Ludovic –, revărsându-şi în schimb 
tandreţea asupra expansivului Gaston, al doilea născut... De 
aici a survenit nemaipomenitul conflict mamă-fiu, 
ameninţând să arunce ţara într-un nou război civil: la numai 
cincisprezece ani şi jumătate (1617), Ludovic al XIII-lea a 
scuturat jugul matern şi a exilat-o pe mama sa regentă 
pentru 3 ani la Blois. Fireşte, Maria a evadat, a pus pe 
picioare un corp de armată, dobândind în august 1620, prin 

acordul de la Angers, reintegrarea în toate prerogativele de 
regină mamă. În următorii 10 ani, coabitarea paşnică dintre 
mamă şi fiu s-a datorat lui Armand-Jean du Plessis de 
Richelieu, episcop de Lucan, înălţat la rang de cardinal în 
1622 şi impus de Maria lui Concini ca ministru.

Implicat în dizgraţia protectoarei lui, dar făcând totul 
pentru a o convinge să se reconcilieze cu fiul ei Ludovic al 
XIII-lea, Richelieu lucra mai ales pentru el însuşi, opiniile şi 
acţiunile lui îndepărtându-se de proiectul urmărit de 
regenta Maria: fidelitatea Bisericii romane şi principilor 
Contrareformei, convingere că numai Spania şi Austria, că 
numai cardinalul Bérulle (creatorul Congregaţiei 
Oratoriului) puteau realiza renaşterea religioasă promovată 
de „partida evlavioşilor”, pentru a susţine în numele valorilor 
creştine o politică de pace pe scară europeană. Dacă pentru 
regenta Maria ţelurile puteau fi atinse prin evanghelizarea 
poporului, lupta cu sărăcia, cu ignoranţa şi nedreptăţile, 
pentru Richelieu priorităţile Coroanei însemnau întărirea 
unităţii naţionale, readucerea hughenoţilor la ascultarea 
catolică şi mai cu seamă împiedicarea hegemoniei Habsburgilor, 
care ameninţau să reducă Franţa la condiţia de satelit al 
Sfântului Imperiu german de naţie germanică.

Lesne de înţeles că jocul dublu al cardinalului Richelieu 
a pus în primejdie prestigiul, autoritatea, ascendentul 
Mariei asupra fiului ei şi s-a soldat în cele din urmă cu 
înfruntarea dintre cei trei din 11 noiembrie 1630, cunoscută 
în anale cu numele de „Journée des Dupes” – ziua 
păcăliţilor –, urmată în februarie 1631 de un nou ordin de 
exil pentru regina-mamă. Ludovic al XIII-lea l-a preferat pe 
cardinal mamei sale, care s-a refugiat în străinătate. Dar 
lipsită de sfaturile lui Richelieu, Maria a făcut opţiuni 
necugetate, care puteau implica acuzaţia de trădare, ceea ce 
l-a şi autorizat pe Ludovic al XIII-lea să-i confişte bunurile. 
Istoria a înregistrat astfel situaţia paradoxală ca o soţie şi o 
mamă de rege, mai mult, o soacră a regilor Spaniei şi 
Angliei, precum şi a Ducelui de Savoia să ajungă rătăcitoare 
prin Ţările de Jos spaniole, Olanda, Anglia şi să moară la 
Köln singură, părăsită, plină de datorii. Regele Franţei i-a 
repatriat trupul, înmormântându-l la Saint-Denis iar marea 
lui remuşcare pe patul de moarte a fost aceea de a-şi fi 
„tratat rău mama”.

Dar Dumnezeu a vegheat asupra destinului post-
mortem al reginei Maria, sau poate s-a milostivit de 
remuşcările fiului ingrat, restituind istoriei o imagine 
triumfală, la care ea aspirase mai mult ca la orice pe lume: i-
a dat pictorului flamand Peter Paul Rubens binecuvântarea 
de a crea 24 de pânze mari, dedicate preacreştinei Maria de 
Medici, regină a Franţei şi a Navarrei. Constituind în 
prezent una dintre gloriile Muzeului Luvru, orice vizitator 
poate contempla întreţeserea de istorie, mitologie antică, 
iconografie creştină şi o veritabilă „pădure” de simboluri. 
Iată cum a izbutit prinţesa florentină (ajutată de Bunul 
Dumnezeu) să-şi scrie propria istorie, contribuind la 
reintrarea Franţei în concertul artelor europene, după o 
jumătate de secol de iconoclastie protestantă şi războaie 
civile.

Într-o scenă zugrăvită de Rubens, pe puntea de lemn 
dintre cele două maluri ale râului Bidassoa (hotarul dintre 
Franţa şi Spania) se încrucişează două principese: Elisabeta 
de Franţa (a doua născută a cuplului Henric al IV-lea şi 
Maria de Medici) şi Ana de Austria (fiica lui Filip al III-lea al 
Spaniei şi a Margaretei de Austria). Prima păşea spre 
destinul ei spaniol, ca soţie a viitorului Filip al IV-lea, cea de 
a doua fusese căsătorită, prin procură la Madrid, cu 
Ludovic al XIII-lea, regele Franţei.

Amândoi însurăţeii aveau 15 ani şi trebuiau să 
consolideze pacea între cele două coroane, precum, şi 
înţelegerea dintre puterile catolice ale timpului. Din 
iconografie, fie şi numai, deducem că amândoi erau fragili, 
timizi şi nu trecuseră pragul pubertăţii. Dar Maria de 
Medici, principala artizană a celor două căsătorii, nedorind 
ca fiul ei Ludovic să intre în viaţa adultă prin căsătorie, nici 
să împartă cu adolescentina noră ascendentul asupra fiului 
ei regal, le-a limitat întâlnirile, menţinându-i într-o 
neînţelegere reciprocă, sabotându-şi sistematic nora (abia în 
primii 3 ani de la ruptura mamă-fiu, perechea regală a 
cunoscut primele clipe de fericire, dar revenită la curte, 
Maria de Medici a despărţit-o din nou, pentru ca în 
momentul exilului definitiv campania de denigrare a 
nurorii să fie preluată decis de Richelieu, unul dintre 
„galanţii” respinşi de Ana de Austria).

Considerată una dintre frumuseţile fascinante ale 
veacului (la pragul a 30 de ani), educată în iubire pentru 
virtute, eleganţă, teatru, Ana a trezit soţului ei regal o 
ranchiună durabilă, pierzând primul copil dintr-o 
imprudenţă. Sosirea ducelui de Buckingham la Paris avea s-
o împingă la imprudenţe mai grave. Povestea o ştim mai 
toţi, o versiune iubită de toate generaţiile de adolescenţi a 
fost expusă de Al. Dumas în romanul Cei trei muşchetari, dar 
între textele memorialistice ale epocii există cel puţin alte 
cinci versiuni, între care una aparţine lui La Rochefoucauld, 
celebrul autor al Maximelor. Prima şi ultima întâlnire dintre 
Ana de Austria şi Buckingham a avut loc la Amiens, 
numeroasele tentative ale englezului de a se reîntoarce în 
Franţa s-au lovit de refuzul absolut al lui Ludovic al XIII-lea 
iar „romanul” s-a complicat prin intervenţia spioanei 
(internaţionale) Lady Carlile (Milady a lui Dumas). Dansând 
cu ducele englez, această „Lady” i-a sustras cu pricepere 
două catarame cu diamante, primite de Ana de Austria de 
la soţul ei, şi folosite ca dovadă a vinovăţiei reginei.

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

Natalia CANTEMIR

Martie 2010

(va urma)

Post scriptum
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E adevărată vorba care 
spune că suferinţa ne 
apropie, ne umanizează, 
ne face mai buni, ne 
solidarizează : ani în şir nu 
mi-am amintit de un 
prieten de departe, 
scriitorul Alberto Kurapel 
din Chile, şi dintr-o dată, 
în timp ce priveam 
grozăviile provocate de 
cutremure, cînd el, ţara şi 

poporul lui au dat de necaz, fiind greu încercaţi de 
pustiitoare calamităţi, toate gîndurile şi grijile mi s-
au îndreptat spre bieţii oameni din zona înghesuită 
între Pacific şi Anzi, mi-am amintit de vechiul şi 
bunul prieten Alberto Kurapel, creatorul chilian 
alături de care am petrecut clipe de complicitate 
muzicală şi poetică la Festivalul Internaţional de 
Poezie din Trois-Rivières, Canada. Am regăsit un 
CD primit de la el şi i-am ascultat compoziţiile 
realizate pe versurile unor mari poeţi canadieni de 
expresie franceză : Gaston Miron, Claude Gauvreau, 
Gérald Godin, Jean Royer, Emile Nelligan etc.

I-am citit cărţile pe care mi le dăruise în urmă cu 
opt ani, cînd ne-am întîlnit în acel fabulos spaţiu al 
poeziei şi prieteniei inventat de scriitorul Gaston 
Bellemare, ba mai mult, i-am şi tradus pentru pagina 
„poezia lumii, poezia în lume” cîteva din poemele 
pe care le-a inclus în volumul Pasarelas / 
Passerelles, apărut în 1991 (Les Editions du Trottoir 
Montréal, Québec, Canada). 

Acest adevărat personaj picaresc al literaturii 
latino-americane s-a născut în 1946 la Santiago de 
Chile şi pot afirma fără teama de a greşi că e „omul-
orchestră” : poet, dramaturg, actor, regizor, 
scenarist, compozitor, chitarist, cîntăreţ (are o voce 
uluitoare, emoţionantă, învăluitoare, ce i-a permis să 
realizeze o impresionantă discografie), Alberto s-a 
impus în toate domeniile pe care le-a abordat. De 
tînăr s-a făcut remarcat în teatru şi în poezie, creînd 
– aşa cum se afirma în mediile artistice din New 
York – „o expresie nouă şi universală a limbajului 
artistic postmodern”. Din nefericire pentru evoluţia 
lui scriitoricească, a cochetat şi cu culoarea roşie a 
spectrului politic, astfel încît în 1973, după 
îndepărtarea lui Salvador Allende de la putere, este 
nevoit să părăsească ţara natală. Se stabileşte în 
Canada, la Montréal, unde fondează un grup de 
„teatru-performance” latino-american, intitulat La 
Compagnie des Arts Exilio. Mi-e greu să mă 
pronunţ asupra complexei sale activităţi artistice, 
dar voi spune doar cîteva cuvinte despre poezia lui, 
cunoscută pe toate continentele. A publicat volume 
de versuri în multe din ţările lumii, însă din ele voi 
aminti numai : Cantos por Desentierro (Editorial 
Arancibia, Santiago, Chile, 1973), Teatro en Pie de 
Guerra (Profils, Tufts University, Massachusetts, 
Statele Unite ale Americii, 1985), Correo de Exilio / 
Courrier d'exil (Les Editions du Trottoir, Montréal, 
Québec, Canada). Cînd în 1976, în Italia, i s-a acordat 
Premiul „Francisco de Santis per la poesia” juriul şi-
a motivat astfel opţiunea : „Recompensăm în Kurapel 
continuitatea unei fericite şi fecunde tradiţii poetice care 
şi-a găsit cea mai strălucitoare expresie în Pablo Neruda”. 
Cine va citi poemele traduse în această pagină se va 
convinge că „Poezia lui Kurapel, amară şi delicată, 
învăluie conştiinţele, obligîndu-le să nu uite”.

Vociferările se apropie 
explodează 
urlă claxoanele
se epuizează scaunele nerăbdătoare
care cu corzile lor
se pregătesc să ne îmbrăţişeze
pieptul
umerii
gîtul
ordine
contraordine
şi noi care abia
mai putem merge.

De-ar fi să judecăm după şoaptele 
ce se aud în aeroporturi
după respiraţia din spatele uşilor
ce dau spre puşcării.
De-ar fi să judecăm după şoapte
ar trebui să rătăcim
acum 
fără a cunoaşte drumul.
E singura certitudine 
ce ne rămîne
mincinoşi nemuritori.

Floarea 
trăieşte în culoare 
ca un om 
în toţi oamenii.

Orice astru se întunecă 
în cupa morţii.
Continuu lupta înverşunată care 
nici nu cere nici nu acordă răgaz,
chiar dacă uneori
mă topesc
sub lumina reflectoarelor
în anticamera camuflată
a lagărelor de concentrare.

Solul este un spaţiu al nefericirii.
Este coloana vertebrală a dictaturilor.
Vorbesc de sol 
nu de pămînt.
Sol pe care într-o zi va trebui 
să-l transformăm 
în linie de orizont
palpabilă pentru toate dorinţele
ca să ne sporim în el
fărîma de iubire
şi în sus
şi în jos.

Patru pisici se plimbă 
pe cablurile electrice.
Un avion aterizează silenţios 
pe zidul unei case.
Perdelele se închid 
puţin cîte puţin.
Cît ai clipi
noaptea m-a doborît.
Privesc această stradă 

insomniacă şi deschisă.

Făcînd dragoste cu oglinzile
cîteva sprîncene se plimbă
pentru a se privi mai bine.
Diferenţele 
persistă 
în negativele puterii.
A mînca sau a nu mînca : That is the 

question, 
ce uşor ar fi de trăit
dacă uniformele
n-ar face parte
din ceea ce noi încă nu suntem.

Fructul de mango 
şi latino-americanii 
spunea ea
produc asupra mea
acelaşi efect.
Cum i-am descoperit de puţină vreme,
mă înnebunesc.

Mi-ar plăcea să fiu pe vecie un Cutrinkuli
(o infimă insectă)
mi-ai spus
şi n-am ştiut niciodată
dacă ai spus-o pentru a îmbrăţişa
culoarea de iarnă a pămîntului
sau pentru a fi atît de mică,
încît toţi să te privească de sus
dar nimeni să nu te mai vadă niciodată
niciodată.

Dacă ne-am născut
cu sensibilitatea
epocii noastre,
noastre vine vorba,
să urcăm rapid
pe biciclete
şi să ajungem cît mai repede
în Epoca Primitivă.

De nu, 
totul merge pe dosul 
zidului;
adică
în zbaterea de aripi
a strategiilor dispersate.
Acelaşi clişeu 
aceleaşi hemoragii 
şi tiranul
rugîndu-se încă.

Azi a venit să mă vadă 
o piatră.
Nu mi-a spus nimic.

Iată-mă aici,
pelerin al cotidianului,
pe podeaua
unei cocioabe care ucide sufletele
încercînd să descopăr
vocea care mîngîie,
umezeşte, sporeşte,
iubind, rănind de moarte
încercînd să pătrundă
pentru a pîrjoli
ultima teamă de a fi.


