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Fie pîinea cît de rea... (II)

Există însă români exilaţi, în ciuda faptului că 
aceştia nu şi-au părăsit niciodată locurile natale, nu 
şi-au trădat patria şi tot ce reprezintă ea, nu au 
înstrăinat moştenirea lăsată de înaintaşi, nu şi-au 
dorit să fie departe de ţinuturile de baştină . Sunt 
românii ce au avut nefericirea să trăiască în teritorii 
rupte cîndva din trupul ţării, teritorii care prin 
capriciile istoriei, prin vitregiile sorţii, prin jocul 
hazardului, prin întîmplări nefericite, prin voinţa 
unor puteri străine, prin lăcomia unor vecini aprigi, 
temuţi şi hrăpăreţi astăzi aparţin altor state, cărora 
nici prin cap nu le trece să facă dreptate românilor şi 
să le returneze ceea ce e al lor dintotdeauna. Vă dau 
un singur exemplu despre modul în care s-a scris 
ticăloasa noastră istorie, exemplu care se referă la 
modul în care a fost răpită o parte a Moldovei în 
1812 : „Am spus că Basarabia a fost deslipită dela 
sânul Moldovei prin mijloace lăturalnice. După 
victoria ruşilor – cari cereau Principatele române 
până la Dunăre, - ambii beligeranţi au intrat în 
tratative. Între timp Franţa declară răsboi Rusiei 
comunicând aceasta şi Înaltei Porţi. Locţiitorul de 
dragoman nu comunică însă ştirea la timp 
Sultanului său, ci o trimite numai lui Dimitrie 
Moruzzi, însărcinat a duce tratativele; acesta la 
rîndu-i, comite şi el o indiscreţie şi comunică ştirea 
declarării răsboiului, reprezentanţilor Rusiei cari îşi 
reduc astfel pretenţiunile numai la Basarabia, 
renunţând la celelalte puncte. Reprezentantul Înaltei 
Porţi necunoscând adevărata situaţie, se grăbeşte a 
semna tratatul care înjumătăţia astfel Moldova.” 
Citatul de mai sus l-am extras dintr-o fascinantă 
lucrare a lui Constant Răutu – Ion C. Brătianu Omul 
– Timpurile – Opera (1821-1891) – apărută în anul 
1940 la Institutul tipografic „Datina” din Turnu-

Severin. Acest fragment ne aminteşte faptul că 
vizita frăţească a lui „Batiuşka” Piotr Alekseevici 

Romanov n-a rămas fără urmări pe plaiurile 
mioritice, pentru că i-a atras atenţia hrăpăreţului 
„tătuc” asupra frumuseţilor şi bogăţiilor Moldovei. 
După ce armiile înfrăţite ruso-moldave s-au făcut de 
rîs la Stănileşti „în jos pe Prut” (nici n-ai fi zis că 
nevolnicul comandant de oşti Petru cel Mare venea 
după răsunătoarea victorie de la Poltava asupra 
viteazului rigă şved Carol al XII-lea!) cantemirul 
cărturar a fost nevoit să-şi ia tălpăşiţa din propria 
bătătură pentru ca nu cumva osmanlîii să-l scurteze 
de cap sau să-i asigure cazare gratuită în faimoasa 
temniţă Edicule, pentru că le-a deschis ruşilor ochii 
şi pofta ce-o poftesc pînă azi. Iar acolo, „pe plaiu-
nstrăinării”, a trăit şi umilinţa de a-şi vedea urmaşii 
rusificaţi pînă-n măduva oaselor (nu este Antioh, 
feciorul lui, „primul poet modern rus”?!) şi de a se 
trezi un biet boiernaş de rangul al cincilea luat cu 
preşul de neamurile nevestei Trubeţkaia! Apoi Piotr 
cel balşoi a lăsat cu limbă de moarte că Moldova şi 
Valahia trebuie să intre în ograda fraţilor de la 
răsărit, a făcut un testament cu iz naţionalist pentru 
măicuţa Rusie, testament în care a pomenit ceva (nu 
de bine!) şi de Ţările Române, iar urmaşilor săi 
celoveci le-a intrat în bostan că trebuie să 
împlinească visul strămoşului de a mai fura cîte o 
bucată de pămînt şi din glia urmaşilor lui Cantemir 
cel devenit Trubeţkoi. Şi, după cum ştim, l-au 
împlinit. Aşa se face că astăzi, pe vechile moşii ale 
lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare se vorbeşte 
ruseşte „ş-o ţîrî di moldovineascî”! Despre 
Basarabia, despre Nordul Bucovinei şi Ţinutul 
Herţei, despre Pacea de la Bucureşti din mai 1812, 
despre sfînta zi de 27 martie 1918, despre Pactul 
Ribbentrop-Molotov, despre notele ultimative din 
26-27 iunie 1940, despre Cadrilater, despre 28 iunie 
1940, despre desnaţionalizare, despre deportările 
românilor în lagărele sovietice ale Siberiei şi despre 
multe, multe 

subiecte ce ne interesează în mod direct, 
istoriografia comunistă a tăcut mîlc, „privind mereu 
spre răsărit” de teamă să nu trezească iar atenţia 
ursului roşu. De aceea consider că una din marile, 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Dan CUMPĂTĂ

impardonabilele greşeli comise de guvernările 
postdecembriste este acordarea „cu toptanul”, la 
hurtă, a cetăţeniei române pentru „largi categorii de 
oameni ai muncii” din fosta Republică Socialistă 
Sovietică Moldovenească. De ce? Pentru simplul 
motiv că, deschizîndu-le drum spre lumea largă, vor 
da cu toţii bir cu fugiţii din spaţiul situat între Prut şi 
Nistru şi o să ne trezim într-o bună zi că în vechea 
vatră românească a domnilor Muşatini nu vor mai 
trăi decît ruşi, ucraineni, găgăuzi şi alte neamuri care 
în nici un caz nu se trag de la Rîm. Şi-atunci cum 
vom mai putea noi vorbi despre continuitatea 
elementului românesc pe pămîntul străbun al 
patriei, pămînt răpit de cei care azi sunt stăpîni în 
casa noastră?! În plus, cei mai mulţi dintre 
beneficiarii acestei generozităţi consulare nu au 
cerut cetăţenia pentru că îi dă românismul afară din 
casă, pentru că-s patrioţi pînă în vîrful unghiilor şi 
mor de dorul de a deveni români, şi ard de 
nerăbdarea de a se stabili pe meleagurile străbune 
neinvadate de alfabetul chirilic. Dimpotrivă, au cerut 
această cetăţenie pentru că le deschide porţile 
Uniunii Europene. Ei nu sunt preocupaţi nici cît 
negru sub unghie de „unirea cu patria mumă” şi de 
stabilirea în România, nu-şi doresc să pună umărul 
pentru ca „România să fie bine şi tot românul să 
prospere”, ci sunt pur şi simplu interesaţi - în funcţie 
de propriile ambiţii, concepţii, scopuri - de 
avantajele şi posibilităţile conferite de această 
cetăţenie : dreptul de liberă circulaţie în U. E., 
dreptul de a munci în comunitatea europeană, 
dreptul de a-şi da odraslele la şcoli din Europa, 
dreptul de a intra în multe ţări ale lumii fără viză, 
posibilitatea de a cerşi, de a se prostitua, de a comite 
fel de fel de fărădelegi în lumea largă ş.a.m.d. Dacă 
cei care azi sunt atît de mînaţi de un neostoit 
românism au fost mereu aşa, de ce nu au strigat cu 
tărie pe 27 august 1991”Vrem să ne unim cu Ţara!”, 
aşa cum au făcut strămoşii lor în 1918, ci au strigat 
cît îi ţineau plămînii că vor să fie independenţi?! 
Pentru că mielul blînd suge la două oi, iată de ce! (va 
urma)

Îndoieli
 
Ioane,
S-ar putea să fie iarăşi primăvară!
Noi nu vedem nimic, 
dar pe afară
parcă săgeată rîndunica.
Tu nu auzi?
Prin plopi şi duzi 
se ceartă tot mai aprig cintezoi.
Departe în zăvoi 
şi luncă
miroase a sudoare şi a muncă.
În Mureş, 
apa se zbate în maluri cu iureş.
Pădurea şi-o fi deschis taraba cu smaralde...
şi nopţile şi-amiezile
tu nu le simţi parcă mai calde?
Seara la stingere 
în tine nu-ncepe nimica să sîngere?
În suflet nu ţi s-aprinde un dor?
Pe mine mă-ncearcă un cîntec zălud...
Sunt tînăr, Ioane, 
şi nu vreau să mor în Aiud.

D. BACU
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fragmentarium istoric

Sistemul internaţional ca mediu al politicii externe, a 
generat în secolul trecut diverse reprezentări, în funcţie 
de distribuţia puterii. Însăşi lumea de după ce-al de-al 
doilea război mondial este copilul geopolitic şi 
geostrategic al distribuţiei de putere dintre primele 
reprezentări ale două superputeri ale istoriei 
contemporane, Statele Unite ale Americii şi Uniunea 
Sovietică.

Anul 1945 a fost mai puţin un nou început decât anul 
1919, în sprijinul acestei supoziţii fiind aduse trei 
argumente: a.  tentativa reînnoită de constituire a unei 
organizaţii internaţionale, Naţiunile Unite, (devenite 
succesorul formal al Ligii Naţiunilor); b. utilizarea 
principiului autodeterminării naţionale în afara Europei, 
în Asia şi Africa şi, c. conflictul reluat pe o scară mai 
largă şi pe o perioadă mai mare dintre URSS şi puterile 
occidentale. De altfel, diferitele şi desele diferende dintre 
sovietici şi occidentali vor constitui, pentru următoarea 
jumătate de secol, principalul aspect al relaţiilor 
internaţionale, marii aliaţi în lupta antifascistă devenind 
marii concurenţi în cursa pentru  dominarea sistemului 
internaţional.

Intervenţia guvernului sovietic în criza din Iran 
(februarie – martie 1946), cererea din august a lui Stalin 
de modificare a tratatului de la Montreaux, impunerea 
regimurilor comuniste în ţările Europei Est-Centrale, 
asasinarea ministrului cehoslovac Jan Masaryc, au fost 
trepte în geneza  Războiului Rece.  Expansionismul 
sovietic se manifesta brutal la întreaga sa magnitudine 
ideologică fără compromisuri făcute toleranţei, 
democraţiei sau principiilor de drept internaţional. O 
întreagă strategie aptă de a stăvili noua invazie pe care 
Europa începuse să o cunoască, se cerea a fi pusă la 
punct..

Noua politică elaborată de  către strategii americani 
va fi cursa de îngrădire – „containment”, de opunere faţă 
de Rusia a unei „contraforţe implacabile ori de câte ori ar 
fi dat semn că ar fi atentat la interesele unei lumi paşnice 
şi stabile”. Consecinţa directă a strategiei de îngrădire a 
fost celebrul Plan Marshall. Propus şi prezentat de către 
secretarul de stat, George C. Marshall la 5 iunie 1947, va 
fi aprobat în primăvara anului 1948 de către Congresul 
SUA şi se va concretiza într-un ajutor masiv pentru 
refacerea economiei europene. Planul Marshall a fost 
dimensiunea economică a doctrinei Truman, doctrină 
care a oferit S.U.A. cadrul strategic pentru războiul rece, 
timp de peste 20 de ani şi care prevedea că „politica 
S.U.A. trebuie să fie o politică de sprijinire a popoarelor 
libere care luptă împotriva presiunilor exercitate de  
minorităţi înarmate sau a unor presiuni din exterior”. 

Ţinând cont de pericolul militar rusesc 
permanentizat în inima Europei, dar şi pentru a se 
opune renaşterii militarismului german, Franţa şi Anglia 
vor semna la 4 martie 1947, Tratatul de Alianţă şi 
Asistenţă Mutuală de la Dumkerque. Alături de Belgia, 
Olanda şi Luxemburg, vor încheia la 22 iunie 1948, 
Tratatul de la Bruxelles, iar în septembrie 1948, vor creea 
în cadrul acestuia un organism militar, Organizaţia 
pentru apărarea Uniunii Occidentale. Faptul că Europa 
Occidentală nu avea suficientă forţă pentru a respinge 
un atac sovietic, era indicat de către toate analizele  
poziţiilor relative de putere. Statele Unite se înfăţişau ca 
singura putere reală din Vest şi, în acelaşi timp, ca o 
putere capabilă să se opună barbariei ameninţătoare de 
la răsărit. Casa Albă recunoştea că nu putea exista nici 
pace şi nici securitate pentru America, dacă Europa era 
în pericol.

Din octombrie 1948 şi până în martie 1949, în timp ce 
podul aerian american salva Berlinul occidental de la 
asfixia blocadei sovietice, se desfăşoară negocieri 
neîntrerupte între puterile occidentale şi Statele Unite ale 
Americii. Europenii, doreau ca maximul de eficienţă 
diplomatică să fie dublat şi de intervenţia energică a 
forţelor armate în situaţiile de criză.

Într-o lume în care forţa centrifugă este aspiraţia 
statelor suverane aflate în permanentă luptă pentru 
putere,  pacea nu poate fi menţinută decât prin două 
mecanisme: cel al autoreglării forţelor care se manifestă 
în lupta de pe scena internaţională, şi acesta poartă 
numele de  balanţă de putere, celălalt mecanism 
constând în limitările normative asupra acelei încleştări, 
limitări sub forma dreptului internaţional, moralei 
internaţionale şi opiniei publice mondiale. Balanţa de 
putere este şi mecanismul la care  au apelat occidentalii 
pentru a putea contracara şi menţine presiunea asupra 
blocului comunist. Încheierea la 9 aprilie 1949 la 
Washington, a Tratatului Atlanticului de Nord, legifera 
o stare de lucruri, existentă încă din 1945. Lumea era 
divizată în două blocuri politico-militare, susţinând la 
scară internaţională valori ireconciliabile. Henry 

Kissinger, fost secretar de stat în administraţia 
americană, afirma că „Planul Marshall a fost gândit 

pentru a repune Europa pe picioare din punct de vedere 
economic …Organizaţia Tratatului Nord Atlantic 
(N.A.T.O.) trebuie să aibă grijă de securitatea ei”.

Iniţial, Tratatul a fost  semnat de către miniştrii 
Afacerilor străine reprezentând Belgia, Canada, 
Danemarca, Franţa, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Norvegia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord şi Statele Unite ale Americii. Urmărind 
să asigure securitatea statelor semnatare şi, în paralel, să 
instaureze o pace justă şi durabilă în Europa, cele mai 
importante articole ale Tratatului prevăd: „eliminarea 
oricăror opoziţii în raporturile lor economice 
internaţionale”, încurajând colaborarea între fiecare 
dintre ele, precum şi între toate deopotrivă . Articolul 3 
prevedea dezvoltarea capacităţilor şi mijloacelor, fie 
individuale, fie colective, de „rezistenţă împotriva unui 
atac armat”, iar articolul 10 sublinia faptul că intrarea în 
Alianţă a unui nou membru, este supusă dreptului de 
veto al primilor semnatari. Scopul oficial al Organizaţiei 
Nord Atlantice afirmat la constituire era acela de a 
organiza mai raţional  apărarea    comună, 
determinându-se automat participarea americană la 
orice ripostă împotriva unei agresiuni în EuropaPiatra 
unghiulară pe care este ridicat edificiul securităţii 
transatlantice este articolul 5, supranumit „articolul 
muschetarilor” care prevede că: „Părţile convin că un 
atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, 
în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un 
atac împotriva tuturor şi în consecinţă, sunt de acord că, 
dacă are loc un asemenea atac armat fiecare dintre ele, în 
exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau 
colectivă recunoscut prin Articolul 51 din Carta 
naţiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate 
prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord 
cu celelalte Părţi a oricărei acţiuni pe care o consideră 
necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru 
restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nord-
atlantice”. Acest scop general nu distingea Alianţa 
Atlanticului de Nord de o alianţă internaţională şi nici 
nu a asigurat obiectivul imediat: creşterea puterii, 
securităţii militare a membrilor. Cu toate acestea, 
N.A.T.O. avea ca obiectiv menţinerea unei stabilităţi 
economice şi politice între membri şi stabilirea unei 
legături mai strânse între ei, în general, străduindu-se să 
atingă aceste ţeluri, printr-o organizare multinaţională 
complexă. Direcţia centrală a Organizaţiei era dată pe 
baza acordurilor negociate între părţile semnatare ale 
Tratatului, urmând a fi realizate politici militare şi 
economice comune. Prin largile, cuprinzătoarele sale 
obiective precum şi prin procedurile folosite pentru a le 
îndeplini, N.A.T.O. funcţionează între limitele unei 
alianţe tradiţionale şi cele ale unui nou tip de organizaţie 
funcţională.

Deosebit de important este faptul că, principiul 
apărării colective anunţat în articolul 5 este inspirat din 
Casta Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Din punct de vedere instituţional, organul suprem al 
N.A.T.O. este  Consiliul Nord Atlantic cu caracter 
permanent, în care statele sunt reprezentate de membri 
ai guvernelor. Pe lângă acest Consiliu, se înfiinţa un 
Secretariat, condus de un secretar general, care,  ca şi 
omologul său de la O.N.U., era un funcţionar public 
internaţional. Autoritatea militară supremă revenea 
Consiliului militar, compus din şefii de state majore ale 
fiecărui stat membru. Un Comitet militar permanent, 
urma să funcţioneze pe lângă comitetul anterior, având 
funcţii consultative alături de un grup permanent 
alcătuit din reprezentanţii şefilor de stat major al Franţei, 
Marii Britanii şi S.U.A., cu sediul la Washington. Acestui 
grup îi era subordonat comandamentul militar suprem.

Coalizarea Occidentului printr-un tratat politico-
militar,  a amplificat sentimentul de insecuritate al 
Uniunii Sovietice. Securitatea şi acumularea de putere se 
angrenau astfel într-un cerc vicios perpetuat de 
elementele concurente în lupta pentru putere. Sistemul 
autoapărării dă naştere unei spirale a competiţiei care îşi 
propune să asigure fiecărui actor individual, un grad cât 
mai mare de securitate, dar produce în ansamblu 
insecuritatea. Acest fenomen poartă numele de dilema 
securităţii, un concept ale cărui caracteristici vor domina, 
datorită inflamării lor, sistemul anarhic bipolar.

Atât Uniunea Sovietică şi sateliţii săi, cât şi Alianţa 
Nord Atlantică, gândeau confruntarea în termen de 
sumă zero. Fiecare urmărea cu maximă încordare orice 
schimbare, cât de mică, în distribuţia puterii. Sistemul 
era înclinat spre război, deoarece managementul puterii 
era realizat doar  de   cele două blocuri antagoniste, cu 
valori incompatibile, fiecare urmărindu-şi propriul 
interes în reţeaua sistemică anarhică din care amândouă 
făceau parte. In lumea bipolară, calculul raţional al 
actorilor urma să se structureze astfel încât apărea 
oricând o posibilitate crescută de instabilitate.

Perspectivele unui iminent război cu U.R.S.S.. au fost 
accentuate de la 25 iunie 1950 când a fost declanşat 

războiul din Coreea. Acest război, care a durat 3 ani şi a 
constat S.U.A peste 50.000 de morţi, fără un rezultat 
concludent, a fost interpretat de N.A.T.O. ca fiind un 
semnal al lui Stalin de trecere la cucerirea cu mijloace 

militare a supremaţiei mondiale. Această percepţie a fost 
accentuată şi de victoria în războiul civil din China a 
forţelor comuniste conduse de Mao Tse Dun. Spirala 
competiţiei se lărgea tot mai ameninţător.

La 19 decembrie 1950 generalul Dwihgt D. 
Eisenhwer, conducătorul marii debarcări aliate din 

Normandia şi viitor preşedinte al Statelor Unite, a 
fost numit primul  Comandant Suprem al Forţelor Aliate 
din Europa. Cu aceeaşi ocazie, s-a hotărât ca structurile 
militare ale Uniunii Europei Occidentale să fie integrate 
în N.A.T.O., Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate 
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tertium non datur

3

tradiţia, aşa cum a fost cazul după secolul Luminilor? 
Cum o ideologie a rupturii cum este cea a Timpurilor 
moderne ar putea ea să transmită ceva 
"moştenitorilor", contestînd ei înşişi dinainte faptul că 
aparţin unei linii spirituale, sau cel puţin unei familii 
de gîndire? Criza nu afectează numai tradiţiile 
religioase confruntate cu modernitatea şi constrînse 
să revizuiască anumite poziţii dogmatice, ci şi 
sistemul educativ familial şi şcolar: starea 
preocupantă a şcolilor franceze devenite locuri de 
incultură şi insecuritate este tristul exemplu. Acesta 
ar putea fi deci rolul unei spiritualităţi bine înţelese: 
acela de a pune capăt acestei înfruntări sterile între 
tradiţie şi modernitate care paralizează societăţile 
occidentale mai mult decît vrem să recunoaştem.

    A fost un timp în care se cădea să te răzvrăteşti 
împotriva autoritarismului tardiţiilor, religioase în 
particular, dar de asemenea şi sociale, prin aceea că 
încurajau conformismul şi împiedicau dezvoltarea 
personală. Acest timp este astăzi depăşit; şi dacă 
orice cetăţean, orice om de cultură este obligat să 
rămînă vigilent în ceea ce priveşte derivele tiranice 
ale autorităţii tradiţionale, el are de asemenea datoria 
să restaureze condiţiile transmiterii, atît de 
compromise în zilele noastre. Cum să ajungi aici fără 
a reexamina, în lumina dificultăţilor actuale în 
materie de transmitere, însăşi noţiunea de tradiţie? 
Cum tradiţiile religioase şi culturale ar fi continuat 
dacă ele nu ar fi reuşit să pună în operă un potenţial 
de transformare despre care noi mult timp ne-am 
mulţumit să credem că este propriu doar 
modernităţii? O nouă hermeneutică este deci de 
promovat atît în ceea ce priveşte lectura textelor 
tardiţionale religioase – să gîndim de exemplu la 
opera lui Gadamer şi a lui Ricoeur – cît şi la o 
reflecţie mai senină asupra a ceea ce înseamnă a 
transmite: a contribui la "formarea" indivizilor 
(Bildung), conştienţi de a se înscrie într-o continuitate 
fără a avea în mod necesar sentimentul de a-şi aliena 
libertatea lor.

-Dar avem noi deschiderea de spirit şi de inimă 
suficientă pentru a asculta, a primi, a înţelege în 
profunzime  lecţia unui adevărat înţelept, a unui maestru 
autentic?

- Întrebarea dumneavoastră este în întregime 
pertinentă: ce înţelegem noi cu adevărat din mesajul 
înţelepţilor, a maeştrilor spirituali, fie ei antici sau 
contemporani? Presupunînd că ar fi evident 
autentici, căci sînt şi atîţia şarlatani. Faimosul cerc 
hermeneutic – a crede pentru a înţelege, a înţelege 
pentru a crede – începe aici: cum să auzi cu adevărat, 
altfel spus înţelege, dacă noi nu sîntem în măsură să 
avem încredere în unul sau altul dintre maeştri? 
Încredere de asemenea în simpla posibilitate ca nouă 
să ne fie cu adevărat transmis, şi nu numai 
comunicat, un cuvînt purtător de sens care va 
schimba cursul vieţii noastre? Dar trebuie de 
asemenea să recunoaştem: acest tip de credinţă, 
făcînd posibil ceea ce se cuvine a numi "iniţiere", se 
izbeşte astăzi de confuzia ambiantă, de supralicitarea 
mediatică şi de incultura care creşte interzicînd 
deopotrivă această încredere în deschiderea 
spirituală a transmiterii, şi discernămîntul în ceea ce 
priveşte eventualele sale contrafaceri. Sigur este 
dificil de a evalua, ba mai mult de a judeca echitabil, 
ceea ce se petrece în realitate de la maestru la 
discipol, "de la spirit la spirit", cum spune doctrina 
Zen. Aceasta rămîne astăzi ca şi ieri un secret, 
afundat în profunzimea sufletelor şi a inimilor. Dar 
dacă este adevărat că putem cel puţin judeca copacul 
după fructe sale, degradarea manifestă a 
mentalităţilor şi comportamentelor lasă perplex  
fecunditatea transmiterilor, educative şi spirituale, 
efectuate atît în numele modernităţii cît şi al 
tradiţiilor.

Întrebarea pe care mi-o puneţi mi se pare chiar şi 
mai importantă pentru că ea este obiectul ultimului 
meu eseu în care mă întreb asupra incredibilei orbiri, 
asupra neverosimilei surdităţi care au devenit ale 
noastre în ceea ce priveşte operele de cultură, care 
sînt stîlpii "spirituali" înălţaţi de marii creatori ai 
umanităţii. Trăim, din acest punct de vedere, o criză a 
transmiterii fără precedent, din ce în ce mai puţin 
mascată de inflaţia de comunicare. Ar trebui, aşa cum 
o sugeraţi, să inversăm sensul întrebării şi să ne 
întrebăm nu numai dacă tradiţiile, spirituale 
îndeosebi, mai au ceva să ne spună, să ne înveţe, ci 
dacă noi înşine sîntem capabili de a asculta ceea ce au 
să ne transmită. Cum să ajungem aici fără a ne 
întreba asupra cauzelor infirmităţii noastre? Aceasta 
ar fi adevărata "revoluţie", în sensul propriu al 
termenului: un viraj radical, o reîntoarcere asupra 
sinelui şi în acelaşi timp asupra esenţialului, cum 
spune Jean Biès.      

Această dorinţă de spiritualitate deopotrivă mai 
interiorizată şi mai activă explică în mare parte 
succesul actual al budismului în ţările occidentale şi, 
pe un plan mai mult psihologic decît spiritual, cel al 
"dezvoltării personale". Aşa încît aş prefera să 
vorbesc de practici spirituale mai curînd decît de 
spiritualitate, dacă este adevărat că aceasta nu este în 
mod simplu "suplimentul de suflet" despre care 
vorbea Bergson, ci o schimbare radicală a privirii 
asupra noastră înşine şi a ceea ce ne înconjoară. 
Trebuie să reînvăţăm zilnic sensul devizei "Ora et 
labora", comună alchimiştilor şi călugărilor creştini.

A deveni "mai spiritual" nu impune în mod 
necesar retragerea într-un loc împrejmuit unde totul 
este mai pur, mai armonios şi mai puţin atins de 
corupţia modernă. O asemenea idealizare a 
spiritualităţii poate chiar favoriza "materialismul 
spiritual" împotriva căruia maestrul tibetan 
Chogyam Trungpa i-a pus în gardă pe occidentali. A 
înainta într-o practică spirituală, înseamnă mai întîi a 
învăţa să priveşti viaţa în manieră mai detaşată şi mai 
admirativă pentru frumuseţea sa, în ciuda ororilor 
comise de oameni avizi de putere sau fanatizaţi de 
credinţele lor. Înseamnă de asemenea a renunţa la a 
domina, printr-o argumentaţie mincinoasă sau prin 
forţă, fiinţele umane şi poate chiar animalele. Nu este 
"spiritualitate" deci fără o anume renunţare la 
prerogativele egoului, şi aceasta fie că eşti credincios 
sau ateu, creştin sau budist. Spiritualitatea – şi aici 
este un risc ţinînd cont de derivele la care poate duce 
aceasta – nu trece în mod necesar în zilele noastre 
prin credinţa într-un Dumnezeu personal care ar 
distribui recompense şi pedepse. Este o aventură 
interioară, personală, pe care sîntem liberi să o 
întreprindem în deplină conştiinţă şi responsabilitate.

- Cum poate fi considerat raportul, dacă există unul, 
între spiritualitate/spiritualităţi şi mondializare?

- Mi se pare că sînt două maniere, la acest 
moment, pentru a considera acest raport: fie în 
maniera optimistă a lui Bergson şi Teihard de 
Chardin, ca posibilitate oferită unei umanităţi 
decompartimentate de a lua cunoştinţă de unitatea sa 
şi de a merge către o desăvîrşire comună a ordinii 
faimosului punct Omega drag lui Teihard, şi aceasta 
datorită unei spiritualizări grandioase a materiei. Dar 
cum să ajungi în plan colectiv dacă fiecare individ nu 
este deja angajat pe cont propriu pe o cale spirituală? 
Cealaltă manieră mi se pare în acest moment mai 
realistă: a face dintr-o spiritualitate autentic trăită pe 
plan individual vîrful de lance al unei rezistenţă 
îndîrjite faţă de materialismul contemporan devenit 
un fapt planetar; şi aceasta datorită redescoperirii 
unei vieţi am putea spune "monahale" chiar dacă ea 
are drept cadru societatea civilă. Înţeleg prin aceasta 
o viaţă care nu ar fi dominată de nevoi primare 
artificial ridicate la rang de ideal prin publicitate, 
modă, media.

Aceasta ar fi o justă reîntoarcere a lucrurilor dacă 
preocuparea ecologică, născută ca reac?ie împotriva 
devastării planetei de interese mercantile, ar reda 
noble?ea modului de via?ă simplu ?i frugal care a fost 
pe toate latitudinile ?i în toate epocile cel al marilor 
"spirituali". Omit să precizez, dar aceasta ne-ar duce 
mult prea departe, că ar trebui de asemenea să ne 
înţelegem asupra a ceea ce este o "lume" înainte de a 
glorifica sau de a flagela mondializarea. Am scris 
acum cîţiva ani un articol asupra acestei chestiuni în 
Connaissance des religions. Căci ideea de "lume", şi mai 
mult realizarea sa, nu merge de la sine cum se fac 
încercări să ne facă să credem aceasta astăzi sub 
pretextul că cel mai mic ungher al planetei a fost 
explorat. Se poate ca însăşi mondializarea, realizată 
pe baze şi scopuri pur economice şi mercantile, să 
coincidă cu dispariţia a ceea ce oamenii numeau pînă 
acum o "lume"; care nu are nimic a face cu globul 
terestru, nici chiar cu reţeaua complexă de schimburi 
internaţionale.

deschiderea spirituală a transmiterii
-Transmiterea este în însăşi inima noţiunii de tradiţie. 

Criza actuală a atins deopotrivă tradiţiile şi modurile lor 
respective de transmitere?

- În adevăr, verbul latin trado, tradere, de unde 
vine cuvîntul francez tradition (tradiţie în română), 
înseamnă mai întîi a preda ceva cuiva, a face să treacă 
un obiect sau un mesaj şi deci a transmite, a 
încredinţa garda. Altfel spus, o tradiţie care ar înceta 
să transmită s-ar aneantiza. Aici este totuşi o falsă 
evidenţă în măsura în care jocul permanent între una 

şi cealaltă –tradiţie, transmitere – lasă întreagă 
adevărata chestiune, cea care ar trebui să ne 
preocupe: nu transmiterea este cea pe care o facem 
imposibilă imediat ce se pune radical în discuţie 

Françoise Bonardel este 
profesor de filosofia religiilor la 
Universitatea Paris I-Sorbona. 
Este cunoscută îndeosebi pentru 
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2009; Petit dictionnaire de la vie nomade, Entrelacs, 
2006; Bouddhisme et philosophie – En quete d'une 
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européenne, La Transparence, 2010. Studii semnate 
de Doamna Françoise Bonardel sînt prezente în 
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Cahiers de l'Herne C.G. Jung, l'Herne, 1984; 
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modernitatea materialistă
Bogdan Mihai MANDACHE: -Doamnă profesor, de 

multă vreme în studiile şi cărţile Dvs. v-aţi arătat 
interesul pentru teme ale spiritualităţii. Vi se pare că 
spiritualitatea, la singular sau la plural (spiritualităţile) 
mai are loc în viaţa omului de astăzi?

Françoise BONARDEL: -Vastă întrebare, dar 
probabil decisivă pentru viitorul umanităţii. Dacă 
luăm în seamă istoria civilizaţiilor care s-au succedat 
în cursul ultimelor şase milenii, nu este sigur că o 
cultură lipsită de spiritualitate va fi mult timp 
viabilă. Contemporanii noştri, fără îndoială, nu au 
acordat atît de mult credit profeţiei atribuite lui 
Malraux – "Secolul al XXI-lea va fi spiritual sau nu va 
fi deloc" – decît pentru că ei prezentau acest risc. 
Modernitatea materialistă s-a dedat în această 
privinţă de cel puţin două secole unei experienţe 
hazardate, şi fără un precedent real în istoria 
umanităţii. Dar trebuie să ne înţelegem asupra a ceea 
ce înseamnă exact cuvîntul "spiritualitate", şi aveţi 
dreptate să luaţi în considerare de la început că 
sensul său să nu fie exact acelaşi atunci cînd îl 
folosim la singular sau la plural, chiar dacă un nod 
comun le leagă în mod evident pe cele două.

Acestea fiind spuse, nu am încredere asupra 
modului în care se foloseşte astăzi acest substantiv – 
spiritualitatea – ca şi cînd ar fi vorba de un domeniu 
autonom, separat de alte activităţi: o rezervă de sens, 
în definitiv, în care nu ar trebui decît să te cufunzi 
pentru a te resuscita şi rezista atacurilor 
materialismului şi mercantilismului, ale 
hedonismului aşa cum bîntuie astăzi sub formele sale 
cele mai vulgare. Nu spun că nu ar fi util de  a şti că 
există încă sens şi în altă parte, şi că nu totul este 
pierdut pentru că moşteniri spirituale au fost păstrate 
şi sînt, în aparenţă cel puţin, la îndemîna noastră. 
Aici este locul unde aş vorbi pentru a desemna 
spiritualităţi, al căror cîmp îl taie din nou în mod 
evident pe cel al religiilor cînd nu se confundă cu ele. 
Cît despre a şti ceea ce le distinge cu adevărat, 
aceasta nu este uşor de făcut: spiritualitatea vine să 
acopere insuficienţele religiei, corectînd erorile 
trecute, sau nu este decît aspiraţia vagă la o viaţă 
interioară mai autentică? Sînt tentată să gîndesc că 
omul contemporan atribuie spiritualităţii un mare 
număr de virtuţi pe care refuză să le recunoască 
religiei: deschiderea inimii, generozitatea şi mai mult, 
mi se pare, posibilitatea unei evoluţii interioare 
modificînd în manieră semnificativă raportul nostru 
cu lumea şi dînd sens vieţii noastre de toate zilele.  

Eşti sătul de dogme, de interdicţii, de principii 
rigide separînd profanul şi sacrul; vrei să simţi prin 
tine însuţi, să experimentezi "într-un suflet şi un 
corp", cum spunea Rimbaud, transformarea de sine 
de care vorbesc toate religiile şi spiritualităţile ca 
fiind calea către ceea ce India numeşte "realizarea". 

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE 

Françoise BONARDEL: 
Spiritualitatea poate pune capăt 
înfruntării între Tradiţie şi modernitate
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58. DIOGENES, LAERTIUS. Delle vite di filosofi... libri 
deci... Accresciute... dal R.P.D. Gio Felice Asiolfi. Venetia, 
Appresso Gratioso Perschacino, 1611. 6+178 p.; format 16°.
V. Graesse, II, p. 398.
Semnături: pe foaia de titlu: „Bona”. Însemnări 
marginale la foile 1 şi 7.
Gravuri în text de Gioseffo Salviati.
Legătură în pergament.

II – 3409

59. DREXELIUS, HIEREMIAS. Aeternitatis prodromus 
mortis nuntius. Monachii. Cornelius Leysserus, 1630. 
30+517 p.; format 16°.
Însemnări pe foaia de titlu: „Augusta... loci 
Capuanorum...”.
Foaia de titlu gravată. Două gravuri în text.
Legătură în pergament.

I – 2025

60. ERASMUS, DESIDERIUS. (Colloquia familiaria), 
(Lugd. Batav.), (Elzevir), 1636. 24+672+44 p.; format 16°.
Dedicaţia către Hieronymus de Backere e semnată de 
Bonaventura şi Abrahamus Elzevirus.
V. Graesse, II, p. 495.
Numeroase însemnări marginale.
Portretul lui Erasm, la p. 24.
Legătură în pergament.

I – 2034

61. ERASMUS, DESIDERIUS. Consultatio de bello Turcis 
inferendo. Lugdunum Batavorum, Ex officina Joanis Maire, 
1643. 91 p.; format 16°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu alte două 
lucrări de Erasm.
Ştiri privind istoria României la p. 24, 27.

I – 2033

62. ERASMUS, DESIDERIUS. De sarcienda ecclesiae 
concordia... Ex éditione Frobeniana anni MDXXXIII... 
Lugdunum Batavorum, Ex officina Joanis Maire, 1624. 
3+176 p.; format 16°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Iohann Schuster, S.S. Th. 
Candid.”; la începutul prefeţei ştampila „Ex bibl. Const. 
Karadja”.
Legătură în pergament. Legată împreună cu alte trei 
lucrări de Erasm.

I – 2033

63. ERASMUS, DESIDERIUS. De virtute amplectendo 
oratio. De 
preparatione 
ad mortem. 
De morte 
declamatio. 
De puero 
Iesu concio... 
Lugdunum 
Batavorum, 
Ex officina 
Joanis Maire, 
1641. 235 p.; 
format 16°.
Însemnări 
marginale 
la p. 40, 70 
ş.a.

Legătură în pergament. Legată împreună cu alte trei 
lucrări de Erasm.

I – 2033

64. Eirmologhion... Venetia , Nikolai Glikei din Ianina, 1695. 
228 p.; format 16°.
După lucrarea în ms. „Cărţi rare Grèceşti în bibliotecile 
din Iaşi” de Nikos Gaidagis, p. 6 şi 19, ediţia aceasta e 
necunoscută în bibliografiile publicate.
Însemnări în Grèceşte p. 3. „Din cărţile epodiaconului 
Dimitriade Orest 1762”. Alt proprietar „Constandin”.
După pag. 312 pe 3 foi manuscrise însemnări în 
Grèceşte din viaţa de familie, datate 1743 – 1776, şi un 
desen primitiv în peniţă.
Gravuri la p. 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224.
Legătură cotor piele. Legată împreună cu lucrarea 
„Merike diagnosis”.

I – 2136

65. ETIRO, PARTENIO. Dello specchio delle opere di Dio 
nello stato de natura libri tre. Venetia, Appresso Marco 

Ginammi, 1635. 4+496 p.; format 16°.
Semnături: pe copertă „Ch. Fristan”.
Însemnări: pe foaia de gardă: „par pierre l'aretin le 
fameux; c'est ici come (!) l'hist. de dieu”, atribuire 
evident falsă.
Legătură în pergament.

I – 2167

66. Sfînta şi dumnezeiasca evanghelie elinească şi 
românească acuma întîi alcătuită într-amîndouă 
limbile... Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1693. 10+372 
p.; format 16°.
V. Bianu, B.R.V. Nr. 95, p. 328 – 335; C. Dima-Drăgan, 
p. 269.
Numeroase însemnări manuscrise în Grèceşte.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în piele cu ornamente presate.

V – 1291

67. FAVRETTI, RAPHAEL... De columna Traiani syntagma. 

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur, 
cinste cui te-a păstrat! (VI)

CARŢI RARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (IV)

Aprilie 2010

Accesserunt explicatio veteris tabellae anaglyphae Homeri 
Iliadem, atque ex Stesichoro arctino et Lescheilii excidium 
continentis et emissarii lacus Fucini descriptio. Roma, 
Nicolaus Angelus Tinassius, 1683. 419+64 p; format 4°.
V. Brunet, II, col. 1148; Graesse, II, p. 542.Numeroase 
gravuri în text şi hors-texte.
Legătură în pergament.

V – 75

68. FIORENZA, FRANCISCO. Le curieux simple soldat 
parfait en la fortification... Liège, Pierre Eller, 1645. 16+280 
p.; format 16°.
Legătură în pergament.

I – 2035

69. FLACCUS, AULIUS PERSIUS. Satyrae sex. Hanoviae, 
Petrus Antonius, 1623. 40 p.; format 16°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu Satirele lui 
Juvenal, 1623.

I – 2107

regulă bursele de merit, care susţin şi recunosc 
performanţele academice ale aplicanţilor. Mai multe 
detalii despre modalităţile de finanţare a studiilor 
universitare în SUA sunt disponibile la secţiunea de 
Financial Aid  a site-ului Centrului Educaţional Fulbright.

 
STUDII POST-UNIVERSITARE
România are aproape 2000 de studenţi înscrişi în 

programe de masterat şi doctorat în SUA. Cum îi sprijină 
universităţile americane pe aceşti studenţi?

Potenţialul studenţilor este recunoscut şi maximizat, 
universităţile americane sprijinind candidaţii români 
financiar şi nu numai pentru ca aplicanţii şi instituţia să 
colaboreze armonios. 

Candidaţii români bine pregătiţi reuşesc, de regulă, să 
atragă finanţare de la instituţiile educaţionale americane la 
care aplică. Acest ajutor financiar, acordat ca recunoaştere 
a performanţelor academice ale studenţilor, se 
materializează în general sub forma burselor de merit şi a 
oportunităţilor de cercetare şi predare în diverse 
departamente ale universităţii (research assistantships şi 
teaching assistantships). Pentru mai multe detalii despre 
aceste oportunităţi de finanţare, vă rugăm să accesaţi 
secţiunea de Financial Aid a site-ului Centrului 
Educaţional Fulbright 
(http://www.fulbright.ro/educational-advising-
center.html). 

În plus, universităţile americane susţin candidaţii 
internaţionali prin flexibilitatea programului de studiu, 
care este organizat direct proporţional cu efortul academic 
pe care aceştia sunt dispuşi să îl depună, şi cu aria de 
studiu pe care îşi propun să o acopere. În timp ce unii 
candidaţi doresc să se concentreze pe munca de cercetare, 
alţii preferă să se implice în predare; studentul şi 
universitatea colaborează pentru ca programul individual 
de studiu asupra căruia convin să fie cel potrivit.

Ce alte modalităţi de studiu în America sunt deschise 
candidaţilor români la nivel post-universitar?

Candidaţii români au la dispoziţie mai multe căi de 
acces la studii de masterat şi doctorat în America, dintre 
care se remarcă abordarea independentă, la care ne-am 
referit cu precădere în întrebările anterioare, şi bursele 
Fulbright.

Bursele Fulbright - Junior şi Senior Fulbright Award, 
Science and Technology Award şi Hubert H. Humphrey 
Fellowship - oferă aplicanţilor români oportunităţi de 
finanţare pentru studii la nivel post-universitar în 
America. Pentru informaţii detaliate despre Fulbright 
Awards şi despre condiţiile de eligibilitate, vă rugăm să 
accesaţi http://www.fulbright.ro/grants.html. 

Cine este Centrul Educaţional Fulbright şi cum poate 
sprijni efortul candidaţilor români?

Centrul Educaţional Fulbright face parte din 
EducationUSA, o reţea globală formată din peste 400 de 
centre educaţionale, a căror misiune de a promova 
înţelegerea mutuală între Statele Unite şi alte ţări, precum 
şi de a disemina informaţii actualizate, obiective şi 
complete despre oportunităţile de studiu pe care 
universităţile americane le pot oferi aplicanţilor 
internaţionali este susţinută de Departamentul de Stat 
American. 

Serviciile oferite de Centrul Educaţional Fulbright, 
toate gratuite, includ: seminarii de consiliere a aplicanţilor 
care se îndreaptă spre programe universitare sau post-
universiare în America, sesiuni de consiliere educaţională 
indvidulă, pregătire individuală pentru testele 
standardizate şi simularea acestora (SAT, GRE, GMAT, 
TOEFL), Clubul de Cultură Americană etc.

Puteţi contacta Centrul Educaţional Fulbright online la 
feac@fulbright.ro sau telefonic la 021 – 231 9015. 
Adresa centrului şi programul cu publicul sunt 
disponibile pe website 
(http://www.fulbright.ro/educational-advising-
center.html).

STUDII UNIVERSITARE
Cum se explică interesul elevilor din România 

pentru studiile universitare în SUA?
În prezent, aproximativ 1000 de români sunt înscrişi în 

diferite programe universitare la instituţii educaţionale 
americane (colegii, universităţi şi institute).

Trăim într-o eră a individului informat, fapt care se 
reflectă în toate alegerile pe care le facem zi de zi, de la 
cele habituale la cele de mare anvergură, care ne 
influenţează viitorul, atât din punct de vedere personal, 
cât şi profesional. Proaspătul absolvent de liceu are la 
dispoziţie o gamă extrem de variată de programe 
universitare la care poate aplica, în ţară sau peste hotare, 
preferinţa pentru o abordare internaţionalizată a studiilor 
universitare observându-se în deschiderea tot mai mare a 
candidaţilor români către universităţile americane.

Pe scurt, punctele de atracţie principale ale 
programelor universitare americane sunt: evaluarea 
holistică, care încurajează dezvoltarea personală, 
profesională, şi în interesul comunităţii, facilităţile puse la 
dispoziţia studenţilor, educaţia de tip liberal arts, 
posibilităţile de finanţare.

În ce constă evaluarea holistică? Dar educaţia liberal 
arts ?

Evaluarea holistică este un atribut valoros al educaţiei 
din SUA, întrucât pe tot parcursul relaţiei dintre elev şi 
instituţie, acesta este nu este privit ca o sumă de date 
cantitative, ci ca o îmbinare a acestora cu trăsăturile 
calitative care se evidenţiază pe parcursul aplicaţiei şi al 
perioadei de studiu. De altfel, unul dintre motivele pentru 
care aplicaţia la o universitate americană este un proces de 
durată este acela că instituţia doreşte să afle cât mai multe 
informaţii despre aplicant, pe care le colectează din surse 
multiple: de la liceu, profesori, antrenori, şi, nu în ultimul 
rând, de la candidat. Această abordare holistică 
(aplicantul văzut ca persoană, nu doar ca elev) aduce cu 
sine o mai puternică potrivire între student şi universitate, 
ale cărei efecte sunt integrarea elevilor în comunitate, 
implicarea acestora în activităţile desfăşurate în campus, şi 
dezvoltarea lor personală şi profesională armonioasă.

Educaţia liberal arts este de asemenea apreciată de 
aplicanţi şi viitori angajatori deopotrivă, întrucât 
programele de studiu sunt personalizate şi modelate pe 
potenţialul şi interesele academice ale studenţilor, care 
beneficiază de o educaţie multifaţetată, sub îndrumarea 
unor profesori pasionaţi, ale căror priorităţi sunt 
pregătirea cursurilor şi comunicarea eficientă cu elevii.

Pentru mai multe informaţii despre evaluarea 
holistică, educaţia liberal arts, şi aplicarea la programe 
universitare în SUA, vă invităm să accesaţi site-ul 
Centrului Educaţional Fulbright 
(http://www.fulbright.ro/educational-advising-
center.html) şi să consultaţi articolele incluse, ca şi 
newsletter-ul lunar dedicat elevilor de liceu care îşi 
propun să aplice la studii universitare în Statele Unite.

Ce fel de finanţări atrag candidaţii bine pregătiţi?
După cum am menţionat anterior, candidaţii sunt 

evaluaţi atât cantitativ, cât şi calitativ, deci ca persoane, nu 
numai ca elevi. Această abordare holistică avantajează 
elevii maturi, realişti, şi mai ales bine informaţi, care 
aplică la universităţi care oferă programe de studiu 
puternice, activităţi extra-şcolare variate, şi finanţare 
totală sau parţială.

Un rol central în pachetele de finanţare îl ocupă de 

Mihaela Arsene,
Director of Educational 
Advising Services la 
Romanian- US Fulbright 
Commission

interviu realizat de 
Adriana MAFTEI

american corner
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În decurs de un an, Naţionalul ieşean a reuşit să 
aducă în faţa publicului nume cunoscute sau noi din 
dramaturgia contemporană românească, dintre care ar 
putea fi amintiţi Matei Vişniec, Constantin Popa, Nora 
Vasilescu, Constantin Cheianu sau Bogdan Georgescu. 
Astfel că, vreme de un an, teatrul din Iaşi a trecut prin 
lentila absurdului, a realismului şi chiar a unui neo-
naturalism, toate fiind aplicate, în general, pe 
specificul românesc. Se poate observa că platoul 
scriiturii actuale (şi nu ne referim acum doar la 
domeniul dramaticului) este traversat de forme, 
tendinţe şi structuri foarte diverse. Zona socială şi 
politică rămâne una de mare interes din care se 
decupează subiecte. Moralismul din secolele trecute s-
a transformat într-o ascuţită critică îndreptată spre 
sectoare diferite. Dincolo de această diversitate, însă, 
rămâne a fi discutată calitatea şi, într-o oarecare 
măsură, redundanţa subiectelor prezentate. Numai 
dacă avem în vedere preferinţa, uneori excesivă, 
pentru temele scoase din cotidian şi pentru redarea lor 
cât mai fidelă, ne putem da seama că teatrul 
contemporan are destule piste riscante pe care ar fi 
posibil să alunece. În momentul în care regia face din 
aceste teme nucleul central al viziunii spectacologice, 
drumul către prăpastie devine foarte abrupt. Dorinţa 
oamenilor de teatru de a da publicului ceea ce 
recunoaşte în imediat, ajungându-se la o abordare 
oarecum comercială a fenomenului teatral nu poate 
funcţiona de fiecare dată la fel de bine şi nici nu poate 
constitui o reţetă de succes. Există totuşi scriitorii şi 
regizorii care găsesc o cale echilibrată în parcursul 
carierei: fie prin inconstanţă, termenul folosindu-l în 
sens pozitiv (Matei Vişniec abordează, de exemplu, 
atât realităţi istorice, cum ar fi războiul din Bosnia, cât 
şi structuri fantastice, relevante în Frumoasa călătorie a 
urşilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită 
în Frankfurt), fie prin redescoperire continuă (regizorul 
Andrei Şerban  este cel care montează atât piese 
documentare, cât şi teatrul clasic şi experimental, 
haosul stilurilor ajutându-l de fiecare dată să se 
motiveze). Premiera de la Teatrul Naţional, Natură 
moartă cu nepot obez, îl aduce pe Ion Sapdaru în faţa 
publicului într-o calitate dublă, cea de dramaturg şi de 
regizor, atrăgând atenţia prin studiul atent al mersului 
între tendinţele generale şi nota personală.

Natura moartă... din fiecare
Ca autor, Ion Sapdaru încearcă să păstreze drumul 

drept de la realitate până la absurd şi neînţeles, 
distingându-se prin această cumpătare printre 
deviaţiile sau pornirile  fulgurante ale textelor din 
prezent. Reuşita sa în această direcţie credem că este 
meritorie. Într-o privire aruncată peste umăr, 
montările lui Sapdaru s-ar arăta a fi amprentate de 

intruziunile în cotidian ale „suprarealului” – notă care-
l conturează aparte între creatorii de pe scena 
naţională. Fie că elementele neobişnuite abundă într-
un spectacol baroc-modern, aşa cum se întâmplă în 
Nevasta lui Hans (2008), fie că  irealul se amestecă pur 
şi simplu în cotidian fără a se putea aproape face vreo 
diferenţă între cele două, aşa cum e cazul unor situaţii 
din Morţi şi vii (2005), fie că basmul românesc devine 
suportul cert al fantasticului şi al incredibilului, cum e 
în Ivan Turbincă (2009), regizorul a avut mereu o 
plăcere deosebită în a găsi punctele de conjuncţie a 
ceea ce este şi a ceea ce pare a fi. Astfel că, teatralitatea 
ajunge să se poată defini şi din perspectiva nodurilor 
găsite între real şi suprareal (tradus prin formula de 
„dincolo de real”). 

În exerciţiul condeiului (sau a tastei, de vreme ce 
condeiul rămâne în actualitatea noastră puţin... 
„dincolo de real”), omul de teatru ieşean face din cele 
două laturi, care se includ şi se exclud reciproc, miza 

principală a jocului său – scriitura. Natură moartă cu 
nepot obez, care a primit şi premiul UNITER în 2009 
(premiul revocat ulterior pentru motivul de a fi fost 
publicat înainte de susţinerea concursului), este un 
text care la o primă vedere ar părea simplist. Subiectul, 
aşa cum se anunţă el, nu excelează, ci mai degrabă 
pare decupat din viaţa unor vecini de bloc. Trei 
mătuşi, hiperprotective, angajează o prostituată pentru 
nepotul lor, Pompiliu, care este supraponderal, şi pe 
acest motiv nu poate avea relaţii sexuale. Acţiunea se 
mai complică puţin în momentul în care, 
îndrăgostindu-se, bărbatul îşi doreşte ca întâlnirea cu 
Lili să se transforme într-un fapt real şi de durată. Dar 
visul frumos este imposibil şi... absurd. Este absurd 
pentru că lumea a uitat şi nici nu mai înţelege ceea ce 
este uman. Omul, pentru Sapdaru, se ascunde; se 
camuflează într-un corp diform, într-o femeie trivială. 
Sau se transformă: cele care au devenit „mamele” lui 
Pompiliu, luate separat şi în esenţa lor, nici una nu i-ar 
dori răul „fiului”, doar exagerările lor şi felul în care 
sunt percepute de ceilalţi determină apariţia 

„monstrului cu trei capete”, după cum le numeşte 
protagonistul. În plus, anii le deformează, latura 
umană seacă din ele, în locul lor rămânând trei surori 
fantoşate. Până la urmă, nici unul dintre cele cinci 
personaje nu sunt capabile să poarte omul în ele: Lili 
se refugiază în distracţia şi obscenitatea profesiei ei, 
nepotul înnebuneşte, iar mătuşile dispar pe rând în 
tărâmul morţii care se face vizibil în vaporii greoi din 
demenţa nepotului. Câte destine nu le seamănă... 
Oricât ar încerca Pompiliu să se lupte a păstra latura sa 
umană, rezultatul este doar o zbatere în nisipuri 
mişcătoare. Şi cu cât gesturile sale sunt mai disperate, 
cu atât visul argilos îl înghite cu mai multă lăcomie. 
Imaginea din încheierea spectacolului în care nepotul 
obez este culcat pe canapea, învelit cu dragoste şi 
mângâiat de bătrânele fantome îmbrăcate în straie de 
mirese, este tocmai cadrul naturii moarte, în care 
plapuma mistuie în linişte, dar cu o poftă imensă, 
corpul enorm al celui ce şi-a permis să viseze.

Asemenea atâtor personaje din teatrul secolelor XX 
şi XXI, eroii lui Sapdaru sunt un fel de fiinţe în 
carapace, dacă ar fi să-i asociem unui caracter din 
nuvele cehoviene. Golite de interior (sau golindu-se pe 
tot parcursul piesei de interior sub ochii publicului) ele 
trăiesc într-un loc al sufocării. Scenografia lipsită de 
spectaculos (aflată sub mâna lui Gelu Rîşca) îşi atinge 
scopul. Apartamentul de bloc cu pereţii tapetaţi, plini 
de obiecte pe care le recunoaştem în atâtea alte 
apartamente – fotografii vechi înrămate, calendarul 
bisericesc, un ceas – este de fapt semnul banalităţii 
care ajunge să apese cu o forţă atât de mare, încât totul 
se afundă – mobile, ziduri, fiinţe. Bibelourile, 
mileurile, cărţile vechi, florile de plastic, toate  sunt 
parcă înţepenite pe vecie în poziţiile lor. Nimeni nu le-
a mişcat, nimeni nu le va mişca vreodată – şi poate că 
nimeni nu trăieşte în acea casă. Impresia de gol care, în 
mod paradoxal, saturează întreaga atmosferă este 
pregnantă. Când moare şi cea  de-a treia mătuşă, 
Vanda, lumina care inundase până atunci scena, se 
închide şi doar două spoturi foarte şterse se aprind 
(unul în hol, celălalt în partea opusă, în bucătărie), 
amintind de becurile slabe care pâlpâiau în case 
înainte de '89. Sufrageria din mijlocul scenei rămâne 
întunecată, ca un loc al morţii, un loc al 
constrângerilor. Vieţile mătuşilor necăsătorite, ele 
însele visând la o dragoste pură care nu se va arăta 
nicicând, par a fi camere întunecate şi înăbuşitoare.

Comicul abundă atât la nivel de text, cât şi din 

privinţa rezolvărilor regizorale. Compoziţiile 
actoriceşti sunt atent studiate: trio-ul matriarhal 
format din Georgeta Burdujan, Anne Marie Chertic şi 
Catinca Tudose se constituie drept un nucleu 
inseparabil, plin de umor şi acţionând ca o adevărată 
maşină a răului. Distanţa dintre comicul inofensiv al 
bătrânelelor care se distrează între ele tachinându-se şi 
grotescul comportamentelor dominante este minunat 
potenţată de către cele trei actriţe. De partea cealaltă, 
Volin Costin reuşeşte să convingă prin acurateţea cu 
care abordează rolul. Aparent liniştit şi blamat, 
personajul îşi descoperă un temperament vulcanic în 
părţile de monolog, în care deversează toate frustrările 
acumulate în timp. Gura care vorbeşte fără încetare, 
într-un ritm nebun, nu mai e decât un organ incredibil 
prin care iese urâtul. „Pompiţă”, aşa cum este alintat 
protagonistul, este un anti-erou prin tot ceea ce 
reprezintă el: are un fizic neplăcut, care-l şi 
complexează, este hilar, se pierde în toate acţiunile pe 
care le întreprinde şi este rezultatul unei societăţi care 
rejectează pe oricine care nu se încadrează în 
imaginea-tip. Modelul după care se conduce întreaga 
societate este unul la fel de monstruos, devenind la 
rându-i un anti-model urmat de toţi în mod 
inconştient: cine nu se încadrează în măsurile 
Angelinei Jolie sau ale lui Brad Pitt este respins, aşa că 
teroarea perfecţiunii se transformă într-o formă a 
hidosului. Obezitatea este de fapt piedica pusă în 
fiecare dintre noi, frica de eşec şi visul urât de care 
fugim cu toţii. În momentul când am înţeles în această 
cheie lumea, râsul nu doar că se opreşte, dar 
încremeneşte ridicol pe faţa publicului. Pentru că 
atunci când scoatem la iveală chipul urât din noi, 
aceasta e cea mai terifiantă acţiune.

Suferind de puţină repetiţie în partea a doua a 
spectacolului (datorată marşării pe aceeaşi temă a 
inacceptării şi prin consumarea rapidă a umorului încă 
din prima parte), Natură moartă cu nepot obez e o 
realizare deschisă pentru un spectator care gustă şi 
înţelege comicul cu toate aspectele sale extreme. Este o 
montare simplă din care se detaşează accentele extra-
ordinarului.

Ioana PETCU

Aprilie 2010

privitor ca la teatru
Râsul încremenit din
„Natură moartă cu nepot obez”

în N.A.T.O. din Europa, fiind inaugurat la 2 aprilie 1951 
şi dislocat la Roquencourt în apropiere de Paris.

In 1952 se estima că drept consecinţă a creşterii 
puterii sovietice în toate domeniile, pentru apărarea 
Europei erau necesare din partea Alianţei 50 de divizii şi 
4.000 de avioane. Acceptarea unui asemenea efort pentru 
cheltuieli de apărare, neproductive, era ceva 
incompatibil cu redresarea economică a Aliaţilor 
europeni şi poate chiar cu menţinerea stabilităţii politice. 
Confruntaţi    cu    acest deficit   de   capacitate  
defensivă, reacţia occidentalilor a fost dublă. Pe de o 
parte încercarea de a exploata la maximum resursele 
disponibile şi a raţionaliza structurile de apărare. Este 
vorba despre deciziile care au dus la crearea unor 
structuri permanente, ce aveau să le ofere Aliaţilor 
posibilitatea de a-şi coordona şi armoniza evaluările de 
situaţii şi raporturile de forţe pentru a face faţă situaţiei 
atât pe plan politic, cât şi militar: Consiliul Politic 
Permanent, Comandamentele şi Statele Majore Integrate, 
Secretariatul Permanent, adoptarea unor planuri şi 
cheltuieli de apărare pe termen lung şi mediu, finanţarea  
în comun a anumitor proiecte de infrastructură, căutarea 
unei compatibilităţi şi interoperabilităţi ale materialelor, 
exercitarea unor funcţii în comun. Cea mai importantă 
dintre toate aceste funcţii a fost aceea de a veghea la 
adecvarea constantă a conceptului de apărare la 
exigenţele salvgardării securităţii Aliaţilor. Pe de altă 
parte, cea de-a doua categorie de măsuri luate pentru a 
contrabalansa superioritatea numerică a Uniunii 
Sovietice în efective şi în  armamente, a constat în 
includerea armelor nucleare printre mijloacele pe care 
Alianţa le-ar putea utiliza în caz de conflict, creându-se 
astfel ceea ce a fost numit „echilibrul dezechilibrelor”.

Din acel moment factorul spaimă era inseparabil 
legat de noţiunea de descurajare. Dar mecanismul 
descurajării nucleare nu poate fi înţeles dacă, în acest 
raţionament nu facem să intervină şi noţiunea de 
echilibru al vulnerabilităţilor. Capacitatea de distrugere 
a armelor nucleare a stabilit „puterea egalizatoare a 
atomului”. Logica de tipul „totul sau nimic” îşi pierdea 
credibilitatea dacă miza nu justifica riscul pierderii a tot.

Prin adoptarea sistemului militar integrat al N.A.T.O. 
sub comandamentul generalului Ensenhower, prin 
asigurarea menţinerii în Europa a unor forţe americane 
considerabile, prin decizia recurgerii la arme nucleare în 
caz de agresiune şi adoptarea conceptului de represalii 
masive,  eforturile europenilor în cadrul Alianţei au 
început să se reorganizeze, iar sentimentul de 

insecuritate s-a diminuat. 

(urmare din pagina 2)
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miscellanea

Aprilie 2010

Orice început e însoţit de întrebări, de 
incertitudini, de nesiguranţă … Cu atât mai mult, un 
debut în arta contemporană marcată de inversarea 
scării de valori şi de bulversări sociale …Totuşi, a fi 
dascăl presupune încurajarea noilor generaţii, iar a fi 
învăţăcel presupune speranţe şi dorinţe de afirmare 
…

Acestea sunt premisele expoziţiei prezentate de 
studenţii de la specializarea Arte textile la Galeriile 

de Artă ,,N. N. Tonitza” sub conducerea cadrelor 
didactice Ina Mărghidan şi Cornelia Brustureanu, în 
continuarea unei frumoase tradiţii ce marchează 
astfel a XIII-a manifestare a Universului textil, ca 
suită de evenimente destinate tinerei generaţii.

Totuşi, expoziţia nu este o simplă etalare a 
temelor de atelier, în care să se regăsească mai mult 
personalitatea îndrumătorului. Deşi avem de-a face 
cu individualităţi artistice în formare, mai mult ca 
niciodată se face necesară o atitudine mai discretă în 
supravegherea actului de creaţie a studenţilor, care 
sunt conectaţi în modul lor specific la realităţile 
generaţiei.

Îndrumătorii sunt aşadar o prezenţă ce nu 
îngrădeşte imaginaţia, ci conferă creativităţii 
variante viabile de transpunere şi girează cu 
experienţa lor calitatea artistică a lucrărilor.

Textilele, atât de diferite ca expresivitate plastică, 
sunt elementele ,,jocului” creativ, iar studenţii (de la 

Design textil şi Design vestimentar) au experimentat 
cu mare plăcere diferitele tehnici specifice. Se 
remarcă, desigur, şi o serie de preferinţe, absolut 
fireşti, pentru modalităţi de transpunere în care unii 
manifestă abilităţi deosebite. Astfel, în broderie 
excelează Perea Coculeana (Soarele şi Luna), 

Băiceanu Crăiţa (Melancolie), Curcudel 

Emanuela (Vibraţii) şi Udescu Ionela (Violet); în 
imprimeu, se detaşează prin fineţe şi precizie Clim 
Monica (Puzzle) şi Turiceanu Delia (Compoziţie) în 
timp ce colajele sunt abordate cu mult aplomb de 
Martin Mirela, Filote Cristina, Ursache Maria, 
Costea Rovana. Tematica este diversă, de la 
structurile expresive şi formele geometrice la 
propunerile cu trimitere simbolică (Robert 
Bohodean, Florentina Grădinaru, Claudia Tăme), 
trecând până la compoziţii figurative (Mărgineanu 
Alexandra şi Beza Mihaela).

Cu autori atât de numeroşi, atât de diferiţi, 
cromatica este, în mod surprinzător, destul de 
unitară, accentele vii fiind subsumate contrastelor 
închis – deschis, într-o viziune comună ce scoate în 
evidenţă expresivitatea texturilor. Este evident că 
unii expozanţi nu se află la prima lor manifestare de 
acest gen, au căpătat gustul exprimărilor publice şi 
au toate şansele să devină nume de referinţă pe 
simezele oraşului.

Nu ştim ce le rezervă viitorul acestor tineri, cum 
vor evolua în perspectivă, cum îşi vor dezvolta 
calităţile personale şi nici cum îi va încuraja 
societatea în acest sens, dar merită imortalizat acest 
moment în care dezinvoltura vârstei şi bucuria 
creaţiei izbucnesc în atmosfera artistică a unei 
primăveri mult aşteptate.

insemnari

1Sârmele  din Niţchidorf

“Numai dictatorul şi paznicii lui nu 
voiau să emigreze. Li se citea în ochi, în 
mâini şi pe buze: chiar începând de azi şi de 
mâine la fel, vor face cimitire cu câinii lor, 
cu gloanţele lor. Dar şi cu cordonul, şi cu 
nuca, şi cu fereastra, şi cu funia. Oamenii îi 
simţeau pe dictator şi pe paznicii săi stând 
deasupra tuturor planurilor secrete de fugă, 
oamenii îi simţeau cum pândesc şi cum 
răspândesc frica.” (Herta Muller, Animalul 
inimii)

Prin anii optzeci, când sărăcimea din satele 
Moldovei nu prea o mai putea scoate la capăt cu 
traiul, vestea că se poate merge – cu căţel şi purcel, 
dacă cineva mai avea căţel şi purcel - în locul 
şvabilor din Banat, care luaseră calea Germaniei 
capitaliste, nu putea rămâne fără urmări. Scrisorile 
trimise de cei deja instalaţi pe acolo îi îndemnau pe 
nehotărâţi să vină cât mai grabnic, că nu vor regreta. 
Vor primi “la cheie” totul: casă mare – mobilată 
(dintre cele câteva zeci deja părăsite) şi cam cu toate 
lucrurile gospodăreşti ale foştilor stăpâni, acareturi, 
lot de pământ şamd. Apoi, acolo uliţele satelor erau 
maidegrabă străzi, fiind pietruite, drepte şi largi, cu 
multe fântâni... Peste toate străjuiau semeţe 
bisericile. E drept, erau romano-catolice, dar, oare, 
pentru cine mai prezenta pe atunci interes Casa lui 
Dumnezeu!?... 

*
Bunăoară, Niţchidorf-ul, aşezare “nemţească” 

aflată aproape de graniţa cu Serbia (dar câte altele n-
or fi fost!), se golea în vremea aceea văzând cu ochii. 
De la noi au plecat atunci primii doi feciori ai 
Cepelegii, cu neveste şi copii, Ducu al Linei, vădana 
de la vale de casa noastră, dar şi Raulică al 
Grăuroaicei, ciobanul satului. Odată ajunşi, niciunul 
nu avea să înţeleagă de ce dădeau bir cu fugiţii 
“ăştia” (nemţii), aşa, cu grămada, că doar aveau 
“tot” ce le trebuie... Şi vremea era mai blândă pe aici, 
şi pământul mai bun, iar apa – limpede şi rece... 
Fântânile cu roată, săpate adânc în piatră, nu 
permiteau să ai vreodată găleata uscată: mintea 
nemţească ce le-a gândit uşura efortul aducerii apei 
la suprafaţă şi scurta şi timpul la jumătate. Asta 

pentru că, în timp ce învârţi de roată, o găleată 
coboară goală, iar alta se ridică plină. Ei, dar ce mai, 
una peste alta, cam în toate se vedeau capul şi mâna 
de neamţ…

*
Doar că niţchidorfenii get-beget o ţineau pe-a lor: 

trebuia să plece numaidecât, şi nimic mai mult! Nu o 
dată, în aşteptarea aprobărilor, având hârtiile 
depuse şi de câte 2-3 ani, îşi pierdeau răbdarea şi, 
mai ales cei tineri, încercau să se strecoare printre 
boscheţii graniţei. Nu conta că riscau să fie 
împuşcaţi de grăniceri ori sfâşiaţi de dulăii lor... 

Ritmurile tinereţii. 
Univers textil  XIII 
– Galeria ,,N. N. Tonitza” – Iaşi

Miruna HAŞEGAN

1A. În epocă, “Sârmă” era orice moldovean 
dezpământenit, venit să se aciueze, din cauza sărăciei, 
mai ales în Ardeal, Banat sau Capitală. B. “Sârma” - 
termen cu care sunt denumiţi depreciativ moldovenii, 
care, odinioară, plecând să lucreze sau să se instaleze 
în zone mai dezvoltate, călătorind pe acoperişul 
trenurilor supraaglomerate, erau alertaţi de liderul 
grupului să se ferească de cablurile de tensiune, 
strigându-li-se: “Sârma!!!”

Ionel BOSTAN

însemnări
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Se poate 
discuta în cultura 
românească 
despre o întârziere 
de mai multe 
decenii între 
afirmarea muzicii 
de factură 
occidentală şi cea a 
literaturii şi a 
teatrului. Dacă 
avem în vedere 
doar două repere 
esenţiale şi 
reprezentative ale 
acestor domenii, 
Eminescu şi 

Enescu, obţinem o primă confirmare a aserţiunii, cel 
de-al doilea înscriind muzica românească în 
universalitate după câteva decenii de la ivirea 
Luceafărului. Următorul reper este dat de apariţia, cu 
un decalaj asemănător, a istoriilor celor două arte 
din spiritualitatea românească. Şi înşiruirea ar putea 
continua, dar am ajuns la decalajul care ne 
interesează în prezentarea excepţionalei cărţi 
semnată de bizantinologul ieşean, preotul şi 
profesorul Florin Bucescu – Cântarea psaltică în 
manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX – Ghidul 
manuscriselor psaltice – Moldova, sec. XIX, vol. I şi II, 
apărută recent.

Dacă literaţii au beneficiat încă de la începutul 
secolului trecut de cataloagele vechilor manuscrise, 
cataloage realizate în timp, de Ion Bianu, Constantin 
Litzica, Nestor Camariano, P. P. Panaitescu, Gabriel 
Ştrempel, Mihai Cărătaşu etc, bizantinologia 
muzicală a fost nevoită să reclame, o lungă perioadă 
de timp, lipsa unui inventar la zi, a unor cataloage 
analitice ale bogatului şi valorosului tezaur muzical 
manuscriptic, realizat şi conservat de români, de-a 
lungul veacurilor, în mai multe limbi liturgice: 
greacă medievală, slavonă de redacţie bisericească şi 
română; în notaţiile: ekfonetică, mediobizantină, 
cucuzeliană, hrisantică, guidonică kieviană, kriuki, 
guidonică modernă în formă corală. Este vorba de 
un instrument de lucru, de forma şi dimensiunile 
celor pe care le au la îndemână filologii şi lingviştii 
şi a cărui  strictă necesitate a fost clamată, pentru a 
aborda din perspective comparatiste şi globale un 
bogat şi preţios patrimoniu muzical, ce depăşeşte 
impresionantul număr de o mie de documente, 
risipite în multe fonduri monastice, episcopale, 
bisericeşti, de stat şi particulare, din ţară şi din 
străinătate, în primul rând din Muntele Athos.

Sacrificându-şi înscrierea constantă şi autoritară 
în domeniul folcloristicii şi etnomuzicologiei, prin 
contribuţiile consistente şi pertinente la Caietele 
Arhivei de Folclor, teologul Florin Bucescu s-a întors 
la prima sa dragoste: muzica bizantină, publicând 
un ghid metodic şi o colecţie muzicală pentru 
Învăţarea cântărilor Sfintei Liturghii, tipărit în 1998 şi 
elaborând o lucrare sui generis Jertfa laudei – 
Liturghia psaltică în glasul III, luându-şi asociat în 
prelucrarea corală a cântărilor monodice, pe 

regretatul muzician Vasile Spătărelu, carte 
tipărită tot de editura Trinitas, în 2006.  

Depăşind vechea mentalitate, după care muzica 
liturgică ce a urmat reformei hrisantice ar fi 
reprezentat „decadenţa muzicii bizantine”, în pofida 
faptului că această reformă a vizat semiografia şi nu 
conţinutul muzical, care nu s-a schimbat - fiind un 
proces asemănător cu înlocuirea alfabetului chirilic 
cu cel latin, care nu au schimbat limba - cele două 
volume reprezintă finalizarea unei munci de 
aproximativ două decenii  desfăşurată de autor cu o 
răbdare de benedictin şi cu acribia ce-i este 

caracteristică. Au intrat sub lupa atentului 
cercetător câteva sute de manuscrise muzicale din 

obiectiv aproape întreaga literatură a genului psaltic 
din importanta zonă geografică care este Moldova. 
De asemenea, oferă celor interesaţi o panoramă 
realizată din perspective ştiinţifice asupra a tot ce s-a 
scris în notaţie psaltică în mănăstirile, episcopiile şi 
seminariile teologice din Moldova secolului al XIX-
lea. Volumele Cântarea psaltică.... se adresează 
profesorilor şi studenţilor de la facultăţile de 
teologie, studenţilor de la specializarea Muzică 
religioasă din cadrul Conservatoarelor de muzică 
precum şi protopsalţilor, monahi şi monahii din 
mănăstiri, atât prin prezentările realizate cerlor 300 
de manuscrise cât şi prin numeroasele exemple 
muzicale preluate din aceste manuscrise şi redate în 

notaţie liniară.
La lansare au fost invitate personalităţi din 

domeniul bizantinologiei şi teologiei, precum prof. 
univ. dr. Vasile Vasile de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Piteşti, preot consilier cultural 
Constatin Sturzu, protosinghel Hrisostom 
Rădăşanu, consilier al Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei pe probleme de învăţământ, preot lector 
dr. Alexandrel Barnea şi preot asist. dr. Ioan 
Valentin Istrati, de la Facultatea de Teologie 
ortodoxă Dumitru Stăniloaie din Iaşi. Moderatorul 
acestei manifestări culturale, doamna prof. univ. dr. 
Laura Vasiliu, Decan al Facultăţii de Compoziţie, 
Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru, a dat 
cuvântul mai întâi domnului prof. univ. dr.  Viorel 
Munteanu, Rectorul Universităţii de Arte, care a 
subliniat noutatea şi importanţa acestui demers în 
contextul bizantinologiei româneşti contemporane şi 
faptul că lucrarea reprezintă un punct de vârf în 
ceea ce priveşte cercetarea muzicii religioase la 
Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi. Alţi 
participanţi la eveniment, lector Alexandrel Barnea, 
preot Constantin Sturzu, şi asist univ. Ioan Valentin 
Istrati, au subliniat, din perspective diferite, 
teologice, muzicologice şi hermeneutice, cele mai 
importante probleme care sunt  tratate în lucrarea 
menţionată. Problematica abordată de vorbitori s-a 
referit la constituirea şcolii naţionale de muzică 
psaltică prin „românirea” cântărilor, contribuţia 
Moldovei la configurarea stilului psaltic românesc, 
unitatea cântării bisericeşti la noi şi  filiaţia sa cu cea  
bizantină, precum şi aspecte diverse privind notaţia 
psaltică.

În încheierea lansării de carte, a avut loc un 
concert de muzică psaltică cu cântări din perioada 
Postului Mare, susţinut de Corul psaltic Floralia al 
Specializării Muzică religioasă din cadrul Facultăţii 
de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi 
Teatru, cor îndrumat de lect. univ. drd. Irina 
Zamfira Dănilă şi prep. univ. Adrian Sîrbu. 

fondurile mănăstirilor Neamţ, Agapia, Văratec, 
Secu, Slatina, Vorona, Golia, Bucium, ale Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, ale Episcopiei din Roman, 
ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu”, ale Muzeului Literaturii Române din 
Iaşi, ale Arhivelor Statului din Iaşi şi Botoşani, cu 
extindere spre fondurile Bibliotecii Academiei 
Române, a Sfântului Sinod, a Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor şi spre fondurile 
Bibliotecii Naţionale a României sau a Arhivei 
Naţionale a Moldovei de la Chişinău.  

Ca unul ce m-am întâlnit cu autorul cărţii 
prezentate, pe multe dintre aceste trasee, sau 
tematici generoase pentru amândoi, pot afirma că 
spaţiul investigat este imens, la început părând 
nelimitat şi lipsindu-i reperele necesare orientării în 
spaţiu. Tocmai aceste repere le stabileşte lucrarea,  
primul volum fiind deschis unor tabele sinoptice ale 
manuscriselor, principalelor categorii de cântări în 
notaţie prehrisantică şi hrisantică, iar cel de-al doilea 
consacrat prezentării sintetice a conţinutului unui 
bogat fond de manuscrise din Moldova secolului al 
XIX – lea.

Busola lucrării o constituie practica liturgică a 
investigatorului, ajutat de multe elemente funciare 
de care dispune teologul dublat de muzicianul 
folclorist: cunoaşterea vastului repertoriu al muzicii 
de cult, stăpânirea limbii greceşti şi slavone, iniţierea 
în domeniile imnografiei, codicologiei şi stilisticii 
muzicii liturgice. De aceea, volumul al II – lea aduce 
numeroase exemple muzicale ilustrative pentru 
îndelungatul proces numit genial de Anton Pann 
„românirea cântărilor de strană”, care nu este nici – 
cum ceea ce au înţeles, simplist, unii cercetători, o 
înlocuire a textelor greceşti cu cele româneşti, 
procesul fiind mult mai complex şi cu reverberaţii 
semantice ale căror parametri nu se lasă delimitate 
de unele superficiale abordări. Din acest punct de 
vedere lucrarea recenzată poate servi un model 
pentru cei care mai cred că pot ignora secole de 
înaintare şi cristalizare a unui stil românesc în 
domeniul muzicii bizantine, stil ce nu putea nesocoti 
o profundă şi plurisemantică creaţie folclorică. 
Folcloristul şi-a dat mâna cu bizantinologul în 
realizarea acestei cărţi de excepţie ce merită salutul 
arghezian: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

Lansare de carte la Universitatea de 
Arte George Enescu din Iaşi

Vineri, 26 martie 2010, orele 17.00, în Capela 
Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi, a avut 
loc lansarea volumului Cântarea psaltică în 
manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX. Ghidul 
manuscriselor psaltice –Moldova  sec. XIX, aparţinând 
preotului conf. dr. Florin Bucescu, cunoscut 
specialist bizantinolog. Lucrarea, de dimensiuni 
ample (peste 800 de pagini,  format A4) cuprinde 
două volume şi a apărut la Editura Artes a 
Universităţii, în condiţii grafice deosebite. Ea 
constituie rodul unei lungi perioade de cercetare, de 
aproximativ 25 de ani, a manuscriselor psaltice din 
marile biblioteci şi arhive ieşene, din bibliotecile 
mănăstirilor din Moldova şi de la unele muzee. 
Cartea menţionată reprezintă prima contribuţie de 

acest gen la nivel naţional, prin aceea că ia în 

sunetul muzicii

Aprilie 2010

Cântarea psaltică în manuscrisele 
moldoveneşti din sec. XIX de preot dr. 
(bizantinolog şi folclorist) Florin Bucescu

Vasile VASILE

Iulian Catalin DĂNILĂ



urma acestui incident, viteazul ofiţer se bucură de 
recunoştinţa superiorilor lui, însă va descoperi în spital 
că este mutat într-un regiment alcătuit din români, 
obligat să lupte pentru interesele străine, fapt ce 
declanşează criza de conştiinţă. Substratul real cuprinde 
până şi relaţiile sentimentale eşuate ale lui Emil. Din 
scrisorile sale se desprind câteva prototipuri feminine 
care trimit la personajele din roman, în special la Marta. 
La Ghimeş, artileristul năsăudean a cunoscut pe preotul 
Victor Gherghely (în roman Constantin Boteanu, şi el 
nume autentic) şi pe Ilona, fiica primarului Grigore 
Lázlo. În fine, chinuit de gândul că luptă împotriva 
românilor şi fiind suspectat de autorităţi, Emil încearcă 
să treacă liniile la inamic, fiind prins şi condamnat la 
spânzurătoare. 

Toate aceste situaţii şi detalii cărora li se mai pot 
adăuga şi altele par desprinse din biografia lui Apostol 
Bologa, atât sunt de identice cu faptele descrise în carte. 
Ele însă alcătuiesc substratul real trecut apoi prin filtrul 
imaginaţiei creatoare pentru a fi transformat în univers 
ficţional; amprenta prozatorului o descoperim atât în 
plan auctorial, la nivelul discursului narativ, cât şi în 
sensibilitatea sufletească a fiecărui personaj din carte 
(Klapka, Varga, Cervenco).

Este limpede pentru oricine că nucleul din care se 
dezvoltă Apostol e Emil Rebreanu a cărui dramă reală a 
constituit impulsul cel mai puternic pentru scriitor. Deşi, 
am fi tentaţi să punem un semn de echivalenţă între 
Emil Rebreanu şi Apostol Bologa, totuşi la o analiză mai 
atentă ajungem la ideea că Emil nu se identifică, ci ne 
este sugerat de Apostol Bologa, idee susţinută de 
Rebreanu însuşi, care afirmă că eroul creat de el nu are 
nimic În comun cu fratele său, „în afara unor trăsături 
exterioare şi poate unele momente de exaltare”,(Liviu 
Rebreanu,Amalgam) emiţând ideea că personajul, 
minuţios creat de el, nu reprezintă o copie fotografică.

Scriitorul nu îşi propune o biografie a lui Emil, ci un 
roman, în care acela fusese luat ca prototip al 
personajului principal. Corespondenţa fratelui său, pe 
care romancierul o exploatează din plin, relevă o serie 
de asemănări, care nu sunt întotdeauna exterioare, aşa 
după cum scoate la iveală, şi o serie de deosebiri, nu 
numai de amănunt, ci şi de concepţie. Dar aici apare, 
firească, intervenţia creatoare a scriitorului, care ţine să 
ne aducă, şi de astă dată, precizări.

 „Dorind să evite frageolozia goală, patriotardă, cu 
alte cuvinte, caracterul abstract al dramei” 
(Al.Protopopescu,Romanul psihologic romanesc)  el a simţit 
nevoia să accentueze omenescul eroului, să îl complice 
sufleteşte, un plus pentru creaţia rebreniană: „Eroul 
meu e mai puţin erou pentru că în Pădurea spânzuraţilor 
am arătat însăşi originea şi creşterea dezechilibrului 
moral al unui om, slab în fond, ca toţi oamenii, doritori 
de dragoste, pe care o găseşte la o unguroaică – deşi ar 
părea neverosimil unui literat oficial – şi plâns la 
spânzurătoare tot de un ungur, tatăl Ilonei. Aşa cred eu 
că e mai omeneşte, şi un roman care nu palpită de viaţă, 
cu toate ororile, cu toate contradicţiile ei – nu are sorţ de 
viaţă, chiar când are norocul succesului”.(Liviu 
Rebreanu,Amalgam)

Revenind la raportul dintre tip şi prototip, mi se pare 
important să observăm că în cadrul procesului de 
creaţie, biografia lui Emil s-a modificat, cum era şi 
normal, în scopul artei şi al concepţiei autorului. A pune 
un semn de perfectă egalitate între tip şi prototip, 
înseamnă a ignora însuşi specificul artei, a anula rolul 
ficţiunii care îl proiectează pe erou într-un mod unic şi 
repetabil, scoţându-l din situaţia lui de caz particular. 

În lumina analizei întreprinse în substratul brut al 
genezei creaţiei sale, motoul literar al romancierului 
„pentru mine realitatea este un pretext pentru a 
crea”(Liviu Rebreanu,Amalgam), este mai mult  decât 
pertinent şi viabil.

Dacă autorul romanului Pădurea spânzuraţilor vede în 
realitate „un pretext pentru a crea”, reconstituind 
elementul real cu minuţiozitatea unui documentarist, 
Camil Petrescu reduce raportul dintre realitate şi 
ficţiune la un singur cuvânt, cel de autenticitate, atât de 
bine redat în manifestul său   artistic: „Ca să evit 
arbitrarul de a pretinde că ghicesc ce se întâmplă în 
cugetele oamenilor, nu e decât o singură soluţie. Să nu 
descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce 
înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu. Asta e 
singura realitate pe care o pot povesti... Eu nu pot vorbi 
onest decât la personala întâi” (N.Manolescu,Arca  lui 
Noe).

Romancierul îşi exprima clar prin acest crez artistic 
convingerea că „literatura nu era chemată să delecteze, 
ci să aducă revelaţia unei realităţi” (Craciun 
Cristian,L.Rebreanu dupa un veac), integrându-se astfel 
vastei tendinţe pe care Tudor Vianu o semnala ca 
simptomatică pentru criza ideii de artă în literatură.

Adept al autenticităţii şi al întâmplărilor trăite, 
asumate şi transformate în fapt artistic, Camil Petrescu 
împărtăşeşte în romanul său Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război, o experienţă proprie nemijlocită. 
Spre deosebire de Rebreanu, care trăieşte drama fratelui 
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Problema raportului între ficţiune şi realitate este cu 
totul revelatoare, punând în evidenţă specificul artei 
epice şi dezvăluind acele resorturi interioare ale 
scrisului, acea continuă şi torturantă căutare, definind 
exemplar ceea ce numesc esteticienii psihologia creaţiei.

Ancorându-ne în problematica abordată de Camil 
Petrecu si Liviu Rebreanu, în romanele lor, mai exact 
tema războiului, este inevitabilă o examinare a 
izvoarelor ce conduc spre faza incipientă a operei, spre 
stratul ei originar, acolo unde ia naştere creaţia. 
Materialul acesta brut este cel care oferă argumente şi 
sugestii de interpretare, introducându-ne în substratul 
din care se hrăneşte opera. 

Investigarea laboratorului subteran, traversarea lui 
ne ajută să înţelegem mai bine resturile funcţionale ale 
operei, apărând astfel relaţii în măsură să pună în 
lumină ansamblul, elementele noi, care permit 
generalizări temeinic motivate.

Interesant este de urmărit în cele doua romane ce 
abordează problematica războiului, sinuosul traiect de 
la realitate la ficţiune, redat gradual prin sursele de 
inspiraţie care sunt într-o strânsă legătură cu biografia 
scriitorilor, cu experienţa lor de viaţă şi de cultură, cu 
filozofia, cu structura temperamentală şi subconştientul 
lor.

Punctul de plecare al investigaţiei artistice ni-l oferă 
însuşi Rebreanu prin concepţiile sale artistice: „Pentru 
mine artă – zic artă şi mă gândesc mereu numai la 
literatură, înseamnă creaţii de oameni şi de viaţă”; „Nu 
frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci 
pulsaţia vieţii”,  „Durabilitatea ei (a operei) atârnă de 
cantitatea de viaţă veritabilă ce o cuprinde” (Al.Piru, 
Liviu Rebreanu). Subscriind opiniilor despre literatură ale 
prozatorului, înţelegem mai bine modul în care 
Rebreanu reuşea să ajungă de la materia brută la opera 
de artă, de la prototip la personaj, de la realitate la 
ficţiune; un exemplu elocvent fiind romanul Pădurea 
spânzuraţilor.

Istoria romanului o schiţează tot Liviu Rebreanu, cel 
dintâi, în mărturisirile din volumul Amalgam, una din 
puţinele cărţi din literatura română consacrate 
procesului de creaţie. Datele vin să îmbogăţească 
problematica raportului dintre realitate şi ficţiune şi a 
acelui dintre tip şi prototip. Izvoarele sunt divulgate 
generos, ca şi în romanul Ion.

La sfârşitul anului 1918, cineva îi arată scriitorului o 
fotografie reprezentând o pădure plină de cehi 
spânzuraţi în spatele frontului austriac dinspre Italia. 
Imaginea e de natură să impresioneze foarte puternic. 
Între timp, află că execuţii asemănătoare au suferit şi 
românii, iar la începutul anului 1919, că fratele său Emil, 
ofiţer artilerist, adus să lupte pe frontul românesc 
împotriva fraţilor de sânge, şi încercând să treacă la 
români a fost prins şi executat prin ştreang. Acesta este 
punctul de plecare al romanului rebrenian,  Pădurea 
spânzuraţilor, ce avea să deschidă drumul literaturii de 
factură psihologică.

Tragicul eveniment al fratelui său şi fotografia 
contemplată de autor, nu sunt suficiente pentru ca 
romanul să atingă valoarea unei creaţii autentice; de 
aceea Rebreanu îşi extinde investigaţia, pornind spre 
locurile unde se presupunea că şi-a trăit fratele său 
ultimele clipe. I-a descoperit mormântul la Ghimeş-
Palanca, a cunoscut pe unii oameni (preotul, primarul) 
care au trecut apoi în roman, casa unde a fost judecat şi 
osândit Emil. Numai după această amplă investigaţie, a 
putut să îşi scrie` cu adevărat romanul.

Ficţiunea îşi aflase în realitate un teren propice din 
care să îşi extragă materialul necesar creaţiei; lucru 
afirmat clar de autor: „Subiectul Pădurii spânzuraţilor, o 
construcţie cerebrală la început, s-a umanizat numai 
când a intervenit contactul cu viaţa reală, cu pământul. 
Fără tragedia fratelui meu, Pădurea spânzuraţilor sau nu 
ar fi ieşit deloc sau ar fi avut o înfăţişare anemică, 
livrescă, precum au toate cărţile ticluite din cap, la birou, 
lipsite de seva vie şi înviorătoare pe care numai 
experienţa vieţii o zămisleşte în sufletul creatorului” 
(Liviu Rebreanu,Amalgam).

Periplu documentaristic al autorului continuă, 
materialul cules îi va servi să contureze nu numai 
povestea intelectualului prins într-un conflict moral 
puternic, ci şi pe viitorul său erou literar.

Analizând atent resorturile interioare ale creaţiei 
rebreniene, elementele reale se decantează uşor de cele 
ficţionale, ele putând fi expuse coerent, ca o înlănţuire 
de fapte recurente. Emil Rebreanu este voluntar într-o 
unitate de artilerie, trăieşte acut sentimentul datoriei, are 
chiar momente de exaltare patriotică, de lealitate faţă de 

statul austro-ungar în a cărui armată primeşte 
gradaţii şi decoraţii. De pe frontul din Galiţia, Emil e 
mutat pe cel italian, distruge reflectorul inamic. Rănit în 

prin intermediul documentelor şi al mărturiilor celor 
intervievaţi, Camil Petrescu este implicat în experienţa 
războiului, elementele de biografie fiind sursa jurnalului 
său de campanie. 

Fără a ne propune să facem o reconstituire 
minuţioasă a biografiei autorului în ipostaza de 
combatant în Primul Război Mondial, este important 
totuşi să desprindem elementele reale, care generează 
opera.

Scriitorul a aparţinut regimului IV Marş, a străbătut 
itinerarul descris în carte, a fost luat mai târziu prizonier 
la Oituz; toate aceste date biografice fiind regăsite chiar 
în textul naraţiunii ce ne împing la o identificare a 
personajului cu autorul, reluându-se aceeaşi 
problematică a raportului tip-prototip, întâlnită şi în 
romanul rebrenian. 

Deosebirile, asemănările dintre cele două instanţe 
narative, autor-narator, se desprind din „jurnalul de 
front” pe care Camil Petrescu l-a ţinut în timpul 
experienţei lui cazone, transformându-l apoi în roman, 
corespunzător principiului pentru care a militat. Textul, 
redactat sub impresia faptului direct trăit, prezintă şanse 
maxime ca să asigure autenticitatea relatării. La o 
analiză atentă a însemnărilor de pe front ale lui Camil 
Petrescu, ajungem la concluzia că jurnalul, ţinut de 
autor în perioada respectivă, nu putea intra în roman 
sub forma lui originală. 

Deosebirile dintre tip şi prototip, mai exact dintre 
autor şi personaj, le descoperim din nenumăratele 
experienţe existenţiale. Astfel, raportarea celor două 
instanţe narative la experienţa războiului e un caz 
elocvent din care se desprind diferenţe vizibile între cei 
doi. Iniţial, Ştefan Gheorghidiu ne este prezentat ca un 
ins complet străin de patimile care animau opinia 
publică românească în preajma izbucnirii războiului. 
Disputele pe această temă (scena din tren, ca şi şedinţa 
Parlamentului) sunt urmărite fără nici o participare, cu o 
detaşare ironică, superioară. Gheorghidiu pare prea 
puţin mişcat de aspiraţiile naţionale: „Faptul de a fi pe 
front – îşi spune după o bătălie înverşunată – era pentru 
mine un soi de act de prezenţă moralmente necesar, şi 
nu numai atât. Nici ideea de patrie, care pentru mine nu 
se confundă cu cea de stat, nici tendinţa de cucerire 
economică, pentru că nu am orgoliul fierului şi 
tăbăcăriei româneşti, nici ideea de administraţie 
germană, care nu pare chiar aşa de rea, nu m-ar fi făcut 
să lupt activ”(Camil Petrecu,Ultima noapte de 
dragoste,intaia noapte de razboi).

Atitudinea lui Camil Petrescu faţă de război îl 
îndepărtează net de prototipul creat de el. Respins la 
recrutare din cauza constituţiei debile, nu poate accepta 
ideea de a rămâne în spatele frontului. Se înscrie 
voluntar spre a eluda astfel hotărârea de lăsare la vatră. 
Nu se lasă descurajat de nici un eşec, urmează o şcoală 
militară şi reuşeşte să se afle în prima linie pe tot 
parcursul ofensivei din Ardeal şi apoi al apărării 
trecătorilor în operaţiunile de repliere. Rănit în luptele 
de la Târgovişte, revine pe front îndată ce părăseşte 
spitalul şi luptă la Oituz. Ordinul de zi îl dă printre 
morţii căzuţi în apărarea Cotei Ungureanu, unde a fost 
făcut prizonier.

Iată substratul real al romanului, de o autenticitate 
covârşitoare. Tocmai pentru a păstra un raport veridic 
între realitate şi ficţiune, romancierul şi-a adaptat, 
probabil, jurnalul de front la psihologia personajului, 
înlăturând reacţiile nepotrivite cu ea. Prima şi cea mai 
importantă intervenţie trebuie să fi vizat negreşit, 
explicarea prezenţei lui Ştefan Gheorghidiu pe front, nu 
silit, ci din proprie voinţă şi cu o participare intensă la 
activitatea militară. Spre a putea face credibilă o atare 
comportare, Camil Petrescu  i-a gasit o raţiune 
intelectuală superioară, care fusese într-o bună măsură 
şi a sa, chiar dacă nu singura. Ea permitea însă 
romancierului să intre în pielea personajului.

Disociind  realul de ficţional, în cea de a doua parte a 
romanului, îl ghicim în spatele personajului pe Camil 
Petrescu. Orgoliul exacerbat al autorului este proiectat şi 
în personaj, acest sentiment împingându-l pe 
Gheorghidiu fie la fapte de eroism, fie la tăioase discuţii 
în contradictoriu.

Analizând atent situaţiile de viaţă din partea a doua 
a cărtii, concluzia care se desprinde uşor e aceea că pot fi 
reale situaţiile, personajele, datele topografice şi istorice, 
în sfârşit desfăşurarea acţiunii, dar orientarea generală a 
romanului şi atitudinea eroului principal sunt cu totul 
altele decât acele ale autorului în acele împrejurări. 

Precum vedem, Ştefan Gheroghidiu este silit să 
adopte nu numai odată, psihologia lui Camil Petrescu, 
în ciuda deosebirilor dintre ei, stipulate de ficţiune. 
Faptul demonstrează că jurnalul de front a fost integrat 
în roman, respectându-se în mare parte forma originală, 
până în punctul în care intervine ficţiunea.

Legătura dintre realitate şi ficţiune, aşa cum se 
desprinde din romanele analizate, evidenţiază rostul 
literaturii care nu e chemată să delecteze, ci să aducă 
revelaţia unei realităţi.

comentarii
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Loredana-Narcisa IACOBEANU

Tema razboiului între realitate si 
fictiune în romanul românesc

,
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 De ce avem nevoie de carte? Doar pentru că 
cineva ne-a fixat în memorie avertismentul nerealist, 
scos din tiparele zilei, „cine are carte, are parte”?! De 
ce are nevoie ţara de artişti, în afară de ostaşi, atâta 
timp cât nu există nici un joc în care să funcţioneze 
cererea „Ţară, ţară vrem artişti!”? 

Există un dispreţ libidinos, nevertebrat, lins, 
dizgraţios, arătat culturii acestui început de mileniu, 
încercat şi terfelit, dezonorat de vulgaritatea gestului 
conducător. Pedeapsă mai mare şi umilinţă mai 
sângerândă nu a avut cultura de îndurat încă din 
vremea desenelor rupestre. 

Existăm astăzi doar pentru a semna condica de 
dimineaţă, semn că suntem prezenţi, că a mai trecut 
o zi cu noi în picioare, vii şi nevătămaţi. Este 
suficient pentru societatea de consum, în care ne 
consumăm destinele, să ne ştie apţi pentru o nouă zi. 
Bine că respirăm, bine că suntem în picioare, bine că 
mişcăm. Restul nu mai contează, restul nu mai 
interesează. Nimeni nu este mişcat de ceva anume, 
nu este sensibilizat decât de ceea ce intră în zona sa 
de interes. Dacă se întâmplă ca, într-un fel sau altul, 
cele două planuri să se suprapună, se naşte gestul 
fastuos al „altruismului servit”, al zbaterii fariseului 
care se prezintă „a se da de ceasul morţii”, întru 
binele unei cauze anume. 

Trăim într-o lume plină de măşti, într-o piesă de 
teatru infinită, fără început şi fără sfârşit, într-un 
ridicol zgrunţuros, care ne răneşte doar umbra şi, 
eventual, nepăsarea faţă de creator. 

Nu avem nevoie de poezie într-o vreme în care 
nu mai ştim cum să oprim calamităţile naturale. Într-
o lume supusă atacului Naturii nu mai avem timp să 
ne oprim şi să privim arta în ochi. De poezie ne arde 
nouă, acum când totul se dărâmă, când totul se 
scufundă?! 

Murim fără ca să ne cunoaştem profunzimile. Ne 
sunt suficiente performanţele sportive, trezitul 
mecanic de dimineaţă, alergatul zilei după 
pragmaticele chemări existenţialiste, bălăcăreala, 
înjurătura, violenţa… Nu mai ajungem să ştim dacă 
sensibilitatea noastră reacţionează la artă, dacă am fi 
devenit mai buni, mai frumoşi, mai culţi, mai 
înţelegători, mai plini de condescendenţă, mai 
răbdători, încrezători, toleranţi…

Cine mai are astăzi nevoie de profunzimi?! Cine 
îşi mai pierde astăzi timpul cu tot felul de provocări 
ale spiritului, când viaţa ne complică din ce în ce mai 
mult trecerea noastră prin ea? Ne trezim cu viaţa 
mult mai îngustă, mult mai mică decât ne este pasul 
înainte. Ne trezim blocaţi cum se mai întâmplă să fie 
blocat un corp într-o conductă cu diametrul mult 
mai mic. Cine mai are astăzi nevoie de nemurire, de 
eternitate, de veşnicie când şi aşa cele câteva zeci de 
ani sunt chinuitoare, sunt pedeapsa sfâşietoare dată 
nouă sub formă de patimi! Mulţi dintre noi se simt 
trădaţi de nu se ştie cine! Se trezesc instantaneu cu 
moartea răscolitoare şi lipsită de scrupule la cap, de 
parcă ar dori să le citească o ultimă poveste. Atunci 
îşi aduc aminte de carte. Atunci îşi aduc aminte că ar 
fi trebuit să facă şi altceva în viaţa lor golaşă. Ar fi 
putut, de exemplu, să vadă mai departe decât s-au 
obişnuit ei să-şi vadă orgoliile rănite, vanităţile 
terfelite. Ar fi putut să ţină cont că viaţa nu trebuie 
pedepsită, nu este nevoie de măcel pentru a privi un 
răsărit de soare sau un apus. Nimeni nu te ţine minte 
dacă ţipi cel mai tare sau dacă preferi violenţa 
verbală în locul tăcerilor prelungi, profunde şi 
despovărătoare de tot ceea ce înseamnă obsesia 
puterii. 

Din acest punct încep despărţirile. În timp ce 
artistul preferă spaţiile deschise, calme, asiguratorii 
prin necuprindere, administratorii vieţii de zi cu zi 
sunt captivaţi de gesturile spectaculoase, dar fade, 
de mişcările neaşteptate de şolduri, numai bune 

pentru a construi din ele piedicile necesare 
pasului lor înainte, în carieră. În timp ce artistul 
lucrează la opera sa în care consumatorul se va 

regăsi, administratorul vieţii de zi cu zi are marea grijă 
de a se concentra doar asupra destinului său, doar 
pe direcţia în care cariera sa cunoaşte un trend 
ascendent, de regulă susţinut de gesturile fără 
scrupule, de liberul arbitru intitulat „mie totul îmi este 
permis”. Inculţii, prostănacii, escrocii, şmecherii au 
ajuns să deţină cifrul vieţii cotidiene. Ei ne dau cu 
pipeta aerul de respirat, ei ne „strâng şurubul”, ei ne 
înghesuie în legi irespirabile, ei ne fac viaţa amară, 
zilele fripte, ei ne ignoră într-atât, încât, dacă le 
atragi atenţia că exişti şi tu prin preajma lor, se arată 
surprinşi sau nepăsători, aşa cum se mai arată 
nepăsătoare roata maşinii ce trece peste pagina întâi 
a ziarului, aruncat pe jos de cel care în locul babelor 
violate trebuia să citească despre o lansare de carte 
sau despre moartea artistului strivit de acest tip de 
indiferenţă socială.

Există un dispreţ libidinos, nevertebrat, lins, 
dizgraţios, arătat culturii acestui început de mileniu, 
încercat şi terfelit, dezonorat de vulgaritatea gestului 
conducător. Pedeapsă mai mare şi umilinţă mai 
sângerândă nu a avut cultura de îndurat încă din 
vremea desenelor rupestre. 

Paradoxal, oamenii care astăzi au în gestiune ţara, 
înainte de a-şi fi ales acest destin al conductorului, 
ştiau cât de necesară este cartea, cât de stimaţi 
trebuie să fie creatorul, artistul. Se pare că în sferele 
puterii se produce un declic, un scurt-circuit, o 
îndobitocire spontană, o ştergere a memoriei şi, mai 
ales, a comportamentului de intelectual, căci, acolo 
sus nu ajung nici boschetarii, nici pălmaşii, ajung cei 
care au trecut prin înaltele şcoli ale minţii!  Vai de 
mama lor, căci pe a noastră are cine să o plângă, 
mamei noastre are cine să-i aducă o carte!

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Nu ştii cum, dar se întîmplă şi aşa, să se înfunde 
căile, să se încîlcească drumurile, cînd îţi închipuiai 
că pasiunea şi forţa pot fărîmiţa ziduri şi 
îndărătnicii. Ai învăţat în timp că a-ţi descoperi şi 
împlini harul e singurul mod de a trăi în armonie cu 
tine. Zadarnic    te-ai răzvrăti împotriva a ceea ce 
eşti, a ceea ce te înfiripă şi ţine vie nădejdea. Ne 
învăţase Nichita Stănescu despre această sublimă 
îndeletnicire invocînd propria plăsmuire : „...şi mă 
rog de tine,/ naşte-mă. Naşte-mă!”. Ştim despre 
necesitatea autodescoperirii, despre  echilibru şi 
respect, despre sacralitatea legăturii creator – operă 
dintr-o lecţie oferită începătorului Michelangelo: 
„Prima lui lecţie fusese că puterea şi rezistenţa erau 
în piatră, nu în mîini sau unelte. Piatra era cea care 
era stăpînă, şi nu pietrarul. Dacă vreun pietrar 
credea că el este stăpîn, atunci piatra i se împotrivea 
şi îl biruia”(Irving Stone).

Şi totuşi nu pare a fi îndeajuns, trăieşti nu de 
puţine ori senzaţia că se desprind de pe trupul tău 
amiezile albe, ca nişte veşminte vechi de care te 
lepezi în grabă, că eşti în tine însuţi străin: 
singurătatea o port/ precum un văl de mireasă/ îmi acopăr 
cu ea genunchii/ sărut fiecare/ clipă ce şi-o smulge din 
trup/ rămînem nesfîrşite una în cealaltă/ ca partea 
mărului crudă şi partea mărului coaptă/ ca tăcerea şi 
miezul ei negru. Vorbele goale zboară de la un capăt 
al zilei la altul, planuri prăfuite, gînduri amestecate, 
laude, plînsete, înjurături, poteci încenuşate şi tot 
mai multe secunde croncănind a haos şi risipire se 
întind între ceea ce ştii/ crezi că eşti şi ceea ce te 
sperii că devii. Nu mai ajunge nici răzvrătirea, nici 
tăcerea, nici plînsul, cînd ţi se aşază în curba 
gîndului înverşunările, neîmplinirile şi urile altuia; 
şi te întrebi atunci: eşti prea slab dacă le porţi, eşti 
prea slab dacă le arunci? Şi numai întrebarea te 
zvîrle în cearcănul depărtării de sine, drumurile 
încep să-şi piardă contururile, te cauţi cu priviri 
înceţoşate. Despre poveri şi despre Lumină vei 
încerca atunci  să-ţi tălmăceşti, despre limpezimi şi 
despre înmugurire: mă prăbuşesc în mine/ ca-ntr-un 
hău fără fund/ peste prag de lumine/ rotesc ochiul de 
plumb/ albul greu ca un bocet/ printre umbre se stînge/ 
ochiul orb iar clădeşte/ sori cu aripi în sînge.

Ştefania HĂNESCU

CRONICA 9

Braţe încrucişate 4

Tăcerea şi miezul ei negru

Tu

tu cea mai trista singura si buna
tu candela de jertfa visatoare
tu rasarit apus si înstelare
tu mugur în explozii de furtuna

tu sfânt potir cu har îndurerare
tu leagan colindet si nor si luna
tu tipat ce pastia încununa
tu rugaciune de iluminare

tu smirna lamura nemarginire
tu roza orchestrându-mi cimitire
tu vinul si prescura din petale

tu ghetsimani si auralul iata-l
multplânsul suflet pedepsindu-l Tatal
într-un mormânt al lacrimilor tale
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Manuscrisul 
de la
Înviere

Horia ZILIERU

În Islanda s-au deschis porţile pământului... Foc şi 
cenuşă se înalţă spre cer, într-un spectacol grandios, 
umilind şi cea mai îndrăzneaţă imaginaţie umană. 

Civilizaţia este paralizată, neputincioasă şi inutilă. 
Omul secolului XXI, priveşte temător spre un simplu 
sughiţ al pământului, recunoscându-şi neputinţa şi 
dimensiunea reală. 

Învăţăm? Oare învăţăm? Înţelegem? 
Ce? Un lucru simplu! Înveştmântat ca un cocon în 

ambiţii, lăcomii, răutăţi ori invidii, acest „simplu“ s-a 
transformat în „complicat“, preschimbându-şi forma, 
modificându-şi dimensiunile artificial, amăgind biata 
minte a omului, smintindu-l. Din fiinţă, s-a făcut fiinţă 
superioară, din fiinţă superioară, s-a făcut stăpân, 
dându-şi funcţii, ierarhizând comunităţi, împărţind 
pământul şi văzduhul...

Omul nu mai este o fiinţă! Este preşedinte, 
ministru, director, e doctor, inginer, prefect... Până şi 
în cimitire, pe pietrele de mormânt, vezi funcţii 
plecate la odihna veşnică, pregătite de marea 
judecată... „Aici odihneşte inginer Popescu“... Poate e 
corect, pentru că inginerul odihneşte, în timp ce omul 
Popescu a murit de mult... 

Ce învăţăm privind vulcanul din Islanda? Ce 
înţelegem, dacă vrem?

Un lucru simplu! 
Suntem în faţa vieţii, fiinţe egale cu leoparzii, cu 

vulturii, cu şerpii, cu orice vietate, fiindcă fugim la fel 
din faţa unei catastrofe naturale, ne căutăm adăpost, 
ne temem. 

Şi culmea, lava, fulgerul, cutremurul sau orice 
spasm al naturii, nu vor să facă o distincţie clară, între 
un preşedinte şi un sculer matriţer... Între un ministru 
şi un şacal... Nu, domnule! Orice fiinţă întâlneşte, îi 
aplică acelaşi tratament! Oare, de ce?

Iar noi, oamenii, fiinţele „superioare“, privim cu 
teamă şi cu admiraţie erupţia unui vulcan. Ne 
comportăm ca-n faţa unui stăpân temut,  
recunoscându-ne în tăcere neputinţa. Dar vulcanul se 
va stinge cu înţelepciunea naturii, făcându-şi numai 
datoria de a ne aminti cine suntem, apoi totul va intra 
în normalitate. 

Iar noi? Ne vom scutura praful de pe haine, 
întorcându-ne la funcţiile noastre „importante“, 
hrănindu-ne orgoliul care ne va duce la pierzanie. 

Ce pierdem? Sensul real al acestei şanse unice – 
viaţa! 

Se aud explozii în Islanda, se văd rîuri de foc, se 
ridică forme de cenuşă, într-un rar spectacol de sunet 
şi lumină, pe care nu-l poate face nici un muritor. 

Să-l admirăm, amintindu-ne de noi şi iubind 
fiecare clipă a vieţii noastre.

Islanda
A. C. PAHOMI



amintirea/ unei călătorii pe care nu am început-o”, după 
cum recunoaşte in Jocul vidului şi al înfăţişării. După cum 
nici din cultivarea filonului care ţine – iarăşi într-o manieră 
specifică poeticii optzeciste – de cotidian şi biografic. 
Aceasta, deşi poetul dovedeşte că poate converti 
evenimentul biografic într-o adevărată aventură, îndoit 
ontologică şi estetică (a se vedea, bunăoară, excelenta 
Mitologie. Eu şi Valeriu Gherghel salvând pescăruşul pentru 
Andreea Ioana). Raportul adevărat al lui Liviu Antonesei cu 
realitatea lumii (inclusiv a lumii textului) este cu totul altul. 
Oricare dintre principiile aparente după care i se 
structurează imaginarul poetic şi, implicit, oferta sa de 
lume nu vizează nici relatarea laconică, rece, tip proces-
verbal, pe care şi-o atribuie la sfârşitul Mitologiei…, nici 
metaforizarea de grad zero pentru care pare a pleda într-o 
secvenţă din Jocul vidului şi al înfăţişării. „Scriitura albă şi 
ternă” mărturiseşte, nu-i aşa?, „o imposibilitate/ asumată 
cu dispreţ şi orgoliu”, în capcana căreia niciun poet nu ar 
mai putea cădea benevol. Şi cu atât un poet precum Liviu 
Antonesei, atras deopotrivă de estetica modernistă  şi cea 
neomodernistă, altfel spus, de celelalte jocuri ce au marcat 
poietica secolului al XX-lea – dacă unele versuri par a 
pastişa lirica generaţiei sus-citatului N.S. ori creaţia onirică, 
altele jonglează, în structuri silogistice pe jumătate jucăuşe, 
pe jumătate solemne, cu o pseudorevoltă avangardistă 
asimilată temporar drept cod atitudinal fundamental. 
Maniera poetică predilectă, principiul liric structurant al 
textelor din Căutarea căutării este devoalat într-un text 
precum Le mal armé, declaraţie războinică a unui mal-aimé 
de sfârşit de secol XX: „rău armat – apropiere furişă/ de 
lucruri tatonare înconjur/ tăcere fugar împărţită// a vorbi numai 
în cercuri concentrice/ a imagina muzica unor moarte umbre/ şi a 
celor fără contur…// şi nici astrul nopţii luminând!// a 
putea rosti neauzit – corzi/ rupte ale lirei în vânt – „moi, je 
suis le bien armé”.// Moartea – proiectele lucind cu/ 
disperare în/ noapte.” (subl. mea, E.I.)

Această retorică, să o numim a aproximării lumii printr-
o sensibilitate atentă mai puţin la contururile ei aparente şi 
mai mult la dinamica ei vibratilă şi evanescentă care îi 
configurează ordinea secretă, îi va permite poetului Liviu 
Antonesei să se situeze într-un teritoriu de interferenţă, „în 
zborul albastru şi chymic/ în intermundii, în corpul fluid şi 
fosforescent” (Cine…). De aici, glisarea permanentă între 
descripţia nudă şi caligrafia metaforizantă a realului, între 
notaţia albă a stărilor, obiectelor şi peisajelor, respectiv 
învestirea lor cu un simbolism greu. Toate secţiunile acestui 
prim volum de poezii scris de Liviu Antonesei (Partea 
frigului, Căutarea căutării – Un cvartet (Încercare polifonică), 
Autonevroze sau Păcatele capitale, Călătorie în erele geologice şi 
alte poeme de dragoste, Acum Infernul) se nutresc, prin 
urmare, dintr-un fel de voinţă acerbă de a puncta 
desubstanţializarea lumii, întorcând-o în reversul ei: 
puterea de a o învesti cu o încărcătură considerabilă de 
mitologic, mitic şi mistic. Astfel, în unele poeme se plimbă 
Priap sau Oedip, în altele se uzează de o gesticulaţie sau o 
retorică specifică ritualurilor primitive, dionisiace etc. 

Mai multe Pasteluri validează încrederea trufaşă a 
poetului într-o armonie când întunecată, când luminoasă. 
Dar şi dorinţa lui de a conferi pregnanţă unei stranii reţele 
de corespondenţe (obsesie preluată de la marii simbolişti), 
de relaţii între condiţia umană şi cea cosmică, între 
aparenţele şi esenţele fie ele biologice, neurologice ori pur 
naturale din universul ce ascultă, orice s-ar spune, de o 
coerenţă universală: „zăpada/ şi creşterea vertiginoasă a 
maselor celulare/ în plămâni sau inimă sau tegumente - / 
un roz violaceu (inconfundabilă culoare!)/ invadându-te 
dinăuntru// Întoarcerea, graba materiei în sine însăşi - / 
fascinantele găuri negre ale Universului pictate/ de ochiul 
Marelui Arhitect// Sistolă – diastolă/ după legea eternă a 
creşterii şi descreşterii/ Materiei Puterii Neoplasmului” 
(Pastel).  Sau: „Timpul/ vine de pretutindeni şi mă 
sufocă!/… De pretutindeni/ vine timpul şi poate din 
epiderma mea stacojie, pătată” (Încercare asupra Cuvântului). 
Şi încă: „Amurguri de scrum, aramă pe ape – sfârşitul 
vacanţei/ ca o tristeţe a cărnii…/ - Desigur, iubito, totul se 
duce, spiritul/ numai pulsează în limburi./ Nisipul, 
pulpele lungi, vişina coaptă a catifelei,/ stelele cufundate în 
paharele de gheaţă./ Luna – boală feroce şi grea peste 
chipuri)./ ne iubim cu disperare, cu teamă – urlă câinii 
biciuiţi/ în simţuri, marea geme la ţărm; o placentă 
infinită./ Chemare a morţii…” (Pastel).

Alte două par a fi, în acest prim volum, obsesiile majore 
ale poetului, chiar şi în textele cu inserţii sociogonice ori 
cosmologice în care se invocă frecvent, cu marja inerentă de 
ironie (postmodernă), „O, apele liliachii şi verzui/ ale 
Oceanului Primordial scăldând/ malurile erodate ale 
arhipelagului/ cu nume exotic”: Logosul şi erosul. Între ele: 
componentele poematice de influenţă şi expresie 
modernistă, topite într-un aliaj semantic în care metalul 
dominant este moartea cuvântului; obsesiva invocare a 
„Cuvântului profetic”, revelator de lumi semantice; 
căutarea asiduă şi, imediat, refuzul iluminării 
(rimbaudiane?) prin cuvântul ce dă glas „splendidei 
străluciri a/ dezastrelor intrapsihice, interpsihice, intens 
specifice,/ cu adevărat ospifice” (Fragmente alese din viaţa de 
zi cu zi a grefierului); teroarea determinată de posibilitatea ca 

fiecare poem nereuşit să funcţioneze, pentru soarta 
Poeziei, ca o piatră tombală; „Cancerul ereditar al 
cuvântului/ care mă locuieşte” ş.a. În special Încercare 
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In ultimii douăzeci de ani, Liviu Antonesei a publicat 
enorm : chiar dacă facem abstracţie de cele peste 4000 de 
articole risipite, cu generozitate, în presa nu numai 
culturală, şi tot ar trebui să ne recunoaştem aproape 
intimidaţi de numărul considerabil de cărţi deja editate. 
Dintre ele, ce-i drept, mare parte nu privesc deloc (Paideia. 
Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 
1996; Managementul universitar (în colaborare), Editura 
Polirom, 2000; O introducere în pedagogie. Dimensiunile 
axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei, Editura Polirom, 
Iaşi, 2002; Polis şi Paideia. Şapte studii despre educaţie, cultură 
şi politici educative, Editura Polirom, 2005) ori cel mult 
tangenţial literatura propriu-zisă (Semnele timpului, Editura 
Junimea, 1988; Jurnal din anii ciumei: 1987-1989. Încercări de 
sociologie spontană, Editura Polirom, 1995; O prostie a lui 
Platon. Intelectualii si politica, Editura Polirom, 1997; 
Structuri, momente şi modele în cultura interbelică, Editura 
Cronica, 1999; Despre dragoste. Anatomia unui sentiment, 
Editura Ars Longa, 2000; Literatura, ce poveste! Un diptic şi 
câteva linkuri în reţeaua literaturii, Editura Polirom, 2004). 
Dovadă că intelectualul polivalent şi, de ce nu, 
transdisciplinar (dacă e să luăm în calcul, pe lângă 
preocupările extinse, şi titlul uneia dintre cărţile sale de 
pedagogie, traducându-l drept o indirectă – nu şi 
imprudentă, precum în alte cazuri! – confesiune), nu a 
putut niciodată să rămână indiferent la deliciile pharmakon-
ului literar şi, în particular, ale celui poetic.  Exceptând 
volumul de proză scurtă Check Point Charlie. Şapte 
povestiri fără a mai socoti şi prefaţa, Editura T, 2003, Liviu 
Antonesei a publicat câteva volume de poezii: Pharmakon, 
Editura Cartea Românească, 1989; Căutarea căutării, 
Editura Junimea, 1990; Apariţia Eonei şi celelalte poeme de 
dragoste culese din Arborele Gnozei, Editura Axa, 1999; 
Dispariţia şi eternitatea Eonei, Editura Brumar, 2006, sunt 
titlurile ce îndreptăţesc un cititor atent la aventurile sale 
editoriale să se întrebe dacă nu cumva Liviu Antonesei nu 
îmbracă decât pentru a-şi satisface din capriciile de 
moment straiele fistichii ale politicianului bătăios ori pe 
cele sobre ale pedagogului postmodern, dar, în fond, de 
viţă nobil-comeniusiană. 

În ce măsură doar cochetează sau e într-adevăr 
îndrăgostit de poezie o poate cel mai bine demonstra 
antologia Apariţia, dispariţia şi eternitatea Eonei (Paralela 
45, Piteşti, 2007), ultimul op poetic al scriitorului ieşean. În 
ceva mai mult de 200 de pagini, cartea oferă imaginea 
completă a unei creaţii lirice solide, perfect consecvente cu 
ea însăşi, care îşi recunoaşte de la început atuurile şi le 
conservă cu inteligenţă poietică în texte care uneori circulă, 
nestingherit, în forme aproape identice, în volume distincte.  
E vorba, altfel spus, de doar trei cărţi de poeme (prima, 
Pharmakon, fiind anulată, după expresia autorului, de cea 
de-a doua, Căutarea căutării), în care sunt traduse aceleaşi 
obsesii lirice, sunt circumscrise aceleaşi principii 
structurale, într-un cuvânt, se topografiază acelaşi teritoriu 
liric distinct, perfect configurat. Faptul e posibil, deşi, la o 
primă lectură, aproape fiecare text al lui Liviu Antonesei 
funcţionează ca un magnet ce atrage, eficient şi irepresibil, 
cele mai variate influenţe culturale. După cum, la fel, odată 
cu primele texte din Căutarea căutării (1978-1989) sunt 
evidente şi racordarea la o poetică generaţionistă, şi refuzul 
ei orgolios, în numele căutării notei particularizante. La o 
plasare oarecum reverenţioasă faţă de miezul tare al 
poeziei optzeciste trimite, mai întâi, seria de referinţe 
livreşti de tot felul risipite din texte sau din peritexte: 
primul text al cărţii, Ca şi cum, este dedicat „Memoriei lui 
Radu Petrescu”, iar un Pastel, „Memoriei lui 
A.E.Baconsky”; În amintirea… este scris „Pentru Rolf 
Bossert”, o serie reuşită de poeme se raportează, încă din 
titluri, la poetici romantice ori simboliste consacrate – 
Poemul (depărtarea de Mallarmé), Eminescu. Un vis, Rilke. Un 
vis, Holderlin. Un vis – ca să nu mai vorbim de aluziile mai 
mult sau mai puţin transparente la personaje, situaţii şi 
embleme literare celebre. Nu-i vorbă, „ilustratele 
supravieţuiesc demolărilor,/ cutremurelor, incendiilor (O, 
Lisboa, Frisco, Bucureşti,/ Alexandrii – preferând pe/ 
Kavafis şi Perse lui MD şi MC şi NC şi AP şi NS),/ 
inundaţiilor, holocaustului, extazului erotic final”, ne 
asigură poetul într-o incitantă Călătorie în erele geologice 
încheiată însă, deloc întâmplător, cu o apostrofă laconică 
ţintită inclusiv împotriva acestei „maşinării/ triste, inutile, 
alchymice şi năucitoare” care este, în fond, Literatura: „De 
dincolo de Carte, o voce răguşită şi sceptică/ pronunţă 
silabele sacre:/ A-JUN-GE!” Orice-ar face, însă, poetul nu 
poate face abstracţie de fascinantul joc al intertextualităţii 
savante, pe care-l cultivă până la capăt, deşi se plasează de 
multe ori ironic faţă de binecunoscuta, inevitabila traversée 
du texte pentru a marca, decis, ruptura dintre realitatea 
livrescă a scriiturii sale şi dimensiunea ei angajată direct, 
existenţial.

Sigur că portretul poetic al lui Liviu Antonesei nu se 
alcătuieşte numai din „lecturi,/ manuscrise, tăceri şi 

jurnal cu scriitori

Liviu Antonesei: Despre apariţia, 
(falsa) dispariţie şi eternitatea Poeziei

asupra cuvântului şi Cântecul de noapte al brizei, primul 
dedicat memoriei lui M.U. (Mihai Ursachi), celălalt 
memoriei lui V.M. (Virgil Mazilescu), postulează o 
personală şi cât se poate de profundă criză a limbajului, 
resimţit până în cea mai secretă fibră a cărnii textuale de un 
poet care se autodeclamă „un rău demiurg/ purtător al unui 
trup fără lanţuri/ voce cristalină şi sceptică/ dans al 
dorinţei de căutare” (subl. aut.). Cuvântul (perceput de 
multe ori, în manieră argheziană, ca un ameţitor pharmakon) 
îşi expulzează partea întunecată, într-o similidemonie 
semantică prin care sunt cuprinse inclusiv otrăvurile cărnii. 
Efectele sunt verificabile inclusiv într-o Apocalipsă, în gamă 
minoră determinată de ineficienţa discursului amoros: 
„Vorbele tale – o, vorbele tale!/ microbi agresivi, tinctură 
de iod peste/ răni neînchise, peste carnea mea jupuită./ Se 
apropie ora, ora-i propice,/ plumbul clocoteşte-n cuptoare, 
mercurul/ în eprubete pulsează, athanorul palpită/ sub 
flăcări albastre de alcool./ În curând vom pleca înspre 
ceruri - / o, suflete albe, priviri fără trup!”

S-ar spune că, în ansamblu, această primă carte de 
poezii a lui Liviu Antonesei este guvernată de o atmosferă 
tulbure, întunecată, emanată mai întâi de implozia 
tensiunilor unui eu poetic afectat şi de propriile angoase, şi 
de neliniştile infernului cotidian, apoi de predilecţia 
constantă pentru nocturnul revelatoriu, alchimic, vizionar – 
o serie de poeme sunt închinate tentacularei Vieţi de noapte, 
„hipnozelor nocturne”, „somnului alchimic”, „violului 
ordinii etice/ spaimei perceptibile./ Ca respiraţia 
neantului”. O luminozitate ciudată provine însă din zona 
erosului – un eros purificator, deşi electrizant, extatic, deşi 
în permanenţă străbătut de o umbră de luciditate. Fiecare 
dintre textele intitulate Ars amatoria (inspirate, de bună 
seamă, din indelebilul model al lui Tong Hsuan) este un 
capitol dintr-un tratat de ars amandi centrat pe nevoia de a 
găsi un principiu antagonic disperării ontologice, revoltei 
generalizate sau spleen-ului august. Modalitatea este, şi aici, 
scindarea lucidă între stări contrastante, între indecizie şi 
certitudine, între aversiune şi fascinaţie, între spaimă şi 
iluminare, între agonie şi extaz: „Pentru că eu privesc 
iubirea/ din perspectiva eternităţii,/ vom fi cândva – 
întotdeauna – împreună/ Pentru că tu te oferi – ca o târfă – 
timpului,/ nu vom fi”.  Am elaborat tezele asupra 
reciprocităţii şi le-am dat foc în aceeaşi secundă./ Eu o 
evocam pe ea, o invocam, eu aş fi bătut-o/ cu o nuia de 
salcie, aş fi biciuit-o, aş fi mângâiat-o,/ ea am plâns, eu i-aş 
fi dăruit în fiecare zi o/ orhidee adusă din Mexic, din 
Africa, eu aş fi plecat/ în Pacific să pescuiesc perlele reginei 
pentru ea ” etc. etc.

Preeminenţa erosului în imaginarul poetic marca Liviu 
Antonesei va fi cu totul evidentă în volumele următoare, 
Apariţia Eonei şi celelalte poeme de dragoste culese din 
Arborele Gnozei, respectiv Dispariţia şi eternitatea Eonei. 
În acestea apare un personaj feminin ambiguu, în fapt o 
stranie întruchipare a alterităţii radicale, alfa şi omega ai 
fiinţării: „Acea, doamnă, doamnă a mea care eşti El, 
domnul,/ acea fantastică fantă absorbantă, acea prăpastie/ 
uriaşă, uriaşă precum marea planetară, acel sfârşit fără 
capăt…” (Apariţia Eonei. O uvertură). Indiferent de originea 
Eonei, însuşi faptul apariţiei acesteia în orizontul eului 
poetic marchează, oricum, reinvestirea lumii cu sens. Şi, 
măcar temporar, recuperarea unui timp auroral al fiinţei; 
poetul percepe, din nou, mai acut corporalitatea realităţii 
obiectuale şi materialitatea grea a elementelor cosmice: „La 
stânga tu. Şi eu la dreapta./ O fulgerare – trecerea peste 
roua/ intrării preţioase/ căldura aurorală/ a grotei 
adumbrite/ strălucirea tijei de jad.” (o nouă Ars amatoria). 
De aici şi până la nevoia conservării, în eternitate, a 
percepţiei hiper-, de fapt transsenzoriale, nu e decât un pas, 
cel din Underground, aventură eroico-erotică „în cloaca 
augustă, dedesubt, în intermundii”. Dar textele 
înregistrează, simultan, o mişcare de recul a subiectului 
poetic „cu nervii întinşi, cu mintea tocită de fantasme”, 
căruia i se revelează, neaşteptat, spectrul pierderii propriei 
identităţi, şi aşa fragile. Erosul se va dovedi, până la urmă, 
un mijloc eficace de cizelare a identităţii poetice. Actantul 
prins în vârtejul istoriei de dragoste va experimenta, prin 
urmare, formule stilistice noi,  jonglând, la rigoare, cu 
tehnici inspirate de po(i)eticile autohtone din vârste diferite 
ale literaturii. Poeme precum Chanson d'amour, Cântecel, 
Cântecel de dragoste, Cântecel de plimbare sunt, în acest sens, 
cele mai bune dovezi că poetul are un cert rafinament 
combinatoric, incantaţiile amoroase amintind când de cele 
semnate, odinioară, de un Costachi Conachi sau un Iancu 
Văcărescu, când de recentele brumariene: „Pasul tău pe 
străzi înguste/ Face flamure din fuste/ Curul tău, puţin 
mai sus,/ Mă lasă pe gânduri dus.// … //Ochii tăi de aur 
plini/ Iar îmi caută pricini./ Gura ta cea lobodă/ Mă sărută 
slobodă” etc. Desigur, niciun exerciţiu de virtuozitate 
stilistică nu poate edulcora sfârşitul cuplului (în special 
Dispariţia şi eternitatea Eonei va conţine invariantele uzuale 
ale eroticii agonice, cu finalul inerent: reintrarea într-o 
„melancolie de fier”).  Fulguraţiile oricărei apariţii şi 
dispariţii ale obiectului poetic sunt, totuşi, benefice Poeziei. 
Pentru cititorul poemelor lui Liviu Antonesei, fiecare nouă 
apariţie a Eonei – adică, în termenii autorului, „O răcoare 
umedă/ şi blândă. O vibraţie neaşteptată a aerului./ un 
miracol întrupat. O jubilaţie difuză./ Acum. Atunci şi de-a 
pururi” – nu înseamnă altceva decât o eternă epifanie a 
Poeziei…

Aprilie 2010

Iaşul poetic de azi

Emanuela ILIE



11CRONICA

remember

Amintirile mele cu Cezar Ivănescu, vorba 
istoricilor noştri sentimentali, se pierd oarecum în 
negura vremurilor. Deşi a trecut atât de puţin timp 
de la trecerea Poetului la cele veşnice, voi încerca să 
aduc spre cititor câteva întâmplări.

În anii 1978-1983, pe când eram student la 
Bucureşti, la Litere, când aveam buzunarele doldora 
de texte ale începutului şi încercam cu toată 
seriozitatea să înfiinţez Uniunea Cititorilor din 
România, am fost atras de doi poeţi din generaţia 
'60: Nichita Stănescu şi Cezar Ivănescu. Mă atrăgeau 
magnetic inovaţiile lingvistice şi viziunile 
suprarilkeene ale lui Nichita Stănescu, şi, de pe altă 
parte, tragismul debordant, netrucat al lui Cezar 
Ivănescu. Pe amândoi aveam să-i cunosc şi să încerc 
bucuria apropierii de două mari spirite ale literaturii 
române.

La Cezar Ivănescu, poetul Rod-urilor şi al unei 
biblii lirice, numită La Baaad, m-a dus colegul de 
facultate şi prietenul de tinereţe Tiberiu Daioni, care 
m-a îndemnat să pregătesc vreo douăzeci de texte 
pentru „Don Cezar”. Selectate cu grijă şi rescrise de 
mână, aveam să le-nmânez poetului, care m-a 
impresionat cu vocea, afabilitatea şi, deloc în cele 
din urmă, cu povestea. Pentru că Don Cezar, cum 
aveam să-i spun şi eu din acea zi de octombrie a 
anului 1980, avea un har deosebit de povestitor. Pe 
indiferent ce povestea, îşi punea pecetea 
originalităţii. Câteva poveşti scurte, cu şi fără Marin 
Preda, acolo, într-un birou sărăcăcios de la revista 
„Luceafărul”, unde era redactor seminormalier şi o 
întâlnire fixată peste o săptămână, timp în care îmi 
va citi „producţiunile”, au făcut din mine o stare. 
Aşteptam verdictul cu emoţie, chiar şi cu puţină 
teamă şi m-am prezentat la redacţie cu mult înainte 
de ora fixată. La un moment dat, Don Cezar înainta 
pe holul de la etajul al doilea al Casei Scânteii, unde 
era redacţia, flancat de câţiva cenaclişti. Când m-a 
văzut la uşa biroului, m-a învăluit cu o privire ce nu 
se poate descrie, în care am simţit pe loc o 
solidaritate de care eram aproape jenat. Privirea 
aceea, învăluitor – şamanică m-a urmărit multă 
vreme şi mi-a dat curaj. Pe însoţitori i-a alungat 
imediat la cafele, pentru că „are de vorbit cu un 
poet”. Le-a arătat chiar direcţia, cu celebru-i baston. 
Singuri în birou, mi-a scos poemele din sertar, m-a 
chestionat asupra lecturilor, eheee!, am vorbit 
despre Moldova noastră, despre Tg. Neamţ şi mai 
ales despre Iaşi, pentru că acolo, îmi spunea cu 
aceeaşi frumoasă lumină în ochi, iubea doi poeţi din 
generaţia noastră: Liviu Antonesei şi Lucian Vasiliu. 
Eu priveam cu coada ochiului foile de pe birou şi 
aşteptam verdictul. Şi verdictul a venit. Cu foile-n 
mâini, Don Cezar mi-a spus: „Hombre, ai talent cu 
carul! Eşti poet până-n măduva oaselor. Pentru 
mine, o revelaţie. Alege teme limpezi, rămâi în 
metafizic, lasă cotidianul colegilor tăi de generaţie 
făcuţi pe la cenacluri de luni, de marţi..., care-o vor 
da în bară cât de repede!” Peste vreo două luni, i-am 
dus un manuscris întreg, o carte, iar Don Cezar a 
scris ca despre una deja apărută editorial (nu 
specifica editura, se-nţelege) şi mi-a tot publicat din 
poeme.

După publicarea Baaadului, Cezar Ivănescu 
devenise şi un personaj fabulos al vieţii literare 
bucureştene de atunci, plină de compromisuri şi 
laşităţi. Mai ales prietenia sa cu Marin Preda, star 
scriitoricesc avizat, a stârnit multe invidii. Se zvonea 
că prin redacţie sau pe la Casa de creaţie de la 
Mogoşoaia, Don Cezar a bătut (cu ranga sau cu 
pumnii lui de fost boxeur) câteva lepre literare. Mai 
târziu, l-am cunoscut şi mai bine. Era un apărător al 
dreptăţii, al valorii şi al demnităţii scriito-riceşti ca 
nimeni altul. Şi mărturisesc, cu mâna pe inimă, că n-
am cunoscut un om care să trăiască cu atâta pasiune 
atât iubirea cât şi ura, precum Cezar Ivănescu.

* * *
Dar, cuvintele se-aştern aproape fără voia mea şi 

e bine să revin la promisiunea de-a prezenta doar 
câteva secvenţe. Mă voi opri, mai întâi, la un 

moment fericit în care, în faţa altarului Bisericii 
„Înălţarea Domnului” de la Mănăstirea Neamţ, 
Poetul primea Premiul Serilor de Poezie de la Vânători-

Neamţ, o manifestare desfăşurată într-un ţinut 
doldora de poezie pe care, prin hazard şi cu 
neviclenită bucurie, o organizam an de an. Cu 
prietenii poeţi prezenţi (între ei, Lucian Vasiliu, 
Vasilian Doboş, Nicolae Sava, Constantin Hrehor, 
Gellu Dorian, Petruş Andrei) vorbeam în casa 
stareţului, în chilii sau pe aleile Mănăstirii Neamţ 
despre existenţa sau ne-existenţa O.Z.N-urilor. 
Lucian Vasiliu, fiu de preot interbelic, nu credea în 
existenţa altor lumi şi, făcându-şi ceata sa de 
necredincioşi, rămâneam câţiva de cealaltă parte: 
Cezar Ivănescu, Iolanda Vasiliu, Filomena şi cu 
mine. Dar, în timp ce dezbăteam aprins problema, 
pe una din aleile dinspre agheazmantar, o farfurie 
strălucitoare s-a învârtit de câteva ori deasupra 
clopotniţelor, a clopotelor seculare, secerându-ne 
privirile cu nefireasca ei strălucire. Eram aproape 
orbiţi. După o tăcere semnificativă, bucuria taberei 
noastre era nesfârşită. La cină, Don Cezar îl întreabă 
pe stareţul Irineu Chiorbeja dacă el crede că ar exista 
şi alte lumi, dacă există extratereştri. La care, spre 
bucuria taberei noastre de aşteptători ai 
argonauţilor, părintele spune: „Domnilor poeţi, eu 
cred că Dumnezeu, în neasemuita-i cuprindere, nu 

s-a limitat doar la această lume. El a făcut nesfârşite 
lumi! Şi de acolo, aşteptăm semne”. Astfel, după ce 
Poetul s-a mutat la Iaşi, O.Z.N-urile, dar şi teoria lui 
René Guénon despre întâlnirea lumilor, au devenit 
un leit-motiv al poveştilor noastre de boemă.

Sunt atâtea alte întâmplări cu Don Cezar. În anul 
2000, după ce i-a fost decernat Premiul „Mihai 
Eminescu” la Botoşani (cel mai râvnit premiu de 
către poeţii români), primarul de atunci al Iaşului, 
Domnul Constantin Simirad, i-a oferit postul de 
director al Editurii „Junimea”. M-a chemat imediat 
să lucrez ca redactor, pentru „întărirea echipei”. La 
una dintre colecţiile propuse de Don Cezar, am 
lucrat cu bucurie: „Dictatură şi Scriitură”. Au apărut 
aici poeţi români de mare prestigiu: Cristian 
Simionescu, Vasile Vlad, Nichita Danilov, Gellu 
Dorian, Gabriela Creţan, Lucian Vasiliu etc.

Pe urmă: memoria o să reţină mereu o seară în 
sala Teatrului Naţional din Iaşi, în care Cezar 
Ivănescu şi-a cântat absolut magistral poemele, 
acompaniat de o orchestră profesionistă. Era în 
formă, în lumină, cum ne place să spunem. 
Spectacolul se chema „Doina” şi era omagiul pe care 
a ţinut să-l aducă lui Eminescu, la împlinirea a 150 
de ani de la naştere, un poet care l-a avut mereu pe 
poetul nepereche model în absolut. Nu ştiu dacă 
spectacolul a fost înregistrat. Dacă n-a fost, mare 
păcat!

* * *
Prin minte îmi trec multe întâmplări, dialoguri, 

adevărate divanuri la Bojdeucă, la Pogor, la Bolta 
Rece sau la Junimea, cu Don Cezar ca magistru, 
adică maestru de ceremonii. Prietenii prezenţi sunt 
sigur că vor povesti. Dar, mai răvăşit, mai înăcrit de 
cotidian, mai sastisit de o lume pidosnică şi agresivă 
ca într-una din zilele unui sfârşit de martie 2008 nu 
l-am văzut niciodată. Tuna şi fulgera împotriva unui 
clan literar care i-a adus acuze pe nedrept. Tuna şi 
fulgera împotriva unor scriitori ieşeni care i-au 
crezut pe cei din clanul denigrator de la Bucureşti. 
Slăbise mult. Mi-a promis că, după întoarcerea din 
Albania (unde a avut o excelentă primire şi a fost 
premiat), vom vorbi aplicat despre cartea la care s-a 

gândit s-o publice în colecţia „Ediţii critice” la 
„Princeps Edit” (colecţie care-i plăcea şi admira 
cărţile apărute – Topîrceanu, Ioanid Romanescu, 
Mihai Ursachi etc.), şi despre un CD cu titlul 
Rosarium. N-a fost să fie. Poate de-acum, în 

postumitate. Doar un telefon, ca un balsam pentru 
mine, de pe patul de spital, cu vorbe blânde, rostite 
cu tandreţe, o promisiune de dialog doar cu două 
zile înainte de-a trece la cele veşnice, la poporul 
stelelor.

Este o mâhnire că trecerea în eternitate, la 24 
aprilie şi înhumarea în cimitirul „Eternitatea” din 
Iaşi, marţi, 29 aprilie a.c. a marelui poet de limbă 
română Cezar Ivănescu, de către un grup de prieteni 
şi rude, nu au avut ecouri naţionale. Deh, societatea 
postmodernă românească e ocupată cu altceva, nu 
cu fixarea în conştiinţa publică a unor mari valori 
culturale. Poetul Cezar Ivănescu ar fi meritat, ca şi 
Arghezi în 1961, ca şi Lucian Blaga, ca şi Nichita 
Stănescu în 1983, funeralii naţionale. Toate ratate din 
cauza invocatelor “conjuncturi”.

Nu demult l-am visat pe Don Cezar cu o 
cutremu-rătoare limpezime. Ne plimbam împreună 
prin nişte grădini (ale cerului?) şi vorbeam. El îmi 
spunea, ca într-un pomelnic numele netrebnicilor de 
care trebuie să mă feresc. M-am trezit transpirat. 
Trecusem oare Styxul?

Începând cu La Baaad, carte care dezvoltă extra-
ordinare şi originale energii lirice, care l-a impus 
total în poezia română, şi până la Doina, Rosarium şi 
Sutrele muţeniei, Cezar Ivănescu ni se înfăţişează ca 
unul dintre cei mai mari poeţi tragici ai secolului 
european douăzeci. Ca şi Bacovia sau Blaga, şi ca 
orice mare poet, el nu e încadrabil în nici o generaţie 
(deşi, biologic, aparţine celei aşa numite '60), dar, 
cum s-au exprimat şi alţi comentatori ai poeziei sale, 
prin tot ceea ce a scris Cezar Ivănescu e cel mai 
aproape de poezia lui Mihai Eminescu. Poezia sa, 
întoarsă la cântul primordial, are ca blazon tragicul. 
Totul e amestecat cu moarte, chiar naşterea e o 
moarte deghizată, o zadarnică zbatere. Cui îi va fi 
dor de Cezar Ivănescu, să citească: „!voi ce mă 
priviţi la faţă/ îndrăgiţi-mi faţa mea/ mai îngăduiţi-
mi faţa fiindcă mult va sângera,/ mai îngăduiţi-mi 
faţa/ fiindcă mult va sângera!”. Sau, în una dintre 
Doine: „! orice-ar spune gura/ jale mi-i urât / suflet, 
pentru cine/ te-ai mai coborât?// ! pizmă, nici 
mânie/ pentru voi nu simt/ nu mi-i rău nici bine, 
nu mi-i larg ori strâmt!”. Şi versurile răsar în forţă 
precum gheizerile, într-o muzicalitate originală, 
apăsat cezarivănesciană: „!Merg şi scriu / şi scriu! -/ 
şi că te caut nu-ţi promit,/ iar compun mintal/ de 
când hârtia s-a scumpit,/ scriu pe creier/ cu 
negreala de pe suflet/ negru negru negru negru -/ 
şi negreala asta negreşit/ apele-or s-o spele -/ când 
îmi va ploua direct pe creier -/ asta după ce-mi voi 
fi vândut calota/ fiindcă osu-i bun pentru hârtie -/ 
asta după ce mă vor fi otrăvit:/ zilnic iau şi beau 
otravă,/ zilnic beau otrava lor,/ mă omoară, ştiu, 
dar cu zăbavă,/ doamnelor şi domnilor!” (Doina - 
Oralităţi). Scrisul cu sfâşiere, cu sânge, cu carnea 
păcatului, oferă poemului aparenţa de veche 
melopee. Pentru Cezar Ivănescu, naşterea este o 
condamnare la moarte, ca în tulburătorul poem 
Copilăria lui Ario Paradis, care încheie cartea La Baaad: 
„! spune-mi, pe ce ai mai sfânt,/ ai văzut vreodată în 
copilărie,/ sexul mamei tale care te-a născut?/ 
spune-mi, ai văzut decât el o altă/ mai pură 
făgăduinţă a morţii?”.

Nu s-ar putea încheia însă acest scurt portret 
evocator al nostru, fără a spune că La Baaad, cartea 
apărută în 1979, impresionantă şi prin dimensiune 
(500 pagini, format academic) este un reper în 
poezia noastră postbelică, la fel ca Moartea căprioarei 
de Labiş sau Necuvintele lui Nichita Stănescu. 
Temele sunt cele mari, ştiute de câteva mii de ani: 
naşterea, iubirea, înălţarea la ideal, păcatul, moartea. 
Aşa cum se poate observa în poemele devenite 
populare (Amintirea paradisului, Doina, M-a prins 
dorul de Moldova, Arlechinul, Efebul de la Marathon, 
Tatăl meu Rusia etc.), dar şi din amplele poeme 
dramatice (La Baaad, Bocet şi Numitul G.B. – dramă în 
trei tablouri şi un epilog), pentru Cezar Ivănescu 
poemul e o sumă de mantre, care lucrează în cel ce 
le acceptă ca forţe ale katharsisului, până la înălţarea 
în absolut sau până la distrugere. Unul din marii 
critici români de poezie, Gheorghe Grigurcu, scria, 
pe bună dreptate, despre poezia lui Cezar Ivănescu, 
că e „abruptă ca o stâncă spre care nu există poteci”. 
Nimic mai revelator! 

Dacă intuiţia nu mă înşeală (şi poezia va 
reveni curând la forma presocratică, de cântec 
primordial), îl putem considera pe Cezar Ivănescu 
un mare poet al viitorului.

Aprilie 2010

Cu Cezar Ivănescu 
dincoace şi dincolo de Stix

Daniel CORBU
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"Monograf sentimental” zice Valentin Ciucă 
despre pictorul Vasile Ilucă şi continuă: "nu numai un 
ghid competent şi sensibil, ci şi un delectabil 
interlocutor tăcut şi smerit care ştie să facă din măsură 
un principiu vital". Un portret remarcabil, zicem noi. 
Aş mai spune că în "Literatura artistică a medicilor 
(vol. I, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti 
2009)" Vasile Ilucă este comparat cu Anton Pan 
(Eugenia Grosu - Popescu).

Despre Vasile Ilucă, Iftimie Nesfântu scrie pe 
coperta a IV-a a cărţii intitulată "pentru cei care vin" 
(Vasile Ilucă - Editura Codex Aureus, Bucureşti 2009)" 
(...) Şi întâmplările, ca şi o boală, îl prind mai întâi pe 
autor, apoi pe cei ce-l ascultă povestind despre case 
din Iaşul de altădată, despre oameni care or fost, 
boemi îndrăgostiţi de natură, de tradiţii...Prefaţa lui 
Ioan Caproşu ne aduce un Vasile Ilucă "un adevărat 
mesager al spiritualităţii ieşene de astăzi..".

Prin urmare, cartea de faţă vine să-l prezinte mai 
bine pe un om     într-adevăr valoros prin scrierile sale 
şi nu mai puţin prin pictura sa reprezentativă. Artele 
îşi dau mâna şi de data aceasta şi nu este deloc de 
mirare că Vasile Ilucă a fost (şi este) solicitat de 
posturi de Radio, pentru a-şi spune părerile, mai ales 
în perimetrul Iaşilor, a isoriei sale. Informaţia la care 
recurge înseamnă o muncă de bibliotecă, de cercetare 
avizată neprezentată îndeajuns acum şi, probabil, pe 
multă vreme. Este subliniată contribuţia primarilor 
Junimişti Vasile Pogor şi Nicu Gane, prin formule ce 
particularizează cărţile exegetului Vasile Ilucă.

Cartea are între alte calităţi pe aceea de a fi scrisă 
concis, relevant, fermecător. Dragostea pentru Iaşi 
este evidentă. Dar şi despre împrejurimile  oraşului 
Vasile Ilucă povesteşte cu talent, întâmplări care sunt 
interesante nu numai pentru locuitorii oraşului ci şi 
pentru cei interesaţi de istoria acestor meleaguri. Nu 
putea să lipsească între cărţile de bază cercetate de 
Vasile Ilucă, monografia despre Iaşi a lui N. A. 
Bogdan.

Străzile (uliţele) pe unde au copilărit scriitorii 
timpurilor, nu de demult trecute sunt aduse în 
memoria noastră emoţionându-ne. Mai ales doza de 
informaţie face meritul acestor pagini scrise cu talent. 
De ex.: fosta Şcoală de Arte şi Meserii, "l-a avut ca 
prim director pe Ştefan Micle (şcoală înfiinţată în 
1840)". Pe strada Vasile Alecsandri putem vizita şi 
astăzi Muzeul Teatrului Naţional Iaşi (înfiinţat în 1974 
în vechea casă "ridicată prin 1780 de Bas Ceauş 
Alexandri", cum ne informează Vasile Ilucă.)

Cartea în discuţie aduce în mintea şi în sufletul 
nostru un Iaşi căruia îi datoram au numai cunoştinţele 
noastre de acum ci şi rememorarea anilor de şcoală, 
povestea drumurilor, obiceiurilor vechi, de la "Boltă", 
din Târgu Cucului, de pe "Uliţa Fânului" (actuala 
stradă Pantelimon). Biserica Sfântu Pantelimon 
renovată este sfinţită în zilele noastre ca sfânt lăcaş de 
rugăciune al celor ce lucrează în domeniul medical şi 
al tuturor credincioşilor care sunt dornici să vină într-
un astfel de lăcaş sfânt. 

Cartea lui Vasile Ilucă ne surprinde prin 
numeroasele sale informaţii despre aceste locuri. 
Istoria Iaşilor din vremi invocă "Obeliscul Leilor sau 
al Regulamentului Organic", cum mai este numit. 
"Din apropierea Şcolii Normale" a decolat Aurel 
Vlaicu în 1911. "Era  primul zbor aviatic la Iaşi". Un 
titlu din interviul pe care i-l ia Aurel Brumă omului 
de spirit Vasile Ilucă! Un dialog între cei doi 
interesant şi invocator de întâmplări despre Iaşul de 
altădată.

Vasile Ilucă: "Pentru mine, Iaşul este istorie şi 
spirit". Aurel Brumă: "..Fiindcă, în această Meca a 
culturii romaneşti care este Iaşul nu este spaţiu în care 
măcar o clipă să nu fi adăstat vorba, spiritul cuiva, un 
schimb de replici, o întâmplare, o trecere, un salut.. 
poate salutul era al lui Păstorel Teodoreanu, poate al 
lui Sadoveanu, poate al lui Ibrăileanu, poate... poate... 
cine ştie?" La pagina 45 ne întâmpină Turnul Bărboi - 
pictură de Vasile Ilucă.

Astfel poveştile au mister, călătoria se citeşte pană 
la capăt, poveşti adevărate în care cititorul îşi are 
partea lui de aducere aminte din vremuri mai mult 
sau mai puţin îndepărtate.. Călătoria "în trei" mi s-a 
părut la un moment dat, ca fiind chiar cheia acestor 
povestiri: povestitorul, cititorul şi martorul lor, cel ce 
a fost cândva sau mai recent prin locurile acum aduse 

în prim planul scenei, ceea ce face originalitatea 
unor texte memorabile. "Un fel de a trăi în chip 
românesc; cum scrie Iftimie Nesfântu, pe coperta a 
patra a cărţii în care la p. 113 îi bănuim profilul 

printre luminile irizate dinspre Palatul Culturii" 
fotografiat de Vasile Ilucă şi intitulat "Lăsaţi lumina 
trecutului să vină la mine".

Suntem într-o clipă în care şi povestitorul şi 
martorul şi fotograful (de data aceasta), sunt 
împreună. Martorul sunt eu acum care ştiu multe 
dintre cele ce s-au petrecut de-a lungul vieţii 
pictorului şi scriitorului pe care am încercat să-l 
surprindem în rîndurile de mai înainte, la masa lui de 
lucru, un creator ce s-a înscris deja pe orbita artiştilor 
Iaşilor. Emilian Marcu, în Convorbiri literare: Vasile 
Ilucă ştie să "ilumineze", prin cărţile sale, trecutul. 
Către sfârşitul cărţii actuale, o fotografie a scriitorului 
într-o încăpere, numai tablouri, aparţinându-i, p. 159, 
sub semnul 0i0/ despre autor (adică despre el însuşi).

Volumul de proză scurtă intitulat Un om fără aripi, 
al lui Olimpiu Nuşfelean, apărut la Editura Ideea 
Europeană în 2009 şi prefaţat de Alex. Ştefănescu, 
însumează trei cicluri de naraţiuni surprinzătoare la 
nivelul mesajelor, al discursului şi al atmosferei în 
care sunt puse să respire personajele: Poziţia fiinţei, 
Câinii de vânătoare, al treilea numindu-se, într-o 
formulare plastică şi într-un spirit postmodernist, 
Iubeşte-mă repede şi uită-mă iar (unele dintre naraţiuni 
au fost incluse, anterior, în volume separate). 

Lumea care locuieşte între paginile volumului e 
surprinsă, în chip aproape maniheist, de doi „ochi” de 
sensibilităţi diferite, dar complementare. Unul 
coboară în realitatea existenţelor individuale, mânate 
de nevoia constantă de a-şi defini „poziţiile” prin 
raportare la altele, din proximitate. Celălalt, e ochiul-
„margaretă” sensibil la misterul baroc al vieţii. El 
vede, de asemenea, mult dincolo de imediat, şi mai 
ales, adânc, în sine. („Ochii lui Gabriel”)

Între figurile imaginarului care revin frecvent în 
volumul la care ne referim, reţinem „zborul”, ca 
modalitate de concentrare a temporalităţii, sau de 
contracarare a iluziei: Greta din „Trepte cu plasă de 
sârmă”, cu aripile ei crescute în umbra timpului, alege 
zborul-sinucidere; Toader Marica – protagonist în 
„Un om fără aripi”, visează timp de jumătate de oră, să 
zboare deasupra şantierului de construcţii. Zborul 
rămâne, însă, la condiţia de posibilitate. Este visul său 
amânat. Personajele lui Olimpiu Nuşfelean nu au 
aripi. Ele numai visează că le au. Sau li se pare că le 
au. „Visul” apare mai mult decât ca proiecţie 
imaginară a unor potenţiale trasee destinale. Într-o 
naraţiune ca „Poziţia fiinţei” e greu de spus cărui nivel 

de realitate a ficţiunii e circumscrisă imaginea lui 
Tiberiu Stir. Există aici un prim nivel al „realităţii” 
ficţiunii, articulat de evenimentele în derulare; un al 
doilea nivel,  înscris în cel dintâi, este cel al „realităţii” 
visului – mai convingătoare, mai adevărată, şi 

totodată bulversantă pentru lector această a doua 
„realitate”. În fine, „metarealitatea” ficţiunii vine să 
dea relaţii despre visul al cărui sens „devine” în urma 
unei corecte „poziţii”/ poziţionări faţă de datele pe 
care le transmite. „Poziţia piezişă” – ne spune 
prozatorul – „poziţia de-a curmezişul visului” 
garantează ieşirea din somn în bună regulă, asigură 
„(...) ieşirea la liman, atunci când visul devine 
ameninţător. Ameninţător ca şi realitatea.”(p. 177)

Un soi de ambiguitate magică se menţine la 
nivelul majorităţii naraţiunilor din primele două 
cicluri. Lectorul este împins, cu graţie, în capcanele 
unei realităţi fragile, la graniţa cu un fantastic 
poetizat, elevat. „Ezitarea” în faţa acestuia e scurtă, 
pentru că elementul „turbulent” nu şochează, ci 
dezmiardă şi seduce. Ca în naraţiunile lui Cortazar. 
Ca în faţa unui perete invizibil („Falia”) sau ca în faţa 
unui orizont întreg de baloane, care îţi dă 
„sentimentul de uşurătate, de plutire” („Baloanele”), 
dar care ameninţă să sufoce, împiedicând accesul la 
lumină. 

Obsedantă se înfăţişează şi tema dublului în 
„Intâlnire la cabană” sau în „Muntele care creşte” – în 
care întâlnirea cu Celălalt e întotdeauna prilej de 
clarificare interioară, de întâlnire cu sine, întru 
ascultarea „cîntecului real al singurătăţii”.

Vaporozităţi diafane, impresioniste, o programată 
golire de materie a narativului în favoarea emoţiei de-
o clipă, ca şi un fel de grabă în sânul experienţelor pe 
care personajele şi le oferă sunt poate notele 
definitorii ale prozelor scurte conţinute în cel de-al 
treilea ciclu  Iubeşte-mă repede şi uită-mă iar. 
“Automobilul mării” creează imaginea unei sensibilităţi 
feminine vulnerabile la misterul unei lumi 
inscripţionate pe un chip. Naraţiunea e o radiografie 
într-un decor la margine de mare, pe o banală terasă, 
a unei stranii complicităţi antrenând deopotrivă 
masculinul, agresiv, provocator şi femininul, fragil şi 
retractil, dar cu primatul atracţiei manifeste pentru 
mototoliri de stări, cu siguranţă de periferie, ceva de-o 
clipă sau de-un gând sau de-o vibrare. Tânăra din 
„Fata din oglindă” este unică, poemul scris de ea este 
unic. Doar nopţile de dragoste sunt două – nimic mai 
simplu şi mai univoc. Nu condensare a emoţiei, ci 
fluidizare a ei, de maniera devorării clipei. „În apele 
tale”, o naraţiune cu vădite acorduri lirice, din care 
răzbate ceva din idealul de feminitate al primului 
romantism sau din nostalgia unei iubiri adamice; 
Alida S. e fata în faţa căreia gândurile nu mai reţin 
nimic, uitând a căuta în tine însuţi măsura viciului sau 
a vicleniei. E fata repede-fermecătoare si distrată, cu 
accese lirice nereuşite, dar concretă şi capabilă să 
tulbure “apele dimineţii”. Dar câtă grabă în sânul 
determinatului, al datului ce trebuie consumat!

Eva încheie ciclul 
celor optsprezece 
naraţiuni, părând a 
reconfirma “aşezarea” 
autorului în orizontul 
liniştii clasice, dar cu un 
ochi orientat spre 
metafizica romantică şi 
cu un altul privind cu 
scepticism către un 
spaţiu al sentimentului 
precar. Un elogiu 
feminităţii şi purităţii îşi 
află articulaţiile într-un 
mişcător dialog iniţiat de 
Eva, căreia autorul pare 
că îi atribuie, în ultimă 

instanţă, funcţia de “recuperatoare” a temelor grave 
(fascinaţie, eros, moarte, logos), fără însă de a o priva 
de luciditatea cu care se relativizează, prin 
hotărnicire, tot ceea ce există.

Spunere curgătoare, metaforizantă, pe alocuri 
încifrată, dialog viu, provocator, luând mai totdeauna 
forma unor adevărate dezbateri de idei, pasaje adânc 
lirice, întretăiate de ludic, oniric sau de-real(-izabil) 
indrituiesc parerea că proza actuală poate aluneca 
paşnic şi în zone rarefiate ale simţirii, cu posibilităţi 
de primenire, cum se întâmplă în volumul „ Un om 
fără aripi”, al lui Olimpiu Nuşfelean.
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Florile rîdeau la zero. Pe ogoare liniştea era păzită 
de un soare atît de nălucitor, încît nici Domnul nu mai 
putea să vadă. Nu ştia nici că, acum zece ani, se 
petrecuse, în cumpăna serii la o fîntînă, o crimă. Doi îl 
omorîseră pe unul, dintr-o bănuială. Şi după 
cercetări(medicale şi judecătoreşti) cei doi ieşiseră 
basma curată, iar mortul, ca totdeauna, dusese 
vinovăţia cu el în mormînt.

Cu puşca de vînătoare de-a umăr, Apur se îndrepta 
către liziera de salcîmi de la vest, unde calcula el că, 
dacă se postează în umbriş, ar putea să-i cadă măcar 
un singur şoldan. Nu se gîndea la te-miri-ce, îşi aranjă 
din mers iarăşi cartuşiera pe burtă şi flinta  şi-o-
ncredinţă şi mai sănătos pe umăr şi păşea drept şi uşor 
peste bulgării încălziţi de lumină. Troscotul şi 
ciumăfăile, brusturii şi coada-şoricelului sclipeau de 
umezeala ce se lua cu repeziciune în aer şi pe pulpele 
cizmelor sale. Pe neaşteptate, Apur fu încolţit de idee: 
„Bine, i-au dat în cap şi l-au prăpădit de pe lumea asta, 
l-au strîns şi de gît, dar să nu fie nimeni pedepsit? Ce, 
închisoarea e numai pentru cosaşi, vaca Domnului şi 
lăcuste? Bine, l-au omorît, dar este totuşi fratele meu 
cel mare! Şi criminalii n-au păţit nimic, şi-au durat 
căşi, cu ferestre înalte şi curţi străjuite de rînduri de 
corcoduşi minunaţi şi de salcîmi cu florile albastre, s-
au însurat cu fete aduse de prin văi, care au fătat anul  
şi cîrlanul, de au acum cîte o droaie de plozi care 
umblă la drum cu picioarele goale... Dar fratele meu să 
nu fie răzbunat?... Şi-au trecut de atunci zece ani!”

Cum se gîndea, un buratec începu să cînte în 
gardul de la marginea satului. Se apropie de lăstărişul 
liliecilor mirosind mov a sîni de fecioară visătoare, şi 
zări printre crengi subţirele de umbră buratecul verzui 
cu guşa umflată şi albă de sunet. Respira din guşă 
clipele. „Tu îmi trimiţi semnale de la fratele meu?” se 
întrebă Apur. Iar broscuţul, timid şi răcoros, îi luci 
nişte licăriri de ochi negri, mici şi pocniţi, de parcă 
luceau pe săbii şi pe frunze două andrele subţiri: „Da, 
îţi trimit...” „Prostuţule, murmură, bine că nu eşti 
om!” Îşi trase mai sănătos cureaua puştii pe umăr şi 
ieşi din sat în lumina cîmpului, pe unde se roteau în 
vals nebunatic stoluri de porumbei sălbatici, cam 
inconştienţi. „Nu trag în ei. Guguştiucii mă trezesc în 
fiecare dimineaţă la geam  cu uguitul lor molcomitor. 
Sînt păsările Domnului...”

*  *   *
Zarea se lărgea din ce în ce înainta. Oscila pămîntul 

în lumină. Valea era toată numai brazde de ovăz de 
parcă erau scrise. Apur nu mai era chiar aşa de sigur 
pe el. „Dacă îmi pică un iepure pe coclaurul din apus, 
îmi salvez onoarea, dacă nu, m-am lins pe buze 
degeaba. Mai degrabă luam şi coasa cu mine şi mă-
ntorceam acasă cu vreo cîţiva snopi de mohor, ca să-i 
dau la oile tatii.” Pe partea stîngă a drumului, cum tot 
mergea, văzu o femeiuşcă sprintenă intrînd în 
porumbişte vicleană ca o vulpe neurmărită de cîini. 
„Parcă-i Maghiţa lui Pişcolea”, îşi zise. Şi o desluşi mai 
încolo printre păpuşoi cum se tupilează. „Ce-ar fi să 
mă duc după ea?” Şi-şi schimbă direcţia. Pe partea 
dreaptă lanul de grîu încremenise alb de linişte şi 
numai miliardele de furnici s-auzeau necontenit cum 
amişună şi pocnesc de sîrguinţă în clipe ca într-o 
uriaşă scoică. „Eu tot îmi pierd vremea după vînat, dar 
mi-a venit şi mie vremea să mă aşez la casa mea şi să 
mă-nsor. Ce, crezi că poate rezolva cineva răzbunarea? 
Toate la locul lor. Omul e ca roua pe pămînt. Acum e 
şi acum nu e.” Părăsi gîndul de a o urmări pe femeie, 
îşi ridică privirile şi totodată pălăria, cotind-o înapoi la 
drumeag, de unde mai avea cîteva sute de metri pînă 
la ascunzişul de pîndă. Urca încet pe coclaur şi un pic 
asudase şi cămaşa sinilie i se lipise de spate. Bălăriile 
de pe margine, căişorii de ovăz sălbatic şi păringul 
înspicat în roşu îl îndemnau să regrete: „Îmi pare tare 
rău că nu mi-am luat şi coasa...”

Parcă a mers pe-un bulgăre aspru, de-şi scăpă 
degetul către trăgaci, cînd iat-o lîngă el pe muierea 
Maghiţa:

- Da' ce faci, Apur? Unde-ai plecat?
- Am plecat la vînătoare, Maghiţo! Da' tu?
- Bine măi, după ştiriţă la porci. Da' pînă la 

vînătoare mai ai. Nu ţi-ar sta mai frumos cu mine în 
porumbişte? Că parcă sîntem numai noi pe cîmp. 
Toată lumea picoteşte prin sat, că acuşi se face de 
amiază, şi-or să se moleşească şi porumbeii pe 
creştetul caselor. Numai Stelea trage la coasă pe sub 
salcîmii lui Ţapu.

Îl atinse şăgalnic sub coaste simplu ca bună ziua şi 
flăcăul se luă după ea printre amestecăturile de foi 

de păpuşoi. O ajunse într-o rarişte plină de mohor 

înalt pînă la subsuori şi se îmbrăţişară şi cît pe ce erau 
să arunce, el arma prin cucuruz, ea chiloţii peste tufe 
de ştiriţă. Dar, în loc s-o rupă cum trebuie, femeia îl 
respinse, îndepărtîndu-l cu mîna, uşor sîsîindu-i la 
urechea stîngă:

- Decît să te descarci acum în mine, mai degrabă 
du-te şi descarcă-ţi puşca în pieptul lui Stelea, că doar 
ţi-a ucis fără milă fratele.

Înrăit de frămîntare în gol, Apur îşi reveni 
întrucîtva, îşi înstăpîni flinta, şi-i dădu cam pe ocolite 
răspuns:

- De, Maghiţo, dacă statul nu i-a putut face nimic, 
eu cum aş putea face singur dreptate?

...Şi soarele de-acum era pe crucea amiezii, iar 
valea toată şi cele două dealuri ce-o însoţeau 
încremeniseră ca un imens fluture.

- Hai să ieşim din zăpuşeala asta care începe să ne 
coacă prin păpuşoi. Eu mă duc în treaba mea, mai 
adăugă femeia şi-l părăsi.

*  *  *
Trăsese Stelea cam la jumătate de hectar de ovăz. 

În urma lui se aliniaseră brazdele de la dreapta la 
stînga, iar înainte capătul încă nu se vedea. Trăgea la 
coasă, cu muşchii braţelor şi ai coastelor, şi-ai pulpelor 
încordaţi, dar nici prin gînd nu-i trecea că lasă în urma 
lui atîta crimă! Scrisă de-ar fi fost tarlaua, şi tot n-ar fi 
arătat mai frumos! Izbucneau înaintea lui, pe 
neaşteptate, prepeliţe zuruitoare, găinuşe zburătăcite 
şi, uneori, ciocîrlii, în explozie. Îşi părăseau cuiburile 
pline cu ouţe pestriţe şi, cine ştie, simţeau că poate la 
noaptea următoare se vor putea întoarce la casele lor. 
Soarele îi pica incandescent drept în creştetul capului. 
Concentrat în prima linie cum era, nu avea ce să audă 
în afară de rasul necruţător al coasei. Nici nu vedea că 
din partea măgurii Popeascăi, săltînd pasul printre 
palele de ovăz şi de mohor înalt, Apur se apropia de 
el, cu mare şi tăcut gînd de răzbunare. Din tras, coasa 
făcu: hîîrşş! Dădu-se cu ciocul ei într-o piatră rămasă 
de întîmplare:

- O să-mi ştirbesc, doamne, coasa, gîndi el. Că, de 
fapt, nimeni nu ştie gîndul morţii. Şi-şi retrase cotul 
mîinii drepte ca pentru reluarea brazdei următoare. 
Şiroaie de sudoare i se prelingeau pe frunte, pe obraji, 
sprîncenele şi genele îl usturau de apa sărată care ieşea 
din el. La crima pe care o săvîrşise cu zece ani  în urmă 
nici nu se gîndea. Se gîndea că, dacă munceşte 
voiniceşte şi se duce, duminică de duminică, la slujbă, 
o să fie, pe jumătate iertat. De cine? mergea el înainte 
cu gîndirea, de cine?

Soarele  îşi mişcase un pic razele şi dădea semn 
prin florile din lan, că are un firişor de umbră 
nemulţumit. Înainte, lanul stătea înlemnit ca o scoică a 
uitării.

Nişte calu-popii săreau pe deasupra fără teamă de 
cineva şi furnicile şi vacile-domnului lucrau de zor la 
pămîntul lor. Umbra lui Apur care se încrucişă pe 
lama coasei îl făcu pe Stelea să se oprească:

- Tai bine, nu glumă, grăi Apur, încă neliniştit în 
gîtlej, de mers. Omori plantele şi lăcustele. Tai că tai 
din ogorul tău!...

Omul tuciuriu care era Stelea se opri din coasă, îşi 
aruncă ochii sper soare, şi îşi şterse cu mîneca de la 
braţul drept al cămăşii, picăturile de sudoare ce 
izvorau din ce în ce pe frunte, pe la tîmple şi în tot 
capul:

- E! Ne facem şi noi necazul! Că avem copii şi 
trebuie să-i creştem... Şi, nu vezi că soarele ăsta pe care 
l-am prins, dacă nu dau ploile, usucă?

Într-adevăr, minunatul soare stătea acum pe cifra 
treisprezece şi încălzea de minune toate straturile 
pămîntului care stăteau ca nişte lanuri mii şi miliarde 
cosite şi condensate. Iar florile nesăţioase de apă se 
lungeau de-a dreapta şi de-a stînga pămîntului mai 
periculoase decît toate limbile şerpilor de pe pămînt.

- Facem şi noi ce fac vietăţile, mai continuă! Şi-şi 
aruncă privirea în partea cealaltă, ca să nu-l vadă, 
fiindcă ştia că are în faţă acum, după zece ani, pe 
fratele celui pe care el l-a ucis. Tragem după noi 
păcatele ca să-i creştem pe cei care vin. 

O secundă soarele se făcu sau se prefăcu înadins că 
nu vede. Lanul dinainte fremăta cu miliarde senine, 
pline şi seci, de clipe:

- Să-i creşti pe cei care vin şi să-i omori pe cei care  
au fost în trecut? se înăspri, dintr-odată, Apur. Asta-i 
lege?

O găinuşă dintr-o parte şi o prepeliţă din cealaltă 
se îndreptară neliniştite către văzduh, chiar dacă 
soarele nepăsător încerca să treacă şi mai mult de 
cumpăna amiezii.

- Apoi nu-i lege, bolmoji „ţiganul” Stelea! Nu-i 
lege! Cel mai bine ar fi ca omul să trăiască după legea 
lui! Puse coasa ca steagul, încît gura ei se reflecta pe 
gîtul lui Apur care deja îşi luase puşca, lăsîndu-i să-i 
curgă cureaua lipicioasă şi neagră ca un şarpe în atac:

- Tu mi-ai omorît fratele seara la fîntînă! Iar mărul 
lui Adam i se urcă atît de mult pe gît, încît i se părea 
că nu mai are aer. Mii de ace începură să-i înţepe 
creierul, un scurt impuls îi fulgeră braţul drept, lăsă ca 
să-i lunece cureaua de pe umăr şi îşi propti patul 
armei în claviculă, după care, cu ochii albaştri 
înzăpeziţi de mînie, rosti:

- Tu mi-ai ucis fratele! Tu mi l-ai ucis pe Costică! 
Tu, criminalule!

Coasa din mîna ucigaşului nu se clinti! Stătea 
dreaptă ca un stindard profilat pe tingirea astrului de 
zi. Între timp, furnicile şi greierii, fluturii şi lăcustele 
săreau şi foşgăiau toate în aceeaşi clipă şi-n aceeaşi 
oră. Care? Nu ştiau, dar furnicau:

- Mi-ai strîns de gît fratele, ţipă din nou Apur. 
Acum, iată mi-ai picat la ţanc! Culcat! Culcat! Culcat! 
ţipă el ca scos din minţi.

Stelea o sfeclise. Puse maşinal coasa cu amîndouă 
mîinile la vreun metru şi se lungi cît era de mare pe 
miriştea pe care de-abia o cosise. Ţepii îi pătrunseră 
prăbuşiţi în barbă şi pe ambii obraji. Halucinat, cu 
ochii pe dedesubt ca broscoiul, îngăimă:

- Băi Apur, nu mă împuşca. Am patru copii! Dar 
soarele tot stătea tîmpit în el însuşi, chiar parcă nu mai 
voia să se mişte. În schimb, flăcăul tomnatic, strîns de 
mînie şi tare în curaj de armă, ţipă:

- Nu mişca, măi criminalule! Nu mişca!
- Nu mă împuşca, măi Apur, nu mă împuşca! Măi, 

am patru copii şi cine o să aibă grijă de ei? Ai milă şi 
cruţă-mă! Ţie nu ţi-am greşit cu nimic...

- Dar tu ai avut milă de fratele meu? Nici în cot nu 
te-a durut de soarta lui! Acuşi te duci după el să vă-
ntîlniţi pe lumea cealaltă! Culcat! Culcat! ţipă din toţi 
bojocii flăcăul parcă înnebunit. Dacă mai mişti, îţi iau 
zilele! Încrîncenat printre ţepii de mirişte, Stelea 
răsufla greu şi părea a-şi lua adio de la viaţă. Privea pe 
sub sprîncene la duşmanul său şi mai încercă încă o 
dată să-l înduplece, să-l ierte:

- Dacă e să plătesc, plătesc! Dar nu aşa. Să mergem 
din nou la judecată.

Însă Apur făcu un pas înainte şi, încălzit la nebunie 
de soare, strigă şi mai şi:

- Nu mişca, măi criminalule! Nu mişca! Te ţin aşa 
pînă ai să crăpi, pînă ai să te înăbuşi de încordare, ca 
să-ţi iasă cu greu sufletul tău de ucigaş!

O clipă linsă de guşa unui buratec se năluci pe 
iarbă prin volbură şi ţepi. Stelea stătea cu gura larg 
deschisă ca să mai poată răsufla, fiindcă, lungit la 
pămînt, coastele i se depărtaseră ca o claviatură de 
acordeaon, şi, nemaiputîndu-se aduna, se sufoca. Îi 
erau plămînii între şira spinării ca văile păzite de 
dealuri închipuind în miniatură un semizeu de fluture. 
Cînd trăsese cu coasa, probabil, tăiase prin beldiile 
ovăzului şi cîţiva fluturi. Vru, din înţepeneala zăpăcită 
în care se afla, să mişte o mînă şi un pic să se ridice, 
dar Apur, înlemnit, îl fixa cu vederea drept între 
sprîncene şi cu degetul arătător al palmei drepte pe 
trăgaci:

- Acum, criminalule, îi porunci cu o grea salivaţie a 
vocii, acum tîrăşte-te pe pămînt, hai încearcă, tîrăşte-te 
pe pămînt şi spune numele fratelui meu! Al fratelui 
meu pe care tu l-ai omorît! Spune-i numele în faţa 
Soarelui! Spune aşa: -Băi Costică, iartă-mă!

Stelea ridică pleoapele ca plumbul şi îngăimă:
- Uite o fac şi pe asta, numai nu mă ucide, că am 

patru copii şi, dacă o faci, rămîn fără tată. Uite o fac şi 
pe asta, şi începu să se tîrască scîncind către coasa 
aruncată mai înainte la vreun metru. Razele atît de 
mult se împînziseră, de părea tot cerul o scoică 
întoarsă luminătoare. Spicele încremeniseră în aer ca 
săgeţile trase de un zeu sideral nevăzut. Şiraguri de 
flori de volbură se strecurau de-acum spre ofilire.

- Stai, criminalule, nu mai mişca! Nu mişca, mă 
auzi? ţipă Apur cu arma îndreptată. Stai, nu te apropia 
de coasă, că, dacă nu, îţi fac felul! Tîrăşte-te spre mine 
şi spune cu glasul scăzut numele fratelui meu pe 
pămînt încă o dată! Tîrăşte-te, n-auzi? Cere-i iertare!

Flăcările soarelui adiau ca o pînză imensă pe tot 
orizontul. Pitită ca hoaţa, printre palele lanului de 
ovăz din spate, Maghiţa se şipurea, vicleană ca vulpea 
la cocoşi. Ajunsă în spatele lui Apur, hotărît să-şi 
trimită pe lumea cealaltă duşmanul, se înălţă pe 
neaşteptate, se repezi înainte şi strigă din toţi 
rărunchii:

- Gheorghe, ce faci?
Apur se răsuci cu tot cu puşcă şi-o descărcă toată în 

ea. Ca arcul unei cobre, Stelea apucă într-o clipeală 
coasa năuc şi-l lovi, cu toată setea pe duşman în 
jugulară. Apur se prăbuşi lîngă Maghiţa şi se zbăteau 
amîndoi, încercînd să ajungă unul la altul, pe cînd 
soarele cobora către dealurile din vest şi-şi spunea 
rugăciunea:

- Doamne, Doamne, tîrăşte-te pe pămînt şi spune 
numele fratelui meu!

Coasa
Simion BOGDĂNESCU
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fondul principal al culturii române

Petre Andrei era un spirit analitic şi constructiv, 
afirmând că valoarea nu este dată de actul psihic în sine, 
de sentimente şi dorinţă, aceasta exprimând numai 
fenomenul trăit al valorii şi asigurându-i temeiul empiric-
psihologic, ceea ce este important, dar nu şi suficient. El 
susţine că valoarea transcende elementele vieţii sufleteşti, 
constituindu-se într-o realitate supraempirică, de esenţă 
intelectuală. "Ea este un postulat logic, care are o manifestare 
şi o expresie psihologică". Deci, psihologia, ca ştiinţă a 
faptelor, nu poate oferi fundamentul autentic al valorii, 
întrucât ea generează un relativism ce anulează 
generalitatea şi valabilitatea valorii, ea doar explică 
fenomenul subiectiv, trăit al valorii, neputând lămuri clar 
obiectivitatea valorii cunoaşterii, necesitatea valorilor 
logice, după cum nu poate concepe nici valorile formale 
sau valorile desprinse de realităţile de care sunt legate. 
Atunci când a încercat să depăşească aceste limite, a eşuat 
într-un psihologism, care este "un relativism, un scepticism 
şi chiar un nihilism al valorii".

Petre Andrei porneşte de la distincţia dintre existenţă 
şi valoare, folosită de Kant pentru a-i da acesteia din 
urmă un temei logic, beneficiind de pe urma polemicei 
avute cu psihologismul şi respingerea sa în analiza 
conceptului de valoare, ce devenise o constantă a gândirii 
neokantiene, de care se contaminase şi fenomenologia, 
precum şi unii gânditori de prestanţă, ca Dilthey, Max 
Scheler etc., şi se aliniază, până la un punct, 
neokantienilor, afirmând că logica este “adevăratul şi 
singurul punct just de întemeiere a valorii". Dar acesta 
constituie numai punctul de plecare. De aici încolo 
filosoful se desparte de neokantieni, mai ales de 
Windelband şi Rickert, acuzându-i că au alunecat spre 
metafizică, transformând valoarea într-un element 
constitutiv al obiectelor, derivând din ea iraţionalul. 
Delimitându-se de înaintaşii menţionaţi, formulează teza 
potrivit căreia logica valorii nu este altceva decât "logica 
procesului de cunoaştere în care valoarea are rolul principal, în 
deosebire de analiza metafizică a obiectelor". Faţă de 
idealismul transcendental neokantian, care separă 
valoarea de subiectul şi obiectul epistemologic, pentru a o 
proiecta în imperiul valorii, Petre Andrei pune în lumină 
legătura dintre valoare şi realitate, afirmând că întreaga 

conştiinţă omenească implică valoarea. El nu concepe nici 
cea mai elementară cunoştinţă propriu-zisă în afara ideii 
valorii. Pentru că "valoarea este cea mai fundamentală 
supoziţie a gândirii şi a cunoştinţei". Fiind implicată în orice 
act cognitiv, valoarea exprimă adevărata putere creatoare 
a cunoaşterii.

Fundamental pentru constituirea unei logici a valorii 
şi validarea generalităţii teoriei acestuia este, în opinia lui 
Petre Andrei, consolidarea valorii ca element logic al 
cunoaşterii umane nu ca un element constitutiv al 
obiectelor. O asemenea abordare logico-epistemologică se 
detaşează de punctele de vedere care postulează 
autonomia valorilor, specifice mai ales neokantienilor, şi 
impune ideea potrivit căreia valoarea, înţeleasă ca o 
condiţie logică a cunoştinţei generale omeneşti, este, ipso 
facto, nu numai condiţia care face posibil un concept sau o 
judecată ci însuşi elementul cantitativ al acestora.

Petre Andrei evită afirmaţiile lipsite de suport 
argumentativ şi adânceşte analiza şi dă răspuns la o 
întrebare ce şi-o pune: cum este valoarea un element logic 
al cunoştinţei? Filosoful face o paranteză în desfăşurarea 
demersului teoretic, pentru a defini gândirea ca fiind o 
activitate de relaţie între diferite conţinuturi psihice 
reprezentative. Conceptele şi judecăţile sunt forme ale 
gândirii, mai exact ele sunt stadii diferite ale aceleiaşi 
funcţiuni logice, adică ale funcţiunii de relaţie între 
diverse conţinuturi psihice.

În vreme ce conceptul exprimă o cunoştinţă gata 
finisată, judecata constituie expresia directă a procesului 
de cunoaştere mijlocit de gândire. Rostul conceptului şi al 
judecăţii s-a modificat o dată cu rafinarea gândirii şi a 
cunoaşterii, ceea ce îl determină pe Andrei să remarce, 
alăturându-se lui H. Höffding, că dacă în gândirea antică 
conceptul forma ţinta alcătuirii judecăţilor, în cea 
contemporană, conceptele îndeplinesc rolul de mijloc 
pentru a formula judecăţi.

Cunoaşterea se împlineşte prin concepte şi judecăţi. 
Având în vedere această aserţiune, Petre Andrei afirmă că 
dacă va dovedi că valoarea este un element constitutiv al 
conceptului şi judecăţii, atunci va fi stabilit şi temeiul 
logicii valorii. În consecinţă, examinează pe rând cei doi 
termeni, păstrând acelaşi ton polemic faţă de alţi 
gânditori de marcă, spre a-şi reliefa punctele de vedere 

proprii şi a susţine teza formulată.
Aşa cum remarcă Petre Andrei, termenul de concept 

poate avea trei înţelesuri: psihologic, logic şi ştiinţific-
metafizic. În sens psihologic, conceptul este o reprezentare 

ce a dobândit generalitate, o imagine-tip. Acest concept 
este foarte schimbător şi are o însemnătate pur empirică. 
Conceptul logic exprimă un conţinut de gândire ce poate 
fi dobândit prin analiza unui act de gândire logic. Astfel 
privit, conceptul este elementul gândirii. În cel de-al 
treilea înţeles, cel ştiinţific-metafizic, conceptul este un 
rezultat al unei cunoştinţe, al unui şir de judecăţi. El are 
un sens de natură ideală, pentru că exprimă esenţa 
lucrurilor; este o imagine desăvârşită a cunoaşterii 
acestora. În acest caz, conceptul este treapta cea mai înaltă 
spre care se îndreaptă aspiraţia noastră de cunoaştere. 
Fiind un fel de concept ultim, conceptul ştiinţifico-
metafizic este punctul final în dezvoltarea gândirii. 
Aceeaşi poziţie o deţine şi conceptul logic, întrucât 
gândirea începe cu el ca element al judecăţii şi sfârşeşte cu 
cel ştiinţific.

În toate cele trei înţelesuri, conceptul presupune 
valoarea. În sens psihologic, esenţa conceptului este 
generalitatea pe care o dobândeşte o reprezentare. 
Alcătuirea conceptelor se bazează pe abstragerea 
esenţialului din mai multe reprezentări şi generalizarea 
acestuia. Or, însăşi ideea de esenţial este o idee a valorii, 
ceea ce arată că valoarea este un element logic, 
indispensabil al conceptului. Din punct de vedere logic, 
conceptul este echivalent cu elementul judecăţilor 
valabile. Căci, în ansamblu, conceptele sunt elemente ale 
gândirii logice care vizează stabilirea de relaţii valabile 
între conţinuturi psihice. Valoarea apare evidentă şi în 
conceptul ştiinţifico-metafizic. Privit în acest sens, 
conceptul cuprinde în sine ideea de valoare a realităţii, 
valoarea de existenţă.

Petre Andrei ţine să adauge că nu numai în alcătuirea 
lor conceptele propun ideea de valoare. Ele însele sunt 
valori constitutive ale cunoştinţei în genere. La fel şi 
categoriile, concepte tipice, sub care se pot grupa toate 
celelalte forme conceptuale, sunt valori ce dau cunoştinţei 
caracterul ei de obiectivitate şi generalitate. De la Pitagora 
şi continuând cu opera lui Kant categoriile se afirmă tot 
mai pregnant ca nişte valori-tip, pe care se clădeşte 
cunoştinţa.

Dovedind că, în esenţă, conceptul presupune valoarea, 
Petre Andrei a răspuns numai în parte interogaţiei sale: 
Cum este valoarea un element logic al cunoştinţei? Mai 
rămânea să demonstreze că valoarea este un element 
constitutiv al judecăţii. În acest sens el arată că judecata 
poate fi studiată din două unghiuri de vedere: psihologic 
şi logic. Psihologia examinează judecata din perspectiva 
existenţei sale, pe când logica se ocupă de sensul ei. Dacă 

pentru psihologie judecata este un fenomen temporal, 
întrucât fenomenele psihice curg în timp, pentru logică 
judecata este o valoare. Cel dintâi care a studiat judecata 
din punct de vedere psihologic a fost Brentano, pentru 
care judecata este un fenomen ireductibil, un element al 
vieţii psihice.

Teoria psihologică a judecăţii se ocupă îndeosebi de 
conţinutul judecăţii. Conţinutul reprezentativ, care este la 
baza judecăţii, poate fi în intuiţie şi în gândire. În intuiţie 
sunt date acele conţinuturi a căror determinare se poate 
face individual; aceste conţinuturi stau la baza judecăţilor 
de percepţie, unde obiectul e un fenomen perceput de 
fiecare individ. Conţinutul reprezentativ dat în gândire îl 
alcătuiesc conceptele şi ele formează baza judecăţilor 
conceptuale, care constituie adevăratul concept al logicii.

În ceea ce priveşte teoriile logice ale judecăţii Petre 
Andrei distinge patru tipuri principale: teoria legăturii 
reprezentative (Wundt); teoria identităţii (Sigwart); teoria 
imanenţei (B. Erdman); teoria valabilităţii. Această din urmă 
teorie se caracterizează în raport cu celelalte prin 
afirmaţia că în funcţionarea judecăţii este inerentă şi 
conştiinţa valabilităţii legăturii stabilite între elementele 
sale. Potrivit acestei teorii, judecata constă în 
recunoaşterea, aprobarea sau respingerea legăturii 
elementelor. Petre Andrei apreciază că această teorie este 
cea mai justă şi, ca atare, o preia şi o integrează 
demersului său teoretic, arătând că un atare mod de a 
înţelege judecata implică valoarea. Este posibil ca o astfel 
de viziune să izvorască dintr-o confuzie între studiul logic 
al judecăţii şi metafizică, unde se pune problema realităţii 
obiectului judecăţii. Este citat Wundt care afirmă în 
Logica sa, că teoriile ce consideră în judecată elementul 
valabilităţii confundă constituirea şi funcţia judecăţii cu 
reflecţia asupra valorii judecăţii, ceea ce formează obiectul 
unui alt domeniu. De fapt observă Petre Andrei, 
problema se pune cu totul altfel, căci nu este vorba de o 
reflecţie asupra valorii judecăţii constituite, ci se afirmă că 
nu e posibilă chiar constituirea judecăţii fără elementul 
valorii.

Dacă esenţa judecăţii o constituie aprobarea sau 
dezaprobarea, atunci aceste momente nu sunt suficiente, 

crede Petre Andrei, asociindu-şi cel puţin opiniile lui 
Brentano şi Meinong, Rickert şi Riehl, precum şi Sigwart, 
care admit că valoarea este un element al judecăţii. Este 
necesar un al treilea moment: anume conştiinţa 
valabilităţii obiective a unificării diferitelor reprezentări 
într-o judecată. Altfel spus "judecata nu este numai o 

legătură subiectivă de reprezentări şi concepte, ci e şi o credinţă 
în valoarea raporturilor stabilite”. Pe baza celor afirmate, 
Petre Andrei aderă la teza potrivit căreia “afirmarea sau 
negarea, convingerea, ca element al judecăţii, constituie 
valoarea". Căci reprezentarea este o cunoştinţă numai prin 
afirmare sau negare, iar afirmarea sau negarea se exprimă 
numai prin judecăţi, care sunt purtătorul adevărului. Prin 
urmare, cunoştinţa este, din punct de vedere logic, o 
afirmare sau o negare; este o valoare.

Petre Andrei îşi manifestă dezacordul faţă de 
gânditorii care neagă teza că valoarea ar fi un element al 
judecăţii, aşa cum procedează Lotze. De asemenea, nu 
acceptă nici opinia după care valoarea, prezentă în 
judecată, este un element practic. Windelband, de pildă, 
susţine că judecăţile noastre au un caracter practic şi 
recunoaşte că pur teoretice sunt numai judecăţile 
problematice, unde nu există decât un raport de legătură 
a unor reprezentări în care nu se are în atenţie valoarea de 
adevăr a acestor legături. În ele, valorificarea este 
suspendată. Aici Petre Andrei are o părere diferită. După 
el, judecăţile problematice conţin şi un element de 
valoare, întrucât exprimă o posibilitate. Or, de îndată ce 
apare o posibilitate, avem şi credinţa în posibilitatea 
legăturii unor reprezentări, în putinţa unei afirmări a 
adevărului. Judecăţile problematice afirmă o valoare 
numai în anumite condiţii, care nu se regăsesc în raportul 
subiect-predicat. "Prin urmare, judecăţile problematice 
exprimă credinţa în posibilitatea valorii. Ele exprimă o valoare 
condiţională".

Odată stabilit că valoarea este un element al oricărei 
judecăţi, Petre Andrei încearcă să explice cum este posibil 
acest fenomen. Orice judecată tinde să fie o cunoştinţă şi 
implică valoarea, ceea ce înseamnă că toate judecăţile vor 
să fie judecăţi de cunoaştere, să afirme valoarea de 
adevăr. "Prin urmare, fenomenul logic al valorii e strâns legat 
cu acela al cunoaşterii". Ajuns aici, autorul nu mai poate 
eluda problema raportului dintre logică şi teoria 
cunoaşterii. Amintind că există gânditori, precum Rickert 
care nu găsise nici o deosebire între cele două discipline, 
el pune în relief tocmai contrariul. Deşi foarte legate între 
ele, logica şi teoria cunoaşterii nu pot fi confundate. Căci 
dacă judecata este o formă de manifestare a gândirii, 
cunoştinţa reflectă gândirea căreia i se adaugă 
convingerea realităţii conţinuturilor sale. Judecata 
exprimă o atitudine faţă de valoarea de adevăr a 
legăturilor conţinuturilor psihice; cunoştinţa exprimă o 
atitudine în raport cu realitatea acelor conţinuturi. Deşi 
conceptul gândirii este mai abstract decât cel al 

cunoştinţei, ambele sunt interferente. Ca urmare, "logica e 
ştiinţa formei generale a gândirii, pe când teoria cunoaşterii se 
ocupă cu elementele obiective oarecum ale funcţiunii de 
cunoaştere". Astfel, teza lui Petre Andrei susţine că atât ca 
logică formală, cât şi ca logică a conţinutului, logica 
valorii este de fapt logica procesului de cunoaştere, nu a 
formelor goale, fără vreo legătură cu un obiect.

Arătând că valoarea este un element constitutiv al 
conceptului şi judecăţii, Petre Andrei aşează întreaga 
cunoştinţă pe bază axiologică. Dacă în concept apare 
valoarea supremă de adevăr, în conştiinţă este implicat 
un al doilea element: valoarea de realitate, de existentă. 
Astfel, în judecată exprimăm în mod formal o valoare, pe 
când în conştiinţa gata elaborată "noi creăm o realitate". De 
aici, filosoful generalizează, afirmând că întreaga noastră 
cunoştinţă este un sistem de valori intercondiţionate, ca şi 
elementele realităţii înseşi, fundat pe o valoare absolută şi 
necondiţionată. În afara valorilor logice, cunoştinţa nu 
este posibilă.

Discutând problema legăturilor dintre valoare şi 
valorificare, Petre Andrei nu putea să ocolească o temă 
fundamentală în axiologie, anume aceea dintre valoare şi 
realitate. Precizând accepţiunea pe care o dă conceptelor 
amintite, arată că ele pot fi înţelese în două sensuri: unul 
logic şi altul metafizic.  În sens metafizic, conceptul de 
realitate desemnează existenţa exterioară, universul cu 
toate formele sale de manifestări. La rândul ei valoarea 
este un postulat a cărui formă de expresie este de obicei 
divinitatea. În sens logic, realitatea devine obiect al 
cunoştinţei, iar valoarea – un concept regulativ al 
cunoaşterii. Petre Andrei examinează raporturile dintre 
valoare şi realitate în ambele sensuri.

În acest context se pune întrebarea: există vreo 
legătură între valoare şi realitate sau ele sunt ireconciliabil 
separate? Varietatea răspunsurilor date acestei întrebări 
permite decelarea unor tendinţe, cum este aceea care 
separă net realitatea de valoare având ca susţinători pe 
Frischeisen-Köhler, Dilthey; Wundt. În genere, filosofii 
realişti, care au stabilit acest dualism, exagerând separaţia 
dintre elementele sale, consideră realitatea ca fiind 

exterioară nouă, ceva care ne constrânge şi ni se 
impune, pe când valoarea este o atitudine subiectivă şi 
dependentă de noi.

Idealismul transcendental este un alt curent conturat, 
care înlătură dualismul amintit, reducând realitatea la 
valoare. Potrivit acestei concepţii, realitatea dată nu este 
altceva decât preluarea ideii unei valori absolute, care ar 
fi adevăratul obiect al cunoştinţei. Rădăcina realităţii ar fi 

Cătălin BORDEIANU

3. Constanta interpretării 
valorii

Petre Andrei

Aprilie 2010



ceea ce ne este dat ca forme de ordonare a iraţionalului. 
Ideea de valoare nu poate fi înţeleasă ca obiect de 
cunoştinţă, decât atunci când este concretizată într-un 
datum sensibil. Dacă Rickert subordonează valoarea 
transcendentă, imperativul absolut unui imperativ moral, 
stabilind astfel un primat al practicii, Petre Andrei nu 
poate accepta ca ideea valorii să fie subordonată unui 
imperativ practic, întrucât acesta priveşte acţiunea şi are 
valoare pentru voinţă, pe când valoarea teoretică priveşte 
inteligenţa, cunoştinţa.

 Aceste două valori – t eoretică şi practică – au şi 
forme diferite: valoarea teoretică absolută este adevărul, 
în timp ce forma valorii practice este bunul. Încă o 
deosebire între cei doi gânditori, pe tema naturii valorii. 
În vreme ce Rickert face din valoare ceva ce depăşeşte 
experienţa, dar care ne constrânge să-l recunoaştem, 
pentru Andrei, valoarea nu e transcendentă, ci 
transcendentală.

Recapitulând şi sistematizând deosebirile dintre 
concepţia sa despre valoare şi cea a lui Rickert, Petre 
Andrei spune: "1. noi admitem iraţionalul, alogicul, asupra 
căruia nu ne putem pronunţa, a cărui natură nu o putem 
determina, a cărui esenţă nu o reducem la valoare, deoarece 
asupra lui nu e posibilă nici o cunoştinţă. De îndată ce gândim 
asupra lui, îl subsumăm categoriei superioare a valorii; 2: 
...pentru noi valoarea nu e un imperativ transcendent, ci e de 
natură transcendentală, căci ea nu e rezultatul unei deducţii, 
care depăşeşte experienţa, ci e chiar la baza experienţei; 3. În 
ceea ce priveşte realitatea ca obiect logic al gândirii, ea există 
numai în raport cu funcţiunea gândirii. Gândirea unui obiect 
nu este ideea unui lucru, ci a unei relaţii foarte generale, ideea 
unui principiu formal de valoare. Noi avem însă şi sentimentul 
unui ceva ce depăşeşte forţele noastre de cunoaştere, ceva 
iraţional şi ireductibil; 4. Valoarea nu e un imperativ practic, ci 
teoretic. Rickert şi Windelband au considerat postulatul valorii 
ca un imperativ practic. Acest imperativ desfăcut de sensul său 
etic este o schemă lipsită de orice fel de activitate. Ideea unui 
imperativ, după cum observă Cassirer, implică şi voinţa 
psihologică, care nu are nici o importanţă pentru logică".

Rezumând aceste puncte care îl despart de Rickert, 
Petre Andrei mărturiseşte că se simte mai apropiat de 
filosofia lui Kant numai că el dă valorii o altă interpretare, 
anume: “spiritul nostru este, în esenţa sa, etimologic şi, ca 
atare, categoriile, intuiţiile, judecăţile, presupun toate un 
postulat suprem: valoarea. Conştiinţa în genere din filosofia lui 
Kant este, pentru noi, o conştiinţă a valorii, care are ca un 
corelat al său, valoarea în genere, adevărul".

 Concluzia ce se impune este că în problema 
raporturilor dintre valoare şi realitate, Petre Andrei nu 

reduce realitatea la valoare, prima fiind mai 
cuprinzătoare şi mai bogată decât a doua. Ceea ce el 
admite în mod clar este realitatea ca obiect al cunoaşterii, 
ca fiind călăuzită de conceptul valorii [Teodor Dima, op. 
cit., pp. 36-42: “Scopul cunoaşterii: determinarea adevărului 
– cea mai înaltă valoarea teoretică de impunere a culturii – se 
realizează datorită raportului continuu dintre subiect şi obiect. 
Raportul impune mai ales eliminarea subiectivităţii, captând 
astfel atributele evidenţei, necesităţii şi obiectivităţii. Caracterul 
activ al subiectului în procesul de cunoaştere nu înseamnă, prin 
urmare, impunerea arbitrajului, echivocului şi aparentului, ci 
eliminarea lor. De la sine, subiectul nu ar fi capabil să realizeze 
această eliminare, el este constrâns de factorul social care 
impune, pe lângă criterii formale de emancipare a adevărului, şi 
criterii reale a căror esenţă este concordanţa ideii cu realitatea. 
Cunoaşterea este o relaţie funcţională între subiect şi obiect dar, 
rămasă la acest nivel de maximă generalitate, această idee n-ar 
depăşi cadrul unei speculaţii filosofice naive, sărăcită de 
interpretări. Petre Andrei, influenţat evident de marxism, pe 
care l-a comentat lucid în diverse ocazii, a admis că “Toată 
cunoaşterea noastră este o continuă stabilire de relaţii 
între subiect şi obiect” (P. Andrei, Filosofia valorii, p. 13), 
dar aceste relaţii sunt realizate în şi prin societate. Cunoaşterea 
nu se dezvoltă numai după anumite legi speciale, dependente 
numai de obiectele exterioare sau de posibilităţile de cunoaştere 
ale spiritului, “ci există şi anumiţi factori sociali care 
intervin în determinarea calităţii cunoaşterii care 

ocazionează chiar naşterea ei” (Idem, Sociologia 
generală, p. 252-253). Gândirea logică, cunoaşterea omenească 
în genere, sunt “condiţionate de marile epoci istorice-
culturale şi evoluţia acestora aduce schimbarea lor” 
(Idem, Sociologia cunoştinţei în Opere sociologice, vol. II, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 274). Oricât de mult 
s-ar susţine existenţa 
gândirii pure ca izvor al 
ideilor şi construcţiilor 
filosofice, “nu se poate nega 
că în structura acestei 
gândiri chiar intră ca 
elemente fundamental 
socialul… Ingeniozitatea 
şi puterea de pătrundere a 
minţii sintetizează într-o 
formă nouă şi deosebită 
elementele de cugetare, pe 
care societatea i le oferă 
ca materiale de operaţie” 
(Idem, Sociologia generală, 
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deci o necesitate absolută şi exclusivă, un imperativ 
valoric absolut. Pe această linie se înscriu contribuţiile 
teoretice ale lui Rickert, Cohen, Cassirer etc., pe care Petre 
Andrei le analizează cu multă acribie.

Remarcabil şi prin tensiunea spiritului critic, demersul 
analitic este orientat de Petre Andrei asupra raporturilor 
dintre valoare şi realitate, în sens logic şi metafizic. Pe 
fondul dezbaterii aspectului logic al relaţiilor dintre cele 
două concepte sunt prezentate mai întâi punctele de 
vedere exprimate de cei mai de seamă gânditori ai epocii, 
începând de la Kant pentru a delimita forma ce o ia 
valoarea în cunoştinţă. Rezervele sale faţă de tezele 
filosofilor la care se raportează îi permit să ia distanţă faţă 
de aceştia şi să formuleze propriile puncte de vedere, în 
care străbat limpede mai ales ecourile gândirii kantiene.

Stăruind asupra problemei fundamentale în teoria 
cunoaşterii, obiectul cunoştinţei, Petre Andrei subliniază că 
în concepţia lui Kant obiectul este o unitate de 
reprezentări sintetizate prin categorii. Rezultatul acestei 
sintetizări nu este numai o succesiune de reprezentări, el 
cuprinde şi ceva în plus care ţine de alogic, iraţional. 
Desigur, în filosofia sa, Kant a urmărit să pună în lumină 
structura logică a cunoştinţei, a valorii, dar el a 
recunoscut însă şi factorul alogic, iraţional, căruia i-a 
rezervat un loc ireductibil în cunoaştere. Accentuând 
momentul valorii pentru cunoaştere prin elementul 
aprioric, Kant a recunoscut în acelaşi timp, şi factorul 
material, sensibil, empiric, care nu e o valoare, ci poate fi 
cel mult purtător de valori de cunoaştere. În filosofia lui 
Kant se găseşte afirmarea valorii, care este un factor 
identic, raţional, legat de formele cunoaşterii şi a unui 
factor sensibil, iraţional. De aceea, Petre Andrei consideră 
ca neîntemeiată părerea lui Cassirer [E. Cassirer, Das 
Erkenntnisproblem, II, Bd. 2, Aufl., Berlin, 1911], care 
susţine că filosofia lui Kant reduce realitatea la raporturi 
logice de valoare şi formulează teza, care este de fapt 
tema fundamentală a lucrării sale. Filosofia valorii, 
potrivit căreia întreaga noastră cunoştinţă este numai o 
recunoaştere a unei valori, că toată cunoştinţa este un 
proces prin care constatăm valori. "Realitatea chiar o 
cunoaştem sub înfăţişarea valorii". Dar aceasta nu înseamnă 
reducerea realităţii la valoare, ceea ce se observă şi în 
filosofia lui Kant unde predomină consideraţia valorii. 
Pentru filosoful român, realitatea este mai bogată decât 
valoarea şi, firesc, prima nu se reduce la a doua, dar 
cunoştinţa în structura sa implică valoarea.

Deosebind elementul formal al cunoştinţei de cel 
material, Kant a afirmat aşa cum am arătat mai sus 

existenţa iraţionalului şi deci a unui dualism valoare-
realitate. Dar, în filosofia kantiană iraţionalul reliefează 
graniţele cunoaşterii umane. Problema iraţionalului este 
abordată şi în filosofia postkantiană, care a ajuns la acelaşi 
rezultat la care ajunsese şi Kant, menţinerea dualităţii: 
valoare general-formală şi realitate, iraţionalitate.

Cât priveşte însă idealismul transcendental, 
reprezentat de Windelband şi Rickert, Petre Andrei 
observă că acest curent filosofic face din transcendent un 
obiect de cunoaştere. În viziunea lui, obiectul cunoaşterii 
este un imperativ transcendent, o valoare absolută, pe 
care o recunoaştem în judecăţi. Şi aici realitatea este 
redusă la valoare. Valoarea supremă, imperativul 
transcendent este, după Rickert de natură morală. 
Raportându-se la această concepţie, Petre Andrei acceptă 
ideea că orice ştiinţă are supoziţii apriorice, care nu sunt 
scoase din experienţă. Cunoştinţa noastră nici nu este 
posibilă fără asemenea principii, dar aceasta nu înseamnă 
că ele pot întemeia chiar realitatea. "Într-adevăr, 
cunoştinţele noastre sunt realizarea progresivă a unei valori, a 
valorii de adevăr, de aici însă nu putem deduce neexistenţa unei 
realităţi, cum face Rickert". Orice cunoştinţă este, în 
accepţiunea lui Petre Andrei, preluarea unui datum 
sensibil, în vederea realizării valorii absolute, spre care se 
îndreaptă toată tendinţa noastră de cunoaştere. Deşi 
călăuzeşte spiritul în toate relaţiile ce le stabilim între 
conţinuturile de conştiinţă, ideea valorii nu poate alcătui 
obiectul cunoştinţei, întrucât valoarea trebuie să fie 
rezultatul unui datum sensibil. Astfel, obiectul cunoştinţei 
este realizarea valorii prin ordonarea şi prelucrarea 
datumului sensibil.

Ajunşi în acest punct se naşte întrebarea firească: Care 
este deosebirea dintre concepţia lui Petre Andrei şi cea 
kantiană sau a lui Rickert în problema raportului valoare-
realitate? Răspunsul foarte clar îl dă filosoful român 
însuşi. Pentru el, valoarea este elementul necesar al 

conceptelor şi al judecăţilor. Cunoştinţa este produsul 
unor elemente de valoare şi are ca obiect valoarea de 
adevăr cuprinsă în reprezentările noastre. Studiind 
structura logică-formală a cunoştinţei, Kant a omis în 
mod involuntar valoarea, este de părere Andrei. De 
asemenea, după concepţia kantiană, ideea de valoare are 
loc mai mult în domeniul acţiunii decât în cel al 
cunoştinţei.

Spre deosebire de Rickert şi Windelband, Petre Andrei 
recunoştea rolul independent al factorului iraţional. În 
plus, faţă de Rickert nu consideră formele de ordonare a 
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p.39)”].
Judecăţi existenţiale, judecăţi de valoare
Demonstrând că valoarea este un element constitutiv 

al judecăţii, gânditorul se confruntă cu o nouă interogaţie: 
care este adevărul în legătură cu deosebirea ce se face 
curent între judecăţi existenţiale şi judecăţi de valoare? 
Precizează, mai întâi, că opiniile existente, în vremea lui, 
referitoare la această dihotomie sunt diferite. Întrucât 
orice judecată cuprinde valoarea, ar rezulta că există 
judecăţi existenţiale, aşa cum afirmă Somló. După Somló, 
nu există decât deosebirea dintre valoarea absolută şi 
nonabsolută, dat fiind că orice judecată este o aplicare a 
valorii de adevăr.

Reducerea judecăţilor existenţiale numai la judecăţi de 
valoare o întâlnim şi la Rickert care consideră că orice 
judecată nu este altceva decât recunoaşterea unei valori 
transcendente, a unei valori imperative (Sollen). În 
opoziţie cu opinia a căror exponenţi sunt şi autorii 
menţionaţi, se află cei mai mulţi gânditori, între care şi 
Durkheim, susţinători ai separării absolute a celor două 
tipuri de judecăţi. Astfel, Durkheim admite judecăţi de 
existenţă sau de realitate care, punând în evidenţă fapte 
date, analizează realitatea şi o traduc în expresii; şi 
judecăţi de valoare care arată un raport cu un subiect 
conştient, o faţă sub care poate fi privită realitatea[Al. 
Boboc, Valoarea în orizontul logicii şi al sociologiei valorii. 
Contribuţia lui Petre Andrei la întemeierea filosofiei moderne a 
valorilor în Analele Universităţii Bucureşti, Filosofie, Anul 
XXV, pp. 21-22].

Detaşându-se de punctele de vedere menţionate, Petre 
Andrei consideră ca fiind necesară şi întemeiată această 
dihotomie. Ca atare, el menţine împărţirea clasică între 
judecăţi existenţiale şi judecăţi de valoare, dându-le însă 
un alt înţeles decât cel cunoscut în logică. Afirmând teza 
că valoarea este o supoziţie logică a gândirii, el susţine că 
toată cunoştinţa este un proces de cunoaştere a valorilor, 
din care rezultă valorile teoretice explicative sau valorile 
de cunoaştere, a căror expresie o aflăm în judecăţile 
existenţiale. În accepţiunea lui Petre Andrei, judecăţile, 
existenţiale nu sunt altceva decât judecăţile ştiinţifice, de 
adevăr. Obiectul lor nu este ceva determinat de o cauză 
cu totul exterioară valorii, ci de un grad de adevăr 
obiectiv; o cunoştinţă pe care o obiectivăm, considerând-o 
în afara oricărui act de valorificare. Ideea de obiect nu 
desemnează aici un lucru oarecare; ea exprimă "o relaţie 
foarte generală, un principiu de valoare". Aparenţa că în 
judecăţile existenţiale nu avem valori şi că ele exprimă 
ceva exterior nouă, se explică prin caracterul obiectiv al 

valorii de cunoaştere. Caracterul de obiectivitate provine 
din dublul aspect al valorii de cunoaştere: ca act psihic şi 
ca postulat logic, cu putere de constrângere. Elaborarea 
cunoştinţei coincide cu edificarea obiectului ei, încât 
valoarea, deşi este un element al conştiinţei, pare că există 
în afara noastră, în obiecte.

Dacă prin judecăţile existenţiale constatăm şi explicăm 
valorile, prin judecăţile de valoare apreciem, valorificăm 
valorile, în vederea unui scop practic. Între aceste două 
tipuri de judecăţi există o clară deosebire, întrucât ele 
ilustrează două procese diferite: un proces de cunoaştere 
a valorilor şi un altul de recunoaştere a lor. În primul 
proces valorile sunt aduse în prezenţă prin gândire; în al 
doilea, valorile, gata constituite, sunt explicate teleologic; 
sunt recunoscute ca valabile şi devin valori sociale.

Oricât de evidentă este deosebirea între cele două 
tipuri de judecăţi, între ele există totuşi o legătură 
indisolubilă, sesizată de Petre Andrei. Şi aceasta provine 
din faptul că între existenţă şi valoare nu este nici 
ruptură, nici suprapunere, ci o intersectare de tip 
dialectic, o conjuncţie care ia naştere în cadrul practicii 
social-istorice şi al procesului de cunoaştere, în 
interacţiunea dintre obiectul valorizabil şi subiectul 
valorizator. Din această perspectivă, nici dihotomia 
stabilită între judecăţile de existenţă şi judecăţile de 
valoare nu mai operează în sensul unei inevitabile 
rupturi, al unei insurmontabile tăieturi epistemologice şi 
axiologice, întrucât fără a putea fi negată, latura 
subiectivă a judecăţilor de valoare nu poate fi ştearsă, 
după cum nu poate fi înlăturată nici latura lor obiectivă.
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Debut editorial: vol. Strigatul sferei, ed. Axa, Botosani, 2002;
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Strigatul sferei, ed. Axa, Botosani, 2002, cu un cuvant de 
deschidere semnat de poetul Gellu Doria

Ultima arca , ed. Timpul, Iasi, 2003, cu o postfata de 
Adrian Alui Gheorghe. 
E frig in oras si sunt singur, ed. Dionis, Botosani, 2005; 
Targul cu arlechini ,  ed. Conta, Piatra Neamt, 2006;  
Zaruri, ed. Brumar, Timişoara 2010.
Prezent in antologiile:- Congresul National de poezie, editia 
I, Botosani, 2004 si Nord-antologia  poetilor botosaneni de 
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Strigatul sferei”
nominalizare la premiul national de debut 
“M.EMINESCU”, Botosani, 2003;
premiul pentru debut pe anul 2002, acordat de U.S.R., 
filiala Iasi;
premiul  pentru debut al U.S. din R. Moldova la 
concursul “ Porni Luceafarul “,2003, Ipotesti-Botosani.
Pentru volumul “E frig in oras si sunt singur” Premiul 
special al juriului,Zilele G. Cosbuc, ed. XXI, 2005, Bistrita; 
Premiul rev. POEZIA  in cadrul galelor A.P.L.E.R., 
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Angela Furtuna,Raluca Duna, Calin Cocora, Marius Chelaru, 
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Ratiu , Emanuela Ilie,  Cristian Livescu, Vasile Spiridon, Valeria 
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Referinţe critice
Două planuri construiesc poezia lui Vlad Scutelnicu. Unul 

este al timpului, un timp insuficient, un timp care nu se dilată 
pentru a putea cuprinde şi pentru a putea ajunge. Poetul îl 
măsoară în adâncimea greutăţii sale […] Al doilea plan este al 
sufletului, care îşi subordonează dimensiunile acestui timp 
neîncăpător, implorând avid de împlinire fluviul/ altui 
suflet” şi concentrându-se în defi-niţii extreme: “ghemul 
sufletului deşiră/ ploaia uitării/ glontele timp/ usturător mă-
mpinge-nainte”.(Emanuela Patrichi- Sculptura de cuvinte, 
rev. Vatra nr.11-12.2004 – Raport anual asupra poeziei)    

Vlad Scutelnicu este un poet al simplităţii şi al ingenuităţii  
sentimentului, un poet al lacrimei şi al ţipătului, un romantic-
expresionist calm, care înregistrează tainele lumii cu o 
sensibilitate proaspătă, uneori cu o religiozitate infantil-
panteistă.[…] Atuul lirismului său este tocmai această 
prospeţime a percepţiei nemijlocite, mai ales de natură 
vizuală.

( Raluca Dună, rev. Luceafărul, nr.6/19.02.2003)

Poetul are o mare încredere în el, în ceea ce face. Şi asta nu 
dintr-o infatuare anume, ci dintr-o justificare a actului creativ 
care, pentru el, nu este o joacă ci o împlinire cu destinaţie în 
timp. […] modelele lui sunt apropiate timpului nostru poetic. 
[…] alt aspect al poeziei lui V.S. este acela al discursului 
metafizic, ca în poemul De mi-ar fi fost ocrate tatăl . Un poem 
de atmosferă, cu tendinţe de filozofare existenţială, totul într-
un discurs bine închegat.

( Gellu Dorian, Convorbiri literare, nr.11/2002)
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ora ta de linişte   

să ai ora ta de linişte
zilnic să chemi păsările
să le citeşti sufletul precum
păsărarul din Alkatraz

ai dori şi tu ca Nicolas Flamel
să te foloseşti de cartea cu
file de lemn a lui Abraham

lapis philosophorum îţi va îndrepta
ochii spre căderea lui Icar
mai înaltă ca orice zbor

iubirea ţi se va înfăţişa ca o frunză căzută
din toamnă lovită direct
peste faţă de iarna
carnivoră ce-o înlătură hohotind
golăneşte 

 o frunză plutind în fluidul
acesta lipicios nevăzut ce acoperă
indiferent străzi şi maşini
şi case şi pe tine
viteazul
crucificat la porţile fiinţei întru fiinţă

aşa calcă viaţa
în paşi de dans pe moarte şi moartea
embrion multiplicat cu tupeu
în doi în 
patru în 
opt în
şaisprezece îşi creşte
picioarele doar
muzica în nucleu o are

ai dori să poţi să tai
legume mărunt
să le amesteci cu sare să coci
ardei vinete gogoşari
pe aragazul din bucătărie
în sâsâitul lor tragic
ridicat din flacăra albastră
ca un cântec domestic despre
îndestulare

ai dori să prinzi maxi-taxi 3
duce la penitenciar cu oprire
în piaţa centrală poţi cumpăra
de acolo aţă şi
nasturi
să-ţi închei păcatele sub haina jalnicelor 
aparenţe
ori să te apuci ca un gospodar
din tată-n fiu de

băut un ceai
de muşeţel valeriană trifoi
cu patru foi şi
masându-ţi punctul LI 4 dintre
degetul mare şi arătător
să constaţi că n-ai privire
să vezi
cum pasărea îşi zideşte veşnicia
în bătaia aripii

spui viaţa
e o burtă adăpată
cu tumori, tunuri, tâlhării, violuri, crime,
incesturi, accidente şi iubiri la prima
ve-de-re

uite pentru tine arunc cărţile
şuieră ţiganca lângă parbrizul maşinii
desfăşurând pe asfalt
un evantai de
aşi popi valeţi decari şeptari dame de 
treflă
de tobă de cupă de
inimă
de dragoste de ură de noroc 
de nenoroc
de avere de pierzanie
de sănătate de boală de 
început de sfârşit

prima maşină în goană
spulberă norul de cărţi al şansei
în cele patru vânturi
ţiganca
se metamorfoză
înfăşurându-şi faţa smeadă plină

de buze cărnoase şi ochi negri, de
nări înghiţind lacome aerul multor 
fericiri
cu un şal fermecat
într-o vioară roşie alergând
spre răsărit
spre o altă viaţă a pământului
ori spre o altă naştere

se mai auzi dinspre ea
dinspre locul prezenţei ei
aşa ca un gând pătruns în alt gând
hoţeşte ca o patimă ca un blestem

spune-le prietenilor
şi duşmanilor
tuturor:   ! veniţi
să priviţi spectacolul în care
joc

în faţa scenei spectatori
insistenţi şi flămânzi ca o vrajă 
aşteaptă să te umple nisipul

fii nebunul de fiecare zi
arlechinul din mijlocul lumii
trecător fericit prin gări prin pieţe
pe sub nori
prin ronduri cu flori

alergând mereu spre un sanctuar
mai departe de tine cu o zi
o oră o
secundă
un timp
în care ouroboros
nu vrea să-şi mai muşte coada

prin Ithaca rănită

stai în tine ca într-o crisalidă
proprii tăi ochi se tem să-ţi privească
trupul sufletul aripile
văduvite de erosul zborului
să-ţi înţeleagă codul cosmic unic

ca să scapi

de moarte trebuie să te vindeci
de viaţă
zâmbi complice ţiganca dintr-o
cută a oglinzii
să mai ştii că bolii
de luceferi nu-i dai leac
călcătura de urs 
tu 
zâmbeşti amar şi
o îndepărtezi de furtunile tale
o tai ca pe o rană dintr-un
măr stricat şi-o arunci
împrospătându-ţi cu o luciditate
chioară vidul

bei silimarină cu fetească regală de jidvei
la tv rainbow sparge chitarele
drept pentru care o chelneriţă
idioată schimbă canalul pe manele
: oooooooooo viaţa meaaa...
ai mizat la 6/49 pe numărul tău de 
naştere
a ieşit nechemat numărul tău
de petrecere
de la masa vecină se vede cum
vorbeşti despre tine şi acum când
taci

mai doreşte domnul ceva te întreabă 
aceeaşi chelneriţă cu patru diplome
universitare la gât pentru vânzare
facem comerţ cu de toate spune faţa ei
o haită de câini aleargă un cerşetor
pe lângă hala de peşte
din cerul

acestei ierni a început să plouă bizar
oastea de stropi cade vâscoasă şi 
murdară
ca sângele dintr-o venă narcotizată
faci şi tu parte dintr-o conjuraţie a
imbecililor care mai cred în dragoste
crucea ta are nevoie de multe
cuie pentru a fi întreagă
dezbrăcat de gânduri fugi din
apocalipsa proprie
sperând la o revelaţie stropită cu

aghiazma norocului
peste toţi peste toate dau năvală
apele de fosfor corozive ale incertitudinii
apele

lângă hala de peşte eroul
oraşului cu decoraţii în piept
strigă triumfal
: ! ascultă comanda la mine
stâng drept stângul... stângul...
se topeşte ecoul vocii lui în
vuietul infernal al mulţimii indiferente
tu tragi în draci din ţigară şi
fumul îţi sparge plămânii
năvălind în toate celulele în 
toţi nucleii sfâşierilor tale

ai vrea să-ţi vezi Penelopa
schimbând acul cu arca
pentru a ancora disperată prin pierdutele
porturi ale lumii căutându-ţi
frenetic Ithaca rănită
cataplasmă pentru suflet ar fi 
odiseea ei

şi într-o seară dorită
în bucătăria unde îţi gândeşti poemele 
când
toţi ai casei dorm ori într-o dimineaţă
când toţi încă
nu s-au deşteptat să-ţi alunece
în braţe iar tu să-i spui

! iubeşte-mă pentru totdeauna...

! nu  nu
reveni ţiganca ascunzându-şi ghiocul
în pliurile fustei
iartă-mă dacă nu pot
să-ţi rup moartea
în bucăţi pentru şapte
vieţi
tu trebuie
să dori de dor
trecerea prin dor
o priveşti cu interes
brusc trezit dintr-o beţie sau ca după

o convalescenţă îndelungată
în care stăpână ţi-a fost patima
nu-i mai spui lasă-mă 
ţiganco lasă-mă
deschizi larg ochii la drumul ivit
orientat spre un liman unde
dansează nudă fericirea...

! cât de mortală e boala aceasta de
viaţă 

libertatea vânătorului de iluzii

eu recitesc din h.i.l. şi
beau vin negru de Suliţa
în timpul acesta Tata ( e ora
şapteşitrei dimineaţa) îşi curăţă
barba cu briciul
fiul meu Andrei adoarme şi
se trezeşte cu laptop-ul sub cap

! tu-i viaţa ei de moarte
că tare mai facem fiecare
ce vrem

o mână de ţărână cât o lacrimă 
                            la plecarea lui Ţiganu

la cinci dimineaţa când ai ieşit
să priveşti cerul mut şi sticlos de toamnă
un vuiet venind de departe
dintr-o altă fereastră a lumii ori
din altă dimensiune
ceva straniu ca un bocet sau ca un vaier
de sânge
prelung
ţi-a acoperit auzul

în timpane
ţi-au pătruns sălbatec sfârcurile
mari şi fluide şi lipicioase ale unui
uger de plasmă
îmbogăţindu-te cu o teamă
străină de tot ce-i omenesc  absurdă

se deschidea undeva o poartă
ca un dangăt de clopot

Vlad SCUTELNICU

Aprilie 2010



salonul literar

17CRONICA

cai negri de abis
sfărâmau sub copite tronul pietrii ivind
nerăbdarea

el te-a înconjurat vesel de trei ori
ţi-a sărutat mâna dreaptă
şi a dispărut tăcut spre
poarta aceea de undeva din întuneric
lăsând în urmă respiraţia lui
caldă şi umedă ca o amintire

ai închis uşa întorcându-te la visele tale
din patul rece
şi până să adormi din nou
ţi-a trecut prin cap – aşa, ca o părere –
gândul despre singurătatea ta
despre singurătatea lui...

! a murit Ţiganu
a strigat ghioangă din drum
peste poartă la tine
! e în faţa crâşmii lui milucă
tu tocmai rugai soarele trist
să-ţi mângâie oasele întrebându-te
? de ce
atâta linişte în jur
? de ce
tace până şi iarba în 
dimineaţa aceasta

acum ştiai
ai înţeles ce fusese  vaietul acela
prelung
ca un oftat al adâncurilor terestre
suspinele lui din fiecare noapte
se întorseseră să-l caute

te-ai dus
să-l mai vezi o dată
cu faţa spre uşă
întins pe burtă în poziţie de pază
gata de drum

părea că te-aşteaptă să ieşi să-i oferi
un suc de grapefruit
fără acid dintr-un pet de 0,5 litri
doar

pleoapele îi căzuseră grele pe ochi
privind spre pământul în care
se va ascunde
să vadă de-i cald ori frig  acolo
sau dacă va găsi un prieten

era bătrân...
de fapt tu ai observat că începuse
să-şi lepede dinţii
rând pe rând pregătindu-şi gura
pentru altfel de hrană

acum te bântuie vorba unui amic
despre locul unde a ştiut Ţiganu
să adoarmă

totdeauna îţi vei aminti de el
când vei intra aici 
când vei ieşi de aici
totdeauna o să iei trei fire
de pământ în palmă
să le presori în aer pentru că

nimeni nu va şti ca tine
cât de mult înseamnă
pentru el
o mână de ţărână
cât o lacrimă
de care nu a avut parte
la plecare

puţină relativitate

dali a făcut ceasurile să curgă

prietenul meu poetul aşezat
comod în scaun cu faţa
spre depozitul de calculatoare şi ziarul
despre situaţia financiară a ţării
în mână mă ademeneşte c-o bere
fumul de ţigară şi muzica aceasta care
se loveşte de toate vocile din local şi se sparge
ca o halbă căzută pe mozaic,
mă trimit independent de voinţă
spre războaie mult mai măreţe

! yo fericitul
fericirilor mele
spun nimic altceva decât
ceea ce spun
iartă-mă Doamne
dacă atunci când îţi scriu
Numele
lăcrimez
Iartă-mă Doamne
dacă atunci când îţi gândesc
Numele
plâng

acum sunt
cu gândul la diferenţa (asemănarea)
dintre un alcoolic anonim
şi
un alcoolic de elită
ambilor aceeaşi ploaie monotonă

insipidă şi plictisitoare de toamnă
le va iriga raiul
şi nici unul nu se va întreba
chiar dacă ar fi citit în gazete printre
problemele arzătoare ale ţării
cît va fi reprezentând din pib

restaurarea tatuajului de pe scula lui
Terente
Vasali Ştefan a lui Terente de Carcaliu
comparativ cu cea a lui rasputin

până la urmă nimic nu e complicat
toate se-ntâmplă şi în poezie ca-n viaţă
eu prietene de exemplu
fac în casa mea ce vreau
pot să mă plimb
cu bicicleta pe sub covor şi nimeni
nu mă bagă în seamă
nu-mi adresează nici o întrebare

yo
fericitul
fericirilor mele...

nici secetă nici ploaie nu mă...

doar dragostea ei

timpul urcă în cer
un cal norocos bate în asfalt
cu cele cinci potcoave
ale sale- una în frunte de rezervă
( orice automobil se respectă, nu? )
iar în versurile unui poet
chiar şi clipa care
îngrămădeşte nori peste cenuşa lui
este
autobiografie

că, nu-i aşa?
toate se-ntâmplă ca în viaţă
toată lumea întreabă pe toată lumea
dacă mireasa a fost
virgină
nimeni nu e curios şi nu aruncă nici
un cuvânt despre
starea mirelui

piersică şi zaruri

       stăteam toţi zece la masa verde
       pe care se afla o piersică albastră-roşie
       tu n-o vedeai

       stăteam toţi  în jurul
       mesei rotunde şi vedeam piersica
tu nu erai văzut decât
de mine
tu nu mă vedeai decât
pe mine
nu vedeai decât nouă scaune
pe fiecare aflându-mă 
eu
atunci am băgat piersica în buzunar
şi am scos zarul
- un cub desfăcut într-o cruce-
când l-am rostogolit pe masa verde
am văzut pe faţa lui
unu
tu ai văzut şase
tu ai văzut apoi cinci, patru, trei,
doi

am tot dat cu zarul dar mereu
eu vedeam unu
şi tu altceva

drept pentru care am scos piersica
şi am tăiat-o în două
tu ai luat jumătatea albastră de pe masă
şi ai mâncat-o

atunci eu am scos pistolul
şi ţi-am făcut o gaură-
n frunte
am dat iarăşi cu zarul care a căzut tot pe
unu

tu te-ai ridicat din balta de sânge
scurgându-te spre bar să-ţi bei cafeaua 
să pleci apoi să-ţi revezi iubita
în timp ce ceilalţi nouă

de la masă dădeau liniştiţi cu zarul
care oricum nu voia să cadă pe
unu
eu am sunat la unuunudoi
şi poliţistul mi-a spus pe când
îmi punea cătuşele

: ! moartea e ceva ce li se întâmplă
doar altora
întotdeauna

vă pun la dispoziţie cuţitul

! vă pun la dispoziţie cuţitul
să-mi înjunghiaţi versurile
ce sânge va curge din ele
nu veţi vedea

vă va asurzi strigătul scos
de rana produsă
timpului în care credeţi
că trăiţi dar nu
l-aţi înţeles cum n-aţi înţeles
poemele mele

 paharul cu lapte

până la urmă viaţa e jocul e umbra
pe care lumina unei lumânări o aruncă
peste şapte zaruri

bei un pahar cu vin şi arunci cuburile albe
pe masa verde a tratativelor secrete
tacul şi bilele lipsesc de data aceasta

în fiecare colţ al mesei îngerii îşi liniştesc
aripile şi aşteaptă cu teamă cu speranţă
rostogolirea cuburilor de os
e un joc al vieţii şi al morţii
pe care nici îngerii nu pot să-l ghicească
în timpanele tale a urcat inima
cu un pas plin de tristeţe

de acolo de jos de lângă masa de catifea
vezi că timpul nu mai curge
liniar nici rotund
el urcă elicoidal într-un cer
fără început sau sfârşit
fără zi fără noapte dar albastru
începutul lui cade în mărul Evei
pe care Adam l-a ridicat la rang de
eternitate

? dar ce poţi să faci
aştepţi atent aşa cum
santinela aşteaptă glonţul primejdiei
în postul de gardă
să ţi se întâmple
neîntâmplatul
angoasa regăsirii de sine
zarurile cad
mereu cad pe unu
pe doi pe
trei pe
patru pe 
cinci pe
şase
pe...

inima continuă să-ţi spargă timpanele
puternic bate o tobă în
urechea stângă

îngerii fâlfâie aripile când
cade o dublă în jocul hazardului
chiar şi atunci când cade o dublă mică
unu-unu

? ce-ai fi dorit mai mult
trăieşti deja într-o lume în care
nu mai este nimic de făcut
totul s-a inventat 
nici măcar un tratat despre banalitate
nu poţi să scrii
totul deja există
de la unu-unu la şase-şase

poate doar zero-zero
să mai schimbe ceva
dar pe nici o faţă a zarului
nimeni nu a avut curajul
să aşeze cifra zero

stai cu cuţitul în mâna dreaptă
şi gândeşti la ce şi cum ai putea
tăia
să inventezi a şaptea faţă a zarului
apoi a opta
zero-zero, şapte-şapte
cât de cub ar putea fi un zar dacă ar avea
opt feţe

fiul tău te priveşte şi râde
el merge la sală şi face fitness
apoi convorbeşte cu prietenii pe mess
până la orele două din noapte
ore la care dorm şi fantomele

doar tu
îţi storci creierii
să descoperi cum ai putea să oferi
lumii
un zar cu opt feţe

da da 
trebuie să mai bei un pahar cu vin
şi călugărul 
şi filozoful
ţi-ar da voie să faci asta
şi atunci spui

: chiar şi aşa
suma feţelor opuse unui zar
tot şapte va fi

şapte plus zero egal şapte
şapte plus nimic fac
şapte nimicuri
? şi de ce adică şapte nimicuri
n-ar însemna ceva

timpul tău este doar al tău
timpul tău adunat cu zero sau cu şapte
tot timpul tău este
între zero şi şapte
cresc fericirile şi deznădejdile
cu care te-au împlătoşat ursitoarele

din primăverile tale doar tu vei da
în miresme şi cântec
peste verile tale doar tu vei păşi
ca pe nisipul scăldat de apă şi soare
prin toamnele tale doar tu vei aşeza
bruma de rod în hambarele sufletului
în iernile tale doar tu
vei contabiliza fulgii
care-ţi vor îmblânzi furiile şi viscolele

între zero şi şapte cresc anotimpuri
şi patimi
cresc jocuri cu îngeri apteri
sau heptagonali

dar deodată apare mama
mama ta
cea tânără şi frumoasă
aşa cum o ştii tu dintotdeauna
şi aşa cum va fi ea mereu pentru tine

culege cele şapte zaruri şi le aruncă
într-un pahar cu lapte pe care
ţi-l întinde

tu bei fericit paharul întins de mama
şi îngerii bat asurzitor din aripi 
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 Nu te voi părăsi  onorabile Pericle, dar înclin să sufăr 
în custodia misterului,  pentru că lucrurile nu-mi sunt 
lămurite  pe deplin, şi sufletul meu se renaşte din cenuţa 
nelămuririi. Am  adăstat în acestă peşteră umedă şi o voi 
aştepta pe Demetra, în alergarea ei de a-şi găsi fiica, pe 
neştiutoarea şi blînda Persefona... Mă supun ritualului 
teoretic al Anaforeei, cunoştinţelor ei, eu trecînd de 
multă vreme în starea extazelor... In Tracia dăinuia o 
zeiţă solară, care avea un fiu cunoscut din Creta  pînă în 
Tracia,  sub numelel de Zagreus.Acesta avea virtuţile şi 
păcatele lui Ares, dar  şi ale lui Orfeu sau Zamolxis, iar 
în teogonia orfică devine Dyonisos Zagreus şi era 
sacrificat la sărbători sub ipostaza unui taur... Numele 
de Sabazios era atribuit de greci lui Dionis, dar care 
îmbină ciudat,  calităţi cu acelea ale lui Apollo.  Ce 
învălmăşire de mume, potenţe, idei, ritualuri, nimic nu e 
clar definit în penumbra aceasta a existenţei, divinităţile 
trec, ca idee şi fiinţă,  una în cealaltă,  apolinicul şi 
dionisiacul se întrepătrund, şi converg simbiotic spre 
acelaşi destin al conceptelor. Asta mă înspăimîntă, am 
învăţat altceva, un lung discurs dogmatic în minţile 
noastre de studenţi în metafizică, şi,  acum, aici, în 
iluzoriu, se petrece altceva. Cel care  era discipolul lui 
Sabazios, şopteşte Anaforeea,  nici Dionis nici Apollo, 
sau şi una şi alta, sau nimic, îşi afla izbăvirea prin 
ritualuri iniţiatice, credinţa tracilor într-o înviere reală 
prin Sabazios, împlica nemurirea sufletului, dar şi aceea 
a trupului...

 Mă fascinează comunicarea în ritualul inţiatic, şi 
femeia de lîngă mine îmi cuprinde gîndul cu un văl 
aprins, şi-mi transmite ideea forţei cuvîntului, şi înţeleg 
că în ritualul de iniţiere, cu preponderenţă magico-
religios,  puterea cuvîntului întreţine şi produce stări 
psihice , cuvîntul are o calitate sacră, aceea de a genera 
sensuri, de a mişca lucrurile şi de a vindeca oamenii. 
Dacă un popor îşi trage numele de la un animal, aceatsa 
are o semnificaţie religioasă... Îmi  şopteşte Anaforeea, 
dacii se numea daoi, care era numele firgian al lupului, 
dacii se numeau între ei lupi, sau cei care sunt asemenea 
lupilor... În  perioada de iniţieire tinerii se purtau ca 
lupii, şi erau sub protecţia unui zeu lup,  ei trebuiau să 
trăiască un an întreg ca lupii, sub destinul acestui 
comportament. La popoarele indo-europene, fugarii şi 
emigranţii erau deasemenea numiţi lupi, iar la popoarele 
hitite se spunea despre cel proscris că devenise 
lup.Nicidecum dacii nu vor fi fost nişte fugari. Nici 
proscrişi, dar ei au trăit cu lupii, în miezul muntelui, cu 
fioroasele animale pe lîngă stîni, se vor fi îmbrăcat în piei 
de lup, pentru a-şi învinge frica iniţială... Livrescul 
însoţitoarei mă cuprinde fercit,cîteva citate din Stabon, 
pe căi ilicite, gîndesc, uit că m-am pierdut de grup, că 
prin piaţa Sintagma fojgăiesc altfel de iniţiaţi, într-un 
ritiual al desacralizării şi al pierderii de sine. Uit de 
ameninţarea cu moartea, pentru  că pe aici licantropiile 
moderne poartă culoarea opiului şi a deznădejdii. Am 
fost atenţionaţi că lucrurile pot lua o întorsătură 
anapoda şi că sceleraţii nu au conştiinţa jertfei. Şi nici pe 
aceea a crimei. Ne-am plimbat pe sub porticuri de iederă 
nocturnă, ochii lui  Pericle ne  urmau umbra, astfel ştiind 
că nu vom păţi nimic,  şi vom scăpa teferi. Un gînd veni: 
aşa veţi duce mai departe învăţătura. Am spus că nu e 
timpul nostru, că ne aflăm într-o fertilă escapadă, doar 
pentru a face memoria să curgă cu voluptate, printre 
lucrurile care le-a dat naştere. 

Am starea de lup, de sămînţă rodie, de cuvînt 
descoperit  într-o urnă a căderii în extază, în raport cu 
alteritatea nu mai sunt decît o spuză deasupra focului 
care arde mocnit.  Identitatea mea e alta acum. Suntem o 
jertfă a modului nostru de a visa cu ochii deschişi, îmi 
sugrează Anaforeea. De cîteva zile trăim în pilea lupilor, 
ne hrănim cu angoasa zeilor, sub protectoratul viziunii 
hilare asupra devenirii obiectelor. Uneori, pentru a scăpa 
de spaime şi de ideea de moarte, ne refugiem în 
concepte, aici ne simţim relativ liniştiţi, pentru  că 
raţiunea , nu de puţine ori,  acoperă vicios şi nesigur, 
realitatea. In muzeul natal, sub Pietricica,  am văzut nişte 
figurine rudimentare reprezentînd tineri care dansau cu 
mască de lup, gîndersc că aceste obiercte ar putea indica 
ritualuri iniţiatice ale unor războinici sau ceremonii 
sezoniere... Si azi, în Homiceni, de sărbătorile 
Crăciunului, tinerii poartă măşti de lup, urs, capră, fiară, 
care  parcă sunt desprinse din ritualul  unor timpuri 
anistorice. Măsura acestor creaţii se află în universul 
religios al vînătorului, în solidaritatea mitică dintre 
vînător şi vînat... Există în această lecţie un animal 
primordial, se citează, care ucidea oamenii pentru a-i 
transforma în carnasieri, vezi, tu, animalul este doborît 
în final, iar evenimentul este actualizat în ceremoniile de 

iniţiere...
Se decantează un mit original, îmi sugerează 

Anaforeea, războinicul sau vînătorul reactualizează 
mitul. Si cel care cîntă? întreb. Da, şi acela. Cei vechi spun 
că arta cîntatului şi-ar avea originea,  aici, în Tracia, ştii 
doar că pornind pe mare cu argonauţii,  Orfeu farmecă 
apa şi peştii cu lira sa. Orfeu este mitul,  el este luat pe 
mare de Iason,  pentru a acoperi cu cîntul său  
ademenirea sirenelor. Mitul vindecă, curăţă spaimele de 
zgura nenorocirilor, şi ne oferă firava anxietate,  cu care 
mergem mai departe, adică imboldul, pentru a descoperi 
faptul lînei de aur. Iarăşi Orfeu. Ce figură complexă şi 
complicată. 

Deşi Orfeu e de  sorginte apolinică, mi se şopteşte, în 
aburul mitic, în opoziţie cu dionisiacul, totuşi îl 
influenţează pe acesta, mitul orfic cadenţează misterele 
dionisiace, zeul coboară în Tartar, ca s-o culeagă de acolo 
pe Euridice... Asemenea,  Dionis, şi el are apetit pentru 
infern, coboară pentru a-şi recupera mama , pe Semele, 
pentru a fi dusă în Olimp. Ca mulţi artişti de geniu, 
Orfeu dovedeşte slăbiciune, nu rezistă să nu-şi privească 
iubita şi să se uite înapoi, astfel, că numai la un pas de 
lumina zilei întoarce capul. Biet Orfeu nebun de iubire, fi 
vei sfîşiat de menade pentru că ,  din introversia ta 
apolinică,  vei refuza să participi  la sărbătorile 
orgiastice...  O, Anaforeea, capul şi lira acestui prinţ, i-au 
fost aruncate în Hebrus, şi vor pluti pe ape pînă pe 
ţărmul insulei Lesbos...  Adevărat, am mai spus-o! 
Acolo, cine ştie, va fi  întîlnit-o  oare pe zeiţa Sapho, cea 
cîntătoare a iubirii în versuri. Cum,  altfel,  insula 
aceasta, uşor ironizată de timpul bezmetic al 
deşeretăciunii şi prejudecăţilor, nu va deveni leagănul 
poeziei lirice... Si de acolo, pe cer,  zeii cu Lira. O 
constelaşie cu nume de instrument muzical, sub semnul 
apolinic, al  iubirii...

Mysterion mă trimite către Demetra şi Eleusis,  şi 
către o altă myesis, adică inţiere. Îi văd pe acei mystes, 
laolată, dorititori de iniţiere, ştiu că vor fi supuşi încă de 
a doa zi purificării, iar în cea de-a treia zi vor participa la 
sacrificii. În ce-a de-a patra zi,  în procesiune va apare 
statuia Persefonei,  într-un kalathos ornat cu şerpi, care 
simbolizează coşul cu flori a zeiţei. Răpirea ei de către 
Hades e repetată acum în mod simbolic. Făclii şi oameni 
pe drumul de la Atena la Eleusis, ei poartă columna lui 
Dionis,  către noaptea cînd va avea loc iniţierea în 
mistere. Un iureş năvalnic, sacerdoţi mascaţi în sileni, 
nimfe, satiri, şi muzica fluierelor frigiene, şi a 
timpanelor, şi dansul monoton şi extaza... Învolbuarea 
supremă, pierderea de sine, intrarea în somnia perfectă, 
care divide carnea în spirit. Ce întîlnire,  Dionis îi declară 
Persefonei  că este ademenit de mirosul cărnii de porc.  
Vom spune că porcul era animalul de jertfă în timpul 
misterelor de la Eleusis. Aşa vom numi lucrurile în uşor, 
aşa ne vom putea desprinde de taină...  Sigur,  vom fi 
departe de frîngerea pîinii, de euharistrie, aceasta fi va 
lăcaşul nostru de spirit mult mai tîrziu, nu vom celebra  
moartea şi învierea lui Isus, ci vom fi mai aproape de 
Persephona, fiica Demetrei. Va fi obligată să fie soţia lui 
Hades, şi  va reveni pe pămînt,  alături de mama sa, dar 
va rămîne triburată întunericului şi lumii umbrelor. 
Deoarece  a apucat să mănînce sîmburele de rodie. În 
fiecare iarnă se va întoarce în Infern,  să petreacă o 
treime din an acolo. O plîng pe Demetra, iarna asta ne 
sfîşie cu gerul şi insolenţa zăpezii,  frigul ne-a măcinat 
oasele,în Nordul osuarelor noastre, oare cînd se va sfîrşi,  
ne întrebăm, chiar dacă peste pietrele din Eleusis, şerpii 
solari îşi leapădă pielea de aur.  O vom aştepta  pe cea 
sacrificată lui Hades, primăvara va veni, şi ne va arăta că 
sufletul e nemuritor... Ca şi credinţa.

Despre lucrurile prime (15)
Misterul

Vasile POPA HOMICEANU 

şi inteligenţă, încât e mai preferabil să ai în faţă 
asemenea poezie, decât cealaltă, redusă doar la rimă şi 
ritm. Citind versul – idee sau versul – viaţă e ca şi cum 
ai asista la ora plesnirii mugurilor, atunci când constaţi 
vioiciunea sevelor, alergând de jos în sus, apoi 
ramificat, atunci când intuieşti scurgerea iute a 
lichidului miraculos spre nodurile mici, acolo unde 
explodează viaţa. Ideea şi gândul circulă precum sevele 
copacilor. La Ioan Mânăscurtă întâlnim un alt mod 
poetic, e un fel de retorică asumată din care decurge 
tragismul fără de care existenţa umană n-ar mai fi ea, 
cea naturală, transmisă genetic şi îmbogăţită cu timpul 
suferinţei şi al tristeţei. „Ni se fac semne că şi pe 
pământ există ceva timp. Dar, ca să-l ai, trebuie să 
sacrifici convenţiile”; „Nu soarele răsare, răsărim noi în 
faţa soarelui”; „Ce întâmplare halucinantă: să nu fi 
văzut niciodată steaua şi să ai amintirea stelei? Să ai 
memoria întâmplării fără să fi participat la întâmplare, 
să poţi mărturisi fără să fi fost martor”, iată câteva 
exemple din „Curbura timpului”. Este autorul 
volumelor: Noi cu gândurile noastre, Bărbaţii 
Universului, Artefact, Mâine, când ne vom întâlni pe 
Pământ, Tăierea capului la care se adaugă Întoarcerea 
la ceva cu altceva. În esenţă, reflexiile sale poematice 
reuşesc să evadeze din metafizică şi să demonstreze că 
poate fi realitate sublimată, în care sensurile, deşi 
profund contemporane, se incorporează în viitorul 
ţintit. Au în vedere renaşterea viguroasă şi limpede a 
lumii, o recompensare ideală a omului prin tezaurul 
umanist dobândit. Versul e mai curând pulsul minţii şi 
nu al inimii iar sensul lui vibrează spre lumina lumii şi 
apoi spre lumea de dincolo. „Am în mine spaima morţii 
sufletului de dinaintea morţii trupului”; „Ieşiţi afară cei 
care pot ieşi, scoateţi capul afară cei care nu pot ieşi. 
Poetul trece pe stradă!”. Dar iar se întoarce la 
sentimentul tragic, aici mai ales cu valoare de 
avertisment: Nu vă muriţi singuri, sunt prea destule 
cele care vă mor în fiece clipă”. Itinerariul interior e 
unul al căutărilor de sine. Descinde din astfel de 
căutări, se află sub incidenţa presiunii destinului 
propriu, dezvoltă o lirică de idei, care, deşi au în prim 
plan elemente cosmice – soarele, stelele, curcubeul, 
Carul Mare, Orionul, ele revin pe Pământ, unde 
„Femeia care mă va iubi ca o nebună se va naşte de azi 
în o sută de ani”, unde întâlneşte şi istoria de la Cetatea 
Albă şi unde îl „doare neamul”. Uneori scrisul lui Ioan 
Mânăscurtă sugerează un timp incert când nu poţi avea 
decât o vagă impresie despre real, pentru că e mai 
confortabilă existenţa într-un timp al idealului, al 
visului. Te ademeneşte atunci o voce din neant care îţi 
inculcă o încredere instinctivă cu care te poţi apoi 
aventura şi în lumea reală.

Când mă plimbam pe frumoasele alei ale parcului 
vecin cu statuia lui Ştefan şi-mi apărea în faţă chipul 
încruntat al scriitorului, venind de undeva, poate de la 
Editură sau poate dintr-o zonă voit imaginară, simţeam 
o frenezie în exces, ceva provocator ascuns în cutele 
obscure ale fiinţei. În clipa următoare chipul i se lumina 
spontan, contrastant cu barba şi mustăţile ce-şi păstrau 
imperturbabil culoarea întunecată. Treceam la 
întrebările şi răspunsurile de rigoare. Mult mai târziu 
aveam să aflu despre logosul lui încredinţat hârtiei. 
Sunt gândurile în poeme sau versurile în idei sau 
cuvintele însufleţite. Ele accentuează alternanţa 
transcenderii formulei de a exista în fapte cu caracterul 
simbolic al textului. Scriitorul basarabean încearcă şi 
reuşeşte simbioza inteligenţei cu sensibilitatea într-un 
tandem inseparabil. În prezenţa gândului apare 
cuvântul, ca urmare a prefigurării rostirii articulate, 
apoi inteligente, fanteziste, cu har s.a.m.d. Lanţul este 
fabulos, de la gând la cuvânt, apoi la faptă, la operă, la 
viaţa trăită, cu sensul existenţial strâns legat de destin. 
Fiinţa se uită din când în când în trecut pentru a afla 
gândul şi cuvântul ce l-au însoţit cu credinţă, ca nişte 
adevăraţi şi nedespărţiţi prieteni.

Cei mai mulţi dintre poeticieni, în fapt 
teoreticieni ai discursului liric, spun că 
poezia înseamnă funcţiunea sufletească şi 
spirituală armonios arhitecturată, înainte de 
a fi rimă, ritm, măsură, sunet sau imagine. 
Conceptul este aplicat, într-o anumită 
măsură, şi prozei care poate fi a 
senzualului, senzaţiei, senzorialului, 
afectivului într-o derulare firească a acţiunii 
narative, ca la nuvelă sau roman. Şi nu 
numai. Scrisul de interferenţă e sortit 
eşecului sau are şansă şi de succes? Ne 
amintim că Cezar Petrescu a devenit de 
multe ori gazetar în opera sa. Mihail 
Sadoveanu a refuzat să semneze articole de 
fond la „Adevărul” sau la „Opinia” pentru 
a nu-şi influenţa „observaţiile de scriitor”.

Ioan Mânăscurtă este publicist, prozator 
şi poet. Cele mai multe dintre poemele lui 
sunt „fulguraţii reflexive”, fără rimă, ritm şi 
muzicalitate, acestea înţelese ca forme 
prozodice clasice, în schimb dospesc de idei 
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Pentru subiect - pentru cel ce se bazează -, tocmai 
egalul cu valoare operaţională de felul începutului 
pulsează vital cu puterea perseverenţei spre a atinge 
împlinirea de sine, de felul lui „este”, şi, deopotrivă, 
spre a stinge litigiul artificios creat şi întreţinut dintre 
„a fi” şi „a avea” („posesie”, post-esse, a fi după, a te 
reduce la obiectele posedate) din hibridul de felul lui 
„ex-istă” (ex-este, ceva ce e în afară), care defineşte în 
chip pragmatic istoria, ca istorie de piaţă, conform 
căreia: timpul nu trece, ci doar schimbă; în acest caz, 
dacă schimbi ceva pe ceva-altceva - mai ales în mod 
resentimentar, talionic -, produci timpul, timpul pur şi 
simplu, trecerea.

Ţinând cont de principiul „timpul înseamnă bani”, 
se pune problema conservării timpului - acestei 
dimensiuni a materiei şi energiei -, sau poate a 
conservării de către timp, în timp deci, a spaţiului. O 
strategie a globalizării: în exces, până la inflaţie, se bate 
şi se scoate pe piaţa de schimb monedă, care 
„înseamnă” spaţiu, ceea ce ex-istă, „a avea-a fi” în 
afară. (A miza pe spaţiu e a miza pe timpul succesiv, 
care prin simultaneitate-explozie se exteriorizează, se 
face spaţiu - piele a exploziei - tot mai mare, palpabilă 
inflaţie a timpului, a celui care, uluitoare succesivitate, 
ca şi banii, ceva redus la semn, nu are proprie valoare 
de întrebuinţare, nu satisface direct o anume nevoie de 
a fi a omului, precum un măr, o maşină, din contra). 
Astfel cu bani - timp-spaţiu comprimat şi dresat, până 
la fanatism, terorism, gata să explodeze - tocmai că se 
vinde şi se cumpără, sistematic se uzurpă timpul cu 
aşezare, cu temei, cel cu spaţiu propriu-lăuntric, adică 
timpul reflexiv (având pentru om proprie valoare de 
întrebuinţare: a cunoaşte şi deopotrivă, consistent, a fi, 
de felul lui „este”), dar tocmai spre a-l preface în timp 
succesiv, spre a manipula şi ameninţa omenirea cu 
numărătoarea inversă, cu însuşi sfârşitul, apocalipsa, 
când timpul (stors de măduvă până la imaginea-
reclamă, magie concurenţial apocaliptică) nu va mai 
produce spaţiu (confiscat, globalizat fiind), când omul - 
aciuat în timp succesiv - nu se va mai simţi „acasă”.

În acest caz, „timpul înseamnă bani, dar şi sfârşitul”. 
Scopul pieţei, obiectul tuturor obiectelor de schimb e 
timpul. Sub forma oricărei mărfi, se tranzacţionează 
timpul, însăşi fluidizarea, volatilizarea, propria valoare 
de întrebuinţare a banilor: schimbarea omului şi 
omenirii într-o specie de schimbanţi, de mutanţi.

De aici deducem că piaţa de schimb - cu funcţia de 
co-întreg al planetei - e (la nivelul subiectului uman şi 
al umanităţii) con-ştiinţă unică cu plural devastator, a 
globalizării, e agora democratic-pragmatică, 
negustorească şi fără de propriu gust, fără de proprie 
valoare de întrebuinţare, în stare să nege însăşi 
evidenţa, ceea ce cu-adevărat este, pentru a putea mai 
lesne uzurpa şi cumpăra, poseda. „Conştiinţa cu 
plural” - de felul hybris-ului (gr., amestec, monstruos) - 
se dovedeşte proprie unui posedat de posesie, de a 
poseda cât mai mult, fără de măsură, totul.

Insul posedat de a poseda intră în categoria 
antieroului, anticivilizatorului. El nu numai că 
„fiinţează după”, adică este apreciat a fi el însuşi în 
funcţie de lucrurile pe care mai înainte şi le-a însuşit, le 
posedă, dar el şi „gândeşte după”. Ca orice posedat, 
reptilă impulsivă, el anti-gândeşte, nu lucrează 
dimensiunea sacră a unităţii, a simplităţii, a fiinţării cu 
sens, şi nu doar cu semne. (Semnul pe care Dumnezeu i 
l-a pus lui Cain - ucigaşul fratelui său, Abel - ca semenii 
să-l alunge, să nu-l aleagă în fruntea lor, semnul acela 
era în Cain, iar Dumnezeu nu a făcut decât să i-l pună 
pe el, la vedere.) Cel posedat de a poseda nu ante-
gândeşte, nu „gândeşte înainte” (gr., Prometeu), el nu 
percepe, nu are capacitatea pre-sintetizatoare a ceea ce 
numim „a pune un nou şi bun început” pentru semeni, 
iar ceea ce, prometeic, promite semenilor el nu 
realizează, doar neagă realitatea, adevărul, habotnic 
negustoreşte ca orice politician fără de scrupule, spre a 
avea succes, a se instala (însuşindu-şi tot spaţiul 
locuibil, globul) în chiar timpul devastator-succesiv. 
Cum se vede, în agora - pe piaţa de schimb - a 
globalizării democratic-arogante se pare că nimeni cu-
adevărat nu gândeşte înainte; omul şi omenirea 
agonizează, ne-o dovedeşte criza totală - nu numai 
economică, ecologică, ci şi spirituală - în care planeta a 
intrat.

Felul de a gândi înainte al negustorului: să nege 
realitatea, adevărul (pentru a le falimenta, a le lua pe 
nimic, ca pe un aşa-zis dar); e forma lui de a crede în 
ceea ce este aici şi acum, în ceea ce e viu (inspiră şi 

expiră) în vânzare-cumpărare.
Pentru alesul-negustor, pentru politicianul veros al 

democraticei economii de piaţă, orice există există 

pentru a fi schimbat - inclusiv fiinţa umană, umanitatea 
-, orice e de vânzare-cumpărare, e marfă, deci şi fiinţa 
umană. Într-un cu totul alt fel e cuantificat timpul, el 
fiind fără de spaţiu lăuntric propriu, fără 
consubstanţial-proprie unitate de măsură. Atât sub 
forma trecutului, cât şi a viitorului, timpul e istoricizat 
ca prezent, mai exact: ca timp de schimb - prezentul 
fiind ceea ce tocmai a şi trecut, ce încă n-a venit: un gol, 
absoluta lipsă de spaţiu unde se poate produce numai 
timpul succesiv, şi încă în exces, exploziv, unde-când cu 
succes se produc bani, cât mai mulţi bani.

De remarcat faptul că democraţia consumistă şi 
autoconsumistă e un regim politic cu vocaţia 
prezentului - evocare a prezentului -, căci nu se 
vorbeşte de globalizare decât ca prezent, ca globalizare 
nu numai a planetei, a spaţiului, ci şi (mai ales) a 
timpului, iar trecutul şi viitorul globalizează în prezent, 
ca şi cum - contrar fizicii moderne - am trăi cu toţii, 
indiferent de poziţia şi viteza proprii, în aceeaşi clipă 
(globalizarea fiind identică cu „cliparea”, 
simultaneizarea omului şi omenirii). Dar să nu pierdem 
totuşi miezul „relatării de la faţa locului, a se citi: de la 
faţa timpului”: prezentul se face istorie, ba încă istorie 
în exces, mănoasă şi mânioasă inflaţie, căci pe câmpul 
de bătălie al concurenţei-eficienţei cu-adevăvărat se 
moare, se fac cele mai oribile, evident în direct, la 
lumina rampei, a sticlei-plasmei televizorului, crime. În 
spectacolul indiferenţei-fatalităţii generale, ucişii au rol 
de spectatori, iar ucigaşii aşteaptă, cu vizibile emoţii, 
aplauzele.

Însă mesajul clar al istoriei, prin definiţie, „clasice” 
(perpetuă legătură cu începutul şi totodată punere a 
unui nou şi bun început, a unui prezent cu viitor, spre 
un „dincolo” altul decât o repetare a trecutului) sună: 
omul nu doar „ex-istă”, nu e făcătură, un făcut, amestec 
dintre a fi şi a avea, ci el „este”, e născut, unime din doi 
(diferiţi părinţi, precum trecutul şi viitorul), el e aldoilea. 
El, subiectul - întrupare a prezentului - e alesul, cel cu 
simplitatea (smerenie ontologică, lui nu i se spune 
„îndoitul”, cel ce e din doi, de două ori) a nobleţii, cel 
cu valoare spirituală (astfel aldoilea tinde a fi doar 
doimea, jumătatea, după cum Treimii - pe orizontala 
sinonimică treimea fiind a treia parte din întreg - nu i se 
spune „Întreitul”).

Identificăm aici „timpul pieţei, al schimbului”, timp 
succesiv-pragmatic, spre deosebire de „timpul 
începutului, al genezei”, timp reflexiv-generos, 
ontologic. Piaţa e ceasul lumii în care trăim, cel care 
măsoară pragmatic (prin lucruri, spaţiu cuantificabil) 
distanţa dintre clipă şi clipă, dintre semen şi semen. Ba 
încă, piaţa, ceasul etalon al lumii postmoderne, măsoară 
distanţa în clipă, în semen, legiferează distanţarea 
sinonimă vânzării-cumpărării clipei şi semenului, mai 
exact: confiscă spaţiul lăuntric timpului reflexiv numit 
clipă dintre două clipe strict succesive, numit semen 
între semeni diferiţi, adică persoane. Pentru omul 
devenit pur şi simplu negustor şi schimbător, devenit 
marfă, mutant, nimic şi nimeni nu poate fi mai 
profitabil decât timpul, decât semenul său.

Cu credinţa în imaginea-reclamă şi dând vârtos cu 
piciorul în limba care ea însăşi gândeşte - aflată de-a 
curmezişul noii istorii -, negustor-politicianul îşi 
rumegă propoziţia sa de credinţă, credo-ul său: 
„Timpul meu, semenii mei sunt banii mei, puterea 
mea.” Nu întâmplător unii semeni ai noştri sunt mai 
bogaţi, prea bogaţi, iar alţii sunt mai săraci, prea săraci. 
Vizibil de la firul smeritei ierbi: cel ce nu-şi este semen, 
are demon, adică lăuntrică dihotomie-dihonie, dihanie-
jivină, nestăpânită fiară ce vrea să stăpânească între el şi 
el însuşi, peste lume.

Socrate ne aminteşte că din când în când venea la el 
daimonul, cel care îi spunea „ce să nu facă”, tocmai ca el, 
înţeleptul, să nu se facă (întreg din părţi, posesiv), ci să 
se nască, pe sine întreg (întreg din întreg), trăind în 
înţelegere, în întreg, cu semenii. Poate după o astfel de 
vizită hâtrul personaj - a cărui chelie părea să se lase 
fără oprelişte peste faţa cârnă - putea spune cu uşurare 
că în lume sunt atât de multe lucruri de care el nu are 
nevoie, că-i liber chiar şi de el, ca şi cum nu ar fi sub cer, 
ci în cer (dar poate că cerul nu e decât chelia lui, faţa lui, 
nu e decât daimonul ce ne face să ne întâlnim cu noi 
înşine, faţă către faţă, ca înşine să „gândim înainte” ce 
avem folositor de făcut). Cu duh de cercetare şi chiar de 
certare, bucuros şi curios ca un copil (care-şi zornăie 
jucăria, pentru care un băţ devine cal) se arăta el când 
în piaţă cuvântul „măsline” se făcea măsline, acele 
măsline pentru care tocmai negociau nişte concetăţeni. 
Întotdeauna cuvintele înţeleptului au gust, acel saţ-
saţiu, acel spaţiu lăuntric timpului reflexiv (clipă între 
două strict succesive clipe, în care cu tine însuţi să te 

întâlneşti), fără de care nici nu s-ar mai putea accede 
la un alt şi înalt nivel de realitate.

De faţă cu noua realitate a lipsei de bun-gust a 
negustorilor-politicieni, denunţăm globalizarea 
spaţiului din timpul reflexiv, noua ideologizare, 

standardizare cantitativă a calităţii. Noii mutanţi - 
constituiţi în anti-specie - vor să-şi vândă unor stranii 
genii, venite evident din afara Creaţiei, părinţii, zeii, 
însăşi Creaţia.

Centrat pe acerbul interes (al lucrurilor cu statut de 
mărfuri), pragmatismul revendicativ preface timpul în 
spaţiu, iar spaţiul (fizică distanţă, piaţă între clipe-
lucruri obligatoriu succesive), la rândul lui, preface 
timpul în pur şi simplu schimb (de piaţă). Cu alte 
cuvinte, „spaţiul-timpul” nu e altceva decât piaţa de 
schimb. Această categorie-realitate a fizicii o regăsim 
adesea în ipostasul banului, cu aură de cinic erou 
civilizator, cu succes în exces la nou, drept lider „liber-
democratic”. În acest caz istoria se confundă cu 
negustoria consumistă, devine bulversare de 
revendicări, de drepturi fără de îndatoriri.

Negustorii care se dau drept popor ales sunt cei care 
se dedau la a-l vinde şi pe Dumnezeu - marfa absolută 
şi câştig absolut. Sunt cei ce mereu îşi scriu-prescriu-
rescriu, îşi negociază, istoria, astfel din istoria lor fac, şi 
pentru „ceilalţi”, cetate şi scriere sfântă, certificarea în 
absolut. În fapt divinitatea ei n-o vând, din varii 
motive: ori că nu vor să scadă nimic din preţ - ceea ce ar 
însemna sacrilegiu -, ori că nu cedează din calitatea lor 
de „aleşi” (în comerţul „divin” prozeliţii lor nu-s decât 
victime, de aceea propriu-zis acest tip de aleşi ei nu fac 
prozeliţi habotnici, secon-hand, mai papi decât papa), 
ori că, după Creaţie, divinitatea, aflată în binemeritată 
odihnă, nu mai poate crea decât bani, se transformă în 
maşină de făcut bani, minune pe care ei nu s-ar 
încumeta pentru nimic altceva în lume s-o piardă din 
mână. În odihna postcreaţiei, nemaivorbind-
nemaicreând, din sforăitul divin - pe care aleşii, precum 
Pithia în transă, îl interprezează cum ştiu ei, pentru 
interesul lor - ies pe bandă banii zornăitori, cu 
nemiluita, aur peste aur. Poporul alchimic-negustoresc 
se vrea poporul nou ales, cu pretenţia de-a fi mutanţi 
divini, gata să stoarcă - cu suprazelul profesionistului 
divin - laptele şi mierea, din însăşi măduva lumii.

Şi tocmai, exacerbata posesie - de felul râsului, 
acelui animal care vînează, ucide mai mult decât are 
strict nevoie ca să mănânce, surplus care evident  se 
transformă în bani, căci banii propriu-zis nu-s de 
mâncare - constituie, de când lumea, apucătura 
mutanţilor, negustorilor: de a-şi confecţiona, de a-şi 
face istorie, tocmai ceea ce ei „nu sunt şi nu au”. Cum ?

Întotdeauna negustorii, acest fel de aleşi, de 
strămutaţi din ei înşişi, se dau drept victime ale 
celorlalţi, majoritarii, peste care - ca şi cum ar vrea să le 
facă binele, chiar şi cu forţa - s-au dus. Căci e greu să fii 
un popor numai din negustori, la el acasă - nici o ţară 
din ţărână nu l-ar putea cuprinde, ea s-ar întinde 
lăuntric până ar crăpa, ei negustoreşte luându-şi lumea 
în cap, cu gând s-o cârpească la întoarcere cu toată 
lumea, s-o globalizeze. După cum îi e greu să fie, la el 
acasă, un popor de judecători. De aceea ei au preferat şi 
preferă să plece - cu dreptatea, istoria lor scrisă şi 
rescrisă - în toată lumea, să fie minoritari în ce priveşte 
creaţia, dar majoritari în ceea ce priveşte banii. Desigur, 
în măsura în care sunt trataţi cu aceeaşi măsură cu 
majoritarii, ei îşi răcnesc pe piaţa - atinsă de negustorită 
- a drepturilor nedreptatea ce li se face, că ei sunt 
„aleşi”, iar nu culeşi. Dreptatea lor se vrea supra-
dreptate. Au piaţa la mână, ca pe-un ceas, pe care îl 
întorc, îl fixează, pentru orice, la preţul pe care-l vor ei. 
Ei sunt deja, aici şi acum, evaluatorii, judecătorii lumii 
puse pe banca acuzării la Judecata de Apoi. Tocmai, 
negustorii se vor judcătorii acestei lumi batjocorite în fel 
şi chip.

Dar omul nu doar „există”, nu îşi face, cu posesivă 
violenţă, jocul şi norocul, pentru „a avea” - cu marca 
diversităţii şi adversităţii - istorie, distanţă, spaţiu rigid 
între el şi „celălalt”; el „este” - cu marca unităţii şi 
unicităţii - istorie vie, durată. El este în sine şi 
deopotrivă în celălalt, e articulare şi deopotrivă valoare.

Purcedere, subiectul, ca mijlocitor şi totodată 
întrupare - a fi un „între” -, cu consecvenţă probează 
mergerea cu suport propriu, buna măsură. El e a fi cu 
loc propriu, în câmp gravitaţional, e a fi şi a avea acasă 
(nu doar a avea casă), e fiinţa cu cuget, cu spirit de 
discernământ, proprie determinare, e cel cu chip 
propriu, în stare a vorbi limba care ea însăşi gândeşte, 
limbă nu doar a succesivităţii, ci şi a reflexivităţii 
timpului, a sincerităţii consistente, ontologice. Ca 
durată şi totodată valoare, limba e acasa omului, spaţiu-
timpul lui propriu. În constituirea identităţii 
subiectului, egalul cu valoare operaţională, de lucru - 
de felul mereu-începutului -, coagulează durata şi 
valoarea în care viază (mai mult decât un simplu 
criteriu) ceea ce numim „dincolo”.

Ca durată - mergere şi deopotrivă aşezare -, 
întâlnirea cu „celălalt” se face pentru subiect o întâlnire 
cu el însuşi, din care învaţă. Fără a cultiva durata, 
timpul reflexiv, iată că ea, istoria - cu accent pe timpul 
succesiv -, nu devine limbă învăţătoare, comunicare şi 
comuniune.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme

Aprilie 2010

12. Globalizarea, confiscarea spaţiului 
lăuntric timpului reflexiv
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philosophia perennis

Cristina-Maria FRUMOS

ut pictura poesis

Piesele dramatice ale lui Jean-Paul Sartre (1905-
1980) sunt considerate de critică drept încercări de a 
inaugura un nou stil în scrierea teatrului ori de a 
contraria audienţa printr-o modalitate inedită de 
prezentare a experienţei umane. O primă experienţă a 
dramaturgului francez cu modelul antic o reprezintă o 
compoziţie intitulată Bariona (1940), în care el a creat 
un mit al libertăţii pentru prizonierii războiului pe 
câmpul de concentrare, ultima experienţă de acest gen 
fiind Troienele (1964), scrisă pentru Teatrul Naţional 
Popular. Între aceste două încercări de mit modern, 
Sartre va scrie alte nouă piese originale în care un 
număr redus de personaje evoluează în situaţii care le 
solicită alegeri intolerabile: Muştele (1943), Cu uşile 
închise (1945), Morţi fără îngropăciune (1947), Mâinile 
murdare (1948), Diavolul şi bunul Dumnezeu (1951), et c.

Cercetătorul Lucien Goldmann, în studiul The 
Theatre of Sartre, (ed.W. L  McBride, 1997) procedează 
la o etapizare a operei literare şi filosofice a lui Sartre, –  
al cărui sistem de gândire e centrat pe libertatea 
absolută a fiinţei, – distingând patru perioade 
succesive, între care teatrul scriitorului ocupă cea mai 
mare parte a celei de-a treia şi reprezintă expresia 
complementară a celei de-a doua perioade, 
existenţialiste, marcate de scrierea teoretică Fiinţa şi 
neantul (1943). Astfel, piesa Muştele accentuează asupra 
relaţiei dintre alegerea liberă şi rezultatul ei efectiv. 

În general, abordările critice referitoare la piesa la 
care ne referim urmează diverse unghiuri de 
observare, dintre care le notăm pe cele mai inedite: a) 
considerarea piesei drept vulgarizare a poziţiilor 
filosofice elaborate anterior de Sartre; b) revelarea 
influenţelor din filosofia lui Nietzsche asupra operei 
sartreene; c) perspectiva depreciativă conform căreia 
Muştele este fie o pastişă, fie e prea filosofică spre a fi şi 
o bună creaţie dramatică; d) notăm, de asemenea, 
rezistenţa unor critici la lectura piesei lui Sartre în 
relaţie cu opera sa filosofică. Dar una dintre abordările 
curente – aducând, de altfel, un vădit prejudiciu 
criteriului estetic în valorizarea operei literare – insistă 
asupra impactului strict contextual al piesei în discuţie, 
datorită „pasului” pe care Sartre îl face pe această cale 
în realitatea politică a vremii sale. Din această optică 
privind lucrurile, piesa Muştele ar fi fost scrisă pentru 
un moment particular al istoriei, ca exortaţie pentru 
rezistenţa la opresiune, motiv pentru care a fost 
considerată o „piesă de circumstanţă”. Notăm că în 
1943 francezii se aflau sub ocupaţie nazistă şi sub 
cultul lui mea culpa pe care partizanii colaboraţionişti 
au căutat să-l întipărească în conştiinţa lor. În atare 
context politic, piesa dramaturgului poate fi citită în 
cheie alegorică după cum urmează: Egist e asimilat 
invadatorului german; Clitemnestra reprezintă 
colaboraţionistul francez; Oreste e „rezistentul”; 
Jupiter simbolizează comandamentul „moral” pe care 
nazismul l-a impus celor ocupaţi, ca lege absolută, în 
vreme ce Electra reprezintă pe cei care s-au opus 
mentalităţii Vichy, dar cărora le-a lipsit puterea de a 
traduce revolta lor în acţiune concretă. Crima lui 
Oreste, în cadrul politic prezentat, devine 
comprehensibilă: el a ucis nu doar pe germanii nazişti, 
ca Egist, ci şi pe sabotorii francezi, afiliaţi nazismului – 
gen Clitemnestra. Făra îndoială că piesa permite o 
pluralitate a poziţionărilor critice, cu condiţia situării 
permanente în orizontul de referinţă al obiectului. 
Totuşi, absolutizarea lecturii şi interpretării în cheie 
alegorică a laturii politice a piesei nu justifică, singură, 
viabilitatea estetică a acesteia.

Poate cel mai surprinzător exemplu de distanţare 
de legenda clasică – deşi menţine oarecare unitate cu 
aceasta – îl reprezintă schimbarea completă şi radicală 
pe care dramaturgul francez o operează asupra istoriei 
Orestiei prin piesa Muştele. Aici el ilustrează concepţia 
existenţialistă asupra libertăţii prin intermediul eroului 
care era cîndva, şi a rămas pentru mult timp, 
personificarea ne-libertăţii prin excelenţă. Eva 
Kushner, în sudiul Greek myths in modern drama: Paths 
of transformation (ed. Strelka J., 1980) observă că nimic 
nu poate fi mai diferit de Eumenidele lui Eschil decât 
Muştele lui Sartre, prin aversiunea sa cu privire la 
acceptarea vreunei vini, ca urmare a unui act criminal 
liber ales – în termeni juridici actuali, „omor cu 
premeditare.” Conceptul de destin, înţeles fie în 
maniera ontologică a grecilor, fie în cea psihologizată a 
lui O'Neill, contrazice ideea responsabilităţii omului în 
raport cu mersul propriei vieţi. Sarte, în schimb, alege 
să impună în locul tradiţionalului Oreste, victimă a 
destinului, un personaj nou, ca expresie a libertăţii 
interioare – imperativ moral absolut. Optând pentru 
un mit cum este cel al urmaşilor lui Atreu, un mit care 
vorbeşte despre tragica ne-libertate a acestora, Sartre 
intenţionase, probabil, să accentueze tocmai aceasta 

distanţă cronotopică extremă dintre Oreste al său şi 
cel eschilian.

În utilizarea mitului clasic, piesa aduce ceva din 
modelul mitului literar specific, consacrat prin Cocteau 
şi Giraudoux. Au fost stabilite, de asemenea, o serie de 
confluenţe ale operei dramatice sartreene – fie la nivel 
de situaţii, fie la nivel de atmosferă ori în privinţa 
opţiunii pentru anumite tipuri de personaje – cu texte 
ale lui Shakespeare şi Dumas, cu drama romantică şi 
cu melodrama clasică a secolului al XIX-lea. În acest 
sens, Ph. Thody, în Sartre (ed. W. L. McBride- 1997) 
apreciază că teatrul lui J.-P. Sartre pare mai curând 
tributar teatrului secolului al XIX-lea, decât celui 
marcat de pana lui Ionescu ori Beckett: „Precum Shaw 
ori Ibsen, Sartre prezintă publicului său serii de 
probleme şi idei care sunt formulate raţional şi a căror 
apreciere depinde mai mult de intelectul spectatorului, 
decât de imaginaţia sa.” 

Creionarea relaţiilor interumane care emerge din 
piesa lui Sartre se realizează în lumina unei lupte 
continue pentru control mental şi spiritual, fiecare 
personaj căutând să prindă în capcană libertatea 
celuilalt.

Unul dintre cei mai notabili critici ai operei 
scriitorului francez, Robert Champigny, în Sartre and 
Drama (1982) aşază piesa Muştele în relaţie de 
complementaritate cu eseul filosofic Fiinţa şi neantul, 
din care răzbat ecouri imposibil de ignorat. Astfel, 
vorbind despre bruscheţea luării, de către Oreste, a 
deciziei de a rămâne în Argos şi de a făptui crimele, 
criticul subliniază maniera impersonală în care aceasta 
ia naştere: S-a năpustit asupră-mi libertatea, afirmă 
personajul (act III, s. II). În Fiinţa şi neantul omul e 
prezentat drept conştiinţă a fiinţării – „fiinţa-pentru-
sine”-şi nu atât ca fiinţă conştientă – „fiinţa-în-sine”. 
Conştiinţa e cumva impersonală. Pe de altă parte, 
decizia luată brusc de Oreste corespunde, conform 
liniei de gândire menţionate, modului temporalităţii 
din eseul filosofic citat.  Spre deosebire de durata 
bergsoniană, temporalitatea lui Sartre este discontinuă; 
aceeaşi concepţie asupra temporalităţii e împrumutată 
lui Oreste, trecutul său reflectându-se în conştiinţă în 
mod discontinuu. La mai bine de două veacuri de la 
publicarea lucrării Fiinţa şi neantul, şi tot atâţia de la 
prima reprezentare a Muştelor, Sartre scrie în eseul său 
autobiografic: „(...) aplecam trecutul în faţa prezentului 
şi pe acesta în faţa viitorului, transformam un 
evoluţionism liniştit într-un catastrofism revoluţionar 
şi discontinuu. Mi s-a spus, acum câţiva ani, că 
personajele mele iau hotărâri în mod brusc şi dintr-o 
criză, că e suficient o clipă, de pildă, pentru ca Oreste 
din Muştele să se convertească. Fireşte: din cauză că le 
fac după chipul meu; nu cum sunt eu, fără îndoială, ci 
aşa cum am vrut să fiu.

Prin piesa la care ne referim, Sartre exploatează 
polivalenţa mitului literar al lui Oreste orientat de trei 
mize: artistică, datorită prezentării dramatice a unei 
situaţii umane care prin faptul înveşmântării mitice 
capătă semnificaţie universală; filosofică, afirmând o 
valoare umană nouă – libertatea, ca modalitate a 
Dasein-ului de a fi în lume; politică, miză de altfel 
circumstanţială, asupra careia însă, preferăm să ne 
exprimăm cu rezervă. Opţiunea dramaturgului pentru 
mitul de o perfecţiune tehnică şi o transparenţă 
desăvârşite aduce cu sine o resurecţie a scenariului 
tradiţional la nivelul unor elemente structural-
tematice: răzbunarea şi motivaţia care o justifica sunt 
substituite de actul liber ales al crimei, iar ispăşirea o 
priveşte numai pe Electra. Sartre suprapune, prin 
Oreste al său, o individualitate unei idei – ideea de 
libertate care se descoperă pe sine în mod perfect. În 
calitatea sa de „fiinţă-pentru-sine” liberă a-şi realiza 
esenţa în mod conştient, Oreste devine expresie a 
libertăţii umane şi a alegerii responsabile într-o ordine 
revizuită. S-a spus că Sartre este creatorul unui nou mit 
– mitul libertăţii – întreaga sa operă, literară şi 
filosofică, servind drept mărturie în acest sens. Impus 
prin anularea mitului Zeului-Tată, mitul libertăţii 
prezintă, în viziunea noastră, afinităţi pe linia 
semnificaţiilor si a implicaţiilor mai larg culturale, cu 
mitul faustianismului de tip filosofic „al cărui termen 
corelativ este un profil antropologic construit pe alte 
principii decât cele ale moralei creştine”. În spiritul 
reconsiderării nietzscheene a valorilor, vorbim aici 
despre un mit faustic centrat pe virtuţi noi, anticalofile, 
despre un Faust-Oreste „animat de optimizarea 
existenţei istorice în ansamblul său, dar şi de 
îmbunătăţirea condiţiei umane.” 

Considerăm, aşadar, că teoria libertăţii ilustrată de 
destinul lui Oreste din piesa Muştele reprezintă un 
reflex al unui mit de circulaţie mai larg culturală, 
faustianismul european. În acest orizont al 
argumentării, mitul noului Oreste se confundă cu ceea 
ce critica numeşte „mitul libertăţii”. Libertatea nu e o 
fiinţă, în termenii gândirii lui Sartre, ea este însăşi fiinţa 
omului, adică neantul său. Omul e „gol”, există ca 
neant. Or' aici se naşte libertatea. Dacă omul ar fi 
conceput ca „plin”, cu greu s-ar putea găsi regiuni 
psihice în care să fie liber: „Libertatea nu are esenţă (...) 
despre ea ar trebui spus ceea ce Heidegger spune 
despre Dasein în general: In ea existenţa precede esenţa.” 

Jean-Paul Sartre – Muştele, sau 
noul mit orestean

Urmaşi ai unui raţionalism atoatebiruitor şi ai unui umanism 
"fără frontiere", obişnuim să privim cu detaşare şi condescendenţă 
domenii peste care prea multe decenii de materialism şi înstrăinare 
au aşternut tăcerea şi praful, prea puţini contemporani mai avînd 
aplecare spre domenii de profundă spiritualitate. Unul dintre acestea 
este alchimia, văzută în continuare ca un neîncetat exerciţiu de 
transmutare a metalelor, ca o veşnic sortită eşecului încercare de a 
obţine aur din plumb. Cine se mai osteneşte să urce alchimia pe 
soclul cuvenit? În România nu au existat preocupări în domeniul 
alchimiei, nici a celei practice, nici a celei spirituale. Nici atunci cînd 
chingile ideologice au cedat, în primii ani editorii nu avut un 
program de traduceri. De cîţiva ani, Editura Herald caută şi reuşeşte 
să recupereze interesul cititorului român pentru domenii pe care 
încă mulţi le consideră "exotice": alchimie, hermetism, philosophia 
perennis, cabală, numerologie.   

    Una dintre aceste colecţii este Quinta essentia, care, fără a 
număra încă multe titluri, se impune ca una de referinţă pentru cei 
preocupaţi de domeniile sus-amintite. Şi nu este un lucru uşor de 
realizat într-o lume ca a noastră (aici spectrul înţelesurilor este în 
vastitatea sa!), dar mai ales pentru că traducerea unor lucrări scrise 
în perioada dintre lumea medievală şi zorii lumii moderne ascunde 
multe capcane, pe care traducătorii nu numai că trebuie să le evite, 
dar trebuie să aducă un plus de clarificare şi pentru cititorul mai 
puţin familiarizat cu respectivul domeniu. Fără a exagera, întrucît în 
limba română nu s-au tradus niciodată lucrări de alchmie, 
traducătorii de astăzi fac muncă de pionierat. 

    Unul dintre personajele interesante 
ale alchimiei medievale este Nicolas 
Flamel, copist, anticar şi alchimist francez, 
autor al cîtorva lucrări, dintre care două au 
fost recent traduse în limba română: 
Cartea figurilor hieroglifice şi Dorinţa 
dorită, Herald, 2009, traducere, cuvînt 
introductiv şi note Marius Cristian Ene.  
Nu insistăm, întrucît este frumos redată în 
introducere, asupra întîmplării care i-a 
schimbat viaţa, cumpărarea unui 
manuscris curios şi îndelunga căutare a 
unui tălmaci, pentru ca apoi Flamel să se 
consacre scrierii unei cărţi -Cartea figurilor 
hieroglifice- pentru cei care doresc să 
urmeze calea ilustrată de enigmaticele 
figuri ale cărţii lui Abraham Evreul, care 
cuprinde relatarea căutărilor sale pentru a 
descifra figurile, căutări care culminează, 

ca într-un adevărat parcurs iniţiatic, cu o călătorie la Compostella, 
locul sacru al pelerinajului creştin medieval. Dar nu numai călătoria 
sa este un semn al esoterismului, ci şi "ascunderea" unor semne sub 
"văluri", semnele pictate de Flamel pe un arc al cimitirului 
Inocenţilor din Paris putînd fi citite în dublă cheie, după capacitatea 
şi cunoaşterea celui care le vede: misterele Învierii, pe de o parte, dar 
şi "toate operaţiile principale şi necesare ale Lucrării". Urmează 
interpretările teologice şi filosofice care pot fi date hieroglifelor, apoi 
rînd pe rînd Flamel face consideraţii asupra celor opt figuri. În 
opusculul Dorinţa dorită, Nicolas Flamel face o sinteză a 
cunoştinţelor alchimice din vremea sa, dovedind, dacă mai era 
nevoie, că munca de anticar şi copist era sursa de venit, iar alchimia 
marea iubire spirituală.

     "Toţi cei ce doresc să aibă adevărata 
cunoaştere a marii ştiinţe a artei filosofiei 
trebuie să studieză această carte şi să o 
recitească de mai multe ori, şi astfel vor 
dobîndi lucrul atît de mult rîvnit". Cu 
aceste rînduri se deschide una dintre 
lucrările de referinţă ale alchimiei 
Renaşterii: Rosarium Philosophorum 
(Grădina Filosofilor), Herald, 2008, 
traducere de Ramona Ardelean. Este un 
îndemn la a asculta cuvintele filosofilor 
din vechime, care dincolo de inerentele 
controverse, au desluşit armonioase 
legături între Materie şi Formă, între 
Natură şi Spirit. Sub forma unor 
intervenţii aparţinînd unor filosofi sau 
alchimişti, a unor extrase din alte cărţi, 
Rosarium caută să desluşească sensul 
ascuns al celor 20 de gravuri în care sînt încifrate tainele lumii, 
simbolurile alchimice, operaţiile alchimice, într-o încercare de a 
descoperi starea superioară a lucrurilor, de a arăta coerenţa lumii şi a 
vieţii, coerenţă care se arată celor care ştiu să citească semnele 
văzute, dar care pentru unii rămîn ascunse, la fel cum şi Piatra 
rămîne ascunsă chiar dacă celebra formulă alchimică este larg 
cunoscută :Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum 
Lapidem.

Repudiată de unii, adulată de alţii, alchimia continuă să 
fascineze, să inspire poveşti şi romane, din care transpare o alchimie 
uşor caricaturizată, care are impact decisiv asupra publicului larg. În 
ciuda deformărilor şi criticilor la care a fost supusă, alchimia îşi 
dovedeşte statornicia pentru că lucrează pe un alt plan decît ştiinţa 
empirică modernă. Ştiinţa modernă îi răpune în eficacitate pe 
legendarul Zosim şi pe descendenţii săi, dar alchimia trimite la un 
alt mod de a privi lumea, iar dificultatea textelor alchimice stă în 
starea de spirit pe care o cere cititorului "puţin obişnuit să evolueze 
simultan pe un dublu registru, sensibil şi inteligibil, după imaginea 
unei arte căutînd continuu între Cer şi Pămînt, materie şi spirit, 
punctul de echilibru ferind alchimia de a fi unilateral materialistă 
sau spiritualistă", spunea Françoise Bonardel. Revenind la colecţia 
Quinta essentia, dar rămînînd pe tărîm alchimic, răsplata editorilor şi 
traducătorilor este că de sub apăsătorul plumb se văd scînteierile 
aurului! 

Scînteieri alchimice
Bogdan Mihai MANDACHE

Aprilie 2010
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Nicolae Busuioc s-a găsit - căci orice destin are un 
destinatar - în cartea sa Biologie şi literatură (Editura 
Princeps, Iaşi, 2008). Orice lăuntric zvâcnet - trudă, efort, 
tendinţă, intuiţie, scânteie -, orice viaţă, tocmai depăşind ea 
viteza sistemului ori a microsistemului în care se produce, 
poartă marca dramaticului recul, uneori de tragică 
asumare, cu acces la reperul şi izvorul cu fior iniţiatic: la 
„la început”.

În sensul curgerii, râul lucrează suma, însumarea; ceea 
ce ne spune că întregul este din părţi. În sens invers, pieptiş 
el luând tocmai ruptura de sine - cum pe sine s-ar pune în 
propria-i spărtură, în nesfârşita fracturare a curgerii -, el, 
râul, zvelt precum neuitarea uitarii într-o mirare, temeinic 
că lucrează asumarea, intima şi cosmica îndreptăţire de a 
cuprinde însăşi marea, cerul însuşi; e ceea ce ne spune că 
întregul este din întreg, adică din părinţi, din intimă, 
consubstanţială comunicare. Temeinic vieţuind între cărţile 
lumii - plasmatică plasare -, pe limba ascultării şi 
deopotrivă pe itinerariul pelerinului mereu fiind, autorul 
acestei cărţi percepe cu înţelepciune cum Universul în 
revărsarea sa de sine, explozivă, curge de fapt înspre sine, 
îşi este, la nesfârşit, cale. Şi-i de înţeles că numai omul, 
subiectul, cel ce se bazează pe sine,-şi este temelie, doar el - 
cu acces de la singurătate, sfârşit, la starea de singularitate, 
început - îşi învinge teribila teamă, de moarte, a 
necunoaşterii, îşi face metodic şi conştiincios tema temelor 
sale: pe sine se găseşte.

Îndreptăţirea de a fi a ceea ce este, ontologică, autorul o 
redă - în ceea ce priveşte formarea şi definirea omului - 
părăsind tehnica puseelor revendicative, „istorice”, a 
părţilor, inventarului. De felul intimului şi supremului dar, 
îndreptăţirea de a fi ţine de fiinţare, de această „metafizică” 
funcţie ce creează însuşi organul: omul, subiectul.

Desigur, pentru om mijloacele de a fi, de 
a sălta de la periferie, de a accede la mijlocul, 
în inima Naturii, a Cosmosului, sunt în fond 
mijloace de cunoaştere, anume discipline: 
ştiinţe, filosofie, teologie, morală, artă. 
Numai că, fără de loc propriu, fără de viaţă 
proprie fiind, mijloacele lucrează cel mai 
adesea des-locuirea şi în-locuirea, uzurpator; 
fără de intuirea întregului, chipului, a relaţiei 
personale - subiect-Subiect -, mijloacele 
cârpesc. Şi însuşi ipostasul omului, cu toată 
asemănarea şi făţuirea de cunoştinţe-
blazoane, se dovedeşte bântuit şi corupt de 
strâmtă folosire, pragmatic uz, de 
distrugătoare şi autodistrugătoare 
impostură.

Organ creat de cosmica şi deopotrivă 
metafizica funcţie a îndreptăţirii de a fi, omul 
este şi totodată „îşi este”; pentru el însuşi, 
drept scop, subiectul e organonul - 
instrument, mijloc de muncă şi de cercetare ştiinţifică şi 
spirituală -, în stare de a fece din şenilele numitorului 
comun al multiplelor discipline aripi de zbor, de viaţă. În 
acest sens: unitatea e viaţă, e sfântă (Basarab Nicolescu).

„Îndreptăţirea de a fi” (ce ţine de jurisprudenţa 
metafizică) a ceea ce este nu se referă, jurisdicţional, la un 
anumit spaţiu, teritoriu, la o încremenită şi casantă 
succesivitate a unui timp ce a şi trecut (menit a fi judecat, 
chiar şi cu o Judecată de Apoi, apocaliptică), ci, cum 
sugerează Nicolae Busuioc, fiinţiala îndreptăţire indică o 
anume aşezare de felul unui drum, o anume în-drumare: 
„locuirea în mers”, ceea ce aparţine nu atât spaţiului, ci 
timpului viu, viaţa fiind însuşi locul din timp, reflexiva 
intimitate cosmică a timpului. Fără a percepe timpul ca 
timp reflexiv, omul nu ar percepe - atât cât poţi simţi o 
explozie, şi încă să fii - Cosmosul. În acest caz, disciplinele 
cunoaşterii articulează la cunoaşterea cunoaşterii, mai 
exact: încheagă înţelegerea, al cărei domeniu - al 
domeniilor - este omul, subiectul. Prin excelenţă, timpul 
reflexiv e propriu transdisciplinarităţii.

Cu acutul - un acum „dincolo” de acum - simţ al vieţii, 
autorul (de formaţie biolog şi implicit filosof, căci fără a fi 
viaţă omul n-ar fi, iar fără filosofie celelalte ştiinţe n-ar fi, 
ele pornind din trunchiul filosofiei) redă ca fiind proprie 
subiectului asumarea de sine, subtila şi bărbăteasca stare 
de a te arăta faţă în faţă cu tine, de a percepe curbura - cu 
lăuntrică fantă, reflexivă - a infinitului. Identificăm (în toată 
opera autorului) un anume lirism cosmic, demers eroic şi 
metafizic totodată, poetic. Pentru subiectul uman - ce în 
sine însuşi descoperă pecetea începutului a tot ce este -, 
perceperea, cunoaşterea de acum, se face existenţă şi 
exprimare, existenţă-exprimare de sine spornică; fiecare 
dintre noi se doreşte şi se dovedeşte fiinţa cu intimul spor 
ontologic al reflexivităţii, în stare de a fi în mai mare 
măsură, de a fi şi din cunoaştere, de a fi fiinţă vie, astfel 
fiinţarea conştientă se face fiinţă de sine spornică.

Şi tocmai, la hotarul - de felul râuririi, scriiturii-
literaturii - dintre ordine şi haos se află „frumosul”, 

percepţie şi entitate, concept de maximă abstractizare şi 
deopotrivă sensibilizare, cu stilistică tăietură-profil de-a fi 
întregul din întreg, şi „dincolo” de întreg, de-a fi întregul 
cu propriu „dincolo”: a fi entitatea care funţionează după 
principiul terţului inclus şi a cărei diferenţă specifică se 
vrea gen proxim, însăşi viaţa, faptul însuşi de nedefinit, ce, 
definindu-se, se face deja - precum un dar (iar nu un dat), 
spor din sine -, căci viaţa pe sine se exprimă, spornic se 
naşte. Omul fiind persoană (scop şi nu pur şi simplu 
mijloc), diferenţa dintre om şi om este omul, este întregul. 
Întreg, omul în cuvinte se exprimă, deplin se găseşte. A se 
vedea: dacă odată cu timpul (din sine) succesiv realitatea e 
ceea ce din cuvinte a şi trecut - făcându-se cunoaştere, în 
diverse discipline -, odată cu timpul (în sine) reflexiv, de 
curbură, realitatea e ceea ce în cuvinte revine, se face nouă 
şi spornică, articulată venire în sine, se face viaţă -, 
cuvintele astfel făcându-se literatură. Şi numai dacă mergi - 
dacă într-un fel îţi asumi timpul, universul - poţi ţine 
drumul drept; lucru de înţeles: îndreptăţirea e vie locuire 
în mers, reflexivă, şi râul se înrâureşte, şi literatura se 
vieţuieşte, e acasa omului.

Nicolae Busuioc are percepţia deplină - bunul simţ al 
vieţii, al întregului - a unei filosofii estetice. Pentru subtilul 
gânditor, frumosul are, pe de o parte, conotaţia revelaţiei, a 
unui „Ce-Cine” ce se arată, ce se dezvăluie; şi poate în acest 
fel e bine să înţelegem frumosul drept ceea ce este şi 
totodată pare a fi. Pe de altă parte, frumosul are conotaţia 
vieţii - expresia fiind identitatea: nu numai expresia 
participă la identitate, ci şi identitatea participă la expresie 
-, el este viaţă; astfel ceea ce „există” - „ex-este”, există în 
afară, succesiv-exploziv - cu spor (prin cunoaştere) din sine 
e „este”, e a fi înlăuntru şi dinlăuntru, e se este; cu acest sens 
frumosul e subiectul vieţii, cel ce, reflexiv, se bazează pe 
sine, ce, muritor (din părţi) fiind, se bazează pe viaţă (e din 
întreg, din părinţi).

Autorul acestei cărţi identifică ontologicul „aesthetic” - 
cel din sine spornic -, faptul de a fi cu intrinseca aură a 
valorii, cu autoconsistenţă de generoasă şi nobilă 
incluziune, până la jertfă. Drept buna măsură pentru 
creaţie, frumosul se dovedeşte însuşi conceptul concepţiei, 
zămislirii, al Genezei, dreptar invocat în fiece zi din 
referatul biblic, când însuşi Creatorul evalua şi binecuvânta 
creaţia tocmai făcută ca fiind bună şi frumoasă.

În această carte, autorul nu face atât 
literatura biologiei, cât biologia - ştiinţa 
vieţii - literaturii, în sensul filosofiei estetice, 
al transdisciplinarităţii. Literatura nu 
constituie reperul ultim, epoca ultimă a 
vieţii; prea multă monedă se bate pe calcul 
apocaliptic scontând inflaţia, devalorizarea 
lui „dincolo” prin livrarea, în artificială 
avalanşă a lui (pe piaţa de schimb a 
globalizării), acum şi aici transformat în 
lucruri, bunuri de consum. Pragmatismul de 
consum al disciplinarităţii lucrează 
uzurparea transdisciplinarităţii, avortarea 
subiectului. Semnalele lansate de autor 
merită luate în seamă.

Pentru subiectul uman - el însuşi întreg, 
lume -, biologia literaturii, paradigmă a 
transdisciplinarităţii, e acel mereu nou şi 
bun început, dreptul de a fi cu mereu 
„dincolo”, reper de felul ascezei, îmbogăţirii 

spirituale. În acest demers al cunoaşterii, al disciplinelor, 
spre înţelegere, transdisciplinaritate, viaţa - şi fiece viaţă 
personalizată - e ceea ce şi-a câştigat şi îşi câştigă dreptul 
de a fi cu consistenţă de destin, cu propriu destin. În carte 
distingem trasarea (fără de apăsare edificatoare, teologic-
paidetică) a drumului de la pomul cunoaşterii la pomul 
vieţii. Dacă tot ce este este pentru a intra în(tr-o) carte, mai 
trebuie adăugat un singur lucru: cartea se scrie. Are viaţa, 
îndreptăţirea ei. Îşi are-este autor şi deopotrivă cititor. Iar 
autorul-cititorul se simte, cu cuvintele cărţii, strigat, se 
identifică pe el, se găseşte, împlineşte.

Pe de o parte, reflexivul „se” de la sine vorbeşte de 
reculul începutului - de un mai înainte început al 
începutului. Timpul succesiv începe cu timpul reflexiv, 
preeminent, care în fapt vorbeşte despre autor, despre 
însuşi autorul, după cum şi convingerea devine 
preeminentă adevărului. Nedemolator, reculul - 
reconstituire analitică, în răspăr, a primelor secvenţe din(tr-
o) creaţie până la mereu începutul începutului, căruia îi 
spunem autor - e însuşi mobilul cu pecetea paradigmei ce 
lucrează în cuvânt trecerea lucrurilor-obiectelor tocmai 
spre o mai consistentă, personală venire, de felul 
subiectului. Astfel deosebit de importantă se arată plasarea 
în timpul reflexiv: a lucra prin analitica - ştiinţifică - a 
disciplinelor tocmai sinteza transdisciplinară, identitatea 
„în mers” a omului.

Pe de altă parte, reflexivul „se” ne spune - fără a forţa 
simetria - că fără de reculul începutului nu am avea acces la 
reperul „dincolo”, intim inimii, constituţiei noastre în mers, 
pulsatile. Analitica senzaţiilor prin recul sintetic-
personalizator realizează întregul percepţiei, al perceperii 
în general - de la cunoaştere la înţelegere. Reculul 
începutului face posibil acel-acest „dincolo”, marcă a 
întregului, iar reculul senzaţiilor face posibilă percepţia - 
percepţia lui „dincolo”.

Prin cartea „Biologie şi literatură” Nicolae Busuioc s-a 
găsit pe sine; o şansă, citind-o, de-a ne cerceta, regăsi şi noi 
înşine.

Aprilie 2010

Indiferent de domeniul pe care îl abordează, spiritele alese 
se deschid întotdeauna către principalele idei şi probleme ale 
epocii pe care o traversează, spre a descoperi şi cultiva 
sămânţa ce va încolţi în brazdele lumii viitoare. Recunoaştem 
aici, în mod incontestabil, una din trăsăturile care intră în 
componenţa definiţiei genialităţii.

Prilejul unor atari reflecţii ne-a fost oferit de traducerea în 
limba română, de către Andreas Rados şi Gheorghe Badea, a 
cărţii lui Kyriakos Mitsotakis, Kazantzakis despre Dumnezeu, 
apărută la editura Omonia. Cele opt scrisori şi două texte mai 
puţin cunoscute ale scriitorului, comentariile editorului 
(Kyriakos Mitsotakis), prefaţa şi notele (Andreas Rados şi 
Gheorghe Badea), împreună cu reperele cronologice (Elena 
Lazăr) ne poartă, poate mai mult decât alte scrieri ale 
cretanului cu ambiţii titanice, în miezul de foc al gândirii sale. 
Faptul nu este lipsit de semnificaţie, întrucât, printr-o ciudată 
similitudine de destin, greu de explicat, Kazantzakis a devenit, 
poate mai mult decât alţi confraţi de-ai săi, simbolul unei 
Grecii bântuită de vânturi potrivnice şi preocupată de aflarea 
unei soluţii salvatoare.

În mod constant, de-a lungul întregii vieţi, creaţia artistică 
şi preocupările sale filozofico-religioase s-au derulat pe fondul 
unei activităţi social-politice extrem de impetuoase. Cu o 
obstinaţie întreţinută de o inepuizabilă forţă spirituală, 
Kazantzakis s-a străduit, până în ultima clipă, să traducă în 
fapt marile obiective ale aspiraţiilor sale: fondarea unei noi 
religii şi instituirea unei ordini sociale mai drepte. Pentru a 
realiza un asemenea proiect, „aş putea – scrie el – să 
propovăduiesc o nouă cruciadă împotriva civilizaţiei 
contemporane” (p. 73). La drept vorbind, nici una din aceste 
ţinte nu poate fi atinsă fără contribuţia celeilalte, întrucât 
modul de a le înfăptui este identic amândurora: eliberarea 
omului de toate convenţiile, principiile, prejudecăţile, 
doctrinele politice etc. ale timpului, printr-o nimicire definitivă 
a tuturor acestora: „Răsturnare pentru înnoirea lumii. 
Incendiul, după cum spuneau vechii stoici, iată care este cea 
dintâi datorie a fiecărui om care gândeşte astăzi într-un haos 
atât de imoral şi lipsit de speranţă” (p. 103). În mod corect, 
făcând o astfel de afirmaţie, Kazantzakis are drept temei legea 
dialectică a evoluţiei istorice: „Nici o clasă nu a rămas pentru 
totdeauna la putere. Clasa burgheză va urma şi ea legea 
naturală imprescriptibilă şi atunci clasa celor ce muncesc o va 
urma în chip inevitabil” (p. 94).

Trecând cu tăvălugul de flăcări peste tot, fără preocuparea 
de a reţine nimic din ceea ce a fost bun înainte, dialectica sa 
eşuează, în cele din urmă, în vârtejul anarhiei şi al haosului. 
Admiraţia pentru schimbările radicale care au avut loc în 
Rusia se justifică dintr-o astfel de perspectivă: „Înainte de orice 
– mărturiseşte scriitorul – aş vrea să merg în Rusia, cel mai 
interesant centru al lumii în zilele noastre, şi de acolo să 
descriu haosul creator din Rusia” (p. 80).

Aici, în acest clocot neostoit, debordând de elanuri 
distructive şi constructive, se plămădesc fundamentele noii 
religii şi imaginea Dumnezeului ei. Dar, departe de a radia 
bunătate, frumuseţe, înţelepciune şi atotputernicie, ca 
Dumnezeul creştinilor, acesta are chipul unui luptător 
încrâncenat, aflat într-o continuă confruntare cu puterile 
potrivnice: „Dumnezeul meu este numai noroi, sânge, dorinţe 
şi viziuni. Nu este neprihănit, nepătat, atotputernic, 
atotînţelept, drept, atotbun. Nu este lumină. Urcă, gâfâind 
dealul virtuţii. Strigă după ajutor. Nu ne mântuieşte. Noi Îl 
mântuim. Salvatores Dei! Ce va spune ca să-L mântuim? 
Mântuim din existenţa noastră cotidiană de lut suflul veşnic, 
transsubstanţiem carnea, aerul, apa şi le facem duh. În 
materie, în acest atelier al trupului nostru, pregătim duhul, îl 
eliberăm pe Dumnezeu. Viaţa noastră nu are alt scop” (p. 74). 
Altădată, Dumnezeul acesta are înfăţişarea unui General 
menit să mişte roata istoriei: „Este chipul unui General în 
lupta hotărâtoare de acum, pe care o dau eternele forţe 
potrivnice. Şi acum ceva mai special: Dumnezeul meu este 
astăzi Conducătorul întunecatelor grupări populare, care 
luptă să se elibereze din mizeria burgheză şi din nedreptate şi 
să respire liber. Altădată, Dumnezeul meu, luptând să se 
mântuiască de fiarele sălbatice şi de forţele naturale, a luat 
chipul Regelui şi al Aristocratului şi a învins, şi a creat mari 
civilizaţii. Apoi a luat chipul burghezului şi a creat mari 
lucrări. Acum, vechii lui adepţi şi-au pierdut elanul, şi 
nobleţea, şi spiritul creator: au devenit piedici. Iar Dumnezeul 
meu intră în conflict cu această ordine, care îl îndurerează, şi 
vrea, poate să nască copii. Şi va părăsi şi această nouă ordine, 
ca pe altele, când va deveni o piedică”(p.83).

În consecinţă, esenţa Dumnezeului conceput de 
Kazantzakis fiind „lupta”, el poate reprezenta „suflul” 
înnoitor, care, energic şi maiestos, străbate veacurile pentru a 
schimba faţa lumii. Imprimând pretutindeni „duhul” 
primenirii, el mântuie şi se mântuie totodată, prin jertfa sa şi a 
noastră, orientată spre aceeaşi finalitate: „Scopul nostru este să 
creăm o morală superioară, să aducem dreptate în lume, să 
dăm un sens mai profund virtuţii, cinstei, umanităţii”(p.96). 
Este minunea care, prin subtilităţile metaforei, se dezvăluie 
întreagă în cele două romane ale sale dedicate Mântuitorului, 
Hristos răstignit din nou şi Ultima ispitire a lui Hristos. Din aceste 
raţiuni, credem că lucrarea lui Mitsotakis ar fi trebuit să poarte 
un titlu mai adecvat conţinutului, precum Despre Dumnezeu şi 
despre o nouă ordine social-politică a lumii.

În concluzie, graţie textelor publicate de Mitsotakis, ca şi a 
comentariilor sale la obiect, putem cunoaşte complexitatea 
gândirii lui Kazantzakis din perioada celui de al treilea 
deceniu al secolului trecut. Întrepătrunderea dintre ideile 
religioase, filozofice şi social-politice ne dezvăluie un Om, care 
a ars în flăcările mistuitoare ale nesiguranţei pentru viitorul 
umanităţii: „Mi se pare că voi muri de atâta zbucium”(p.36). O 
veritabilă conştiinţă europeană şi un martir al spiritului.

 „Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în 
inima oamenilor veşnicia, dar fără ca omul să poată înţelege 

lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit”. 
(Ecclesiastul: 3, 11)

Biologie şi literatură - 
paradigmă a transdisciplinarităţii

Marinică POPESCU
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Pentru o cruciadă a spiritului
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Într-adevăr, dl. 
Profesor Petru 
Ursache observă 
pertinent în prefaţa 
dumisale la antologia* 
consacrată lui Mircea 
Eliade, una dintre 
caracteristicile 
activităţii acestuia. 
Autor prolific, Mircea 
Eliade s-a impus pe 
diverse planuri, atât 
în calitate de creator 
de opere literare cât şi 
ca eseist pe diferite 
teme şi interpret al 
credinţelor religioase. 
Fidel deci acestui 

polihistor care a fost Eliade, Magda şi Petru Ursache 
– un cuplu intelectual care a devenit celebru în Iaşii 
ultimelor decenii -, alcătuiesc o culegere de studii de 
etnologie şi mitologie aparţinând lui Mircea Eliade, 
secţionată în câteva compartimente: Etonologie, 
Mitologie, Sociologie, Folclor şi creaţie artistică. 
Precedată de un solid studiu introductiv semnat de 
Petru Ursache şi de o Notă la a doua vârstă a ediţiei, din 
care aflăm peripeţiile editării, precum şi faptul că 
Profesorul Petru Ursache a ratat cu puţin întâlnirea 
cu Eliade, în 1983, când distinsului universitar ieşean 
i-a fost respins dosarul de lector la Chicago, după 
cum tot în 1983, lui Eliade i se refuza „viza” pentru 
Nobel, în fine, ediţia a fost topită după decembrie '89, 
încât autorii antologiei scriu următoarele: „Nu cred că 
a fost un accident. A devenit limpede pentru orice om de 
bună-credinţă, din ţară sau din străinătate, că nici după 
căderea Cortinei de fier, receptarea operei lui Mircea Eliade 
încă nu urmează, la noi, căile normalului. Înainte se 
dăduse comanda ca autorul Mitului eternei reîntoarceri 
şi al Nopţii de Sânziene să fie judecat după procedura 
luptei de clasă; astăzi se aplică grila deformată a 
politicului, cu o vigilenţă care ar putea fi invidiată chiar şi 
de vechiul proletcultism” (p. 68). Aşadar, volumul se 
deschide cu un Breviar istoric consacrat românilor, 
alcătuit, în 1943, pentru Spania. Pe parcursul a 
aproximativ 60 de pagini, Mircea Eliade trece în 
revistă întreaga istorie a poporului român de la 
strămoşii geto-daci, până în epoca modernă. 
Stăpânind un teritoriu bogat, înzestrat armonios cu 
munţi, păduri, ape, bogăţii ale solului şi ale 
subsolului, teren bun pentru agricultură şi vite, Dacia 
a atras de timpuriu privirile lacome ale unor 
potentaţi străini care s-au aventurat în expediţii de 
pradă: astfel, regele persan Darius I ajunge până în 
Schyţia (514 î.Hr.), actuala Dobroge, apoi, Alexandru 
Macedon, în fine, Traian în urma a două sângeroase 
campanii a reuşit să cucerească Dacia redresând 
astfel, cu prada capturată, tezaurul imperial. În 
sfârşit, dl. Liviu Mărghitan în „Comorile regelui 
Decebal” (Ed. de Vest, Timişoara, 1994) admite că 
regele dac fusese posesorul unei comori uriaşe, din 
care o parte căzuse în mâinile lui Traian. Decebal este 
astfel prezentat de Dio Cassius: „... om de mare 
pricepere în treburile războiului... era meşter în a întinde o 
cursă şi a câştiga victoria în luptă...” (v. Dio Cassius, 
Istoria romană, III, 1985, LXVII, 6, pp. 287 – 288). 
Stăpânirea romană în Dacia a durat între 106 – 
271(75) când Aurelian abandonează provincia ce 
devenise tot mai greu de apărat, în faţa invaziilor 
barbare (a se vedea în acest sens Lucien Musset, 
Invaziile I, II, Ed. Corint, 2002), după ce o primă 
tentativă de părăsire fusese gândită de Hadrian. 
Remarcabil la daci a fost faptul că, deşi au adaptat 
latina vulgară, şi-au păstrat vechile tradiţii şi modul 
de viaţă. Din convieţuirea coloniştilor romani cu 
populaţia băştinaşă, la care s-a adăugat aportul 
migratorilor, în special, slavii, care au fost asimilaţi 
dând naştere în decurs de câteva secole poporului 
român – „o enigmă şi un miracol” -: „şi când în secolul al 
XI-lea s-au creat primele principate române, miracolul era 

realizat: slavii fuseseră asimilaţi şi pe teritoriul 
Daciei vieţuia poporul român, care-şi păstrase toate 

caracteristicile înaintaşilor săi, dacii, şi vorbeau o limbă 
latină: româna” (p. 87). După popoarele migratoare, o 
altă ameninţare asupra Europei au constituit-o turcii 
care ajung în două rânduri la porţile Vienei, în 1529 şi 
1683, încât Mircea Eliade scrie: „Încă de la naşterea sa 
din punct de vedere politic, naţiunea română a trebuit să 
îndeplinească misiunea de popor de frontieră” (p. 92). 
Apărute cu o întârziere de şase ani „Comentariile la 
legenda Meşterului Manole” (1943) sunt o doctă trecere 
în revistă, de-a lungul a treisprezece paragrafe şi o 
încheiere, a originilor şi a variantelor cunoscutei 
balade (în ceea ce priveşte dispunerea conţinutului 
actualei ediţii întocmită de cercetătorii ieşeni se 
observă existenţa unui paragraf în plus faţă de textul 
inserat în „Drumul spre centru” – Antologie alcătuită 
de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu, Ed. Univers, 
1991. „Cel dintâi pe care îl aduce soarta e menit să 
moară”, paragraful 6 este introdus în ediţia de la 
Univers în structura paragrafului Moartea celui dintâi. 
Cele două antologii diferite ca sumar se completează 
reciproc constituind, astfel, indispensabile 
instrumente de lucru): „Pentru a facilita orientarea în 
materialele atât de diverse pe care le folosim, am segmentat 
analiza noastră şi am grupat documentele cercetate în 
felurile rubrici: rituale de construcţie, rolul copilului, 
alegerea locului, sacrificiile de substituire etc” (p. 158). 
Mircea Eliade face, aşadar, o adevărată demonstraţie 
de erudiţie, dacă mai era nevoie, prin examinarea 
unor mituri asemănătoare la diferite popoare, 
ajungând, bunăoară, cu expunerea în mitologia 
indiană (v. „Alegerea locului şi consacrarea Centrului”), 
unde aflăm că regele zeilor Indra distruge monstrul 
mitic Vrtra, cu o lovitură de fulger. Într-adevăr, în 
antologia „Texte alese din lirica sanscrită” (în 
româneşte de Ion Larian Postolache şi Charlotte 
Filitti, Ed. Albatros, 1973) întâlnim trei poeme din Rig 
Veda închinate lui Indra: în primele două poeme 
sunt ucişi dragonul ceresc Vrtra şi căpcăunul Dasyu. 
Vrtra sechestrase apele cereşti, încât era ameninţată 
viaţa. După această ispravă, megalomania lui Indra 
creşte, încât Vishvakarman nu mai poate face faţă 
doleanţelor mereu crescânde ale lui Indra, care-i 
ceruse să ridice un palat continuu mărit. Aceste 
pretenţii sunt anihilate de intervenţia lui Vishnu, 
care-l temperează pe Indra printr-o magnifică 
procesiune de furnici, fiecare dintre acestea fiind la 
timpul ei un Indra. Şi, pentru ca demonstrarea 
efemerităţii vieţii să fie deplină, apare Shiva sub 
chipul unui brahman (Părosul), care avea pe piept un 
cerc din fire de păr. Când un Indra dispărea, cădea şi 
un fir de păr (a se vedea în acest sens, Heinrich 
Zimmer „Introducere în civilizaţia şi arta indiană”, Ed. 
Meridiane, 1983, Cap. I, Eternitate şi timp, Parada 
furnicilor). Spre sfârşitul volumului Meşterul Manole 
(p. 370), Mircea Eliade scrie, spre surpriza noastră, 
următoarele: „Dacă ne amintim însă că cel mai odios 
monstru de origine vedică, Vrtra, devine în anume texte 
vishnuite un brahman eminent, cel mai leal războinic şi 
chiar un sfânt – înţelegem că, în India, binele şi răul < ne 
sont que des apparences opposées qui, voilent la Réalité 
unique >”. Un alt studiu asupra căruia dorim să 
zăbovim este „Folclorul ca instrument de cunoaştere” 
(1937), Eliade precizând, de la bun început, că vrea să 
răspundă la o întrebare precisă: „dacă, şi în ce măsură, 
documentele etnografice şi folclorice pot sluji ca 
instrumente de cunoaştere”, aducând dovezi irefutabile 
despre stările de levitaţie şi incombustibilitate ce au 
putut fi observate deseori, încât Eliade scrie: „în 
anumite împrejurări, corpul omenesc se poate sustrage 
legilor gravitaţiei şi condiţiilor vieţii organice” (p. 276). 
Evident, pentru a lărgi paleta observaţiilor lui Mircea 
Eliade am putea trimite la multe cărţi, ce abordează 
astfel de probleme, dar ne rezumăm la Aimé Michel 
METANOIA. Fenomene fizice ale misticismului, Nemira, 
2006, unde sunt prezentate în detaliu levitaţiile şi 
zborurile prin aer ale lui Iosif din Copertino, amintit 
şi de Eliade. În fine, în postfaţa volumului lui Iohhan 
Martin Honigberger „Treizeci şi cinci de ani în Orient”, 
Polirom, 2004, p. 414, dl. Eugen Ciurtin aduce în 
atenţia noastră o carte din 1935, a savantului suedez 
Sigurd Lindqvist, despre care scrie în final: „Ceea ce 
surprinde însă e modul în care Eliade aproape că a plagiat 
autorii, citatele şi concluziile lui Lindqvist (pe care îl 
citează deseori)”, ipoteză la care nu putem subscrie 
neavând la dispoziţie cartea savantului suedez. 
Această întâia secţiunea se încheie cu câteva eseuri 
diverse, între care se disting cele consacrate lui J. G. 
Frazer, culturii şi lui Lucian Blaga. După ce remarcă, 

bunăoară, că Frazer îşi termină monumentala sa 
operă, în 12 volume „Ramura (Creanga) de aur” (în 
treacăt fie zis, nu înţelegem de ce n-a fost tradusă 
integral?), cu câteva consideraţii pesimiste asupra 

neamului omenesc, Mircea Eliade abordează 
problema culturii: - „Mi se pare că o cultură este o 
reîntoarcere la natură, la unitatea organică de la început, 
unitate de la care s-a depărtat semidoctul sau simplul om 
peste care au trecut întâmplările, istoria”, p. 302 -, spre a 
se referi la Lucian Blaga, examinat în comparaţie cu 
Spengler şi Frobenius. Dacă Eliade a teoretizat, în 
mai multe rânduri, asupra culturii, considerând-o şi 
„un mijloc de selecţie”, de astă dată îşi sfârşeşte 
pledoaria în favoarea culturii astfel: „Cultura este 
rezultatul mutaţiunii ontologice, care are loc în om, prin 
încercarea sa de a-şi revela misterele. Ca atare, orice creaţie 
culturală este o garanţie de echilibru în Univers; căci, pe 
de o parte ea apără pe Marele Anonim, iar pe de altă parte 
ea păstrează pe om în condiţia sa specifică de a exista. 
Departe, deci, de a fi un parazit, sau o boală a vieţii, 
cultura este un triumf al vieţii şi un triumf al omului” 
(pp. 309 – 310). Din secţiunea a doua a volumului – 
Mitologii -, ne-a atras în mod deosebit atenţia „Sfat 
celui care merge la război” (din Fragmentarium, Ed. 
Vremea, 1939, neinclus în „Drumul spre centru”), 
Eliade aduce în discuţie o misivă din 28 iunie 1854 a 
lui Alexandru Haşdeu către fiul său Tadeu – 
Petriceicu Haşdeu despre felul cum să se comporte în 
război, extras din caietul lui Vasile Criste: „dacă vrei 
ca glonţul duşman să-ţi cruţe viaţa în toiul luptei, 
păstrează curăţenia trupului, fii cast, nu-ţi spurca trupul 
şi mergi la război cu tot atâta sfinţenie cum mergi la 
primirea sfintelor taine, la împărtăşania cu trupul şi 
sângele Mântuitorului nostru Hristos! etc” (p. 378). În 
treacăt fie zis, acest sfat preţios nu a fost respectat 
nici în vremurile mai vechi, nici în modernitate. Însă, 
plecând de la acest fragment de scrisoare, Mircea 
Eliade teoretizează despre importanţa stării de 
castitate, chiar la populaţiile sălbatice – războinicii, 
vânătorii, pescarii -, care o practică pe scară largă, 
înaintea oricărei acţiuni, ajungând cu exemplificarea 
până la Bhagavad Gita. Dacă după '89 s-au scris 
eseuri despre inconvenientele statutului de a fi 
român, această chestiune a obsedat şi pe unii dintre 
contemporanii lui Eliade (v. A nu mai fi Român!), 
tuturor dându-le un sfat capital: „Este adevărat că 
poporul românesc suferă de multe păcate, este adevărat că 
ne lipsesc multe axe – dar aceasta e condiţia noastră 
umană, acestea sunt posibilităţile noastre de a atinge 
universalitatea. Putem pleca de la ele sau le putem ignora 
pur şi simplu. Dar nu e nici cavaleresc, nici eficace – să ne 
fie ruşine că ne-am născut români, numai pentru simplul 
motiv că nu găsim în valenţele româneşti ceea ce vrea 
Chestov sau Dostoievski” (pp. 406 – 407). În sfârşit, în 
ultima secţiune - Folclor şi creaţie artistică -, există un 
scurt eseu închinat lui Moses Gaster (apărut în 
Vremea, 21 iunie, 1936) scris, aşadar, într-o epocă 
pentru care Eliade a fost suspectat ulterior de 
legionarism şi antisemitism, dar articolul în chestiune 
îl disculpă. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, trei mari savanţi evrei 
sunt expulzaţi din România: Moses Gaster, Lazăr 
Şăineanu şi Heimann Tiktin. Trecând peste toate 
amărăciunile, Moses Gaster dăruieşte în 1936 (când 
împlinise 80 de ani, fiind născut în 1856, nu în 1850, 
cum scrie Eliade la pagina 415, dacă nu cumva este o 
greşeală de tipografie) colecţia sa de manuscrise şi 
cărţi vechi româneşti, Academiei Române. Moses 
Gaster a publicat „Literatura populară română” în 1883, 
nu în 1892 (p. 414), în care identifică sursele multor 
basme româneşti în Biblie, fapt ce va duce la 
îndepărtarea de Haşdeu. În „Insula lui Euthanasius”, 
Eliade invocă Insula Albă (Sveta Dvipa, Leuke, Insula 
Şerpilor), insulă aflată în sfera de cercetare a lui J. 
Evola (Revoltă împotriva lumii moderne) şi Vasile 
Lovinescu (v. „Al patrulea hagialâc”, Cartea 
Românească, 1981). Din păcate, mai semnalăm 
următoarele inadvertenţe: la pagina 13 sunt inversaţi 
anii 1938 – 1937. La pagina 31 „a fost pusă întâi în 
circulaţie, pe la 1800, de către Haşdeu”. La pagina 96 „În 
secolul al XVIII-lea, Gengis – han”, poate secolul al 
XIII-lea. La pagina 111 Ioan Vodă cel Viteaz (1527 | 
1572 – 74). La pagina 113, Şerban Cantacuzino (1668 – 
1714, corect 1678 – 1688, 1714 este anul sfârşitului lui 
Brâncoveanu). La pagina 117 ni se aminteşte de 
pierderea Basarabiei (27 iulie 1940) şi Dictatul de la 
Viena (30 august 1940), dar nu se menţionează 
pierderea Cadrilaterului în acelaşi an, 1940. La 
pagina 134, anii de domnie ai lui Vasile Lupu sunt 
greşiţi (1634 – 1635), mai sus, la pagina 113 sunt 
exacţi: 1634 – 1653.

* MIRCEA ELIADE: „MEŞTERUL MANOLE”. 
Studii de etnologie şi mitologie. Selecţie de texte şi 
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Petru Ursache, Ed. EIKON, 2008, CLUJ-NAPOCA 
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 „E greu de întocmit un tabel tematic al eseisticii sale, atâta 
vreme cât nu-i scăpa nimic din ceea ce era interesant, nou şi 

stimulator în mişcarea literară, culturală ori ştiinţifică”
(Petru Ursache)
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Primul inventar al Pinacotecii ieşene a fost 
alcătuit de Gheorghe Panaiteanu în 1875. Corneliu 
Baba a recatalogat patrimoniul existent cu răbdare şi 
competenţă. Maria Paradaiser muzeograf de 
excepţie a Muzeului de Artă ieşean, remarca în anii 
'80 că cele documente de inventar din 1875 şi cel din 
1947 întăreau ideea pierderilor suferite, mai ales în 
cel de-al doilea război mondial, al pieselor ce ar fi 
constituit o sumă de valori indispensabile 
patrimoniului naţional român. În 1946 s-au întors în 
CAPITALA Moldovei 521 de piese, lipsind doar 
câteva lucrări ce nu+i pot fi imputate pictorului 
Constantin Agafiţei, care trebuia medaliat pentru 
grija cu care a protejat valorile pe care le-a însoţit în 
calvarul războiului!

În procesul verbal întocmit de Corneliu Baba, Ion 
Irimescu, Mihai Camarut si intendentul Gheorghe 
Iliuta se constata ca în raport cu inventarele 
antebelice, patriotismul artistic al Pinacotecii iesene 
avea cu 197 de piese mai putin.

La 13 august 1947 Constantin Agafiţei solicită 
repartizarea unei locuinţe rezervate custodelui 
pinacotecii pentru sine şi familia sa, întrucât 
directorul se mutase la o altă adresă. Eugen Ispir din 
partea Ministerului îl consilia pe Corneliu Baba, la 
25 august 1947, să-i rezolve cererea lui Constantin 
Agafiţei.

În septembrie 1947, Copnstantin Agafitei revine 
asupra cererii sale atentionându-l pe Corneliu Baba 
ca în timpul refugiului nu se interesase decât de 
statele de salarii. Urmeaza o ancheta a inspectorului 
Petre Andrei care raporteaza directiei artelor la 7 
octombrie 1947. Corneliu Baba i-ar fi cedat 
pictorului Agafitei locuinta sa înca din ianuarie, dar 
acesta o refuzase, motivând ca nu avea lemne pentru 
a încalzi încaperi atât de spatioase. În final dupa 
demersul lui Eugen Ispir, pictorul Agafitei a reusit 
sa se mute într-o camera si o bucatarie si o jumatate 
de coridor.

Situaţia Pinacotecii ieşene a trezit interesul presei 
locale a oficialilor ce se întrebau de ce nu se deschide 
spre vizitare lăcaşul de cultură acuzându-l pe 
Corneliu Baba de îndeletniciri mai plăcute pentru 
sine şi anturajul său, decât pentru obşte. Într-o zi 
nenorocită de luni descindea în Iaşi o delegaţie 
condusă de Ion Niculi (personaj politic important), 
formată din bulgari, ce doreau să viziteze Pinacoteca 
cu pricina. Din păcate avusese loc un chef cu o 
noapte înainte şi statuile de gips erau pătate cu vin 
negru ce nu mai puteau fi ascunse de o răbdătoare 
restaurare. Aceasta era constatarea inspectorului 
Petre Andrei pe care o raportează la Bucureşti, după 
ce a fost regizat  telefonic de Constantin Agafiţei...

Deşi Corneliu Baba fusese somat de Minister ca 
Pinacoteca să fie deschisă pe 15 octombrie 1947, 
artistul îşi vedea de munca de creaţie, ignorând 
situaţia de fapt, pregătindu-şi expoziţia ce urma să 
se deschidă la Bucureşti.

Constantin Agafiţei deşi raportase situaţia la 
Bucureşti se găse în imposibilitatea de a acţiona 
singur. Totuşi, precum Corneliu Baba nu ar fi 
existat, preia din mers această sarcină dificilă, 
lucrând zi şi noapte deschizând Pinacoteca pe 16 
actombrie 1946 suma de 1,2 milioane lei pentru 
rame, ce trebuiau aduse de la Bucureşti la Iaşi, deşi 
plecase cu Constantin Agafiţei la capitală pentru 
expedierea ramelor inflaţia depreciase banii. 
Constantin Agafiţei  îşi încheia una din memorii 
adresate Ministerului cu o constatare plină de năduf: 
”Domnia sa stă mereu în ateliere şi îşi vede de 
viitorul d-sale artistic”. Data de 25 octombrie 
rămâne ziua în care Pinacoteca a fost deschisă oficial 
în prezenţa lui Ion Pas evaluând personal starea de 
lucruri care-i fusese cunoscută din rapoarte şi 
reclamaţii. Povestea ramelor care costa Ministerul 46 
de milioane de lei, întârzierea nepermis de lungă l-a 
costat pe Corneliu Baba înlocuirea în funcţia de 
director cu Mihai Cămăruţ, „un gospodar bine 
cunoscut atât mie personal, cât şi colegilor domniei 
sale”, cum remarca în raportul către acelaşi Minister 
Eugen Ispir. Decizia nr. 18167 prin care Mihai 
Cămăruţ a fost numit director al Pinacotecii din Iaşi 
a fost semnată abia la 4 decembrie 1947.

La 1 iulie 1949 Pinacoteca iesea de sub jurisdictia 
administrativa a Ministerului Artelor si 
Informatiilor, forul ei tutelar devenind Comitetul 
Provizoriu al Municipiului Iasi. Academia de Arte 

devine Institut de Arte la sfârsitul lui 1949 fiind 
mutata din locul Academiei Mihailene în strada 
Cuza Voda 24. Vechiul local al Academiei Mihailene 
este repartizat Academiei RPR. Într-o telegrama a 
Ministerului Artelor catre Comitetul Provizoriu al 
Municipiului Iasi se mentiona: „Puteti preda localul 
Academiei Mihailene filialei Academiei RPR Iasi. 
Ministerul Artelor renunta. Instalati Pinacoteca în 
ateliere, punându-le la punct”. Astfel disparea din 
peisajul iesean una dintre cele mai vechi institutii.

Este de imaginat astazi amaraciunea pictorului 
Constantin Agafitei care în 1951, în sfârsit, a fost 
desemnat director al unei institutii ce era acum doar 
o stiva de lazi în cautare de adapost.

O lume, un destin, într-o vreme ostila creatiei, ce 
nu a sfârsit prin al demoraliza pe cel ce a ramas 
pentru cei ce l-au iubit badia Costache Agafitei...

II
„Din vechi fă ceva nou”. În fapt, o definiţie 

surprinzătoare pentru acţiunea creatoare a 
spiritului. A obţine noul din vechi – acest principiu 
este valabil, şi încă cu o deosebită stringenţă, şi 
pentru demersul deducerii viitorului din prezent, 
aşa cum ne interesează aici.

Un oras devastat de razboi, capitala Moldovei si 
forta capitala a Unirilor, Iasii anilor 50, asteapta, în 
afara de discursuri înduiosatoare, oameni de 
actiune: Gospodarit întotdeauna într-o înfricosatoare 
nepasare, sarac, înclinat spre ruina, despre aceasta 
stare de lucruri s-a discutat foarte mult. Maestrul 
Corneliu Baba, dupa refugiul la Faget (1944), la 
înapoierea în „Iasul care mai pastra înca miros de 
incendiu iar strazile cu casele lor boieresti de 
altadata esrau transformate într-un spectacol 
nerealist dezolant de ruine...”, constata: „razboiul 
scoase la iveala un alt tip de om. Atmosfera se 
schimbase cu desavârsire. Trebuia spre a te acomoda 
sa nu mai faci apel la ce a fost”...

În aceasta perioada tensionata, politic, economic, 
Comisia nationala a monumentelor istorice numeste 
la Iasi un colectiv al monumentelor istorice (str. 
Filimon Sârbu nr.7) de pe lânga Muzeul istorico-
etnografic al Moldovei în persoana domnului Dan 
Badarau – presedinte, pe pictorul Constantin 
Agafitei vicepresedinte, în vederea ocrotirii vechilor 
monumente si încadrarii celor noi în spiritul vechi.

Colectivul era sprijinit de arhitecti ori urbanisti 
care lucrau sub dependenta ori controlul acestei 
comisii. Documentele, adresele oficiale, modalitate 
de exercitare a autoritatii a dat rezultate, statul 
intervenind fie pentru protejarea monumentelor, fie 
pentru restaurarea celor mai însemnate, cu bani.

O sanatoasa metoda de lucru premergea cererea 
de fonduri. Acest colectiv practica astfel o metoda 
de rezistenta care, pe cât se poate, sa nu fie pasiva.

Iata ce spunea Constantin Agafitei într-o adresa 
catre Comitetul pentru Asezamintele Culturale de 
pe lânga Consiliul de Ministri (nr. 40 din 3 
octombrie 1952):

La adresa Dvs. Nr. 18351/52, vă înaintăm tabelul 
nominal al membrilor din colectivul nostru, care răspund 
chemării, atunci când este nevoie, restul fiind prinşi în 
alte munci sau sunt plecaţi din localitate.

În şedinţa din 4 Oct. a.c., tov. Prezenţi arată 
necesitatea înscrierii înbugetul viitor a unui fond pentru 
deplasările în regiune, care până astăzi au fost făcute pe 
cont propriu de către cei ce s-au deplasat în interesul şi 
pentru cercetarea monumentelor istorice. Din cauza lipsei 
de fonduri p. Deplasări, cercetările din raioanele Roman, 
Vaslui, Huşi, Negreşti etc., nu s-au putut efectua până în 
prezent.

Deasemeni activitatea noastra intensificându-se, este 
necesar ca o parte din membri sa activeze zilnic.

Ar fi necesar să se găsească o modalitate pentru 
retribuirea bănească a membrilor rămaşi în colectiv, unii 
dintre ei fiind slab retribuiţi în posturile ce le deţin, iar în 
felul acesta  ar opta pentru monumentele istorice, 
devotându-se muncii noastre fără a fi stigheriţi cu alte 
obligaţiuni.

În Regiunea Iaşi nu mai există alt colectiv decât al 
nostru, singurul responsabil fiind tov. C. Agafiţei, 
înlocuitorul tov. Dan Bădărău, plecat la Bucureşti.

Va înaintam monimentele istorice identificate în 
prezent, atât în oras, cât si în regiune, pe raioane.

Atent la presa epocii Constantin Agafiţei 
(răspunsul dat Sfatului Popular al oraşului Iaşi, 8 
ianuarie 1953) sublinia:

În urma adresei Nr.14507 din 20 Dec. 1952 a ziarului 
„Lupta Moldovei”în legatura cu pictura cortinei de la 

Teatrul National, ne-am deplasat si am constatat ca exista 
o stema, dar fara coroana si care întruneste vechile steme 

simeze ieşene
ale Tarilor Române, iar de desupt se afla în majuscule 
expresia „Hora”titlul compozitiei de pe cortina.

Rugam ca si pe viitor sa fim sesizati în legatura cu 
astfel de chestiuni, pentru a ne da avizul si a putea evita 
unele degradari de la monumente istorice, ca distrugerea 
inscriptiei turnului de la Cetatuia si a stemelor de la 
cismelele din poarta turnului Spitalului Central.

Surprinzatoare este si adresa din 15 iulie 1952 ce 
privea cladirea din str. Anastasie Panu care va 
deveni Muzeul Mitropolitului Dosoftei, prin 
siguranta si tenacitatea prof. Ioan Arhip si 
scriitorului Dumitru Vacaru:

Edificiul din Str. Anastasie Panu Nr. 69 este cu totul 
lasat în parasire. Propunem ca el sa fie nationalizat si dat 
în primirea administratorului din sector care sa veghieze 
ca cel putin usile sa fie închise si sa nu se aduca alte 
stricaciuni imobilului.

Cladirea este o dugheana tipica de pe la 1750, singura 
de acest fel care a mai ramas în oras.

Numeroase interventii catre oficialii bucuresteni 
vizeaza încadrarea ca monumente de valoare ale 
patrimoniului national, bisericile; Sf. Teodor, 
biserica Lipoveneasca, Manastirea Cetatuia, biserica 
Trei Ierarhi, biserica Sf. Ilie, biserica Barboi – 
Semnificative sunt adresele nr. 365 din 31. X- 1952 
catre IRCL Iasi.

Înzestrat cu capacitatea de a vedea în zona de 
penumbră a crepusculului, de a intui, în spaţii cu 
lumină, fosforescenţele radiante ale culorii, Nicolae 
Ciochină, cercetează acum COSMOSUL, procesul 
creator spontan la dimensiunile universului.

Ochiul interior al pictorului îndreptat spre 
departari atemporale, transfera lumea sa de emotii a 
relatiilor sale cu natura (si a semenilor), într-un 
continent neobisnuit al artei, în care doar omul era 
centrul de interes!

Nicolae Ciochină s-a îndepărtat puţin de OM şi 
TERRA pentru a înţelege şi întruchipa UNIVERSUL 
în căutarea principiilor veşnice ale cosmogoniei.

În arta  lui Nicolae Ciochină e de revelat atât 
descoperirea Cosmosului, cât mai ales bucuria  
acestei descoperiri. Îndepărtându-se de pământ şi 
ţinând Cosmosul, artistul, simte toată această lume 
infinită ca fiind sub puterea sa. Voinţa sa, cuprinde 
cosmosul cu imaginaţia dintr-o privire – ca gânditor 
– creator şi nu ca cercetător sau constructor, Nicolae 
Ciochină a descoperit un nou domeniu al vieţii 
spirituale.

Complexitatea Cosmosului se împleteşte în 
subiectivitatea înfierbântată a artistului cu enigma 
propriei sale lumi interioare – generând un 
sentiment de nesfârşite bucurii – bucuria contopirii 
eului cu lumea. Intimitatea cu Cosmosul, bucuria 
comunicării cu el, sunt revelatoare. Nicolae Ciochină 
ne mână spre necunoscut, contaminându-ne de o 
exaltare fără margini. În această consonanţă se află 
cauzele apropierii lui Nicolae Ciochină de 
generaţiile care vor trăi, cât de curând, sentimentul 
cuceririlor spaţiale...

Credinţa picturii lui Nicolae Ciochină poate fi 
percepută de către privitor ca un subtil joc al 
imaginaţiei, manifestare a spiritului fantast, stare 
psihologică rafinată. Crezul artistic se transformă în 
invocarea magică a altor lumi, devine un impuls 
volitiv , aspiraţie către spiritul universal.

Pictura artistului este o aventură a luminii 
refractată între planurile translucide a unor 
imaginare volume cristaline în căutarea unui spaţiu 
de maximă libertate a culorii, privirea pictorului 
plonjează în fluid pentru a se încânta de mişcarea 
veşnică a materiei nesupusă formelor fixe.

Virtuos al materiei, artistul demonstrează 
transparenţa cu o pensulaţie riguros controlată, 
eliberând mai apoi mase plasmatice de pigmenţi 
pentru a-i opri o clipă în spaţiile nesfârşite prin 
lentilele unor savante verniuri, picturile acestei 
expoziţii mărturisesc, in corpore, de numele Poeziei 
înscris ca o deviză pe paleta – STEA a pictorului...

Un cadou pe care artistul îl închină Poetului 
Naţional, astăzi la Galeria DANA, amintindu-ne de 
ce nu; „La steaua care-a răsărit / E-o cale-atât de 
lungă, / Că mii de ani i-au trebui / Luminii să ne-
ajungă.”

Pinacoteca Agafiţei(II)

Aprilie 2010

NICOLAE CIOCHINĂ sau paleta-stea

pagină realizată de

Traian MOCANU
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Gautier de Coincy (n. 1177 – m. 1236). Staret la Vic-
sur-Aisne si la Saint-Médard de Soissons, Gautier de 
Coincy a fost muzician, scriitor si poet religios, slavind-
o pe Fecioara Maria. 

Volumul Miracles de Nôtre-Dame, Miracolele Maicii 
Domnului reprezinta un redutabil monument al 
Cultului Marial. Meritul lui De Coincy stă în 
originalitatea cu care realizează această operă literara, 
remarcabilă prin coerentă si muzicalitate. 

Piosenia constantă hranită cu termenii lirici religiosi 
se regaseste si în poemele sale, în care Maria este 
descrisa în toată maiestuozitatea ei. Iubirea înflăcărata 
pentru Fecioara străbate de la un capăt la altul jocurile 
verbale ale marelui poet si rimele sale mestesugite.

XXXVI. Ce dacă-i iarnă, zăpadă şi ger

I.Ce dacă-i iarnă, zăpadă şi ger
Nicicând nu voi fi atăt de nepăsător, de trândav sau de 
posac
Incât să nu pot s-o preamăresc prin cântul meu pe 
preacinstita Doamnă
Cea care pe Iisus Cristos îl purtă în braţe.
Cu fiece an compun binecuvântatei Fecioare
un alt cânt care îmi copleşeşte până la sfârsit sufletul de 
împlinire
Aşa că pe drept cuvânt poate spune
cel care-i nădăjduieşte milostivirea

Nu puteţi şti 
ce-nseamnă
blânda nelinişte a adorării

II. Patima care nu ţine decât de trup
n-ar trebui să poarte numele de iubire
Această dragoste care duce sufletul la osândă
nu este iubire, ci trădare şi minciună
Iată de ce eu caut preabinecuvântata dragoste
ale cărei preafericiri sufletul le nădăjduieşte pe veci
spre iubirea aceasta tânjesc, ea mă copleşeşte, pe de-a-
ntregul

Nici nu aveţi habar
ce este 
blânda povară a iubirii

III. Cei care adoraţi minunea trandafirului în 
splendoare
Ce fu potir şi adăstare pentru Sfântul Spirit
Aceia, dacă veţi avea inima neânfrantă
Veţi fi dăruiţi cu viaţă veşnică
Cei însă a căror dragoste e vicleană şi înşelătoare,
Departe de la Faţa lui Dumnezeu vor fi;
Osîndiţi veţi fi pentru dezmăţul vostru.

In numele Domnului,
Departe de-aici
Voi ce nu ştiţi ce-i iubirea.

IV. Acela care tânjeşte după o iubire curată
Pe care s-o preamărească cu o inimă neprihănită să-i fie 
veşnic statornic
Aceea pe care Dumnezeu o numi prin gura lui Iesei
„ lăstar rodit din arborele lui Iesei „ 
să se lepede de toate iubirile necurate;
iubirilor zănatice să le spuna: „ Departe de mine ! „
Şi din tot sufletul să strige:

„In Numele Domnului
Depărtaţi-vă
Cei care nu ştiţi ce este aceea iubire „

V. Să lepădăm patima care otrăveşte neprihănirea 
inimii
Să o iubim din tot sufletul, cu toată fiinţa,
Pe aceea fără de iubirea căreia suntem părăsiţi de 
Dumnezeu
Inţelept este cel ce se străduieşte să-i merite iubirea;
Căci să o ştiţi; cu adevărat cel iubit
Oricât de josnic ar fi, de mii de ori preţuieşte mai mult

„Ori de câte ori o am în gând
  Preţuiesc mai mult, cred,
  E sigur, că preţuiesc mai mult.”

VI. Doamnă, care trimisă  de la Dumnezeu eşti 
delectare 
a universului
cât de mult îmi place să-ţi înalţ osanele ! 
Dragostea care m-a făcut să iubesc si care mă 
copleşeşte
Am cântat-o adesea în versuri şi imnuri

Ca răsplată, ca dovadă a îndurării Tale
nu cer  decît o fărâmă din Milostivirea Ta.
ea îmi va fi mai binefăcătoare decât tot aurul Frizei.

Duioasă Doamnă, îndură-te de Mine !
Pogoară asupra mea îndurarea Ta ! 
Eu numai pe Tine te preamăresc.

VII. Milostivirea Ta Doamnă, are asemenea har
încât oricine capătă din ea cea mai mica fărâmă
este sigur ca obţine îndurarea şi iertarea Stăpânului 
Ceresc
De aceea trebuie sa vă slujim şi să vă proslăvim.
Nimeni, oricât de îndepărtat ar fi de la inima Blândului 
Nostru Domn Iisus Cristos
nu este alungat dacă acesta vă slujeşte cu inima curată
Şi toţi cei ce cred in Tine au o blândă moarte.

„ Pe cine să preamăresc, atunci
Dacă nu pe Tine, Maică a lui Dumnezeu? „ 

XXXVII.  N-au decât să compună alţii cântări noi

I. N-au decât să compună alţii cântări noi
litanii, cântece sau măreţe imnuri de iubire
eu am s-o slăvesc veşnic pe Sfânta Fecioară,
pe cea care-l purtă pe fiul lui Dumnezeu făcut om
Şi deja mi se pare, numai ce-i rostesc numele
Că din el se preling picuri de miere.
Ea singură va fi stăpâna cânturilor mele
Şi nici unei femei, nici unei fete
nu îi voi închina vreun vers
Oricât de apropiat ar fi acesta de sufletul Domnului, 
Amin.

II. Cât e ziua şi noaptea de lungă s-O slăvim fiecare,
Cu inima înflăcărată, din tot sufletul.

Atât cît voi trăi, în fiecare an o să-i mulţumesc
dăruindu-i, din toată inima, un cântec sau o ofrandă
Ea îi povăţuieşte, ocrotitoare şi îi călăuzeşte
pe toţi cei care O urmează.
s-O preamăreşti înseamnă să atingi preafericirea
Căci Ea este şi a fost ramul al cărui rod 
Ştie să ne copleşească pe toţi cu mirozna sa preasfântă.

III. Cel care se pricepe s-O slăvească şi s-o slujească
Acela va fi binecuvântat.
Ea este cea care îl purtă în pîntecele sfânt pe regele 
gloriei
şi îl alăptă cu izvorul ei aromitor.
Pe acela care se dăruieşte, Maica lui Dumnezeu
nu-l lasă să cadă în ispita păcatului
iar daca acesta totuşi cade, ea repede îl ridică.
Iar cine O slujeşte zi si noapte fără încetare,
Acela are pe bună dreptate Impărăţia Cerurilor.

IV. Să ne logodim sufletul întru Sfanta Fecioară
Nimănui aceasta nu-i va aduce stricăciune.
Mai aflaţi că, cei care-şi dăruiesc ei sufletul
Nici că pot spera binecuvântare mai mare.
Acela care crede în Ea cu neânfricare, care îşi dăruieşte 
Ei inima,
Să nu-i fie frică nici prin aer, nici pe pământ, nici pe 
mări.
Să-i dăm inima Ei ofrandă
Căci în Ea nu-i pic de umbră
Iar acela care O va slăvi din tot sufletul 
Va fi dăruit cu Viaţa veşnica.

V. Cel care va fi luat sub aripa oblăduitoare a Reginei 
Cerurilor 
Nu va putea fi atins sau vătămat de nimic.

Ea este puntea, calea si pasul către Cer
Cel căruia vrea să i-l arate, va trece acestuia pragul.
Prin milostivirea ei , mulţi si multe au văzut această 
împărăţie
Cît despre mine, O implor, cu mâinile împreunate să se 
înduplece într-atât
încât să mă îndrume, în măreţia ei, la cel mai bun lăcaş.
Să poată, în ziua Judecaţii de Apoi, să ne aşeze
de-a dreapta preaiubitului ei fiu, în care sălăşluiesc 
toate îndurările. Amin.

XXXVIII. Vreau să aduc slavă iubirii neprihănite ?i 
prietenei curate

I. Vreau să aduc slavă iubirii neprihănite ?i 
prietenei curate
Vreau să le cânt, căci numai ele îmi rămân în minte
O voi preamări pe Fecioara Maria
în care Dumnezeu are să se întrupeze
şi să adăsteze acolo timp de nouă luni întregi
ca să ne dea drumul din temniţă
în care ne pogorâră Adam si Eva
din neştiinţă.

II. Doamnă a cerurilor, maiestuoasă şi aleasă 
împărăteasă
Vlăstar al împăciuirii, trup de zămislire regească,
Cel care îndură moartea ca să ne dea viaţa
Ştim sigur, din Tine s-a născut 
Cum putem să ne- aducem aminte fără să ne-nfiorăm
Cumplita moarte pe cruce
Când el a primit cupa
El, care nu era decât neprihănire ? 

III. Doamnă a Slavei, binecuvântate fie vremurile
Când l-ai purtat pe Domnul Atot-Puternic
Care prin trupul său plăti greaua noastră osandă
Rămasă ca mistuire mai mult de cinci mii de ani 
Eva, ea a fost cauza.
Dar El ştiu să salveze lumea
El, care dărui trupul pe cruce
în schimbul eliberării noastre

IV. Ce mare bucurie
Să ştii că Dumnezeu în mărinimia Lui
A primit să recunoască păcatul
Altuia ce-l meritase prin fapta-i fără noimă,
Să ştii că din iubirea preacurată
Dădu Dumnezeirii sale formă pământească
Şi să se supună morţii
Ca să ne ridice nouă păcatul

V. Şi când Dumnezeu a suferit atâtea chinuri 
Din dragoste pentru noi şi un calvar atât de nemilos
Am săvârşi un păcat cumplit
Dacă nu ne-am căi şi dacă nu ne-am aminti veşnic
Şi dacă n-am fi hotărâţi
Să-i ducem la îndeplinire  vrerea, aceea de a-i merita 
Raiul.
Regină a Slavei, înduplecă-te
ca ruga noastră să ajungă la Domnul.

XXXIX. Când trilul păsărilor umple câmpul

I. Când trilul păsărilor umple câmpul
Când nu-i nici urmă de-ngheţ, de frig sau de zăpadă
E vremea ca orice fiinţă să se dăruiască
preamăririi Reginei Ingerilor,
aceea care-l primi la sânul ei pe Cel ce Ridică Păcatul 
Lumii

-să ni le ierte pe ale noastre ! 
      Impăratul Impăraţilor de al cărui calvar 

trebuie  să ne-
înfricoşăm.

II. Acela pe care Ea l-a luat sub oblăduire
Nicicând nu se va simţi pustiit şi nu va cădea pradă 
patimii
Cine O slăveşte
va fi binecuvântat cum nu-şi imaginează
Cât despre mine, eu vreau să-i dăruiesc
şi trupul şi sufletul şi viaţa.
Nici nu-şi poate imagina ce răsplată
va primi cel care o slăveşte.
Iar mie, atâta duioşie îmi umple sufletul preamărind-O 
încât vreau să-i dăruiesc si trupul şi inima şi viaţa 
chiar.

III. Maică a Celui care pururea fu neprihănit
Oh! Tu, Neasemuito,
apară-ne de necaz si osândă
miluieşte-ne cu harul de a Te preaslăvi într-atât
încat Cel Viclean, cel de care toţi se-ngrozesc, să nu-şi 
facă lucrarea
şi arată-ne lumina Impărăţiei Tale.

Aprilie 2010

literatură universală
Gautier de Coincy

Traducere din limba franceza de 
Carmen GITLAN
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Academia Păstorel
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ urma unui amplu proces de judecată, luă decizia unui act 

disperat. Deschise seiful personal şi scoase de acolo, 
suspinând, un teanc de bani. Peste două ore zbura deja 
către Viena...

...Joi seara, când doamna primar se întorcea destul de 
bine dispusă de la un bal de caritate, după ce şoferul îi 
deschise portiera, păşi cam clătinat pe alee şi intră într-un 
fel de univers paralel. Ferestrele casei erau toate luminate, 
iar în living focul din şemineu şi lumânările parfumate ce 
ardeau din belşug dădeau impresia unei feerii demne de 
măiestria marilor regizori de la Holywood, când vor ei să 
ne arate scene de dragoste romantică între miliardari. 
Puţin în penumbră, aşezat artistic în fotoliul de piele 
galbenă, se afla, în halat de mătase roşu cu monogramă 
aurie şi eşarfă albă, domnul Erizipel lăbărţând un surâs ce 
l-ar fi făcut invidios chiar şi pe Rudolf Valentino. Inima 
sensibilă a doamnei începu să bată cu altă intensitate, iar 
vocea cam şovăitoare şi molatecă rosti plină de duioşie:

- Da' ci ti-apucă, băiii, futachi, crez' cî'ţ merji cu 
măndica ca cu curvili tăli?! Io-s fimeii serioasă băiiii, cu 
funcţii, nu o distrabalatî ca niisprăvitili şelea di li călăreşti 
tu pi la biro'!

- Măi, Sofico, las-o focului dă supărare, că mai greşeşte 
omu'! Ce, Doamne iartă-mă, pui la suflet toate prostiile, îţi 
cauzează, dragă, la ficat şi la ten, ca să nu mai vorbim de 
poziţia ta în ierarhie şi în societate... Poate că discursul 
domnului Erizipel ar fi marcat mai puţin succes, dacă pe 
masă nu ar fi aburit desertul favorit al doamnei: poale-n 
brâu cu brânză de capră, iar din frapiera de argint nu s-ar 
fi ivit gâtul aurit al unei sticle de şampanie. Ca să nu mai 
vorbim că lângă farfuria cu brânzoaice stătea deschisă o 
superbă cutie din lemn de pin matlasată cu mătase vişinie 
pe care se odihnea aruncând străluciri verzi un splendid 
set format dintr-un colier cu pandantiv, un inel şi o broşă 
din smaralde bordate cu diamante. 

Hai, să fim sinceri! Combinaţia de un strălucit 
rafinament între deliciile gastronomiei autohtone, ştiinţa 
podgorenilor francezi şi arta bijutierilor evrei puteau 
încălzi chiar şi o inimă de piatră. Or, doamna Sofica nu era 
deloc o statuie, ci doar o femeie sensibilă, o fire simţitoare, 
poetică am putea spune, dacă acest aspect al sufletului ei 
nu ar fi atât de bine ascuns de imperativele funcţiilor pe 
care le deţine. Aşadar oftă:

- Hai, bă, ghiorlane, dă şi tu ceva dă băut, că uite mă 
mai înmuiai şî io! 

Domnul Erizipel speculă abil momentul, îşi desfăcu 
halatul ca să i se vadă părul de pe piept, se ridică din 
fotoliu, întinse încă puţin surâsul de don Juan cu 
experienţă şi luă, din frapieră, sticla de şampanie. Calculă 
mental unghiul sub care să o deschidă, în aşa fel încât 
dopul să o lovească pe scumpa sa soţie drept în frunte. 
Auzise că, de multe ori, aceste momente festive conduc la 
rezultate letale. O şuviţă din părul dat cu briantină îi 
cădea fermecător pe un ochi. Poate din cauza asta sau 
poate pentru că emoţia momentului îl copleşise şi pe el, 

dopul luă o altă traiectorie, se izbi de pereţi, tulbură 
apele de cristal ale uriaşului policandru şi sfârşi fără glorie 
sub masă. Şampania se revărsă ca un torent al fericirii din 

Afară ninge ca-n filmele cu basme despre Hansel şi 
Gretel, iar în aer pluteşte mirosul de vin fiert cu 
scorţişoară, atât specific sărbătorilor. În totală 
neconcordanţă cu exteriorul, sufletul domnului Erizipel 
Tobă este bântuit de o îngrozitoare iarnă siberiană şi-un 
crivăţ cumplit. Cum de este posibil aşa ceva, mai ales că 
domnul este directorul economic al unei primării dintr-un 
mare şi vestit oraş al acestei fericite ţări!? Să vedeţi...

Ieri sosise în biroul său, ca să-l felicite, o crăciuniţă 
extrem de nostimă de la etajul trei şi, ca de obicei, el o 
crăcise pe birou, oarecum în spiritul sărbătorilor, dar fără 
respectarea strică a sfintelor obiceiuri. Vâlvătaia pasiunii îi 
luase domnului Erizipel minţile, nu şi crăciuniţei, pentru 
că nu avea de unde, aşa că, acesta, uitând de unele măsuri 
de precauţie, lăsase biroul neasigurat cu lanţul yalei. Doar 
aşa se explică de ce, peste cam un minut, uşa zbură din 
ţâţâni, iar în pragul ei apăru conducerea judeţeană a 
partidului de guvernământ. Avea părul vâlvoi, ochii 
injectaţi şi mâinile deocamdată în şolduri. Pe lângă 
calitatea primă de şef de partid, mai era şi doamna primar, 
dar şi soţia legitimă a domnului Erizipel, pe numele ei 
Sofica, dar asta nu trebuie să ne ducă în eroare. Nu avea 
nici o urmă de „sofia” în ea, ci numai aspectul şi 
apucăturile unui obuzier nemţesc din primul război 
mondial. Dacă însăşi Gorgona ar fi fost în locul ei, cei doi 
ar fi împietrit pur şi simplu, în plin elan de cunoaştere 
colegială, fără să le pese prea mult. Acum însă alta era 
situaţia! Domnul Erizipel nu împietrise, ci doar înlemnise 
cu chiloţii în vine lăsând vederii un peisaj deloc falnic. 
Crăciuniţa, deoarece nu avea de recuperat chiloţei, se 
strecură sprintenă ca o şopârliţă care a stat pe un bolovan 
la soare, încercând să nimerească uşa şi să o evite în 
acelaşi timp pe şefa ei, doamna primar. Finalmente chiar a 
reuşit, încasând doar doi pumni în figură şi un singur şut 
în apetisantul ei poponeţ. O dată scoase din şolduri, 
mâinile conducerii judeţene de partid, înşfăcară o linie de 
pe masă, o linie de un metru făcută din fag fiert, cu care 
executară un număr de o mare virtuozitate, concomitent 
cu un susţinut recital vocal, despre care nu vom pomeni 
nimic. Linia descria arcuiri de o impecabilă eleganţă, prin 
aerul încins al biroului, care se opreau brusc în capul, pe 
spatele şi uneori chiar pe delicatele organe, aflate la 
vedere, ale domnului Erizipel,  fapt ce a dus, către final, la 
emiterea unor predicţii din partea vătămatului cum că:

- Nu mai da, Sofico, că mă nenoroceşti şi te fac terci cu 
ciocanul dă şniţele, fir-ai a dreacu' dă nemernică care mi-ai 
mâncat viaţa! Plus altele cel puţin la fel de  interesante...

Numai că, numita Sofica, deloc îngrijorată de 
perspectivele enunţate asupra viitorului apropiat, nu se 
opri decât când, de oboseală, căzu cu răsuflarea tăiată pe 
canapea şi începu să recite, pentru completarea scenetei, 
bocetele rituale adecvate momentului. 

Foarte dezamăgiţi de acest deznodământ banal, 
privitorii, respectiv personalul din birourile alăturate,  se 
retraseră din cadru, făcând diverse comentarii prognostice 
referitoare la ce va urma. Sperau totuşi măcar la o 
împunsătură de cuţit, sau cel puţin un cap spart. Dar, spre 
nefericirea lor, lucrurile au rămas totuşi într-o notă de 
mediocritate deloc aurită, însă, dacă e să judecăm la rece, 
absolut specifică.      

Aşa se face că,  domnul director economic al primăriei 
dormi în acea seară pe canapea, în birou, oblojindu-se cu o 
sticlă de ţuică plus nişte înjurături ce includeau numai 
sfintele sărbători pascale, fiindcă cele de crăciun nu sunt 
deocamdată în repertoriu, dar şi cu unele gânduri de 
răzbunare ce vizau spargerea farfuriilor şi a bibelourilor 
din vitrina matrimonială. Asta până când ţuica, un 
binecunoscut panaceu, îşi făcu datoria şi domnul Erizipel 
intră în comă.

Acestea fiind faptele, astăzi, în această superbă zi 
hibernală, domnul director economic zace şi geme cu 
capul prins în mâini, încercând să găsească o soluţie 
pentru criza ivită. Este însă foarte greu, mai ales că, încă 
de la prima oră, a primit o hârtie semnată: „conducerea 
judeţeană de partid”, dar şi o alta, de la doamna primar, 
precum că toate contractele economice încheiate pe 
parcursul directoratului său se anulează şi concomitent, 
vor fi înştiinţate organele procuraturii pentru demararea 
unei cercetări referitoare la sumele încasate de firmele 
contractante şi neonorate cu lucrări nici la ora asta!

Nasol! Dar nasol rău de tot! Deoarece, ca să fim bine 
înţeleşi, directorul şi soţul primăriei şi al conducerii de 
partid era, prin interpuşi desigur, managerul a trei firme 
ce aveau ca obiect de activitate de la ascuţitul creioanelor 
până la transporturi intergalactice şi erau câştigătoarele 
exclusive ale tuturor licitaţiilor primăriei. Sumele încasate 
de la bugetul acesteia erau transferate imediat în conturile 
managerului, asta şi pentru că respectivele firme, chiar 
dacă se ofereau să asfalteze străzile sau să facă focuri de 
artificii pe stadion spre bucuria cetăţenilor, erau formate 
numai dintr-un văr contabil şi un altul responsabil cu 
răspunsul la telefon. Astfel cheltuielile erau reduse la 
minimum, iar serviciile firmelor se amânau spre vestitele 
calende greceşti, dovadă a măiestriei manageriale a 
patronului din umbră, respectiv domnul, soţul şi stăpânul 

(asta-i formula consacrată chiar dacă nu corespunde 
realităţii) doamnei primar. Vedeţi deci de ce, acum, 
situaţia se arăta foarte albastră iar domnul director, în 

recipientul cu etichetă de tradiţie către paharele din sticlă 
roşie, cu picior şi frumoase incizuri făcute la strung. 
Primul pahar luă calea glorioasă a gâtlejului însetatei 
doamne urmând minunatelor arome ale brânzei de capră. 
Domnul Erizipel bău şi el, delicat, din pahar, înghiţind cu 
acest prilej o lacrimă amară împreună cu pastila de Viagra 
pe care o ţinuse până atunci sub limbă.           

Peste aproape jumătate de oră, doamna se lăsă sedusă 
de masculinitatea din ce în ce mai agresivă a soţului său 
şi, acolo, pe blana de urs din faţa şemineului, i se dărui cu 
toată fiinţa, spulberând barierele impuse de poziţia sa 
ierarhică, mult peste cea a celui care acum o poseda cu un 
entuziasm molipsitor.

Aici, spre binele cititorilor care-şi mai doresc să mai 
continue viaţa sexuală, atragem atenţia că nu este 
recomandabil să vă imaginaţi vreuna din scene. Ţine 
mai mult de horror decât de senzualitate. Dar, dacă 
totuşi... vă asumaţi riscul!

A doua zi, Erizipel stătea tuflit la birou şi se străduia 
din răsputeri să împingă o aspirină pe gât. Intră fără să 
bată la uşă secretara sa personală, tanti Filica, o mătuşă 
de-a neveste-sii, din Calafat. Femeie de treabă totuşi, îi 
spuse cu glas blând:

- Erizipele  muică, vezi că te căută nebuna, cică să te 
duci dă urgenţă la ea, da' ai grijă, muică, stai şi tu mai la o 
parte, că parcă văz că iar o iei şi mi-e să nu paţi v'un necaz 
dă la loviturilii ălia, că eşti om încă în putere şi...

Erizipel urca deja treptele către biroul soţiei, ţinându-
se ferm de pereţi. Ajuns în antecamera doamnei primar, 
primul lucru pe care-l văzu, era scaunul gol al secretarei 
Nutzi, cea cu urările de acum cinci zile. Calculatorul, 
acoperit cu un mileu de macrame, semăna cu un catafalc 
şi în ochi simţi o usturime cumplită. Traversă anticamera 
cam într-un mileniu, urmărit atent de colegele de muncă 
ale atât de dragei Nutzi. Deschise uşa şi intră convins că 
va muri de durere peste câteva secunde.

- Etete, bă, că arăţi ca un căcat de vacă-n călduri ş-abi' 
dă te mai ţâi pă picioare! Aşa-i când te călăreşte o femeie 
vrednică şi sănătoasă dă-n Filiaşi, nu ca miorlăitele astea, 
dă li să văz coastele pă'n flanică şi buricu' gol ca să vă ia 
vouă minţâle dă proşti ce sunteţi! Hai, că te iertai şi uite, ia 
dă colea contractele, că hârtia aia, fu aşa dă sanchi, să te ia 
frigurile pă la boaşe, că nici io n-oi fi aşa dă proastă cum 
par, să nu mai am mălaiu' la alegerile viitoare. Hai, marş 
la muncă şi ai grijă: vii cu banu-n dinţi acasă că io am 
controlu'! Că ţi-o fi trecut doru' dă fufe, cred acu'!

Domnul Erizipel simţi cum îl ia plânsul şi pupă plin de 
evlavie inelul cu piatră verde de mărimea ochiului de 
pisică. Primi supus o palmă în cap şi se retrase cu spatele 
molfăind scuze şi o fierbinte recunoştinţă. Ajuns afară le 
zdrobi cu o privire victorioasă pe cutrele din anticameră şi 
porni vesel pe scări în jos, fredonând ceva cu specific. 
Gândi plin de duioşie:

- Bă, la urma urmei, e ea cam scroafă, da' are suflet bun 
şi dacă e s-o luăm p-aia dreaptă, tot familia e celula dă 
bază a societăţii, băga-mi-aş picioarele-n ea dă celulă şi al 
dracu' s-o ia dă viaţă azi şi mâine...      

Familia înainte de toate

Aprilie 2010

RONDELUL CARAVANEI 
  
Trece Caravana, drumu-i hurducat, 
Patru cai şi-un noaten trag în ham şi-
asudă 
Ca să taie dealul prin fâneaţa udă 
Şi-un zdrahon de-o roată saltă-
ncrâncenat. 
  
Iată-i strâns cătunul ca la Paparudă, 
Vorbele răstite pân-aici răzbat; 
Trece Caravana, drumu-i hurducat, 
Patru cai şi-un noaten trag în ham şi-asudă. 
  
– Vin să ia „Contractul”! Frosa a strigat, 
Aruncând pe zare ochii de agudă. 
– Ia mai tacă-ţi fleanca, doar nu eşti 
zăludă, 
Iaca, vin să deie film la noi în sat ! 
  
Caravana trece, drumu-i hurducat. 

Vasile Bolocan

LUNA DE MIERE

E con? inutul unui pact
Ce-i parafat de primărie,
Iar semnatarii iau contact…
În termenul de garan? ie.

CĂSNICIA

E „teatru liric” pe la noi,
Cu dragoste, cu ceartă, joacă,
În care unul din „eroi”
La timp ar trebui să tacă.

Aurel Baican

DESPRE GUVERN

Când guvernu-ţi dă un leu,
Piaţa, cre? te cu o sută,
Nu ştiu ... suta-i cât un leu,
Ori azi leu-i cât o sută?

Elida Scorţaru

RONDELUL MUSAFIRILOR

De câte ori îmi pleacă musafirii
M-apucă, nu ştiu cum, un fel de jale:
Aşa sunt firile sentimentale…
Şi cine poate sta-mpotriva Firii ?!

Eu plâng şi-n urma rudelor rurale
Mai depărtate chiar decât nadirii.
De câte ori îmi pleacă musafirii
M-apucă, nu ştiu cum, un fel de jale

Şi-aştept în resemnare ca martirii
Pe-un uriaş morman de sticle goale
Celebrele seisme conjugale;
Că doară nu mi-oi face harakíri

De câte ori îmi pleacă musafirii.
Ion Bolocan

PREŢURILE LA CRAMĂ

Vizitând aseară crama
Meditam printre butoaie:
Vinu-i vin, dar cu pastrama
Au făcut-o chiar de oaie !

TOAMNA

Când priveşti prin curţi
Lumea se frământă:
Unii zvântă buţi
Alţii beau de zvântă.

„PE DUNĂRE DE-AR CURGE VIN”

Trecută prin atâtea ţări
Nu mă surprinde-al ei destin,
C-ajunse criţă-n Euxin
Umblând haihui...pe trei cărări.

Jan Buchman

CADOURI

Copiilor adida? i, mărci, clasoare,
Pantofi de lux so? iei  - o surpriză –
? i generos să fiu, cu fiecare,
I-am dăruit ? i soacrei… o valiză!

Liviu Călcâi

VINE „AFUMAT” LA SERVICIU
Nu pot să zic de el că nu munceşte
Că-l văd venind la treabă, cătinel,
Dar nu prea-l înţeleg când îmi vorbeşte
Că se exprimă foarte „tulburel”.

PE  MARTE
Există şi pe Marte viaţă vie:
Dovadă sunt canalele săpate
Ce-apar ca nişte drumuri desfundate
Că au şi ei pe-acolo...primărie.

CONCURS PENTRU POST
Chiar dacă este totul aranjat
Şi omul nostru-i ca şi angajat
Examenul să îşi urmeze cursul
Să reuşească bine şi...concursul.

FIZICA APLICATĂ LA CÎRCIUMĂ
Arhimede-i primul după cât reţin
Care-a demonstrat că în natură
Un volum de apă scufundat în vin
E egal cu vinul ce se fură.

Costache Plăcintă

CHEMARE
În lumea muzicii uşoare
În stare de-un succes facil,
Sunt multe fete cu chemare,
Sau altfel zis cu...sex appeal !

DESTIN
Calomniile , făcând
Parte din minciună, mor
Foarte repede, curând
După victimele lor.

NUANŢE
Îşi fac cu toţii meseria
Conform chemării ce li-e dată:
Pe unii-i cheamă datoria
Pe alţii-i cheamă ca pe tată.

DEFINIŢIE
Minciuna este o cortină care
Ascunde după faldurile sale,
Probabil din motive de pudoare
Nenumărate adevăruri goale.

Ene Veron



literatură universală
Autori bulgari de haiku 

Aksinia Mihailova 
Poet şi translator, născută 13 aprilie 1963; a 

absolvit facultatea de limbă franceză, apoi a obţinut o 
diplomă universitară în ştiinţele informaţiei; în 1991: 
masterat în limba bulgară, la Universitatea de Stat din 
Sofia „Sfântul Kliment Okhridsky”. Co-fondator al 
primei reviste literare private din Bulgaria, „Ah, 
Maria”, staff editor din 1993, actualmente editor 
executiv sector traduceri. Actualmente este profesor 
la un liceu din Sofia. Cărţi de poezie publicate: Iarba 
viselor, Editura scriitorilor bulgari, 1993, Luna într-un 
vagon gol, 2004, Trei anotimpuri, haiku, bilingv, 
bulgară-franceză, 2005, Krotenie, poezie, Bratislava, 
2006, Cel mai de jos nivel al cerului, poezie, 2008. A 
publicat haiku în câteva limbi (franceză, engleză, 
japoneză, slovenă, sârbă, germană, rusă şi română. 
*
Doi arici
sub un prun în floare –
lună de miere.
*
o noapte limpede
în paharul beţivului
două luni

Ludmila Balabanova 

S-a născut în Bulgaria, a absolvit Universitatea 
Tehnică din Sofia, unde predă actualmente. Este 
preşedinta Clubului Haiku din Sofia, şi editor în 
Bulgaria pentru World Haiku Association.

A publicat patru cărţi de poezie, două de haiku 
(Cântecul greierului, 2002, Fire de praf în raza de soare, 
2007), prezentă în diverse antologii, reviste. Este 
editor al antologiei bulgare de haiku Oglinzi (101 
haiku bulgare selectate şi editate de Ludmila Balabanova), 
2005, ediţie în bulgară, engleză şi franceză.
*
turn cu ceas
aici vântul nu se-opreşte 
nicicând
*
maci
pâmântu-şi aminteşte
inima-i de foc

Petar Tchouhov

Născut în 1961 în Sofia, licenţiat în ştiinţele 
informaţiei şi masterat în ştiinţe sociale. A publicat 
câteva cărţi de versuri, între care Pedro's Mule, 1999, 
Provincii, 2000, Small Days, 2002 şi Trei, 2010. Poemele 
lui au fost publicate în mai multe reviste/ jurnale şi 
antologii în Bulgaria şi pe plan internaţional. Petar 
Tchouhov cântă la chitară şi a scris muzica şi 
versurile pentru mai multe trupe rock; acum cântă 
într-o trupă etno-rock, „Gologan”. Este membru al 
Asociaţiei Scriitorilor Bulgari, Sofia Haiku Club, 
Haiku Society of America, World Haiku Association 
şi Musicautor.
*
soare de toamnă
două monede peste
ochii mamei mele
*
dimineaţă însorită
iubesc până şi câinele
vecinului meu

Antoaneta Nikolova

S-a născut în 26 iunie 1961. A studiat filosofia la 
Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, 
doctorat în filosofie cu tema „Ecologie şi religie”. 
Actualmente este profesor asociat la catedra de 
f i losofie la  „Universitatea de Sud-Vest”,  
Blagoevgrad. Poet şi translator, Antoaneta Nikolova 
a publicat câteva cărţi de poezie: Lumină lichefiată, 
1994, Poveşti pentru fiinţe fără nume, 1998, Oglinda 
verde, 2003, Respiraţie, 2008, studiul despre poezie 
Limbajul golului, 2003 ş.a. A tradus poezie din chineza 
veche; a tradus în limba bulgară prima antologii de 
poezie veche chineză, Poezia munţilor şi râului, 2003. 
Poemele ei au fost traduse în engleză, germană, 
franceză, rusă, japoneză, maghiară, greacă, rusă şi 
română (am publicat un scurt grupaj din poemele ei 
în revista „Cronica”, Iaşi, septembrie 2009). 
*
pe răsuflarea lui

Balcanica

un puşti desenează soarele
pe geam
*
O umbră
Trece peste oglindă
Camera neschimbată

Iliana Ilieva

Iliana Ilieva s-a născut în 1969, în Vratsa, Bulgaria. 
În ultimii 20 de ani a locuit în Sofia. A absolvit Şcoala 
naţională pentru limbile antice la Universitatea din 
Sofia. Iliana scrie poezie şi haiku; publicat în revista 
rusă pe internet „Lyagushatnik“, în almanahul 
„Haikumena-2”, „Haikumena-3”, în antologia 
„Haiku So Vsego Mira PUT”, pe site-ul World Haiku 
A s s o c i a t i o n  ( h a i g a ) ,  „ S i m p l y  H a i k u ” ,  
„Chrysanthemum” etc. Prima ei carte poeme în trei 
versuri, haiku şi tanka „Zhabeshki skok“ (2004), a fost 
ilustrată de către artistul moscovit Valery Dunaev. 
Din 2005 Iliana este editor pentru secţia de poeme 
scurte la revista pe internet Liternet.bg.
*
lăcustele
bat în cort –
spaima de furtună
*
fulg de nea după fulg 
desăvârşesc
podul de piatră

Poezie arabă contemporană

Jurnalul unui rege uitat

Ahmed Abu Radin (Iordania)

Eu şi tovarăşul meu, în caravană,
Bucată cu bucată
Punând proviziile lângă foc
Pregătind cina pentru tovarăşii mei de băutură abia 
treziţi
Şi cum pământul ne roteşte-n noapte
Încerc să-mi recâştig regatul pierdut
Asta s-ar putea să devoreze toate mirajele din capul 
meu
Doar atunci urletele lupilor ar avea sens
Poate dacă aş reveni la realitate
Acest spaţiu se va strâmta
Şi un foc îndepărtat, deşi mic, mă va cuprinde cu 
flăcările lui,
Eu, cum am stat înaintea-i atât de mult,

Mă încredinţez tovarăşului meu de preocupări
Căci Pleiadele pulsează moţăiala lor spre capătul 
nopţii
Ca un poem inima se desface vers cu vers,
De vreme ce numai sângele meu a rămas!
Să vărs, să evit toate călătoriile mele şi moartea
Le-am dezvăluit lor pasiunea răzbunării mele,
Astfel, companionii mei moţăie foarte mulţumiţi.
Trosnetul focului izbucneşte în pieptul meu
crăpând un vis disecat între
copilărie, poezie
femei frumoase.
Amintirile se revoltă împotriva livrelei mele
În timp ce o moţăială mă poartă
prin cele mai încântătoare clipe ale vieţii mele
Către ce s-a petrecut în anii arizi.
Port tristeţea poemului,
Urcând întinsa-i umbră,
Deschizând o fereastră spartă de vânturile toamnei
O posibilă rută
Acolo mi-am eliberat potopul sentimentelor.
Mormăi, agitat ca un nor subţire
Unde suflă vântul
„Fiţi atenţi la ce va să vină
Călărind pe un cal de nisip şi lumină”.
Aşadar, sunt cuprins cu totul de-o minunată 
pasiune.
„O, Adună-ţi păcatele – unul după altul!
Nu-ţi pasă că n-ai ştiut
Cum am călătorit din greu de la nord la sud,
Fără să găsesc altceva decât suferinţă
Aidoma suferinţei lui Iacob,
Când ei l-au aruncat pe Iosif în puţ să moară.”
Tovarăşii mei plâng.
Acum cămilele sunt gata de plecare
Pe căile nisipoase,
Respectând ritualul exilului meu
Părăsindu-i pe toţi.
Promit că mă voi răzbuna singur
Pentru sângele tatălui meu.
Deşi el m-a oprit
de la recitarea poemelor,
Şi m-a alungat din trib
Detronându-mă.
Dar când săbiile l-au luat drept un străin
Am fost botezat în sânge şi vin,
În văzul zeilor care m-au detestat.
Voi scobi toţi ochii
Gravând chipul lui pe toate coastele!
Până atunci cine e cel care  va scoate sabia din teaca 
ei
Şi va umple rana cu sare până se va vindeca?
**
În trecut eram însetat
Pribegeam, n-aveam casă
Hrana mea erau Poemul,
Cămila mea, şi durduliile virgine acoperite în 
mătase de Damasc
Suferinţa săracului.
Am mintea întreagă
De vreme ce am fost un copil curios
Aş putea fi ucis!

Fereastra vântului

Nouara Lahrash (Algeria)

Viaţa e un festival al suferinţei
Al vântului
Încântătoarele frunze cad
Din vocea mea rănită
Din copacii vremurilor furtunoase
Care vor cânta muzică într-o devastare zgomotoasă
Chiar dacă erau firimituri ale încântătoarelor melodii
Ca inima să poată ajunge ca imenşii trandafiri
Şi vrăbiile dimineţii absente să poate răsări
Cine va cânta…
Nimeni nu cântă
Nici strunele, afară de strunele vântului
În oglinda frunţii mele
Spinii toamnei înfloresc
Copacii vremurilor furtunoase mă umbresc
O, vrabie a dimineţii absente,
Fructele sângerării se coc în inima mea
Nici o strună, afară doar de strunele vântului

   prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia
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degustări cultural - literareÎngeri în veşminte de rouă - 
delfinii mărilor virtuale1

"îi priveam cum lustruiau negrul.
nimeni nicicînd nu le-a cerut să o facă,

şi mă întrebam dacă m-a iubit vreunul dintre ei
şi care anume.

eu ştiu că i-am îmbrăţişat pe toţi."
Marian Ruscu

Somelier de serviciu,

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

Pentru că tehnoredactorul nostru mi-a ampuat 
precedenta compilaţiune exact cu firitiselile pe care le 
făceam prietenilor de la Axioma, ocazionate de cei 10 
ani de apariţie neîntreruptă, încep prin a le adresa 
tradiţionalul "La mulţi ani!" Din numărul aniversar, 
3(120) am reţinut în primul rînd Editorialul semnat de 
Ieronim Tătaru: "Axioma a urmărit să prezinte cultura 
română în contextul celei universale şi în relaţie cu 
aceasta. Am ales calea unei culturi fără frontiere, în 
care ideile şi formele circulă fără obstacole nedorite, 
manifestînd însă interes pentru deosebit, pentru 
selectarea valorilor. Cultura, sub variatele ei forme de 
înfăţişare, rămîne principalul reper al acestei reviste 
menite, pe măsura posibilităţilor ei, să trezească 
emulaţia spirituală." Şi aţi reuşit pe deplin! Încă odată 
felicitări! Un număr ca de fiecare dată dens, variat şi 
consistent din care cităm, cu regretul că nu dispunem 
de spaţiu suficient, cronicile literare semnate de 
Constantin Trandafir (Augustin Buzura, două reeditări 
definitive), Ion Bălu (Lazăr Avram, întoarcerea spre 
rădăcinile ancestrale), Nicolae Dumitrescu (Memoria 
Semnelor) şi Andi Bălu (Paradigma sacrului în poezia lui 
Traian Vasilcău), Gabriela Vasilescu (Tragicul în expresie 
modernă), Bogdan-Costin Georgescu (Antropologia lui 
Petre Ţuţea, jertfa ca factor generator de cultură), Florin 
Dochia (Freud cel bun, Freud cel rău) şi de loc în ultimul 
rînd poeziile asumate de Marian Ruscu, Viorica Răduţă 
şi George Paşa.

Şi Oglinda Literară sărbătoreşte 100 de apariţii! La 
cît mai multe! Ajunsă "centenară" prin neobosita 
insistenţă a lui Gheorghe Neagu, publicaţia focşăneană 
"încheie o primă etapă de maturitate", după cum 
remarcă, cu justeţe, în Editorial, Gabriel Funica: "De la 
un număr la altul Oglinda Literară a evoluat constant, 
formă şi conţinut, ocupînd în prezent, credem cu 
obiectivitate, un loc onorabil în ierarhia publicaţiior 
culturale din România." Vivat, crescat, floreat! 

Viaţa Românească debutează în 2010 cu un număr 
dublu, elegant şi consistent ca de obicei. Un interviu 
"strict biografic", cu "Nicolae Manolescu la 70 de ani", 
ne propune Ion Bogdan Lefter: "Încerc să nu mă 
comport ca un bătrîn. Problema nu e biologică, 
problema e mai degrabă culturală, aş spune. Cînd eram 
tînăr, relativ tînăr, eram pe la 30-40 de ani, citisem o 
carte, mă rog, nişte amintiri ale unui mare critic 
american, Edmund Wilson, pe care îl ştii foarte bine, şi 
care povestea acolo (avea la acea dată, parcă, 60 de ani 
sau aşa ceva, nu mai ştiu exact) că marea lui problemă 
nu e vîrsta, marea lui problemă este că nu va mai 
înţelege, la un moment dat, literatura care se scrie. El, 
care scrisese despre simbolişti, despre primii poeţi şi 
scriitori moderni şi ajunsese pînă la generaţia beat, pe 
care o înţelegea, dar se gîndea şi spunea: iată, pot eu să 
fiu sigur că mai înţeleg ce vine după ei?! Da, asta este o 
mare spaimă a criticului." Nicolae Balotă (Întoarcerea 
fiului în casa tatălui) şi G. Pienescu (Memoria 
pamfletarului) ne propun sensibile pagini 
memorialistice, Liviu Bordaş (Misterele Bucureştilor, 
episoade interbelice. Dispariţiile din casa Zerlendi), Cornel 
Ungureanu (Între Ovidiu Cotruş şi Arthur Dan), Ion Pop 
(Eugen Ionescu şi avangarda românească), alături de Crina 
Bud (Identitate, alteritate) ne oferă eseuri construite cu 
abilitate, inteligenţă şi simţ al limbii; li se alătură 
Dumitru Ţepeneag (Să ne preţuim vecinii), Liviu Franga 
(Modernitatea şi actualitatea antichităţii), Nicoleta Dabija 
(Dumnezeu nu poate să moară), Ion Zubaşcu (Războiul 
prozatorului Breban cu toată lumea). Am mai remarcat 
poemele lui Andrei Zanca, fragmentele de proză 
semnate de Constantin Novac, Andrei Burac şi Mirel 
Brateş, alături de cronicile semnate de Vitalie Ciobanu, 
Bogdan Creţu, Graţiela Benga şi Viorica Răduţă.

Arca, nr. 10,11,12 (235-236-237), 2009, se deschide, 
just şi perfect aş zice, cu o cronică literară, cu valoare 
de editorial, semnată de Gheorghe Mocuţa (Herta 
Müller: scrisul ca anestezie a fricii), a cărei concluzie ne-o 
însuşim pe deplin: "Literatura română îşi are în 
proaspăta laureată a premiului Nobel un ambasador 
reticent dar obiectiv faţă de mentalitatea lumii 
posttotalitare şi care crede că românii şi-au irosit 
şansele politice; dacă ar mai trăi în România, spune ea, 
ar înnebuni a doua oară. Ceea ce nu o împiedică să 
recunoască influenţa psihologică şi componenta 
românească a scrisului ei: Chiar dacă prind în germană 
cuvîntul, am probabil, privirea românească în frază." Vasile 
Dan (Lungul drum de la Cîntarea Cîntărilor la Cartea lui 
Iov), Romulus Bucur (Literatură, viaţă), Ciprian Vălcan 

(Supozitoarele lui Artaud), Gheorghe Schwartz (Ce 
este Banatul?), Lavinia Ionoaia (Lumea de azi – o 

radiografie în trei dimensiuni) se citesc cu interes, ca şi 
poezia propusă de Petru M. Haş.

Din Revista română, nr. 1(59), februarie 2010, 
editată de ASTRA,  Despărţămîntul Mihail 
Kogălniceanu Iaşi, am reţinut: I. Ciupercă (Unirea 
românilor şi sărbătorirea ei în context european), Nicolae 
Turtureanu (Amendă pe impertinenţă şi 20 de priviri în 
urmă. Fără mînie), Stelian Gomboş (In memoriam Grigore 
Vieru: "Poezia mea vine din marea singurătate şi greaua 
suferinţă"), Elena Spiridon (De ce este Eminescu atît de 
"popular"?), Nicolae Busuioc (Viaţă şi literatură).

Baaadul literar, nr. 1(12), februarie 2010, îl readuce 
în prim plan pe Valeriu Râpeanu (Program şi ideologie 
literară), alături de omiprezenţii Constantin Călin 
(Jurnal – V), Valentin Ciucă (Un secol de arte frumoase în 
Moldova) şi Bogdan Ulmu (Despre licori – ambrozie & 
poşircă). Am mai lecturat poezie sensibilă (Ion 
Beldeanu, Persida Rugu, Iancu Grama, Petruş Andrei), 
proză de Silvia Adamek (Tentaţia puşcăriei) şi 
dramaturgie robustă de Florin Iordache.  

Echinox, nr.5-12/2009, argumentează şi certifică o 
schimbare/preluare de  generaţie/ 
metodă/mentalitate (?) între Horia Poenar ("Dincolo 
de toate trăsăturile specifice Echinoxului pe care am 
încercat să le protejez, libertatea acestuia a rămas 
imperativul continuu al acestor ani. […] Pentru că 
gestul retragerii trebuie să conţină implicit încă o 
decizie, cea care priveşte următorul director") şi Rareş 
Moldovan ("De ce am spus da în cele din urmă? Pentru 
că am intrat discret şi treptat în viaţa redacţiei de acum 
şi am ajuns să-i cunosc redactorii şi mi-a plăcut? Da. 
Pentru că sunt deştepţi şi vii şi scriu bine şi pentru că 
ne interesează cam aceleaşi cărţi şi filme şi muzici? Da 
(sună puţin a Simona Popescu, dar da)."). Dintre aceia 
care "scriu bine" i-am reţinut pe Laurenţiu 
Malomfălean, Lavinia Rogojină, Olga Ştefan, Ioana 
Baciu, Mirela Dimitriu, Marius Conkan, Robert 
Moscaliuc, Cosmina Moroşan. Aşteptăm continuarea!

În Contemporanul. Ideea europeană, nr. 2(695), 
Nicolae Breban se luptă cu "Consorţiul" GDS: "în fapt, 
de ce ne supără activitatea şi zarva acestui grup? Poate 
dominaţia şi influenţa sa care, de la Editura 
Humanitas, prin revista 22 sau manifestările GDS, de 
aparenţă culturală şi blajină, se întind la unele 
ministere, reviste culturale, Uniunea Scriitorilor sau 
temutul CNSAS. Ca şi la nu puţine instituţii din afară, 
culturale sau nu, cu resurse financiare greu de neglijat. 
Primind susţinerea şi a unor enormi baroni financiari 
interni, ca şi a mijloacelor lor mass-media, ziare de 
mare tiraj sau posturi, influente, de televiziune." 
Nicolae Balotă (Un american la Roma), Ştefan Borbely 
(Breban şi Mincu), Răzvan Voncu (O istorie ilustră), 
Aura Christi ("Poeţii-s jidovi"), Irina Ciubotaru (Despre 
scriitori, personaje şi cuvinte sau despre panică), Gheorghe 
Schwartz (Cavalerul Marchiz Umberto îşi intră în rol), 
Adriana Teodorescu (Animalul şi alte structuri de 
rezistenţă), Ion Zubaşcu (Labirintul cu ferestre luminate) 
se citesc cu interes.  

Familia, nr. 1(530) şi nr. 2(531), două apariţii 
consistente şi de bun gust. Gheorghe Grigurcu 
("Cuvinte care scot limba la tine" şi "Ai în faţă un munte 
majestos"), Al. Cistelecan (Gheorghe Perian: schiţă de 
portret şi La sfilata delle donne moldave), Traian Ştef 
(Povestirea Ţiganiadei), Adrian Popescu (Deja, dar încă 
nu), Miron Beteg (Tot ce am uitat), Ion Simuş (Prima 
pledoarie pentru o istorie critică a literaturii române), 
Daniel Vighi (Neubeschenowna din districtul Timiş-
Torontal), Gheorghe Schwartz (Cavalerul marchiz 
Umberto şi Familia de Medici), alături de Adrian Marino 
în dialog cu Ovidiu Drâmba se citesc cu încîntare şi 
folos. Despre lectura poemelor lui Ioan Moldovan, în 
cadrul Seminarului de poezie Contemporană, 
Alexandru Sereş (O supradoză de mainimic) 
consemnează: "Citirea unui volum întreg de poeme a 
descumpănit în aşa măsură auditoriul încît luările de 
cuvînt au stat, aproape fără excepţie, sub semnul unui 
adevărat şoc cultural, suferit în urma unei supradoze 
de lirism, astfel că unele enunţuri critice au creat 
impresia că s-au născut sub imperiul dicteului automat 
sau chiar al delirului narcotic."

Din Caietele Oradiei, anul 3, nr.4, ianuarie 2010, 
recenzate de noi pentru întîia oară, am reţinut paginile 
asumate de Ioana Cistelecan (Literatura durerii 
exorcizate. Delimitări paradigmatice), Alexandra Sfîrlea 
(Cel mai puţin obosit dintre noi), Raluca Şerban Naclad 
(Imagistica feerică a morţii în poezia eminesciană), Anca 
Tomoioagă (Psalmul maiorescian vs. psalmul biblic sau 
impostura lui Macedonski). Poezie bună semnează 
George Vulturescu, Petru Covaci, Cristian Pereş şi 
Delia Şfichi, alături de proze expresive propuse de 
Lucia Dărămuş (Jurnalul lui Yvonne) şi Răzvan Coloja 

(Ca nişte mici chei franceze). Mario Vargas Llosa 
(Crupa) şi Selima Hill (Doctirii), în tălmăcirea lui Gh. 
Iuliu Teleagă, respectiv Dan H. Popescu, completează 
un număr reuşit.

Un interviu incitant am lecturat în Orizont, nr. 
2(1529), realizat de Robert Şerban cu Lucian P. Petrescu 
(În inima literarturii): "Suntem extrem de discursivi. 
Toţi psihologii, toţi psihanaliştii, acceptînd psihanaliza 
ca sursă ştiinţifică, spun lucrul acesta, şi anume spun 
că nu suntem capabili să ne gîndim la o singură idee 
mai mult de cîteva zeci de secunde, nu suntem capabili 
să nu ne deparazităm. Ăsta este idealul Zen sau Tao, 
acela de a rămîne în idee sau poate chiar în ideea de 
nimic. Dar a nu ne lăsa cotropiţi de idei, de senzaţii, de 
dorinţe, de pulsiuni furtunoase sau de alt tip." Ancheta 
numărului (Avangardă după avangarde), concepută de 
Ciprian Vălcan, este colorată de răspunsurile oferite de 
Balázs Imre Iózsef, Paul Cernat, Kocsis Francisko, Igor 
Mocanu şi Ion Pop. Am mai reţinut textele asumate de 
Alexandru Budac (Reviste cu panaş), Tudor Creţu 
(Explozii, spargeri, ţîşniri), Radu Ciobanu (Explorînd o 
identitate problematică), Daniel Vighi (Eseu despre mai 
nimicul fundamental), Angelo Mitchievici (Să nu 
confundăm un activist literar cu un dizident!), Cristina 
Chevereşan (Postmodernism şi ficţiune. O interpretare), 
Mircea Pora (le-am notat cîndva…) şi Vasile Popovici 
(Noi pagini marocane).

Apostrof, nr.2(237), are ca Punct de reper, sub 
semnătura lui Damian Hurezeanu, Istoria în opera lui 
Marin Preda: "o istorie camuflată în substanţa creaţiei 
artistice şi o operă literară dominată de preocuparea 
pentru istoria obiectivă. O realitate socioculturală lipită 
de un act de creaţie, ca în romanul Moromeţii, şi un 
roman ca Delirul, lipsit de istorie." Irina Petraş 
(Anamaria Beligan la o a doua vedere), Ştefan Borbely 
(Studii despre moarte), Ion Bogdan Lefter (Istoria presei 
româneşti în patru volume), Leo Butnaru (Trei proze) se 
constituie în linii de forţă ale numărului, alături de 
Dosarul dedicat lui Andrei Şerban, deschis de un 
interviu luat de Marta Petreu (Ce e adevărat în noi?), 
pentru a fi continuat de Roxana Croitoru (Cu cipici în 
interiorul balaurului) şi din nou Marta Petreu (Prin 
spectacol, în adîncul umanului). Cu regret consemnez 
absenţa din exemplarul primit a paginilor 10-11 şi 22-
23 ce promiteau a fi interesante!

În Ateneu, nr.2(486), am citit cu plăcere cele scrise 
de Adrian Jicu despre Ion Fercu şi romanul său Z 
(Ficţiune şi filosofie): "Cu un titlu kafkian, provocator, 
recentul roman al lui Ion Fercu […] poate constitui una 
dintre surprizele prozei ultimilor ani, chiar pentru cei 
care au citit Oaspetele, pe care îl depăşeşte net prin 
adîncirea problematicii de tip existenţial şi prin 
structura narativă mai subtilă." Subscriem în totalitate, 
mulţumind aici şi acum, deşi tardiv, autorului, pentru 
amabilitatea de a ne trimite volumul care şi nouă ne-a 
lăsat o excelentă impresie! Am mai reţinut cele propuse 
de C. D. Zeletin (Cu gîndul la caracter), Elena Ciobanu 
(Adrenalina din locul durerii), Liviu Dănceanu (Semn, 
însemn, consemn), Constantin Călin, cu un nou episod 
din consistentele Reveniri la Bacovia, Vasile Spiridon 
(Mărturisiri şi teme) şi nu în ultimul rînd acelaşi Ion 
Fercu (Brumaru şi Dostoievski).

Dacia literară, nr.2(89), martie 2010, elegantă în 
formă şi elevată în conţinut, ne propune un sumar 
bogat, din care am reţinut pe Stelian Dumistrăcel (Ne 
mai rămîne vreun loc?), Ggeorge Popa (Eminescu şi 
Heidegger), Daniel Corbu (Eminescu azi), Nicolae Dabija 
(Mozes Gaster. Un savant cu titlul de onoare "expulzat"), 
alături de un excelent dialog al lui Matei Vişniec cu 
Carmen Veronica Steiciuc (Avantajele şi dezavantajele 
unui scriitor român la Paris).

Din Convorbiri literare, nr. 2(170), se impune 
interviul realizat de Petrişor Militaru şi Marius Ene cu 
academicianul Basarab Nicolescu ("Dacă ştiinţa şi 
religia vor accepta să dialogheze, atunci orbul va vedea şi 
surdul va auzi"). Elvira Sorohan (Arşavir Acterian. 
Jurnalul unui filosof timid), Dorin Tudoran (Cultura se 
face prin includere), Alexandru Zub (Aspecte spirituale în 
închisorile regimului comunist), Ioan Holban (Poezia ca 
exil interior), Adrian Dinu Rachieru (Bucovinenii), 
Antonio Patraş (Cineva ne scrie, totuşi, istoria), 
Emanuela Ilie (Despre poezia-rugăciune) se citesc cu 
încîntare.

Bine le zice Dumitru Ungureanu (Scriitorul român 
faţă cu istoria) în Argeş, nr. 2(332): "Concluzia e una: în 
decursul vremurilor, scriitorul român, ca entitate 
generică, nu exemplificare singulară, a făcut orice, 
numai ce trebuie – nu! " Continuă, inepuizabile, 
"serialele" semnate de Aurel Sibiceanu (Glorioşii ani ai 
ratării), Luca Piţu (Documentele antume ale "Grupului din 
Iaşi"), Ion Focşa (Zaharia Stancu – omul de teatru), alături 
de pagini semnate de Marin Ioniţă (Prinţesele 
comunismului în floare), Ion Pecie (Phalusiada), Luiza 
Petre Pârvan (Borges şi Cervantes – o întîlnire esenţială). 
O poezie caldă ne propun Denisa Popescu şi Florian 
Stanciu.

27CRONICA Aprilie 2010



29CRONICA

Borges şi filosofia
Jorge Luis Borges 

este recunoscut drept 
unul dintre marii 
prozatori ai secolului al 
XX-lea şi unul dintre 
scriitorii pentru care 
filosofia a fost un 
permanent reper, nu 
doar ca lectură, ci şi prin 
cultivarea în proza 
literară a unui univers 
idealist de inspiraţie 
filosofică. De puţină 
vreme a apărut un 
opuscul despre acest 
subiect: Jorge Luis 
Borges & la philosphie, 
Nice, les editions 
Ovadia, coll. "Chemins 

de pensée", 2010, 140. Autorul cărţii este universitarul 
francez Jean-François Mattéi, nume binecunoscut nu 
numai în mediile academice franceze, ci şi pe alte 
meridiane, cărţile sale fiind traduse în numeroase limbi. 
Dintre numeroasele sale volume, voi menţiona doar 
cîteva: L'Etranger et le Simulacre; L'Ordre du monde; 
Platon et le miroir du mythe; La Barbarie intérieure 
(tradusă şi în limba română); Heidegger et l'énigme de 
l'etre; Le sens de la démesure. Nu pot sa nu amintesc că 
Jean-Francois Mattei a coordonat volumele III şi IV din 
Encyclopédie Philosophique Universelle, apărute la 
Presses Universitaires de France în 1992 şi 1998. Ştiam că 
filosoful francez este interesat de opera lui Borges încă de 
la apariţia celui de-al treilea volum din Enciclopedia 
amintită, pentru că semnase ample articole despre 
volumele Ficciones şi El aleph. Proza scriitorului 
argentinian este una care îndeamnă la meditaţie; 
obstinanta referire la oglindă, ştergerea aparenţelor în 
folosul amintirilor, ajungerea pe pragul ultimei realităţi, 
acolo unde omul va afla ceea ce este sînt cîteva teme care 
dau contur unei creaţii al cărei centru rămîne încă secret. 
Jean-François Mattéi consideră că în constituirea acestui 
idealism borgesian pot fi identificate trei etape, cele ale 
Memoriei, Enciclopediei şi Filosofiei, în care filosoful 
francez desluşeşte o adevărată cartografie a lumii lui 
Borges. Lumea memoriei înseamnă mai întîi oglinda, 
muliplicarea reflexiilor unei lumi şi aşa necunoscută, 
infinitatea unor reflectări, dar deopotrivă trandafirul 
inaccesibil, fascinaţia plotiniană a unicului, şi din nou 
oglinda, de aceasta dată ca preludiu al măştii şi masca 
drept preludiu al morţii. A doua incursiune propusă de 
Jean-François Mattéi este despre enciclopedie; ne întrebăm, 
pe urmele lui Borges, dacă nu este o "exagerare", de 
vreme ce scriitorul nu şi-a propus să scrie o operă, ci 
doar să se limiteze la cîteva aventuri secrete. Dar cine 
poate uita povestirile fantastice cu motivul visului, sau 
biblioteca văzută ca labirint al cărţilor şi labirint al 
oglinzilor, sau labirintul sau Aleph, litera sacră şi 
primordială. Poate că Borges a scris o singură carte, 
aceeaşi carte de nisip sau în marmură, sculptată de stil 
sau de vînt; nici cartea nici nisipul nu au început sau 
sfîrşit, ceea ce se scrie în fiecare carte face parte din 
marea Carte la fel cum toate firele  de nisip sînt acelaşi fir 
de nisip. Biblioteca Babel este iluzorie, iar infinita 
galerie/labirint duce către Cartea Primă, arhetip al lumii 
care reflectă infinita multiplicitate a cărţilor şi literelor 
care le compun. Filosofia este în inima scrierilor lui 
Borges, atît prin temele prozei şi poeziei sale, cît şi prin 
desele referiri la nume de filosofi precum: Schopenhauer, 
Spinoza, Heraclit, Platon, Swedenborg sau Nietzsche. 
Figurile filosofice mărginesc cărările literare ale lui 
Borges care se bifurcă neîncetat revenind asupra 
originilor lor. Volumul se încheie cu traducerea unui 
manuscris inedit al lui Don Isidro Parodi, descoperit în 
biblioteca lui Jorge Luis 
Borges. Eseul lui Jean-
François Mattéi despre 
proza lui Borges stă sub 
semnul unei celebre 
fraze, mai cunoscută 
nouă ca aparţinînd lui 
Pascal, dar al cărei prim 
autor este Jean-Pierre 
Camus, care definea 
divinitatea ca "un cerc 
al cărui centru este 
pretutindeni şi a cărui 
circumferinţă este 
nicăieri, din cauza 
infinităţii sale".

Neliniştea şi 
precauţia

Sîntem în faţa unei 
lucrări L'Inquietant 
principe de precaution, 
scrisă de doi tineri autori, Gerald Bronner şi Etienne 
Gehin, carte 

apărută la Presses Universitaires de France, coll. 
"Quadrige", Paris, 2010, 192 p.  Subiectul le-a fost sugerat 
de o extindere a domeniului precauţiei într-o măsură 
luată de tribunalul din Creteil care, în august 2009, a 
interzis operatorului de telefonie Orange instalarea unei 
antene de releu în arondismentul 13 al Parisului "în 
numele principiului precauţiei". Deşi ştiinţific nu s-a 
dovedit nocivitatea acestor antene, în apropierea locului 
nu erau nici şcoli nici creşe, a fost vorba de o aplicare 
maximalistă a principiului de precauţie, pe cale să dea 
naştere unui curent-precauţionismul, doctrină care susţine 
voinţa de a aplica pretutindeni principiul de precauţie. 
Scopul lucrării celor doi autori este de a dezvălui 
implicaţiile juridice, economice şi sociologice ale 
precauţionismului, de a denunţa efectele perverse şi 
incoerente ale ideologiei precauţiei. Într-un prim capitol, 
autorii se ocupă de posibila asociere între precauţie şi 
virtutea promovată de filosofii greci-prudenţa, acel 
principiu după care omul trebuie să reflecteze asupra 
consecinţelor actelor sale pentru a evita erorile, greşelile, 
nenorocirile pe care le-ar pricinui. Apoi autorii revin în 
actualitate prezentînd cîteva cazuri în care au fost 
invocate în justiţie cauzalităţi în declanşarea unor 
afecţiuni ca urmare a administrării unor vaccinuri, fără 
ca vreo autoritate ştiinţifică să probeze relaţia de 
cauzalitate. Aproape invariabil acuzatorii aveau drept 
argument faptul că nici o autoritate nu a negat că relaţia 
cauzală nu ar putea exista! Al doilea capitol este o 
incursiune asupra principiului precauţiei în relaţie cu 
funcţionarea spiritului uman, prilej de a reaminti vîlva 
pe care a produs-o filosoful german Hans Jonas cu 
Principiul responsabilităţii în care cerea ca orice inovaţie 
tehnologică să treacă mai întîi proba că nu aduce atingere 
mediului înconjurător. Fundamentele precauţionismului 
sînt abordate în cel de-al treilea capitol, unde se fac 
ample comentarii asupra mitului prometeean, dar şi a 
unui puternic sentiment antiprometeean, autorii insistînd 
asupra deciziilor precumpănitor politice în detrimentul 
celor ştiinţifice; sînt uşor de luat măsuri sub presiunea 
media care seamănă cu uşurinţă confuzie asupra unor 
domenii în care oamenii de ştiinţă nu putut aduna toate 
probele pentru a expune o concluzie. Ultimul capitol este 
despre raporturile între media şi precauţionism, 
neliniştea fiind un bun produs mediatic: o informaţie 
spectaculoasă, chair dacă nu are fundament, este un 
produs care se vinde şi o sursă de derive consternante. Se 
poate discuta dacă precauţioismul este o formă înaltă a 
democraţiei sau una din formele de jos, după cum putem 
discuta despre dorinţa puterii politice de a modela lumea 
împotriva jocului orb al legilor economice. Puţin 
probabil! Să reţinem concluzia celor doi autori: "Este un 
test ideal pentru a măsura anvergura politicului căci este 
vorba de a vedea dacă sînt decidenţi care sînt capabili 

pentru a servi interesul 
general, să se ridice 
împotriva unei forme 
deosebit de redutabile a 
opiniei publice. Istoria a 
arătat de mult timp că 
găsim cu uşurinţă 
legiuni de politicieni, 
dar, printre ei, atît de 
puţini oameni de Stat".

Şcoala Yogâcâra 
Sînt cîteva decenii de 

cînd budismul atrage tot 
mai mulţi occidentali, 
din varii motive, printre 
ele acela de a descoperi o 
altă lume spirituală, sau 
de a încerca noi 
experienţe spirituale. 
Aşa se face că au început 
să apară tot mai multe 
cărţi de prezentare a 

şcolilor de gîndire orientale; evident mă refer la lucrări 
filosofice, nicidecum la miile de volume care pretind că 
predau practici spirituale la distanţă! Unul dintre autorii 
francezi constant dedicaţi cunoaşterii profunde a unei 
lumi care mai crede în tradiţie şi în transmiterea ei este 
Jean-Marc Vivenza. Dintre cărţile sale amintesc: 
Nâgâjuna et la doctrine de la vacuité, Albin Michel; La 
Métaphysique de René Guénon, Le Mercure 
Dauphinois; Le Martinisme, Le Mercure Dauphinois; La 
Prière du coeur selon Louis-Claude de Saint-Martin, 
Arma Artis; René Guénon et le Rite Ecossais Rectifié, 
Simorg; La Sophia et ses divins mystères, Arma Artis. 
Recent, lui Jean-Marc Vivenza i-a apărut un nou volum: 
Tout est conscience. Une voie d'éveil bouddhiste, Paris, 
Albin Michel, coll. "Spiritualités vivantes", 2010, 250 p. 
Prezentul volum este despre şcoala Yogâcâra, calea 
"spiritului singur", fondată de Asanga şi Vasubandhu în 
secolul al IV-lea al erei noastre, una din principalele şcoli 
filosofice budiste; de ce s-a oprit scriitorul şi filosoful 
francez asupra acestei şcoli? Pentru că deşi este una 
dintre cele mai fecunde şi mai influente în sînul 
budismului Mahâyâna, este 

deopotrivă una dintre cele mai puţin cunoscute şi mai 
puţin înţelese. De aceea, autorul a ales o cale de 
prezentare clasică, didactică am putea spune, tocmai 
pentru a prezenta lectorului francez aspectele esenţiale 
ale acestei şcoli. Prima parte a volumului este despre 
fundamentele Yogâcâra; aici întîlnim istoricul şcolii, 
sursele fondatoare, bazele doctrinale ale budismului 
Mahâyâna, elemente despre activitatea fondatorilor şcolii 
Yogâcâra; şcoala lui Asagna şi Vasubandhu punea accent 
pe locul central şi determinant ocupat de conştiinţă în 
procesul cunoaşterii, pe rolul important al spiritului în 
dificilul drum care duce către Deşteptare. În mod sigur 
pentru cei înfeudaţi în materialitatea lumii pare ceva de-a 
dreptul exotic să citeşti că: "Datorită percepţiei noastre ia 
naştere o lume exterioară care nu are nici o realitate". 
Cunoaşterea noastră, spunea Asagna, prin exerciţiul 
conştiinţei se deschide spre o proiecţie idealizată de 
propriul spirit care apare în ochii noştri ca o lume pur 
iluzorie care nu are nici o realitate . A doua parte a cărţii 
este consacrată doctrinei Yogâcâra; primele pagini sînt 
despre deosebirile între şcolile budiste: dacă Hînayanâ 
recunoaşte că fenomenele exterioare posedă o realitate 
obiectivă şi concretă, Mahâyâna afirmă că ceea ce numim 
"realitate" este produsul dublei vacuităţi, a eului şi a 
fenomenelor. Asanga propunea şi paşii către iluminarea 
interioară, iar aceasta implica meditaţia profundă, 
cultivarea rigorii şi asiduităţii, coborîrea în interioaritate, 
renunţarea la viziunea "dispersată", eliberarea de stările 
subiective, realizarea impersonalităţii universale. Cartea 
lui Jean-Marc Vivenza este o privire lămuritoare asupra 
unei filosofii care fascinează, dar pe care puţini o cunosc.

 Religia reflexivă
Jean-Marc Ferry este un nume binecunoscut în lumea 

filosofică; este autor a peste douăzeci de cărţi, dintre care 
amintim: Les Puissances de l'expérience, Cerf; 
Philosophie de la communication, Cerf;La Question de 
l'Etat europeen, Gallimard; De la Civilisation, Cerf; Les 
Grammaires de l'intelligence, Cerf; Europe, la voie 
kantienne, Cerf. Pentru ansamblul operei sale a primit 
premiul La Bruyere al Academiei Franceze şi premiul 
Louis Marin al Academiei de ştiinţe morale şi politice. De 
curînd semnătura sa a apărut pe o nouă carte: La 
religion réflexive, Paris, Editions du Cerf, coll. 
"Humanités", 2010, 300 p.  La originea noii cărţi a 
profesorului Jean-Marc Ferry este o mai veche supoziţie 
că religiile salvării, în mod deosebit creştinismul, ar fi 
confiscat filosofiei problema sensului existenţei. Prima 
parte a cărţii – "Etică şi morală" – este una lămuritoare 
asupra conceptelor prime care trimit la etică, morală şi 
religie; este vorba de problema unităţii vieţii bune şi a 
societăţii juste, de reflecţia asupra naturii şi limitelor 
formalismului etic. "Morală şi religie" este cea de a parte 
a cărţii, iar tema este abordată pornind de la opţiunile 
existenţiale care se ocupă de religie; este vorba de ateism, 
fideism şi agnosticism, despre forţa Revelaţiei. Este şi 
locul unde autorul vorbeşte de "religia reflexivă" pentru 
a situa un angajament care păstrează o legătură cu 
noţiunea kantiană de postulat practic, cu perspectiva 
unei reconcilieri între raţiune şi religie deschizîndu-se 
şantierul unei fondări post-metafizice a obligaţiilor 
morale. A treia parte, intitulată "Fundamente", este cea în 
care angajează o evaluare a tentativelor contemporane de 
a fonda raţiunea în general şi morala în particular. 
Contribuţiile cu care intră în dialog filosoful francez sînt 
cele ale lui Vittorio Hosle şi ale lui Karl Otto Apel. 
Examenul teoretic îl conduce pe Jean-Marc Ferry către 
elaborarea cîtorva concepte operaţionale: etica 
reconstructivă în măsură să aducă reconcilierea între 
protagonişti asupra surselor unei deschideri 
autoreflexive şi intersubiective; prin aceasta, etica 
reconstructivă poate fi considerată ca o etică a 
recunoaşterii dublată de o etică a responsabilităţii. Cînd 
s-a renunţat la demonstrarea existenţei lui Dumnezeu 
mai este raţional a postula că Dumnezeu există?, se 
întreabă Jean-Marc Ferry. 
În răspunsul său arată că 
religia reflexivă permite 
acest lucru, iar cel care se 
angajează nu se prevalează 
de vreun acces privilegiat 
la adevăr. În ultimele două 
secole sensul istoriei 
universale s-a inversat, de 
la progresul continuu şi 
garantat s-a trecut la 
declinul ireversibil şi fatal. 
Jean-Marc Ferry consideră 
că dincolo de distrugerea 
raţiunii istorice trebuie să 
întrevedem posibilitatea 
unei reconstrucţii, a 
reconstrucţiei sensului în 
istoria universală.  

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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Nouă ne trecuse de mult orice poftă de mîncare, 
încît puteau să ne aducă la prînz şi fazani fripţi şi 
umpluţi cu potîrnichi, sau icre negre, sau saumon 
fumé, sau creier de maimuţă, sau cuiburi de 
rîndunică, sau supă de broască ţestoasă, sau homari 
umpluţi, sau sărmăluţe-n foi de varză murată, tot n-
am fi mîncat nimic, mai ales că descoperiserăm, nu 
departe de Ambasadă, un restaurant şic unde ne 
petreceam serile şi unde se mînca extraordinar. 
„Extraordinar” pentru ţara în care ne aflam şi în care 
se murea de foame sub talpa dictaturii castriste. În 
acel restaurant „de seară” ne simţeam minunat, mai 
ales că - ¡milagro! – în sala localului pe care-l 
frecventam din raţiuni gastronomice se afla şi un... 
televizor. E drept că nu prezenta decît emisiuni 
oficiale, cubaneze, patriotico-revoluţionare, controlate 
la sînge de cenzura socialismului victorios, dar exista 
şi chiar emitea, ba era şi color, o adevărată faţadă, un 
adevărat praf colorat aruncat în ochii turiştilor naivi. 
Oricum, trebuie să recunosc, noi acolo ne simţeam 
bine, deşi nu am fost scutiţi nici în acel tihnit refugiu 
de consecinţele ticăloase ale foamei blestemate de 
devize (ne amintim faimoasa formulă a lui Vergilius : 
„auri sacra fames”) pe care o trăieşte întreaga insulă. 
Aşadar, ştiind că în cele din urmă vom ajunge la 
restaurantul nostru, dar şi din cauză că ambientul 
locaţiei în care ne aflam ne tăiase orice poftă de 
mîncare, aşteptam sceptici şi răbdători să înceapă 
ospăţul despre care ghicisem deja că nu va fi în nici 
un caz pantagruelic. Era mai mult curiozitate decît 
foame, era mai mult politeţe faţă de gazdele noastre, 
decît dorinţa de a le gusta bucatele. Cei doi cubanezi 
care ne însoţiseră toată dimineaţa - adică şoferul şi 
galonatul civil - stăteau în picioare ceva mai la o parte, 
probabil să nu li se audă ghiorăitul maţelor, dar gata 
să ne servească, dacă împrejurările ar fi cerut-o. Cum 
noi nu ne simţeam plantatori, iar ei nu erau sclavii 
noştri, am încercat să-i convingem să se aşeze 
împreună cu noi la masă. N-am reuşit! Nu voiau în 
ruptul capului să ia loc. Aveau, probabil, instrucţiuni 
precise şi ferme în această privinţă. În cele din urmă, 
la insistenţele noastre, au acceptat să se aşeze la o 
masă pe care au aşezat-o la cîţiva metri distanţă, 
cumva lateral, masă la care au stat fără a îndrăzni să 
comande ceva, deşi i-am asigurat că le plătim noi 
consumaţia. Probabil şi în această privinţă primiseră 
ordine stricte! Şi, în sfîrşit, după lungi parlamentări 
între „oamenii noştri” şi cei ai localului, după o 
inexplicabilă foială a personalului, a sosit momentul 
adevărului : felurile de mîncare. O, zei! Oare ce 
mănîncă bieţii cubanezi în fiecare zi, dacă ceea ce ne 
aduceau nouă la masă trebuia să fie socotită o mîncare 
de lux?! Nu îmi amintesc exact ce ni s-a oferit la acel 
prînz, de altfel era şi foarte greu de depistat ce aveam 
în farfurii, deoarece totul părea (şi era!) foarte vechi, 
reîncălzit, adăugit, ferchezuit ca să pară cît de cît 
comestibil şi ca să ajungă pentru trei guri străine. 
Cred că erau o supă (arăta ca leşia în care se spălau pe 
vremuri vasele la noi la ţară!), nişte carne fiartă cu un 
soi de pilaf roşu-violet şi un piure atît de vînăt, încît 
aveai impresia că zăcuse o iarnă întreagă în frigurile 
Siberiei. Ca băutură ni s-a dat un suc ce avea culoarea 
incertă a zoilor de rufe şi, probabil, cam acelaşi gust. 
De ce vorbesc de gust? Pentru că eu, îmboldit de 
curiozitatea reporterului şi de ideea că trebuie să te 
înfrupţi din tot ce-ţi oferă viaţa, căci, se ştie, ce nu te 
doboară te întăreşte, chiar am gustat din acele 
faimoase bucate. De puţine ori în viaţă mi-a fost dat să 
pun în gură ceva mai rău, mai greţos, mai urît ca în 
acea zi cînd prînzeam într-unul din restaurantele din 
Habana Vieja. Să mă ierte Dumnezeu şi cititorii că-mi 
judec gazdele, nu-mi stă în fire să bîrfesc sau să 
vorbesc de rău felul în care am fost primit şi omenit 
undeva, dar „mîncărurile” de atunci îmi provoacă şi 

acum greaţă numai cît gîndesc la ele! Cînd ne-a 
fost adus prînzul (nu vă mai vorbesc despre calitatea 

serviciului, despre hîrburile în care erau aruncate 
mîncărurile, despre starea de igienă a localului şi a 
ospătarelor!), cei doi scriitori romîni care mă însoţeau, 
de parcă ar fi fost vorbiţi, s-au ridicat într-o clipită de 
la masă, împingînd farfuriile, cu un greu de mascat 
dezgust. Aşadar, ei nici nu s-au atins de mîncare, în 
ciuda îndemnurilor mele şi în ciuda sprijinului pe 
care l-am găsit în poemul Biografie al lui Friedrich 
Hölderlin din care nu am ezitat să citez pentru a-i 
convinge că nu trebuie să fie străini de nimic din ceea 
ce e omenesc : „Pe toate încerce-le omul, spun Zeii, / 
Ca puternic, nutrit, să dea pentru tot mulţumire, / Şi-
adînc să simtă-n el libertatea / De a porni orişicînd 
unde vrea.” Zadarnice s-au dovedit eforturile mele şi 
îndemnurile lirice germane! În acea zi, de post impus 
şi de meditaţie existenţial-gastronomică, bunii mei 
confraţi nu aveau de gînd să dea mulţumire şi pentru 
mîncare. Eu, care de-a lungul vieţii am mîncat fără 
nici un fel de reţinere tot felul de bazaconii, mi-am 
făcut cruce cu limba în cerul gurii, mi-am luat în gînd 
adio de la cei dragi, rugîndu-l pe Dumnezeu ca, în caz 
că voi muri otrăvit, să nu mă trimită în fundul iadului 
pentru carul de păcate făptuite şi cu gîndul şi cu 
vorba şi cu fapta, eu, împins de nestăvilita mea 

curiozitate reportericească am vrut să ştiu, să înţeleg, 
să gust ce mi s-a dat şi simţindu-mă deja condamnat 
ca Adam cînd a muşcat din măr, am luat cîte o gură 
din fiecare fel. Doamne, mai bine făceam greva 
foamei! După rapida trecere în revistă şi în aparatul 
digestiv a cîtorva frînturi din specialităţile culinare de 
pe masă, m-am ridicat şi eu ca împins de un resort şi 
am dat să părăsesc locul de tortură în care ne aruncase 
pasiunea noastră pentru scris şi pentru poezie. Deci, 
ne-am ridicat de la masă fără să ne atingem de 
mîncare (cu excepţia degustării pe care am făcut-o eu, 
ca un cobai voluntar!). Şi-atunci s-a petrecut 
întîmplarea pe care voiam să o povestesc şi nu mai 
ajungeam la ea. Celor doi cubanezi (aşezaţi din 
respect sau cine ştie din ce alte motive la o masă mai 
lăturalnică, i-aş spune, dacă în acea sală ar fi existat şi 
alte mese utilizabile în afară de cele două pregătite 
pentru noi) nu le venea să creadă că noi refuzăm să ne 
înfruptăm din bunătăţile aduse. Au încercat în fel şi 
chip să ne convingă să revenim la sentimente mai 
bune faţă de ospitalitatea lor, aşa încît, în cele din 
urmă, agasaţi de insistenţele „tovarăşilor” şi de 
spectacolul în care eram implicaţi (pe care 
„personalul” îl privea într-o desăvîrşită, umilă tăcere), 

am încercat să chemăm fata care ne servise, pentru 
a debarasa. În acea clipă, însoţitorii noştri s-au 

metamorfozat din oficiali în ceea ce erau de fapt, dar 
încercau să nu arate : nişte oameni flămînzi, nişte 
oameni care de ani lungi purtau în stomac povara 
„belşugului” oferit de societatea socialist-
revoluţionară a lui Fidel Castro Ruz. Şi-au uitat 
sarcinile, ordinele, îndatoririle, instrucţiunile, şi-au 
uitat morga şi mîndria, şi-au uitat misia de 
revoluţionari castrişti şi ne-au cerut permisiunea de a 
onora ei bucatele. Au primit imediat acceptul nostru, 
acordat cu generozitate şi curiozitate, şi într-o clipită, 
lepădîndu-şi pojghiţa oficială ca pe un strai vechi şi 
putred, lepădîndu-se de poziţia lor de reprezentanţi ai 
Festivalului, uitînd că noi eram şi străini şi scriitori 
invitaţi la manifestări, într-o clipită, deci, au ras tot! 
Au devorat pur şi simplu ceea ce noi refuzaserăm să 
mîncăm. Nu degeaba spunea inegalabilul Ion 
Creangă, humuleşteanul nostru universal, că 
goliciunea înconjoară satul, dar foamea dă de-a 
dreptul! Bieţii oameni erau atît de flămînzi, încît au 
uitat cine sunt, unde sunt, cu cine sunt şi au tăbărît pe 
mîncare ca un nor de lăcuste pe lanurile cu 
semănături. Şi culmea umilinţei, după ce a mîncat 
fiecare cîte o porţie din cele neatinse de colegii mei, s-
au aruncat cu o poftă de lup şi asupra celei de a treia 
prăzi pe care cu inconştienţă o brăcuisem, o lincirisem 
eu. N-au rezistat în faţa ispitei, au lăsat în urmă doar 
tacîmurile ştirbe şi farfuriile ciobite ce adăpostiseră 
nesperata lor hrană din acea zi, dar au raportat la 
UNEAC faptul că noi am refuzat mîncarea şi că, 
pentru a nu se pierde banii, au fost nevoiţi să o 
consume ei. Alex s-a supărat de moarte că i-am adus 
acest afront. Nu reuşea să înţeleagă în ruptul capului 
cum poate cineva refuza tot ce era mai bun la ora 
aceea din meniul festivalului. Dacă a acceptat, uşurat 
chiar, refuzul nostru de a sta la hotel, înţelegînd că 
ceea ce ne putea el oferi se situa chiar sub nivelul 
condiţiilor precare ale unei închisori, dacă s-a bucurat 
că vom fi găzduiţi la Ambasadă (situaţie care îl 
degreva de nişte cheltuieli probabil destul de 
substanţiale; în plus, UNEAC-ul şi Ambasada sunt 
aşezate la trei minute de mers pe jos una de cealaltă şi 
poziţionarea noastră nu periclita în nici un fel 
programul în care fuseserăm implicaţi), a refuzat cu 
obstinaţie să accepte că masa de prînz procurată cu 
eforturi supraomeneşti, pe care atunci doar le 
bănuiam, fusese pentru noi o probă la care ar fi căzut 
pînă şi Hercule cel obişnuit cu muncile şi caznele.

Să ne-nţelegem : nu sunt un mofturos, nu am făcut 
niciodată nazuri la masă, pot mînca şi cuie, 
mulţumind cu sinceritate, din toată inima, pentru 
bucate. Prin ţările pe unde am umblat am mîncat şi 
şerpi, şi broaşte, şi buruieni, şi cîini, şi lăcuste, şi 
păduchi de mare, şi cactuşi, gustînd cu plăcere tot 
ceea ce mi-a oferit amabilitatea gazdelor drept „feluri 
tradiţionale”. Ba, ca să fiu sincer, am făcut atîta foame 
în copilărie, adolescenţă şi tinereţe, prin grija 
părintească a celor ce ne obligau să făurim societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, încît acum, chiar de-
aş mînca ani în şir numai borş cu ştir, cu urzici, cu 
ştevie ori cu lobodă şi tot aş putea afirma cu mîna pe 
inimă că Lucullus cinează la Lucullus! De altfel, 
curiozitatea mea culinară m-a îndemnat mereu să 
gust, să savurez tot ceea ce tradiţia locurilor prin care-
mi purtam paşii includea în mîncărurile 
reprezentative pentru acele locuri. Aşadar, nu se 
punea problema că nu mi-ar fi plăcut mîncarea, dacă 
ar fi fost cît de cît comestibilă, mai ales că eu nu am 
refuzat-o a priori, fără să o gust, nu am refuzat-o doar 
pe baza mirosului şi aspectului. Dar ceea ce mi se 
dăduse era cea mai sigură reţetă pentru o cură 
draconică de slăbire, sau chiar o metodă sigură de 
sinucidere prin înfometare. După ce am gustat 
„savoarea” hranei din restaurant, nu m-am mai mirat 
că atîţia cubanezi mor ca muştele de inaniţie într-o 
ţară care ar putea fi simbolul belşugului pe pămînt!

În zilele în care-mi amintesc de prînzul din 
Havana Veche ţin post negru. Ceva ca un nod în gît şi 
în stomac îmi închide orice poftă de mîncare. Şi, 
Doamne, dacă acea mixtură – nici nu ştiu cum să o 
numesc! – era un fel de hrană-etalon pentru invitaţii 
festivalului, ce mîncau oare zi de zi cubanezii de 
rînd?! Iarbă, cred, asemenea nord-coreenilor! (va 
urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (19)

Valeriu STANCU

„Preafericiţii de pe insula 
dezolării” (III)

Aprilie 2010
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La Rochefoucauld oferă versiunea după care 
Buckingham ar fi ordonat închiderea pentru două zile a 
tuturor porturilor engleze, făcând să parvină Anei de 
Austria copiile exacte ale bijuteriilor furate, executate în 
timp record. Pe deasupra şi-ar fi convins guvernul să 
pornească o expediţie falimentară împotriva Franţei, 
trimiţând flota engleză în ajutorul protestanţilor francezi, 
asediaţi în cetatea La Rochelle; salonul navei principale 
fusese transformat într-un soi de capelă, cu portretul Anei 
de Austria ridicat pe un altar între mulţimea de lumânări 
aprinse. Specimen de curtezan orgolios acest englez rasat!

Poate nevinovată, dar lipsită de stima soţului 
răzbunător (Ludovic al XIII-lea fusese un copil frustrat, 
ultragiat, hrănit cu ranchiună şi dorinţă de revanşă, cu o 
religiozitate împinsă spre singurătate şi ascetism, făcându-
l implacabil cu ceilalţi şi cu sinele propriu), ameninţată cu 
repudierea pentru că nu reuşise să dea regelui un 
moştenitor, controlată şi persecutată de Richelieu şi 
părăsită de un anturaj necesar, Ana de Austria a continuat 
să comită imprudenţe. S-a lăsat implicată în diferite 
tratative de complot contra cardinalului ministru, care 
dorise războiul din 1635 dintre Franţa şi Spania şi ai cărui 
spioni descoperiseră corespondenţa prin care regina 
furniza informaţii utile (se va repeta la Marie-Antoinette 
în privinţa austriecilor).

În cele din urmă Ana de Austria a fost silită să 
capituleze într-un mod umilitor: interogată ca o criminală, 
controlată în corsaj, silită să dea mărturisire scrisă şi să 
promită că va urma cu sfinţenie regulile de comportare pe 
care Ludovic al XIII-lea i le fixase în scris; bănuiesc că, 
inteligentă şi subtilă, Ana de Austria a savurat satisfacţia 
că soţul ei regal era la rândul lui prizonierul unei situaţii 
fără ieşire: prea religios ca să accepte soluţia repudierii 
reginei, resemnat prin urmare să-şi ducă mai departe 
trista viaţă conjugală.

Atunci a intervenit Bon Dieu (să credem că le-a 
protejat constant pe reginele Franţei), căci la începutul 
anului 1638, după o graviditate fără incidente, deşi avea 
aproape 40 de ani, Ana de Austria a dat naştere lui Louis 
Dieu donné, Ludovic-darul-lui-Dumnezeu.

Fiul nesperat a fost salvarea ei, miracolul descoperirii 
bucuriei de a iubi, iar doi ani mai târziu naşterea lui Filip, 
duce de Anjou a ridicat-o în culmea fericirii. Care s-a 
tradus prin schimbarea semnificativă de comportament, 
Ana de Austria devenind prudentă, circumspectă, 
binevoitoare, împăciuitoare. Se gândea probabil foarte 
serios la viitoarea, inevitabilă regenţă, din moment ce atât 
Ludovic al XIII-lea, cât şi Richelieu erau grav bolnavi.

Richelieu a plecat cel dintâi (1642) în cealaltă lume, 
după ce înăbuşise sângeros ultima conjuraţie împotriva lui 
şi-l convinsese pe rege să-l trimită pe eşafod pe Cinq Mars, 
preafrumosul marchiz. A plecat, urât de toată lumea, dar 
cu mândria de a fi rămas fidel intenţiilor formulate la 
începutul ministeriatului său: înfrângerea hughenoţilor, 
umilirea orgoliilor senioriale, constrângerea supuşilor să-
şi îndeplinească îndatoririle faţă de rege, biserică şi ţară, 
impunerea regelui Franţei în respectul puterilor străine.

Regenta Ana de Austria avea să folosească întocmai 
programul celui mai mare duşman al ei. După ce această 
infantă spaniolă fusese pusă de soţul ei, înaintea ieşirii lui 
din scena istoriei, sub tutela ducelui de Orléans, prinţului 
de Condé şi a patru miniştri inamovibili (aleşi de el), în 
scopul apărării fiului ei Ana va cunoaşte o metamorfoză, 
repetată întrucâtva în secolul următor la austriaca Marie-
Antoinette. Sacrificând fidelităţii faţă de ţara de origine 
resentimente, prejudecăţi, datorii de recunoştinţă, văduva 
lui Ludovic al XIII-lea a început prin anularea 
testamentului soţului, îndepărtând toţi miniştrii 
supraveghetori promovaţi. În afara unui cardinal italian, 
pe care Richelieu îl indicase drept succesorul său. Era 
Giulio Mazarino (devenit Jules Mazarin), cu zece ani mai 
tânăr decât regina, cu un aspect foarte plăcut şi ochi 
căprui nelipsiţi de magnetism... Prezentându-l Anei de 
Austria, Richelieu a întrebat-o cu destulă insolenţă: 
„Doamnă, o să vă placă, seamănă cu Buckingham?” (cf. 
Bernadetta Craveri, op. cit.) Politicos, prudent, persuasiv, 
dându-i Anei mereu senzaţia că ea este cea care decide, 
Mazarin a devenit „omul reginei”, indispensabil, 
provocând resentimentele prietenilor ei credincioşi 
(ducele de Beaufort, La Rochefoucauld, La Porte, D-na de 
Chevreuse ş. a.), astfel putând regina înfrunta situaţiile 
haotice impuse de Fronda, care a bântuit în Franţa între 
1648-1652.

S-a spus că regina Ana şi cardinalul Mazarin au lansat 
moda acelor „amitiés amoureuses” (nu Preţioasele ridicole 
ale lui Molière), în orice caz relaţia sau legătura lor a pus 
în lumină o regină orgolioasă, cu alte cuvinte călindu-se 
prin orgoliu împotriva avalanşei de calomnii a căror ţintă 
a fost pe toată durata Frondei, deşi acestea n-au fost 
preluate de memorialiştii timpului, chiar ostili lui Mazarin 
fiind ei.

Un remarcabil film francez (coproducţie) preluat pe 
ecranele TVR în 2008 descifra cu o limpezime „tout à 

fait française” dilema îndelung dezbătută, reîncâlcită şi 
redescâlcită: a fost între cei doi protagonişti o prietenie 

platonică (religiozitatea reginei, spaima de păcat datorată 
educaţiei ei spaniole, idolatria mamei pentru fiul ei 
Delfinul neputând risca gelozia sau dezaprobarea lui; pe 
de altă parte nerenunţarea lui Mazarin la purpura de 
cardinal ş.a.m.d.) sau relaţiile intime au cimentat 
solemnitatea unui angajament care i-a unit indisolubil? 
Filmul înclină clar balanţa spre a doua ipoteză, bazându-
se pe interpelarea corespondenţei cifrate dintre Ana şi 
ministrul ei în timpul celor doi ani de separaţie (în 
ianuarie 1651, condamnat prin decret la exil, cardinalul s-a 
refugiat la Brühl, în apropiere de Köln, unde a rămas în 
cei mai dramatici doi ani din desfăşurarea Frondei). 
Doamna Claude Dulong în cărţile Anne d'Autriche, 1980, 
1985, şi Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV, 1993, 
descoperă „cifrul enigmatic” al sigiliului pe ceara care 
închidea plicurile, format din 9 litere înlănţuite, iniţialele 
enunţului: Hoc est Emblema (de) Anna de Austria (et de) Jules 
Cardinal Mazarin şi un semn criptic, la modă pe atunci în 
Spania, patru S baraţi de o linie oblică, care făceau aluzie 
la patru cerinţe ale iubirii: sabio, solo, solicito, secreto. Alte 
timpuri, alte iubiri... oftăm cu resemnare.

Afară de interminabilele discuţii despre natura 
relaţiilor dintre Ana de Austria şi Mazarin, corespondenţa 
cifrată atestă modul în care cardinalul ghida de la distanţă 
pe regină, poate şi din temerea de a nu fi el cel abandonat. 
Ana a demonstrat însă capacitate de disimulare, fermitate 
în apărarea intereselor fiului ei regal, rezistenţă curajoasă. 
La rândul său, înfruntând toate încercările celor doi ani de 
exil, Mazarin şi-a făcut intrarea triumfală la Paris (1653), 
reluând conducerea statului iar „pacea din Pirinei” (1659) 
a fost rodul excepţionalei sale abilităţi diplomatice (în care 
au excelat mai totdeauna prelaţii Bisericii romane), 
punând capăt unui război cu Spania care durase 23 de ani 
(!) şi propulsând Franţa pe rol de balanţă în politica 
marilor puteri europene. Remarcabilul Mazarin!

La sfârşitul Frondei, Ana de Austria împlinise 52 de 
ani iar regenţa ei se încheiase definitiv în 1651, când fiul ei 
fusese declarat (la numai 13 ani) major iar în iunie 1654 
uns rege la Reims. Deşi în continuare avea un 
comportament rezervat şi timid şi se arăta foarte afectuos 
faţă de mama sa, marea lui atracţie pentru femei răbufnea 
în intenţii mai puţin caste, cum a fost în cazul cochetei 
domnişoare de onoare de La Motte d'Argencourt (închisă 
într-o mănăstire iar Delfinul chemat la ordine). Căci Ana 
nu concepea pentru fiul ei decât o căsătorie cu nepoata ei, 
infantă de Spania, dar pacea dintre cele două ţări nu 
fusese încă încheiată şi, în aşteptare, regele şi-a pierdut 
capul pentru o nepoată a cardinalului: Maria Mancini, 
singura dintre „mazzarinette” care a legănat speranţa de a 
deveni regină.

Căci Mazarin sosise la curtea Franţei cu 8 nepoţi, copii 
ai celor două surori ale sale. Dintre trei băieţi ai surorii 
Geronima unul a devenit duce de Nevers iar cinci fete au 
devenit contesa de Vendôme (prinţul descendent al lui 
Henric IV şi al Gabrielei d'Estrées), prima „amantă 
oficială”, deschizând lungul şir la Curtea franceză; contesă 
de Savoia-Soissons, prinţesă de Colonna; marchiză de 
Meilleraye (cea care a primit ca zestre palatul şi 
frumoasele colecţii de artă ale cardinalului); ducesă de 
Boullion. Convins că în societate (a Vechiului Regim) 
numai solidaritatea de interese ale unui clan poate oferi un 
succes stabil şi durabil, cardinalul a murit însă înaintea 
începerii unei lungi liste de scandaluri ce vor atrage 
privirile Europei asupra „nemuretului” Mazzarini.

Se pare că rezultate mai bune a obţinut cardinalul cu 
cele două fete ale surorii sale măritate Martinozzi: una s-a 
căsătorit cu Alfonse al IV-lea d'Este, duce de Modenna, 
cea de a doua a devenit soţia principelui de Conti, ilustrul 
înfrânt al Frondei (ulterior, o jansenistă ferventă).

Filmul invocat mai sus atestă că determinarea Mariei 
Mancini se datora lecturilor ei care-i sădiseră convingerea 
că existenţa ascultă de legile imaginaţiei. Emoţiile primei 
experienţe de dragoste Maria-Ludovic, îmbrăţişarea de 
către cei doi a utopiei unei lumi guvernate numai de legile 
galanteriei, jocul fericirii perfecte sub ochii stupefiaţi ai 
întregii curţi franceze – în toate putem discerne 
„modelele”: eroii romanului-fluviu de peste 5000 de 
pagini, L'Astrée, apărut între 1607-1627 şi scris de Honoré 
d'Urfé (1567-1625), aventurier şi combatant de partea 
catolicilor în războaiele religioase din Franţa.

Pasajul selectat mai jos (pentru a trece de la film la 
literatură) ne redă discuţia despre iubire, între 
inconstantul Hylas şi înţeleptul Silvandre (partitura celui 
din urmă):

„Savez-vous bien que c'est qu'aimer? C'est mourir en 
soi pour vivre en autrui, c'est ne se point aimer que 
d'autant que l'on est agréable à la chose aimée, et bref c'est 
une volonté de se transformer, s'il se peut, entièrement en 
elle. Et pouvez-vous imaginer qu'une personne qui aime 
de cette sorte, puisse être quelquefois importune de la 
presence de ce qu'elle aime, et que la connaissance qu'elle 
reçoit d'être vraiment aimée, ne laissait pas une chose si 
agréable, que toutes les autres au prix de celle-là ne 
peuvent seulement être goutées? Et puis si vous aviez 
quelquefois éprouvé que c'est qu'aimer comme je dis, 
vous ne penseriez pas que celui qui a aimé de telle sorte, 
puisse rien faire qui déplaise, quand ce ne serait que pour 
cela seulement, que tout qui est marqué de ce beau 
caractère de l'amour, ne peut être désagréable, encore 
avoueriez vou, qu'il est tellement désireux de plaire, que 
s'il fait quelque faute, telle erreur même plait, voyant à 
quelle intention elle est faite, ou que le désir d'être aimable 
donne tant de force à un vrai amant que s'il ne se rend tel 
à tout le monde, il n'y manqué guère envers celle qu'il 
aime.”

Îmi imaginez că asemenea discuţii interminabile au 
împletit şi despletit minţile celor doi îndrăgostiţi care-şi 
propuneau asumarea Sensibilităţii „pour faire connaître 
qu'il faut sentir jusqu'au plus petits douleurs de ceux 
qu'on aime”, şi ca pe acest drum să treacă prin Tendresse 
spre Obéissance, adică angajarea oarbă faţă de promisiuni, 
Constante Amitié „fiind calea cea mai sigură de a ajunge la 
Tandreţe şi Recunoştinţă” (citate din Mdeleine de 
Scudéry, Clélie, Cartea I, partea I).

...Astfel că trebuind să rezolve o situaţie care de la un 
moment la altul risca să iasă de sub control şi încercând să 
clameze reproşurile şi indignarea reginei-mame, Mazarin 
a construit capodopera diplomatică a vieţii sale: semnarea 
preliminariilor Tratatului din Pirinei. Acesta prevedea 
garanţia reciprocă a căsătoriei dintre Ludovic al XIV-lea şi 
infanta Maria Tereza.

Rechemat din serpentinele suitoare şi coborâtoare ale 
sentimentelor, adică la asumarea responsabilităţilor sale 
de suveran, regele şi-a însoţit cu lacrimi în ochi iubita 
până la caleaşca care le ducea pe Maria şi pe surorile ei 
spre La Rochelle (unde guvernator era Mazarin!). Se pare 
că atunci a pronunţat Maria fraza pe care Jean Racine 
(1639-1699) o va parafraza în scena de adio dintre Titus şi 
Bérénice din piesa sa Bérénice (1670). Cea mai profundă 
voce tragică a secolului al XVII-lea a avut o viaţă marcată 
de reuşite, dar teatrul lui oferă o lume nereuşită, adică 
debordând de patimi, egoism, refulări, cruzime, 
deschizând calea spre analiza unor adâncimi umane încă 
inepuizate. Orfan de timpuriu, cu stare materială precară, 
Jean Racine a fost crescut în abaţia Port Royal, formându-
se în spirit jansenist (ideologie religioasă susţinută de 
episcopul Jansen, autorul cărţii Augustinus, care prezenta 
doctrina Sf. Augustin, la 1640, opusă iezuitismului în 
chestiuni de dogmă). Rezumând, janseniştii considerau că 
omul poate dobândi mântuirea numai printr-o viaţă 
retrasă de lume şi austeră, care să-l „predestineze”, pe 
când ordinul luptător al iezuiţilor (fondat la 1540 de 
spaniolul Ignaţiu de Loyola) susţinea că orice om poate 
spera la mântuire, dacă duce o viaţă creştină, cu respectul 
legilor morale şi religioase. Dacă iezuiţii erau apropiaşi de 
regalitate şi li s-a reproşat, în general, adaptarea legilor 
morale şi religioase la diverse „cazuri” de conştiinţă 
individuală, janseniştii au fost atacaţi că tind să devină o 
forţă autonomă în stat. Condamnaţi de papă la 1653, 
excomunicaţi şi alungaţi de la Port Royal în 1713, abaţia 
lor a fost distrusă la porunca lui Ludovic al XIV-lea. 
Influenţa jansenismului o regăsim în miezul operei lui 
Pascal, Pensées, ecouri pot fi detectate la Molière, dar 
datorează mult acestui curent de gândire atât La Bruyère, 
cât şi La Rochefoucauld.

Dobândind la Port Royal o solidă cultură clasică, 
originea piesei Bérénice se află în câteva rânduri din 
scriitorul roman Suetoniu: Senatul roman repudiază 
iubirea lui Titus pentru regina Palestinei, Berenice. Astfel, 
în ziua când s-a urcat pe tron. Titus, care o iubea cu 
pasiune pe Berenice, a trimis-o înapoi la Roma, spre 
nefericirea amândurora... Racine dezvoltă momentul în 
actul IV al tragediei sale, când Titus anunţă iubitei sale 
necesitatea despărţirii:

TITUS: Je sens bien que sans vous je ne saurais plus 
vivre [...]

             Mais il ne s'agit pas de vivre, il faut régner [...]”
BÉRÉNICE: Vous êtes empereur, Seigneur, et vous 

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

Natalia CANTEMIR

(va urma)

Post scriptum (II)

Aprilie 2010
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În vara anului 2009 a apărut în Macedonia o 
antologie lirică intitulată Poetry from five continents.  
Figurînd printre autorii antologaţi, am avut bucuria de 
a primi un exemplar din această lucrare de excepţie. 
Între copertele antologiei l-am descoperit, alături de alţi 
poeţi importanţi ai contemporaneităţii, pe scriitorul 
Jorge Palma din Uruguay. Un poet al cărui har e însoţit 
nu doar de inspiraţie, ci şi de luciditate, de sentimentul 
că poetul e într-un fel responsabil de toate cîte se petrec 
pe lume. L-am întîlnit la începutul toamnei trecute la 
manifestările cunoscute de multă vreme în întreaga 

lume sub numele „Serile poetice de la Struga” şi mi-am întărit convingerea – 
urmărindu-i recitalul – că e unul din cei mai interesanţi creatori din spaţiul literar 
hispanic. În urmă cu cîteva săptămîni mi-a trimis două dintre volumele sale de 
versuri – Diarios del cielo şi La vía láctea  (ambele apărute în anul 2006 la Ediciones 
Trilce) –, iar poemele din această pagină sunt traduse din cel de-al doilea volum 
amintit.

Jorge Palma s-a născut pe 24 aprilie 1961 la Montevideo. A publicat în ţara natală 
cîteva volume de poezie, din care, pe lîngă cele numite deja,  menţionez doar Entre 
el viento y la sombra (Banda Oriental, 1989) şi El olvido (Ediciones Trilce, 1990). 
Poemele sale au cunoscut imediat o circulaţie internaţională, fiind citite, apreciate, 
iubite în toată lumea hispanică, Spania şi Venezuela aflîndu-se printre primele ţări în 
care operei lui i s-a acordat atenţia meritată. Astăzi Jorge Palma este publicat, 
antologat, tradus şi citit nu doar de cei care trăiesc în lumea poeziei, ci şi de cei care o 
iubesc. Din 1990, cînd a publicat volumul de povestiri Paraísos artificiales 
(Ediciones Trilce), este cunoscut şi ca prozator.

Lovitura

Nu recunosc alt sunet 
decît pe cel al sîngelui meu 
urlînd înaintea furiei.

O femeie supusă 
îşi deschide bluza galbenă
şi îmi oferă tremurînd hrana sînului.

Nu dau ascultare îndemnului stăruitor 
al grijuliilor mele bijuterii de familie.

Îi privesc ochii înneguraţi 
şi fără stridenţe
lovesc cît pot de tare
în porţile cerului.

Subteranele

Sunt ani de cînd îmi păzesc spatele 
cu o anumită rîvnă
deoarece ştiu că îmi caută 
aripile cu un cuţit.
Ca şi cum ar fi periculos 
să îmboldeşti o viaţă întreagă norii
să ciufuleşti marionete
să simţi tristeţea sufletelor
de la zeci de kilometri distanţă.

Am văzut un om singur 
muşcîndu-şi unghiile picioarelor
într-o pivniţă întunecată
plină de scorpioni
şi păsări cernite
urmărindu-mi mîinile
întrebîndu-i pe morţi
unde trăieşte tînărul poet
al nesăbuitelor versuri.

Şi nu e chip :
Dacă mă ascund, aterizează, 
dacă mă pitulez, zboară pe deasupra
şi în veşnica lor somnolenţă
scormonind cu o daltă
pînă în străfundul împovărărilor

Juan Gelman îşi mistuie tristeţea 
şi visează o viaţă pe un pisc

Ce încrîncenată luptă te-a rănit 
de moarte înainte chiar de a te naşte.
Ce stupid roman de aventuri, ce 
adulter 
de neiertat te-a eliberat în altă viaţă
ca să te prăbuşeşti despuiat în timpul
zilelor tale de plumb pe acest pămînt.

Cum puteai să ştii 
că nu vei avea ţară,
nici cămin, nici steag.

Cei care ţi-au negat respiraţia 
cu binocluri, cu lupe scormonitoare
de laborator clinic, o ştiau
dinainte. O ştiau.

Te învinseseră cînd ai venit 
pe lume, cînd încă 
nu erai Juan şi mama ta 
nu plîngea, rîdea de fericire
căci treceai cîntînd 
prin tunelul vieţii.

Şi astfel te văzu urcat pe înălţimi
învingînd teama
şi supunînd durerea,
cu reînnoită voce
pentru fiecare
din cele şapte vieţi
care te ucid.

Cea care se roagă

Din ce semn întunecat 
a ţîşnit naşterea ta
cu voce rănită, 
sfîşietoare şi neauzită
ca o flacără
ca moartea.

Niciodată nu te-am văzut plîngînd 
la picioarele îngheţate
ale unei iubiri interzise
nici străpunsă de un pumnal
în faţă
pentru neaşteptata moarte
a celui mai bun dintre iubiţii tăi.

Cu toate acestea tu te rugai
ca o femeie smintită
între lespezile ude 
ale unui cimitir marin
cerînd din 
clopotniţă 
să mori dintr-o lovitură 
năucitoare în maxilar
îmbrăţişînd o gură 
de burlan
un sicriu
un colier de plumb
şi nimeni să nu-ţi spună pe nume.

Totuşi ai continuat strigînd
în vijelie
biciuită de flăcările
nestăvilite ale vieţii.

acoperă şi descoperă
lipicioasa şi necurata, 
îngheţata pînză.

Bărbatul şi prezicătorul

Inutila încăpăţînare a omului singur
a celui plecat a tăiat punţile :
nici sunete cotidiene care îl aşteaptă 
la sfîrşitul zilei; nici o femeie 
şi doi copii în patio sub cerul
casei sale, nici zgomote de farfurii
nici de linguri, nici uşi care 
la căderea nopţii se potolesc
asemenea înserărilor
de iarnă.

În palma stingheră a omului singur 
se vede o semilună mică de tot
în linia vieţii şi o
umbră constantă în cea a inimii,
impertinentă şi răbdurie, 
neîndurătoare soartă.

Căpcăunul melancolic

Încrîncenata durere de cap 
pătrunde ca un piron 
în rădădăcina zilei.
Mişelnic mod 
în care demonul nesocoteşte
naşterea vieţii.

Aşa voia tristul şi deznădăjduitul 
cavaler al incertitudinii
să străbată în iureş
furtuna viscerală a nepăsării.

Palide flamuri de foc 
se agită 
cînd trec urlînd
ciuma şi îngrozitoarele ei surori.

Chiar şi sub pămînt 
tremură frenetice 
mîinile ploii.

Navigatorul

Nu ştiu cu ce parfum mă potrivesc.

Pe deasupra rîului trece un 
sentiment trist, neţărmurit, stingher
ca o navă de război
o barcă de granit
pilotată de moarte.

Apa tremurătoare 
se deschide ca o plagă violentă
pustiită în nesfîrşita ei agonie.

Dar imensa barcă ce navighează
surdă, ignorînd urletele 
înaintează lent şi greoi
ca o catedrală,
ca memoria lumii
înfumurată în tainiţele ei.

Înainte ca totul să se termine
Ceciliei

Înainte ca totul să se termine
înaintea sfîrşitului
oraşele cele mai vechi 
ale pămîntului
vor sărăci
se vor nărui dintr-o dată
ca o pasăre străpunsă
de sunetul războiului,
dă-mi cerul inexpugnabil 
al gurii tale
privirea ta,
niciodată spuma întunecată
nici durerea,
ci doar această iubire lovind
implacabil,
oarbă,
cu înverşunare omenească.

După

În cele din urmă 
după ce toate se vor sfîrşi
va trebui să numim
toate lucrurile
ca întîia oară, 
după tunet şi flăcări
după ce toate se vor sfîrşi,
cu umilinţă,
în taină,
cu pas de plumb
şi răbdare de demiurg,
printre hoituri 
de stele şi rămăşiţe pămînteşti. 

Farul sfîrşitului lumii

L-am întors ca să vadă 
ancorat în adîncul 
ochilor mei,
unde se termină noaptea
şi începe negura.

E un cîine negricios
biciuit fără încetare
de furia petrolului.

Un cîine zbîrlit 
lătrînd nebuneşte.

Şi nimeni nu răspunde.




