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Fie pîinea cît de rea (III)

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

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

bugetari din România! Dar cum s-a ajuns la acest 
dezastru din care nici o minune dumnezeiască nu ne 
mai poate scoate? 

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

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

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

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

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

Secţiune printr-o secundă
  

Mai dă-mi răgaz şi-o foaie de hîrtie
Şi-un basamac de unde ştii mata
De-o fi să fie, ori de n-o să fie
Tu-n mine crezi şi nu-n altcineva

Dansează literele pe o coală
Un zodiac în care n-ai afla
Nimic despre tristeţi şi îndoială,
Nimic din cele ce aştepţi cumva

Amiezile se numără prin pieţe
Iar drumuri în ceasornice mai curg
Tictacul plin de tîngă şi tristeţe
Toate îţi spun că mergi înspre amurg

Cuvintele sunt doar întîmplătoare
De ce secunda iar aş diseca
Atunci cînd răsărit-ai, la-ntîmplare
Nălucă de argint şi catifea,

Desen în care te vor repeta
Corneliu STURZU
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fragmentarium istoric

Peisajul politic frământat în care evoluăm în ultima 
perioadă, contextul istoric creat de procesul integrării 
noastre europene – într-o manieră sui generis, oarecum – 
disputele constituţionale şi decredibilizarea clasei politice, 
în fond a elitei politice a naţiunii noastre, ne îndeamnă să 
reflectăm la una din realităţile dominante ale lumii în care 
trăim şi anume la stat. S-a scris mult şi cu folos despre stat 
şi instituţiile sale dar, se pare, că o relectură trebuie să 
funcţioneze pentru noi ca un posibil memento. Punem 
adesea „ în cârca” statului nemulţumirile şi neîmplinirile 
noastre uitând parcă că acesta nu este o realitate 
transcendentă, ci una cât se poate de mundană şi ca atare 
perfectibilă şi controlabilă. Reflecţiile de mai jos vin să ne 
reamintească celor mai mulţi dintre noi ce este şi ce se 
ascunde în spatele acestui mult uzitat şi abuzat concept: 
statul.  

Statele sunt realităţi sociale care au existat şi funcţionat 
de-a lungul istoriei, au suferit transformări, au acumulat 
tradiţii, s-au extins, restrâns, au creat ori desfiinţat 
instituţii. Ele au reprezentat o realitate socială înainte de a 
fi interpretări filosofice sau ştiinţifice şi au evoluat datorită 
practicii sociale, conjuncturilor şi propriilor istorii.

Potrivit lui Max Weber, „statul este acea agenţie 
din cadrul societăţii care posedă monopolul violenţei 
legitime”. Dar există şi state ce nu monopolizează violenţa 
legitimă în interiorul teritoriului, spre exemplu statele 
feudale (statul feudal nu obiectează împotriva războaielor 
private atâta timp cât supuşii îşi îndeplinesc îndatoririle 
faţă de suveran sau un alt exemplu este cel al statului 
irakian, aflat sub tutelă britanică, după primul război 
mondial, care tolera incursiunile tribale), prin urmare 
există „state cărora le lipseşte fie dorinţa, fie puterea de a-
şi impune monopolul violenţei legitime, şi care totuşi 
rămân, în multe privinţe state”.

O altă definiţie este cea a lui Ernest Gellner, potrivit 
căruia „statul este specializarea şi concentrarea menţinerii 
ordinii” iar acolo unde nu există diviziune a muncii nu 
există stat. În gândirea socială au existat teorii (anarhismul 
şi marxismul) potrivit cărora şi epoca industrială se poate 
dispensa de stat. Motivul ar fi acela  că societăţile 
industriale fiind mari, pentru atingerea standardului de 
viaţă depind de o puternică diviziune a muncii şi de 
cooperare.

De-a lungul istoriei, omenirea a parcurs patru stadii 
fundamentale: preagricol, agricol, industrial şi 
postindustrial. În societatea preagricolă, grupurile de 
culegători şi vânători erau prea mici pentru a permite o 
diviziune a muncii, astfel chestiunea statului, a unei 
instituţii stabile care să menţină ordinea, nu se putea pune. 
Dar majoritatea acestor societăţi au devenit state. Unele 
dintre ele au fost mai puternice altele mai slabe.

Michael Mann, profesor de sociologie la Universitatea 
California, pentru a defini statul, combină elementele 
instituţionale cu cele funcţionale, astfel, „statul este un 
grup diferenţiat de instituţii şi oficiali care reprezintă 
centralitatea în sensul că relaţiile politice emană de la 
centru spre exterior pentru a acoperi un teritoriu, asupra 
căruia exercită un monopol de legiferare autoritară şi de 
unificare, susţinut de un monopol al mijloacelor de 
violenţă fizică”

În decursul istoriei, statele au luat forme diverse. Există 
mari diferenţe între statul Orientului Apropiat de acum 
cinci mii de ani, statul – cetate grecesc, statul feudal 
francez sau german de la sfârşitul primului mileniu d. Hr., 
imperiul mongol şi statele democratice moderne. Cu toate 
acestea, statele au o serie de trăsături comune:

organizează şi gestionează puterea pe un teritoriu. 
Suveranitatea statului constă în dreptul său de a exercita 
puterea politică pe propriul teritoriu;

are o relaţie specială cu populaţia de pe teritoriul său – 
definită ca cetăţenie- această relaţie variind funcţie de 
cultura statului respectiv, de la „statul în slujba 
cetăţeanului” la „cetăţeanul în slujba statului”. Orice stat 
exercită puterea în mod legitim, având autoritate asupra 
cetăţenilor săi şi orice stat îşi dezvoltă un sistem de 
legitimare a autorităţii sale;cultivă şi se bazează pe un 
anumit naţionalism;

are un grad de autonomie în raport cu guvernarea şi 
guvernanţii dintr-un anumit moment, autonomie asigurată 
de neutralitatea politică a statului;

Chiar dacă statul nu este singurul model de organizare 
a puterii, el reprezintă modelul cel mai perfecţionat şi cel 
mai complex de exercitare a puterii. Puterea politică, 
exercitată conform normelor sociale şi prin intermediul 
instituţiilor statului urmăreşte asigurarea coeziunii sociale, 
să creeze condiţiile supravieţuirii acestuia, cât şi pe cele 
care fundamentează drepturile şi securitatea cetăţenilor. 
Relaţiile de putere – autoritate au existat din totdeauna, 
statul, apărut ca răspuns la anumite cerinţe într-un anumit 
moment al evoluţiei societăţii, modifică aceste relaţii. 
Devenit suport al puterii politice el va continua să existe şi 
după ce deţinătorii puterii dispar. Ceea ce face diferenţa 
între stat şi formele ce l-au precedat (trib, clan etc) este 
faptul că statul nu mai este constituit pe baza unei asocieri 
spontane a indivizilor. În cazul statului este vorba de 
voinţa de asociere. Faptul că statul este titular al puterii nu 
înseamnă că deţine puterea absolută, deoarece puterea sa 

este totdeauna supusă dreptului. Autoritatea puterii politice 
etatice este legitimă atunci când este recunoscută şi 
acceptată în mod liber de toţi indivizii unei colectivităţi 
sau cel puţin de majoritatea acestora. Aceasta presupune şi 
acceptarea normelor pe baza cărora statul funcţionează, 
norme care sunt de două feluri: sociale (legi nescrise) şi 
juridice (instituţionalizează normele sociale într-un cadru 
organizat politic). 

Din punct de vedere ştiinţific, statul apare ca o formă 
de organizare politică a societăţii, existenţa sa fiind 
determinată de următoarele elemente cadru: teritoriul, 
populaţia şi caracterul de organizare politică. 

Aceste elemente sunt întâlnite şi în definiţia pe care o 
dă statului Robert Dahl: „Când spunem stat ne referim la 
instituţiile cu autoritate de decizie pentru o întreagă 
societate, cărora toate celelalte grupuri, instituţii şi 
persoane îi sunt egal subordonate. Statul este autoritatea 
constrângătoare ultimă. De asemenea, statul este cel care 
are monopolul exercitării legitime a forţei pe teritoriul 
său”. Potrivit acestei definiţii, statul are următoarele 
caracteristici: monopolul asupra violenţei fizice legitime 
(statul este singura instituţie care deţine dreptul de a folosi 
violenţa în cazul nerespectării normelor sale), 
teritorialitatea (un stat presupune un spaţiu bine delimitat 
geografic asupra căruia îşi exercită autoritatea legitimă), 
suveranitatea (este atributul fiecărui stat de a deţine 
autoritatea ultimă în interiorul graniţelor sale), 
constituţionalitatea (orice stat trebuie să se conducă pe 
baza unei legi fundamentale), domnia legii (guvernare pe 
baza legilor), aparatul administrativ, autoritatea şi 
legitimitatea (autoritatea se datorează legitimării puterii 
prin intermediul mecanismului electoral), cetăţenia 
(statutul pe care-l primesc indivizii membrii ai statului care 
le impune drepturi şi îndatoriri egale, libertăţi şi 
constrângeri, puteri şi responsabilităţi), impozitarea (prin 
intermediul căreia se formează bugetul de stat necesar a 
finanţa sectoarele neproductive ale statului).

Istoria umanităţii a cunoscut mai multe tipuri de stat, şi 
anume: statul tradiţional (fundamentat pe principiul 
dominaţiei tradiţionale, conform căruia accesul la putere 
este legitimat de cutume şi tradiţii), statul modern (se 
întemeiază conform principiului dominaţiei legal-raţionale 
- deţine o legitimitate caracterizată de legi), statul de drept 
(al democraţiei liberale, care are următoarele caracteristici: 
suveranitatea poporului, eligibilitatea personalului politic, 
separaţia puterilor în stat, asigurarea drepturilor şi 
libertăţilor individuale, pluripartidismul, 
constituţionalismul), statul bunăstării generale (creşterea 
bunăstării prin intermediul unor programe 
guvernamentale), statul revoluţionar (apărut urmare unei 
revoluţii încercând impunerea valorilor statului pe baza 
voinţei guvernanţilor), statul totalitar (în care libertatea 
individului este încălcată în mod flagrant iar supunerea 
societăţii la normele statului este asigurată prin utilizarea 
forţei).

Din punct de vedere al structurii statele pot fi unitare şi 
federale. Statul unitar presupune existenţa unei unice 
voinţe politice ce este impusă voinţei cetăţenilor prin 
intermediul unui aparat administrativ controlat de centru. 
Principiul său distinctiv este ideea indivizibilităţii statului 
introdusă de Revoluţia franceză, ca răspuns la tendinţele 
federaliste ce se manifestau în epocă.. Dispune de o 
singură lege fundamentală. Are un singur centru de putere, 
un ansamblu unic de instituţii cu atribuţii de decizie 
politică, un singur organ legiuitor, un singur executiv şi o 
singură autoritate judecătorească. Începutul a fost 
reprezentat de  statul unitar centralizat în care deciziile în 
materie administrativă erau luate de puterea centrală. Dar 
pentru a nu fi paralizate de multitudinea problemelor, 
statele centralizate recunosc o serie de competenţe 
organelor locale luând măsuri de deconcentrare. 
Deconcentrarea înseamnă numirea unor agenţi ai puterii 
centrale la nivel local, care rămân însă responsabili faţă de 
autorităţile centrale. Cererile de creştere a democraţiei 
locale au antrenat tendinţa de descentralizare a statelor 
unitare proces ce presupune că deciziile sunt luate sub 
controlul cetăţenilor de către autorităţile alese. Statul 
federal implică existenţa unor entităţi teritoriale multiple 
ce sunt dotate constituţional, legislativ şi juridic cu 
autonomie. Numite state, aceste unităţi federale nu au însă 
competenţe internaţionale. Ca origine, statele federale pot 
fi rezultatul unui proces de integrare (SUA şi Elveţia sunt 
rezultatul federalizării mai multor state suverane), alte 
state au rezultat din dezagregarea unui alt stat (Federaţia 
rusă care a succedat Uniunii Sovietice). Confederaţia este 
un tip aparte de asociere a statelor, caracteristica acesteia 
este că respectă suveranitatea internaţională a membrilor 
săi, dar pune în funcţiune o serie de mecanisme ce 
coordonează politica lor în anumite domenii; din 
perspectiva dreptului internaţional, federaţia nu constituie 
un stat, relaţiile dintre membrii săi fiind realizat pe baza 
unui tratat internaţional. Spre deosebire de confederaţii, 
statele federale sunt organizate pe baza unei constituţii. O 
federaţie recunoaşte principiile autonomiei şi participării. 
Conform autonomiei, fiecare stat deţine competenţe 
proprii pe care le exercită fără ingerinţa guvernului federal, 
pe când principiul participării implică controlul şi 
intervenţia statelor federate asupra politicii federale prin 
intermediul reprezentanţilor lor, de aceea federaţiile 
practică un bicameralism federal în care una dintre camere 
reprezintă naţiunea pe baze demografice, iar cealaltă 
reprezintă fiecare componentă a federaţiei.

Indiferent de forma statului, acesta îndeplineşte 

anumite funcţii ce urmăresc să asigure concordia,  
bunăstarea şi securitatea externă. Funcţiile generale ale 
statului sunt: crearea unităţii etatice, ierarhizarea relaţiilor, 
diferenţierea specifică. Statul de drept, bazat pe separaţia 
puterilor în stat, pluripartidism, constituţionalism 
îndeplineşte următoarele funcţii specifice: funcţia 
legislativă(prin intermediul parlamentelor – constă în 
stabilirea normelor generale şi de conduită), funcţia 
executivă (organizează aplicarea legilor, aplicarea 
politicilor guvernamentale, conducerea statului în 
momentele de criză), funcţia judecătorească (sancţionarea 
prin intermediul legilor şi soluţionarea litigiilor juridice), 
funcţia economică (organizează activitatea economică în 
cadrul proprietăţii de stat), funcţia socială (prin intermediul 
unui sistem de protecţie socială asigură un trai decent 
tuturor cetăţenilor) şi funcţia culturală (asigurarea unor 
condiţii corespunzătoare de educare şi instruire a tuturor 
cetăţenilor), funcţia ecologică, stabilirea unor legături cu 
alte state.

Potrivit lui Michael Mann, pe lângă menţinerea ordinii 
interne, statul, pentru a depăşi anumite interese de grup din 
interior, mai îndeplineşte şi alte funcţii cum ar fi: apărarea 
ţării, menţinerea infrastructurii de comunicaţii, 
redistribuţia economică şi legislaţia.
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CRONICA 3

personal, prin creşterea standardelor intelectuale, 
prin intermediul încurajării tuturor disciplinelor 
universitare, stimulând aspiraţiile şi performanţele 
pe baza înzestrărilor. A devenit un reper etic pentru 
colectivul juvenil studios prin munca şi seriozitatea 
sa. Parcă se cuvenea ca în sala plină din seara 
concertului comemorativ să se afle mai mulţi 
membrii ai instituţiei pentru a cărei existenţă şi-a 
dăruit-o pe a sa.

Compune în această perioadă lucrări corale şi 
lieduri, majoritatea pe versuri populare: Şase coruri 
populare româneşti (1947),  Trei cântece de nuntă (1955), 
Cinci cântece de dragoste (1957), Zece coruri pe melodii 
populare din Moldova (1962), Triptic coral (1968), 
Inscripţii(1966-1969), Vocalize pentru mezzo-soprană 
şi ansamblu de percuţie (1971), colinde, dar şi lucrări 
simfonice: Trei jocuri din Ardeal (1947), Rapsodia I 
„Moldovenească” (1963), Şase Suite simfonice şi 
orchestrează în 1946 Coralul variat în stil clasic pentru 
orgă pe care-l compusese în 1936. Pentru Suita a II-a 
pentru orchestră obţine premiul de Stat în 1952. Ca 
semn al ataşamentului faţă de Şcoala de Muzică în 
care a funcţionat ca profesor după 1950 compune 
imnul Liceului în anul 1969 pe versuri de I. 
Vasilescu.

Am punctat câteva repere biografice pentru a 
corela aceste aspecte cu opera sa componistică pe 
care o influenţează şi pentru a-i menţiona meritele în 
fundamentarea şi întărirea instituţiilor muzicale 
ieşene. Contactul cu melodiile populare româneşti 
pe care le culege şi transcrie, cu corurile româneşti 
pe care le cântă şi dirijează, cu muzica religioasă 
românească, cărora se adaugă studiile de la Sibiu şi 
Bucureşti cu profesori care promovau folclorul şi 
muzica cultă românească îl inspiră să compună 
lieduri, coruri, colinde, muzică religioasă şi 
simfonică de inspiraţie populară şi sacră. Studiile de 
contrapunct, polifonie şi compoziţie urmate în 
capitala Franţei explică aplecarea sa către 
compoziţiile instrumentale, simfonice şi vocal-
simfonice în stil clasic. „Fiind îndrăgostit de folclor şi 
apreciind în cel mai înalt grad creaţia sinceră şi 
spontană a poporului tot atât de mult ca şi cea cultă 
a marilor compozitori, mi-am fundamentat creaţia 
pe temeiul graiului românesc de care am fost şi 
rămân continuu legat” afirmă în mai 1958. 
„Mergeam pe stradă şi mi se părea că cei dinainte ne 
obligă să nu stăm cu mâinile încrucişate” spune 
referitor la munca sa de înfiinţare  şi de organizare a 
Conservatorului şi Filarmonicii ieşene. A dus o viaţă 
plină de mişcare, energică, participativă, 
întreprinzătoare, având aptitudini pentru mai multe 
lucruri, spirit incisiv, caracterizat prin muncă, 
tenacitate şi consecvenţa pe care a reliefat-o în tot ce 
a făcut. El va sfârşi prin a-şi atinge scopul, acela de a 
fonda şi de a păstra în Iaşi, capitala culturală a ţării, 
instituţiile de bază în educarea artistică a 
specialiştilor şi a publicului larg şi nimeni nu va 
putea să spună vreodată că nu e meritul său. 
Conduita austeră, discreţia, ataşamentul faţă de 
trecut, familie şi rădăcini, patriotismul şi 
tradiţionalismul coexistă cu independenţa. Spirit de 
asimilare puternic, cu imaginaţie fecundă aduce în 
compoziţiile sale emoţie, interiorizare, înălţare 
sufletească.

Aflat în 2009 la Iaşi în calitate de dirijor, Sabin 
Păutza a venit cu ideea de a se ocupa personal de un 
concert în memoria mentorului său Achim Stoia, cu 
ocazia centenarului naşterii sale. A primit în acest 
scop tot concursul directorului actual al Filarmonicii, 
Bujor Prelipcean şi al doamnei Stoia care-i 
furnizează partituri simfonice, vocal-simfonice, 
pentru pian, sau pentru orgă din biblioteca 
personală. Pentru concertul din 29 aprilie 2010 a ales 
Trei jocuri din Ardeal, Rondo pentru orchestră de cameră, 
Introducere şi Passacaglia pentru pian, Coral variat în 
stil clasic pentru orgă, Suita nr. 3 pentru orchestră, 
dipticul Doamne-Doamne, Cântaţi lui Dumnezeu şi Imn 
antic (olimpic) pentru cor şi orchestră. 

Difuzate zilnic de Radioteleviziunea română într-
o perioadă, cele Trei jocuri din Ardeal compuse în 
1947 sunt cele mai cunoscute lucrări ale lui Achim 
Stoia. Deşi e greu să găseşti la o lucrare atât de 
cunoscută noi modalităţi de interpretare, Sabin 
Păutza a găsit propria viziune dirijorală aducând 
prospeţime interpretării acestui opus în debutul 
concertului, după care, vizibil emoţionat se 
adresează sălii mărturisind ce mult reprezintă 
pentru el această manifestare muzicală în amintirea 
celui care l-a adus la Iaşi, l-a angajat la Conservator 

profesorul Brăiloiu.
Anul 1938 se dovedeşte de succes pentru Achim 

Stoia. Ca profesor la Focşani participă cu o formaţie 
corală mixtă la concursul Societăţii Tinerimea Română 
din Bucureşti unde obţine premiul I (excepţional). În 
toamna aceluiaşi an prezintă câteva lucrări la 
concursul naţional de compoziţie „George Enescu” 
unde obţine premiul II pentru Coral variat pentru 
orgă şi Liturghia modală pentru cor mixt. Ca rezultat 
al acestui premiu este admis ca membru activ în 
Societatea Compozitorilor Români. În 1941 mai 
obţine două premii de compoziţie cu marşul pentru 
cor bărbătesc şi orchestră Primăvara tinereţii şi cu 
Două jocuri din Ardeal pentru voce şi orchestră la 
concursul organizat de Societatea de Radiodifuziune 
care le şi litografiază. Apoi, din primăvara anului 
1939 până în iulie 1945 participă activ la concentrări 
şi la lupte pe fronturile de răsărit şi de apus ale 
războiului, fiind decorat cu numeroase medalii. În 
concediul obţinut de pe front în ianuarie 1943, 
devine prin concurs profesor de teorie-solfegii la 
Conservatorul „George Enescu” din Iaşi, post pe 
care-l va prelua abia la sfârşitul războiului, în 
octombrie 1945. „Anii de război ca şi foametea care a 
urmat în Moldova au zăgăzuit mult reluarea şi 
intensificarea unei activităţi creatoare aşa de mult 
timp întreruptă” mărturisea Achim Stoia în 1958. 

După 1945 se desfăşoară perioada sa ieşeană care 
coincide cu a doua perioadă componistică. După 
necazuri, peregrinări şi război se stabileşte la Iaşi, 
unde contribuie la revenirea vieţii culturale 
antebelice şi la amplificarea ei, unde-şi întemeiază o 
familie cu mezzo-soprana Maria-Jana Stoia, unde i 
se naşte copilul, Achim Ioan. Dedicat muncii pe care 
o făcea, loial instituţiei pe care o slujea, oricare a fost 

ea, se implică total în viaţa muzicală a Iaşului ca 
profesor în învăţământul preuniversitar şi 
universitar muzical, în calitate de orchestrator şi 
copist pentru biblioteca Filarmonicii unde devine 
dirijor de orchestră şi director al ei, ca rector în 
învăţământul superior de artă, ca preşedinte al 
filialei ieşene a Uniunii Compozitorilor din România 
şi membru în comitetul naţional de conducere, ca 
membru în juriu la festivaluri internaţionale, în 
calitate de compozitor sau de consilier în Sfatul 
Popular Regional. Ca dirijor permanent al orchestrei 
simfonice din 1948 îi îmbogăţeşte repertoriul clasic şi 
romantic cu lucrări ale secolului XX, iar ca director al 
Filarmonicii din 1950 măreşte numărul de 
instrumentişti, contribuie la înfiinţarea în 1953 a 
corului Gavriil Musicescu, integrează orchestra de 
muzică populară Doina Moldovei în aceeaşi instituţie 
şi inaugurează în 1957 actualul ei local. Din 1945 
participă la viaţa frământată a învăţământului 
superior de artă ieşean: este profesor la Conservator, 
rector al nou înfiinţatului Institut de Artă în 1949, a 
cărui  desfiinţare doi ani mai târziu o resimte ca pe o 
zi de doliu, iar din 1960, de la reînfiinţarea 
Conservatorului, îi este rector până la moartea sa în 
1973, declanşată de noi dezbateri asupra 
oportunităţii desfiinţării învăţământului superior 
muzical la Iaşi. Aşa cum de la moartea tatălui său în 
1931 îşi asumă rolul de susţinător financiar şi 
ocrotitor al familiei rămase în Ardeal, din 1960 îşi va 
asuma rolul de protector al comunităţii muzicale 
universitare ieşene, potenţându-i prestigiul şi 
asigurându-i viitorul prin asocierea la corpul 
profesoral matur cu studii în vestul Europei a 
tinerilor talentaţi absolvenţi pe care-i selecta 

Aceste rânduri cu o 
puternică încărcătură 
emoţională se identifică 
cu o reverenţă făcută 
memoriei profesorului de 
armonie, rectorului 
Conservatorului ieşean şi 
ctitorului şcolii moderne 
ieşene superioare de 
muzică, dirijorului şi 
directorului Filarmonicii 
Moldova, compozitorului 
şi omului Achim Stoia.

Cel mai mare din cei patru copii ai plugarului şi 
cantorului Stoia din Mohul Sibiului născut la 8 iulie 
1910, a avut un prim contact cu muzica prin cea 
religioasă şi cea populară din satul natal unde şi-a 
făcut studiile primare. A avut bursă la Şcoala 
normală ortodoxă română „Andrei Şaguna” din 
Sibiu unde învăţase şi Marţian Negrea. Cunoaşte 
acolo muzica vocală românească la cursurile cu 
pedagogul, dirijorul şi compozitorul Timotei 
Popovici, discipolul lui Gavriil Musicescu, şi 
descifrează tainele interpretării la violină cu Nicolae 
Oancea care avea să devină dirijor la Teatrul de 
Operetă din Bucureşti. „Însuşirea muzicii prin 
degetele pe instrument sau prin cântatul în cor e un 
drum sigur şi bun. Aşa mi-am făcut şi eu intrarea în 
muzică. Întâi am învăţat un instrument muzical, 
apoi am cântat şi dirijat cor, iar la urmă am dirijat 
orchestră simfonică” mărturisea compozitorul în 
autobiografia din 1958. Remarcat de profesorii săi, 
începând cu clasa a IV-a este pus să dirijeze corul 
clasei sau chiar cel mixt al şcolii, făcându-şi astfel 
ucenicia. Tot cei doi profesori, văzându-i pasiunea 
pentru muzică îl sfătuiesc în 1927, la absolvirea 
şcolii, să urmeze cursurile Conservatorului de 
muzică şi artă dramatică din Bucureşti, ajutându-l, 
împreună cu D. G. Kiriac, să primească o bursă de la 
Ministerul Artelor. Studiază teorie-solfegii cu D. G. 
Kiriac şi apoi cu Ioan Chirescu, armonie-contrapunct 
şi fugă cu Alfonso Castaldi, estetică muzicală şi 
teoria formelor muzicale cu Dimitrie Cuclin, istoria 
muzicii cu Constantin Brăiloiu, pedagogie muzicală 
cu George Breazul, toţi nume grele în istoria 
muzicală românească ce creau o stare de puternică 
emulaţie. Dar viaţa sa, care-şi începuse zbuciumul 
cu arestarea tatălui în faţa copilului de 6 ani pentru 
că salutase cu bucurie sosirea armatei române şi-i 
acordase ajutor, cunoaşte un nou impact negativ. 
Din raţiuni economice bugetare nu mai primeşte 
bursa, fiind nevoit, ca să se întreţină, să dea lecţii 
particulare de armonie şi să transcrie melodii după 
cilindrii sau să copieze diverse colecţii de culegeri de 
melodii populare la Societatea Compozitorilor 
Români sub oblăduirea savantului etnolog de faimă 
mondială Constantin Brăiloiu. După cum avea să se 
observe ulterior, munca de culegere şi transcriere a 
melodiilor populare ca şi prezenţa sa din primul an 
de facultate, prin dirijorul Ioan D. Chirescu, în corul 
„Carmen” al cărui repertoriu conţinea cântece 
tradiţionale româneşti s-au reflectat în creaţia sa, 
contribuind la cristalizarea unei concepţii muzicale 
bazate pe melodica, ritmica şi modurile autohtone. 
La absolvirea facultăţii, satisface stagiul militar după 
care devine profesor la Liceul militar de la 
Mănăstirea Dealu-Târgovişte, cu corul şi orchestra 
căruia susţine concerte şi la Radio Bucureşti. Prin 
participarea la un concurs din primăvara anului 
1934 obţine postul de dirijor al corului Bisericii 
ortodoxe române din Paris şi accede, prin 
intermediul bursei pentru a-şi desăvârşi studiile 
muzicale, la cursurile de contrapunct cu Paul Le 
Flem, de fugă şi polifonie modală cu Charles 
Koechlin, de dirijat orchestră cu Fr. Rühlman  de la 
Schola Cantorum şi la cele de compoziţie cu Paul 
Dukas de la École Normale de Musique. Aici este coleg 
de clasă cu Dinu Lipatti cu care leagă o strânsă 
prietenie şi prin intermediul căruia îl cunoaşte pe 
George Enescu. Susţine cu formaţia corală a capelei 
din Paris, pe lângă programul liturgic şi concerte 
publice de colinde şi cântece de stea româneşti şi o 
audiţie de muzică corală religioasă la Radio. La 
absolvirea cursurilor în 1936, revine în ţară, unde 
este profesor, dar şi culegător de folclor din zona 
Vrancei sau a Ardealului, fie singur, fie cu 

Mai 2010

Centenar Achim Stoia
Cornelia APOSTOL

(continuare în pagina 6)

sunetul muzicii
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22. BONA, IOANNES. De divina psalmodia... tractatus... 
Operum... Tom II. Paris, Ludovicus Billaine, 1678. 26+756 p.; 
format 16°.
Brunet, I, col. 1082; Graesse, I, p. 479.
Legătură modernă, cotor piele. 

I – 2349

23. BONA, IOANNES. Opuscula spiritualia I. Horologium 
asceticum. II. Principia vitae christianae. III. Manuductio ad 
coelum. IV. Via compendii ad deum. V. De sacrificio missae. 
VI. De discretione spiritum. Operum... tom. I. Paris, 
Ludovicus Billaine, 1677. 20+895+7 p.; format 16°.
Brunet, I, col. 1082; Graesse, I, p. 479.
Portretul gravat al autorului.
Legătură modernă, cotor piele.

I – 2324

24. BONA, IOANNES. Rerum liturgicarum libri duo... 
Operum... Tom. III. Paris, Ludovicus Billaine, 1678. 740+62 
p.; format 16°.
Pe ultima pagină lista operelor lui Bona.
Brunet, I, col. 1082; Graesse, I, p. 479.
Legătură modernă, cotor piele.

I – 2325

25. BRACCIOLINI, DELL'API FRANCESCO. La burgheria 
convertita. Poema heroico... Con gli argumenti a ciascun libro 
di Giuliano Bracciolini dell'api. Roma, Vitale Mascardi, 1637. 
4+528 p.; format 16°.
V. Brunet, I, col. 1195; Graesse, I, p. 517.
Legătură în pergament.

I – 2020

26. BRACCIOLINI, DELL'API FRANCESCO. La scherno 
degli dei. Poema... Roma, (Vitale) Mascardi ad instanza di 
Giovani Manelfi, 1624. 24+474 p.; format 16°.
Dedicată, ca şi precedenta lucrare, lui Antonio Barberini, 
nepotul papii Urban VIII.
V. Brunet, I, col. 1195; Graesse, I, p. 517.
Însemnări pe foaia de gardă: „3 aug. te de Beliste”; pe 
ultima copertă: „3; 32”.
Legătură în pergament.

I – 2018

27. BRUNI, ANTONIO. Epistole heroice, poesie libri due. 
[Ediţia a 4-a]. Veneţia, Turrini, 1646. 11+406 p.; format 
16°.
Dedicată lui Gio: Battista Santi in Messina.
V. Graesse, I, p. 554.
Sigiliu modern „C. Tommaso 
Giovo” – pe foaia de gardă.
Pe antetitlu: „Del D. 
Fran(cis)co Ant(onio) di Sare, 
Lett e Teolo-Doct. 1773”.
Legătură în pergament.

I – 2012

28. BUXTORF, JOHANNES. 
Lexicon hebraicum et 
chaldeicum. [Ediţia a 10-1]. 
Basilea, sumptibus francisci P... 
et Joh. Philippi Rice..., 1698; 
14 +967+76 p.; format 16°.
Însemnări: Pe foaia de titlu: 
„P. X. Schieler”.
Portret gravat al autorului.
Legătură în pergament.

I – 2229

29. CAESAR, JULIUS C(AIUS). Comentarii de bello 
ballico... opera et studio Arnoldo Montani; accedunt notitia 
galliae et notae auctiores ex autographo Iosephi Scaligeri. 
Amstelodamus, Ex officina Elzeviriana, 1661. 14+917+32 p.; 
format 16°.
V. Graesse, II, p. 7.
Însemnări: la p. 1: „Cappi Nota”.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în pergament.

I – 2124

30. CERVANTES, MICHEL de. Le valeureux dom Quixote 
de la Manche... Traduit... Dedié au roy par Caesar Oudin, 
secrétaire interprète de sa Majesté. Rouen, Jacques Besongne, 
1646. 10+730+6 p.; format 16°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Ex libris Residentiae A 
Carolinensis Ord. Esch. S-tmae. trinitatis Red. Capt. No. 
171”, apoi cu litere de tipar: „Rene Chanoin”. Pe foaia 

de gardă: „Procuratus a P. Vitale”, „U. VIII. 16”.
Legătură modernă, cotor piele.

I – 2125

31. A. IDEM.
Legătură în pergament cu ornamente presate la rece.

VI – 103

32. CICERO, M. TULLIUS. De oficiis libri tres. Cato maior, 
Laelius Paradoxa, Somnium Scipionis. Ex recensione Joannis 
Georgii Graevii. Cum ejusdem notis ut et integris 
animadversionibus Dionysii Lambini, Fulvii Ursini, Caroli 
Langii, Francisci Fabritii Marcodurani, Aldi Manutii... 
Amstelodamus, ex typographia P. et I. Blaev, prostant apud 
Wolfgang Iavsonia Waesbergios, Boom, a Someren, et 
Goethals, 1688. 12+688+64+452+16 p.; format 8°.
Însemnări: Pe foaia de gardă, notiţă în franceză despre 
Cicero. Antetitlu gravat.
Legătură în pergament.

I – 3282

33. CICERO, M. TULLIUS. 
Epistolae ad familiares, libri IX-
XVI. Amstelodamus, Ex 
Typographia P. et I. Blaev..., 
1693. 468+368+116 p.; format 
16°. Comentariul lui Paul 
Manutius.
V. Graesse, II, p. 169.
Legătură – cotor piele.

I – 2326

34. CICERO, M. TULLIUS. 
Epistolae ad familiares, ex 
recensione Joannis Georgii 
Graevii... et notis integris Petri 
Victori, Paulli Manutii, Hier. 
Ragozanii, D. Lambini, F. 
Ursini, née non selectis Io. Fr. 
Granovii et aliorum. 2 vol.. 
Amstelodamus, Ex Typographia P. et I. Blaev..., 1683. Tom. I 
– 17+506+500 p.; Tom II – 468+368+116 p.; format 16°. 
V. Graesse, II, p. 169.
Foaia antetitlu la vol. I gravată.
Legătură în pergament.

II – 2383

35. CICERO, M. TULLIUS. Epistolarum libri XVI ad T. 
Pomponium Atticum. Ex recensione Ioannis Georgii Graevii... 
et notis integris Petri Victorii, Pauli Manutii, Leonardi 
Malhespinae, D. Lambini, Fulvii Ursini, Sim Borii, Fr. Iunii, 
Aus. Popmae, nec non selectis Sebast Corradi, Is. Casauboni, 
Ioan. fred. Gnonovii et aliorum. 2 vol.. Amstelodamus, 
sumptibus Blaviorum et Henrici Wetstenii. 1684. Vol. I – 
12+822+284 p.; vol. II –802+344+96 p.; format 16°. 
V. Graesse, II, p. 169.
Foaia de gardă la vol. I gravată.
Legătură în pergament.

II –3284

36. CICERO, M. TULLIUS. Opera omnia. Cum Gruteri et 
selectis variorum notis et indicibus locupletissimis. Accurante 
C. Schrevelis. Amstelodamus, Ludovicus et Daniel Elzevir, 
Lugd. Batavorum, Franciscus Hackius, 1661. 6+58+1339+53 
p.; format 8°. 
V. Brunet, I, col. 400.
Graesse, II, p. 157.
Copertă gravată.
Legătură moernă, cotor piele.

II – 2666

37. CICERO, M. TULLIUS. Orationes. Ex recensione 
Ioannis georgii Graevii... et notis integris Francisci 
Hottomanni, Dionysii Lambini, Fulvii Ursini, Paulli 
manutii ac selectis aliorum. Ut et Q. Asconio Pediano et 
Anonymo Scholiaste... Amstelodamus, Ex Typographia 
P. et I. Blaev..., 1695–1699. 3 vol. (6 părţi). vol. I/1 (1699) 
– 20+706+112+174 p.; vol. I/2 (1695) – 569+112+148 p.; vol. 
II/1 (1699) – 744+142; vol. II/2 (1696) – 624+170+126 p.; 
vol. III/1 (1969) – 958+204 p.; vol. III/2 (1698) – 
1022+234+164 p.; format 16°. 
Pe foaia de gardă a vol. I/1 semnătură în creion „C. C. 
Stephanesco”, căruia îi aparţin cele 11 vol. ale ediţiei.
Foaia de titlu la vol. I/1 gravată.
Legătură în pergament.

II –3281

38. CICERO, M. TULLIUS. Scriptorum fragmenta. A 
Roberto Stephano, Carolo Sigonio, Andrea Patricio & c. 
colecta. Accedit Fr. Fabricii Marcodurani Historia 
ciceroniana... Lugd. Batavor., Ex Officina Elseviriana, 1642. 
328 p.; format 16°. 

I – 2152

39. La clef des coeurs. Paris, I. Baptiste Loyyson, 1625. 6+58 
p.; format 16°.
Semnături: pe foaia de titlu „[indescifrabil] 1882”; alta 
„Denk(?) Adolf...”.

I – 2023

40. CONIATES (ACOMINATES), NICETES. Extraict des 
annales de Nicete Comiates... Lyon, Héritiers de Guillaume 
Rouille, 1601. 68 p.; format 4°.
Ştiri privind istoria României, p. 50, 51.
Legătură în pergament. Legată cu altă carte.

V – 88

41. CORDERIUS, BALTHASARE. Expositia Patrum 
Graecorum in psalmos... Vol. I. Antverpia, ex officina 
Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1643. 52+1012+106 p.; 
format 4°.
V. Graesse, II, p. 162.
Pe forzaţ semnătură în Grèceşte.
Foaia antetitlu gravată.
Legătură în pergament cu ornamente presate.

V – 160

42. CORNELIUS A BEUGHEM. Bibliographia historica, 
chronologica et geographica, novissima, perpetuo 
continuanda sive conspectus prima... ab Anno Reparatae 

Salutis MDCLI... Accedet 
ejusdem Musaeum... 
Amsteloedamus, Ianssonius – 
Waesbergius, 1685. 788 p.; 
format 16°.
V. Kara, I. „Călăuza 
bibliotecarului”, nr. 9, sept. 
1964, p. 519 – 520.
Legătură în pergament.
Ştiri privind istoria României: 
p. 77, 728.

I – 2030

43. CORVINUS. IOH. AR. 
Enchiridium seu institutiones 
imperiales... explicatae per 
Erotemata... [Ediţia a 5-a]. 
Amstelodamus, Elzevir, 1664. 
8+644 p.; format 16°.
Însemnări: pe verso copertei: 

„Bibliothèque de L. A. Faye”.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în piele. 

I – 2026

44. CRUSIUS MARTINUS. Coronae anni Conciones 
dominicorum evangeliarum et epistolarum continentes. 4 vol.  
Wittebergae, Laurentius Seuberlich, 1602. Vol. I – 8+420 p.; 
Vol. II – 14+327 p.; Vol. III – 16+484 p.; Vol. IV – 14+422 p. 
pe două coloane; format 4°.
Numeroase gravuri în text bilingv (grec şi latin).
Legătură modernă în pînză.
Lipsă sfîrşitul.
V – 128

90. JUVENAL. (PERSE). Les satyres. Traduction nouvelle. 
Tome second. Paris, Claude Barbin, 1680. 116+10+192+42 p.; 
format 16°.Text în latină şi franceză.
V. Graesse, III, p. 522.
Semnături: „Sigism. Dagya m.p.” pe foaia de gardă.
Pe foaia de titlu semnături recente.
Legătură în piele.

I – 2284

91. LA FONTAINE, JEAN BAPTISTE de. Mémoires. 
Cologne, Pierre Marteau, 1699. 6+471+25 p.; format 16°.
Semnăşturi pe foaia de gardă: „C-te de Montfort, 1713, 
sieur Rissing”. Însemnări: Pe coperta verso: „D. VI. 
320”.
Legătură în piele.

I – 2156

92. LE MAISTRE. Le plaidoyez et harangues de monsieur... 
Donnez au public par M. Jean Issali, avocat au Parlément. 
Septieme édition. Paris. Daniel Horthemels, 1688. 28+762+38 
p.; format 8°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Gueslin de Rassay”. Apoi 
de altă mînă: „Ex libris... 1736”.
Însemnări: Pe coperta II: „Côute 5 fr. a Paris en 1704”. 
Pe foaia de titlu un portret cu deviză semnat: „C. 
Vermeulen F(ecit)”. La prima pagină gravură alegorică 
semnată „Laudug”. 
Legătură în piele.

III – 2688

93. LEO MUTINENSIS (LEO DE MODENA) RABINUS 
VENETUS. Opusculum de ceremoniis et consuetudinibus 
hodie Judaeos inter receptis observatique. Italico primum 
idiomate adornatum... Gallice deinde expositum... Opera et 
studio Richardi Simonis. Addito Supplémento... à Joh. 
Valentino Grossgebauer... Francofurti ad Moenum, Typis et 
impensis Balth. Christoph Wustii, 1692. 176 p.; format 16°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu Geographia 
generalis de B. Varenius.

I – 2087
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5CRONICA

privitor ca la teatru

Nu poate fi conceput Hausvater drept creator dacă nu i se 
sesizează prioritar, ca o axă a întregii sale mizanscene, 
dedublarea. Acesta este principiul după care funcţionează 
personaje, spaţii, temporalităţi dejucate. Pentru regizor, dublul 
defineşte însăşi noţiunea de teatru, loc al unei realităţi mimate, 
loc în care nevăzutul poate deveni vizibil – topos infinit în care 
nu sunt graniţe. Zonele de joc se multiplică de fiecare dată, dând 
senzaţia că scena este în fapt un organism polimorf. Organele 
acestui sistem-corp relaţionează printr-o pânză nevăzută, pentru 
că nimic nu este lăsat la întâmplare, chiar dacă aparent un 
hazard fermecător stăpâneşte întregul. În Nebunul şi călugăriţa 
(Théâtre l'Echiquier, 1982) acţiunea se desfăşoară pe rând în 
jurul mai multor paravane transparente care formează mai 
multe arii de joc. Paravanele delimitează teritorii personale, 
fiecare din ele reprezintă o casă cu o poveste, şi toate sunt 
strânse printr-un fir ariadnic. La fel, în Metamorfoze (dramatizare 
după Kafka la Théâtre de Quat Sous din 1981) rampa se divide 
păstrând în acelaşi perimetru atât povestea în centrul căreia se 
află Gregor Samsa, cât şi imaginea familiei acestuia, cele două 
părţi contrastând la nivel de dinamică şi de stare interioară. Este 
nevoie ca scena să fie într-un echilibru permanent între 
jumătatea activă şi cea pasivă, între obiectivul focusat şi cel 
defocusat, între vorbire şi muţenie. Nu există distanţă sau, dacă 
există, ea este relativă. Textul simbolist al lui Oscar Wilde despre 
frumoasa prinţesă Salomeea (Salomeea la Teatrul Naţional Iaşi, 
2004) se transformă într-o mizanscenă dezvoltată liniar, în 
planuri care se suprapun; publicul vede frontal cum evoluează 
întâmplările, dar această frontalitate este iluzorie căci se deschid 
direcţii multiple, paralele. Servitorii privesc petrecerile 
extravagante de la curtea reginei Irodiada, în vreme ce pe 
fundal, dincolo de cele două linii deja marcate, Ioan Profetul 
strigă din toate puterile urâţenia lumii. Ochii din întunecimi 
luminează în necunoscut. Dar mişcarea organelor pe sistemul-
corp poate deveni absolut fulminantă, aşa cum se întâmplă cu 
nenumăratele spaţii de joc din Poveste de iarnă (2008). Realizat 
într-o fostă sală de sport, reconfigurată drept sală pentru Teatrul 
Naţional din Timişoara, spectacolul păstrează un schelet-
Shakespeare (aşa cum s-a întâmplat şi în Hamlet sau în A 
deLEARium Parade). Protagoniştii – torţionari, femei fatale, 
cântăreţi, feţe bufoneşti – sunt apariţii fantastice în toate 
punctele sălii, pe toate cele patru laturi ale acesteia, printre 
spectatori, în atriile decorului, construind povestea care-i prinde 
în ochiurile sale pe martorii tăcuţi din fotoliile de teatru. 
Înspăimântător şi copleşitor, sistemul dinamic tentacular pe care 
H. îl propune pentru Poveste de iarnă este semnul totalităţii. O 
poveste universală, plină, trage de pretutindeni publicul în 
mijlocul ei, făcându-l să fie fermecat şi în dragoste cu ea. 
Preferinţa artistului de a apropia planurile care, într-o logică 
obişnuită, s-ar afla la distanţe mari este pregnantă şi implică o 
mobilitate extremă a imaginii  generale. Alăturate ca poziţie, 
camera în care îngrijitorul Iwakiki încearcă să scoată un sunet 
din toba mută şi fereastra în care râd de el prietenii doamnei 
Hanako Tsukioka ce puseseră la cale gluma par că ar fi într-o 
comunicare perfectă. Cele două zone comunică însă doar la 
nivel scenic pentru că altfel, ca semnificaţie textuală ele sunt în 
disjuncţie, una reprezentând puritatea, cealaltă ridicolul 
societăţii moderne. Paralelism absolut: camera şi fereastra nu se 
vor putea suprapune nicicând, personajele din ele nu vor putea 
să-şi vorbească în adevărat niciodată. Într-un interviu acordat 
Alinei Mazilu în 2007 pentru revista de studii „Rumänien nach 
der Revolution” coordonată de Kristina Werndl, regizorul se 
autodefinea drept o persoană care şi-ar fi dorit să trăiască mai 
multe vieţi paralele, asemenea poetului Robert Forst. 

Dublate sunt şi personajele, nu doar spaţiile. Demoni şi 
conştiinţe însoţesc eroii descompunându-i, îmbogăţindu-i cu 
prezenţele lor. Ecoul Salomeei este o domniţă-papagal care 
repetă frânturi din spusele celei pe care o însoţeşte. „Pasărea” 
este când speriată, când dominatoare, când batjocoritoare, 
modulând partitura liniară a Salomeei. Dacă stăpâna trăieşte 
doar din dorinţe şi porunci, fiinţa imaginară dă nuanţe de 
tonalitate cuvintelor şi gândurilor acesteia. La fel, la întâlnirea 
dintre Alchonon şi prietenul său (Teibele şi demonul ei la teatrul 
Naţional Iaşi, 1998) este dublată de două „umbre” feminine care 
le mimează cuvintele în vreme ce ei le rostesc, înmulţind stările 
între cele exprimate pe faţă şi cele ascunse. Două lumi se dilată 
pe scenă: ceea ce se vede şi ceea ce e arătat, care îşi pierde 
substanţialitatea în afara spaţiului de joc. O altă ipostază a 
dublului este eidolonul, iar exemplele sunt numeroase: Iawkiki se 
întrupează după ce s-a sinucis în faţa doamnei Hanako 
încercând să o facă să trăiască şi să înţeleagă iubirea absolută; în 
sanatoriul unde este internată nevasta lui Hikaru o necunoscută 
vine în fiecare noapte şi bântuie prin saloane – este plăsmuirea 
doamnei Yasuko înfiripată în mintea bărbatului. Teibele atinge 
în acelaşi timp pe demonul Hurmita şi pe omul Alchonon care 
nu sunt decât două figuri diferite pe acelaşi corp: una coborâtă 
din tărâmul fanteziei, cealaltă născută din lumea comună. În 
1983, la Théâtre de Quat Sous, Hausvater monta în manieră 
modernă Hamlet, spectacol în care eroul principal purta o mască 
pe jumătate de faţă. Partea vie şi cea moartă se uneau pe acelaşi 
chip, într-un singur trup. O ipostază a eidolonului este marioneta, 
apariţie care reprezintă o faţă moartă, o faţă de lemn a 
personajului: tot în şocantul Hamlet realizat în Canada 
Guildenstern este ventriloc, iar ceea ce mânuieşte el este păpuşa 
Rosencrantz. Prin intermediul manechinului, Guildenstern nu 
este doar un personaj care controlează, nu e doar un stăpân 
absolut asupra unui obiect din lemn, dar îşi creează şi un alt ego, 
un alt canal de comunicare. Poate de fapt este unul dintre puţinii 
oameni de la curtea Danemarcei care a realizat că trăieşte singur, 

că este izolat şi nu are nici o scăpare, aşa încât, prin trucul său 
numit „Rosencrantz” îşi formează o breşă a puterii oferind iluzia 
divertismentului. La fel, Ofelia din lumea prinţului nebun este 
bântuită de vise şi dorinţi în care se vrea a fi bărbat. Personajul 
îşi desprinde un alt personaj din interiorul său. În consecinţă 
sinuciderea Ofeliei este reprimarea trupului de femeie. 
Regizorul o aduce apoi pe scenă, la final, în rolul lui Fortimbras. 
Spectacolele lui Hausvater implică distribuţii întinse, chiar 
împărţirea caracterelor dedublând adesea actorii, în sensul că un 
interpret poate face două sau trei personaje. În general există 
mereu o legătură între acestea: Claudia Ieremia în Povestea de 
iarnă este Hermiona şi Perdita, Mihaela Arsenescu-Werner în 
Nō, cinci poveşti de dragoste este Sothoba Komaki şi Yasuko 
Rokuju (două femei din două poveşti diferite, câtuşi de puţin 
relaţionate, care se luptă în forme diferite pentru iubirea lor), în 
spectacolul Amoc de la Teatrul din Arad aproape toţi actorii apar 
în mai multe roluri (Angela Petrean întrupează o Doamnă şi, 
mai târziu, o pasageră, iar lista poate continua cu exemple). 
Scena hausvateriană în perpetua ei coregrafie pluridimensionată 
oferă posibilitate de reîncarnare actoricească: asemenea 
distribuţiei de la Amoc, câte două caractere revin şi interpreţilor 
din Cel care primeşte palme de Leonid Andreev, montare de la 
Teatrul de Stat din Oradea, din 2006. În universul dualităţilor, 
cei care se sustrag principiului dominant sunt puţini şi poartă în 
ei semnele eroicului, ale unei superiorităţi fizice sau psihice care 
le conferă forţa pentru a suporta mersul de unul singur.

Micul cosmos scenic creat de Hausvater – demiurgul 
efemerului între reflectoare – este unul al celebrării carnavaleşti. 
Spectaculosul rezistă în spatele culiselor până când nimic nu-l 
mai poate reţine şi lumea clovnilor, a spiriduşilor, a fiinţelor 
imaginare, a artificiilor explodează în sclipiri miraculoase. Fie că 
reprezintă doar un accent în ideea mizanscenei, fie că este chiar 
mesajul esenţial al spectacolului, jubilaţia unui teatru de 
butaforii este o marcă certă. Vechiul topos theatrum mundi 
devine în metafora regizorului o stare electrizantă a noastră – 
actori sau spectatori. Carnavalescul presupune, în funcţie de 
contextul în care este plasat şi în funcţie de forma pe care o ia, fie 
puncte culminante în care fericirea ar putea fi atinsă, fie limita 
grotescului, fie iluzia supremă. Bufoniada lui Hausvater nu are 
nimic sfânt, căci un Dyonisos invizibil pare că trage sforile 
păpuşilor care pătrund în scenă. În Athénée Palace Hotel 
măscăricii populează sălile hotelului dând contur unor 
intermezzo-uri muzicale şi coregrafice, aducând culoare, 
răbufnind într-un vertij care ia cu el tristeţe şi bucurie, surâsuri 
şi trupuri impure, contrastând cu momentele tensionate care 
sunt mai degrabă văzute în nuanţe cenuşii. Spargerea 
monotoniei prin defilările creaturilor îmbrăcate pestriţ imprimă 
şi ritmicitate din punct de vedere al mizanscenei. Trecând de 
efectul benign, spectacularul atinge cote maxime, ajungând să 
deschidă în aria de joc o lume infernală, în care ispititori, 
violenţi sau purtând în ei o stranie linişte, „actorii” construiesc 
un tărâm satanic. Conceput după modelul emisiunilor 
americane, The Rocky Horror Show (Club Cristal, Bucureşti, 2008) 
aduce într-un fel de arenă scăldată de jocul luminilor actori care 
cântă şi dansează într-o poveste fantastică. Asemenea unor 
protagonişti dintr-un bâlci modern în care stroboscopul le fură şi 
le redă identităţile, personajele se lansează în dansuri drăceşti, 
antrenând publicul din sală, fără aproape a-i acorda clipe de 
respiro. Spectacolele sunt impregnate de aceeaşi atmosferă 
turbionară în care au loc şi repetiţiile lui Hausvater considerate 
de multe echipe adevărate tururi de forţă în care toată lumea 
este antrenată. Atmosfera de bâlci poate să se transforme în 
discotecă şi, asemenea tendinţelor mai vechi din regia 
europeană a anilor '70-'80, ea contaminează cu lumini de cabaret 
sau cu flash-uri puternice zonele cele mai sensibile ale 
umanului, trecându-le parcă de tot în profan. În Canibalii actorii 
poartă costume de discotecă, iar în Jurnalul lui Dracula (Teatrul 
de Nord din Satul Mare, 2008) decorurile şi luminile care 
conturează odăile mari ale palatului dau aceeaşi senzaţie 
incendiară dintr-o arenă de dans. Carnavalul nebunesc (sau al 
nebunilor) are nevoie să fie supravegheat, astfel că de multe ori 
există un maestru de ceremonii. Mai mult nesigur de puterile 
sale şi uneori uimit de surprizele care i se înfăţişează, 
Magicianul din Salomeea trece de o parte sau de alta a uşii 
timpului, coordonând personajele sau căzând pradă acţiunii lor. 
Paleta celor care conduc jocul, fie ei despoţi sau paiaţe 
inofensive, este foarte largă: autorul Mishima (Nō. Cinci poveşti 
de dragoste), scriitorul (Amoc), povestitoarea (Athénée Palace Hotel) 
şi alţii. În spatele tuturor, dincolo de cortină, deasupra schelelor 
un alt meneur du jeu, o prezenţă-absenţă, un ochi enorm care 
înghite în el obiecte şi fiinţe, cuvinte şi tăceri: regizorul.  Uneori 
teatrul se micşorează foarte mult, aşezându-se – o cutie mai mică 
într-o cutie mai mare – pe scenă sub forma teatrului de 
marionete, aşa cum este Compania de păpuşi a domnului 
Perlimplin sau aşa cum sunt marionetele din Cel care primeşte 
palme. Pigmeii fără viaţă sunt fantoşele trecutului sau ale 
prezentului, semnul clar al morţii şi al destinelor (actoriceşti) 
coordonate din înalt.

Coloana sonoră este conturată de muzica adesea prezentă 
aproape pe tot parcursul spectacolului. Amalgamul muzical 
care-şi are totuşi firul conducător, este de obicei ales în scopul de 
a accentua dramatismul, iar momentele în care intensitatea 
creşte uneori asurzitor sunt cele în care o dată cu trăirile 
personajelor şi, cu ele alături, întreaga scenă pare că se 
zbuciumă, în majoritatea cazurilor suferinţa fiind cea care 
posedă toată atmosfera. Hamlet, asemenea personajului din 
Portocala mecanică, nu poate acţiona decât recitând la pian 
Chopin şi Liszt.

Dispus să spună şi să asculte poveşti, ştiind că povestea este 
creaţie prin cuvinte, care ulterior se poate preschimba în teatru, 
regizorul se dublează în dramaturg. Aceleaşi plăceri, împinse 
până la obsesii, le are H. şi în scriitură, fiindcă texte precum 
Tovarăşul Pionier, Ultima mazurcă sau Decameronul adună de fapt 
în mijlocul rampei protagonişti într-o lume de vis, o lume în care 
fantoşele cresc mai multe pe un singur corp. Suprapunerile 
spaţiale şi temporale abundă şi ele istoriile dramatizate, 
formându-se în consecinţă scheletul unui univers fragmentar, 
compus parcă din părticelele memoriei îndepărtate care 
reordonează totul emoţional. Dincolo de toate poveştile, cele 
personale sunt de fiecare dată şi cele mai dragi, cele mai greu 

poate de pus pe hârtie, cele mai pătrunzătoare – aşa se întâmplă 
cu piesa Tovarăşul pionier care-şi are izvodul în copilăria 
autorului, într-o Românie în care comunismul se infiltra perfid 
printre ultimele interstiţii ale societăţii. Textul se structurează în 
secvenţe, şaptesprezece la număr, momente interpolate în care 
firul principal îl constituie călătoria cu trenul pe care o fac Bond, 
băiatul de unsprezece ani, şi tatăl lui. Cei doi „scapă” de ţară: de 
ţara nostalgică a dragostei libere, a frumoasei Flori, a prietenilor 
alături de care faci şotii; de ţara ororii în care oamenii se 
urmăresc pentru a se vinde securităţii, în care copii sau femei 
sunt agresaţi pentru a li se smulge informaţii inexistente. 
Tehnica este cinematografică, dislocând perioada a zece ani în 
diferite benzi de celuloid. H. nu se aduce pe sine pentru a 
constitui o docu-dramă, ci remodelează amintirile din anii '50, se 
ipostaziază de departe într-o oglindă care păstrează doar 
contururi, stări şi culori ale trecutului. Tovarăşul Pionier se 
foloseşte de aceeaşi metodă teatrală a vocii înregistrate, aşa cum 
se întâmplă şi în Decameron. Ea este o voce-spectru venită din 
depărtare, de pe un tărâm care guvernează nevăzut fiecare 
mişcare întreprinsă în zona vizibilului. Povestitorul (Bond care a 
trecut graniţa în străinătate, Bond care a crescut şi care activează 
amintirile) recreează lumea. Din punct de vedere evolutiv, doar 
piesa-cadru, călătoria cu trenul, are un parcurs, căci flash-urile 
amintirilor sunt nuclee separate cu un punct culminant pentru 
fiecare din ele. Toate scenele se concentrează în jurul unui 
singur chip: tatăl. Aşa cum fusese părintele lui H. un model 
pentru fiul său, la fel şi imaginea acestuia irizează trama din 
Tovarăşul Pionier. Prestanţă fizică, o minte sclipitoare, eleganţă 
aristocrată, spirit ludic şi surprinzător – tatăl lui Bond este 
stabilitate şi sevă.

În multiple rânduri regizorul abordează problema Shoah-
ului, remarcabile fiind spectacole precum Canibalii, În direct din 
Amsterdam: Anneee Frank !, Athénée Palace Hotel. În Decameronul, 
text transformat în spectacol în 1981 (Genova, Italia), autorul 
superpune două istorii care îl preocupă în mod special: lumea 
întunecată a lagărului de concentrare şi cea (nu mai mult 
luminoasă) a romanului renascentist sub semnătura lui 
Boccaccio. Pentru a supravieţui, din ordinul ofiţerilor de pază, 
trupa Mariei Cavale trebuie să reprezinte scenic întâmplările 
narate în vechiul roman. Cuvântul şi mai ales materializarea lui 
în spectacol constituie în cele din urmă motivul suprem pentru 
care prizonierii încă mai există, este salvarea lor, revolta lor şi 
libertatea. A spune ceva despre celălalt şi a închipui lumi, aşa 
cum fac cei cinci actori, a-şi însuşi istoriile create este unica ieşire 
din constrângerea zilnică a morţii. Constituţia textului este 
făcută în stilul preferat de dramaturg: teatru în teatru. Un teatru 
mare înghite cu poftă multiple teatre mai mici. Boccaccio revine 
printre reflectoare pentru a scoate în faţă un râs enorm, prin 
descoperirea unei societăţi mincinoase, predispuse spre a se lăsa 
păcălită şi cu un apetit dezvoltat din privinţa credulităţii. 
Evenimentele obscene care se derulează în acţiune au efect 
bipolar: pe de o parte sunt o formă de încarcerare, de cădere în 
inuman, pe de altă parte sunt supape de respiraţie şi chiar de 
revoltă. În acest al doilea caz, finalul este grăitor. Orice poveste, 
oricâte ar mai include în ea îşi are capătul său: fericit sau nu, 
punctul terminus este inevitabil. Tensiunea în Decameronul se 
acumulează treptat construind cu fiecare etapă finalul. Toată 
lumea a aşteptat moartea despre care nu s-a vorbit niciodată în 
piesă, dar care gravita greoi deasupra condamnaţilor şi chiar şi 
asupra celor care condamnă: „OFIŢERUL: Gura! Închideţi 
Teatrul! Închideţi Teatrul! Stingeţi tot. Gura! Gura! (Luminile 
scad. Actorii se unesc cu Actriţa 2 în cântecul ei care se transformă 
într-un marş cu accente revoluţionare. Sunt fericiţi şi pe deplin 
conştienţi de actele lor. Unul după altul se dezbracă. Tot cântând şi 
ţinându-se de mână ei intră în fum. Un proiector de închisoare mătură 
scena acum goală. Sub fascicolul luminos nu se văd decât cele cinci 
uniforme de închisoare ale celor cinci actori în grămezi precise. Fumul 
umple scena. Nimeni nu este acolo pentru a primi aplauzele şi 
ridicările de cortină)”. Senzaţia universală este că după fiecare 
spectacol se instaurează ineluctabil moartea în scena goală, în 
lipsa actorilor, în luminile care se plimbă singure, poate 
dezorientate, pe suprafaţa de joc. Un teatru suspendat în 
nicăieri.

Pe aceeaşi linie a teatralităţii se marşează şi în Ultima 
mazurcă unde sunt redate ultimele ore din viaţa compozitorului 
francez de origine poloneză Frédéric Chopin. Sensibilul moment 
al agoniei spre pragul de dincolo se transformă în viziunea lui 
Hausvater într-un proces al omului. Privit pluriperspectivist, 
cazul Chopin este analizat din unghi social, psihologic, etic. 
După un procedeu destul de răspândit, Chopin revede scene din 
trecutul său construite de doi „actori” (sau doi judecători), scene 
în care el însuşi se implică în totalitate, până când bariera dintre 
real şi fantastic se topeşte. Domnul în Negru care citeşte din 
cartea vieţii muzicianului şi Doamna în Alb, prezenţă inefabilă, 
încarnează în faţa artistului personaje din trecutul lui: femei 
pierdute, prieteni pierduţi, oameni care au însemnat ceva sau 
trecători pur şi simplu. Schizoid, lumea se multiplică în capul 
compozitorului, dispozitivul scenografic incluzând şi trei oglinzi 
mari, una în spatele pianului, alta în spatele fotoliului şi ultima 
în spatele patului. Cele trei oglinzi multiplică imaginea 
decupând fâşii de realitate şi transpunându-le bidimensional. 
Superdimensionarea decorului are ca efect o senzaţie de 
ameţeală  care-l cuprinde pe protagonist, iar firul de aţă de care 
încearcă să se prindă spre a se sustrage turbionului identitar este 
povestea vieţii sale. Maestrul de ceremonii, acea voce din off 
care se făcea simţită în textele anterioare, este Domnul în Negru 
– mesager thanatic, conştiinţă resurectă. Cu excepţia scenelor în 
care este actant de prim-plan, Domnul în Negru este mai 
degrabă o suflare din umbră, formând alături de Doamna în Alb 
cuplul care are posibilitatea de a migra între aici şi dincolo, între 
existenţă şi non-existenţă. Singur cu teatrul din craniul său, 
muzicianul ia omul cu el şi lasă, nu un costum, ci, de data 
aceasta, foile ultimei mazurci ca semn a ceea ce este mai frumos: 
„CHOPIN: Să-şi aducă aminte de mine rememorând doar ce era 
frumos... şi pur. ([…] Doamna în Alb intră ţinând o jerbă de crini. E, 
în fine, logodită. Ea aşează florile pe pian apoi iese încet, urmată de 
Omul în Negru. Chopin termină mazurca e beat de bucurie ca şi cum, 
îm fine, s-ar fi eliberat. Închide încet capacul pianului ia florile. Pentru 
ultima oară schiţează un surâs larg)”. 

Călător al lumilor parcă de peste tot, Hausvater este 
nebuneşte îndrăgostit de teatrul-viaţă, artă cu care rezonează 
perfect, pe care o poartă cu el în drumurile sale, pe care o 
reinventează, o ucide şi o renaşte. O existenţă atât de omenească.

Ioana PETCU

Mai 2010

Teatralitatea sub lupă
- Privirea lui 
Alexander 
Hausvater -
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naţionale şi premii internaţionale sau care-şi 
desfăşoară cariere artistice şi pedagogice în centre 
muzicale renumite ca New-York (Julliard School), 
Boston, Cleveland (SUA), Geneva, Zürich 
(Elveţia), Porto (Portugalia), München, Berlin, 
Stuttgart, Hamburg, Mannheim, Karlsruhe, 
Trossingen, Freiburg (Germania), în Islanda, ca şi 
în universităţile de muzică şi filarmonicile din 
România, profesorul Constantin Ionescu-Vovu este 
recomandat de realizările sale pentru a conduce 
cursurile de măiestrie interpretativă de la Iaşi. Cu 
o activitate concertistică susţinută şi continuă, în 
România, în Europa (Germania, Franţa, Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Olanda, Austria, Elveţia, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Ucraina, Rusia, 
Portugalia), în SUA, Korea şi Japonia, ca solist cu 
orchestre simfonice, în recitaluri şi muzică de 
cameră, cu înregistrări de radio şi disc în 
România, Austria, Germania, Olanda dobândeşte 
notorietate, numele său apărând în 12 dicţionare 
biografice cu înalte standarde de selecţie. 
Personalitate culturală complexă, adaugă pe 
cartea sa de vizită activitatea de cercetător teoretic 
şi publicist, pe cea de editor de muzică 
românească sau pe cea de membru în jurii la 
concursuri internaţionale şi visiting professor. 
După studii strălucite urmate la Conservatorul din 
Bucureşti (pian cu reputata pianistă Sylvia 
Şerbescu, elevă a Constanţei Erbiceanu şi a lui 
Alfred Cortot, compoziţia cu Mihail Jora şi Paul 
Constantinescu, dirijat de orchestră cu Constantin 
Silvestri) absolvite cu Diploma de Merit îşi 
continuă perfecţionarea la cursurile internaţionale 
din Germania şi Ungaria cu Guido Agosti, Péter 
Solymos, György Sandor, Pal Kadosa şi fraţii 
Alfons şi Aloys Kontarsky sau prin realizarea tezei 
de doctorat asupra teoriei interpretării Procese de 
Gândire Specifice Actului Interpretării Muzicale.

 Este normal, ca la rândul său, să dăruiască din 
practica şi cunoştinţele sale tinerilor români dornici 
să urmeze o carieră muzicală. Cursurile de tip 
masterclass reprezintă o ocazie pentru tinerii 
învăţăcei în ale artei să cunoască abordări noi ale 
problemelor cu care se confruntă, uneori diferite de 
ceea ce ei ştiu până acum şi, mai ales, să întâlnească 
o percepţie nouă, alta decât cea a profesorului lor, cu 
care s-au obişnuit, pot afla lucruri noi sau pot merge 
mai departe în adâncul fenomenului artistic sub 
conducerea unui ghid experimentat care le stârneşte 
un interes deosebit şi le deschide căi şi perspective 
neaşteptate în evoluţia lor tehnică şi expresivă. 
Master Constantin Ionescu-Vovu caracterizat de 
Alfred Hofmann ca “…unul din acei rari pianişti 
care au înţeles că, în zilele noastre, podiumul de 
concert nu mai poate reprezenta doar o posibilitate 
de auto-afirmare, ci tinde să înfăptuiască un act de 
cultură”, ne face cunoscute câteva din gândurile 
sale, exprimate după concertul absolvenţilor 
cursului.

„Studenţii şi elevii care au frecventat cursul au 
fost de niveluri diferite, atât ca vârstă şi pregătire cât 
şi ca grad de dotare individuală. Între ei câţiva foarte 
buni, promiţători ca talent, cu bune perspective de 
dezvoltare artistică, viitori profesionişti. Interesul pe 
care l-au manifestat a fost foarte mare, ceea ce nu a 
constituit o surpriză pentru mine, considerând  că 
este însăşi justificarea acestor cursuri. Chiar când se 
repetă ceea ce a mai fost spus, semn că problema nu 
s-a rezolvat, este important pentru că vine, ca o 
confirmare, în sprijinul celor predate de profesorul 
propriu. Am apreciat diversitatea şi valoarea 
repertoriilor multor tineri, mai puţin bătătorite şi 
uzate decât de obicei, de natură să le stimuleze 
curiozitatea pentru cunoaşterea unor lucrări mai 
puţin cunoscute, care să împrospăteze mai târziu 
programele de concerte şi orizontul publicului. 
Rolul interpreţilor de formatori şi educatori ai 
publicului nu poate fi atins altfel. Cursul a însemnat 
şi o revedere cu unii dintre participanţii de anul 
trecut şi astfel am putut constata progresele 
înregistrate între timp şi măsura în care au asimilat 
cunoştinţele pe care le-am transmis cu acea ocazie. 
Contactul periodic cu tinerii viitori profesionişti ai 
pianului din Iaşi pentru mine a constituit o 
deosebită plăcere pedagogică.”

Cursurile de masterclass instituite în lumea 
întreagă reprezintă o necesitate şi o modalitate de a 
face schimburi de idei, de a profita de experienţa de 
interpreţi şi profesori a celor invitaţi să susţină 
aceste workshopuri ce se dovedesc de un folos 
evident pentru tinerii studioşi. 

alte articole, acest imn a fost compus în 1954 pe 
versuri din Odele victoriei de Pindar scrise în onoarea 
tinerilor victorioşi în concursurile atletice şi muzicale 
ce aveau loc la Olympia, Delphi, Corint şi Nemeea.  
Scriitura densă, încărcătura de entuziasm trezeşte 
reacţii emoţionale colective.

Ca semn al aprecierii compoziţiilor maestrului 
Stoia de a căror valabilitate nu ne îndoim nici astăzi, 
şi a harului dirijoral al lui Sabin Păutza, coriştii şi 
membrii orchestrei au aplaudat împreună cu 
publicul în final, bucuroşi de restituirea către 
contemporaneitate a unor lucrări valoroase 
necunoscute şi împliniţi sufleteşte că au realizat un 
asemenea concert centenar cu care erau datori 
înaintaşului lor. „A fost un om deosebit care a sfinţit 
locurile pe unde a trecut, dar mai ales Iaşul care a 
fost Golgota lui pe care s-a lăsat răstignit. De acolo 
de unde e, cred ca s-a bucurat de concertul de joi 
seara şi sper ca Iaşul să nu-l uite prea devreme” îmi 
mărturisea Sabin Păutza în scrisoare. 

Un prim pas în inscripţionarea in aeternum a 
numelui lui Achim Stoia în memoria colectivităţii 
muzicale este făcut prin iniţierea în februarie 2010 la 
Colegiul Naţional de Artă din Iaşi a Concursului 
Naţional de Canto care-i poartă numele. Artişti şi 
instituţii ale Iaşului participă acordând premii 
speciale: Premiul Universităţii de Arte „George 
Enescu”, Premiul „Magda Ianculescu” iniţiat şi 
acordat de Ada Burlui, Premiul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Iaşi. Preşedinta de onoare a juriului, 
mezzo-soprana şi profesorul universitar Maria-Jana 
Stoia a instituit şi acordat în memoria soţului, 
premiul „Achim Stoia” pentru cea mai bună 
interpretare a unui lied de-al său. Seria 
manifestărilor din cadrul centenarului „Achim 
Stoia” va continua cu un medalion dedicat 
compozitorului printr-un recital vocal-instrumental 
la sala Studio a Universităţii de Arte „George 
Enescu” din Iaşi, ocazie cu care se lansează în 
colecţia Restitutio a editurii Artes, Coralul variat şi 
Liturghia modală din care corul Gavriil Musicescu va 
interpreta fragmente sub bagheta lui Doru Morariu 
în Concertul de muzică sacră ce va avea loc de 
Înălţare la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. În 
toamnă, în cadrul simpozionului ce se va organiza la 
sediul şcolii superioare de artă se va lansa volumul 
Achim Stoia scris de un grup de cadre didactice ale 
instituţiei. Toate aceste manifestări precum şi alte 
nenumărate concerte, recitaluri şi simpozioane 
internaţionale ce îmbogăţesc viaţa culturală a Iaşului 
constituie un argument al articulării coerente a 
faptelor înaintaşilor cu concretizările prezentului, 
dovedind că instituţiile artistice ieşene, în a căror 
fondare şi dezvoltare s-a implicat activ Achim Stoia, 
şi-au validat utilitatea prin intricaţiile în destinul 
colectiv al comunităţii locale şi naţionale.

În an aniversar, când 
comunitatea universitară 
artistică ieşeană se 
mândreşte cu cei 150 de 
ani de învăţământ artistic 
modern la Iaşi, din 
multitudinea de proiecte 
ce te atrag zilnic distingem 
unul realizat la catedra de 
pian în perioada 12-17 
aprilie 2010. Iniţiat şi 
coordonat de şefa catedrei, 
conferenţiar universitar 
doctor Mihaela 

Constantin, proiectul aduce împreună tinerii pianişti 
din Moldova dornici să-şi perfecţioneze arta 
interpretativă cu profesorul universitar doctor 
Constantin Ionescu-Vovu din Bucureşti. 

Având cursuri de măiestrie şi conferinţe 
susţinute în România, Germania, Olanda, U.S.A., 
Coreea, Japonia, Portugalia, preşedinte al EPTA 
România (European Piano Teachers Association, 
secţiunea Română) şi vice-preşedinte european al 
asociaţiei profesionale, cu o carieră de profesor 
timp de 43 ani la Universitatea de Muzică din 
Bucureşti în care 10 ani este şef al catedrei de pian, 
cu studenţi care s-au afirmat câştigând competiţii 

şi l-a încurajat să predea, să compună şi să dirijeze. 
„Între noi doi a fost dragoste mare de la prima 
vedere, că el m-a adus la Iaşi când am absolvit 
Conservatorul din Bucureşti la 22 de ani şi m-a pus 
să predau din prima zi, că n-am fost asistentul 
nimănui, nici măcar al lui”, mărturiseşte Sabin 
Păutza într-o scrisoare pe care mi-a adresat-o. În 
semn de omagiu, partea I a concertului a dirijat-o cu 
bagheta maestrului şi îmbrăcat în fracul său, pe care 
le-a împrumutat de la familia Stoia. A doua lucrare 
din concert a fost Introducere şi Passacaglia compusă 
în 1936 pentru pian, pe care eu însămi am 
interpretat-o în anii de şcoală şi care mi-a rămas la 
suflet. Sabin Păutza a orchestrat-o modern acum 
câţiva ani, fiind ascultată abia acum în primă audiţie 
cu această ocazie. Pornind de la incontestabila 
prestanţă a Passacagliei se ajunge prin orchestrare la 
o lucrare cu noi valenţe estetice augmentate 
variaţional şi coloristic. Următorul opus, aflat în 
caietul verde al compozitorului alături de corul 
bărbătesc Primăvara tinereţii, lieduri, Liturghia modală 
şi Coralul variat, tot o primă audiţie, Rondo pentru 
orchestră de cameră a fost compus în 1934. Frumoasă 
lucrare în stil clasic, compusă în timpul studiilor la 
Paris, pe care orchestra Filarmonicii ieşene a realizat-
o ca pe o bijuterie sub bagheta lui Sabin Păutza. A 
urmat în concert Coral variat în stil clasic, care în 
varianta pentru orgă a primit în 1938 premiul de 
compoziţie „George Enescu” şi a fost interpretat 
magistral la orga Bisericii Negre din Braşov de 
Helmut Platner, stabilit în prezent la Bayreuth, 
Germania. Compus pe o temă proprie a fost 
modificat enorm în 1946 când autorul l-a orchestrat 
pentru formaţie mică de cameră. Faptul de a 
compune rămâne, în resorturile de adâncime o 
problema de intimitate în ciuda aspiraţiei către 
manifestarea publica. Nu s-a cântat niciodată până 
acum şi nimeni n-a ştiut de existenţa sa orchestrală 
aerisită, din care dispăruse amintirea registrelor 
orgii, dar a cărui formă austeră de coral câştigase 
prin amplificarea posibilităţilor de variaţie. Partea a 
doua a concertului a debutat cu Suita nr. 3 pentru 
orchestră, compusă în 1956 după cunoscute melodii 
populare din Sibiu, Banat şi Moldova, în care uneşte 
provinciile ţării prin temele utilizate. „Stăpânea 
magistral arta transpunerii şi orchestrării citatului 
folcloric” afirmă Paula Bălan în articolul din 
decembrie 2003 din Cronica. Jocurile din suită 
(bătută, joc bătrânesc, joc din Moldova), în 
alternanţă clasică de tempo, pozitivează moralmente 
auditorul. Urmează tot în primă audiţie Coral variat 
în stil clasic compus de Achim Stoia în 1936 şi 
orchestrat pentru orchestră mare de Sabin Păutza în 
2009. În varianta sa orchestrală, Sabin Păutza 
păstrează caracterul iniţial al lucrării pentru orgă, 
sugerând registrele ei chiar de la prima variaţiune 
prin utilizarea piccoloului, flautului şi a clarinetului, 
prin alternarea variaţiunilor cântate de corzi cu cele 
interpretate de instrumente de suflat şi realizând 
chiar rezonanţa pedalierului prin başi de alămuri. 
„Când am lucrat la orchestrarea lui, nu am ştiut că 
maestrul Stoia o făcuse în 1946. Eu nu am schimbat 
nicio virgulă din original. Am socotit, de comun 
acord cu Mariana Stoia, să cântăm în concert ambele 
variante şi cred că am făcut bine”(Sabin Păutza). 
Într-adevăr, frumoasă surpriza de a putea asculta în 
primă audiţie în acelaşi concert, prin varianta 
orchestrată de Sabin Păutza care păstrează cu 
religiozitate şi litera şi spiritul coralului original din 
1936, necunoscut ieşenilor, dar şi varianta din 1946 
pentru orchestră de cameră, ce-şi afirmă 
independenţa faţă de original, aşa cum a dorit 
maestrul Stoia la acea vreme. Concertul extraordinar 
continuă cu Diptic pentru cor şi orchestră compus în 
1930, interpretat tot în primă audiţie, dezvăluit nouă 
de căutările lui Sabin Păutza. Corul Gavriil 
Musicescu, înfiinţat şi prin contribuţia celui 
comemorat în acest concert, pregătit de dirijorul 
Doru Morariu, împreună cu orchestra simfonică 
formată în mare parte din generaţiile de studenţi din 
perioada rectorului Stoia şi din învăţăceii lor, au 
interpretat magistral cele două piese religioase, 
Doamne-Doamne şi Cântaţi lui Dumnezeu, cu nimic 
mai prejos de corurile din operele  verdiene. ”M-am 
recules la mormântul lui, am vorbit, şi el mi-a spus 
cum să fac aici sau dincolo” spune dirijorul sub 
influenţa momentului. Încheierea apoteotică a 
concertului s-a făcut cu Imn antic (olimpic) pentru cor 
şi orchestră, care s-a cântat cu acelaşi succes de public 
de fiecare dată. După cum am mai menţionat şi în 

Masterclass cu Constantin 
Ionescu-Vovu

Cornelia APOSTOL

(urmare din pagina 3)
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Există două mari ramuri ale matematicii actuale, 
matematica pură şi matematica aplicată. Nucleul 
este matematica pură, şi aceasta, întocmai ca şi 
muzica, îşi are substanţa în nevăzut, operând cu 
abstractul. Abstractul atât cel matematic, cât şi cel 
muzical, pare îndepărtare şi uneori negare a 
realităţii, dar e doar îndepărtare de straturile de 
suprafaţă şi apropiere de esenţe.

Referindu-se la lucrările lui George Enescu, 
compozitorul Pascal Bentoiu observă „ încărcătura 
informaţională de excepţională densitate” (în 
Capodopere enesciene, pg 5). Această expresie este 
întru totul potrivită relativ la discursul matematic, 
cu precizarea suplimentară densitate şi coerenţă. 
Din punctul nostru de vedere, ceea ce este specific 
matematicii pure, nu e blocul de noţiuni, ci 
raţionamentul. Acesta este o prelucrare din ce în ce 
mai rafinată a informaţiei, absolut conformă cu 
natura obiectului studiat. Discursul este cu 
economie extremă de mijloace, o caracteristică fiind 
sinteza datelor. Pe parcurs, mergând (sau urcând) 
spre final, se parcurg nivele din ce în ce mai adânci 
de profunzime.

Observăm că perechea specifică matematicii, 
teoremă şi demonstraţie, poate fi considerată temă 
urmată de dezvoltare, aşa cum este în muzică. Mai 
mult, există demonstraţii complexe, antrenând o 
multitudine de noţiuni, corelaţii şi etape 
intermediare. Parcurgerea sau conducerea, 
realizarea unei astfel de demonstraţii, dă senzaţia 
interioară de simfonism, confirmată de multe ori în 
sala de concerte.

Matematica pură poate fi pusă în relaţie cu 
transcendentul pe variate trasee, şi unul dintre ele 
este matematică pură→poezie→muzică→sacralitate. 
Astfel, un autor având reflexe de matematician, 
obişnuit să deducă toată 
informaţia posibilă dintr-
un bloc dat, va scrie un 
text clar, sintetic, fără 
redundanţe, uneori implicit 
poetic. Discursul va fi de tip 
matematic, deşi fără 
informaţie din matematică. 
Cuvântul va fi investit cu 
puterea unei formule, aşa 
cum e în matematici, 
regăsindu-se uneori 
situaţia fie din tradiţiile 
ancestrale – operând cu 
arhetipuri, simple şi cu 
vigoare, fie din practica 
rugăciunii. Ca argument, 
vom folosi două foarte 
scurte poezii din creaţia 
proprie, una haiku, şi una 
cu laconismul unui enunţ 
de teoremă: 

Vis înainte de Înviere
Motto: „Sufletul meu în 

mâinile Tale este pururea” 
(Psalmul 118.109)

În mărul cu flori / Alb 
fluture adiind / Ca-n 
palmele Lui

Isihie
Motto: „...şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe 

deasupra apelor” (Facere, Cap1.2)
În inima inimii / La izvorul lacrimii
                                                               *      *     *
Familiarizarea şi traiul cotidian cu ideile 

matematicii pure duc la concluzia, şi, mai mult, 
convingerea, că ceea ce e important nu este 
informaţia, ci modul de prelucrare al informaţiei. În 
această ordine de idei, Grigore C. Moisil afirma că 

„matematica este o metodă generală de investigare a 
aspectelor structurale”. Astfel că, în orice domeniu al 
cunoaşterii umane în care este prezent un flux al ideilor 
cu coerenţă şi structurare, este prezent spiritul 
matematicii pure.

Punem la baza relaţiei muzică-matzematică nu 
doar simpla prezenţă a unor noţiuni matematice, 
mai mult sau mai puţin complexe, ci gândirea, 

prelucrarea, faptul 
muzical fiind uneori cu 
„savoare” matematică, dar 
avându-şi sevele în 
adâncul de simţire, în 
lumile infinite din 
interiorul viu al sufletului.

Un prim exemplu îl 
constituie fugile lui Johann 
Sebastian Bach, unde 
substanţa subiectului, a 
contrasubiectului, a unor 
episoade e profund 
prelucrată, astfel că 
subiectul fugii pare enunţul 
teoremei, iar dezvoltarea 
este demonstraţia. Nici un 
matematician nu va căuta 
noţiuni specifice în opera 
lui Bach, ci, pur şi simplu, 
se va delecta cu înlănţuirea, 
creşterea şi punerea în 
lumină a ideilor muzicale, 
conform unei ordini 
superioare, inerentă 
cantorului organist, şi 
având cu raţionamentul 
matematic tangenţe de 
fond.

În matematica 
axiomatică se pleacă de la un nucleu format din 
elemente primare şi axiome. În acest nucleu de 
informaţie nimic nu este redundant, ci conţinutul 
este strictul necesar pentru a modela o realitate. 
Teoria ce se dezvoltă plecând de aici pune în lumină 
latenţele ce se pot deduce, uneori distanţa între 
informaţia iniţială şi cea obţinută fiind uimitoare, de 
parcă ar fi avut loc o transfigurare. Topologia este 
un astfel de exemplu, fascinant, în care plecându-se 

de la câteva elemente de 
teoria mulţimilor, se ajunge 
la modelarea unor structuri 
deosebit de rafinate, 
varietăţile topologice. Orice 
floare este pentru un 
topolog exemplu de 
varietate. Pe de altă parte, 
planurile sonore ce se 
revelează ochiului interior 
la audiţia unei simfonii au 
inefabilul unei realităţi 
prezente doar în gând, aşa 
cum este şi cu obiectele, 
varietăţile din topologie.

Economia de mijloace, 
uneori un „ascetism”, şi 
diferenţele foarte mici între 
două etape succesive, 
vădind o percepţie deosebit 
de rafinată a realităţii 
construite, sunt de fiecare 
dată prezente în cazul 
matematicii axiomatice. 
Acelaşi rafinament există şi 
în cazul muzicii de cameră, 
care astfel se află între 
axiomatică şi poezie de 
esenţe tari.

Tot în spiritul 
matematicii axiomatice este muzica având la bază 
principiul ciclic, unde aceeaşi idee muzicală (uneori 
concentrată într-un motiv sau o celulă), transformată 
sau nu, este prezentă în toate secţiunile unui opus. 
Audiţia unei astfel de piese dă sentimentul unităţii 
la nivel profund, inducând o stare de bine şi 
sănătate a fiinţei. Analiza, notă cu notă, aduce 
bucuria de a găsi confirmarea unităţii simţite, şi, mai 
mult, uneori uimirea în faţa variatelor contexte în 
care e prezentă ideea generatoare. Arta fugii de J. S. 
Bach, Sonata pentru vioară şi pian în La major de Cesar 

Franck, Sonata în si minor pentru pian de F. Liszt, 
Sărbătoarea primăverii de Igor Stravinski, sunt câteva 
exemple care ilustrează principiul ciclic. În toate, 
reuşita în a reda din infinitul lumilor din suflet 
creşte şi din atingerea unor culmi ale gândirii şi 
raţionamentului, cu date muzicale cunoscute deplin.

Exemplul suprem de realitate construită plecând 
de la un singur nucleu este cel al Creaţiei. Peter 

Russel, matematician şi 
fizician la Cambridge 
University, afirmă că 
„substratul întregului 
Univers este o energie 
inteligentă, conştientă, 
creatoare, purtătoare de 
informaţie, vie. Misticii o 
numesc Lumină”. Astfel 
că, întâlnirea cu o piesă 
muzicală având la bază 
principiul ciclic trimite cu 
gândul la izvorârea tuturor 
din Lumină, tot demersul 
de cunoaştere a respectivei 
creaţii muzicale fiind 
motivat şi de speranţa că 
pe parcursul lucrului va 
veni şi un răspuns relativ 
la Creaţia ce-şi are 
începutul în Dumnezeu.

Există în muzică situaţii 
în care legătura cu 
matematica este dorită, 
afirmată deschis. Exemple 
remarcabile se pot găsi la 
compozitorii români 
universalizaţi, Roman 
Vlad, Aurel Stroe, Anatol 
Vieru, Ştefan Niculescu. 

Un caz ce conţine esenţa stărilor descrise şi induse 
de o astfel de muzică este cel al Invenţiunilor pentru 
cvintet de suflători şi percuţie de Liviu Glodeanu. Se 
pleacă de la un mod muzical ca un aforism, ţinând 
de influenţa folclorului stilizat şi distilat, şi, în 
spiritul matematicii axiomatice, cu deplinătate de 
sens muzical, se forează adâncimile de semnificaţie 
ale nucleului originar. Rezultă o 

muzică ce pune întrebări şi în acelaşi timp 
răspunde la întrebări, muzică în care o stare se poate 
considera o „însingurare în care Cerul din inimă 
izbucneşte” (Imnul la Rugul Aprins). O explicaţie este 
faptul că „există un punct în care actul raţional al 
negării tuturor îşi schimbă structura, devenind o 
simţire sau o experienţă a adâncii realităţi a 
subiectului propriu. Realitatea aceasta nu ni se 
dezvăluie singură, ci ne revelează, într-un mod mai 
intens şi mai vădit decât lumea apropiată, însăşi 
realitatea divină”. (Pr . Dumitru Stăniloae, Ascetica şi 
Mistica Bisericii Ortodoxe Române, pg 331)

Un alt exemplu de relaţie muzică-matematică îl 
găsim în tehnica de canto, aici fiind vorba de esenţe, 
atât relativ la muzică, cât şi la matematică. 
Conexiunea emisie vocală-gândire de tip matematic 
şi simţire geometrică funcţionează de când a început 
omul să cânte. Cel care a teoretizat primul aceasta a 
fost Raoul Husson, fizician, matematician şi 
cântăreţ. În cartea sa, Vocea cântată, găsim concluzia 
demonstrată că cea care are cea mai mare 
importanţă în activitatea corzilor vocale este 
gândirea. Impostaţia şi articularea vocalelor sunt 
direct influenţate de gândire. Mezzosoprana Elena 
Cernei reia ideile lui Husson, intuite de-a lungul 
valoroasei sale experienţe scenice, prezentând în 
cartea sa Enigmele vocii umane, o metodă practică de 
antrenare a vocii în gând. Cei care au studiat şi 
matematica, au regăsit în această metodă lucrarea 
minţii în care au fost formaţi. Sensibilitatea 
interioară pentru găsirea punctului optim de 
impostaţie, a formanţilor vocalici, a trecerilor de la o 
vocală la alta, solicită de fapt simţul geometric şi cel 
relativ la infinitul mic, deoarece infinitezimalul este 
singura măsură potrivită în acest caz.

Atât în matematica pură, cât şi în muzică, sensul 
este ascendent, de la concretul apropiat, tangibil, 
spre ceea ce e doar în conştiinţă. Esenţa situaţiei e 
descrisă la limita spre infinit în Cântările Treimice ale 
ortodoxiei (în Ceaslov): „cu trupeşti închipuiri, către 
mintea cea înţelegătoare şi fără materie a puterilor 
celor fără de trup ridicându-ne”...

Motto: „Compozitorul este un matematician, 
sau, mai precis,spiritul matematic îl 
însoţeşte ca o inteligenţă profundă”

George Enescu

Asupra prezenţei spiritului 
matematicii pure în muzică

Claudia NEZELSCHI

sunetul muzicii



„călăuză” în aparenta simplitate a unei lumi 
misterioase, ascunse. Artistul manifestă 
disponibilitatea ironiei, a umorului, fiecare personaj 
misionar ori nu, se compune din elemente simbolice 
ce fac trimitere şi aluzie la lumea din care se desprind.

Ion Iancuţ caută cu pasiune aceste stări, se bucură 
când le găseşte şi ştie precis care este efectul pe 
termen lung al acestor tragedii. De fapt ironia 
colaborează perfect cu tragedia. Arhitecturi gestante 
şi minotauri cărând în spate edifiicii Breugeliene apar 
lângă portrete ciudate, sapienţiale, „Abadon cel bun” 
mătură păcatele lumii ori a „plimbare cu inorog” 
poate deveni o imagine a idealului neatins în timpul 
vieţii terestre; el poate fi doar contemplat. Inorogul 
apare acolo unde drumurile terestre se întâlnesc cu 
drumurile abisale, unde tărâmul zilei şi al vieţii se 
deschide spre noapte şi spre moarte, iar tărâmul 
nopţii şi al morţii i-a sfărşit. „Lupta” câine-om este o 
trecere a sufletului printre tenebrele morţii. Câinele 
este o călăuză printre încercările infernului, pentru a-l 
aduce, în final, spre zarea de lumină a zilei neînserate. 
Căzând cu duhul, omul nu mai are puterea să calce 
„peste şerpi şi peste scorpii”; el trebuie să reînvie 
moral, duhovniceşte, ca să redevină stăpân al 
Creaţiei.

Opera lui Ion Iancuţ poate face obiectul unui 
studiu aparte al imageriei: toate cele patru stihii (apa, 
aerul, focul, pământul) îi propun privitorului 
reînvăţarea contemplării sculpturii, întru 
redescoperirea sunetului fundamental al lumii.

În „Valuri” personajul pluteşte într-o apă a 
binecuvântării dar şi a blestemului, iar în „trecere” 
materia humei poartă duhul veşnicei transformări, al 
prefacerii şi al revenirii la viaţă. Huma este singura 
păstrătoare a nevinovăţiei.

Semnul lui „Iona” ne arată drumul spre viaţa 
adevărată prin catacombele pocăinţei şi prin moartea 
omului celui Vechi.

 „Căutătorii de lumină” se simt respinşi de 
ordinea divină, care se petrece undeva în afara lor; 

8 CRONICA

Ion Iancuţ face parte din pleiada  de sculptori pe 
care Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi i-a plasat 
în competenţa desăvârşirii în anii ?70. Născut la 
Răducăneni Iaşi, studiază la liceul internat amintit 
avându-i profesori la disciplina sculptură pe 
Alexandrina Dumitriu, Iftimie Bârleanu, Ion 
Buzdugan, iar la grafică pe neobositul Paul Giligor, 
care pe mulţi i-a strunit în tainele desenului, graficii... 

Absolvent al Institutului de Arte plastice „N. 
Grigorescu” din Bucureşti, 1974, artistul studiază în 
paralel ceramica, metalul, tehnicile gravurii, arta 
monumentală. Între anii 1976-1978 este bursier pentru 
sculptură în atelierele Frederic Stork, în 1977 deţine 
bursa UAP pentru sculptură Dimitrie Paciurea. În 
anul 1977 devine membru al UAP din România.

Se impune în viaţa artistică naţională cu 
numeroase expoziţii de sculptură, ceramică, pastel, 
grafică, participă în tabere şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale. Face parte din generaţia sculptorilor 
care au impus în plastica românească un gen aparte al 
sculpturii, şi anume – „sculptura mică”, ce pare să 
aştepte în continuare a i se descoperi diferenţa 
specifică.

Sculptura mică în care Iancuţ excelează, întreţine 
fără îndoială, tacit sau nu, legături de substanţă cu 
lumea obiectului astfel înţeles. Iancuţ a găsit o relaţie 
specială cu ceramica, sticla, metalul, astfel încât 

rezultanta creativă asimilează lesne şi cu efect 
narativul, ludicul, o artă pe care am putea-o numi – 
„combinatorie”, greu acceptabilă la scara volumerică 
„normală”.

Adeseori sculptura mică este cu un pas mai 
aproape de laboratorul mental al artistului, astfel ceea 
ce „zace” înlăuntrul său, cu gândul inspirativ şi 
spontan, surprinde mobilitatea fecundă a 
momentului originar. Ion Iancuţ este dăruit cu o 
capacitate expectativ în faţa formei, în aşteptare a 
revelaţiei, dovedeşte o abilitate specială de a 
descoperi forme umane într-un dificil dialog cu sinele 
ori cu divinitatea. Artistul are puterea de a realiza o 
sculptură  la antipodul miniaturalului. Iancuţ nu are 
prejudecăţi formale sau tehnice, inovează procedee 
noi, permanent este nemulţumit caută şi visează la 
făpturi surprinse în trăirile lor esenţiale. „Fiul 
risipitor” aşezat în ogiva unui taur, contemplă 
universul ce-l apasă, Sisiful Iancuţ poartă legat de 
mâini scutul torturat al unei pietre...

Personajele – făpturi iancuţiene provoacă 
privitorului o nelinişte culturală, pun probleme, atacă 
în oboseala şi plictisul afişat, tocmai ceea ce încercăm 
de multe ori să ascundem. Energiile facerii dar şi 
melancolia contemplării fac roată emoţiilor noastre  – 

ut pictura poesis
personajele suferă de fapt de lipsa focului interior, a 
Duhului dătător de lumină.

 „Tatăl şi fiul”, personajul copil, ascund arhetipul 
Pruncului divin, al Mântuitorului copil, mielul 
neprihănit venit pentru mântuirea lumi.

Gestul Divin, mâna ce apasă umărul lui 
„Adam” este oferit la plinirea Vremii, conform 
Fericirilor, „celor curaţi cu inima”, „Fericiţi cei ce n-au 

văzut şi au crezut”.
În casa personajelor (pasteluri) într-un spaţiu 

sfinţit prin suferinţă şi jertfă, suflete nepereche caută 
răspunsuri iubirii omeneşti. Anima se retrage în 
arhitectura glugii monahale, scoţând din ireal formele 
– care consonează cu monumetalitatea, hieratică, a 
mizanscenei şi cu aerul impersonal al actorilor...

Este tulburătoare „Cetăţuia” căci poartă în sine 
binecuvântarea întrupării prin mijlocirea materiei, „ca 
una ce este plină de lucrare dumnezeiască şi de har” – 
(Sf. Ioan Damaschinul).

Eroii iancuţieni au conştiinţa unei imense datorii 

suprapersonale care îi apasă; viaţa proprie nu le 
aparţine, ci nouă privitorilor, pentru a ieşi din 
capcana orbirii generale, ideea eroismului a devenit 
anacronică şi de neînţeles pentru civilizaţia 
contemporană.

Obişnuiţi cu limbajul de lemn, tociţi în 
sensibilitatea proprie aproape că le trecem eroismul 
cu vederea. Eroii plăsmuiţi de Iancuţ, chiar cu sângele 
său, au primit duhul respiraţiei sale. În artă trişările 
nu-s de lungă durată, artiştii o ştiu, numai dăruirea 
deplină poate crea. Se poate cere ceva mai mult unui 
artist, decât sufletul său?

Lăsând patetismul deoparte, Ion Iancuţ este un 
artist liber de orice prejudecâţi, a maximei libertăţi de 
mişcare a maximului risc, aş zice: sculptura sa, 
pastelurile sale, adevărata creaţie este ruptă din cer, 
iar talentul de a o aduce la lumină sunt daruri de la 
Dumnezeu, rolul artistului fiind de a înmulţi darul 
primit şi de a-l transforma, la rândul lui în alte daruri.

Închei printr-o cugetare a lui Tarkovscki: „Artistul 
simte viitorul aproape ca un prooroc, îl 
adulmecă....Artistul este acela care simte toate 
cataclismele înaintea altora şi de aceea cade  în 
dizgraţie: căci el vorbeşte despre lucruri care sunt 
ascunse celor mai mulţi...Şi astfel devine indezirabil”.

O expoziţie eveniment la galeriile DANA, un 
catalog profesionist conceput de Octav Jiga şi 
Smaranda Bostan, aşteaptă publicul ieşean, iubitor de 
artă...

Traian MOCANU

Mai 2010

Ion Iancuţ sau 
FIUL RISIPITOR



Avem sau nu avem nevoie de carte? Nu aş epuiza 
întrebarea aceasta printr-un răspuns ajuns a fi „de 
complezenţă”, amintind „respiraţia”: „Cine are carte, 
are parte”, chiar şi numai pentru că realitatea imediată 
nu doar o contrazice, dar i-a găsit deja sensul adevărat 
în negaţia pretinsului adevăr axiomatic: „Cei cu carte 
nu au parte… de nimic bun”. M-aş opri mai mult, de 
această dată, la nevoia de a fi prieten bun cu cartea. De 
a te împrieteni cu lectura, nu doar pentru a te desfăta, 
ci pentru a-ţi construi un cult, o religie aparte, dincolo 
de reflexul răsfoirii paginilor de carte. Apropierea 
adevărată a omului de carte  nu poate fi confundată cu 
o obligaţie, cu o sarcină se serviciu, cu o pedeapsă. Cel 
care nu are această chemare, de a veni în întâmpinarea 
cărţii, de a-şi construi un mod de a fi prin includerea 
lecturii în preocupările sale zilnice, asemenea 
spălatului pe ochi de dimineaţă, nu se poate considera 
a fi un om care ia în seamă cartea, care îşi face din 
lectură un mod eficient de a-şi trăi viaţa de zi cu zi în 
termenii eficienţei spirituale. Poate şi de aceea 
statisticile te îngrozesc, în ceea ce priveşte relaţia 
omului cu cartea. Doar 5% dintre noi îşi cumpără mai 
mult de cinci cărţi pe an!  Este incredibilă această 
realitate, ce nu poate fi pusă doar în sarcina ignoranţei. 
Efectele imediate ale acestui dezastru se văd în modul 
în care cetăţeanul român participă activ la viaţa 
comunităţii. O participare prin absenţă. Dezamăgirea, 
lehametea, lipsa de încredere sunt viruşii care ne atacă 
pe fondul lipsei de lectură, de informaţie, de exerciţiu 
riguros de analiză a realităţii şi a oamenilor care şi-au 
asumat decizia în numele tuturor. Cartea, chiar dacă 
nu ne rezolvă ea problemele vieţii, poate să ne ofere  
şansa de a pune la rândul nostru întrebări, de a căuta 
răspunsurile exacte pentru problemele cu care ne 
confruntăm în viaţa noastră cea de toate zilele. 

Fiecare din cititorii de carte are acasă o bibliotecă, 
mai mult sau mai puţin bogată, mai mult sau mai 
puţin îndestulătoare pentru nevoile cotidiene. Nu 
vorbesc aici despre cititorii profesionişti, despre 
scriitorii care, prin blestemul lor de a naşte cărţi, sunt 
într-o permanentă confruntare cu cartea. Încerc să-mi 
imaginez rolul unei biblioteci în casa unui simplu 
iubitor de lectură. Din rândul acestor oameni se pot 
desprinde adevăraţii cititori, oameni decişi să nu se 
rezume doar la ce le oferă cele 24 de ore zilnice, 
oameni care găsesc în carte un vehicul performant, cu 
ajutorul căruia pot cu uşurinţă să cunoască un univers 
greu de imaginat, tentant, cuceritor, copleşitor. 
Cititorul de carte este de fapt acel om care a reuşit să 
se conecteze pe cont propriu la viaţa de dincolo de 
moarte încă din timpul vieţii sale de firesc muritor. 
Cunoaşterea nu este un dar divin, ci o provocare 
pământeană, pe care doar cel care doreşte să se ia în 
seamă este dispus să o accepte. 

Uneori ignoranţa te lasă să treci prin viaţă lin, fără 
convulsii, de regulă pe drumul cel mai scurt, 
vitregindu-te de exclamaţii, semne de întrebare, 
rezumându-te la a primi doar din oferta pe care 
anumitele conjuncturi ale vieţii ţi le pot oferi, sub 
forma unui ajutor social, de supravieţuire, de milă 
comunitară. Aceasta nu poate fi decât o viaţă lipsită de 
personalitate, de creaţie, de contribuţie proprie, de 
amprentă distinctă, căci individul, prins de acest tip de 
ignoranţă crasă, este condamnat la a-şi muri viaţa cu 
fiecare respiraţie. Şi, totuşi, unii oameni responsabili, 
cel puţin la nivelul familiei, au această ambiţie de a 
cunoaşte mai mult decât sunt pregătiţi să o facă. 
Înspre acest tip de oameni, ce pot fi recuperaţi, ar 
trebui să se îndrepte societatea, oferind cărţii şansa de 
a-i atrage, de a le oferi alternativa cunoaşterii, în locul 
ignoranţei, platitudinii, lehamitei. 

Prin carte, omul poate să renască, poate să fie 
salvat, poate să i se ofere un nou tip de atitudine faţă 
de viaţă. Aici intervine rolul bibliotecilor publice, al 
bibliotecarului. În trecut, biblioteca avea în spiritul ei 
forţa lucrurilor divine. Se intra cu o anume pioşenie, se 
răsfoiau cărţile cu o anume parcimonie, se şoptea cu 
multă condescendenţă. Bibliotecarul era mai mult 
decât un profesionist al gestionării fondului de carte al 
bibliotecii. Era un căutător, un cercetător, un 

permanent ghid în viaţa cărţilor, un aventurier care 
stăpânea, după ani de meserie, multe din tainele lumii. 
Bibliotecarul era un recuperator de destine, un 
păstrător de valori inestimabile. Era cel care atingea 
urmele istoriei gândirii omenirii cu palmele lui. Astăzi, 
spre dezamăgirea spiritului, bibliotecile publice au 
ajuns fragmente horror ale unei realităţi pe măsura 
acesteia. Părăsite sau abandonate, cu un fond de carte 
îngheţat în anii stalinismului sau, cele mai fericite, în 
anii comunismului, bibliotecile nu numai că nu au ce 
să mai ofere, dar sunt pe nedrept pedepsite a se alinia 
în spatele suferinzilor, beneficiarii de drept ai acestui 
regim al crizei. Este impropriu să condamni cartea, să 
fracturezi bucuria lecturii, să alungi cititorul din sălile 
de lectură, să îndepărtezi copiii de bucuria de a se afla 
în faţa unui raft imens cu cărţi, solicitându-le să facă o 
pauză de lectură, doar pentru că în astfel de vremuri 
tulburi crezi că nimănui nu-i mai arde de carte! 
Paradoxal, într-un astfel de timp, cartea poate deveni, 
într-adevăr, cel mai de nădejde prieten al omului, 
chiar al omului aflat în nevoi, de fapt, trimis de alţii la 
ghilotină.  Biblioteca nu poate fi arsă de ignoranţa 
unora, aşa cum romanii au ars Biblioteca din 
Alexandria. Biblioteca nu aparţine unui singur regim 
politic, în ea există cărţi încă de la naşterea scrierii, ea a 
ajuns astăzi să fie una dintre cele mai mari valori ale 
comunităţii umane. Biblioteca nu poate fi considerată 
rentabilă prin numărul de cititori care îi trec pragul, ci, 
mai ales, prin efortul pe care îl depune la naşterea 
marilor valori ale umanităţii, căci cărţile nasc cărţi, iar 
cărţile nasc, la rândul lor, veşnicia limbii în care au fost 
scrise. Păstraţi bibliotecile publice dacă vreţi să mai 
vorbească peste ani cineva despre noi sau dacă vreţi ca 
şi după noi să mai urmeze ceva!

braţe încrucişate 5

Adi CRISTI
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Orice regret -  o etapă: o noapte, un corb prăbuşit în 
mijlocul ogrăzii, în cuiburi reci stins clinchetul roşu al 
inimii, ţipătul de uimire, disperare şi răcnet, poveştile-
nşirate mirosind a propria inimă, a propriile celule, ghemul 
de tăcere istovit într-o avalanşă, iubirea ca o cruce, 
ignoranţa, călătoriile, paginile de jurnal, păsările rămase 
mute într-o bună dimineaţă, ataşamentul cîinelui-lup, 
gîndirea paralelă într-o altă limbă, scrisorile mereu prea 
goale, vers lînced, atentate, fulgi de zăpadă, cuvinte, moarte, 
geamantan pe bandă, mită, aeroporturi, priviri admirative, 
şuviţe negre, iluzii, albul dinţilor, bolile, lacrimile... 

          Suntem acestea şi altele încă, înghesuite în 
arca unui destin, pe care adeseori îl purtăm cu 
lehamite, uneori din datorie şi, nu de puţine ori, ca pe-
o lumină ce răscoleşte şi cele mai ascunse unghere ale 
sufletului, unde poate aştepta scînteia; şi de-aici, o 
întreagă lume te aşteaptă să-i strigi bună dimineaţa, 
oricare ar fi momentul zilei. Suntem bucuria de-o 
clipă, ceea ce sperăm, ceea ce îndurăm şi, vorba 
Poetului (Nichita Stănescu), „suntem ceea ce iubim”. 
Atîtea, de-a lungul unei existenţe, mai mult sau mai 
puţin sinuoase, ne pot apropia sau, printr-o fericită 
întîmplare, ne pot întîlni cu noi înşine, atîtea ne pot 
îndepărta sau chiar alunga din ceea ce suntem cu 
adevărat; ne ducem astfel doar singurătatea, 
amăgindu-ne că măcar ea nu ne-a părăsit, ca să 
descoperim într-un moment de cumpănă sau de răgaz 
că nici atît nu ne-a mai rămas. Începe atunci 
anevoioasa călătorie printre jocurile şi nimicurile ce te 
făceau să rîzi în copilărie, printre idealurile 
adolescenţei, neapărat de convertit în realitate, printre 
primele succese ale tinereţii. Undeva, pe-acolo, străinul 
din tine îţi face cu mîna. E momentul să-i răspunzi sau 
să-i întorci spatele.   

          Purtăm în noi firescul şi straniul, bunătatea şi 
răutatea, vocaţia sacrificiului sau egoismul exacerbat, 
le purtăm ca pe-un dat unii, ca pe un har alţii, ca pe o 
povară cei care ar dori să fie mai buni şi nu ştiu cum ar 
putea s-o facă. Le purtăm, trăind adesea fiecare clipă 
sufocaţi de angoase, uitînd că, aşa cum spunea Cioran, 
pe cît de simplu, pe atît de adevărat, „Omul e drumul 
cel mai scurt între viaţă şi moarte”. Ne molipsim de 
frustrările altora, de urile neostoite; doare amarnic 
dimineaţa în care vezi/ hotărăşti că toate acestea îţi 
înveninează clipele. E ca şi cum, prins într-o capcană, 
cu cît încerci să scapi, cu atît suferinţa sporeşte. Te 
zbaţi (abia) atunci să înţelegi de ce se întîmplă aşa de 
rar să te „îmbolnăvească” cineva de Lumină şi îngeri: 
În arborele cu o mie de ramuri/Răsăriseră o mie de păsări/ Şi 
vîntul se arcuia nedumerit/ Cercetînd fructul nou/ Bulbul 
sticlos exploda/ În vedere şi cele o mie de păsări/ Îşi 
contemplau morţile transparente/ Croncănitoare contagiind 
iarba şi îngerii.

Ştefania HĂNESCU

Păstraţi bibliotecile publice

E momentul să-i răspunzi 
sau să-i întorci spatele
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Stă în mijlocul drumului, privind cu viclenie. 
Ochii-i de smarald, strălucesc la intervale scurte, pe 
sub pleoapele aproape uscate. Aşteaptă. Liniştea 
din jur, pare viaţa cuprinsă de teamă, încremenită în 
uimire. E tot ce o poate enerva mai mult, pe 
vrăjitoare. Ea nu suportă liniştea...

Se roteşte lent, căutând cu lăcomie orice formă de 
mişcare. O pasăre, o frunză, o pisică, un om. Nimic... 
Totul pare împietrit într-o armonie speriată acum de 
veninul privirilor ei. 

Printre florile de iasomie, viaţa îşi ţine respiraţia, 
sperând că-n căutările ei, vrăjitoarea n-o va 
descoperi. Dar o steluţă mică, albă şi plăpândă, 
prinsă efemer de verdele unei crenguţe, strănută, 
răspândind un miros îmbietor.

Vrăjitoarea întoarce iute capul, rânjind. Se 
apropie de tufa răsfirată, adulmecă, apoi prinde 
între degetele-i murdare, pata albă. O striveşte cu 
bucuria unei descoperiri, certificându-i-se că aici e 
viaţă...

Face patru paşi, aşezându-se din nou în mijlocul 
drumului. Îşi freacă palmele de bucurie. Cuprinde 
totul cu o privire rea, apoi începe să se învârtă. Încet, 
încet, după aceea din ce în ce mai repede, mai 
nebuneşte, mai ameţitor. Vrăjitoarea aruncă peste 
lume, vorbe cu tâlc, aducătoare de nelinişti, de 
dezbinări, de boli ori de disperări. Se roteşte din ce 
în ce mai tare, lepădând până şi din poalele fustei, 
roată de praf cu particule de ură. Râde, arătându-şi 
dinţii stricaţi de muşcăturile hulpave din stârvuri. 
Ochii-i privesc aiurea, plecând fiecare în direcţii 
diferite, căutând cu lăcomie, orice mişcare.

Vrăjitoarea vrea tot! Cu mintea îmbibată în 
zemuri tari, obţinute din fermentările furioase ale 
zahărului cu cereale ori cu fructe, vrăjitoarea hăhăie 
satisfăcută. Ea ştie, că răspândind cât mai profund 
dezordinea, poate stăpâni mult mai lesne, 
pământul. 

Drumul în mijlocul căruia stătea, trece pe lângă 
casa mea, a ta, a noastră. Trece acum... Fiindcă, dacă 
vrăjitoarea nu este oprită, vârtejul ei nebun va 
spulbera copacii, tufele de iasomie, casele, lăsându-
ne pribegi.

Pe vrăjitoare o vezi şi tu, o văd şi eu, dar nu ştim 
încă cum poate fi oprită, alungată din vieţile noastre 
care se vor a fi tihnite. 

De ce oare, sufletele vândute nu suportă liniştea? 
Poate fiindcă doar ea, ar lăsa să se audă urletele 
înfiorătoare ale celor plini de ură...

Sânge

Aud cu ochii şi nu pot traduce
impulsuri surde sonuri de sonată
o parte-a nopţii cearcănul înoată
pe cât e golul tobelor caduce.

Obscura cavalcadă detonată 
asudă răstignirea grea pe cruce
şi rana văzătoare mai străluce
o roză suverană resemnată.

Cât mă seduci? zeiţă adorată 
anat-em-heb cu lance scut secure
să mă întorci în ugarit o dată

toţi morţii tăi orânduiţi să-ndure
norocul meu şi tirsul de agată
vecia sângelui temut să bată

Manuscrisul 
de la
Înviere

Horia ZILIERU

Vrăjitoarea
A. C. PAHOMI
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Între poeţii optzecişti din falanga moldavă, Liviu 
Antonesei îşi merită cel mai bine caracterizarea de 
poet metafizic adaptat esteticii postmoderne. Poet al 
regimului nocturn, apostol al unei poezii 
conceptuale de mari profunzimi, Liviu Antonesei nu 
a ignorat nici limbajul nou, nici tehnicile 
postmoderne de realizare a poemului, reuşind un 
perfect sincronism al viziunii romantice cu formele 
postmoderne ale discursului liric. Pentru Liviu 
Antonesei, poezia începe acolo unde sem-nul devine 
logos, iar în cartea sa de eseuri Semnele timpului 
(1988) defineşte poezia ca pe o „revanşă a logosului 
asupra lumii, singura în care putem pipăi 
eternitatea, singura în care eternitatea ne poate 
atinge”.

Liviu Antonesei este un poet aproape necunoscut 
în România. În orice caz, mult mai puţin cunoscut 
decât în perioada 1978-1989, când era redactor la 
Opinia studenţească şi Dialogul ieşean, publica poeme 
în toate revistele din ţară, era prezent în topurile 
optzeciste, dar nu debutase editorial cu poeme. Doar 
un pliant de douăzeci de pagini cu titlul Căutarea 

căutării, avea să-l strecoare, păcălind cenzura în 
1981, între paginile revistei Opinia studenţească. 
Adevăratul debut editorial avea să i se întâmple la 
treizeci şi cinci de ani (1988), când editura 
„Junimea” îi publica Semnele timpului, una din cele 
mai profunde cărţi de eseuri ale perioadei 
postbelice. În 1989, cu foarte puţin înainte de 
căderea comunismului, Editura „Cartea 
Românească” îi publica Pharmakon, variantă 
cenzurată, o jumătate din manuscrisul cu poeme 
predat cu câţiva ani în urmă. De aceea, imediat după 
revoluţie, în februarie 1990, poetul publică la 
Editura „Junimea”, sub titlul original Căutarea 
căutării, întreg manuscrisul. Dar, fatalitate, în 
tulburele an postrevoluţionar 1990, când, aproape 
toţi criticii literari deveneau jurnalişti, pierzând 
interesul faţă de literatură, ambele cărţi au trecut 
neobservate. După aproape un deceniu, în care s-a 
oferit vieţii publice, angajării politice pentru 
restabilirea democraţiei în România şi gazetăriei, 
Liviu Antonesei publică la Editura „Axa”, în 1999, o 
nouă carte de poeme cu titlul Apariţia Eonei şi 
celelalte poeme de dragoste culese din Arborele 
Gnozei, însoţită de o prefaţă semnată de Dan 
Petrescu şi datată 1984.

Orice cititor avizat bănuieşte în spatele cărţilor 
de poeme semnate de Liviu Antonesei, chiar al 
oricărui poem, un poet cu o solidă cultură filosofică 
şi estetică. (De altfel, fusese ales de filosoful de la 
Păltiniş în echipa celor unsprezece tineri filosofi 
români ce aveau să realizeze cultura de 
performanţă).

Fidel metafizicului, fiecare poem menţine un 
ceremonial biblic, fiind, după spusa autorului „un 
univers ce se naşte, o lume în auroră”. Neliniştile, frigul 
existenţial, disperările şi, permanent, eşecul fiinţei, 
se întrupează în viziuni lirice percutante: „Şi după ce 
totul va fi spus. Şi după ce vom fi trăit totul. Şi după ce 
nu va mai rămâne nimic/ înaintea noastră, iubita mea 
care eşti singurul/ Meu semn. Şi...// apoi vom coborî 
înspre mare. Ne vom privi în ochii/ noştri identici şi nu 
voi arde, sângele meu nu va fi/ cenuşă, stâlpul de sare se 
va topi în nisipuri”.

Mallarméan în neliniştitoarele sale căutări ale 
căutării căutării din căutare, Liviu Antonesei are o 
propensiune (detectabilă în orice text) pentru 

aforism şi meditaţie, în favoarea cărora îşi foloseşte 
toate armele şi tot bagajul filosofic. Textele sale ne 
poartă într-un fel de fiestă a elementelor. Întâlnim 
astfel trupul, apa, pielea, umbra, semnul, memoria, 
vocea, arborele (gnozei) etc. Poemul dă seamă de 
dimensiunea gnoseologică, deşi, cum spuneam, 
cunoaşterea prin mijloacele poeziei pare imposibilă: 
„În aşteptare,/ cu nervii întinşi, cu mintea tocită de 
fantasme,/ ca nişte cavaleri ai deşertăciunii, noi nu am/ 
aflat cine suntem”. (Vocea care vine). Astfel, poetul se 
întoarce din căutările sale cu mâinile aproape goale. 
El chiar spune: „Finalitate fără scop?/ Dar iată căutarea 
fără finalitate, căci ea trebuie să fie leneşă/ şi imaculată”.

Tonul poemelor lui Liviu Antonesei e unul 
colocvial, în acord cu ceremonialul neoexpresionist, 
dar cu destule trimiteri livreşti, comentarii în răspăr 
şi acumulări baroce. În acest sens, cităm în întregime 
Ars amatoria (După învăţatul Maestru Tong-
Hsuan): „Despre Yin şi despre Yang nu vorbesc,/ nici 
despre Marele Ritm a celor cinci/ elemente. La stânga tu. 
Şi eu la dreapta./ O fulgerare - trecerea peste rouă/ 
intrării preţioase/ căldura aurorală/ a grotei adumbrite 
strălucirea tijei de jad.// Călătorie în dumbrava obscură -/ 
cei cinci mii de waţi ai unui trup/ în cădere.// Departe e 
ziua, departe e moartea...”. Într-o poezie ticsită de 
scenarii escatologice, poetul îşi avântă spiritul 
„însetat de risipă, joc şi dezordine” spre aflarea 
adevărului despre lume şi despre fiinţă, spre 
purificarea răului temporal prin forţa logosului. Pe 
drumul acestei aventuri: iluzia, slăbiciunile, absenţa, 
golul, moartea. Până la urmă, nici poezia nu e o 
salvare: „Noi ştim unde-a sfârşit erezia/ cuceritoare şi 
naivă a florii -/ picioarele goale în iarba umedă/ roua 
sângelui nostru pătând/ suprafaţa sfâşiată a acelei/ fresce 
înnoitoare, asasine şi rare./ Dincolo de ceea ce este./ 
Urgrund, gol fără chip,/ chip fără contingenţă.../ Cum/ 
acolo?/ dincolo de ceea ce se află ceea ce a fost sa ceea ce 
nu/ este? Chiar dacă eu sunt cel care sunt. Salvarea prin/ 
tautologie sau prin tăcere. Totuna. Tot – una./ cunosc o 
culoare: cenuşiul/ cunosc două realităţi: plumbul/ 
mucegaiul/ şi posibilitatea unui purpuriu lăuntric -/ 
ripostă hotărâtă exteriolului, gol al/ prezenţei. Căutarea 
căutării. S-a numit/ poezie şi a murit chiar dacă paginile/ 
se acoperă de şiruri ordonate şi cântătoare.” (Jocul 
vidului şi al înfăţişării).

În poezia lui Liviu Antonesei asişti la „jocul 
vidului şi al înfăţişării”, afli despre „păcatele 
capitale”, despre „bucuria trupului în alt trup”, 
despre „pasiunile autocaptivilor”. Aici poţi vedea, 
fără microscoape, „cancerul obiectelor”, poţi viziona 
„Apocalipsa, în gamă minoră” şi poţi sesiza 
„superioritatea cuvântului asupra lucrului, a 
propoziţiei optimiste asupra scutului de ceară”. Una 
din temele preferate ale poetului este căderea (în 
timp, în nefiinţă, în iluminare), chiar şi poezia este 
„cădere în înălţare”. Să cităm în acest sens finalul 
uneia dintre cele mai profunde poeme scrise de 
Liviu Antonesei, Încercare asupra Cuvântului: „A 
cădea: în timp, în iubire, în poezie,/ în zgomotul 
Cuvântului şi al Cărnii,/ în foşnetul lumii care mă 
cuprinde/ ca un silogism al adolescenţei./ Copilăria. 
Nemoartea. Tăcerea.// Un armăsar puternic/ cu duhul 
asiat/ purta-mă-va spre Moartea/ cea dulce şi senină/ Dar 
când?/ în urma-mi o copie/ ATÂT/ din sacrul text al 
Lumii/ şi un aed în purpuriu/ vestmânt.// (un simţământ 
aievea/ de scufundare-n marea/ invazie-a zăpezii/ în cer şi 
pe pământ)// „Ens ins însă/ faţa Ta-i ascunsă/ faţa Lumii 
este plânsă!/ În urmă lanţurile strălucitoare/ ale 
Cuvântului profetic, trupul/ meu spulberat, iluzia 
invincibilă/ a paginii noi şi înstelate// În urmă boala 
prieteni:/ Tuberculoza/ Frenţia/ Schizofrenia/ 
Neoplasmul/ Singurătatea/ Beţia// O, sinuzită cerească,/ 
compensatorie şi înălţătoare!/ Spre gloria ta/ propun 
acest/ Final de viori:/ la/ la, la/ la, la, la/ la/ la, la/ (...)/ în 
zincul vieţii mele/ nu literele ei mari vor/ săpa cu vigoare 
cuvântul// Sfârşit.”

De remarcat la Liviu Antonesei un paradox 
nemaiîntâlnit în poezia optzecistă: jinduirea 
livrescului după trăirea pură, neumbrită. Poetul îşi 
doreşte mereu, cum singur o spune, „un univers ce se 
naşte, o lume în auroră”. Fidel intertextualităţii 
(întâlnim multe referiri sau citate din literatura 
ezoterică sau din cea mitologică), fără a-şi fi impus 
postmodernismul cu orice preţ, poetul îşi ornează 
universul cărţilor cu Agapé, Aletheia, Aeionus, 
Pistis Sophia, Euthymesis, Moz Yin, Hamlet, 
Breht, Krishna, Ophélia etc. Universul său, dorita 
„lume în auroră”, se îmbogăţeşte cu fiecare poem, 
de aceea vedem în Liviu Antonesei un poet în 
mişcare. Vorba Domniei Sale: „Să înceapă 
reînceperea!”

jurnal cu scriitori
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Oricât ar încerca postmodernismul să deturneze 
sensurile şi ideile, nu voi înceta să cred că valoarea 
unui popor stă şi în capacitatea lui de a visa.

Acum un secol şi jumătate, pe la 1848, când, 
entuziastă, euforică, generaţia tinerilor bonjourişti 
încerca să facă România mare şi modernă, românii 
parcă inventaseră maşina de produs idealuri. 
Intelectuali de marcă precum Vasile Alecsandri, 
Mihail Kogălniceanu, Ion Heliade Rădulescu 
porneau de la un ansamblu de atribute culturale şi 
vizau o proprietate spirituală care să introducă 
România în circuitul european. Idealuri romantice, 
uşor naive, veţi spune. Dar la fel de naive şi 
romantice au fost şi după revoluţia din 1989. 
Entuziasmul românilor a scăzut îngrijorător, 
energiile parcă au secătuit. Trăind o prostească 
încântare de sine însuşi, omul „recent” a devenit 
supusul unei mentalităţi a confortului. Astfel, 
confortul devine noua religie, o religie promovată 
asiduu de tehnologism, de globalism, de 
multiculturalism şi alte doctrine postmoderne.

Prin urmare, omul idealurilor proprii e înlocuit 
cu omul paradigmei economic-tehnologică, pentru 
că, eliminându-se cu metodă tradiţiile locale, doar 
valorile „tehnice” rămân valori universale. 
Postmodernitatea doctrinară a dez-obişnuit omul de 
a-şi face singur idealuri. Praxisul postmodern 
lucrează pentru el: îi crează ceea ce se numeşte un 
„single global lifestyle” (unic stil de viaţă global), 
pornind de la convergenţa spre realizarea „pieţii 
mondiale integrate”. Intelectualii români lucrează cu 
toate motoarele la răspândirea multiculturalismului, 
un concept  venit din ideologia celor pe care trebuie 
să-i imităm de frica marginalizării. Iar de frica 
marginalizării, nici un intelectual român nu 
deconspiră faptul că multiculturalismul nu 
înseamnă de fapt diversitate culturală, ci 
monocultură. Şi nici faptul că este o ideologie şi nu o 
cultură! Că urmăreşte crearea unei societăţi globale 
plate şi omogene, adică fără diferenţieri între rase, 
culturi, religii. Adică o societate lipsită de idealul 
transcendenţei. 

În ce mă priveşte, refuz să cred că în România 
„omul ontologic” a fost asasinat de „omul 
tehnologic”, adică de omul golit de energiile 
misterioase şi de dimensiunea transcendentului care 
intră în chiar definiţia sa. Pentru că, prin condiţia sa, 
omul e legat de căutare şi de căutarea căutării. Iar 
căutarea înseamnă inconfort şi nu aplatizare, cum 
doreşte multiculturalismul. De asemenea, refuz să 
cred că maşina noastră de produs idealuri zace 
stricată, pradă ruginii şi că oboseala românească e 
profundă, ci doar o astenie trecătoare. De aceea, nu 
contenesc să întreb, ca într-un act I, scena I, la 
tragerea cortinei: Unde ne sunt visătorii?

Unde ne sunt visătorii
- note despre oboseala românească -

pagină realizată de Daniel CORBU

Liviu Antonesei sau 
poezia ca revanşă a 
logosuluI



magna: „Şi tu vezi, dragul meu,/ nici ţie nu ţi-am 
numărat/ fir cu fir, genele/ pleoapei de sus/ şi nu-ţi 
cunosc pe dinafară/ unghiul spre care înclină/ 
surâsul tău, în somn, seara.// Dar te cunosc, după 
miros/ pun mâna-n foc, Fiule,/ că tu eşti opera 
magna” (subl. aut.).

Tematica aceasta de recurenţă a Oanei Lazăr se 
prelungeşte în Zânele frigului, volum în care 
tensiunea preeminentă provine totuşi din altceva, 
din întâlnirea frecventă a recursului la evenimentul 
biografic marcant cu impulsul revitalizării filonului 
mitologic. Mai multe texte, de pildă, glosează pe 
marginea nevoii de conservare a identităţii feminine, 
nealterate de trauma despărţirii (prin moarte?) de 
soţ: „Cuburi de gheaţă de la ultima întâlnire/ 
parfum şi fotografia soţului defunct/ (pe care, fie 
vorba între noi,/ tare mult l-am mai iubit/ dar care 
foarte de tânăr s-a prăpădit/ nemernicul/ de m-a 
lăsat văduvă cu doi prunci/ de care azi nu mai ştiu 
nimic)/ pila de unghii şi creionul de buze/ penele 
albastre cu care clipeşte/ atunci când e să fie 
adorabilă/ portjartierul de mireasă/ cameea şi 
fardul deopotrivă/ cuţitul de conserve/ (pentru 
vremuri mai rele)/ cei doi fluturi siamezi,/lipiţi de 
cerul gurii/ numai sărutând-o pe buze/ afli secretul 
neînţeleselor şoapte/ de care nu a scăpat din 
adolescenţă…". În texte precum heruvim la masa de 
scris, Nu sunt Pygmalion, Cosmos, Rusalii, Umbra de 
ibovnic umbra biograficului este deja aproape 
efasată. În loc, începe să se proiecteze un univers 
liric de sorginte folclorică. În toată cartea, de altfel, 
recuzita specifică unei postmodernităţi consumiste 
şi goale de sens (oglinda, beteala, confetti-ul, inelele, 
brăţările, poşeta de damă şi ruletă) coexistă cu figuraţia 
şi atmosfera împrumutate din mythosul autohton: 
zânele frigului (‚zăludele”, „nebunele”), balaurii şi 
şerpii înţelepţi din aur, vârcolacii etc. Sugestie 
vizibilă a perisabilităţii uneia, respectiv a perenităţii 
celuilalt; într-un alt plan, a salvării umanului printr-
o revitalizare a esenţelor ancestrale, graţie cărora 
fiinţa îşi poate recăpăta, oricând, echilibrul necesar.

Mai mult decât mitul care aureolează existenţa, 
maternitatea rămâne, pentru Oana Lazăr, remediul 
constant de nealterare a feminităţii, ba chiar un fel 
de panaceu al animei universale. Deloc întâmplător, 
ultimul volum de poezii al jurnalistei, Inventatorul de 
cuvinte, se grefează explicit pe această convingere a 
mamei, îndreptată exclusiv spre universul infantil, 
re-descoperit cu uimire şi inocenţă, dar mai ales cu 
nedisimulată tandreţe. Receptorul textelor şi, de 
multe ori, actantul eroicelor istorii … domestice 
rememorate în poeme precum Inventatorul de 
cuvinte, Făt-frumos din lapte, Ce visa un somn, Pijama 
cu pis-pis, Inventatorul de cuvinte ori Secrete de 
vindecare este chiar fiul Matei („Cât să numeri 1-2-
3,/ îţi explic cine-i Matei:/ Un băiat cu idei – / 
Galileo Galilei!”), căruia mama cu veleităţi poetice îi 
zugrăveşte şi îi explică lumea pe înţeles, într-un altfel 
de carte cu jucării de tot felul, inclusiv poietice. O 
carte, în fine, a evadării totale a autoarei dintr-un 
real prea contondent, într-o lume a fanteziei şi 
candorii definitive. Cum se va întoarce Oana Lazăr 
din acest univers poetic în care a găsit, temporar, 
energii taumaturgice, rămâne de văzut în cărţile ei 
viitoare…
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Puţini dintre iubitorii 
culturii ieşene mediatizate 
ştiu că Oana Lazăr este nu 
numai un foarte bun 
jurnalist de televiziune, ci 
şi poetă cu nu mai puţin 
de patru volume 
publicate: Vitrina cu 
promisiuni (Editura 
Junimea, Iaşi, 1996), 55 de 
poeme (Editura Junimea, 
Iaşi, 2000), Zânele frigului 

(Editura Junimea, Iaşi, 2000) şi Inventatorul de 
cuvinte (Editura Prut International, 2004). De vină e 
doar discreţia autoarei lor, cu mult mai dedicată, 
probabil, mediatizării celor mai bune produse ale 
culturii urbei natale decât autopromovării. Propriile 
cărţi ascund, de altfel, nu foarte abil frustrările şi 
neîmplinirile de tot felul ale femeii, supuse în 
permanenţă unor atacuri pornite din cele mai 
variate unghiuri şi surse. Mai mult decât atât, 
destinul propriului sex este pus încă de la început 
sub semnul minusului distinctiv, al umilului, al 
minorului: „Femeia este câinele:/ Cu darurile sale 
magnolii/ sau umilă în umbră/ statornică 
aşteptarea;/ Cum strigă mereu/ cum latră, cum 
plânge/ cum luna plină de învârte/ în scorburi de 
pântece./ Cum i se-neacă puii/ cum se agaţă-n lanţ/ 
cum pleacă de acasă/ să moară.” (***) Înşelată în 
aşteptări (inclusiv în cele erotice), convinsă de 
captivitatea umanului într-un No man's land al 
distanţei şi alienării, poetei nu-i mai rămâne decât 
jocul de-a poezia, în care se iniţiază treptat, dar 
sigur. 

Dacă primul volum conţine o poezie marcată de 
indecizia pentru cea mai potrivită formulă (fapt 
evident inclusiv din fasonarea nu foarte atentă a 
influenţelor livreşti, aşa cum se întâmplă, spre 
exemplu, într-o Declaraţie de muţenie VII (o viziune 
maternă) mult prea nichitastănesciană), 55 de poeme 
marchează începutul unei clarificări necesare. Încă 
din textul de uvertură al cărţii, poeta se arată chiar 
cu mult mai sigură de rezultatul finit al trudei sale 
poietice: invocat în maniera specifică izvoadelor şi 
hrisoavelor din zorii literaturii noastre, cititorul este 
provocat când teatral, când aproape agresiv la un 
festin ce trebuie consumat pe nemestecate: „ai să-ţi 
vindeci herpesul/ de când ţi-a fost sete ultima dată/ 
cu zeama vocalelor mele/ or să-ţi ungă, onctuoase,/ 
pe bărbie/ să nu te ştergi cu mâneca, frate/ aşa 
parfum/ aşa venin// ai să sfărâmi cu măselele tale/ 
sintaxa mea fragilă/ diafanele coaste de poem// ai 
să te hrăneşti cu măduva/ şi zeama cuvintelor 
mele,/ sper să-ţi fie de saţ/ poate-ţi ajunge de 
foame,/ lasă că strâng eu,/ tu mergi cu Domnul/ zi 
bogdaproste şi pleacă// să fie primit,/ eşti primul 
meu cititor” (Iubite cetitoriu). Deşi reprezentativ, din 
perspectiva oscilaţiei între registre şi stiluri diferite, 
pentru ansamblul cărţii, acest text introductiv nu 
sugerează totuşi starea necesară ingerării 
corespunzătoare a celor 54 de poeme care vor urma. 
Tematica lor e prea serioasă pentru a fi consumată în 
grabă şi cu atât mai puţin într-o manieră grobiană: 
erosul şi tentaţia absolutului (ciclul de rerum amore), 
abstracţiunea şi tentaţia filosofării (ciclul numele 
lucrurilor), poezia şi necesitatea ludicului (secţiunea 
poetica, ars ludica). Cu adevărat notabile sunt însă 
abia poemele maternităţii, unele dintre ele în ritmuri 
populare (De cătănie), altele în sonuri aproape 
liturgice (Bunavestire), toate circumscrise, fără 
excepţie, nevoii de a elogia intrarea în cea mai 
fericită zodie a feminităţii, apoi suita de revelaţii 
continue, mereu surprinzătoare a mamei. Miza lor 
este devoalată, pe jumătate, în finalul textului Opera 

O disciplină prozodică, plină de efect incantatoriu, 
aş zice parnasiană, intersectată pe alocuri de poeme în 
vers liber, mai calde, emoţional, ne propune, afabil, 
poetul Valentin Talpalaru, în prezentul său op liric, 
„Ultimul vorbitor de umbră”, trimis în claritatea 
luminii de Editura „Opera Magna”(Iaşi, 2009). De 
unde vine faptul că rostirea ca arhetip începe cu 
enigmatica mirare, uimire iniţială a cadenţării 
silabelor, într-un ritual al singurătăţii: „Fie-ţi sonetu` 
acesta începutul/ unei uimiri cît naşterea uimirii/ 
ce`ntîmpină cu gomă absolutul, / cel care pune 
ghilimele firii.// Binecuvînt` apoi anacolutul/ şi 
naşterea din pauza rostirii/ schimbînd eternităţii 
azimutul/ spre ghimpi mai parfumaţi ca trandafirii.”

Iar poetului modern, ca şi aceluia din vechime, i se 
lasă toată greutatea jertfei de sine, pentru că 
„ipocrita” domniţă nici nu mai vrea să sufere 
dimpreună pe canapea. Poetul vorbeşte singur cu 
umbra, şi nu mai crede în gloria postumă. Creaţia 
poate că nici nu mai este luată în seamă de timpul 
relativ: „Pînă la capăt voi fugări ziua./ Am să o 
înghesui într-un colţ/ am să o ciupesc de sîn-praf/ am 
să-i fac rochia de mireasă!/ Peste două zile îmi va 
şopti: / <<Ce-ai făcut, idiotule? M-ai lăsat/ cu burta 
la gură. Da` cine crezi/ că o să-ţi nască plodul?/ Fă-l 
tu!>>”

Valentin Talpalaru dovedeşte şi în acest volum de 
poeme că este trecut printr-o serioasă cultură poetică, 
filosofică, folclorică, pentru că, intenţionat, strecoară 
elemente livreşti, fără a demitiza şi banaliza 
postmodern, mai bine, cred, pentru a-şi lărgi sfera 
semantico-lirică şi a potenţa calitatea estetică. Astfel, 
pe tot parcursul cărţii, el şi ea, eu şi tu(feminin, 
poezie, iubită) îşi corespund sau nu-şi corespund, dar, 
cu mirare, parcă refac Androginul platonician: „Cine 
mă strigă din spate, duios/ să-i dau din timpul meu 
parte dreaptă?/ Sufletul tău e la poarta dindos;/ 
şade`ntr-al meu şi aşteaptă.” Un poem este intitulat 
baudelaireian „Invitation au voyage”, însă călătoria se 
vrea în misterul incantaţiei, nu într-un ţinut exotic, 
artificial(lux, calm şi voluptate!): „Cu crinul arborat la 
proră, / vele din gene de femeie,/ corabia, din oră-n 
oră, / pleacă spre apele lactee.”

Un alt poem - „O călărire în zori”(ca Eminescu, 
după care Nichita Stănescu!) – se întoarce şi la basmul 
cult „Povestea lui Harap-Alb” de I.Creangă, dar 
viziunea, limbajul şi semnificaţiile îi aparţin autorului 
ce se consideră „ultimul vorbitor de umbră” tainică: 
„Trece un cal nărăvaş prin ochii tăi/ îi duc tăvi cu 
jăratic şi plîng.” Dragul Dimitrie Stelaru, păcat că a 
murit în „noaptea geniului”, ca să mai doarmă învelit 
în ziare, prin viile toamnei, şi să ne mai scrie: „Trec 
pluguri albe prin părul tău/ şi toată eşti frumoasă ca 
o ruşine.”

Valentin Talpalaru, asemenea unui meşter 
cioplitor în lemnul cuvîntului, rejetează traiectoria 
ideii poetice, intenţionînd şi reuşind să iasă din 
blocajul parnasian, trimiţînd emoţia înaintea 
vectorului semn al minţii: „Sigur aş putea şi fără tine/ 
să-mi înnod la gît un laţ de fum, / amuletă pentru 
spaima mea de mîine, / mîine fiind ziua fără drum.”

Pentru că tot există „theatrum mundi” în care toţi 
se dau în spectacol, poetul se uită(asistă?) la ultimul 
rol al fiecărora şi, metafizic rămîne să admire golul(nu 
rolul): „Şi nu ştiu unde-au dispărut cu toţii/ cei ce i-
am dus cu trudă în spinare/ ca o busolă înspre gara 
morţii/ în cea mai goală sală de-aşteptare.” Rămîn 
cuvintele, simple, ca „bună ziua” în umbră! Confuzie? 
Pisică neagră între ghilimele? Pasăre sau piatră? 
Lăcomia timpului înghite şi vocabulele şi semnele 
citării. Şi atunci, să nu se revolte poetul, intrînd în 
casa fiinţei sau nefiinţei cu toată de-a pururi tăcerea?: 
„Şi-aceeaşi sete de secunde-mi scapă. Vai, / a cîta oară 
umilit de nimeni mă întorc! Şi iar/ îmi peticesc cu 
brumă cerul gurii de pe care/ am ras cuvintele şi-apoi 
am dat cu var.”

La sfîrşitul volumului, semenul meu frate rămîne 
cu o incantatorie mirare: Şi faraonii au fost uitaţi în 
piramide! 

Incantatorie mirare
Simion BOGDĂNESCU
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Acest volum de 
versuri nu are,  de fapt, 
nevoie de recomandarea 
noastră, prezentându-se 
de la sine cititorilor, 
deoarece autorul 
aparţine elitei poetice 
ieşene graţie volumelor 
publicate anterior; 
amintim doar Eusebeia, 
Gnosa, Cânturi paideice şi  
iniţiatice, Poetică şi poezie 
postmodernistă. Autorul 
acestora, Friedrich 
Michael este nu doar 
prieten al Sofiei, ci  şi al 
muzelor Caliope şi 
Euterpe. El este un poet 
cu o temeinică pregătire 
filosofică şi din domeniul 
filosofiei dreptului, ceea 
ce ne face să afirmăm că 
îşi poate ocupa locul 

cuvenit în seria istorică a celor care s-au afirmat ca poeţi 
–filosofi şi ca filosofi-poeţi. După opinia noastră, 
reprezentativi în această privinţă ar fi filosoful-poet 
Titus Lucretius Carus  iar ca poet-filosof, Mihai 
Eminescu.

Vine de la sine că deosebirea dintre filosoful-poet şi 
poetul –filosof , dacă există , nu este uşor de sesizat 
fiind de nuanţă, o distincţie subtilă ce ar putea fi redată  
prin termenul grecesc σµικρου, smikron, ceva foarte, 
foarte mic, mai mic decât orice mic, decât ceea ce este 
cu totul şi cu totul mic, însă extrem de important.

Indiferent dacă este vorba despre filosoful-poet sau 
de poetul-filosof, ambii transfigurează universalul 
abstract în expresivitate poetică emoţională, pentru ca 
versul lor să nu rămână încatenat , înzăbălat şi 
încăpăstrat χαλίυωσις în ruaj regolistic seco-scolastic. 
Este ceea ce se poate învăţa şi au învăţat , marii creatori 
despre rolul şi sensul creaţiei artistice  din întreaga 
istorie a esteticii, începând cu poietica etico-filosofică 
platoniciano-aristotelică şi până la constituirea ei 
treptată ca estetică modernă de către teoreticieni 
precum  Père André , Baumgarten sau Winckelmann.

Credem că mesajul şi îndemnurile sugerate de 
Friedrich Michael prin versurile prezentului volum 
sunt cu totul binevenite şi ca o terapeutică morală, vis-
à-vis de starea precară a spiritului contemporan , dacă 
am receptat exact ceea ce exprimă autorul Manifestului 
poeziei europene de la sfârşitul cărţii (pp. 108-115). Este 
îmbucurător faptul că autorul, filosof-poet, crede în 
puterea regenerativă a spiritului contemporan prin 
poezie „înţeleasă ca esenţă a artei” (p.109) după cum 
afirmă el, raportându-se la o idee a lui R. Wagner, 
genialul compozitor a cărui operă a fost considerată  ca 
fiind omeotică filosofiei  lui F. Nietzsche. El crede 
aşadar, în ameliorarea lumii exterioare prin poezia cu 
substanţă filosofică şi în meliorizarea universului 
lăuntric individual zbuciumat de puteri instinctive, 
pulsiuni de natură genetică, servituţi şi silnicii ce „bat 
sub bolţile conştientului” cum spunea Lucian Blaga , 
care, ad extremum, suprasaturează şi viaţa exterioară 
de suferinţă, de rele şi de nedreptăţi de tot felul;în fond, 
războaiele şi luptele dintre neamuri se nasc mai întâi în 
gândurile şi sufletele oamenilor mai ales a 
conducătorilor, după cum se spune în Mahabharata.

Arta, poezia îndeosebi, regenerează  bine 
temperând  instinctivitatea, întreaga viaţă civică a 
cetăţii, a uniunilor de polisei precum odinioară 
poliseele din Liga Ateniană în care a înflorit ceea ce s-a 
numit „Miracolul grec”. 

Din minunatele versuri ale nefericitului poet latin al 
cărui nume l-am amintit, aflăm că natura se regăseşte 
transfigurată în expresivitatea ideilor emoţionale, 
impresionând sufletele sensibile graţie fericitei asocieri 
între reflecţie şi expresie, un fel de „proporţie de aur” , 
(acel „σ” din cuvântul σµικρου) pe care doar unii 
creatori de geniu o pot păstra între ceea ce trebuie să fie 
filosoful-poet şi poetul-filosof. Continuitatea perpetuă 
a naturii, a universului fizic, ce poate fi cu uşurinţă 

sesizată, dacă privim succesive înfloriri ale ghioceilor 
primăvăratici, dacă ne dăm seama de faptul pentru 
care primăverile însele, vin unele după altele, 
asemenea şirurilor nesfârşite de generaţii de ginte 
omeneşti pentru a nu se stinge însăşi stirpea oamenilor, 
în crezul ei fără de capăt – germenii vieţii însăşi – toate 
acestea le aflăm din stihurile nefericitului poet latin, 
dacă putem să alungăm „ Din suflet întunericul şi 
spaima” (de zei şi de moarte) şi dacă ne putem 
îndeletnici cu „observarea şi studiul  naturii” căci 
„…lumea/ De-a pururi se-nnoieşte; muritorii/ Pe rând 
iau viaţă unii de la alţii; Un gint sporeşte, iară altul 
scade,/ Şi-n scurtă vreme rânduri de fiinţe/ Se 
primenesc şi, ca alergătorii, / Îşi trec din mână-n mână 
facla vieţii!” .

Iar în alt loc, la sfârşitul aceleaşi cărţi, a treia, C. 
Lucreţiu îndeamnă să ne întrebăm astfel: „ nonne 
videmus/Quid sibi quisque velit, nescire et qudere 
semper;/ Commutare locum, quasi onus  deponere 
passit?”

Nu vedem noi oare că 
Omul caută într-una fără
A şti ce vrea
Şi că mereu îşi schimbă locul 
Ca şi cum ar putea să scape 
De povara ce duce?”
Să observăm deci cum acest filosof-poet latin redă, 

graţie geniului său poetic, într-o expresivă formă 
artistică, idei filosofice ale atomismului naturalist grec 
pe care le regăsim expuse într-o modalitate, deloc 
atractivă, în cele trei Scrisori ale inspiratorului său grec 
Epicur.

Aşadar, dacă nu este expresivă poezia (de fapt orice 
artă) nu este decât idealizaţie, videolizaţie, imagolizaţie 
(în cadrul artelor plastice când, de exemplu, un pictor 
ar voi să dea expresie artistică unui subiect cum ar fi 
moartea lui Socrate şi, s-ar mărgini să-l înfăţişeze pur şi 
simplu pe Socrate mort fără a putea să dea expresie 
dramatismului tragic a ceea ce înseamnă moartea ca 
sfârşit implacabil şi ineluctabil al vieţii).

După câte am reuşit să reţinem, la o primă lectură, 
din paginile Manifestului poeziei europene în care autorul 
volumului Passacaglia ni se prezintă şi ca filosof-poet, 
poet prieten al sofiei, tendinţele postmoderniste de 
factură neopozitivistă structuralist metodologistă s-au 
făcut tot mai resimţite în cultura  noastră şi în cea de 
aiurea, începând cam de prin ultimele două, trei 
decenii ale ultimului secol al trecutului mileniu, poate, 
când apare celebrul Manifest Dada al moineşteanului 
Tristan Tzara, tendinţe care astăzi s-au acutizat, ceea ce, 
probabil, se va întâmpla şi în prima jumătate a 
primului secol al celui de al treilea  mileniu. Cele două 
decenii, deja trecute, par a fi mărturie tocmai în acest 
sens. Cei care prevăd o astfel de schimbare involutivă a 
spiritualităţii şi culturii europene nu fac pure 
speculaţii, ci invocă fapte şi fenomene reale cum ar fi 
mult detestata tehnologie, incriminată încă de O. 
Spengler în Der Untergang des Abendlandes .

 Omul contemporan a devenit robul vârstei de fier 
al maşinii, al diverselor mijloace de manipulare media, 
dar îndeosebi al televiziunii,  după cum susţine 
Giovanni Sartori în Homo videns , sclav al „navigaţiei 
ciberneticii”, pe internet, candidat cert al cretinizării şi 
sterilizării sufleteşti în profitul „viziolizaţiei”, prin care 
natura este redusă la „suprafaţă de privit fără nici o 
profunzime de gândit”.

Omul contemporan a pierdut seninătatea, calmul şi 
liniştea, ordinea şi armonia stărilor lăuntrice, fiind 
dominat de instincte inferioare, alienat, încrucit, 
paranoic între apocalipsă şi integrare, între 
imposibilitatea de a nu se amăgi şi neputinţa de a iubi 
asemenea unei „râme verticale” aruncată pe o grămadă 
de cărbuni aprinşi.

Atari paraphonii proprii omului postmodernităţii 
pot, într-o anume măsură, să dea seama de 
numeroasele stări conflictuale atât între indivizi, cât şi 
între diversele comunităţi etnice , religioase u.v.a. , 
chiar şi între neamuri, popoare şi state. Astfel se 
îndepărtează până spre nicăieri şi nicicând, eficienţa 
diferitelor proiecte de uniuni, regiuni, zone de bună 
înţelegere şi colaborare ce se vor dovedi -  unele s-au şi 
dovedit – spaţii utopice ( care nu există nicăieri, nu pot 
exista) asemenea insulei lui Th. Morus, Utopia în care ar 
fi trebuit să fie instaurată cea mai bună formă de 
guvernare, cea mai trainică şi durabilă pace, cea mai 
certă fericire pentru toţi oamenii , un fel de pace veşnică 
dorită mai apoi de Im. Kant. Problema  era atunci, este 

şi acum, că însuşi Marus nu credea înadins în o aşa 
minunăţie de domeniul basmelor , altfel de ce ar fi ales 
tocmai acest nume, care în limba greacă înseamnă loc 
care nu există, locul fizic ου ū τόπος – ū tópos ?! Şi dacă 
nu există locul fizic, geografic, logic este că n-are unde 
exista nici statul respectiv.

Acolo unde mentalitatea normală ajunge sub semnul 
anormalului, unde stările de fapt sunt mai mult de-
andoaselea, virtuţile civice pervertite, nedreptatea fiind 
dreptate iar viciile  virtuţi, acolo, în atare condiţii este 
firesc să apară îngrijorare, nelinişte, întrebări privitoare 
la rolul artei, artelor, poeziei, literaturii, teatrului u.v.a. 

Astfel de factori, stări de lucruri, situaţii reale au 
fost de natură, credem, să ducă la reflecţii şi idei 
formulate sub autoritatea imperativă a unui manifest 
cum este cel de la sfârşitul volumului Passacaglia.

Căci ce perverteşte mai mult sufletele, mai ales ale 
celor tineri, ca să nu mai vorbim de gustul estetic care, 
vorba lui I.L.Caragiale, „ există dar lipseşte cu 
desăvârşire” – decât propagarea, răspândirea în 
manieră iresponsabilă , „zi de zi, ceas de ceas” a 
violenţei, pornografiei, desfrânării şi lăcomiei, 
narcomania                 cohortelor de drogomani 
nevrotici, pe toate căile de care dispune tehnica 
comunicării electronice din zilele noastre? Zăngănituri, 
răpăieli asurzitoare de tobe, ritmuri infernale şi 
clinchete dăunătoare sănătăţii în muzică, sărituri şi 
salturi, scălămbăieli ale mâinilor şi picioarelor precum  
a celor cuprinşi de crize epileptice, zgomotul palmelor 
plesnite pe coapse precum şi pe cele două jumătăţi 
dorsale de sferă ale trupului  când e vorba despre arta 
dansului. La acestea, să mai semnalăm şi tendinţele ce 
se conturează drept caracteristici ale discursului literar, 
poetic, teatral, precum încâlceli abracadabrante (chiar 
hyperadacadabrante) neînstare să nască în suflete 
frumosul emoţional, idei incapabile  să genereze şi să 
educe gustul estetic.

Se crede că poezia însăşi nu ar trebui să comunice 
dar ea comunică ceva, depinde ce şi cum este făcută. O 
poezie care s-ar vrea  dincolo de orice comunicare nu 
poate exista căci ea comunică chiar dacă nu vrea să 
comunice nici o idee, nici un sentiment. Este aici vorba 
de nebăgarea de seamă la avertismentul bătrânului 
Aristotel la adresa celor care, ca şi cei de azi care sunt 
contra poeziei -  erau atunci, contra filosofiei. Cine 
neagă rostul filosofiei, spunea filosoful grec, nu-şi dă 
seama că susţine filosofia lipsei de filosofie. Lipsită de 
deschiderea ei spre filosofie, ca dealtfel orice alt 
domeniu al creaţiei omeneşti - poezia rămâne o joacă 
gratuită de-a cuvintele (nici măcar un joc): o joacă sub 
semnul unei infecunde declinări, παρεγκλεσις, abateri, 
substituiri chiar, a unei obsesive dorinţe de a înlocui 
ceva cu alt ceva, de a împlânta cât mai adânc 
subiectivul în obiectiv, în realitate,  spre a pulveriza şi 
destructura, descategoriind gândirea logic-raţională, 
odată cu alterarea activităţii senzoriale normale, în 
sensul simţibilităţii specifice imaginarului 
contemporan; este ceva ce în psihologie se numeşte 
synesthesie, asociere până la substituire a două sau mai 
multe simţuri, gen auzirea vederii şi vederea auzirii. 
Repercusiuni asupra gândirii raţionale sunt incoerenţa, 
inadecvarea la real, la adevăr ca adecvatio rei, 
incongruenţă halucinarorie, formulări ce scapă 
principiilor logicii aristotelice de felul: nu se afirmă 
acum ceea ce nu se afirmă prin nimic pentru nimic şi 
prin cele ce stau acum aruncate haotic pe hârtie (semne 
grafice, puncte, virgule u.v.a).

Să fie acesta, oare, eşecul  logic de anatomiere a 
vidului de sub vid, a golului de sub gol, a ceea ce unii 
au numit idantā drept idditas, τò-δε-τì-tate nu pur şi 
simplu identitas, al încercării de a explica  aphtorsia a 
diastemică şi agenetică a panarchiei Divinităţii?  A unei 
Divinitati care este  deci şi nemişcată ατρµές şi nenăscută  
αγενετον şi continuă  συνεχής . Dacă da, atunci unele 
paraphonii specifice postmodernităţii nu sunt decât 
revigorări ale apofatismului areopagitic şi ale celebrei 
formule lansată de Nietzsche – Gott ist tot.

Se ştie cum acest filosof „blagoslovea”,  în prea 
cunoscutu-i fel, arta vremii sale „Ce întâlnim noi azi 
sub denumirea de „artă”?   O muzică plină de larmă  
artificială…, o pictură…, plină de efecte de afiş  exotic-
idioate…pe baza tezaurului de forme moştenit…în 
numele căruia fiecare face ce-i trece prin cap”. Din 
această cauză cât şi din altele („barbaria marilor oraşe”, 
vulgarizarea masivă a culturii, el optează pentru o artă 
a elitelor  ; şi nu doar el , ci şi alţii precum Th. Mann, 

Reflecţii la un volum de poezii - 
PASSACAGLIA de Friedrich Michael
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părut de tot semnificative.
Întâi de toate, desigur , poezia care poartă chiar 

titlul volumului : 
„Alungă degrabă gândirea, cea iute-n amăgiri 

deşarte;
cunoaşterea celor ce sunt, cum că sunt,
dă-o uitării pe vecie.
Aruncă-te gol, fără veşminte, 
 şi lipsit de cuvinte 
în hăul cel negru – 
fundament abisal al ….” u.s.v. 
Acolo este, totuşi, o 
„temelie informă a nemuririi” (Un fel de Grelele 

Pământului” din piesa lui Valeriu Anania Grele care 
sunt astfel, deoarece rămân mereu grele (adică ar putea 
să nască totul şi toate formele tocmai pentru că nu nasc 
nimic); conceptul trimite gândul la dynamis-ul 
aristotelic , la Mişcătorul Prim  care este astfel Neclintitul 
Clintitor .

Şi mai departe,
„Iubirea stă tainic pitită,
ea în sinea sa însăşi,
în locul central – 
foc negru, nestins, 
neclintit,”…(care loc nu este Unul plotinian 

strălucitor şi emanator ci, poate punctul acela din 
înţelepciunea vedic-brahmanică  la care se referă şi 
poetul-filosof român Mihai Eminescu). Iată versurile 
respective „…. Din mişcarea/Cea eternă în trecutu-i 
viermui un punct, din care/Îşi scrânti tot infinitul 
paraliticul lui somn” spre care încă, „realeargă tot ce 
este cu dor lung , nestins în somn”.

Printre cele/cei care re/aleargă înspre şi 
„până la marginile căruia…
doar trubadurul erou…
reuşeşte anevoie să ajungă”.
Acolo, în o astfel de miraculoasă insulă supralunară 

nu poate ajunge chiar oricine, ci numai câţiva aleşi ai 
Muzelor şi nici aceştia nu pot, odată ajunşi, să intre toţi, 
căci acolo

„nu se intră…,
cu călimări şi cu pene, … 
ori cu deşarte dorinţe.”
Înţelegem deci că poezia nu poate fi creaţia oricărui 

mâzgâlitor de hârtie, oricărui colecţionar de fişe 
internetiste,  ci doar a unora cu suflete curate, purificate 
prin contemplaţie, meditaţie sau chiar prin o asceză 
iniţiatică; e vorba despre cei care, cum spune autorul în 
Despărţire :

„Din preajmă pleacă poetul 
lăsând în urma paşilor săi
 vulgul nătâng…
 al incomensurabilei prostii umane.
Pribeag, el caută armonia pierdută 
ce nu-i de găsit…decât acolo unde 
unul e totul,
împăcat în sinea sa simplă” 
şi, unde, am adăuga noi, toate sunt una, gândind la 

ceea ce înţelepţii Chinei antice numeau Tao; la maithuna    
vedantinilor şi de ce nu, la Doitatea sugerată de 
„Sărutul”  brâncusian? Mai sunt, desigur, şi alte multe 
imagini şi concepte „călătoare” între cele două 
orizonturi spirituale- Orient şi Occident, pe deasupra 
oricăror legături spaţio-temporale de ordin concret-
istoric, detectabile doar în virtutea a ceea ce Goethe 
numise „afinităţi elective” – parangate, parasangate, 
dincolo  şi dincolo de dincolo ; āryatrīśnnīmbhava, 
sarvajñāta u.v.a.

Menţionăm acestea în contextul nostru , din cel 
puţin două motive: primul, estetica  gnoseologică 
argumentativă indiană asociată filosofiei, precum 
poietica platoniciano-aristotelică, nu este cu nimic mai 
prejos de cea europeană de la Père André  încoace, 
după cum şi retorica, cu figurile ei literare, stilistice din 
tratatul Alamkārasastra egalează realizările unui 
M.T.Cicero sau Demostene; al doilea motiv este 
privitor la puterea universală unificatoare paidesică şi 
creativă a poeziei de  pretutindeni  în desăvârşirea 
sufletului omenesc.

În romanul Omul fără însuşiri , Robert Musil lasă să 
se înţeleagă că omul este în stare şi de Simfonia a IX-a a 
lui Beethoven dar şi de canibalism, că filosofia şi poezia 
au puteri asemenea securii teutonice duble, că acestea 
pot duce şi în cimitire şi în biblioteci, şcoli şi academii.

Fie ca, din tragediile trecutului, lumea de astăzi să 
opteze pentru totdeauna pentru  cea de  a doua cale!

Volumul de versuri Passacaglia al lui Friedrich 
Michael tocmai un astfel de mesaj despre poezie şi 
rostul ei transmite cititorilor.

Spengler, Ortega y Gasset, cultivând mitul poetului 
proscris de un destin pizmaş, singuratic, stigmatizat de 
implacabila durere şi nefericire.

La noi , Mihai Eminescu, poetul-filosof  a fost cel 
care a înţeles astfel şi „seama poeziei” şi menirea 
poetului.

Sensul interogaţiei din Manifestul poeziei europene, 
dacă poezia de astăzi are legătură cu lumea în care 
trăim, noi l-am asociat cu cel al întrebării care l-a 
preocupat pe Dürrenmatt când concepea piesa 
Achterloo- dacă lumea de azi mai poate fi înfăţişată pe 
scenă. După opinia noastră, răspunsul trebuie să fie 
afirmativ în ambele cazuri, însă cu anumite lămuritoare 
precizări. Achterloo, bineînţeles, că prin alunecare 
semantică, ne duce cu gândul la Waterloo, locul unde 
se sfârşeşte totul, capătul de drum, de unde nu mai 
există întoarcere, acolo unde trebuie, în mod fatal, să 
aibă loc încercarea ultimă care trebuie însă pierdută. 
Numai că, în piesa lui Dürrenmatt Achterloo-Waterloo 
este un azil de nebuni prin care ni se sugerează , 
precum şi în o altă piesă a lui Die Physiker – lumea 
nebună de astăzi, lumea contemporană în care totul 
este de-a-ndoaselea, aşa  că pentru a o vedea „ ca 
lumea” ar trebui să fie răsturnată. Haosul şi dezordinea 
de pe scenă sunt reflexe ale realului unei lumi în care 
există arsenale nucleare, faraonisme urieşeşti 
tehnologice care produc apocalipse ecologice; astfel, 
nebunii din azilul Achterloo sunt puşi să oglindească în 
piesă, pe scenă, lumea în care scrie autorul piesei 
respective . Pensionarii acestui azil psihiatric „suntem 
chiar noi” căci nebunii sunt mai puţin  „nebuni decât 
nebunii” , conchide Andrei Corbea în articolul 
menţionat. Lumea de astăzi seamănă oare cu acea 
Narrenschiff- Corabia cu nebuni descrisă de umanistul 
catolic, Sebastian Brandt în scrierea cu acest nume?

În ceea ce priveşte poezia, legătura ei cu viaţa civică 
în lumea de astăzi, trebuie concretizată într-un mesaj 
umanist, optimist, prin care să se cultive încrederea în 
primenirea radicală a mentalităţii generale, 
meliorizarea moralităţii în spiritul nobilelor idei de 
dreptate, adevăr, frumos, demnitate şi omenie. Este 
cam ceea ce se poate reţine de către oricare cititor al 
volumului Passacaglia recent încredinţat luminii 
tiparului de Friedrich Michael. El optează pentru o 
reconfigurare salutară a elementelor creaţiei poetico-
filosofice, în modalitate pitagoriciano-orphică, pentru 
funcţia paidesică a poeziei, căci poezia nu trebuie să fie 
joacă gratuită cu vorbe aruncate anapoda pe hârtie, ci 
trebuie să reînvie şi să cultive sentimente de frăţietate, 
simplitate, omenie, bună înţelegere între toţi oamenii 
acestei planete, Terra, care nu este nici prea mare, dar 
nici prea mică, încât ar putea fi loc de înfrăţire a tuturor 
neamurilor.

Toate artele, nu doar poezia, au avut o astfel de  
nobilă misie în epocile istorice animate de idealurile 
libertăţii, egalităţii şi dreptăţii sociale şi individuale-
mai puţin în cele de tranziţii obscure, umbrite de 
alexandrinism, pragmatism atroce, eclectism, ocultism 
şi theosofie.

Paradigmatică ni se pare în această privinţă  Oda 
bucuriei a lui Fr. Schiller, pe versurile căreia L. van 
Beethoven a compus nemuritoarea sa Simfonie cu cor, 
devenită astăzi Imnul Uniunii Europene.

Din aceasta spicuim:
„Slavă ţie, stea curată,
Voie bună pe pământ,
……………………….
Vraja ta aduce iară
Pe popor lângă popor
……………………..
Cine ştie ce-i iubirea
Lângă noi cântând să stea
Cine n-a simţit iubirea
Plece dintre noi plângând.”
Se ştie că, după ce ultimele nemuritoare acorduri ale 

simfoniei au fost încredinţate lumii, Beethoven a rostit 
următoarele cuvinte ce pot avea valoare de simbol , 
pentru oricine este în stare să creeze opere de geniu: „ 
Şi acum moartea poate să vină, mi-am făcut datoria”.

Aşadar, prin creaţia beethoveniană „ muzica a 
devenit conştientă de măreţia rolului ei spiritual…., 
capabilă să exprime…precum poezia, aspiraţiile cele 
mai profunde şi emoţiile …sublime ale sufletului 
uman” (s.n.C.M.).

La fel ca muzica, poezia poate aduce binele, 
dreptatea şi frumuseţea sufletească în viaţa individuală 
şi civică după cum aflăm din poeziile volumului 
Passacaglia. Ilustrăm doar prin două poezii ce ni s-au 

O editură prestigioasă, Princeps Edit, publică în 
2009 o nouă carte de poezie, a unui autor mai puţin 
cunoscut la Iaşi, dar prezentat pe coperta a patra de 
Ion Dodu Bălan, elogios. Cartea are trei părţi: 
Asemeni omului vitruvian, Lunetistul, Tablouri dintr-
o expoziţie, Coperta I-a şi a IV-a şi (grafica): Maria 
Mănucă.

Cuvintele sunt în substanţa lor şi liantul şi motivul 
de "dezacorduri" şi repetările, alegoriile, excesul de 
dicţii şi predicţii, care mai mult sunt prozaice decât 
lirice, aşa cum stă bine "poeziei moderne"! Cuvintele 
în această accepţiune trăiesc "mai mult în viitor decât 
în prezent" şi "Toate cuvintele au un trup al lor/ Fără 
moarte, care ne depăşeşte/ Ne-au vegheat naşterea 
înainte să ne naştem" (Trupul cuvintelor), ceea ce ne 
cam descumpăneşte, dar, desigur poezia lui Valeriu 
Birlan are o astfel de deschidere, personală. Livrescul 
este determinant într-o viziune, altfel, fără să ne 
depărteze prea mult de viaţa cotidiană şi de iubirea 
spusă, declarată.

"Făgăduiala" ar fi un exemplu de promisiune pe 

care nu-i sigur dacă poetul călătorind în autobuz n-o 
vehiculează decât ca motivaţie pentru un poem 
erudit, la zi cu poezie ce se scrie astăzi fără reţineri! 
Iată: "Merg în autobuzul de dimineaţă/ Şiruri duble 
de scaune/ Oameni/ Merg printre arborii verzi/ Ca 
printre valurile unei mări/ Ce s-ar fi deschis, de-o 
parte  şi alta/ Merg clătinat în dreapta şi în stânga/ 
Mă însoţeşte cântecul Madonei/ Cântecul ei - corabie 
mânată de dor/ Făgăduiala unei călătorii la capătul 
lumii/ Promisiune că în curând am să-ţi văd ochii,/ 
Făptura legănată de caravela luminii" (Făgăduiala).

Sau această "Miniatură de primăvară": Priveşte de-
a lungul aleii/ Merii noştri plini/ De mugurii 
raiului/ Cu izvoarele toate/ Se deschid spre 
Echinocţiu. "Descriptivismul face bine acestei poezii 
care are conexiunile obişnuite  cu ziua, noaptea, 
anotimpurile. Altele sunt poezii - romanţe frumoase 
în sine: "Despre tine nu pot vorbi decât/ îmbrăţişând 
stejarii;  de-atâta vreme/ un glas aşa lin, de sub 
scoarţă mă cheamă... "

Finalul poeziei este în acelaşi ton: "Despre 
tine nu pot vorbi decât/ În ochii, tăi pierzându-mă; 
acolo e drumul/ Ce duce spre rotitoarele ceruri/ Într-
o înălţare fără sfârşit (Fără cuvinte)". Sunt unele 
poezii, fără aviz universal, mai aproape de romanţa 
clasică, dar care aducând martor natura 
înconjurătoare capătă vigoare, în context. Alte poezii 
sunt aduse în teritorii mai puţin lirice prin sintagme 
inadecvate de tipul:"Telefonul meu stătea lipit de cer" 
(Locul gol), sau "Semn al deţinutului în iubire" 
(Poemul tău), sau "În sângele meu bat stelele". 
(Vecinătăţi abisale). 

Poemele "Vis de iarnă", "Hibernală" ,"Fulguire", 
"Înzăpezire", plac

văzului şi auzului prin rezonanţa lor melodică. La 
fel "Pianissimo", sau "Vis", în această ultimă poezie 
citată "Prin cele două mici inele trece un înger" (Este 
vorba de inelele colierului pe care îndrăgostitul îl 
încheie "la spate"!). În fine, poezia "Fiinţă de roşu" ne 
lămureşte că roşu (deci şi titlul cărţii - Explozie în 
roşu - nu-i decât simbolul iubirii "explozive".)

Partea a doua a cărţii, sub titlul: "Lunetistul" 
continuă o astfel de posibilă înţelegere a unei poezii 
sugerând mereu iubirea şi avatarurile ei, spusă şi 
trimisă "la ţintă" (sugestie pe care ne-o dă chiar poetul 
în poezia  "În gară, lunetistul"). În aceeaşi ordine de 
idei ni se amintea că "Şi străzile au un destin al lor" 
(Horoscop). Fără frisonul iubirii, iubirea, devine puţin 
credibilă, declaraţiile în acest scop nefiind în stare să 
aibă mister, cum ar fi cazul..

Partea a treia a cărţii dă toată măsura forţei lirice 
proprii, aducătoare de revelaţii  în virtutea cântecului 
de dragoste, reluat la altă altitudine şi  stilizat liric, 
ceea ce arată că poetul realizează nu numai 
"expoziţional" ci în profunzimea faptului trăit, 
ficţiunea poetică. Valeriu Birlan este mai puţin afectiv 
şi mai mult cerebral în această carte care îl reprezintă. 
Fiind şi cea de a cincea carte publicată, poetul poate  
şi trebuie citit cu atenţia ce i se cuvine.

x)Valeriu Birlan, Explozie în roşu, 2009,Princeps Edit

x)Făgăduiala
Ion HURJUI
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fondul principal al culturii române

Indiferent sub ce formă s-ar prezenta, valoarea de 
cunoaştere este aceeaşi întotdeauna: adevărul – valoarea 
teoretică cea mai înaltă, către care tind eforturile noastre 
de cunoaştere. "Adevărul e ultima supoziţie a tuturor 
cunoştinţelor, de aceea e o valoare absolută, adică o valoare 
recunoscută de toţi indivizii, în toate timpurile şi în toate 
locurile".

 Negarea acestei valori absolute este o imposibilitate, 
spune Petre Andrei, întrucât dacă negăm existenţa ei, 
înseamnă că totuşi o presupunem în acelaşi timp. Nu 
poate fi vorba, prin urmare, de un scepticism radical al 
valorii de cunoaştere. Chiar şi la Pyrhon, scepticismul 
valorii este numai o negare a cunoştinţei acestei valori, 
nu a existenţei valorii însăşi. Scepticismul neagă 
conştiinţa adevărului, nu însă şi existenţa sa în genere, ca 
principiu fundamental şi absolut necesar pentru 
cunoaşterea omenească. Altfel spus scepticismul neagă 
putinţa cunoaşterii adevărului absolut nu chiar existenţa 
sa.

Vorbind despre valoarea absolută, Petre Andrei simte 
nevoia să precizeze sensul conferit acesteia. Adică prin 
valoarea absolută nu trebuie să înţelegem o valoare 
lipsită de orice legătură cu un subiect ci o valoare valabilă 
pentru orice subiect, necondiţionată de anumite momente 
existente în indivizi, în diferite moduri.

Care sunt caracterele valorii de cunoaştere? Se 
întreabă Petre Andrei; mai bine-zis prin ce se vădeşte 
adevărul, valoarea unui act de cunoaştere? şi în acest caz 
răspunsurile date sunt diferite. Unii au admis drept 
caractere ale valorii de cunoaştere principii inadecvate, 
care ţin mai mult de estetică, cum ar fi simplitatea, 
armonia etc. Alţii au dat precădere concepţiei biologice, 
din care au extras principii caracterizante ale valorii de 
cunoaştere. În viziunea lui Ernest Mach, de exemplu, 
caracterele acestei valori sunt adaptarea reprezentărilor la 
fapte şi adaptarea ideilor între ele. Dar greşeala lui Mach 
şi a întregului biologism rezidă în faptul că "consideră 
aplicaţiile practice ale valorii de cunoaştere, rezultatele ei 
drept caractere constitutive".

Sesizând caracterul lacunar al acestor orientări, Petre 
Andrei este de părere că adevăratele caractere ale valorii 

de cunoaştere sunt: evidenţa, necesitatea, universalitatea 
şi obiectivitatea. "Toate aceste note alcătuiesc siguranţa 
valorii cunoaşterii". Ideea de siguranţă poate avea două 
înţelesuri: unul absolut şi altul relativ. Siguranţa absolută 
este un ideal pentru cunoaştere, în sensul pe care i-l 
dădea şi Ed. Hartmann, căci ea există numai în intuiţie 
sau în operaţiile logice. Pentru cunoştinţă sunt numai 
valori de probabilitate. Şi totuşi, astfel de valori nu 
satisfac pe de-a întregul spiritul omenesc, care tinde către 
valori obiective, absolut sigure.

După unii, fenomenele psihice, după alţii principiile 
logice ar alcătui temeiurile valorii de cunoaştere. Sigwart 
întemeiază valoarea cunoaşterii pe sentimentul 
necesităţii, căci evident este ceea ce este necesar. De 
asemenea, Rickert ia evidenţa drept un caracter ultim al 
valorii de cunoaştere. La rândul lui, H. Meyer, socotind 
că adevărul nu poate fi considerat ca o valoare, decât 
numai dacă este într-o relaţie funcţională cu un sentiment 
al valorii, recunoaşte şi el evidenţa drept un criteriu al 
valorii de cunoaştere, dar o evidenţă psihologică afectivă. 
Şi Meinong consideră evidenţa drept caracterul ultim al 
valorii de cunoaştere, numai că el a separat evidenţa de 
necesitate şi universalitate, întrucât nu atribuie necesitate 
şi universalitate tuturor cunoştinţelor, acestea fiind 
grupate în empirice şi cunoştinţe apriorice. Primele au 
evidenţă nemijlocită, dar nu au necesitate şi 
universalitate; cele din urmă au evidenţă, valabilitate 
necesară şi universală. Wundt deosebeşte două forme de 
siguranţă ale valorii de cunoaştere: nemijlocită şi 
mijlocită. Are siguranţă nemijlocită cunoştinţa care ne 
este dată în mod direct în fapte; şi are o siguranţă 
mijlocită cunoştinţa ce rezultă ca o deducţie stringentă 
din fapte. Siguranţa nemijlocită este subiectivă, iar cea 
mijlocită este obiectivă, prima fiind o treaptă către a 
doua, care cuprinde în sine şi noţiunea de necesitate.

Există gânditori, precum Th. Eisenhans, care nu 
recunosc evidenţa drept caracterul ultim al valorii de 
cunoaştere, motivând că se dă acesteia un fundament 
psihologic. Petre Andrei apreciază ca fiind greşite 
asemenea păreri. Consecvent principiilor sale teoretice, şi 
în acest caz el găseşte că evidenţa pate fi privită din punct 
de vedere atât pur logic, cât şi psihologic. “În primul caz 
evidenţa e o convingere ce se impune gândirii. În urma 
raţionamentului, iar în al doilea caz e un sentiment de 
constrângere. Cu atât mai mult poate fi considerată evidenţa ca 
logică cu cât ea nu este un element constitutiv al procesului 
cunoaşterii, ci aparţine rezultatului gândirii şi cunoaşterii". 

Procesele logice sunt conexate cu viaţa totală a spiritului, 
de aceea sunt legate cu anumite sentimente de plăcere, 
neplăcere, contrarietate etc. Toate aceste sentimente, ce 
însoţesc procesele gândirii şi cunoaşterii, Petre Andrei le 
numeşte “sentimente logice" care premerg cunoaşterii. 
Evidenţa logică şi sentimentul evidenţei nu trebuie 
confundat. El consideră evidenţa ca ultimul caracter al 
valorii de cunoaştere. Evidenţa cuprinde necesitatea şi 
universalitatea. Tot ceea ce este evident se impune cu 
necesitate şi spiritului şi chiar este constrângător pentru 
spirit. Evidenţa exclude posibilitatea contrariului şi 
implicit necesitatea.

Cât priveşte caracterul obiectivităţii, Petre Andrei 
apreciază că acesta nu poate fi cuprins în acceptul 
evidenţei, deoarece poate exista o cunoştinţă evidentă 

1fără a fi şi obiectivă . El admite că este posibilă o evidenţă 
subiectivă şi una formală, fără ca obiectul gândirii sau 
conţinutul judecăţii să depăşească subiectivitatea, "de 
aceea deci criteriul valorii de cunoaştere este evidenţa 
obiectivă".

Dar ce se înţelege prin obiectivitate? După ce se face 
un excurs în istoria acestei noţiuni, al cărei corelativ este 
obiectivitatea, Petre Andrei consideră că obiectivitatea 
aplicată valorii de cunoaştere presupune acordul dintre 
adevărul logic (acordul gândirii cu ea însăşi) şi adevărul 
ontologic (acordul gândirii cu realitatea). În ceea ce el 
numeşte o concepţie dinamică a adevărului, în opoziţie 
cu concepţia statică a realităţilor, "adevărul este şi 
sistematizarea datelor realizate prin travaliul gândirii, după 
legile minţii". Valoarea supremă de cunoaştere, adevărul, 
nu este în contradicţie nici cu legile gândirii, nici cu 
datele existenţei. Se impune deci ca adevărul formal să 
ţină seama de datele experienţei. 

Cu aceste dezvoltări, Petre Andrei conchide că 
subiectivitatea valorii de cunoaştere rezidă în 
concordanţa formelor gândirii cu materialul empiric. 
Aceasta înseamnă că adevărul, ca valoare absolută de 
cunoaştere, nu este absolut în sensul că există în sine, ci 
pentru că se impune tuturor. "Valoarea de cunoaştere există 
pentru o cunoştinţă în genere. Cunoştinţele în genere şi 
adevărul în genere sunt termeni corelaţi necesari pentru 
existenţa valorii cunoaşterii”.

Petre Andrei concepe cunoaşterea – ca pe orice altă 
valoare socială – ca fiind o relaţie funcţională dintre 
subiect şi obiect. Spirit activ, inteligent şi pătrunzător, 
omul îşi îndreaptă întotdeauna atenţia asupra a "tot ceea 
ce este în contact cu el". "Toată cunoştinţa noastră nu este 

altceva decât o continuă stabilire de relaţii între subiect şi 
obiect". Acestea sunt însă relaţii sociale, realizate  în şi 
prin societate. Procesul cunoaşterii nu se dezvoltă după 
anumite legi speciale ce ar depinde numai de obiectele 
exterioare sau de posibilităţile de cunoaştere ale 
spiritului, "ci sunt şi anume factori sociali care intervin în 
determinarea calităţii cunoştinţei şi care ocazionează chiar 
naşterea ei".

Ideea studierii şi înfăţişării realităţii, a obiectelor şi 
fenomenelor aşa cum sunt ele şi sub multiplele lor faţete 
stă la baza întregii sale analize sociologice a cunoaşterii. 
Numai cunoaşterea exactă a realităţii obiective - şi nu 
numai ca o aglomerare de fapte şi obiecte izolate, ci mai 
ales în complexitatea ei, în curgerea ei continuă, care 
creează mereu fenomene şi structuri noi - poate ajuta 
omul în eforturile lui de a-şi îmbunătăţi viaţa, de a realiza 
fără întârziere toate progresele obiectiv posibile. 
Adâncirea cercetării şi explicării obiectului, a originii 
limitelor cunoaşterii, a caracterului ei determinat, a 
condiţiilor sale sociale, a scopului cunoaşterii şi funcţiei 
sale sociale etc. este efectuată de Petre Andrei în mod 
sistematic în lucrarea "Die soziologische Auffassung de 
Erkenntnis" (Leipzig, 1923). Publicată cu mult înainte de 
1929, când lucrările lui Karl Mannheim au impus atenţiei 
lumii "Sociologia cunoaşterii", lucrarea lui Petre Andrei 
"Înţelegerea sociologică a cunoaşterii" este bine primită de 
oamenii de specialitate. Aici, ca şi în "Probleme de 
sociologie" şi în "Sociologia generală", în care sunt reluate, 
Petre Andrei circumscrise ideile principale ale "Sociologiei 
cunoaşterii" caracterul determinat al gnoseologiei în raport 
cu realitatea obiectivă. Activitatea teoretică este în funcţie 
de realitatea pe care o studiază şi o reflectă. Ca şi aceasta, 
ea este un proces în continuă dezvoltare şi schimbare. 
"Ştiinţa are un caracter dinamic, ea nu este niciodată ceva 
devenit şi sfârşit". Pe un asemenea temei, el respinge 
pretenţia neokantienilor de a căuta categorii şi concepte 
formale care să aibă o valoare absolută şi o stabilitate 
desăvârşită. 

În gândirea lui, universal-valabilul nu se mai 
identifică cu etern-valabilul. Aparatul conceptual cu care 
operează cunoaşterea nu este de natură transcendentală, 
produs al raţiunii universale. Categoria sau conceptul "nu 
este ceva aprioric şi universal valabil (în sens de imuabil), ci 
un produs al vieţii sociale".

Principiul relativităţii, susţine P. Andrei, a devenit un 
adevăr indiscutabil şi  se impune tot mai mult în viaţa şi 
în cunoaşterea noastră. Categoriile, conceptele sunt 

creaţii ale practicii sociale, înmagazinând în ele, în funcţie 
de realitatea pe care o exprimă, o serie de experienţe 
trecute, efectuate de generaţii în succesiunea lor. "Nimic 
nu este neschimbător şi etern din tot ceea ce poate cunoaşte 
omul". Înţelegerea şi susţinerea unui astfel de principiu al 
cunoaşterii îl opune pe Petre Andrei, în mod indiscutabil 
şi constructiv, scepticismului antiintelecualist promovat 
de N. Bergson şi O. Spengler. Realitatea este mai bogată 
în conţinut şi mai variată în forme decât ne-o 
reprezentăm noi prin conceptele logice. Complexitatea ei 
este mult mai amplă, iar fluiditatea mai continuă. Acesta 
este un fapt adevărat, pe care-l relevă nu numai 
gânditorii citaţi mai sus şi nu în primul rând ei. El a fost 
relevat de întreaga dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice a 
realităţii şi Petre Andrei a înţeles bine acest lucru. 
Consecvent ideii cunoaşterii şi redării realităţii aşa cum 
este, el respinge poziţia acestora după care numai intuiţia 
şi sentimentul sunt în stare să surprindă esenţa realităţii, 
deoarece acestea ar fi instrumente mobile şi variabile; 
respinge poziţia lor de dispreţ faţă de "orice activitate a 
gândirii discursive şi orice control al datelor ştimţurilor"; 
consideră că ei se îndreaptă spre "un fel de relativism 
periculos şi de scepticism sau pesimism".

Un asemenea curent de gândire este prezentat ca 
"antiraţionalist şi antilogicist". Afirmând ca mijloc de 
cunoaştere adevărată şi completă "numai intuiţia" şi 
negând orice "necesitate raţională, universal valabilă", 
Spengler, spune Petre Andrei, cade într-un "adevărat 
scepticism", devine un "romantic decepţionist".

Pentru gânditorul ieşean, adevărul este relativ, are o 
viaţă relativă. Valoarea lui este condiţionată de întreaga 
dezvoltare a realităţii obiective. "Ştiinţa exactă (în sens de 
adevărată ştiinţă, nu de ştiinţă a naturii) se ocupă mai 
puţin de adevăruri formale şi mai mult de adevăruri 
reale, a căror existenţă este empirică şi schimbătoare". 
Redarea adevărului este condiţionată în concepţia sa 
sociologică a cunoaşterii de unitatea dintre stabilitate şi 
relativitate. Referindu-se la conflictul dintre eleaţi şi 
heraclitieni Petre Andrei face precizarea că "aceste două 
principii nu se exclud, ci se limitează şi se completează 
reciproc, căci orice lucru se naşte, persistă într-o stare şi apoi se 
transformă".

Modul în care concepe Petre Andrei procesul 
cunoaşterii realităţii obiective conferă o valoare ştiinţifică 
incontestabilă punctului său de vedere sociologic. Un 
sistem de cunoaştere a naturii şi a istoriei atotcuprinzător şi 
dat odată pentru totdeauna ar fi în contradicţie cu înseşi 
principiile de bază ale procesului cunoaşterii. Petre Andrei 

intuieşte că adevărul absolut nu se înglobează în 
întregime şi dintr-o dată în cunoaşterea noastră. Procesul 
cunoaşterii realităţii obiective apare în concepţia sa ca 
"realizarea progresivă ...a valorii de adevăr". Este foarte 
interesant de observat că sociologul român va exprima o 
poziţie ce nu lasă nici un dubiu asupra valorii ei 
ştiinţifice. Pentru el, "ideea de adevăr presupune generalizarea 
experienţei şi implicit relativitatea ei, nu  aprioritatea şi 
absolutismul formal".

Înlăturând orice confuzii şi oscilări cu privire la 
cunoaşterea adevărului, fondatorii marxismului au arătat 
că, prin natura ei, gândirea omenească se apropie de 
adevărul absolut, care se alcătuieşte din suma 
adevărurilor relative. Fiecare treaptă de dezvoltare a 
ştiinţei adaugă noi trepte la această scară a adevărului 
absolut. Cunoaşterea ştiinţifică include, conţine 
momentul relativismului, al negării, al scepticismului, 
dar aceasta nu se poate reduce la relativism. Marxismul 
recunoaşte relativitatea cunoştinţelor noastre, nu însă în 
sensul negării adevărului obiectiv, absolut, "ci în sensul că 
sunt istoriceşte condiţionate limitele apropierii cunoştinţelor 
noastre de acest adevăr".

Scopul cunoaşterii este de a explica lumea şi de a o 
transforma conform intereselor sociale ale oamenilor; ea 
realizează sarcinile pe care i le pune în faţă societatea. 
Din acest punct de vedere, se află în dependenţă de 
societate. Gândirea logică, cunoaşterea omenească, 
cultura în genere, "sunt condiţionate de marile epoci istorice-
culturale, şi evoluţia acestora aduce schimbarea lor". Ideea 
întemeierii procesului cunoaşterii numai pe raţiune, aşa 
cum o concep raţionaliştii, este respinsă şi criticată de 
Petre Andrei. În tratarea problemei valabilităţii generale a 
valorii cunoaşterii omeneşti, consemnează acesta 
împotriva raţionalismului, "s-a neglijat rolul activ al 
societăţii". Valoarea gândirii şi a cunoaşterii este socială. 
Ideile şi reprezentările oamenilor devin clare şi 
determinate prin raporturile practice-sociale. Ca 
instrument de cercetare, conceptele moştenite au în ele 
depozitată experienţa şi ştiinţa înaintaşilor noştri, 
certificată de experienţa socială. Categoriile, noţiunile şi 
conceptele, aceste elemente ale gândirii şi cunoaşterii, 
"sunt complexe de valori în care societatea a pus ceva general 
valabil şi stabil".

Modul în care oamenii cunosc şi interpretează lumea 
sub diferite raporturi – fizice, psihologice, sociale – este 
modelat şi imprimat de societate, de pregătirea şi poziţia 
lor socială în cadrul acesteia. "Continuitatea existenţei 
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mod categoric de experienţa socială. Petre Andrei nu 
rămâne doar la stadiul constatativ, ci se va şi ridica 
împotriva interpretării psihologice a procesului de 
cunoaştere. Faţă de o asemenea teorie nu numai că are 
rezerve, dar o şi critică, considerând că ea "nu este în stare 
să lămurească obiectivitatea valorii cunoaşterii". În acest 
cadru, el va pune în evidenţă o seamă de idei extrem de 
interesante şi va promova un punct de vedere care în 
epocă s-a impus prin notele sale raţionale, ştiinţifice. Între 
altele, se degajă ideea extrem de interesantă că valoarea 
culturală, oricare ar fi ea, pentru ca să existe cu adevărat 
ca valoare, trebuie să aibă şi o existenţă şi o semnificaţie 
proprie, obiectivă. Ea este selectată şi valorificată de 
istorie nu numai în lumina contextului în care a apărut şi 
a urmărilor pe care le-a declanşat, ci şi ca valoare ce trece 
dincolo de momentul respectiv. Acest fapt este exprimat 
de el prin aceea că încearcă o clasificare a valorilor care 
prezintă un deosebit interes. Ea se întemeiază pe ideea 
valorii nu numai ca produs al acţiunii dintre subiect-
obiect, deci determinată de anumite scopuri şi realizată în 
anumite condiţii, ci şi pe ideea valorii ca element 
indispensabil al oricărui domeniu de activitate umană, 
creatoare. Sub acest aspect Petre Andrei face o interesantă 
analiză logică a conceptului de valoare. Ideea de la care 
porneşte este aceea că "întreaga" cunoaştere omenească 
"implică valoarea". Şi cu acest prilej, sociologul român se 
va delimita de neokantienii de la Baden, Rickert şi 
Windelband. Spre cunoştinţa tuturor, el va spune că "nu 
vom face din ea (valoarea) un element constitutiv al 
iraţionalului (ceea ce nu depinde de raţiunea noastră) sau 
mai bine zis nu vom deriva din ea iraţionalul".

Interesant de observat e şi faptul că numai după ce 
analizează şi înfăţişează valoarea ca element al 
conceptului şi judecăţii, se ocupă de procesul de 

15CRONICA

sociale dă o valoare reală experienţei individuale, ea face din 
aceasta ceva general valabil şi necesar". Activitatea teoretică, 
cunoaşterea omenească în totalitatea ei poartă în sine 
determinarea socială a epocii în care s-a realizat. 
Neliniştea şi frământarea socială, problematica societăţii 
respective, tot ceea ce se petrece în societate se răsfrânge 
asupra gândirii filosofice şi ştiinţifice. Oricât de mult s-ar 
susţine existenţa gândirii pure ca izvor al ideilor şi 
construcţiilor filosofice, "nu se poate tăgădui – subliniază 
Petre Andrei – că în structura acestei gândiri intră ca element 
fundamental socialul... Ingeniozitatea şi puterea de pătrundere 
a minţii sintetizează într-o formă nouă şi deosebită elementele 
de cugetare, pe are societatea i le oferă ca material de operaţie".

Încercând să circumscrie cât mai bine influenţa 
societăţii asupra cunoaşterii, ca şi caracterul relativ 
independent al ştiinţei faţă de mediul social în care  apare 
şi se dezvoltă, gânditorul român va căuta să prezinte 
lucrurile cât mai firesc posibil. Se înţelege, notează acesta 
referindu-se la raportul dintre cunoaştere şi societate, "că 
de aici nu vom deduce că adevărul şi ştiinţa sunt dependente în 
mod absolut de societate şi că fiinţa lor e o creaţie totală a 
claselor sociale sau a regimului politic. Dar, iarăşi, nu putem 
rămâne nici la vechea concepţie individualistă a epistemologiei, 
care neglijează cu totul factorul social".

Analiza sociologică a procesului cunoaşterii se 
întemeiază, după cum am văzut, şi pe ideea unităţii, a 
legăturii dintre teorie şi practică. raportul dintre acestea 
este prezentat ca fiind un raport de completare reciprocă. 
Veridicitatea cunoaşterii se întemeiază pe experienţa 
socială, după cum aceasta e sistematizată de teorie. 
Maturitatea gândirii despre natură şi societate, gradul de 
stăpânire a acestora sunt atestate de experienţa social-
istorică a omenirii. Ştiinţa are scopul de a stăpâni 
realitatea şi de a o subordona vieţii umane. Ea "a servit 
întotdeauna pentru viaţa practică".

Extrem de interesantă şi fructuoasă în idei considerate 
ştiinţifice este analiza pe care o face Petre Andrei în 
"Sociologia cunoaşterii" tabloului gnoseologic teoretic al 
ideilor ca realitate socială. Împotriva subiectivismului, el 
precizează că, cunoaşterea atribuie întotdeauna o 
existenţă exterioară corespunzătoare raporturilor stabilite 
între reprezentări. Lumea ideilor, determinată în 
concepţia sa de necesitatea cunoaşterii şi înfăţişării 
lucrurilor şi obiectelor aşa cum se află şi se desfăşoară în 
natură şi societate, este considerată ca realitate 
obiectivată, desprinsă de subiectivitatea oamenilor şi, 
totuşi, dependentă de aceştia. Realitatea ideilor nu este 

înţeleasă de el ca o existenţă independentă de noi. Real 
este pentru el numai ceea ce le apare tuturor oamenilor ca 
persistent. Iluziile sunt subiective. Ele aparţin individului 
izolat  şi sunt nestatornice. Exprimând necesitatea 
reflectării lumii materiale în schimbarea ei continuă, Petre 
Andrei va arăta că realitatea lumii spirituale nu constă în 
ceva rigid, ci apare ca un concept ideal într-o necontenită 
schimbare. El numeşte idei reale "tot ceea ce este obiectiv şi 
persistent în esenţa sa, tot ceea ce are un caracter impersonal, 
adică căruia îi lipsesc orice elemente subiective". Lumea 
ideilor "este creaţia unei generalităţi necurmate şi constante şi 
a unei coordonate sociale".

Cunoaşterea, ideile noastre sunt controlate şi 
verificate de societate. Când sunt cu totul deosebite de 
cele ale societăţii rămân subiective şi nu pot fi numite 
cunoştinţe. Concordanţa cunoştinţelor oamenilor "nu-i 
determină numai de faptul că spiritul omenesc are aceeaşi 
constituţie (structura gândirii), ci societatea exercitează un 
control asupra reprezentărilor şi conceptelor indivizilor: ea 
acceptă pe unele şi respinge pe altele".

Creaţia ştiinţifică, cunoştinţele oamenilor, deşi 
întemeiate pe studierea realităţii obiective, trebuie să fie 
acceptate, atestate, ratificate şi generalizate de societate 
pentru a deveni realitate. Conceptele şi părerile proprii 
despre lucruri nu dobândesc caractere de realitate "atâta 
timp cât nu sunt primite de societate".  Ideile şi categoriile 
sunt creaţii ale colaborării individului cu societatea, se 
realizează sub influenţa şi determinarea acesteia şi 
trebuie cercetate şi explicate, ca atare, în strânsă legătură 
cu mediul social în care au apărut şi se dezvoltă. 
"Existenţa ca obiect de cunoştinţă este o realitate într-un 
anumit fel concepută, care din această cauză devine un 
adevărat concept de valoare. Numai când această idee de 
existenţă (adică tabloul ideal al lumii materiale) e 
recunoscută de societate devine ea realitate propriu-zisă". În 
redarea ideală, teoretică a tabloului unitar al lumii 
materiale, cunoaşterea trebuie să se afle în permanentă 
concordanţă cu practica, cu experienţa socială. Ideea de 
experienţă socială, "care serveşte pentru controlul adevărului 
şi pentru recunoaşterea lui, este unul dintre cele mai 
importante concepte, pe care epistemologia contemporană nu 
trebuie să-l piardă din vedere. Prin aceasta se dărâmă, desigur 
unele construcţii logice teoretice din trecut, dar în schimb  se 
recunoaşte realitatea aşa cum este, nu se mai operează cu idei 
abstracte şi nu se mai impune minţii noastre nici o credinţă 
care să nu fie  conformă cu realitatea".

Prin urmare, valoarea cunoaşterii este condiţionată în 
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cunoaştere  şi de valorificare a valorilor.  Elementul de 
bază al unei asemenea analize constă în aceea că ele nici 
nu trebuie confundate, reduse una la cealaltă, dar nici nu 
trebuie rupte, separate în mod absolut una de alta.

Valoarea  este considerată de Petre Andrei ca fiind 
prezentă atât în domeniul ştiinţelor naturii, cât şi în cel al 
ştiinţelor spiritului. Împotriva lui Dilthey, ca şi a altora, el 
va preciza că "nu poate avea temei deosebirea dintre ştiinţele 
naturii şi ştiinţele spiritului pe tema valorii, ci pe tema 
obiectului şi a metodei". Postulatul căruia sociologul ieşean 
i-a subordonat în general analiza problemelor de 
sociologie a valorii şi de sociologie a cunoaşterii constă în 
aceea că în activitatea teoretică oamenii reflectă, caută a 
stabili diferite raporturi fie de identitate, fie de cauzalitate 
între lucruri, iar în cea practică, socială, lucrează, 
reacţionează, utilizează lucrurile şi le modifică după 
trebuinţele lor sociale. Răspunsul pe care l-a dat denotă o 
amplă cercetare şi studiere a diferitelor aspecte, laturi şi 
corelaţii ale valorilor şi ale cunoaşterii. Importanţa lui 
constă nu atât în faptul că ar fi soluţionat a asemenea 
problematică, destul de vastă şi angajantă, ci mai ales în 
aceea că a pus şi explicat în mod ştiinţific o seamă de 
probleme majore privind valoarea şi cunoaşterea ca 
obiect de studiu al sociologiei.

Sociologia valorii, sociologia cunoaşterii – ca şi 
sociologia politică sau a religiilor, din care au rămas de la 
Petre Andrei puţine idei, lucrările în manuscrise 
pierzându-se – sunt subsumate de el "Sociologiei generale".

 Aceasta este concepută şi înfăţişată ca o ştiinţă ce se 
ocupă cu cercetarea şi redarea societăţii omeneşti luată ca 
totalitate. Ea este considerată ca având obiect, legi şi 
metode de cercetare proprii şi pe care el şi-a propus să le 
dezvăluie, să le cerceteze şi să le formuleze aşa cum se 
prezintă ele.

fondul principal al culturii române

Mai 2010

 1
Teodor Dima, Petre Andrei, sociolog al cunoaşterii, în Comemorări UNESCO – Centenar Petre Andrei, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi, 1991, pp. 36-42: “Preocuparea 

noastră de a surprinde câteva dintre ideile lui Petre Andrei pentru construirea sociologiei cunoaşterii are în vedere mai ales rolul societăţii pentru gândire şi construirea ideii de 
adevăr. Petre Andrei este categoric, atitudine îndreptăţită pentru formaţia sa sociologică: Conceptele, considerate elemente ale gândirii şi ale cunoaşterii, sunt complexe de 
valori, în care societatea a pus ceva general valabil şi stabil. Conceptul nu este creat de individ, ci de colectivitate, încât epistemologia trebuie să se ridice până la înţelegerea 
subiectului ca societate, ca impersonalitate, desprinsă de tot ceea ce ar împiedica cunoaşterea să fie obiectivă. Ceea ce este persistent în cunoaştere este opera societăţii, aşa 
că “impersonal” este identic cu “social”. O epistemologie non-sociologică ar explica valabilitatea generală a unui concept prin asemănarea dintre reprezentările unei mulţimi de 
obiecte, formată de proprietatea lor comună, dar sociologia cunoaşterii găseşte explicaţia generalului în contactul social, în acceptabilitatea socială. Tot aici s-a format şi 
instrumentul generalizării – cuvântul -, căci vorbirea este mijlocul prin care indivizii îşi pot controla şi dirija experienţele proprii. Determinaţi de necesităţi sociale, oamenii au 
găsit mijloace adecvate pentru a se înţelege cu semenii, pentru a le arăta ceea ce gândesc şi ce simt. În focul acestei necesităţi împlinite, limbajul articulat a devenit obiect, 
general şi social, dând gândirii universalitate. Aşadar, a conchis Petre Andrei, “ideile şi conceptele noastre sunt creaţii ale colaborării, nu producte singulare ale raţiunii 
individuale” (Idem, Sociologia cunoştinţei în Opere sociologice, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 277). Odată admisă originea socială a gândirii, pasul următor ne 
aduce în faţa valorii sale. Petre Andrei a rămas şi aici constant cu principiul sociologiei cunoaşterii: “Adevărat şi fals nu sunt valorificări ale gândirii personale, ci produsul 
concordanţei obiective a gândirii individuale cu societatea. Fiecare îşi poate corecta judecata prin judecăţile altor oameni: conflictul cu societatea, cu părerile şi moravurile ei, 
dau individului posibilitatea să-şi schimbe observaţiile şi reprezentările (Ibidem, p. 278). Este aici o altă variantă a principiului neopozitivist al verificabilităţii intersubiective? 

Credem că nu, deoarece, în primul rând, Petre Andrei a respins cu orice ocazie, imersiunile empirismului şi, în al doilea rând, el a adăugat mereu: “Când o idee este respinsă de 
societate, i se neagă şi adevărul”. Părerile individului se confruntă cu ale celorlalţi pentru ca adevărul să se nască prin decantare socială. De aceea, adevărul se schimbă odată 
cu evoluţia socială, căci nu există adevăruri veşnice care să depăşească schimbările istorice: totul este robit timpului. Deci Petre Andrei a accentuat asupra unei relativităţi a 
adevărului, o relativitate determinată de condiţii social-istorice şi nu de capricii personale. Această caducitate a însemnelor prin care adevărul se dezvăluie nu trebuie desigur 
enunţată categoric, căci Petre Andrei nu a relativizat adevărul ca valoare, ci a subliniat doar perspectiva socialului prin care sunt admise ideile. Aşa cum a arătat Mircea Mâciu, 
editorul competent al celor patru volume de Opere sociologice ale lui Petre Andrei, “lumea ideilor, care este determinată de necesitatea cunoaşterii şi a înfăţişării 
lucrurilor şi obiectelor, aşa cum se află şi se desfăşoară în natură şi societate, este considerată ca realitate exterioară, desprinsă de subiectivitatea oamenilor şi 
totuşi dependentă de activitatea de cunoaştere a acestora" (Mircea Mâciu, Cuvânt introductiv la Petre Andrei: Opere sociologice, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, p. 
44). Prin urmare, perpetua legătură între societate, ca subiect impersonal, şi existenţa socială, ca obiect al activităţii practice transformatoare. Pasul următor este admiterea 
factorului individual în operaţiile mintale şi producerea cunoaşterii omeneşti. O concepţie sociologică absolutistă ar exclude contribuţia individuală din procesul de cunoaştere, 
iar una relativizată ar supralicita factorul individual. Petre Andrei a adoptat atitudinea ştiinţifică: “Din punct de vedere genetic considerată, cunoştinţa are la început un 
caracter absolut social, dar ea devine individuală mai târziu” (Petre Andrei, op. cit., p. 279). Individul vine pe lume cu anumite potenţe psihice, cu dispoziţii către analiză şi 
comparaţie. Aceste potenţe aperceptive devin dispoziţii numai atunci când au un material şi acesta este întotdeauna social. Primele reprezentări şi sentimente ale oamenilor 
sunt neclare şi oscilante; ele au o generalitate neraţională, căci depind oarecum de natura biologică a omului, dar devin clar determinate prin raporturile dintre oameni, căci 
continuitatea existenţei sociale dă valoare reală conceptelor adoptate de societate şi transmise mai departe generaţiilor. Noi primim ca moştenire, ca instrumente de cercetare 
deja construite, conceptele în care sunt depozitate experienţa şi ştiinţa înaintaşilor noştri. Individul, gândit separat de societate, este o abstracţie; el are numai posibilitatea de a 
deveni om. Omul izolat este numai un organism fizic, un individ, care poate deveni o personalitate numai când este membru ale unei societăţi.”
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Născut la 9 mai 1943, sat Tutcani, jud. Vaslui
Părinţii: Dumitru şi Ilinca, ţărani
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Filologie
Autor a 15 volume de poezie
Membru al USR din 1983
Premiul pentru poezie al Filialei Iaşi - USR 2006
Prezent în peste 10 antologii de poezie naţinale şi 
internaţionale 
Fondator al revistei de cultură Porto-Franco (1990) 
din 2000, redactor şef, fondator şi realizator al 
Festivalurilor naţionale: Costachi Conachi şi 
Grigore hagiu (de poezie) şi „Hortensia Papadat-
Bengescu” (proză scurtă şi eseu).
Fondator (1991) al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” 
şi preşedinte ales al acesteia din 2004.
Căsătorit, copii: o fată profesoară şi un băiat ofiţer 
de poliţie şi o nepoţică (cls. a IX-a) olimpică limbi 
străine.

Despre cărţile sale au scris, între alţii: 
Al. Piru, Laurenţiu Ulici, Radu G. Ţeposu, Zaharia 
Sângeorzan, Virgil Cuţitaru, H. Zalis, constantin 
Pricop,, Aureliu Cociu, Mihai Dinu Gheorghiu, 
Liviu Grăsoiu, Ioanid Romanescu, Teodor Muşat, 
Nicolae Turtureanu, Cornel Regman, Constantin 
trandafir, Mirecea Popa, Constantin Cubleşan, 
Geo Vasile, Dumitru Tiutiuca, Alexandru Dan 
Condeescu, Cristian Livescu, Ana Dobre, Valeria 
Manta-Tăicuţu, Mihai Cimpoi, Nicolae Bârnă, 
Daniel Cristea-Enache, Ionel Necula, Lucian 
Chişu, Nicolae Colceriu.

„Poetul celebrează satul şi rânduielile 
sale, dar în imagini mai degrabă stranii, armonios-
bizare şi difuz incomode, uneori cvasichagalliene, 
moderat dramatice, cuprinse vag de o angoasă 
domolită în faţa MARII TRECERI. Poemele 
remarcabile sunt tocmai cele care circumscriu un 
univers specific post-rural şi precar-urban, 
recurgând la o simbolistică fără ambiguităţi şi la o 
imagerie frapantă(…) Se poate obsserva la Vicol o 
cristalizare a viziunii şi o optimizare a expresiei 
care, după cum au remarcat criticii, câştigă în 
profunzime şi acurateţe.

Nicolae Bîrna, 
din Dicţionarul General al Literaturii 

Române, 
Academia Română, 2009

„(…)Prolific, Sterian Vicol şi-a 
consolidat pe parcurs timbrul, devenit mai grav, 
mai reflexiv, mai exigent… Place la Sterian Vicol 
priveliştea trăirilor naturale, primare, în mirişte 
sau în huruitul nebun al teascurilor, în clipocitul 
boabelor de struguri, strivite în bietul aprig al 
bacantelor”

Cristian Livescu
Convorbiri literare, aprilie 2008

„Paradoxul aparent al lui Sterian Vicol 
stă în discordanţa dintre robusteţea strucutrală 
lesne, adaptabilă şi melancoliile repetate, din 

16 CRONICA

Cârtiţa

Ea pune probleme ierbii, grâului,
dirijează sistematic împuşcarea câmpiei,
adânceşte şi înalţă rănile,
le răsuceşte în spirală cu tot cu mac –
Casa-i aduce a mormânt zigzacat…
e sfânt şi e diavol chiar dacă este
numai de genul feminin –
Scrie cărţi pe dinăuntru, răsfoind
metopele de lut,
pune punct pe pagina oarbă a dealului,
apasă gura seminţelor la ţâţa ploii:
Ea însăţi tună şi fulgeră muşuroaiele de frunici
primind înjurătura ca pe-o laudă
precum Dumnezeu
De n-ar fi – cum să nu fie?
câmpia n-ar fi decât i piele de mânz
întinsă pe creanga salcâmului american…
fiindcă leagă şi dezleagă cu lanţuri de pământ totul
pe sub trecerea stelelor prin Zodia Taurului,
acolo înspre Rac şi dincolo, odată cu exodul satului
către Deal, numai atunci Ea, cârtiţa, ne-apropie
de somnu-i care încet, tot mai încet,
sângerează zăpada ca pe-o filă din memoria
care a şi fost.

Sfaturi de la tatăl meu

E păcat, fiule, să verşi seul oii în gură de canal
cum e tot păcat si-ţi verşi maţele de băutură
în chiar oala din care ai cinstit
Să nu vinzi niciodată nici pământ nici argint
nici locul de veci…
Vezi femeia aceea de la miezul nopţii?
Nu-i soră cu Doamna rezemată de Valul Mării,
e hramul bisericii noastre Ţuţcani,
nu-i şi nu-i nici mama Ilinca
nici bunica Sanda…

înseamnă că nu-i nimeni.

Prea curata Ilinca

Fiindcă n-am învăţat greaca, iată-mă aproape bătrân,
bătrân, cum nu înţeleg eu – înţeleptul –
sunetul pietricelelor adunate grămăjoară
lângă biblia găsită-n piaţa publică din Atena
de mama mea, preacurata Ilinca.

Preacurata Ilinca, cea din ţinutul Zbancului,
Gliganului, Purcarului, Zoitănii, (dintre La Sarata,
Pe deal şi pe Vale) , între cuibarele satelor
Mănăstire, Măluşteni, Aldeşti şi Supeni, din Tuţcani 
adică,
Ea Preacurata Ilinca purtând mămăliga
între filele aurite ale Bibliei…

Numai stelele
                 In memoriam, Ioanid Romanescu

Locuind numai zidul, Ioanide,
jur că prin ferestre ai trecut înot,
de umbre şi femei te doare-n cot,
aripi veghind cum bat în crisalide!

Nimeni, nici piatra cu flacăra-i cu tot,
de cântec nu te scapă, Ioanide,
când sângele-ţi dă buzna şi deschide
vena Poeziei pe care-o socot.

nici lumină căzută pe-o spadă,
nici voce inelând un labirint,
ci harfe-fecioare cu poveri de-argint!

Trăind mereu, tot singur, Ioanide,
sunetul în sunet te închide,
fiindcă numai stelele te pradă!

Fericit cel care
             In memoriam Cezar Ivănescu

Fericit cel care n-are cui să aducă
laude, nici măcar unui vârf de plop
ce, iată, unduie ca fecioara-n dans
până în zori, când mor licuricii,

când sună clopoţelul cel legat
de mâna mamei, când îmi taie vocalele
una câte una, pân' la cântecul scris
direct pe tălpile altor îngeri –

Atunci iarba de sub cap cerşeşte
steaua din carte, cartea din oglinzi
purtând cerul din copilărie.

Fericit cel care-n noaptea de-nviere
bea vin tăiat cu lapte, lăudând Domnul
şi cartea ca pe cea mai iubită femeie!

Ţărâna

Mai aproape de moarte,
Ţărâna pare un cântec transparent!

Cum

Cum să vadă cârtiţa oarbă o altă
cârtiţă oarbă când se întâlnesc
pe cărarea răsucită în Dealul Mare?
Cum să mă vadă maria cu basmaua pe ochi
când eu, numai în cămaşa de cânepă,
mă ascundeam în valul ierbii cu
Lumânărica Domnului la cap?

Bunavestire

De tine iubit-o, semn de mirare,
viaţa-mi plonjează în bunavestire!

Poetul

E asemenea orbului
Pierdut într-o livadă
Muşcând mărul cel copt
Cu vierme cu tot
Trăind dar nevisând
Floarea de fum.

Acoperişul casei părinteşti

Şi cum umblam pe-acoperişul
casei părinteşti,
m-am lovit de ou de vulturoaică:
cireşul sângera
de mainainte chiar
de-a-mi fi crescut
aripile de înger-
De-acolo, de foarte de sus,
se vedea ca-n palmă
mormântul tânăr
al tatălui şi al mamei
tatălui meu…

Lama de cuţit

Când trec în amurg pe lângă biserică,
rătăcind centura târgului, copilandra
mai mult sara ca pe-o lamă de cuţit
pe spicele grâului ce-o trag înapoi.

Nimeni nu ştie că eu privesc prin ea

Sterian VICOL

Mai 2010
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chiar când iarna o preschimb pe-un cuţit,
până-n aprilie, când însuşi biciul
domnului vâjâie în tropotul sângelui.

Împletind dansul ca pe o coardă
subţire, privesc fecioarele pe drum
când umblă desculţe pân' la sfântul Ilie.

n-am fost înger, poate nici nu-i târziu,
dar unii vor fi semn în noaptea valpurgică
iar femeile vor plânge pe căţile sfinte!

Vişina putredă

Vişina putredă Tu, sămânţa din
smbure Eu trăgând fibra corăbiei
jumătate de cer, într-o tăietură
de deal cât o râpă subţire
în care ne-ngropăm pe rând.

(Căţărată în vârfui, căderea-i
mai sigură decât sângele taurului
păscut pân' la cuţitul dintâi,
după care El se-mprăştie în
spicul ierbii scăpată de coasă…

Nimeni nu o sapă, vişina putredă
se-aşterne lent cu sâmbure cu tot
în bulgărele ce se înserează
până-n zig-zagul lunii din
mintirea mării unde-am fost-

Vişină putredă Tu, cu sâmbure
încă viu; gura cui o va smulge din surpare?
nici vântul pădurii, nici sângele
tânăr al taurului tăiat la Paşti,
nu mai salvează, nu,
prăbuşirea celelialte învieri!

Jet de maci

Am visat cum scriam
jet de maci pe trupul copilei,
Am scris cum visam
jet de maci pe gura poetului,
Am visat şi-am scris
am scris şi-am visat:
jet de maci de două ori
nu se poate, nu se mai poate!

Dans

Unduitoare pe masa de abanos
îngropând bătaia stelelor, Eşti,
polen risipit de vânt;
săgeata trupului tău
vibrează-n arcul nopţii
direct pe spata de argint
a străzii intrând în dunăre:
haitele de aurolaci ţi-adulmecă
pulpele descheiate la sânge.

Cu toată fiinţa

Buzunărind clopotele de la
bisericuţa netreminată, pentru cine,
înarmat cu spini şi ouă pestriţe,
cu toată fiinţa, mă rugam
mariei după?

Chiar dacă

Se poate muri privind un pescăruş
dar niciodată nu poţi trece marea
chiar dacă te saturi cu aripile lui
lovite de-o săgeată, uneori…

producţiile lirice. Să-i suspectăm sinceritatea? 
Pericolul unei monocorde intonaţii pare să fi fost 
depăţit, satul şi copilăria continuând să fie 
toposurile preferate… Sterian Vicol s-a făcut vestit 
şi prin performanţele sale lirice sub zodia lui 
Amor.”

Constantin Trandafir
din vol. „Cititul cărţilor de la Nichita 

Stănescu până în prezent – Poezia”, 
Ed. Prier, 2006

„Asociaţionist şi integraţionist prin 
excelenţă (după cum remarca Marian Popa), în 
Istoria…sa), Sterian Vicol se dedică lucidului, cu 
deosebite efecte manieriste, medievalizând 
discursul poetic printr-o insinuantă şi rafinată 
galanterie, prin expediţii cavalereşti şi goliardice 
pe tărâmul ardent al Erosului… Două dintre 
poeziile sale pababolice, Sârma şi Cârtiţa, sunt 
memorabile(…) Profilul său liric, inconfundabil, 
cu tente metalingvistice nichitănesciene, se 
reliefează acum, în linii esenţiale onto-erotice, în 
care se străvede o apropiere vădită de FIINŢA 
POEZIA”

Mihai Cimpoi
Din prefaţa la volumul
„Clipa tăind subţire..” Ed. Junimea, 
2003

„Poezia lui Sterian Vicol e puternic 
vizualizată, cu abundenţa de metafore şi o 
gesticulaţie amplă, încărcatî uneori de 
grandilocvenţă şi preţiozitate, nu supărător însă, 
căci poetul, resimţindu-le nu ezită să le opună 
şoapta sau unda narativă(…)

Poetul pare că îşi adună elementele 
disparate de univers din cărţile anterioare, 
reglându-le într-o coeziune nouă ce are drept 

suport sentimentul ambiguu al singurătăţii. 
Treptat, vacarmul metaforic şi grandilocvenţa de 
altădată se sting, o discretă nelinişte se instaurează 
în clima poeziilor, o intuiţie a „eternei 
reîntoarceri” e tot mai prezentă în dicţiune.”

Laurenţiu Ulici
Literatura română contemporană,
Vol.I, Ed. Eminescu, 1995

„Poezia lui Sterian Vicol încântă prin 
inepuizabila capacitate de a inventa imagini 
inedite, de a născoci sonuri şi tonuri pentru a-şi 
striga jalea ca un Costachi Conachi fantezist şi 
postmodern.”

Ana Dobre, din revista Meandre

„Pentru Sterian Vicol, poezia rămâne 
consecinţa unei priviri autoscopice care 
înregistrează cu febrilitate în primul rând, relieful 
de adâncime al fiinţei şi actele sacrificiale 
creştineşti.”

Vasile Spiridon,
Prefaţa la Antologia Opt+Unu pentru 

Europa, Ed. Antares

„Sterian Vicol rămâne unul dintre cei 
mai consecvenţi trăitori ai poeziei a la Omar 
Khayyam, un soldat credincios cauzei sale chiar şi 
când dezertează aparent, chiar şi nemaiajungând 
unde şi-a propus „îmbătat” de iubire, udând 
iluziile ca pe trandafirii japonezi. Ca un despot 
bizantin, el va muri(?) apărând pe metereze 
poezia şi sălbăticiunile ei…?”

A.G.Secară, din postfaţa la vol. 
„Clipa…”

Mai 2010

ceea ce nu voi vedea niciodată:
la miezul nopţii, copilul de ţâţă
stropind cu lapte pereţii casei!

…Pe lama de cuţit care-a tăiat mielul
de Paşti, nici aripa îngerului
n-are vreo şansă, el văruind doar
cu sângele lui, cărarea din icoană!

Mai frumoasă

Eşti mai frumoasă decât aşteptarea
chiar când o iau pe arătură

Cineva nu-mi dă astâmpăr, ştii tu,
parcă mi-ngroapă cărţile în grâu.

În fiecare fruct ca şi-n viaţa mea,
creşte o scorbură subţire, subţire…

M-am drogat cu sângele tău
ţâşnind prin venele deschise-ale poeziei!

Eşti mai frumoasă ca aşteptarea mea
când culeg flori de trandafir sălbatic!

Casa străină

A ziuă, păunii dau ţipăt şi mor
pe când lampa-mi arde-n cerceii tăi
uitaţi şi ei de-un secol la mine-

În uşa casei nimeni nu bate,
eu strig să intre,
cine să intre?

Scriu apoi până dau noaptea afară
legând-o cu sfoara subţire

a versului, de capătul căruia
atârni tu, femeie, ca o carte
ascunsă sub casa străină
din pădure

Poezia

Căzând prin râpile din cer,
m-atârn de tine şi în tine pier!

Cuib de ciocârlie

Ea merge după mine, strângând
crenguţă de gutui ruptă de
pe mormântul părinţilor,
până am coborât acolo unde
chiar în amiază, umbrele mor

Ce caută cuibul de ciocârlie
cu ouăle sparte de tălpile
noastre de copii, sângerând
de rugi şi mure, ce căutam
noi, doi, în cimitir pe cărarea
ducând direct în râpa Zbancului?
Şi ce aveau respiraţiile noastre
cu tulpinile de cucută
arcuite pe susurul apei de izvor?

N-am fost înger
                Prietenilor mei, Poeţii

N-am fost înger adică nici nu sunt
cum voi nu sunteţi uşă de biserică,
de-aceea femeile ne caută
 ca pe-o crenguţă cu cireşe amare!

N-am fost niciodată prieten pe jumătate

N-am fost niciodată prieten pe jumătate



născocitorul de gânduri
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Există o morală în toate, onorabile Pericle. Şi orice 
purificare poate avea un substrat moral. Am ştiut că 
propileele nu-mi pot opri umbra să zburde printre pietrele 
de culoarea orzului  topit, cînd  soarele intrase de mult în 
conştiinţa zeiţei Nike.  Se întemeia o simbioză între 
teluric şi divin, sub buza de lauri a Pantheonului, iar 
olimpianul sărbătorea legea unei noi împărţiri a peştelui 
şi a pîinii. Am spus că e tîrziu, chiar dacă nu se făcuse de 
amiază. Anaforeea minţea cum că Hephaistos îşi 
plămădise propriul templu din zaţul memoriei lucrurilor 
neorînduite, acolo,  la cîţiva paşi, sub acropolă. Trebuia 
să-i accept micile divagaţii, acum, după ce mi-am luat 
porţia de înţelepciune de la zeiţă. Ea,  acolo, triumfală, 
luminoasă, puternică, iar eu decelînd sub coiful de aur,  
capu-i plin de trufie.  Aflasem de la muritorii din agora, 
cum îl umilise pe măreţu-i frate marin, şi cîştigase, 
numai la o atenţie vicleană, de-un văz peste Peloponez,  
rămăşagul cu istoria unei cetăţi. Femeile! am oftat, 
nicidecum tîrziul din mine trecuse, dar  înaintez pe aleea 
de orz topit,  şi măslinul zeiţei îmi iese în faţă, şi   am 
imaginea unui Poseidon umilit, care se va mulţumi cu 
răscumpărarea simbolică a mărilor lumii, cu puterea 
unui trident iluzoriu. Athena le-a dăruit măslinul 
atenienilor, şi pentru ca un  un popor  să fie bine hrănit, 
va umple amforele cu uleiul de preţ, va poseda cu acesta 
comerţul pe mările şi uscaturile lumii, şi va  naşte filosofi 
şi poeţi . Nu-mi place sălaşul  acesta, unde  amfitrionii 
noştri au ochi hulpavi, i-am spus Anaforeei, şi ea m-a 
rugat să am răbdare, chinul se va sfîrşi, dincolo de 
imaginea Salaminei. Iar eu îngîn că nu am ieşit definitiv 
din starea  lucrului prim,  că Eleusis e numai la o 
azvîrlitură de băţ de cetate, se vede de aici, şi că trebuie 
să calc printre pietrele care miros a jertfire. Mi-a zis, 
nebunule, potoleşte-te, dacă nu te dai învins, vei avea 
soarta lui Orfeu, şi a rîs,  apoi şi-a prelins degetele prin 
părul aburit de transpiraţia fidelităţii, şi m-a tras  către 
intrarea din museon, cariatidele erau acolo, obosite de 
transparenţa feciorelnică a striclei ... Mulţimea savura cu 
nesaţiu resturi de piatră ostenită, eu copiam,  furînd 
imagini, sub ochiul necruţător al unor meduse... 

La Luvru, într-un scuar imens,  zeiţa plîngea,  şi ne 
sugera constrîngerea pe care o suporta în acest timp 
revolut.  Mulţime smerită şi aici, sub aureola unei lumini 
false, totul se vinde şi se cumpără, strigam,  pe cînd 
statuia zeiţei, furată din lăcaşul ei sfînt, ne sugera, 
imaginea angoasată de valurile de păgîni moderni, care o 
doreau, în fărădelege. Închipuia  sub osificarea 
constrîngerii, sîngele gloriei, nimicul mistificat în 
epopee, derizoriul, falsul, anxietatea miilor de ochi 
flămînzi, turişti de  snobă cunoaştere, chiar dacă mîna ei 
proiectată-n nadir, oferea muritorilor  pacea. Am simţit 
durerea, dincolo de semeţia frunţii sale, şi a gesturilor 
eliberatoare.  E lungul drum al netihnei,  ponegrit de 
cohorte flămînde de turişti hulpavi , ignoranţi, pedanţi, 
şi plini de trufie. Snobismul acesatei epoci mă încovoaie, 
simt greutatea torturii , greaţa faţă de semidoctul 
înfumurat,  care aruncă nonşalant bănuţul,  în copaia 
tainei botezului... Nu sunt eu acela!... Oportunist, 
versatil, mă identific, nu de puţine ori,  cu gloata care 
striveşte măsura răbdării zeiţei Nike, aici pe acropolă. O, 
stimabile Pericle, tu, Anaforeea, care mă cuprinzi 
nemilos, în jocul formelor filosoforii, există o morală în 
toate, dar istoria are sens ludic, în temeinicia ei 
arbitrară... Contemporanii noştri greci vor s-o recupereze 
pe zeiţă, şi s-o aducă acasă, s-o scoată din mişelia 
singurătăţii unui Luvru suprasaturat cu podoabele 
jafului, dar eu ştiu că nu se va întîmpla asta. Un popor 
nu-şi merită totdeauna soarta, de aceea mă răzvrătesc 
împotriva unei morale compozite, unde 
banul, sîngele şi ilustrisima perfidie a 
memoriei lucrurilor recente, poartă 
amprenta puterii. Şi nu a respectului  
pentru cei care au dat viaţă minunii...  Aici 
nu e nici un strop de iubire, Anaforeea...  

Suntem la o azvîrlitură de băţ de 
Eleusis, şoptesc,  e ca o datorie sacră să văd 
sanctuarul...  Precum misterul. Ca să mă 
desprind de grup şi să alunec în focul pe 
care Demeter i-l pregăteşte micului rege 
Demophon. E  o poveste cu muritori şi 
zeiţe, Anaforeea... Pe cînd se plimba pe 
cîmpul Nysei, Persephona, fiica Demetrei, a 
fost furată şi dusă în infern, de către Hades, 
pentru a se căsători cu acesta... Mama 
îndurerartă îşi caută fiica,  şi timp de nouă 
zile refuză se guste ambrozia, şi să se 
întoarcă în Olimp. Tristă,  ia înfăţişarea 
unei bătrîne şi pleacă spre Eleusis, se aşează 
lîngă Fîntîna Fecioarelor, unde o descoperă 
fetele regelui Celeos... Le spune că a scăpat 
din mîinile unor piraţi, care vroaiau s-o 

ducă în Creta... Ajunge la palat şi se angajează drept 
doică a ultimului născut al reginei Metaneira. La palat, 
numai glumele servitoarei Iambe o fac să rîdă, dar refuză 
cupa de vin, şi cere să bea cyceon, o băutură fermentată 
din boabe  de orz,  apă şi busuiocul cerbilor... Demetra 
vroia să-l facă zeu pe micuţul Demophon, şi-l arunca în 
foc ca pe un tăciune, dar este surprinsă de regina mamă, 
care ţipă la vederea iniţierii, şi  astfel micuţul nu mai 
obţine nemurirea... Dar Demeter se transformă în zeiţă, şi 
cere să i se ridice un templu mare, cu un altar dedesupt, 
acolo unde ea însăşi îi va învăţa ritualurile sfinte pe 
oameni... Zeiţa se retrage, o secetă pîrjoleşte pămîntul, pe 
cînd Zeus trimite soli pentru a o ruga să se reîntoarcă în 
Olimp.  Ea refuză atîta timp cît Persephona se află sub 
pămînt. Hades cedează la rugîmintea lui Zeus, dar pune 
o sămînţă de rodie în gîtul soţiei sale, care o va face să 
reîntoarcă în Infern,  patru luni pe an. Aici e sursa 
Marilor Mistere. Regăsindu-şi fiica, Demeter se întoarce 
în Olimp, şi pămîntul se umple de verdeaţă... 

Cu spaimă spun că m-am îndepărtat de simboluri, 
dar sunt tras de mînecă, şi înţeleg că imnul homeric 
închinat  Demetrei  se referă la întemeierea misterelor de 
la Eleusis, care se face prin regăsirea celor două zeiţe, dar 
şi prin eşecul imortalizării lui Demophon. Mă gîndesc la 
un soi de psihanaliză ciudată, frustrată de pierderea 
fiicei sale, zeiţa îl adoptă pe micul prinţ, îl supune 
iniţierrii, cu ajutorul focului, o iniţiere cu proiecţie pe 
dorinţa de a-i transforma pe oameni în  nemuritori... E 
clar că prin iniţiere, condiţia umană se modifica 
substanţial. Fericiţi cei care primeau iniţierea, pentru că, 
astfel, spune Sofocle, cei care au contemplat aceste 
mistere, şi au plecat către hades, numai ei vor putea trăi 
în adevăr, iar pentru ceilalţi totul va fi suferinţa... 
Răpirea Persephonei, şi moartea ei simbolică,  anula   
distanţa uluitoare dintre subpămîntul lui Hades şi Olimp, 
zeiţa fiică devine mediatoarea dintre pămînt şi cer, 
intervine în soarta oamenilor, şi,  iată,  cum  infernul se 
transformă într-un loc plăcut oamnenilor...

Purificarea, morala. Toate s-au spus şi nu s-au spus. 
Voi intra în Eleusinion , cu solemnitate, şi mă voi supune 
ritului puirificării, trupul meu fi va curăţat de zgura 
vremilor, mă voi  abţine de la necurăţenie, voi trăi în 
abstinenţă, şi nu voi  mînca decît ierburi... Mă voi 
supune lustraţiunilor şi spălărilor, pentru ca eu, viitorul 
miysit, să-mi curăţ întreaga fiinţă. Suferinţă şi renunţare, 
aceasta e morala iniţierii, Anaforeea. Stiu că-ţi vine greu 
să faci încercarea. Purificarea, mai întîi de toate, sufletul 
va trebui să evadeze din închisoarea trupului, 
curăţinudu-se de nebunia dorinţelor, şi după aceea mă 
voi întoarce la Inteligenţa Divină, şi  mă voi uni cu 
aceasta.  Misterele mă vor pregăti pentru perfecţiune, aşa 
voi urca spre cunoaştere şi libertate absolută.  

Azi am folosit cu sîrg apa lustrală, suntem în 15 
Boedromion, cînd Hades o cheamă la el pe soţia sa. Încă 
sunt novice, dar după această spălare voi merge la mare, 
unde voi face baie cu un purcel, pe care l-am cumpărat 
de la Athena, pentru sacrificiu. Sunt împreună cu mystii 
şi ierofanţii, şi ne cufundăm în mare. Veţi şti că aceia care 
au comis crima nu sunt admişi, la acest ritual, şi mi se 
pare că se comite o nedreptate, onorabile Pericle, fiecare 
om are dreptul la purificare, şi la izbăvire de păcat. După 
curăţire ne vom întoarce la templul Demetrei şi vom 
sacrifica purcelul, ne vom unge cu sîngele victimei, şi ne 
vom pregăti de ceremonie, vor urma alte purificări şi 
postiri, pe care le voi accepta cu nesaţiu, în lumina 
cunoaşterii...  Cînd voi fi pregătit, voi primi băutura 
sacră, cea savurată de Demetra, la palatul regelui Celeos, 
cyceon... Băutura sacră o simt pe limbă, îmi armonizează 
sufletul, odată cu  marea intrare în lăcaşul sacrei 
căsătorii, da, mă voi căsători  cu zeiţa misterului...  
Purificat, calc printre pietrele de culoarea untului solar,  
şi am sentimetul că de azi voi renunţa la realitatea 
mizeră,  îmi voi contrui o morală a misterului, aşa 
intrînd în ciclul renaşterilor eterne...

Despre lucrurile prime (16) 

Cyceon – lacrima purificării
Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii

Îl citesc pe Mircea V. Ciobanu într-un incitant eseu critic, 
publicat în “Convorbiri literare”, pe tema istoriilor literare. 
Excelent cunoscător al acestor “istorii” (care îmbracă 
diverse înfăţişări şi fac trimiteri după epitetele existente în 
titluri, adică istorie critică,d idactică,d eschisă,a devărată, 
tragică,g rotescă, de azi pe mâine–  o enumerare făcută de el 
însuşi), M. V. Ciobanu vine şi cu o propunere inedită: de ce nu    
s-ar scrie şi o istorie paradoxală? Nu-mi dau seama câtă 
seriozitate este aici însă ironia fină mă conduce la ideea că ar 
fi chiar necesară. Paradoxul în sine este o afirmaţie contrară 
punctelor de vedere general acceptate, el vine totdeauna cu 
ceva surprinzător, cu un mod de a crea “panică” tocmai prin 
expresii pline de vervă şi strălucire. De la sofişti la J. J. 
Rousseau, de la Renaştere la O. Wilde, La Bruyère, B. Shaw, I. 
Creangă şi I. L. Caragiale, paradoxul a fost cultivat ca pe nişte 
sclipiri ale adevărului încă neadmis. Fireşte, fiecare dintre 
istoriile literare amintite conţine o doză de paradox, mai 
voalat, sesizabil sau direct. Însăşi Istoria critică... a lui N. 
Manolescu, de care se ocupă M. V. Ciobanu metodic şi 
convingător, îşi are partea ei de paradox, evident de o 
anumită nuanţă, dacă, aşa cum spun mulţi analişti, esteticul 
este rupt de istoria culturii, se amestecă ameţitor criteriile, 
nu se ţine seama de noul concept al transdisciplinarităţii, 
urmarea fiind riscul plutirii într-o lipsă a unor conexiuni 
vitale, în factologie, impresionism şi în partizanat. O fi tot un 
paradox şi când e vizibil narcisismul de grup sau când 
gustul personal domină copios obiectivitatea? Nu putem fi 
decât de partea opiniei celor care susţin că o istorie literară 
reprezintă o riguroasă sistematizare de autori şi texte care 
laolaltă configurează o “tradiţie, un suflet, un specific, un 
canon, o conştiinţă, un destin”. Dar o asemenea 
sistematizare nu poate fi realizată plecându-se doar de la 
anumite liste de nume, în dispreţul altora, poate tot atât de 
importante pentru o istorie literară completă.

Las pe seama comentatorilor avizaţi pătrunderea în 
miezul unui asemenea subiect, propunându-mi aici să-mi 
arunc o privire asupra scrierilor lui Mircea V. Ciobanu, o fac 
cu aceeaşi plăcere a textului de care ne aminteşte un Jacques 
Derrida când îşi pune problema semnificaţiei şi în general a 
cărţii în mesajul şi interogaţia ei. Neliniştea poetică apare şi 
din prezenţa dar şi din absenţa întrebărilor (interminabile 
uneori), ştiind că mai ales cele contradictorii fac parte din 
logica discursului. Când poetul nu rosteşte întrebări, atunci 
poate ele dorm în chiar actul de creaţie lirică, care are nevoie 
şi de viaţa şi de letargia lor. Nicolae Leahu remarca în Haydn 
între două claxoane (volumul de debut, 1995) apetenţa lui 
Mircea V. Ciobanu pentru “sofisticarea discursului, pentru 
o sculptură verbală ducând spre o lirică fantezistă a 
ambiguităţilor intenţionate, a sugestiilor parabolice şi a 
unei imaginaţii amestecând realul cu jocurile de limbaj...”. 
Credem că această academică caracterizare se potriveşte cu 
ideea că surprinderea imaginaţiei creatoare cât mai de 
aproape posibil are loc doar atunci când ne întoarcem spre 
lăuntrul invizibil al libertăţii poetice. Chiar dacă această 
libertate poate să conducă la o scriitură periculoasă şi 
angoasantă, forţa de revelare proprie limbajului literar ca 
poezie rezidă tocmai din rostirea liberă lăuntrică. Mie îmi 
pare că discursul poetului se eliberează de funcţiile lui de 
semnalizare pentru a rămâne un scris cu putere de autentică 
poezie: “S-a stricat / cutia cu viteză a pandorei şi nevoile / s-
au încălecat ca orbii lui briegel după căderea în groapă / că 
nu (te) mai înţelegi ţi-i frig sau ţi-i frică, ţi-i temă sau / teamă, 
ţi-i poezie sau ţi-i rimă / iar afară s-a întunecat şi / iar s-a 
luminat / eclipsă” (Poemul lumi(ni)i). Această mişcare 
(uneori ezitantă) prin care cuvântul, articulat de vocea 
poetului se pliază şi se reuneşte cu sine, în ciuda aparenţei 
jocului de sensuri, devine o stare de sine. Absenţa 
întrebărilor de care aminteam nu subţiază gândul agăţat de 
lume / lumină, aici forma poemului urmează modelul 
sensului, iar vocea, fiinţa, gândul, starea rămân gata să 
explodeze înafară, în litera şi spiritul poeziei.

Consecinţe neoavangardiste, o logică a elucubraţiei 
metafizice, jocul intertextual, obsesia scurgerii timpului în 
existenţial? Sunt teme şi tendinţe care se înscriu, prin 
efectele lor, în zona neliniştii vizibile sau previzibile. De 
multe ori lectura nu este una a textului în sine, ci a 
fenomenului latent şi apăsat incorporat în el, de aici 
subiectivitatea cititorului în “rescrierea” personală a 
textului. Mircea V. Ciobanu sugerează, pune pe gânduri, 
provoacă, face ordine în “pulsiunile cotidianului”, 
hoinărind, iubind, despărţind..., ni-i reaminteşte pe 
Whitman, Petrarca, Hugo şi Brâncuşi, dar el rămâne “la 
toate amplasat complexat de / momentul solemn şi sunt atât 
de banal în acest / mit şi intru în birou de parcă aş intra în 
istorie”. Între timp, a intrat în câteva istorii literare, 
dovedindu-şi autenticitatea şi originalitatea poeziei, care 
poezie are efectul magic de a surprinde întregul prin bucăţi 
de cioburi de lumini, simţăminte şi adevăruri.

De la jocul intertextual la 
lirica obsesivă

Nicolae BUSUIOC

Mai 2010



19CRONICA

Înţelegerea e cunoaştere inclusivă - foloseşte 
conjuncţia adversativă neexclusivă „dar”, căreia nu-i 
repugnă credinţa -, e cea care, în durată, în timpul 
reflexiv, nu doar „pro-duce” (mecanic, prin repetiţie, 
ducere la timpul trecut, succesivitate, uitare) ceva (un 
anume produs, cunoaştere), ci face să „pro-vină” (ca de 
la altcineva) ceva (ceea ce tu faci, de exemplu); 
înţelegerea e recunoaştere şi recunoştinţă, e cu-noaşterea 
ce naşte (starea de-a fi „din” doi), cu virtuţi ontologice, 
de gingaşă şi generoasă creaţie. În general, „datul”, ceea 
ce te-a luat şi te ia în primire ca însumare, e creatul, e 
ducere, produs, iar „darul”, ceea ce tu iei în primire cu 
miza cunoaşterii şi întâlnirii con-sistente, e venire - şi 
venire în sine -, e asumare, creaţie, proces, trăire.

Aici ne preocupă faptul cum, pe de o parte, cel ce 
„ex-istă” (ce „în afară este”), aflat în timp succesiv, cel 
până la disperare conştient că e muritor, realmente 
simte, alarmant până la inexistenţă, neasemănarea; ba 
încă, pe de altă parte - şi tocmai pentru a nu fi smuls, 
odată cu prezentul, şi dus, făcut trecut spre-a nu mai 
simţi, a nu mai fi -, cu chiar senzaţiile-emoţiile, clipe ale 
lui lăuntrice, el, cel ce încă „există”, iată că percepe 
neasemănarea, pura succesivitate, ca o inimă bătând în 
pieptul veşniciei, astfel el poate depune mărturie cum 
neasemănarea se face sieşi asemenea, ca durată şi dar, se 
face ceea ce pur şi simplu „este”, în „timp reflexiv”, 
timp cu loc lăuntric, propriu începutului.

Dacă în timpul succesiv omul - străin, călător - se 
adăposteşte de vreme rea, de alte pericole, în timpul 
reflexiv el locuieşte, se află „acasă”. Când pentru prima 
dată omul şi-a pus în faţa lui oglinda, când s-a văzut, 
când s-a cunoscut cu proprie, lăuntrică aşezare, atunci 
pentru el s-a oprit timpul - din viteza lui mai mare decât 
viteza luminii -, pe care astfel nu numai l-a simţit, ci l-a 
perceput, l-a con-ştiut. Atunci pentru prima dată omul 
s-a pus pe sine înaintea sa - pe locul-timpul începutului - 
cu uimire şi neumilire, cu zeiască milă şi totodată cu 
îndreptăţire: de-a fi şi de-a rămâne în durată el însuşi 
aldoilea.

Conştient (reflexiv precum sensul) că e muritor (aflat 
sub semnul succesivităţii), omul, fiinţa cea mai prigonită 
de către timp, se dovedeşte oglinda şi martorul 
timpului, ba încă: e, în timp, mărturisitorul până la 
martiraj al veşniciei. El simte cu timpul şi percepe cu 
veşnicia, dar tocmai - punte între a simţi şi a percepe - 
pentru a putea purcede, spre a fi mereu el însuşi, 
persoană.

Pentru întreaga fire - cheag având vibraţia însăşi a 
firului purcederii identitare - se află mesajul înfiorat al 
martirajului, al tragediei: moartea e muritoare, şi de 
aceea timpul (cu viteza mai mare decât viteza luminii, ca 
şi cum semnele - succesivitatea - au luat-o înaintea 
sensului propriu-zis - reflexivităţii) încetineşte, se face 
bună lumină, paşnică, odihnitoare consistenţă, 
ontologică. Paradoxul în cauză constituie modul şi 
strategia subiectului, a oricărui subiect uman (cu voalat 
sau apăsat marcaj oedipian), de a lua pulsul, de a simţi 
pe inima sa pielea, forma pulsatilă a timpului, acea 
răsucire - din afară şi din lăuntru - a oglinzii vii, acea 
stare de a fi fiinţă cu proprie ştafetă, menire. Şi cu 
anume îndărătnicie, firească îndârjire a reflexivităţii, 
subiectul ţine a-şi lua - fie şi peste moartea sa, tăioasă 
oglindă din mărunţişul succesivităţii - darul: de a fi el 
însuşi. Prin excelenţă subiectul, muritor cu fiece clipă, e 
cel con-ştient: se bazează şi pe ceea ce ştie înainte de 
moarte (fie aceasta şi de-o clipă), şi pe ceea ce ştie după 
moarte; el, subiectul, e „acasă” în clipa reflexivă dintre 
două strict succesive clipe.

Şi tocmai, faptul că e muritor şi deopotrivă conştient 
că e muritor îl investeşte pe om cu capacitatea de a 
percepe timpul, ceea ce tocmai a trecut, şi totodată de a 
comunica. Experienţă unică - de felul muririi -, doar 
omul ştie în el cum se naşte, ca o murire, timpul, cum 
viaţa - ceea ce „ai şi deopotrivă eşti” -, ca dar, ca viaţă a 
ta, e murire, însă murire conştientă, cu sens, cum tocmai 
murind ai învia în cunoaştere. Această discontinuitate-
continuitate, articulare, e limba care ea însăşi gândeşte, 
capacitatea, acasa ta, oriunde-oricând ai fi sau nu ai fi.

Cunoaşterea inclusivă e consistenţă ontologică şi 
asumare identitară; şi-i stare de graţie să percepi, fie şi 
cu preţul morţii, veşnicia. În fiecare dintre noi 
neasemănarea se întâlneşte cu „celălalt” al ei, cu 
neasemănarea ei, făcându-se sieşi asemenea, şi astfel 
Nefiinţa, însăşi neasemănarea, „este” - cum din doi-
diferiţi părinţi se naşte cel sieşi asemenea, subiectul-
persoana, aldoilea.

Aldoilea e cel ce învie în cunoaştere, pentru care 
timpul succesiv-repetitiv, al facerii, ducerii pe bandă ca 

deja trecut, tocmai provine, îşi vine în sine ca timp al 
naşterii, timp reflexiv, cu lăuntrica amprentă, lăuntrica 
formă - specifică apei în stare din sine să se reverse, 
specifică oglinzii vii - a unicităţii. În sine cu rotirea, 
spirala spre un alt şi mai înalt nivel de realitate, aldoilea 
face saltul de la a fi fiinţare la a fi fiinţă. Reţinem: dacă 
apa nu ar avea propria-lăuntrica ei formă, subiectul nu 
ar mai putea face drumul îndărăt, reflexiv, înspre izvor, 
înspre început - spre a con-cepe, crea. 

În subiect neasemănarea se întâlneşte cu ea însăşi, 
„se bazează”, e ceea ce „este”. Şi fiecare dintre noi, 
subiect fiind, în alergarea de felul competiţiei se 
întâlneşte cu el însuşi, îşi descoperă capacitatea, „locul 
lăuntric” al acestei ingenui întâlniri în/din chiar timpul 
reflexiv, ca loc al alergării (cu marca spaţiului ca timp 
exterior-succesiv, a ceea ce „există”) de „celălalt”, dar şi 
ca loc al alegerii (cu marca spaţiului ca timp interior-
reflexiv, a ceea ce „este”) de sine. În subiect 
neasemănarea (se) naşte asemănare; nefiinţa fiinţează, e 
„este”, fiinţă. Altfel spus: în om, prin cunoaştere, 
fiinţarea se vrea şi se face fiinţă.

Ingenuă întâlnire - timp şi totodată spaţiu -, 
asemănarea neasemănării nu se reduce la formă, la 
imagine-reclamă, ceva de cantitativizat prin mecanică 
repetiţie, exteriorizare, succesivitate. Ca fenomen, 
asemănarea neasemănării - în uimire cultivând „sfânta 
simplitate” - ţine de durată, de gustul propriu cu 
dimensiune intrinsec formatoare, ca degustare, fără de 
excese şi excrescenţe, fără de buboasă îmbuibare, 
obezitate otova.

Important, aici, e să descoperim faptul (de domeniul 
evidenţei precum mediul în care trăim şi care suntem, 
care nu ni-i doar exterior, ci şi interior) că ne formăm 
(în) gustul pentru o anume margine, pentru o anume 
limită interioară de felul unei stricte orientări şi totodată 
de felul libertăţii înseşi, şi fără de care margine-limită 
interioară, fără de care măsură şi reper lucrător - ca în 
orice posedantă patimă, năruitoare şi năucitoare, cum ar 
fi beţia - nu mai aflăm întoarcerea, adică nu ne mai 
aflăm sensul identităţii, întâlnirea proprie, cu sine, în 
stare de a fi simbol. Entitate, simbolul e ceea ce 
„înseamnă”, unitatea prin sublimare a lui „a avea” în „a 
fi”.

Mai mult o presimţire a unei consistente pipăiri cu 
toate simţurile, marginea-limita lăuntrică, proprie 
percepţiei, consituie - contur lăuntric, sinestezic - tocmai 
limba ta care însăşi gândeşte şi prin care cu „ceilalţi” 
comunici în mod adecvat, articulat, şi astfel acelaşi timp 
- ca pe un spaţiu - împreună îl locuim. A gusta se 
cheamă a degusta, a pregusta chiar, înseamnă a fi în 
durată, cum vulturul planează pe deasupra timpului 
chiar, intim şi deopotrivă cosmic redând sensul unimii 
dintre microcosmos şi macrocosmos.

Între uitare şi uimire, „neasemănarea sieşi 
asemenea” e ingenuă poveste, e mereu pre-este; aici şi 
acum, ea e limba care însăşi gândeşte, e gândirea-
cunoaşterea care e pur şi simplu realitate - e cunoaştere 
inclusivă -, e pur şi simplu „este”. În fapt, limba - şi 
organ fiziologic, şi vorbire, şi gândire - asigură omului 
perceperea, gustul timpului (timpul succesiv devenind, 
cu aşezare, reflexiv), adică chiar gustul, simţul său 
propriu, de om.

În măsura în care, comunicând, locuim acelaşi timp - 
ca pe un loc, spaţiu -, de fapt facem istorie, un spaţiu 
lăuntric, o formă proprie, identitar-comunitară, de felul 
a ceea ce numim „ţara”, un loc sacru, cu care nu faci 
globalizantă negustorie, de prost-gust, căci nu se cuvine 
să-ţi vinzi părinţii şi copiii. Prea adesea reducem limba 
la o chestiune de negoţ, un fel de piaţă de schimb, a 
cărei logică - pidosnic apofatism - cere să foloseşti 
negaţia pentru a afirma, mai precis: pentru a scădea 
preţul a ceea ce vrei să cumperi, să poţi lua cât mai mult 
de la ceilalţi, pe nimic. Negoţul, în acest sens, e „credinţa 
pozitivă şi posesivă”, a vicleanului şi corupătorului, 
ştiut fiind că, în ceea ce pipăi, în ceea ce deja ai, nu crezi.

Însă limba - care ea însăşi gândeşte - vorbeşte de la 
sine despre apă ca având formă proprie: „lăuntrica 
schimbare şi deopotrivă identitate”. Gustul propriu al 
limbii, al oricărei limbi vorbite, e acelaşi cu gustul apei 
(potabil-ideală atunci când nu are nici un gust, nici o 
formă anume de pe aici); apa fiind astfel însăşi 
capacitatea de a degusta, gustul degustării, apa „având 
şi fiind” astfel formă a ei proprie, lăuntrică. La fel ca şi 
apa, pentru om limba-comunicarea e solventul şi 
deopotrivă cheagul universal.

Tocmai, limba „pentru” om se dovedeşte a fi mai 
mult decât un organ. Mai mult decât funcţiunea care 
creează un organ. Ea, limba - capacitate şi funcţiune 
universală, preeminenţă -, naşte organismul însuşi, 
întregul numit om. Pentru om limba constituie prin 
excelenţă capacitatea, şi-anume capacitatea de a percepe, 
capacitatea preeminenţei, şi astfel el, omul, e fiinţa care 
percepe timpul, cu acces la „la început”.

Când neasemănarea se face sieşi asemenea, ea se face 
însăşi asemănarea, modelul-chipul, lucrează înţelegerea. 

E umplerea vie şi lăuntrică fără despărţire, starea de-a fi 
cu loc-izvor propriu, fără distanţă, spaţiu rigid-formal 
între clipe. Astfel, în limba ta proprie, timpul se face 
perceput, ai acces la ceea ce numim „început”. În limba 
ta timpul nu iese „de lângă” timp, ca timp succesiv 
doar, ci „din” timp, e timp reflexiv, iar tu în fiece clipă 
nu ieşi de lângă tine, ci din tine, adică din început, 
deodată cu toată lumea în care eşti şi care, acum şi aici - 
ca nou şi bun început -, te este.

Ca subiect, percepi-experimentezi consistenţa 
reflexivă a timpului, „egalul de lucru al neasemănării”, 
şi te arunci în abisul nerepetării şi interpretării - ca 
durată a - clipei tocmai trecute, consistent-ontologic spre 
a te cunoaşte pe tine însuţi, şi paradoxal şi total simţi, îţi 
trăieşti moartea care, strâns, te leagă de tine însuţi: îţi 
trăieşti clipa care tocmai a trecut, senzaţia-emoţia ta 
devenind - prin limba care ea însăşi gândeşte - 
sentimentul deplin al fiinţei care eşti, şi însăşi viaţa ta e o 
clipă perpetuu resuscitată ori poate o mereu înviere, 
venire din viitor. În fapt, cunoaşterea-comunicarea ta se 
dovedeşte îndreptăţită fiinţare a ta.

Cunoaşterea - modul de a spera în disperare, 
strategia stringenţei de a pune împreună două clipe 
succesive spre a mai mult decât mima simultaneitatea -, 
cunoaşterea de fapt consituie exerciţiul în deprinderea 
gustului ontologic, încheagă viaţa cu amprentă 
personală, şi nu posesia, acerbă. Deprinzi şi intim te 
prinde-cuprinde clipa când crezi - supremă dilatare, din 
tine zveltă aruncare - că acum şi aici te afli deja 
„dincolo”; deci înţelegi ţesătura - legături intime şi 
cosmice -, fulguranta transparenţă şi sinceritate: te afli 
întreg în clipa dintre două clipe strict succesive, deplin 
locuieşti - „eşti” - în chiar clipa cea una cu eternitatea.

Pe de o parte, în mod curent - la fel timpului, fără să 
se oprească - omul cunoaşte că e muritor, are deci 
experienţa „celuilalt”, de a fi „celălalt”, deci o parte din 
întreg. Cunoaşte cum că e fiinţa care „există”, că e 
fiinţare şi nu - pur şi simplu, şi veşnic - un „este”, însăşi 
Fiinţa, cu supra pretenţie de judecător suprem. Mai mult 
o umbră - exterioritatea ca interioritate -, cunoaşterea 
şopteşte subiectului despre faptul de a fi „celălalt”. Şi 
tocmai, prin cunoaştere, prin „celălalt” din noi 
experimentăm (mult prea violent însă, ca nişte 
sinucigaşi, cum ne-o confirmă, cu marca posesiei, istoria 
şi viaţa de zi cu zi) nefiinţa, experimentăm cum este ceea 
ce nu este, cum cu sine neasemnarea seamănă. Însă prea 
adesea mecanic şi orbeşte, ori poate laş şi trădător, 
pragmatic, dăm să urmăm, pripit, ceea ce ne face să fim 
ce încă nu suntem, şi-n noi viitorul (să) îl facem trecutul, 
adică prezent.

Şi, important lucru, nimeni din cei ce-au căutat să 
dea timpului - celui ce a şi trecut - un numitor comun, o 
anume limbă, nimeni deci nu a despărţit cunoaşterea de 
prezent (recunoscând deci consistenţa ontologică 
cunoaşterii, însăşi recunoaşterea-recunoştinţa), nimeni 
nu a despărţit gândirea de limbă. Nu ne rămâne decât să 
percepem timpul, această cosmică funcţiune - fracturare 
şi deopotrivă intimă articulaţie - drept limbă care ea 
însăşi, în felul luminii, gândeşte.

Citim la tot pasul zelul tăios-exploziv al 
sinucigaşilor, al celor ce vor prezentul să-l facă deja 
trecutul „din” (şi nu „de lângă”) viitor, să reducă 
viitorul la trecut, la litera posesivă dintr-o anume carte. 
Sinucigaşii (de oriunde şi de oricând) realizează, evident 
dramatic însă nu şi tragic, cum cunoaşterea-existenţa lor 
nu e recunoaştere-recunoştinţă, nu e asumare ci 
mecanică şi dictată sumare, şi astfel ei apelează - ca şi 
cum ar fi singuri pe lume, pur şi simplu singuri - la 
gestul disperat de-a se alege, în ei ucigând de fapt pe 
„celălalt” (ca posibilitate de a fi), ucigând însăşi 
comunicarea, spre a deveni fosile în răşina translucidă, 
încremenită, cu iluzia că realmente opresc timpul.

Pentru subiect, cunoaşterea instituie „cealaltă” 
existenţă a lui, însă, pentru a fi cu-adevărat, insul trebuie 
cu bunul simţ (cu sine însuşi) să comunice - cum, 
fiinţând, s-ar pipăi într-o întrupare şi nu s-ar pripi în 
destrupare -; el trebuie şi poate adică să (se) înţeleagă (în 
„ceilalţi”), să presimtă răspunsul printr-o întrebare. Cel 
ce astfel, prin întrebare, „cunoaştere inclusivă”, percepe 
timpul - fiind cu ontologică şi ontologizantă, din 
început, cunoaştere -, acela purcede, se poziţionează 
mişcător, ca un burghiu rotindu-se, în durată, în 
dialogul cu repere de simultaneitate al timpului reflexiv. 
Deplin şi viu, dialogul e logosul din punctul de vedere 
al „celuilalt”, al semenului - şi fiecare „eu” e semen, e 
aldoilea.

Reţinem că subiectul nu se află în competiţie doar cu 
„celălalt”, doar în timp succesiv, urmărind doar 
succesul, ci se află în competiţie şi cu sine însuşi, în timp 
reflexiv, urmărind valoarea, starea-aşezarea de-a fi în 
univers „acasă”. Astfel subiectul nu doar riscă a fi „al 
doilea” („celuilalt”), ci doreşte a fi „aldoilea” (sieşi). În 
timp reflexiv fiind, fiecare îşi are locul lui, lăuntric. 
Pentru sbiect, miza competiţiei e de-a fi, pur şi simplu, 
de a deprinde gustul ontologic al cunoaşterii de sine. 

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
14. Cunoaşterea inclusivă sau 
despre limba care ea însăşi 
gândeşte

Mai 2010



20 CRONICA

philosophia perennis

Cristina-Maria FRUMOS
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Poate cel mai
surprinzător exemplu de
distanţare de legenda
clasică – deşi menţi

îl reprezintă schimbarea
completă şi radicală pe care
dramaturgul francez o
operează asupra istoriei

Fundamental diferit de
tradiţionalul Oreste,
protagonistul piesei
reprezintă un personaj
specific sartrean, intelectual

ateu, exponent al teoriei libertăţii ontologice.
filosofică a lui Sartre,

potrivit căreia „Eu sunt (...) absolut liber şi responsabil
de situaţia mea. Dar, de asemenea, eu nu sunt niciodată
liber decât în situaţie”, situaţia definindu-se drept
„contingenţa libertăţii în plenum-ul de fiinţă al lumii”,
descriem situaţia în care este plasat eroul ca un prilej de
manifestare a libertăţii „pentru-sinelui” său. Proiectul
„pentru-sinelui” orestean violentează ordinea religioasă
şi politică instituită de cuplul Jupiter- Egist în Argos. Ca
„fiinţă-pentru-sine”, conştientă, Oreste îşi va pune toată
libertatea într-un act criminal liber ales şi asumat.

În lumina unei distincţii operate în
şi al unei acţiuni, filosoful

francez considerându-l pe cel dintâi un fapt raţional, iar
pe cel de-al doilea un fapt subiectiv, expresie a
dorinţelor, emoţiilor, pasiunilor, opinăm că acţiunile lui
Oreste sunt, în acest caz, justificate de ansamblul
consideraţiilor sale raţionale şi obiective cu privire la
situaţia din Argos. În schimb, Electra apare motivată
subiectiv, concentrându-şi dorinţa în visul de răzbunare
şi dezrobire, singurul care dă sens existenţei sale. De
fapt, trebuie amintit că Oreste, niciunde de-a lungul
piesei, nu vorbeşte despre răzbunare ca determinantă
în şirul acţiunil

un Oreste problematic, lipsit de
trecut şi care, pornind de la evenimente ale prezentului,
va reuşi să se în proiectul său actual: eliberarea
semenilor, act profund de umanism, exprimat într-o
formă violentă prin uciderea tiranului Egist şi a mamei
sale, Clitemnestra. Relaţia dintre proiectul orestean
actual şi trecutul său e una precară, din momen

trecutul este lipsit de forţa de a
constitui prezentul şi a preschiţa viitorul”, consideră

enţialiste formulate
teoretic: „A fi liber înseamnă a-fi-liber-pentru-a-
schimba” sau „A face înseamnă (...) a acţiona asupra a
ceea ce, din principiu, este indiferent la acţiune Oreste
soseşte în Argos. „Datul” asupra căruia va acţiona i se
configurează astfel: Argosul este o comunitate bolnavă,
urmărită de muşte; tatăl său a fost ucis de Egist; tiranul
exercită opresiune asupra Electrei. Scopul libertăţii lui
Oreste este de a schimba acest „dat” şi astfel, proiectul
său devine cel de a face într-o lume rezistentă. Robert
Champigny observă că ajutorul protagonistului constă
din „a-i stimula pe argiveni să-şi depăşească starea de

sistematică, să recunoască libertatea ca sursă
a valorilor.”

singur, Oreste se constituie în spiritul
gândirii existenţialiste, ca un „pentru-sine” autentic,
liber a se alege pe sine şi astfel alegând întreaga
umanitate: comunitatea din Argos, un „celălalt-obiect”,
„indicator de scopuri” pentru liberul proiect orestean, e
incapabilă a se percepe pe sine ca liberă. Oreste o va
elibera de tirania lui Egist, dar nimic nu indică faptul că
a eliberat-o şi de mentalitatea obedientă.

Poziţia Electrei e secundară în piesa lui Sartre şi
rămâne circumscrisă tiparului tradiţional, ca „

după cum o
caracterizează Jupiter. Ea îşi joacă rolul cu o pasiune
teatrală, proferând invective la adresa statuii zeului:
„ (act I, sc. III) şi
dansând apoi întru sfidarea lui Egist, dar acestea se vor
dovedi simple gesturi. Din moment ce ea trăieşte cu
visul la răzbunarea uciderii lui Agamemnon, acest vis
trebuia să rămână o virtualitate. Când Oreste îl va
materializa, Electra pierde, odată cu visul, unica raţiune
de a trăi: „

(act III, sc. I) Ispăşirea crimei
devine un imperativ în cazul Electrei care se va detaşa
în final de faptă şi, cuprinsă de remuşcare, trece sub
protecţia lui Jupiter.

La rândul său, zeul este singurul personaj al piesei

ne
oarecare unitate cu aceasta
–

prin piesa

În conformitate cu ideea

între „motiv” „mobil”

or lui.
Avem în

t ce
nimic din acest trecut nu se poate constitui ca mobil al
faptelot viitoare: „

de
filosoful. Orientat de principii exist

,”

iluzionare

În

Orestiei

situeze

,

.”

Muştele.

Muştele

Fiinţa şi neantul

Muştele

Muştele

femeia cea
mai îndurerată şi mai criminală”,

Lepădătură! N-ai decât să mă priveşti...!”

Eu am visat acest omor. Dar tu, tu l-ai făptuit,
gâde al propriei mame

care poate comunica cu toţi cei din jur, apărând fie ca
reminiscenţă a unui zeu păgân, fie ca zeu iudeo-creştin,
creator suveran, judecător, legislator. Nici omniscient,
nici omnipotent, el rămâne totuşi un bun partener al lui
Oreste într-ale filosofiei, problematizând asupra
condiţiei omului liber, care, sfidând „natura”, vine să
distrugă ordinea morală instituită prin zei şi regi
deopotrivă. Jupiter va căuta să împiedice crima, dar va
întâmpina refuzul lui Egist de a se apăra. Crima
aceasta, moştenită prin tradiţie, este de o importanţă
marginală în piesa lui Sartre, odată ce chiar motivaţia ei
mitică este anulată. Instrument al lui Jupiter, Egis

(act II, t. II, sc. V), îi
reproşează el zeului. Într-un anume sens, tiranul şi
ucigaşul său par a avea ceva în comun: tristeţea,
absenţa remuşcărilor, pustiul interior şi un soi de
libertate sterilă a conştiinţei: „

(act
II, t II, sc. III), declară Egist, pizmuindu-şi soţia pentru
remuşcările care-i umplu viaţa. În raport cu crima
originară a lui Jupiter – aceea de a-i fi făcut pe oameni
muritori modalitate de
a-i grăbi împlinirea: „

(act II, t. II,
sc. V), rosteşte Jupiter, neguţătorul de suferinţă umană,
aflat în căutarea . Pe de altă parte,
Oreste se biz confirma pe
sine şi propria-i demnitate ca om. De ce autorul ateist al
eseului filosofic a scris o piesă având un
zeu ca personaj? În acest punct, Robert Champigny
oferă o sugestie de răspuns, subliniind că religiozitatea
lui Sartre ar fi evidenţiată de folosirea alegorică a
cuvântului „om”, deoarece în Oreste se

t nu-l
percepe pe Oreste drept adversar: „

– aceea a lui Egist apare doar ca

uie pe zeu numai spre a se

M-ai lăsat să alerg
drept spre baia regelui, cu securea în mână (... )  gândindu-te
cât de gustoasă e inima păcătosului...”

Eu nu am mustrări de
cuget, dar nimeni din Argos nu-i atât de trist ca mine”

Stii ce s-ar fi întâmplat cu
Agamemnon dacă nu l-ai fi

crimelor care rentează

Fiinţa şi neantul

Muştele

omorât tu? Peste trei luni ar fi
murit de dambla la pieptul unei frumoase sclave”

consideră pe sine „om”, legislator în ordine terestră,
într-un context al crizei autorităţii divine. Amurgul
zeului se insinuează, ca temă, pe lungimea întregii
opere: „

( act
II, t. II, sc. VI), afirmă eroul, negându-i lui Jupiter
calitatea de judecător al faptelor sale.

Câteva întrebări şi posibile răspunsuri putem
formula acum cu privire la rolul şi statutul
personajului, raportate la finalul piesei . Este
Oreste victorios? Da, a împlinit libertatea prin actul
liber ales şi asumat, alegându-se pe sine şi alegând, în
felul acesta, omenirea întreagă, comunitatea din
Argos. A redat sentimentul demnităţii semenilor săi,
dar formarea conştiinţei libertăţii şi a demnităţii umane
rămâne o incertitudine. În plus, atmosfera generală a
discursului orestean e una pozitivă, optimistă, marcată
de ritm şi prospeţime. Nici umbră de regret, nici somn,
nici vise, dar nici angoasă, iar actul ieşirii din scenă
însoţit de Erinii apare ca unul generos şi salvator,
Oreste preluând, simbolic, povara unui sentiment
propriu altei ordini morale.

Dar dacă Oreste eşuează în chip tragic în intenţia sa
de înrădăcina libertatea abstractă a minţii în oraşul său
natal? Ori dacă însoţirea cu Eriniile trebuie interpretată
drept sinucidere, Oreste oferindu-se pe sine drept jertfă
libertăţii, după cum Oedip era una a destinului? În
acest , exprimată
prin destinul lui Oreste, eroul eşuând în ipostaza de
victimă a propriei iluzii de libertate. Deşi tradiţia greacă
nu menţionează moartea lui Oreste ( totuşi, a lui
Euripide prezintă un personaj pendulând între
luciditate şi nebunie), Sartre pare a oferi o metaforă a
morţii: nebunia eroului la finalul piesei, cauzată de
imposibilitatea cetăţenilor din Argos de a asimila şi de a
evalua o nouă valoare umană – libertatea conştiinţei.

D

id est

Oreste

reptatea e o treabă care-i priveşte pe oameni şi n-
am nevoie de un zeu ca să-mi dea lecţii în privinţa asta”

Muştele

tragedie a libertăţii

,

caz, vorbim despre o

Jean-Paul Sartre. “ ”, sau

despre „liberul proiect” orestean

Muştele

Mai 1020

Către sfîrşitul anului trecut, Editura Herald oferea
traducerea românească a cărţii lui Jean Tourniac

; cartea a apărut
în colecţia "Philosophia perennis", titlul colecţiei
spunînd  mult despre strădania editurii bucereştene de
a redescoperi omului contemporan afundat într-un
materialism sfîşietor bucuria cunoaşterii Tradiţiei.

este cea care permite dialogul cu
toate tradiţiile spirituale ale lumii, iar colecţia Edi

non, Schuon, Burckhardt,
de realizarea şi iniţierea spirituală, de
ochiul lumi

Cartea lui Jean Tourniac are o
istorie, din care autorul reţine sec că
regrupează elementele unei teze de
doctorat care nu a mai putut fi
susţinută din cauza suspendării unor
discipline de învăţămînt. Întîmplarea
mi-a reamintit un aspect din parcursul
intelectual al unui conaţional al lui
Jean Tourniac, şi anume Pierre Riffard.
Între 1973 şi 1980, subiectul propus de
Pierre Riffard

care au invocat tot felul de motive şi
pretexte în intenţia vădită de a evita
un subiect incomod şi care, în opinia
lor, i-ar fi pus într-o situaţie delicată în
ochii lumi

en sciences sociales exista
din anii 1970 o catedră dedicată curentelor esoterice
moderne, care a fost condusă de Francoi

Totuşi, prin intermediul lui Robert Amadou, bun
cunoscător al esoterismului, Pierre Riffard l-a întîlnit
pe Jean Deprun, profesor la Paris I Pantheon-Sorbonne,

a de doctorat susţinută în 1987!
ui

personaj biblic, un personaj dincolo de naşterea
omenească: Melchisedec, preot şi rege al Salemului, iar
cercetarea sa verifică temeiul ecuaţiei Tradiţie
primordială=Melchisedec. Temeicul studiu al
cărturarului francez este structurat pe cinci mari
secţiuni, fiecare oferind o privire cuprinzătoare asupra
acestui personaj în marile tradiţii religioase

non sau în iniţierea
sacerdotală.

, dar şi a unor cărţi despre tradiţia

Melchisedec sau tradiţia primordială

Philosophia perennis

L'idee d'esoterisme

turii
Herald ne-a apropiat de Gué

i sau de esoterismul
islamic.

- - a
fost refuzat succesiv de V.
Jankelevitch, G. Friedman, P. Ricoeur,
A.J. Festugiere, J. Richer, G. Vallin, J.L.
Sala-Molins, J. Servier sau F. Courtes

i academice! Nimic mai fals,
la Ecole des hautes etudes

s Secret, apoi
deAntoine Faivre, iar în prezent de Jean-Pierre Brach.

care i-a îndrumat tez
Studiul lui Jean Tourniac este unul dedicat un

monoteiste,
în gîndirea lui René Gué

René Guénon este autorul unui studiu
despre Melchisedec

primordială care îi jalonează parcursul lui Jean
Tourniac non raportează întreaga doctrină
tradiţională şi legitimitatea organizaţiilor ce
vehiculează o "influenţă spirituală" la principiul
tradiţiei primordiale, şi tot el va pune în corespondenţă
pe trimisul şi îngerul cu personajul lui Melchisedec.
Miezul cărţii lui Jean Tourniac este despre prezenţa şi
locul lui Melchisedec în cele trei mari religii monoteiste
care provin din Avraam.
care Jean Tourniac redă prezenţa lui Melchisedec în
iudaism, în raporturile sale cu Avraam, Melchisedec
fiind un martor al universalismului, nu garant al unei
superiorităţi confesionale; despre Melchisedec, Elie
Benamozegh scria: "Un personaj remarcabil, aproape

enigmatic, îşi face o scurtă apariţie, dar
cîtă lumină proiectează el". Melchisedec
este prezent şi în Coran, Jean Tourniac
căutînd o explicaţie pentru prezenţa lui
Melchisedec pe tărîm islamic, mai ales în
ramura şiită unde angelologia are o
importanţă excepţională. Una din
secţiunile consistente ale cărţii este
despre Melchisedec în creştinism, cu
referire la texte biblice şi la patrologie, la
teozofii creştini (cabalişti creştini, Jacob

Joseph de
Maistre), la misticii creştini de limbă
germană, la esoterismul şi sprijinul
masonic faţă de conceptele guenoniene.
Ultima secţiune a cărţii este despre
Melchisedec şi iniţierea sacerdotală, cu o
nouă referinţă la tradiţia primordială;
este locul unde autorul scrie despre
Ierusalim ca loc al păcii, despre
Melchisedec ca rege al Dreptăţii, despre
Ierusalimul pămîntesc şi Ierusalimul

ceresc, despre iniţierea regală şi iniţierea sacerdotală
este în inima poporului ales, martorul

chemării tuturor neamurilor la cunoaştere şi la slujirea
adevăratului Dumnezeu. Nu spunea Maxim
Mărturisitorul că "Melchisedec avea în el însuşi unicul
Verb al Domnului, viu şi lucrător...El devine
deopotrivă fără început şi fără sfîrşit, căci nu mai purta
în el viaţa trecătoare şi schimbătoare, care are un
început şi un sfîrşit, şi care este tulburată de multe
pasiuni"

Cartea lui Jean Tourniac, tălmăcită în limba română
de George Scrima, este un argument că asupra
Tradiţiei avem încă mult de zăbovit, că filiaţia
rînduielii născute la Ierusalim ascunde enigme.
Demersul Editurii Herald de a ne apropia de o lume
pentru mulţi nebănuită este salutar, iar de acum
eforturile sale dau contur unui domeniu care pentru
mulţi se pierdea în ceaţa risipită de vînt!

; Gué

Remarcabile sînt paginile în

Boehme, Martinez de Pasqually, Louis
Claude de Saint-Martin,

.
Melchisedec

?

Melchisedec
Bogdan Mihai MANDACHE
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sertarul cu manuscrise

Primul târg de carte de anvergură naţională la 
Dunărea de Jos

Deschide-ţi mintea! Deschide o carte!
Fără îndoială în vremuri vitrege ca acestea conduita, 

motivaţiile şi aspiraţiile umane sunt supuse unor probe de 
maturitate şi înţelepciune. Cum să dobândească individul 
însă acele calităţi care să-l menţină la statutul de homo 
sapiens sapiens al secolului nostru sau, chiar mai mult, să-l 
propulseze spre modelul homo sui transcendentalis? 
Strămoşii noştri afirmau: cine are carte, are parte!... 

Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia”, care împlineşte 
anul acesta 120 de ani de la inaugurare, prin grija 
fondatorului ei a fost încă de la început un punct de 
referinţă în istoria culturală a locurilor, servind spiritul 
însetat de cunoaştere atât al gălăţenilor, cât şi al 
locuitorilor din împrejurimi, inclusiv din sudul Basarabiei. 
Astăzi, instituţia îşi reafirmă poziţia de centru cultural 
zonal prin diversitatea serviciilor, prin calitatea prestaţiei 
personalului, prin valorificarea moştenirii culturale şi prin 
concentrarea forţelor intelectuale ale comunităţii în jurul 
său în scopul susţinerii unei contraofensive culturale de 
calitate.  

Festivalul Naţional al Cărţii “Axis Libri”, la prima sa 
ediţie organizată în Galaţi la iniţiativa Bibliotecii “V.A. 
Urechia”, a beneficiat de un număr însemnat de edituri şi 
difuzori de carte din toată ţara: 83 de edituri şi cca 3500 
titluri. Târgul a fost vizitat de cca 15. 000 de participanţi şi 
s-au realizat vânzări de cca 80.000 euro. Fiind un proiect 
care şi-a propus promovarea culturii vii şi a lecturii, acesta 
s-a bucurat de un real succes, reafirmând rolul bibliotecii 
de centru cultural al urbei, dar şi extinderea spre zonele 
limitrofe.

Manifestarea a avut un caracter complex, înglobând în 
program pe lângă multiplele lansări şi un concurs de 
creaţie literară, spectacole de muzică de diferite genuri, 
teatru de păpuşi pentru copii, precum şi o tombolă cu 
premii în cărţi. Au participant personalităţi proeminente 
ale culturii române din toată ţara, în cadrul unui veritabil 
maraton de prezentări editoriale, evenimentul cu cea mai 
mare audienţă fiind conferinţa lui Gabriel Liiceanu şi 
lansarea volumului ”Scrisori către fiul meu”. S-au 
prezentat în carne şi oase în faţa publicului gălăţean 
editori, scriitori, profesori şi publicişti de renume: Ion 
Hanganu, Radu Carp, George Liviu Teleoacă, Valeriu 
Stoica, Valeriu Stancu, Cassian Maria Spiridon, Aura 
Christi, Mihaela Albu, Mihail Gălăţanu, Corneliu Antoniu, 
Sterian Vicol, Viorel Dinescu, Maria Cristea Şoimu, Daniel 
Dincă, Carmen Muşat-Coman, Marian Coman, Lucian 
Pricop, Paul Sân Petru, Victor Cilincă, Speranţa Miron ş.a.

Ediţia I a Festivalului “Axis Libri” a fost realizată în 
colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local 
şi Primăria Municipiului Galaţi, Universitatea „Dunărea 
de Jos“, Asociaţia Naţională a Difuzorilor şi Editorilor - 
Patronat al Cărţii, editurile „Eikon” şi „Accente Noi” şi a 
oferit vizitatorilor un atractiv program, în perioada 27 - 30 
iunie 2009, în spaţiu neconvenţional (Aleea Domnească - 
zona pietonală din prelungirea bulevardului Strada Domnească 
către Faleza Dunării).

În 2010, târgul se va defăşura în perioada 1-6 iunie, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi schemă de desfăşurare a programului: 
zilnic - lansări şi prezentări de carte, spectacole, cu aproximativ 
aceeaşi parteneri, la care se adaugă şi sprijinul consistent al 
Inspectoratului Şcolar Galaţi. Spre deosebire de ediţia 
precedentă, anul acesta programul se va adresa în mod special 
copiilor şi tinerilor, prima zi de festival incluzând „Carnavalul 
Cărţii”, ediţia a XXX-a, şi premierea participanţilor la 
Concursul de creaţie literară „Scriitori de ieri, de azi şi de 
mâine”. 

Totul a încolţit şi s-a împletit jurul revistei „Axis 
Libri”

Festivalul face parte dintr-un proiect de mare 
anvergură derulat de Biblioteca ”V.A. Urechia” pe termen 
lung – crearea şi afirmarea brandului ”Axis Libri”. În 
cadrul acestuia au fost concepute şi promovate 
următoarele componente purtând aceeaşi denumire: o 
revistă de tip enciclopedic, un salon literar, un târg de 
carte – Festivalul Naţional al Cărţii ”Axis Libri” şi o 
editură, care a publicat deja în anul 2009 două periodice 
proprii şi şase monografii (cărţi), continuând în 2010 cu un 
număr dublu de titluri.

Strategia de creare a brandului ”Axis Libri” pentru 
promovarea imaginii bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar 
a vizat întreagul spectru mass-media, dar s-a realizat şi 
prin mijloacele proprii: site-ul www.bvau.ro, blogul CIC, 
precum şi revistele “Axis Libri”, “Buletinul Fundaţiei 
Urechia” şi buletinul informativ “Asociaţia”, care apar atât 
în format tipărit, cât şi electronic. De asemenea, revista 
“Axis Libri” care apare în variante alternative în limba 
franceză şi în limba engleză a publicat fragmente din 
textele premiate la concursul de creaţie literară “Scriitori 
de ieri, de azi şi de mâine”, organizat în cadrul 
Festivalului. 

Festivalul şi, implicit, 
brandul creat au menirea de 
a ridica prestigiul profesiei 
de bibliotecar, de a spori 
vizibilitatea bibliotecii, care 
se implică astfel mai activ în 
viaţa culturală a comunităţii, 
îmbunătăţind oferta 
tradiţională şi promovând, în 
acelaşi timp, valorile din 
circuitul autor-
carte/informaţie-editor-
cititor, dovedindu-se un bun 
liant şi vector cultural.
Încă de la apariţia primului 
număr al revistei „Axis 

Libri”, directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, prof. Zanfir 
Ilie, afirma un deziderat în concordanţă cu „testamentul” 
fondatorului: Crezul nostru cultural este ca tezaurul Bibliotecii 
„V.A. Urechia“ să se îmbogăţească cu noi valori, pe măsura 
moştenirii inestimabile lăsate de patronul spiritual al instituţiei 
noastre: Vasile Alexandrescu Urechia. Să dea Dumnezeu ca 
„Axis Libri“ să trăiască atât cât Dunărea va curge! (Galaţi, 10 
noiembrie 2008).   

Colectivul redacţional este format din: Zanfir Ilie – 
director, Letiţia Buruiană – redactor şef (nr. 1,2,7), Mia 
Băraru – redactor (1,2) şi redactor şef (3-6), Valentina Oneţ 
– secretar general de redacţie, Cătălina Comaga, Camelia 
Toporaş, Virgil Guruianu – redactori, Monica Zanet, 
Adina Vasilică, Sorina Radu – tehnoredactori. Periodicitate 
- trimestrială.  Prezentarea grafică (copertă alb-negru sau 
color, ilustraţii sau fotografii) – copertă color, ilustraţiile 
sunt asigurate preponderent cu reproduceri din colecţiile 
Bibliotecii „V.A. Urechia”, iar fotografiile sunt realizate şi 
prelucrate de către personalul Bibliotecii.

Revista „Axis Libri” este o publicaţie serială cu 
adresabilitate largă, destinată promovării activităţii 
instituţiei, a colecţiilor sale, a profesiei de bibliotecar şi a 
profesioniştilor săi. În concordanţă cu caracterul 
enciclopedic asumat, în paginile sale se regăsesc aspectele 
profesionale mai puţin cunoscute de publicul larg precum 
şi semnalări ale preocupărilor pentru cercetarea de 
specialitate (de ex. rezumatele unor teze de doctorat din 
domeniu). 

Numărul 2 al revistei, primul pe anul 2009, continuă 
prezentarea ofertei de servicii şi facilităţi ale Bibliotecii 
”V.A. Urechia”, remarcând succesul campaniei de donarea 
publicaţiilor, gestul de mare generozitate din partea 
gălăţenilor venind în întâmpinarea proiectului pe termen 
lung al bibliotecii gălăţene de a înfiinţa trei filiale în marile 
cartiere ale oraşului. 

Un spaţiu amplu în fiecare număr este dedicat 
susţinerii culturii locale prin promovarea creaţiilor 
scriitorilor gălăţeni, a moştenirii culturale locale 
(personalităţi, clădiri, monumente, evenimente 
memorabile) şi a partenerilor din Galaţi (instituţii de 
cultură şi educaţie), prin aceasta Biblioteca „V.A. Urechia” 
reafirmându-se ca centru cultural al oraşului.

Totodată, beneficiind de multe oportunităţi de 
colaborare la nivel naţional în cadrul târgului de carte şi al 
salonului cu acelaşi nume - „Axis Libri”, redacţia le-a 
fructificat incluzând în paginile revistei  semnături cu 
rezonanţă în cultura română cum ar fi: Fănuş Neagu, 
Gabriel Liiceanu, Nicolae Breban, Aura Christi, George 
Motoi, Ilie Tănăsache, Vasile Andru, Theodor Codreanu, 
Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru, Mircea Petean 
etc. Aducerea în atenţia comunităţii gălăţene, prin 
interviuri, a unor modele intelectuale cum ar fi Ştefan 
Iordache, Ion Caramitru, Victor Dumănescu, Marian 
Petcu, Ştefan Andronache, Nedelcu Oprea (ultimii doi 
fiind recunoscuţi directori de bibliotecă), este o preocupare 
permanentă a colegiului redacţional. Este de remarcat 
faptul că semnatarii materialelor dedicate activităţii de 
bibliotecă, cât şi cele dedicate colecţiilor sau 
personalităţilor sunt bibliotecari, iar colaboratorii locali şi, 
ocazional, cei din ţară (Bucureşti, Iaşi, Brăila, Cluj etc) sunt 
reprezentativi pentru diferite ramuri sau genuri ale 
publicisticii şi jurnalismului cultural. Versiunile în limbile 
franceză şi engleză, asigurate de Constantin Frosin şi, 
respectiv, Paula Măhălean, care apar alternativ începând 
cu numărul al doilea, disponibile în format electronic pe 
situl Bibliotecii www.bvau.ro/axislibri, au asigurat o arie 
largă de difuzare. Semnalări editoriale au fost realizate 
atât în presa românească  (”o oglindă culturală a 
Galaţiului” şi ”o autentică revistă de cultură, cu deschideri 
vaste, fără a neglija însă problemele profesionale”), cât şi 
în presa electronică a comunităţilor româneşti din Spania 
şi Germania (www.nouhorizont.com; www.agero-
stuttgart.de). Numărul 3/2009 publică ecouri din partea 
unor instituţii străine cum ar fi Academie Française – Jean 
Dutourd, Ministére de la Culture et de la Communication 
– Olivier Breuilly, Fondazione Europea Dragan – Chiara 
Righi şi Bradford University - Owen Heathcote ”toute 
bibliothèque s'enorgueillerait d'une telle publication”.

Începând cu numărul 5/2009 revista este primită în 
rândul membrilor Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi 
Editurilor din România (A.P.L.E.R), iar din 2010 devine 
membru al Asociaţiei Publicaţiilor din Europa (A.R.P.E.), 
beneficiind astfel de avantajul promovării reciproce, a 

susţinerii culturii scrise şi stimulării interesului de 
lectură. Pentru o mai bună segmentare a publicului ţintă şi 
evidenţiere a diversităţii tematice, începând cu numărul 
7/2010, conţinutul se structurează pe mai multe rubrici: 
Info-Biblio, Localia, Personalia, Eveniment, Reflecţii dialogice, 
Cutia de rezonanţă, Confluenţe culturale.

Salonul literar – un spaţiu al dialogului şi al 
botezurilor editoriale

Pe 9 septembrie 2009, ora 17:00, la Biblioteca „V.A. 
Urechia“, în Sala „M. Eminescu“ s-a organizat deschiderea 
inaugurală a Salonului literar „Axis Libri”; prin această 
manifestare cultural-artistică, biblioteca şi-a propus ca în 
fiecare zi de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: 
lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri de muzică şi poezie 
etc. 

În cursul anului 2009, au avut loc 15 ediţii ale 
Salonului literar „Axis Libri“, din care: 26 lansări de carte 
şi numeroase dezbateri şi manifestări. Au lansat cărţi Gh. 
Buzatu, Vasile Andru, Aura Christi, Mircea Petean, Atilla 
Balasz, Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Ion Lazu, Aurel 
Ştefanachi, Valentin Ajder, Viorel Chiurtu, Diana Vrabie, 
Claudia Partole. Dintre gălăţeni îi menţionăm pe Sergiu 
Tofan, Viorel Dinescu, Ivan Ivlampie, A.G. Secară, Violeta 
Ionescu, Dan Plăeşu, Petre Rău, Neculai Staicu-Buciumeni, 
Maximilian Popescu, Tudose Tatu, Anton Stanciu, 
Constantin Ardeleanu, Viorel Rotilă, Cristian Apetrei, 
Arthur Tuluş etc.

O primă temă interesantă de dezbatere a fost Cine 
suntem şi de ce scriem?. În 2010, Salonul literar a debutat cu 
dezbaterea Eminescu în actualitatea culturală românească, a 
continuat cu „Unirea şi Cuza“, o dezbatere cu prilejul 
împlinirii a 115 ani de la înfăptuirea Unirii, iar pe 28 
ianuarie 2010 a avut loc dezbaterea Caragiale şi lumea sa, 
dar şi aniversarea a 10 ani (120 de numere) de la apariţia 
revistei de atitudine în literatură, artă, politică şi social 
„Dominus“. O altă dezbatere care s-a bucurat de În 
repetate rânduri şedinţele sunt deschise de artişti 
profesionişti de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” sau de 
la Teatrul Muzical „Nae Leonard”. Astfel, au recitat din 
Eminescu sau din Nichita Stănescu actorii George Motoi, 
Ioana Citta Baciu, Ghorghe V. Gheorghe, Vlad Vasiliu, 
Vasile Dănilă ş.a. Din partea Teatrului Muzical „Nae 
Lonard” au susţinut recitaluri de voce şi pian solişti şi 
interpreţi de prim rang ai scenei. După un şir de lansări, 
luna martie a sosit cu aniversarea lui Nichita Stănescu şi 
dezbaterea Unirea Basarabiei cu România, iar luna mai a 
adus în atenţia auditoriului multiple alte evenimente: Ziua 
Independenţei, Ziua Europei, Ziua victoriei contra fascismului 
şi împlinirea a 20 de ani de la Podul de flori, comentate şi 
argumentate de membri ai Catedrei de istorie, împreună 
cu moderatorul dezbaterilor - prof. dr. Vasile Lica. 
Moderatorul frecvent al întâlnirilor este profesorul şi 
scriitorul Theodor Parapiru.

Editura Axis Libri – rădăcinile care filtrează noianul 
de lecturi

Scopul înfiinţării unei edituri a izvorât din necesitatea 
de a produce lucrări de specialitate, cât şi de a contribui la 
susţinerea actul cultural local. Despre publicaţiile proprii 
deja realizate, alături de revista „Axis Libri”, menţionăm 
câteva consideraţii: „Buletinul Fundaţiei Urechia“ (Anul 7, 
nr. 10) reuneşte contribuţii ştiinţifice şi culturale de 
remarcabilă calitate, aparţinând cercetătorilor din cadrul 
instituţiei şi unor colaboratori de prestigiu. Reluarea 
publicaţiei, după o întrerupere de 11 ani, atestă un 
potenţial spiritual admirabil în spaţiul gălăţean.“ (Zanfir 
Ilie, director Biblioteca „V.A. Urechia“). „S-a dorit ieşirea 
din forma stereotipă a unui astfel de volum, astfel încât 
informaţiile biobibliografice să se împletească în mod 
fericit cu materialul vizual, o cercetare intensă fiind 
realizată pentru depistarea portretelor şi fotografiilor ce 
aduc un plus de valoare acestei lucrări.“ (Camelia 
Toporaş, Argument, Oameni în memoria Galaţiului, p. IX). 
În 2009 s-a editat şi un scurt ghid bilingv al bibliotecii, iar 
în 2010 se va edita Ghidul turistic al oraşului Galaţi, ediţia a 
II-a revizuită şi adăugită a Monografiei Bibliotecii „V.A. 
Urechia”, realizată de Nedelcu Oprea ş.a. Alte volume 
editate aparţin scriitorilor gălăţeni (remarcăm: Scriitori 
gălăţeni pe înţelesul tuturor, de A.G. Secară, Sărbătorile 
antichităţii, de Violeta Ionescu, Dialoguri socratice, de Viorel 
Dinescu, Dicţionar de expresii celebre, de Theodor Parapiru). 

Editura “Axis Libri” a participat pentru prima dată cu 
standul propriu de carte la Târgul Naţional de Carte 
“Gaudeamus-carte de învăţătură”, 26 - 27 noiembrie 2009, 
Bucureşti.

La Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Gura 
Humorului, 21-24 aprilie 2010, unde Biblioteca “V.A. 
Urechia” şi-a prezentat oferta la standul din cadrul 
competiţiei “Promolib”, bibliotecarilor Filialei Galaţi li s-a 
acordat Diploma de merit pentru întreaga activitate 
editorială.

Emblema editurii – rădăcinele fibroase care ilustrează 
şi coperata revistei “Axis Libri”, apare şi pe copertele 
cărţilor tipărite simbolizând întoarcerea la fundamentul 
culturii scrise – cartea - ca alternativă sănătoasă la 
tentaţiile căilor facile şi ale produselor subculturale 
actuale. De aici şi sloganul campaniei de promovare a 
lecturii defăşurată pe toată durata târgului: Să ne 
reîntoarcem la lectură! 

“Axis Libri” sau simbolul 
rezistenţei prin cultură al 
Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaţi 

Aurel ŞTEFANACHI
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O pură întâmplare a făcut ca să-mi cadă în mână 
o recenzie asupra unui studiu scris de Richard 
Dawkins, un adevărat scandal pentru unii, iar 
pentru alţii un adevărat eliberator de conştiinţe, cum 
îi place lui să se prezinte. Este vorba despre o carte 
relativ recentă intitulată în mod jignitor Dezamăgirea 
de Dumnezeu şi care aparţine englezului R. Dawkins, 
actualmente este una din personalităţile cele mai 
controversate în câmpul ştiinţific, iar cărţile sale sunt 
de multă vreme un adevărat beststeller, mai ales în 
lumea anglo-saxonă. Este un scriitor deosebit de 
prolific, fiind cunoscut în lumea academică anglo-
saxonă ca având scrise nouă studii, după cum 
urmează: The Selfish Gene (1976, 2nd Ed 1989), The 
Extended Phenotype (1982), The Blind Watchmaker 
(1986), River Out of Eden (1995), Climbing Mount 
Improbable (1996), Unweaving the Rainbow (1998), A 
Devil's Chaplain (2003), The Ancestor's Tale (2004) and 
The God Delusion (2006). Traducerea românească cu 
Dezamăgirea de Dumnezeu aparţine autorului acestui 
articol. Originalul a apărut desigur în limba engleză: 
The God Delusion, iar în limba germană a fost tradusă 
cu Der Gotteswahn şi apărută un an mai târziu în 
2007, la editura Ullstein din Berlin. Această din urmă 
carte, în traducerea germană, va servi în partea a 
doua a acestui material unic în felul său, să ne 
pronunţăm aducând unele consideraţii asupra 
conţinutului de-a dreptul hazardant. Este posibil ca 
Dumnezeu să nu existe? Dacă ar fi aşa, ar însemna 
cu adevărat o dezamăgire!

Dawkins a acoperit un câmp vast de cunoştinţe 
fiind zoolog şi antropolog, biolog dar şi un studios în 
problemele arzătoare şi un scriitor de literatură 
popular-ştiinţifică. Dawkins este un om de ştiinţă, 
care din capul locului s-a declarat a fi un ateu 
convins şi militant. În această postură, Dawkins este 
unul din membrii de vază al centrului ateist de la 
Minneapolis (SUA), unde îşi aduce contribuţia sa 
fără nici un ocoliş şi în mod constant. Acest congres 
este cunoscut pentru spiritul său puternic anticreştin 
şi la care iau parte atei din toată lumea. În viaţa şi 
pentru conştiinţa sa, el nu acordă lui Dumnezeu nici 
un spaţiu oricât de mic ar fi el, căci Dumnezeu, aşa 
cum vom vedea mai departe pe parcursul 
prezentului articol, nu ocupă nici fel de spaţiu sau 
moţivaţie deosebită în viaţa sa. Acest lucru este fără 
îndoială o povoară apăsătoare sau, poate chiar şi un 
destin necruţător care în loc să-i elibereze conştiinţa, 
i-o apasă şi mai puternic fiind din persoana lui un 
căutător continuu al divinului. Viaţa este plină de 
mistere care pot deveni uşor o autoamăgire, iar 
justificările pe care le aduce Dawkins la această 
problematică deosebit de dificilă şi anevoioasă, 
ridică la rându-i, alte şi alte întrebări existenţiale. 
Viaţa nu poate fi formată numai din întrebări, ea 
trebuie să primească şi răspunsuri la multele  
întrebări fundamentale ale vieţii. Altcumva viaţa nu 
ar fi decât o continuă fugă de propria-i răspundere, 
ea n-ar fi un nonsens. 

Pe de altă parte, este adevărat că pretutindeni în 
lumea a slăbit sentimentul religios lăsând loc 
fundamentalismului de ori ce culoare. Este tot atât 
de adevărat că actualmente, Europa trece şi ea 
printr-o criză religioasă profundă şi fără precedent, 
însă din punctul de vedere creştin totul este pasager. 
Dumnezeu nu-şi poate părăsi poporul pe care el 
însuşi l-a creat şi l-a purtat prin istorie! La capătul 

tunelului se întrevede o mică lumină, este speranţa 
noastră, ea însă va deveni într-o zi mare. Acesta este 
regula vieţii! Trebuie să avem curajul să căutăm cu 
speranţă! Dawkins este un om ca toţi oamenii şi 
totuşi este atât de tranşant în declaraţiile sale, ”sunt 
un ateu convins!” Pentru unii, din păcate, viaţa se 
blochează acolo unde ea de fapt începe să aibă un 
sens! Viaţa îşi descoperă tainele sale încetul cu 
încetul celui ce caută un răspuns şi nu pierde 
speranţa niciodată. Ar fi mult mai uşor, dacă noi 
înşine ne-am hotărî singuri destinul? Oare şi în acest 
caz am fi mulţumiţi cu adevărat? Fireşte că nu, 
personal mă îndoiesc! 

Dawkins s-a născut în oraşul Nairobi, capitala 
Keniei, la 2 martie 1941, dintr-o familie de englezi 
stabiliţi temporar pe pământul african din motive de 
căutare de muncă. Tatăl său, militar de profesie, s-a 
transferat în Africa în timpul celui de al II-lea război 
mondial, dar au revenit la timp în Marea Britanie 
împreună cu întreaga sa familie. Fiul său, Richard, a 
studiat mai întâi la Oxford, o universitate a cărui 
prestigiu este recunoscut în toată lumea. Aici 
Dawkins a făcut examenul de licenţă în anul 1962, 
înscriindu-se în continuare la doctorat în biologie cu 
etnologul de origine olandeză, Prof. Nikolas 
Tinbergen. Aşa cum obişnuiau tinerii contemporani 
cu Dawkins, care doreau cu tot dinadinsul să-şi 
aprofundeze studiile, plecă pentru un timp în Statele 
Unite ale Americii, unde între anii 1967 şi 1969 
funcţionează ca asistent în cadrul facultăţii de 
zoologie al Universităţii din Berkeley (California), o 
altă universitate de a cărui renume nu avem nici un 
motiv să ne îndoim. Reîntors în Marea Birtanie, 
Dawkins îşi reia calea universitar devinind în anul 
1970 profesor titular, adică lecturer, la celebrul New 
College al Universităţii din Oxford. În anul 1992, se 
căsătoreşte, pentru a treia oară, cu actriţa Lalla 
Ward, căreia Dawkins îi datorează foarte mult. Ea a 
fost aceea care s-a ocupat în de-aproape de 
selecţionarea imaginilor necesare pentru cărţile sale 
cele mai importante. A făcut aceasta cu mult gust şi 
pricepere, ceea ce pentru Dawkins a fost un lucru 
deosebit de important. Dat fiind că în activitatea sa 
deosebit de bogată, a atins, în egală măsură, 
probleme atât din domeniul filozofiei, cât şi al 
teologiei, de cele mai multe ori în opoziţie totală cu 
învăţătura tradiţională a Bisericii, este oportun să 
menţionez pe scurt poziţia sa în domenii 
fundamentale şi deosebit de importante pentru 
clarificarea poziţiei sale ca om al ştiinţei. 

Cea mai confuză idee şi care ar rămas nelămurită 
de Dawkins este excluderea totală şi voită al lui 
Dumnezeu din calculul său numit ştiinţific. El se 
îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu în mod direct 
demonstrând imposibilitatea existenţei sale cu 
ajutorul ştiinţelor naturii. R. Leinfelder, directorul 
general al muzeului de Ştiinţe Naturale din Berlin a 
declarat următoarele, ceea ce este foarte important: 
”Ştiinţa trebuie să se limiteze la acesta, adică, la ceea 
ce ea poate cu adevărat să analizeze. Ştiinţa nu are 
dreptul să treacă mai departe!” Cu alte cuvinte, 
ştiinţa trebuie să-şi recunoască limitele sale fără a 
trece la enunţarea unor ipoteze greu sau imposibil 
de urmat, cel puţin pentru moment. În egală măsură, 
trebuie să recunoaştem că sunt ăncă multe mistere 
ale naturii încă de clarificat. Omul este doar un 
căutător! De fapt, întotdeauna au existat dispute 
între ştiinţă şi religie, însă cu răbdare şi cu respect 
reciproc, s-au găsit întotdeauna o cale de împăcare 
între cele două. De fapt, este o opinie comună 
actualmente între teologi şi oameni de ştiinţă. 
Dawkins este de părere că ”hipostaza lui Dumnezeu 
este pur şi simplu o hipostază de ştiinţă asupra 
universului, care ar putea fi analizată doar sceptic ca 
şi ori care altele”, răspunde Dawkins apelând la 
celebra parabolă cu ”cana de ceai” a lui B. Russell. În 
această gândire oarecum surprinzătoare, în formă de 
spirală, se roteşte nebuneşte în univers celebra ”cana 
de ceai” încât şi cele mai puternice telescoape nu 
sunt în măsură să-i sesizeze mişcările. Voi reveni mai 
în amănunt pe parcursul prezentului articol la acest 
exemplu clasic cu ”cana de ceai” a lui Russell. Prin 

acesta, Dawkins şi-a atras mulţi adversari, chiar şi 
din rândul colegilor săi, căci a trecut limitele bunului 
simţ. Dawkins devine, în ciuda tuturor evidenţelor, 
un adept consecvent al evoluţionismului exclusivist 
respingând sub ori ce formă s-ar prezenta 
creaţionismul biblic şi implicit existenţa lui 
Dumnezeu-Creatorul. Dumnezeu nu există şi nici nu 
poate exista pentru Dawkins, chiar şi sub forma unor 
discuţii cu caracter pur informativ! 

Dawkins a fost cooptat membru al unor al unor 
societăţi care corespondeau punctului său de vedere. 
Astfel, el se numără printre susţinătorii înfocaţi al 
proiectului ce se ocupă de maimuţe, intitulat: Marele 
Maimuţe Antropomorfice. Acest proiect avea drept 
scop să extindă şi la primatele antropomorfice 
principalele drepturi dobândite de ale om. Prima 
operă a lui Dawkins, evident cu caracter ştiinţific, a 
fost Genul egoist Titlul originalul în limba engleză 
este: The Selfish Gene, (University Press) şi a apărut la 
Oxford, în anul 1976. Această carte a fost publicată 
pentru prima oară în anul 1976, iar câţiva ani mai 
târziu, în 1989, apare cea de a doua ediţie revizuită. 
Este primul său mare succes de răsunet în domeniul 
teoriei evoluţioniste exclusiviste. Acest lucru l-a 
ajutat să ocupe catedra de Public Understanding of 
Science al Universităţii din Oxford în anul 1975, iar 
doi ani mai târziu, în anul 1977, este ales membru al 
Royal Society of Literature. În anul 2001 devine şi 
membru al râvnitei Royal Society. Dawkins devine 
membru şi al unei alte societăţi numite British 
Skeptics Society. Este vorba despre o societate care a 
fost înfiinţată de câţiva voluntari în materie pentru 
promovarea unor raţionamente ştiinţifice dar, în 
acelaşi timp, şi sceptice, ca şi a diferitelor organizaţii 
britanice, pentru promovarea unei gândiri umaniste 
şi atee, precum şi pentru promovarea unei 
secularizări cât mai rapide în Marea Britanie. R. 
Dawkins aparţine creatorilor de opinii cunoscut în 
Marea Britanie sub numele de ”mişcărea de la 
Bright”. Era mediul în care Dawkins se simţea în 
largul său dorindu-şi de multă vreme să activeze 
într-un asemenea instituţii. Era tot ce-şi putea dori 
Dawkins iar porţile succesului erau deschise deja de 
pe acum. 

În viziunea sa, Dawkins pleacă de la un plan 
global evoluţinist şi bine definit, în sensul că 
subiectul principal al selecţiei naturale, care conduce 
însuşi întreg procesul evolutiv, se identifică în gene şi 
nu în organismul individual. ţine chiar să afirme 
textul: ”unitatea fundamentală a selecţiei şi deci a 
egoismului, nu se găseşte nici în specie, nici în grup 
şi nici, în sensul mai strict, în individ, ci în gene, care 
este unitatea eredităţi!” Avea să afirme Dawkins în 
opera sa intitulată Genele egoist (cap. 1, pag. 13-14). 
Cu alte cuvine, singura forţă motrice în configuraţia 
propusă de Dawkins este gene-le, care constituie o 
afirmaţie mai mult decât hazardată şi deosebit de 
periculoasă prin urmările sale datorită spiritului său 
exclusivist. Motivele principale invocate de Dawkins 
nu se referă în nici un caz la selecţia grupului 
respectiv. Refuzată de majoritatea biologilor în 
momentul publicării studiului său, cât mai ales 
datorită introducerii unei viziuni noi despre 
înţelegerea conceptului de evoluţionism aşa cum a 
fost această teorie enunţată cu mult înainte de către 
Darwin însuşi. De aceea, punctul de vedere al gene-
lui egoist prevalează pe acela al individu-ului egoist. 
Pe scurt, avem de a face cu un instrument pur şi 
simplu cerebral şi eminamente intelectual, care ar 
facilita doar înţelegerea şi vizualizarea proceselor 
evolutive. Conştiinţa că gene-le acţionează în ori ce 
mod posibil cu scopul evident de a supravieţui, chiar 
şi cu preţul ca omul să devină un adevărat ”vehicul”. 
Este edificator să-l cităm din nou pe Dawkins în 
concluzia sa din introducerea cu caracter etic, pe care 
el a intitulat-o în mod enigmatic şi existenţial: 
”maşini de supravieţuit, robot orbeşte programat 
pentru a conserva acele molecule egoiste cunoscute 
cu numele de gene-le.” 

În schimb, în capitolul I, din studiul deja citat mai 
sus, Dawkins, ca de fiecare dată, îşi pune următoarea 
întrebare: ”pentru ce există oamenii?” La care tot el 

De ce nu există Dumnezeu? 
 Tezele provocatorii ale lui Richard Dawkins (I) 

”Eu sunt un adversar al religiei.
Ea ne învaţă că pentru a fi fericiţi,

 nu trebuie să înţelegem această lume!”
Richard Dawkins

Vladimir PETERCĂ 

cultura   religie    filosofie
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oferă următorul răspuns: ”şi egoismul, şi altruismul 
se explică prin legea fundamentală al gene-lui egoist.” 
În ciuda acestei afirmaţii destul de ambigue, 
Dawkins vehiculează ideea că intenţia lui nu ar fi 
aceea de a face propagandă la un anumit tip de 
moralitate liberală bazată pe legea gene-lui, ci ar fi cu 
totul alta, aceea de a oferi o cheie de lectură a 
evoluţionismului exclusivist. Cu alte cuvinte, la 
acesta se referă lumea de azi dar şi omul 
contemporan, susţine Dawkins care era convins că 
”atât filozofia, cât şi materiile aşa numite umaniste, 
erau învăţate ca şi cum Darwin nu ar fi existat 
niciodată.” Afirmaţiile lui Dawkins au prilejuit 
multe discuţii care au fost purtate pe această temă, în 
special în lumea morală şi etică, care prin natura lor 
erau deosebit de sensibile şi, într-o oarecare măsură 
ipotetice chiar şi în de lumea academică de astăzi. 
Părerea lui rămâne doar o simplă ipoteză de lucru şi 
care are nevoie de multe argumente şi mult timp de 
reflectat înainte de a fi lansată atât în câmpul 
teologiei, cât şi al ştiinţei. 

Cât priveşte problemele de natură teologică cu 
implicaţiile lor multiple şi delicate prin însăşi natura 
lor, Dawkins rămâne rece şi implacabil în opiniile 
sale. El atacă totul cu multă virulenţă, de exemplu 
anumite subiecte care sunt de multă vreme acceptate 
de toţi. Dawkins nu a fost niciodată un teolog 
propriu zis, ci un defăimător şi un calomniator al 
teologiei. Îi plăcea nespus de mult să caute conflicte 
de dragul conflictelor, chiar şi acolo unde ele nu 
erau, sau dacă erau totuşi Dawkins le exagerează 
pur şi simplu. Aşa era moda aproape la toţi colegii 
lui de breaslă, iar pentru a simplifica lucrurile, el se 
declară încă de la început un ateu convins şi militant. 
Acest lucru nu-i oferea deloc, cum spera el, mai 
multă autoritate întru-un domeniu şi aşa destul de 
complicat şi delicat. Este suficient să răsfoim ultima 
sa carte, Dezamăgirea lui Dumnezeu, ca să ne 
convingem şi mai mult de acest lucru. 

Dawkins nu a făcut niciodată un secret, el s-a 
mândrit întotdeauna cu acest titlu de ateu. Prin 
urmare, el este membru de onorare al National 
Secular Society şi vicepreşedinte al unei alte societăţi 
şi care, pe numele ei adevărat, se numeşte British 
Humanist Assosiation. Este totodată un susţinător 
tenace al unei alte asociaţii, la care, se pare, că ţinea 
nespus cel mai mult: Humanist Society of Scotland. În 
articolul său intitulat ”Viruşii minţii”, apărut în anul 
1993, articol în care lansează o altă expresie 
remarcabilă şi care i-a adus multă notorietate printre 
oamenii de ştiinţă, este expresia ”bolnav în 
credinţă”. Desigur, merită să dăm mult mai multă 
atenţie acestei expresii, dar vastitatea temelor atinse 
de Dawkins nu ne permit acest lucru. Citez aici 
părerea unui coleg de al său, omul se ştiinţă Steven 
Weinberg, premiul Nobel pentru la fizică, care scria 
despre ultimul studiu al lui Dawkins următoarele: 
”Răspândirea toleranţei religioase furnizează 
slăbirea unei anumite siguranţe religioase. Marea 
majoritate a grupelor de creştini au învăţat că din 
punct de vedere istoric nu există mântuire în afară 
de credinţa în Cristos. Dacă tu eşti sigur că cel care 
nu are această credinţă, este destinat să petreacă 
toată veşnicia în iad, atunci a răspândi această 
credinţă sau să suprimi necredinţa multora, ar 
însemna în mod logic să elimini cauza cea mai 
importantă din lume, mult mai importantă decât 
orice virtute laică, cum ar fi toleranţa religioasă.” S-a 
vehiculat ideea că teoria în legătură cu aşa numitul 
mem este în măsură să poată explica fenomenul 
religios, precum şi toate caracteristicile ulterioare 
comune cu marile religii ale lumii. În studiul citat 
mai sus, Dawkins introduce un concept nou, pe care 
îl numeşte gene ca unitate fundamentală al 
procesului de selecţie, care foloseşte corpul ca ”o 
maşină de supravieţuit”. Analog cu conceptul de gene, 
Dawkins, în anul 1976, îşi îmbogăţeşte vocabularul 
său de specialitate cu un al doilea concept, cel de 
mem. De fapt, în gândirea lui Dawkins, mem-ul nu 
este altceva decât în cadrul dezvoltării culturale, 
ceea ce sunt gene-le în cadrul dezvoltării biologice. 
Exemple de meme pot fi: melodii, gândirii de tot 

felul, cuvinte cheie, etc. Acestea se răspândesc prin 
mutaţii, sau prin selecţii, exact ca şi în cazul gene-lor 
de mai sus. Aşa avem, de exemplu, ideea că cei 
necredincioşii vor sfârşi prin aceea că vor fi pedepsiţi 
de Dumnezeu la sfârşitul vieţii. În toate scrierile sale, 
Dawkins a apărat consecvent şi cu toată puterea 
asemenea teorii, evident interpretării evoluţioniste şi 
exclusiviste împotriva unor concepte conţinând idei 
deviaţioniste de la principiile sale, pe care le 
considera din capul locului ca având dreptate. Pe 
scurt, Dawkins s-a impus foarte repede pe piaţa 
mondială de specialitate ca un ateu convins şi 
militant. 

Ar fi oportun să vedem în continuare care au fost 
punctele critice mai importante care s-au acumulat 
pe adresa lui Dawkins în urma atitudinii sale 
intransigente şi fără nici un compromis. Poate ar fi 
fost necesar să se adopte o atitudine mai 
reconciliantă faţă de Dawkins revizuindu-şi anumite 
teze ale sale. De aceea, critica la adresa lui Dawkins a 
fost dură din capul locului. Unii oameni de ştiinţă 
chiar au mers până acolo şi s-au dezis pur şi simplu 
de ideile sale fundamentaliste în materie religioasă. 
Dawkins nu admitea nici o cale de mijloc, deci nu 
admitea discuţia constructivă. Este cunoscută 
această atitudine a sa faţă de unele atacuri polemice 
deosebit de virulente împotriva ori cărei formă de 
manifestare religioasă. Întreaga atitudine a sa se 
datorează principiilor sale făcute cunoscute în 
dezbaterile publice, unde se contura tot mai mult 
ideea că şi oamenii de ştiinţă acţionează la fel de 
dogmatic şi de intolerant cu şi cei ce nu împărtăşeau 
acele idei. Într-un cuvânt, ceeea ce a învăţat el cu 
tenacitate de-a lungul vieţii, aceleaşi lucruri, de fapt, 
le culegea Dawkins aici şi acum. Cât de trist este 
acest fapt! 

În al doilea rând, au fost aduse, cum era de 
aşteptat, din diferite părţi  numeroase critici la tezele 
sale în materie de biologie. Cel mai mult a fost 
criticat conceptul de mem văzut în contextul său 
religios. Trebuie plecat de la ideea, că ne aflăm cu 
toţii pe un teren nesigur şi care se cere să fie 
aprofundat şi cercetat în amănunţime şi nici într-un 
caz doar, pur şi simplu, enunţat. Cunoştinţele sale 
care lipsesc, mai ales, în domeniul funcţiei şi 
structurii creierului uman sau poziţia lui Dawkins 
referitoare la mem, pusă faţă-n faţă cu cea de gen este, 
de asemenea, pusă sub semnul întrebării şi deci al 
dubiului. Ori câtă pasiune şi ori câtă forţă de 
convingere ar avea Dawkins, un lucru trebuie salvat 
cu ori ce preţ, etica şi problemele de ordin moral, 
care decurg din aceste date. Desigur, totul rămâne 
doar o ipoteză de lucru, dar nici într-un caz o 
analogie deja dovedită. În plus, trebuie spus că unii 
teologi sau filozofi, mai ales cei din şcoala de la 
Oxford, i-au reproşat lui Dawkins lipsuri de neadmis 
în formaţia sa teologică de bază, precum şi abuzuri 
exagerate în autoritatea sa faţă de oameni de ştiinţă 
renumiţi pentru critica religii. Cu alte cuvinte, 
Dawkins traduce imaginea lumii care provine din 
partea unor fundamentalişti religioşi şi, pe deasupra, 
intransigenţi faţă de toţi creştini de bună credinţă. 
Prin acesta, el nu face altceva decât să ignore pur şi 
simplu paleta largă de imaginii ale lumii din spaţiul 
înconjurător. De asemenea, trebuie să se ţină cont, 
măcar cu titlul informativ, şi de oameni religiei, de 
oamenii care un un crez în viaţă, indiferent de 
provenienţa sau apartenanţa lor la o confesiune sau 
la alta. Când este vorba de sentimentul religios, nu 
ne putem să ne jucăm cu judecăţile oamenilor, căci 
întotdeauna este loc şi de o surpriză. Omul este un 
căutător şi un gânditor din firea sa! Tocmai pentru 
acest motiv trebuie să fim atenţi de două sau mai 
multe ori, atunci când este vorba de teme atât de 
delicate şi cu implicaţii atât de mari. Nicăieri omul 
nu poate fi mai uşor jicnit, decât în interiorul său; 
este vorba despre sentimentul său religios la care are 
dreptul fiecare. Noi nu avem dreptul să împărţim 
lumea între buni şi răi, între cei ce ne aprobă ideile şi 
cei care împărtăşesc alte opinii. Doar un exemplu aş 
voi să aduc aici o veste absolut surprinzătoare de la 
începutul lunii decembrie 2007, când a fost făcut 
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cunoscut pe canalele informative, că procuratura din 
Istambul, din cauza ofensei făcută în mod public în 
ceea ce priveşte valorilor religioase în cartea sa 
Dezamăgirea de Dumnezeu, a reluat cercetările 
împotriva editorului turc al lui Dawkins. În ultima 
vreme, în mod cu totul surprinzător, începând din 
anul 2007, a apărut seria intitulată ”Duşmanii 
raţiunii”, în care Dawkins scrutează şi alte domenii 
mai puţin cunoscute, alunecând pe panta 
esoterismului şi a medicinii alternative în căutarea sa 
de noi căi şi mijloace prin care să-şi facă cu ori ce 
preţ un nume de mare studios. Sosesc şi altfel de 
veşti, le-aş numi pozitive, de exemplu, magazinul 
Prospect în anul 2005, notează că Dawkins a fost ales 
cel de al treilea dintre cei mai importanţi intelectuali 
în viaţă, adică după Noam Chomsky şi Umberto Eco, 
iar magazinul Time îl consideră printre primii o sută 
de oameni dintre cei mai influenţi ai lumii actuale.

În sfârşit, ar fi de văzut şi premiile pe care 
Dawkins le-a primit în decursul vremii de la diferite 
foruri ştiinţifice recunoscute de toţi. Ele sunt de-a 
dreptul impresionante! Mai întâi Dawkins a primit 
titlul de doctor honoris causa al următoarelor 
universităţi: Universitatea din Westminster, 
Universitatea din Durham, Universitatea din 
Kingston de pe Hull, Universitatea Deschisă şi 
Universitatea din Bruxelles. Datorită studiilor sale 
popular-ştiinţifice, Dawkins a fost răsplătit cu 
diferite premii literare. Astfel, în anul 1987 a primit 
premiul literar din partea Royal Society of Literature 
Award, iar în acelaşi an a mai primit un alt premiu, 
cel acordat de Los Angeles Times. În anul 1990 a 
primit premiul Michael Faraday Award al Royal 
Society, iar în 1994 premiul Nakayama. Şirul 
premiilor primite de Dawkins a continuat cu 
premiul internaţional Cosmos Prize for Achievement in 
Human Science, iar în anul 2001 premiul Kistler Prize. Şi 
în Germania, Dawkins a primit în anul 2005 din 
partea fundaţiei Alfred Töpfer premiul Shakespeare. De 
asemenea, în octombrie 2007 a primit premiul 
fundaţiei Giordano Bruno acordându-i-se şi premiul 
Deschner în valoare de 10.000 de euro. Şi în sfârşit, în 
anul 2003, a primit premiul poate cel mai drag lui 
Dawkins intitulat: Atheist Alliance International 
”Richard Dawkins Award”. În motivaţia scrisă cu 
prilejul acestui premiu putem citi următoarele 
cuvinte: 

”Premiul ”Richard Dawkins Award” va fi înmânat 
în fiecare an pentru a onora un ateu convins, a cărui 
contribuţii au promovat conştiinţa publică a filozofiei 
de viaţă ateistă; că prin intermediul scrierilor sale 
susţine o mai mare cunoştinţă ştiinţifică ateistă; că prin 
exemple şi fapte sale răspândeşte acceptarea filozofiei 
ateiste şi, în plus, prin atitudinea publică care 
reflectează filozofia de viaţă ateistă fără compromisuri 
ale Dr. Richard Dawkins!” 
Motivaţia de mai sus este mai mult decât 

evidentă. Cu prilejul prezentării ultimei sale cărţii: 
Dezamăgirea de Dumnezeu, Dawkins a declarat 
următoarele, care pentru noi, cei de bună credinţă, 
sunt cuvinte care au o valoare mai importantă decât 
un simplu semnal de alarmă. Aceste cuvinte sunt o 
adevărată provocare: ”Credinţa într-o putere 
supranaturală nu poate să constituie o bază pentru 
înţelegerea lumii şi nici o explicaţie în ceea ce 
priveşte originea ei. Noi nu avem nevoie de absolut, 
nici o religie, pentru ca să umplem universul şi 
viaţa!” Chiar aşa să fie?! 

De fapt, cu aceste cuvinte ale lui Dawkins am 
păşit în partea a doua a articolului nostru, în care se 
prezintă cu noi şi virulente atacuri, mai furibunde şi 
cu noi viziuni atee despre lumea înconjurătoare şi 
despre viaţa de fiecare zi. Dawkins rămâne 
consecvent principiilor sale din totdeauna afirmând, 
nici mai mult, nici mai puţin, că: ”toate religiile sunt 
absolut egale: religia înseamnă înainte de toate 
sentimentul vinei cu zile de sărbătoare diferenţiate”, 
scria Dawkins fără să aducă nici un argument pe 
măsura afirmaţiei sale. Cu alte cuvinte, sunt puşi din 
punct de vedere filozofic în faţa unui curent de pur 
relativism sau egalitarism, pentru că toate religiile 
sunt egale, fără a trece la un discernământ clar în 
cele afirmate de Dawkins. 

cultura   religie    filosofie
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2uniformă (a), deoarece s = at  / 2. Observăm astfel că 
derivata în sens Cauchy sau Fréchet induc modele 
diferite ale continuumului spaţio-temporal. 

Însă noi putem impune o anumită disciplină a 
proprietăţilor, considerând spaţiul ca fiind simetric, 
multidirecţional şi analitic. Prin comparaţie, timpul 
poate fi asimetric şi unidirecţional. Construind timpul 
în corelaţie cu spaţiul l-am putea denumi tot analitic; 
dar, construindu-l în opoziţie cu spaţiul (ceea ce pare 
la fel de probabil), l-am putea defini sintetic. 

Vom reaminti doar două accepţii ale „realităţii 
fizice”: 1) spaţiu de rezistenţă senzorială la 
fenomenele naturii (Basarab Nicolescu, 2002); 2) 
tensiune (în primul rând senzorială) manifestată între 
subiectul cunoscător şi obiectul cunoscut (punctul de 
vedere al mecanicii corpuscular-ondulatorii). Se poate 
glosa şi pe baza lemei lexicale „res” (lucru). 
„Realitatea fizică” se mai poate numi şi „senzorială”, 
deoarece este percepută, într-o impresionantă 
tradiţie, prin sistemul senzorial. Printr-un asemenea 
„truc mental” putem suprapunem timpul fizic peste 
cel psihic, în ciuda faptului că la fiinţa umană se 
vorbeşte mai ales de „o percepţie logaritmică a 
timpului” (Solomon Marcus, Timpul, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1985), rezultat care concordă cu 
mai mult decât seculara lege a senzaţiei Weber-
Fechner (de la numele fiziologului Ernst Heinrich 

Weber şi al fizicianului Gustav Fecher). În legea 
Weber-Fechner, intensitatea psihologică  a 
semnalului senzorial este proporţională cu logaritmul 
intensităţii fizice  a aceluiaşi semnal.

Ca idee, virtualul George Ceauşu, cel de la 64 de 
6ani (= 2 ) – virtual pentru că nu am încă 64 de ani–, 

percepe timpul de patru ori mai „condensat” decât 
4GC atunci când acesta avea 16 ani (= 2 ). Lucrul se 

întâmplă dacă logaritmul ar fi luat în baza 2; însă 
Solomon Marcus, în sursa citată, pledează pentru 
logaritmi în baze mai mici decât doi, ceea ce face ca 
această „condensare” să fie mai puternică. În orice 
caz, cei aproape zece ani pe care GC i-ar mai avea de 
trăit până la 64 de ani se vor scurge în mintea lui de 
cel puţin patru ori mai rapid decât în mintea 
adolescentului de la 16 ani. Frumoasele vremi în care 
GC avea şi timp (uneori enorm!) să se plictisească nu 
se vor mai întoarce vreodată.

Se pare că legea nu acţionează şi pentru mintea 
copilului (sub 18 ani), deoarece până la această vârstă 
se produce învăţarea sui generis a gândirii şi 
limbajului, când timpul mental admite nenumărate 
bifurcaţii, sesizând uneori „constelaţii de 
evenimente” care îi dau un aspect multidimensional, 
aflat în preajma percepţiei spaţiului (percepţie care se 
formează mai timpuriu). Noţiunile temporale se 

Spaţiu simetric, timp 
logaritmic

literaturile imaginarului

Pagină realizată de George CEAUŞU

Adesea, „realitatea” se transcrie neglijent prin 
„existenţă”, adică fi-re – infinitivul lung al lui „a fi”. 
Printr-o lungă tradiţie filosofică, firea a devenit natură, 
iar existenţa, Fiinţă, un fel de a subzista. Spre 
deosebire de scriitor, filosoful poate începe cu 
oferirea sa drept ofrandă pe altarul existenţei: o 
existenţă orientată spre un adevăr esenţial aflat în 
câmpul artelor, al ştiinţei sau al religiei – dând astfel 
timpului o denotaţie culturală destul de vagă. Însă, 
pe cei care se grăbesc să spună că timpul este o 
simplă figură de stil sau un concept de-a dreptul 
imaginar, îi invităm să se uite la ceasurile lor 
imaginare măcar o dată pe zi (imaginară) într-o lună 
(imaginară) ş. a. m. d. 

În loc să contestăm existenţa timpul real, cred că e 
mai profitabil să recunoaştem şi existenţa unui timp al 
universului, care, într-o bună măsură, este chiar 
imaginar! Oricât ar fi de dotat observatorul uman 
pentru percepţia universului, nu putem să nu 
constatăm diferenţa de scară de mărime între timpul 
universului şi timpul foarte restrâns al existenţei 
umane. Chiar dacă am substitui omul cu întreaga 
umanitate şi tot nu ne-am putea apropia de timpul 
existenţei universului, care poate fi doar imaginat. 
(Multi-versul complică şi mai mult lucrurile.) 

Au trecut acele timpuri frumoase când un 
vizionar ca Protagoras îşi permitea să spună că „omul 
este măsura tuturor lucrurilor; a celor ce sunt, cum că 
sunt; a celor ce nu sunt, cum că nu sunt”. Pentru 
Protagoras, Soarele se învârtea în jurul Pământului 
iar Pământul era rotund, „deoarece este creat de zei 
iar zeii nu puteau să-i dea decât forma perfectă” – aşa 
cum argumenta Pitagora. Nu mai vorbesc de alţi 
cetăţeni ai Terrei pentru care pământul era plat ca o 
spinare de elefant gigantic sau de broască ţestoasă. Şi 
de alţi cetăţeni ai Terrei anilor '70 sau '80 din secolul 
abia trecut care încă mai credeau în teoria universului 
staţionar! Între aceşti iluştri cunoscători mă aflam şi 
eu; până când noile observaţii astrofizice ne-au 
furnizat viziunea unui univers inflaţionist, în care se 
creează materie! „Se sparie gândul”, vorba 
cronicarului, numai încercând să concep că, că de 
câteva zile, de când scriu la acest eseu, universul s-a 
dilatat în fiecare secundă cu o fracţiune semnificativă 
din viteza luminii! 

Universul a devenit pentru omenire un butoi al lui 
Diogene în care plutim tot mai izolaţi de „universul 
locuit”, până când, din întâmplare, efluviile timpului 
vor aduce spre noi un alt butoi locuit de o civilizaţie 
la fel de izolată. Şi trebuie să ne ciocnim de acel butoi 
cât încă mai durează dilatarea universului, pentru că, 
se pare, „inteligenţa cosmică” nu are condiţii să se 
dezvolte în fazele de contracţie a universului. 

Mai prozaice, ştiinţele naturii vor să ajungă la un 
consens Pentru accederea la timpul fizic, ne vom 
raporta la concepţia lui Ilya Prigogine (1992), în 
viziunea căruia timpul termodinamic este cel 
direcţionat spre creşterea dezordinii, timpul 
cosmologic este cel în direcţia căruia universul se 
dilată iar timpul psihic aparţine conştiinţei noastre. 
Dacă admitem liniaritatea timpului ca ipoteză de 
bază, atunci putem pune semnul identităţii între 
timpul cosmologic şi cel termodinamic, deoarece, pe 
măsură ce se dilată, universul devine tot mai 
dezordonat şi mai impredictibil. 

Pe de altă parte, fizica ne obligă să plasăm 
evenimentele în spaţiu-timp (nu separat în spaţiu şi 
separat în timp!), chiar şi pe niveluri de realitate destul 
de îndepărtate faţă de lumea senzorială, cum ar fi 
lumile cuantică sau subcuantică. Cu alte cuvinte, 
spaţiul şi timpul nu numai că îşi partajează stările şi 
evenimentele, ci se şi aplică simultan la toate acestea, 
într-o tensiune destul de „cordială”, imprimată de 
relaţia de inversă proporţionalitate timp = spaţiu / 
viteză. Dacă vom scrie s = vt, atunci, din derivarea 
spaţiului în raport cu viteza, vom obţine timpul. Iar 
din derivarea spaţiului în raport cu timpul obţinem 
viteza. Putem merge mai departe: prin dubla derivare 
a spaţiului în raport cu timpul obţinem acceleraţia 

formează mai târziu decât cele spaţiale, o dată cu 
intrarea în faza inteligenţei operatorial-formale – în 
viziunea unui transformist de talia lui Jean Piaget. 
Nativiştii (cei care susţin  că limbajul şi gândirea se 
formează mult mai devreme decât graniţa celor 18 
ani) nu aduc contraargumente în defavoarea tezei de 
mai sus. 

Tabloul de mai sus ar putea fi completat cu 
interpretarea spaţiului şi timpului, deoarece, la un 
moment dat, vom folosi şi echiordonarea (ca relaţie 
între noţiuni): „realitate (în sens restrâns)”   
“continuum spaţio-temporal”. Pentru timpul 
universului, putem aprecia existenţa unui timp real 
numai dacă luăm în serios uni-versul, adică unica 
variantă pe care o avem în vedere! Dacă, însă, 
accedem la multi-vers, adică la un univers în mai 
multe variante, timpul real nu funcţionează decât în 
varianta care include existenţa noastră umană. 
Acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care invocăm un 
model al lumilor posibile sau cosmosul, ultimul 
termen trimiţând la o lume frumoasă, „cosmetizată”.

Putem reflecta asupra ideii dacă timpul naturii 
este atât continuu, şi discontinuu. Ne putem închipui 
că timpul şi spaţiul sunt foarte greu de delimitat, dacă 
nu imposibil: nu degeaba spunem continuum spaţio-
temporal. Dar aceasta nu implică obligatoriu că şi 
timpul, şi spaţiul sunt continue: rămâne loc de 
discontinuitate la ambele niveluri. Şi pentru subiectul 
uman problema liniarităţii timpului este un pic 
suspendată, căci foarte adesea el se confruntă nu 
numai cu timpul său individual, dar şi cu timpul 
altora; nu doar cu tipul altora, dar şi cu anumite sub-
timpuri sau timpuri relativizate ale naturii la fiecare 
intervenţie a unui nou subiect cunoscător. 

Ca idee, am putea stabili că săgeata timpului 
psihic este îndreptată invers faţă de cea a timpului 
fizic: conştiinţa încearcă să suprapună viitorul peste 
tiparele trecutului. Adesea, chiar forţează aceste 
suprapuneri, deşi viitorul are o noutate intrinsecă în 
afara oricărui tipar. Timpul conştiinţei este acumulare 
de informaţie (negentropie), nu simplu consum de 
energie. Prin urmare, am putea reface figura timpului 
fizic din spaţiul Minkowski, desenând nu două 
conuri ale fasciculului de lumină (ambele cu vârful în 
prezent şi cu deschiderile spre viitor şi trecut), ci 
lipind cele două conuri de lumină de-a lungul unui 
disc ce trece prin prezent. Astfel, conurile se 
îngustează atât spre trecutul îndepărtat, cât şi spre 
viitorul îndepărtat. 

Locul poate fi şi ne-locul, deci spaţiul este binar. E 
cineva la locul sau nelalocul lui. Timpul, însă, este 
ternar, ceea ce decurge din faptul că este liniar şi uni-
direcţional. Prezentul există. Mai mult, dacă n-am 
investi prezentul cu calitatea existenţei, atunci am 
avea nostalgii ale trecutului sau viitorului. Însă, dacă 
am plasa existenţa în trecut, ne-am putea trezi cu un 
alt prezent.

 

Îngeer
Robert DAVID

O prietenă din şifonier mi-a trimis un pachet 
cablat. L-am deschis în timp ce urmăream un film cu 
tornade pe ProTv. În pachet am găsit o revistă şi un 
măr. Am muşcat din revistă doar un colţ consistent, 
apoi m-am potolit. Mărul i l-am dat unui prieten 
flămând, să îl citească.

Deasupra, stelele. M-am întrebat apoi de ce nu am 
nimic în comun cu cei din jurul meu. Sunt eu Kiki-riki 
sau ei? Am dat la Zanga Party. Scoate-limba-scoate-
limbaaaa! În acel moment, din revistă a căzut un 
formular de înscriere. M-am înscris şi eu cu gândul că 
viitorul e în mâinile mele. De atunci, nu am mai auzit 
nimic nici despre corupţie, nici despre anticipaţie. 

Pentru că la mijloc stă pe o ladă un individ cu faţă 
zâmbitoare. În ladă, desigur, trei pointeri nuli. Totul e 
bine în cea mai bună dintre lumile posibile ale mouse-
ului. 

Cosorul lui Moceanu spintecă văzduhul şi se 
înfige în coperta lucioasă a revistei. ÎNGEEEEER.

Mai 2010
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Indiscutabil, printre noutăţile semnificative ale 
pieţei de carte românească, din prima jumătate a 
anului 2010, se numără şi recentul volum dedicat 
bibliotecii lui Hitler, aparţinând istoricului american 
Timothy W. Ryback*, tom ce se deschide cu o 
selecţie de ecouri din mass-media, între care l-am 
găsit şi pe acesta: „O prezentare captivantă a unui 
cititor care susţinea că iubeşte cărţile, dar le-a dat foc” 
(Newsday). Într-adevăr, pornind de la Heine care se 
exprimase că după arderea cărţilor urmează aceea a 
oamenilor, Hitler nu a fost primul incendiator de 
cărţi din istorie, fiind precedat de un despot chinez 
dinaintea erei creştine (Qin Shi Huang – di, v. 
Marcel Granet „Civilizaţia chineză. Viaţa publică şi 
viaţa particulară”, Nemira, 2000), apoi, în secolul al 
VII-lea califul arab Omar a făcut acelaşi lucru cu 
ceea ce mai rămăsese din celebra bibliotecă din 
Alexandria. Am început, aşadar, volumul în 
chestiune cu oarecare mefienţă. Mai toţi regii şi 
împăraţii lumii, conducătorii de armate au căutat să 
se remarce, printre altele, ca proteguitori ai artelor şi 
ai culturii, în genere, sau în calitate de autori de 
jurnale, descrieri de campanii militare (să ne 
amintim, bunăoară, că Alexandru cel Mare avea sub 
pernă, alături de spadă, Iliada, socotită „camera de 
provizii a virtuţii războinice”), în fine, Napoleon 
arunca pe fereastra caleştii cărţile care-i displăceau, 
excepţie „Suferinţele tânărului Werther”, citită de 
şapte ori. Hitler, în pofida unei vieţi lipsite de o 
bună educaţie de la o vârstă fragedă („Am mult de 
recuperat”, i-ar fi spus Hitler actriţei Leni Reifenstahl, 
în timpul unei vizite, continuând: „În tinereţe nu am 
avut mijloacele sau posibilitatea de a primi o educaţie 
adecvată. Citesc o carte sau două în fiecare noapte, chiar 
şi atunci când merg la culcare foarte târziu”, p. 115), s-a 
dovedit, de necrezut, un mare cititor, dar ne 
întrebăm dacă lecturile acestea nesistematice, 
nedigerate suficient şi făcute în pripă, chiar şi în anii 
grei ai celor două războaie mondiale, nu i-au 
provocat un disconfort interior, un complex de 
frustrare, care l-a condus spre megalomanie, în final, 
târând în dezastru un popor întreg, silit să-i 
împărtăşească convingerile? Şi pentru a face, în 
sfârşit, o comparaţie cu emulul său în ale politicii 
europene interbelice, Stalin – a dispus, de exemplu, 
traducerea cărţii lui Boris Suvarin într-un singur 
exemplar, pentru uzul său personal –, Hitler a 
păstrat lucrarea lui Robert Ley, din 1935, consacrată 
problemelor sociologice mondiale şi soluţiile lor, 
într-un singur exemplar din 6.000, restul fiind 
distruse (p. 212). Nelăsându-se mai prejos, Hitler a 
scris şi publicat Mein Kampf (1925), tom impunător 
dar deficient sub aspectul stilului şi al corectitudinii 
gramaticale, al preluării unor pasaje întregi din 
cartea lui Hans T.K. Günther „Tipologia rasială a 
poporului german”, 1923 – în fine, „ea redă un adevăr 
recunoscut şi durabil – ilizibilitatea generală a cărţii lui 
Hitler” (p. 77). Încântat de talentul literar al lui 
Missolini, Hitler îi spune lui Hans Frank: „Eu nu 
sunt capabil să mă exprim astfel în germană. Când scriu, 
pur şi simplu nu-mi pot aduna gândurile”, acestuia, 
Hitler i-a mai mărturisit: „Nu sunt scriitor… Dacă aş 
fi ştiut în 1924 că aveam să ajung cancelar al Reichului, 
nu aş fi scris niciodată cartea” (p. 88) –, ce i-a asigurat 
prin ediţiile succesive frumoase venituri. 
Segmentată în zece părţi, precedate de o Prefaţă 
(„Desigur a fost cunoscut mai degrabă ca un om care a 
ars cărţi decât ca unul care le-a colecţionat, şi totuşi, la 
vârsta de cincizeci şi şase de ani, când a murit, deţinea în 

jur de şaisprezece mii de volume. Era, din toate 
punctele de vedere, o colecţie impresionantă: ediţii 
princeps ale operelor unor filozofi, istorici, poeţi, 
dramaturgi şi romancieri”, p. 11), şi urmate de 
Postfaţă, Mulţumiri, Anexe, Note, Index, în care se 
urmăreşte îndeaproape traseul vieţii lui Hitler, 
începând din anii Primului Război Mondial şi 
lecturile care l-au însoţit, l-au stimulat şi l-au format 
şi din care îi plăcea să citeze în convorbirile cu 
anturajul său sau în discursurile sale. Această 
imensă bibliotecă era răspândită în diferite reşedinţe 
ale lui Hitler, începând cu prima locuinţă din 
München, unde se lăsase fotografiat în faţa unui raft 
masiv cu cărţi, cancelaria Reichului, sediul 
Partidului Nazist din München, Berghof. Între 
darurile predilecte, primite de Hitler, cărţile erau 
favorite. Din această imensă bibliotecă (evident, 
Hitler nu citise toate cărţile sau măcar nu le răsfoise, 
multe rămânând cu paginile netăiate) s-au păstrat 
un număr aproximativ de 1.200 de cărţi care în 1945 
au fost capturate de trupele americane, astăzi, 
aflându-se în secţia de cărţi rare a Bibliotecii 
Congresului american, în fine, alte 80 de cărţi se 
găsesc la Universitatea Brown din Providence 
(Rhode Island). În faţa acestui imens număr de cărţi, 
care trebuiau văzute, cercetate, catalogate şi 
descrise, muncă ce implica răbdare benedictină şi 
competenţă, Timothy W. Ryback mărturiseşte în 
Prefaţă: „Pentru această lucrare, am selectat acele 
volume rămase care au avut pentru Hitler fie o valoare 
sentimentală, fie una intelectuală, acelea care i-au fost 
alături în clipele de linişte şi care l-au ajutat să-şi 
clădească discursurile şi acţiunile publice. Una dintre 
primele cărţi de acest fel a fost ghidul pe care l-a cumpărat 
cu patru mărci într-o teribilă zi de luni de la sfârşitul lui 
noiembrie 1915, pe când era un simplu caporal de 
douăzeci şi şase de ani pe frontul de vest. Ultima este o 
biografie pe care o citea treizeci şi şase de ani mai târziu, 
(de fapt, treizeci de ani, n.m.) în săptămânile dinaintea 
sinuciderii sale în primăvara anului 1945”, p. 17. Hitler 
citea de predilecţie noaptea, câte o carte sau chiar 
mai mult, pe majoritatea făcând adnotări, însemnări, 
semne de punctuaţie exclamative sau interogative. 
În existenţa-i tumultoasă, traversată de două 
războaie, Hitler a avut şansa unor prieteni: sergentul 
Max Amann (care remarcase la Hitler modestia, 
simţul datoriei, altruismul, refuzând demn o sumă 
de bani, apoi, refuzase să fie decorat), Dietrich 
Eckart i-a fost mentor, exprimându-se astfel despre 
ciracul său: „Acest om este viitorul Germaniei. Într-o zi, 
întreaga lume va vorbi despre el” (p. 40). În 
instabilitatea ce a urmat Primului Război Mondial, 
Hitler a căutat să-şi facă un loc în arena politicii 
(„Scurta sa carieră politică fusese clădită prin intimidări, 
linguşiri şi subterfugii. Era un maestru al sarcasmelor 
sau al remarcilor tăioase care înăbuşeau criticile sau 
distrăgeau atenţia. Când aceste strategii eşuau, îşi îneca 
dezaprobarea într-un val de mânie şi de patos sau se baza 
pe loviturile de pumni şi pe vârfurile de bocanci ale 
poliţiştilor nazişti cu cămăşi maro… Prin lansarea 
Memorandumului 10, parvenitul politic de treizeci şi doi 
de ani a obţinut ce dorea, exercitându-şi deplina 
autoritate pentru a clădi Partidul Nazist după bunul său 
plac şi instaurând o stare de paranoia care avea să devină 
caracteristica mişcării sale”, pp. 56, 61), devenind 
treptat un antisemit înfocat, confruntându-se pe 
acest teren cu Otto Dickel (profesor universitar la 
Augsburg, autor al cărţii Renaşterea Occidentului, 
scrisă în contra lui O. Spengler), Hitler fiind 
conştient de lacunele sale: „În faţa trecutului 
universitar distins al lui Dickel, singura educaţie formală 
a lui Hitler, de când abandonase liceul, în urmă cu 
şaptesprezece ani, fusese cursul de ideologie politică 
urmat la Universitatea din München în primăvara 
anului 1919, la recomandarea lui Karl Mayr… În ciuda 
lipsurilor sale în educaţie, Hitler era un cititor vorace” 
(p. 56). În Mein Kampf, Hitler povesteşte despre 
scotocitul în biblioteca tatălui său, iar mărturiile 
timpurii, bunăoară, August Kubicek spunea: „Cărţi 
şi iarăşi cărţi, nu pot să mi-l amintesc pe Hitler altfel 
decât în preajma cărţilor. Erau universul lui” (p. 56 şi 
122, aici este ortografiat Kubizek). În ceea ce-l 
priveşte pe Ernst „Putzi” Hanfstaengl, e mai concret, 
enumerând o sumedenie de autori care se găseau în 
biblioteca lui Hitler. Mai realist se pare că fusese 
Friedrich Krohn: „În acea vreme, Hitler mi-a atras 
atenţia din cauza lecturilor superficiale şi făcute la 
întâmplare”, observa mai târziu Krohn, „Impresia mea 

fiind că îi era imposibil să < digere > tot ceea ce citea” (p. 
57). Astfel, Hitler socotea pe Shakespeare 

superior lui Goethe şi Schiller, iar Robinson Crusoe, 
Coliba unchiului Tom, Călătoriile lui Gulliver, Don 
Quijote le considera printre cele mai reprezentative 
opere ale literaturii universale. Dintre filozofii 
germani, Fichte, Schopenhauer şi Nietzsche, numai 
pe Fichte îl vedea în acord cu epoca sa, prin acele 
Scrisori către naţiunea germană, scrise în 1808, în 
timpul invaziei napoleoniene pe teritoriul german. 
De asemenea, pentru Karl May avea o admiraţie 
nestinsă. Profund religios, deşi citea şi lucrări de 
ocultism, astrologie, alchimie şi chiromanţie, Hitler 
cunoştea bine Sfânta Scriptură („Cred că bunul 
Dumnezeu Îşi ţine mâna protectoare asupra mea”, i-ar fi 
spus Hitler surorii sale Paula, p. 140). În fine, printre 
multele sale cărţi care i-au marcat gândirea amintim 
pe: Hans T. K. Günther (Tipologia rasială a 
poporului german, 1923), Henry Ford (Evreul 
internaţional: problema principală a omenirii), 
Madison Grant (Trecerea marii rase sau Bazele 
sociale ale istoriei europene, 1916, tradusă în 
germană în 1925), H. S. Chamberlain (Fundamentele 
secolului al XIX-lea). Ernst Jünger, însă din 
Jurnalele pariziene ale acestuia traduse şi în limba 
română, constatăm că Jünger nu-l agrea pe Hitler 
(Kniebolo). Surprinde că nicăieri nu este amintit 
Francis Galton (1822 – 1911), fondatorul eugeniei şi 
nici contele Gobineau (1816 – 1882), cu al său „Eseu 
asupra inegalităţii raselor umane”. Nu este de 
prisos să adăugăm că, în 1941 (Şcoala poporului - 
Bucureşti) G.I. Simion traducea lucrarea lui Leonard 
Darwin „Ce este eugenia?”. Este menţionat Paul 
Lagarde, care dorea ca evreii să fie expulzaţi în 
Palestina, de fapt, în Madagascar. În schimb, lipsesc 
referiri la literatura clasică greacă şi latină, la 
literatura în haină sanscrită, domeniu în care 
cercetătorii germani din veacul al XIX-lea s-au 
remarcat. Dintre personalităţile contemporane cu 
Hitler, care au beneficiar de audienţe particulare la 
cancelaria Reichului amintim pe actriţa Leni 
Reifenstahl, exploratorul suedez Sven Hedin, 
Lathrop Stoddard şi cardinalii Carl Josef Schulte 
(episcop de Köln) şi Faulhaber. Pasionat de istoria 
poporului german, Hitler revenea adesea la figura 
regelui prusac Frederic cel Mare, despre care 
istoricul Carlyle (1795 – 1881) a scris o monografie. 
Hitler rămăsese impresionat de teoria lui Carlyle a 
„personalităţilor excepţionale”, dar acelaşi lucru îl 
susţinuse şi Goethe. Nu lipsite de interes sunt apoi, 
comentariile lui Timothy W. Ryback pe marginea 
desfăşurării războiului, chiar dacă nu apare nici o 
menţiune despre complotul eşuat din 20 iulie 1944 
împotriva lui Hitler, neînţelegerile lui Hitler cu 
generalii săi, în speţă, cu Franz Halder, şeful 
Marelui Stat – Major (demis în 1942), şi încrederea 
oarbă a lui Hitler într-o victorie asupra Aliaţilor. Ce 
s-ar mai putea adăuga? Doar că, din faimoasa 
bibliotecă s-au păstrat numai cele 1.200 de cărţi 
aflate astăzi în USA. Altele, aproximativ zece mii de 
volume ajunse la Moscova au dispărut fără urmă (p. 
202). Cele patru anexe completează informaţiile cu 
privire la soarta bibliotecii lui Hitler. Semnalăm, în 
final, câteva inadvertenţe: la pagina 28 în sintagma 
„nici măcar pe surorile sale vitrege mai mari, Alois şi 
Angela”, Alois îi era frate. R. Tagore nu a primit 
Premiul Nobel în 1915 (p. 58), ci în 1913. În 1921, 
Dietrich Eckart nu putea avea 60 de ani (p. 61), 
deoarece era născut în 1868, după cum rezultă de la 
pagina 50. La pagina 65 şi în Index (p. 241, 248), 
numele istoricului Jacob Burckhardt este scris 
incorect. La pagina 128, în sintagma „În după-amiaza 
zilei de 7 februarie 1834”, anul 1834 trebuie citit 1934. 
La pagina 137, în sintagma „La 3 noiembrie 1926”, 
anul 1926 este, de fapt, 1936. La pagina 164 se 
enumără cărţi dintre care lipseşte „o carte despre 
Napoleon şi campaniile lui”, deşi mai sus (p. 162) este 
citat Oechsner care menţiona cărţi despre Napoleon. 
La pagina 184 există o frază neclară: „determinând 
retragerea precipitată a Afrikakorps ale lui Erwin 
Rommel într-o retragere precipitată”. 

* Timothy W. Ryback: BIBLIOTECA 
LUI HITLER. Cărţile care i-au format 
personalitatea. Traducere din limba 
engleză: Andreea Bratu, Editura Litera 
Internaţional, 2010

Biblioteca unui dictator
Ionel SAVITESCU 

 „Biblioteca lui Hitler este aceea a unui om care nu a 
căutat niciodată în mod 

sistematic să obţină o educaţie 
şi cunoştinţe profunde într-un 

domeniu. Faptul că această 
bibliotecă nu are acele elemente 

care ar fi absolut necesare 
pentru a lua o decizie corectă în 

probleme cruciale de stat 
(istoria lumii, istoria 

războaielor, geografie 
economică, politică de stat etc.) 
arată tipul de cunoştinţe pe care 

Hitler şi-a întemeiat deciziile”
(Hans Beilhack)

restituiri
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Academia Păstorel
Robert este o lichea. Înalt, frumos, cu un aer de 

sportsman arogant şi tupeist ca orice tânăr care are 
bani şi nu ştie de unde vin. De fapt, ştie: de la părinţi. 
Posedă, pe lângă un vocabular format din optsprezece 
cuvinte aproximativ englezeşti, culese din filmele cu 
tineri americani şi cam tot atâtea cuvinte, aproximativ 
româneşti, o  maşină foarte nervoasă, celular şi bani 
de buzunar, zilnic, cât salariul mediu pe economie. 
Este elev la un liceu de renume, dar nu este foarte 
sigur în ce an de studii, deoarece amănuntele îl sâcâie 
iar profesorii, oameni cu salarii mici dar foarte 
sensibili, au evidenţe clare în această privinţă. Aşa că, 
dacă fumează la ore nu este din cauza emoţiilor că va 
fi ascultat, ci fiindcă fetele găsesc asta foarte „cool“ şi 
rostesc cuvântul rotunjind buzele într-un fel foarte 
semnificativ. Cu rare excepţii, toate îşi doresc să facă 
un tur cu maşina lui Robert şi să atingă plafoniera cu 
piciorul, un exerciţiu pe care fetele îl deprind foarte 
uşor chiar de la prima încercare. Robert a venit pe 
lume ca rezultat al unei iubiri neatente dintre un tânăr 
inginer cu mari perspective şi o tânără romantică. Pus 
în faţa faptului şi lipsit de alternative, deoarece pe 
vremuri sarcina unei femei devenea instantaneu 
sarcină de partid, tânărul inginer s-a căsătorit cu 
tânăra romantică la cantina fabricii. Peste ani şi 
evenimente, inginerul a devenit mai puţin tânăr, dar 
mult mai gras şi mai important, acum muncind zi şi 
noapte pentru a conduce o importantă regie de stat şi 
două secretare: una de bază şi alta de rezervă; în 
consecinţă, îl vede pe fiul său mai mult prin 
intermediul sumelor pe care i le plăteşte.

Tânăra romantică este acum „mami“, s-a mai 
rotunjit desigur şi conduce ferm un salon de 
înfrumuseţare şi o fundaţie feministă. Fundaţia se 
numeşte Lucreţia Borgia şi are ca scop readucerea în 
prim-planul vieţii de familie a normelor de conduită 
morală, folosind mijloacele persuasive ale patroanei 
spirituale. Principiile şi metodele promovate se 
bucură de un succes remarcabil, fundaţia având filiale 
în toată ţara, deşi şedinţele se desfăşoară la miezul 
nopţii, de Sânziene, la răscruce de drumuri şi în alte 
locuri pitoreşti.

Faptul că participantele, indiferent de categoria 
socială, au unghiile vopsite în negru şi comunică între 
ele cu voci cavernoase dă un farmec poetic 
întrunirilor şi creează o stimulativă atmosferă de 
solidaritate.

Cât despre Beauty-Salon, acesta se numeşte 
Heaven, un cuvânt pe care „mami“ nu îl înţelege, dar 
i s-a explicat că e o alternativă, cu referire la fundaţie. 
La salon, doamnele cu posibilităţi se bucură de toate 
descoperirile în materie de cosmetică, precum şi de 
serviciile complete ale unor tineri dotaţi şi foarte 
politicoşi, care cunosc tainele trupului şi sufletul 
clientelor.

Aşadar, „Mami“, prinsă în treburi de dimineaţă şi 
până, hăt, în toiul nopţii, îi asigură puişorului ei drag 
serioase resurse de trai şi îi face bezele atunci când îl 
zăreşte prin casă.

Ce mai, toată lumea este convinsă că tânărul 
Robert, un copil de excepţie, are un viitor strălucit, 
evident afară, pentru că aici îl sufocă aerul de 
provincie orientală. Doar că banii, în general o chestie 
cât se poate de bună, au un mic neajuns. Niciodată nu 
sunt suficienţi, prin urmare, ROBERT o anunţa în 
fiecare lună pe „mami“ că a pierdut mobilul şi este 
trist că nu o mai poate suna să-i spună cum se 
piaptănă, iar pe tati numai o dată pe an că i s-a furat 
maşina şi s-ar putea să rămână repetent din cauza 
asta. Bineînţeles, părinţii se executau şi copilul nu era 
nici trist şi nici nu rămânea repetent. Dar şi puiuţul, 
recunoscător de fiecare dată, dădea câte o paranghelie 
de spaimă în apartamentele de sus ale vilei. Apăruse 
uşor şi obişnuinţa de a fuma iarbă, iar mai recent să 
mai dea şi câte un praf la nară. Privirea uşor năucă şi 
incoerenţa în gândire, că de exprimare nu mai 
vorbim, îi confirmau mamei ideile despre genialitatea 
oarecum precoce a copilului. Tati era şi el de acord  cu 
acest aspect pentru că avea o poză a băiatului pe 
birou.

Într-o zi, însă, probabil în plină criză de geniu, 
ROBERT i-a pus lui „mami“ un cuţit în gât, ceea ce a 
emoţionat-o profund, i-a luat toate bijuteriile, banii 
din casă, maşina şi a plecat spunând că vrea să 
trăiască independent. Zile la rând „mami“ a fost 
zguduită de grijă ca nu cumva puiuţul să zgârie 
maşina sau, Doamne fereşte, să bea ceva rece şi să facă 
roşu în gât.

Dar nu, Robert nu a zgâriat maşina, pentru că a 
vândut-o urgent unor distribuitori, cărora le-a dat şi 
banii şi bijuteriile asigurându-şi fericirea pentru mai 
multe zile. Poate că şi acum este fericit! Cine ştie?!

DREPTURI  DE  AUTOR
Între două minciuni, alege-o pe cea 
mai convenabilă.
Situaţie: viclenia pe post de 
inteligenţă.
Poţi cere drepturi de autor pe cuvinte?
"Tipul m-a jignit la propriu si la 
figurat".
- Vom face totul! (cel mai bun 
purgativ) Memoria bună serveşte şi 
adversarilor.
Nu te uita la nimeni…În felul acesta, 
vei trece neobservat.
Ce vrea omul? Bani si influenţă, adică 
tot bani…
Şi punctele de plecare se mişcă.
In unele situaţii, cine pierde câştigă.
Toate artele trăiesc prin cuvinte. Ele 
trebuie să-ţi "spună" ceva.
- Nu te-ai săturat de tine?
"Muzica este pentru mine un laxativ 
nervos" 
Juridică: Deposedată nu e 
bine…Posedată, nici atât (conform 
zicerii: şi posedată, şi dezbătută şi 
deposedată)…

Şi-a exprimat regretele… Şi gata, nu le 

mai are !
Condiţia progresului: răspunsuri noi 
la întrebări vechi. 
Nu poţi să ştii totul şi să fii fericit. 
Şi bătrâneţea este trecătoare.

                                                                         
Dorel  Schor

A  L'OMBRE DES JEUNES VACHES 
EN PLEURS
(simili-sonet cu ecouri)
Nu pot uita, azi, vacile nebune
Înfulecând prin lanul de secară
Căci mă privează de friptane bune
Odată cu... cotletul ce se cară.

Mai jos de hăul ce spre iad se cască
Apare-o juncă dusă-n laţ de-o damă
Haină... înspre un casap ce cască...
“Nu da!” -mugeşte vita- “vai, nu da... 
mă!”

Dar măcelarul, tip cam de culoare,
Candriu spre prada-i vine, pas cu 
pas,
Oftând când zice, ca la pocher, 
“Pas!”,

Mizând că-n blocul său, cu largi 
culoare,
Avea să vândă, laş, la o amică,
Hartane mari... făcând lumina  mică...

Eugen Deutsch

RONDELUL  AMANTELOR  CE  
MOR
(după „Rondelul rozelor ce mor” 
                      de Al. Macedonski)

E vremea-amantelor ce mor
În mari oraşe, ori la sate,
Ce-s azi ca nişte flori uscate,
Uitate-s clipele de-amor.

       În căsnicii demult blazate
       Doar rar se simte vreun fior,
       E vremea-amantelor ce mor
       În mari oraşe, ori la sate.

Şi când pe-al vieţii lung covor
Rămân iubirile ratate,
Iar altele de tot uitate,
Salvarea este în umor!...

E vremea-amantelor ce mor.

ABUNDENŢĂ
Îi spuse moşul: - Măi nepoate!
Avem în ţară mai de toate
Dar cea mai mare „bogăţie”
E pandemia de prostie!

Mihai Haivas

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ
 RONDELUL CENUŞIULUI 
Inodor, incolor şi insipid... 
Epitete ce-n chimie au valoare, 
Nu-s dorite când e vorba de mâncare 
Şi nici să le afli-n individ. 
 
Cineaşti fără har produc, se pare, 
Câte-un film cu subiectul mai arid 
Inodor, incolor şi insipid, 
Epitete ce-n chimie au valoare. 
 
E normal să eviţi în mod lucid 
Ce-i banal, depăşit, fără culoare 
Şi clişeul tern şi fără sare 
Dacă vrei să nu ai un trai stupid 
 
Inodor, incolor şi insipid. 

Constantin Iuraşcu-Tataia

TERAPII ALTERNATIVE
La terapia naturistă,
Cu ceai, infuzii şi fiertură,
Mai nici o boală nu rezistă,
Atunci când ţii la băutură.

ALEGERI 
La alegeri cel mai des,
Parte ai de o surpriză:
Că nu iese cel ales,
Iese-acel ce are priză.

Mihai Cosma

STRĂMOAŞEI EVA CU REPROŞ 
Frumos exemplu, bravos!, le-ai mai 
dat 
Străbună Eva, fiicelor matale! 
Ce, crezi că noi nu ştim că te-ai culcat 
Cu primul care ţi-a ieşit în cale?! 
  
CUTEZANŢĂ ŞI ZĂDĂRNICIE 
Când hazardul cineva-l împarte 
Soarta pune – cinic – faţă-n faţă 
Temerari ce trec pe lângă moarte 
Şi neghiobi ce trec pe lângă viaţă.
 
LA MOARTEA UNUI 
NEPRICOPSIT 
A fost sărac şi-a dus-o greu 
Şi multe-a tras în lumea asta; 
L-o fi bătut şi Dumnezeu 
Dar nu cum îl bătea nevasta. 

George Petrone

SECETĂ MARE
Nu plouă, totul e sinistru,
Pustiu e câmpul ars de soare,
Să de dea apă un ministru
Şi-a programat sejur la mare

SUPERFICIALUL  LA  MARE
Chiar de marea îl înhaţă,
Strig în văzul tuturor:
Ăsta-i om de … suprafaţă,
Nu se-neacă-aşa uşor!

LA RESTAURANTUL INTIM
Te-ntâmpină superbe fete,
Fac reuşite piruete,
Iar una-n taină îţi şopteşte:
„Intraţi, vă rog! Avem şi… peşte!”

                                   Vasile Larco
ENERATORUL EOLIAN
Sistem prin care, teoretic,
Putem şi noi, pe drept cuvânt,
Ca în sistemul energetic
S-avem curent...vărsat de vânt!

DE GESTA HUNGARORUM
Ca neam de migratori mongoli,
Când fură încercaţi de boli,
Sunt vechi izvoare care-atestă
Că Buda i-a salvat de pestă!...

                               Vasile Vajoga

UNUI BARMAN
Pe Marte de-am ajunge într-o zi
Nu văd deloc de ce ne-am bucura:
Eu fără aer n-aş putea trăi,
Tu, fără apă, n-ai putea „lucra”.

Mai 2010

Tânăr de viitor
PRIN RESTAURANTELE IEŞENE
„Trei salcâmi” sau „Trei sarmale”,
Vaduri vechi cu noi chemări
Şi tot trei, dar la plecare:
Încâlcitele cărări.

POETICĂ
Domnule poliţist, e prima oară !
Poate-am condus puţin „nelimpezit”
E-adevărat, „băşica” s-a-nverzit

Dar nu simţiţi un zvon de primăvară?

Costache Plăcintă

COMPENSAŢIE
Fata de la Informaţii
Ce-a adus-o, ştim noi cine,
Nu prea vrea să dea relaţii
Dar, ce-i drept, le întreţine.

TIMPUL
În urmărirea timpului fugar,
Avem dosarul plin de semnalmente;
N-am reuşit să-l prindem încă, dar
I-am reţinut o groază de amprente..

FAMILIE DE CHIRURGI
Dragoste aleasă
Pentru meserie:
Ăştia şi acasă

Ene Veron

PARADOXUL PROTECŢIEI DE 
FUSTĂ
E un paradox, se pare,
Că protecţia de fustă
Este cu atât mai mare
Cu cât fusta-i mai îngustă.

POLITICIAN DE CENTRU
Stă, de la o vreme,
Bine-ntre extreme:
Minim de efort,
Maxim de confort.

Adrian Grăjdeanu

SONETUL  BOULUI
Încălcând o lege pe la ţară
Când păştea c-o juncă pe tăpşan,
L-au trecut pe postul de „jugan”
 Pe un tăuraş de rasă rară.

Iar de-atunci sărmanul de plăvan,
Trage-n jug, nu stă din zori în seară
Şi la toţi neisprăviţii cară
Înjugat cu fratele Juncan.

Ridiculizat ca o paiaţă,
Într-o perioadă austeră,
Vrea cu brio ca să facă faţă.

Însă şi cu multă modestie,
Paricopitatul tot mai speră
Bine meritata amnistie!

Aurel Baican

„IUBIŢI-VĂ PE TUNURI” 
(ADRIAN PĂUNESCU)
E talentat poetul! (Are ceva de 
geniu?)
El, însă, face-aluzii şi la un alt 
domeniu:
Femeia care-i mândră (nu-s primul 
care-o spun)
Se dăruie frenetic pe iarbă, nu pe tun.

UNUI PROFESOR RUTINIER
Ieşim în spaţii siderale
Seduşi de-un nobil ideal.
Tu, însă, cum te ştiu agale,
Nu poţi ieşi… din manual!

UNUI FOTBALIST 
NEPRODUCTIV
Văzându-ţi jocul la un meci,
Te-ntreb (dar n-o lua drept ceartă):
La tras de timp de mă întreci,
Când mai ai timp să tragi la poartă?!

Liviu Călcâi



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

Somelier de serviciu,

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

Poesis, nr. 228-229-230, ianuarie-martie, se 
deschide cu un consistent grupaj de cronici literare 
semnate de Vasile Spiridon, Viorel Mureşan, Simion 
Bogdănescu, Ion Zubaşcu, Gheorghe Mocuţa, Mircea 
M. Pop, Imelda Chinţa şi George Vulturescu. Premiul 
Naţional de Poezie "Mihai Eminescu", decernat în 
acest an, la Botoşani, lui Dorin Tudoran, este comentat 
de George Vulturescu şi Stoian G. Bogdan. Poeme 
sensibile semnează Dorin Tudoran, Varujan 
Vosganian, Elena Ştefoi, Mircea Opriţă şi Daniel Pişcu. 
Am mai reţinut eseurile asumate de Daniela Sitar-Tăut 
(Cum să dai în mintea copiilor), Marian Barbu (Un 
contencios administrativ pentru literatură) şi Isabela 
Vasiliu-Scraba (Dialoguri cu Eliade întrerupte printr-o 
colaborare ratată de Culianu), sau Graţian Jucan (Mihai 
Eminescu şi Jan Urban Jarnik). Un număr elegant şi 
frumos. 

Citim cu plăcere, ori de cîte ori avem ocazia, 
Spiritul Critic păşcănean, revistă cu volum şi 
periodicitate variabile. Din nr. 2(30), aprilie 2010, Magda 
Ursache (Încotro duce Traian Ungureanu istoria 
României), Vladimir Udrescu (Sub semnul fricii şi-al 
pîndei şi C. Noica şi "paşoptismul anacronic"), Monica I. 
Costea (Vladimir Udrescu şi războiul cu sine), alături de 
Viorel Ţiparu (Cioran sau Ionesco?) ne-au reţinut 
atenţia.

Angela Marinescu, Clara Mărgineanu, Luminiţa 
Moscalu, alături de Veronica Micle, iluminează 
coperţile numărului 3(171) din Convorbiri literare, 
amintindu-ne de semnificaţiile zilei de 8 martie! Şi 
grupajul de poezie reuneşte sensibilitatea unor 
"poetese": Indira Spătaru, Olga Alexandra Diaconu, 
Diana Mihaela Marandici, Corina Matei-Gherman, 
Miruna Vlada, Viorica Răduţă. Ca de fiecare dată, 
Atitudinile lui Cassian Maria Spiridon (Naţiune şi 
creştinism la Dumitru Stăniloaie) sunt bine închegate şi 
consistente: "O cultură românească puternică are 
şansă de a se ivi, în măsura în care vom reuşi să 
menţinem neamul nostru în existenţă, adică în identitate cu 
el însuşi. pe trei mari realităţi se întemeiază lumea: 
insul. Neamul şi umanitatea. Doar împreună pot exista 
şi perpetua." Iolanda Malamen reuşuşte un dialog 
smerit  cu preotul-poet Ioan Pintea (Cine nu a citit 
Psalmii nu ştie nimic despre poezie): "E necesar, mai ales 
în vremea noastră, cînd fariseismul şi ipocrizia sînt în 
floare, să redescoperim smerenia sinceră şi care 
rodeşte la vedere. Smerenia e de fapt corolarul 
curajului,, a înţelepciunii şi a dragostei desăvîrşite." 
Irina Mavrodin (Rodica Lazăr, o mare doamnă a picturii 
româneşti), Maria Carpov (Practici discursive şi tehnici de 
productivitate), Grigore Grigurcu (Puternica exaltare 
sentimentală), Alexandru Zub (Dor de Basarabia), Ioan 
Holban (Gustul pulberii şi himera pe o corabie swiftiană), 
Adrian Dinu Rachieru (Poezia medicilor), Emanuela Ilie 
(Din alfabetul poetic al doamnelor), Livia Cotorcea (O 
imagine culturală emblematică), alături de Liviu Papuc 
(Un Eminescu temeinic şi de bun simţ) contribuie la 
reuşita acestui număr.

Un elegant număr ne propune Revista Română de 
Istorie a Presei, nr. 1(7), 2010. Într-o nouă formă "a 
formatului şi, implicit, a profilului", sub semnătura 
preşedintelui Asociaţiei Române de Istorie a Presei, 
prof. univ. dr. Ilie Rad, suntem asiguraţi că "vom 
încerca apoi nu numai să realizăm dezbateri pe tema 
patrimoniului nostru cultural, ci şi să sensibilizăm 
autorităţile în drept, să achiziţionăm arhive şi piese de 
muzeu, pentru memoria culturii noastre." Să vă ajute 
Dumnezeu şi sponsorii! Am citit cu interes paginile 
semnate de acelaşi Ilie Rad (Precursorii presei 
româneşti), Sorin Preda (Discursul indignării în presa 
românească), Mircea Popa (De la Almanahul Literar la 
revista Steaua) şi Paul Schveiger (Despre limba de lemn 
în presa noastră).  

În Argeş, nr.3(333), Şerban Foarţă ne prilejuieşte o 
întălnire cu Jacques Chessex (poet şi pictor elveţian: 
1934-2009): "Mai cîntă încă/ Holda-i înalt-adîncă/ 
Eretele pe are/ Se sprijină Un caer/ De fum subţire 
peste gardurile vii/ Unde cîndva te aşteptam să vii". 
Theodor Codreanu (Ermetismul canonic – fragmente 
barbiene), Liviu Ioan Stoiciu (Nu-mi pot schimba destinul, 
degeaba mă plîng), Iuvenalie Ion Ionaşcu (Arta 
contemporană şi greutatea trupului crucificat), Ştefan Ion 
Ghilimescu (Un expresionist nativ şi cultivat), alături de 
poezia semnată de Flori Bălănescu şi Liliana Filişan, 
dau culoare şi substanţă unui număr din care am mai 

reţinut atît dialogul lui Jean Dumitraşcu cu Doina Jela 
("Talentul şi caracterul sunt lucruri diferite şi care nu se 
influenţează reciproc"), cît şi pe cel dintre Gabriel 
Stănescu şi Giovanni Casadio ("Există permanent o 
interdependenţă între viaţă şi operă în activitatea unui 
mare istoric adevărat"). Biblioteca revistei, nr. 25 (serie 
nouă), îl găzduieşte, binemeritat, pe Dumitru 
Ungureanu (muncitor şi preşedinte). 

Contemporanul. Ideea europeană, nr. 3(696), se 
deschide cu un amplu portret al lui Lucian Raicu: 
"…era într-adevăr un critic ieşit dintr-un lector 
pasionat, cum se spune. Dar nu un lector al altor 
lectori, cum sunt nu puţini specialişti sau universitari, 
de azi şi dintotdeauna, ci avînd particularitatea – şi 
curajul! – de a-şi păstra scaunul său de cititor atent 
chiar şi în postură de analist, de emiţător de judecăţi 
de valoare, de hermeneut. Avea, în păreri şi judecăţi, o 
formidabilă nonşalanţă care contrasta, uneori penibil, 
cu frazele mele, uneori scrîşninde de patos şi de adevăr 
ultim. Era, […] un occidental, un aristrocrat al 
spiritului, cineva, adică, care urmează, voit sau nu, 
îndemnul lui Horaţiu: Nil admirari – să nu te uimeşti de 
nimic!" Nicolae Balotă (Principiul poetic), Basarab 
Nicolescu (Un boier al spiritului: Alexandru Rosetti), 
Aura Christi (Elogiul suferinţei. Între baronul Charlus, 
Marcel şi Castor), Irina Ciubotaru (Romanul ca travail de 
mémoire), Adriana Teodorescu (Alt mod de a pierde: 
nemurirea), Rodica Marian ("Orbirea" Luceafărului şi 
"cenuşa" din inima lui Eminescu), Florin Oprescu 
(Sublima lecţie despre cub), Ironim Munteanu 
(Întoarcerea la limba română), Silviu Lupaşcu 
(Anekântavâda: parabola despre orbi şi elefant), Ştefan 
Borbely (Şarpele cu pene), Eugenia Dumitriu (Eminescu 
şi Martin Cid) ne propun pagini memorabile. Subtile şi 
rafinate versuri ne oferă Gabriela Creţan (Nihil sine 
deo), Carolyn Mary Kleefeld şi Juan Manuel Roca (în 
prezentarea şi traducerea Rodicăi Grigore).

Vatra, nr. 3-4(468-469) dedică cea mai mare parte 
Avangardei ucrainiene (Poezia avangardei ucrainiene. 
Manifeste. Antologie), printr-un amplu dosar realizat de 
Leo Butnaru, ce cuprinde şi o consistentă antologie. 
"Avangarda poeziei ucrainiene are indubitabile 
tangenţe, ba chiar filiaţii, cu fenomenologia 
futurismului, cubofuturismului, akmeismului 
rus(eşti), fenomenologie căreia  majoritatea autorilor 
din patria lui Gogol i-au resimţit, ba chiar i-au dorit 
benefica influenţă mobilizatoare, inspiratoare, 
orientativă, canonică. […] Ca fenomenologie artistică, 
prin motricitatea sa… non-stop(!), prin faptul că, sub 
anumite aspecte, mai poate oferi exemple artelor (şi… 
arterelor!) prezentului nostru, avangarda e înţeleasă şi 
acceptată drept starea de spirit şi de creaţie a 
permanentelor transgresări de limite, fiind mereu 
declanşatoare de sugestii întru inovaţie şi 
originalitate." În rest, poezie de calitate, propusă de 
Romulus Bucur şi Andrei Zanca, tabletele tradiţionale 
semnate de Ion Mureşan (Clopotele din ziua de Paşti) şi 
Ştefan Borbely (Calendarul ebraic), cronici literare 
(asumate, între alţii, de Evelina Oprea, Alex Goldiş, 
Adriana Stan, Claudiu Turcuş, Iulian Boldea, Rodica 
Grigore), eseuri (Vilibald Appeltauer, Nagy Imola 
Katalin, Dieter Schlesak, Irina Ungureanu, Tereza-
Brînduşa Palade) şi nu în ultimul rînd un interviu cu 
Alexandru Vona, realizat în 1995 de Constantin 
Severin. Semnalez, cu invidie, atenta, consistenta şi 
vigilenta analiză a presei culturale (talmeş-balmeş). Ca 
de obicei, un număr excelent! 

Familia, nr. 3(532), se deschide cu "o expresie a 
silei" lui Miron Beteg (Euthanasierea culturală a Oradiei): 
"Eficienţa administrativă constă nu doar în a proteja 
cetăţeanul de bucăţile de tencuială care i-ar putea 
cădea în cap, […] ci de a-i proteja şi identitatea 
culturală, spaţiul estetic în care respiră, trudeşte şi 
iubeşte. Un om politic e într-adevăr de rasă doar atunci 
cînd reuşeşte să devină eficient acolo unde legile îl 
împiedică, prosteşte, să fie eficient." Sau, după cum 
scrie în continuare în Poemul imperial Traian Ştef 
(Glorie), "Intestinele mele sunt labirintul/ În care nu 
îndrăznesc să intru." Soluţia? O găsim în Asterisc-ul 
semnat de Gheorghe Grigurcu (Tipul de graeculos): 
"Trezirea, acea dreaptă aşezare a lucrurilor şi fiinţelor 
cu care începe orice dimineaţă normală. O aşezare ce 
dă impresia a îngîna începutul absolut, devenit, 
aidoma oricărui trecut, ficţiune şi speranţă, 
îngemănate." Am mai reţinut, printre altele, textele 
oferite de Al. Cistelecan (Stolul basarabean – Olga), 
Mircea Pricăjan (De la Ficţiuni), Mircea Morariu (Le 
point aveugle), Ovidiu Drimba (Lucian Blaga, student la 
Oradea), alături de cronicile literare semnate de Ioan 
Moldovan (Din nervi – poezie), Marius Miheţ  (Din 
viaţă-n viaţă) şi Alexandru Seres (Zen – între literatură şi 
iniţiere). 

În Tomis, nr.3(480), Bogdan Papacostea (Scandal 
versus normalitate în viaţa unui om singur) constată: 

"Volumul postum al lui Adrian Marino, Viaţa unui om 
singur, este, probabil cel mai dur rechizitoriu la adresa 
României culturale şi politice din perioada post-
decembristă. Tiradele lui H. R. Patapievici ori 
reproşurile lui Paul Goma pe acest subiect, sunt lejere 
ca o joacă de copil pe lîngă tomul memorialistic-
acuzator al lui Marino. […] Foşgăiala minoră a 
spaţiului mioritic este pusă la microscop cu o 
acurateţe nemiloasă. Nimeni nu scapă neşifonat în 
amintitul volum: Marin Preda, Marin Sorescu, Nichita 
Stănescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, H. R. 
Patapievici, Mircea Dinescu et alii trec prin malaxorul 
intelectual şi moral al cărturarului clujean întru 
dezmembrarea oricărei iluzii legate de trecutul, 
prezentul ori viitorul nostru." Articole diverse, bine 
construite, în rubrici consacrate, din care spicuim: 
Daniel Clinci (Sigmund Freud, teoretician al culturii şi 
Theoria – Reinstituţionalizarea artei), Luana Luban (Un 
biolog al dansului contemporan şi Arta dincolo de magie), 
Alina Costea (Un oraş cu o inimă cît un continent), 
Raluca Şerban-Naclad (Mintea, infernul zilnic şi 
Melancolia sau dreptul de a-ţi trage sufletul), Sorin Dinco 
(Cultura post-apocaliptică – modernism, postmodernism şi 
romanul secolului douăzeci), alături de Irina Mavrodin 
(Despre traducere, literal şi în toate sensurile) şi Lucian 
Vasile Bîgiu (Literatura română în limba norvegianî. 
Inventar).

Din Orizont, nr. 3(1530), aflăm că "Virgil 
Nemoianu, bănăţeanul cu vocaţie planetară, a împlinit 
70 de ani!" fapt ce prilejuieşte publicarea unui amplu 
interviu, realizat de Cornel Ungureanu şi Adriana 
Babeţi (Alte arhipelaguri interioare): "N-aş vrea să intru 
în tonalitatea bătrînilor dintotdeauna: «Ehei! Pe 
vremea mea…». Dar nu mă pot abţine să nu mă 
gîndesc la Filologia din Bucureşti din anii studenţiei 
mele (atenţie: în plină eră comunistă!). Catedra de 
literatură universală, condusă prudent, înţelept şi cu 
deplină competenţă de nivel mondial de Tudor Vianu 
conţinea oameni precum Edgar Papu, Zoe Buşulenga, 
Nelly Comorovski, Matei Călinescu şi alţii încă. Ce să 
mai vorbim! Şi mai grozavă era catedra de clasice cu 
«Moşu» Frenkian (era mai tînăr decît sunt eu acum!), 
specialist de mare clasă, cu tinerii (pe-atunci) Poghirc, 
Florea Fugariu, Petru Creţia, Mihai Nasta, d-na 
Marinescu, începătorii Sluşanski, Bebe Georgescu 
(prieten drag) şi încă alţii şi alţii: cred că puţine 
catedre din Europa o egalau." În rest, tot 
"întreprinderi" serioase: Alexandru Budac (Relaxare), 
Smaranda Vultur (Aproximativ un portret: Radu 
Ciobanu), Radu Ciobanu (Istorii şi istorie), Graţiela 
Benga (Scrisul pînă la capăt), Alexandru Ruja 
(Expresionismul poetic), Paul Eugen Banciu (Succes şi 
valoare), Diana Marincu (Muzeul care eliberează). 
Corespondenţa dintre doi îndrăgostiţi (Ingeborg 
Bachmann şi Paul Celan, în traducerea Iuliei 
Dondorici), discursul la Viena a lui H. R. Patapievici 
(Avantajele şi dezavantajele "înapoierii". O perspectivă 
provocatoare asupra imaginii româniei), poemele lui Ioan 
Es. Pop, alături de interviul aceluiaşi, realizat de 
Eugen Bunaru (Poezia adevărată e mai puternică decît 
omul care a scris-o), completează o lectură plină de 
satisfacţii intelectuale şi estetice.

În Apostrof, nr. 3(238), Marta Petreu îl evocă pe 
Mircea Zaciu, la 10 ani de la moarte, în timp ce 
Damian Hurezeanu continuă Istoria în opera lui Marin 
Preda: "În Moromeţii, Marin Preda e genial; în celelalte 
romane e un scriitor puternic." Cronicile literare 
semnate de Irina Petraş (Despre Cluj, în ritm de vals 
imperial), Ştefan Borbely (Jurnalul lui Adrian Marino), 
Ion Bogdan Lefter (Să ne amuzăm cu "secta gînditorilor 
de estradă"), Iulian Boldea (Fascinaţia spiritului critic), se 
conjugă fericit cu cele scrise de Mircea Handoca în 
Dosar despre Jurnalul inedit al lui Mircea Eliade. Bine 
susţinută este şi Ancheta numărului (Roza lui 
Paracelsus) prin contribuţiile asumate, între alţii, de 
Adrian Alui Gheorghe, Anamaria Beligan, Leo 
Butnaru, Bogdan Ghiu, Rodica Marian, Irina Petraş, 
Simona Tănăsescu, Andrei Zanca şi Ion Zubaşcu.  

Tribuna, nr. 181, dezbate, cu aplomb,  cartea lui 
Andrei Marga Absolutul astăzi. Teologia şi filosofia lui 
Joseph Ratzinger, prin Nicolae Turcan (Teologia şi 
filosofia lui Joseph Ratzinger. Argumente noi  pentru o 
veche armonie) şi I. Francin (Critica raţiunii istorice a 
creştinismului). Am mai reţinut cele propuse de Ion 
Vlad (Fascinaţia "listei" şi a universului infinit), Oana 
Pughineanu (Însinguratul. Antiteodiceea unui ratat), 
Irina Nastasă (Emil Cioran – precizări biografice), Aurel 
Sasu (Fiziologia totalitarismului. Anul 1946) şi nu în 
ultimul rînd Blogland-ul lui Laszlo Alexandru.
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"Plăcerile nu sînt multe,
Multe sînt doar banale repetiţii,

Cum se repetă anotimpurile de exemplu."
Adrian Alui Gheorghe

"O judecată impersonală, chiar dacă ar putea fi perfectă, 
este lipsită de orice valoare"

A. Thibaudet



literatură universală
O, pământ natal

Munir Mezyed (Iordania, România)

„O, pământ natal
Mai ai loc pentru un vis…?”
În visul meu am văzut
Albine de aur
Zburând din suflet
Făcând ceară albă
Şi miere divină
Din amărăciunea emigratului…
Şi am văzut soarele
Dogorind în inimă
Iar Luna, o femeie
Stând la umbră sub un măslin…
Dintr-o dată
Vântul s-a pornit
Dintr-un piept fisurat
În spatele zidului amintirii
Astfel toamna a luat locul visului
Şi visul a zburat din nou
Întorcându-se pe-al meu pământ natal…
M-am trezit întrebând:
„O, pământ natal
Mai ai încă loc pentru un vis…?”

Doar pentru tine
Maha el-Khatib (Irak)

Doar pentru tine cuvintele dansează,
Şi soarele din raza-i ţese
Imagini şi tablouri fără seamăn,
Desenează zâmbetul unui copil
Şi-ale valurilor şoapte
Pe malurile Tigrului şi Eufratului…
Doar pentru tine
Sentimentele-mi se-armonizează
Ca o fântână a iubirii şi admiraţiei,
Acopăr cu sărutări trupul tău sfânt,
Şi sorb de pe buzele tale
Al florilor tale nectar
Şi mireasma de henna din Basra
Parfumul de crizantemă la Shatt-el-Arab,
Pe râul Ashar
Doar pentru tine şi pentru alte nu
Pletele-mi zâmbesc,
Şi buclele-mi psalmodiază
Cătând al braţelor tale port…
Degetele mele pe mările din palma-ţi navighează.
Şi pentru că e numai pentru tine
Îmi liberez din frâu poezia
Căpăstruită în străfunduri.
Şi pentru că e numai pentru tine
Îmi voi înfrânge temerile, durerea şi singurătatea,
Şi savura-voi extazul
Atingerii Piscului Capătului Lumii
Şi-mi voi elibera nebunia şi-mi voi uita sufletul
Ca temelie sub minaretele Kadhimia
Şi Al-Kilani şi Abbas.
Ale promisiunii mele lumânări navigau singure la ţărmul din 
Hella
Respirând abia, după o amintire din intimitatea ta…
Doar pentru tine
Îmi voi aduna toate bucuriile,
Petrecerile de nuntă – amintirile freamătului
Pasiunea mea,
Şi mirosul peştilor afumaţi flirtând tandru cu
Obrajii lui Abu Nuwas
Doar pentru tine,
Mama mea şi a ta
Se roagă, imploră şi cer fierbinte
Recită Yassin şi Al Rahman şi rostind
Cel mai ascuns nume al lui Allah
Şi-l imploră pe Domnul oamenilor…

Ceaşcă de cafea şi ispita femeii
Layila Ibrahim (Arabia Saudită)

1.
ea a dorit
să soarbă dimineaţa
de cum o umplea el…
2.
un fir plăpând picură
din lumina spiritului lui
astfel înviorează el
pustiile caverne
3.
un strop din răsuflarea lui
ieşit la iveală
a aprins
jungla dorinţei…
4.
pisica îmblânzită
a muşcat
ale brizei degete
când
s-a amestecat cu părul ei…
5.
O ceaşcă de cafea
îmbrăţişând buze aidoma deşertului

astfel o ademenitoare vrajă pluteşte…
……………
7.
stoluri de dorinţe
discutau în grabă
cu ea …
8.
perna umplută
cu suspinele lor
adormite în linişte…

O chemare pentru întoarcere
Hassan Khashab (Maroc)

Aici ţinutul e-nfiorător –
De parcă ar fi suprafaţa Lunii –
Apa e o raritate,
Şi soarele-şi presară scânteile lui
În timp ce natura devine tot mai dură,
Până ce oamenii se aspresc şi ei de duritatea vieţii.
O, Sindbad, ai zburat destul,
E vremea să te-ntorci…
Aici sufletele mor de singurătate
Ori plictiseală.
Ai părăsit un ţinut
Unde cea mai preţioasă nestemată
Adăpostită-i în nisipul ei…
Picăturile de ploaie o fac să fie ca primăvara
Făcând-o să poarte cele mai fermecătoare imagini…
Florile o învăluie-n parfum
Şi păsările cântă fericite în copaci,
Acolo – vara e anotimpul nunţilor,
Şi al recoltării seminţelor,
Acolo – noaptea e-o perioadă aparte,
Pentru veselie şi intimitate…
Întoarce-te, marinarule, întoarce-te,
Iubita ta destul a aşteptat…!

Mahmoud Fihmi Amer
Mahmoud Fihmi Amer – critic şi poet Palestinian născut în 

Kuweit. Lucrează ca profesor universitar la “Qatar Foundation for 
Education”, la Departamentul “Science and Community 
Development”. Publică poeme şi poezie în diverse reviste din 
Orientul Mijlociu. 

Inspiraţia din Kosovo
1
Ne-am întâlnit
La poarta cimitirului refugiaţilor
Am intrat ca de obicei
Să mâncăm cincizeci şi unul de cadavre ale exilului
Acolo…
În timp ce practicăm câteva din ritualurile exilului nostru
Kosovo se dezbracă de el însuşi
Şi ajunge la sarcofagul nostru albastru
2
Vă văd pe voi toţi la uşa refugiului nostru negru
Văd zorii noştri aprinzându-se
Văd lacrimile câmpului nostru rebel
Văd buza pământului netremurătoare
Văd pe acela căruia îi place întunericul
Ne urmărea respiraţiile
Rugându-se la primul zgomot al uşii noastre,
Vă văd pe voi toţi la uşa refugiului nostru negru…

Teluricul şi vatra
1.
Vântul a ajuns în faţa mea
Nu rămâne nimic decât cenuşa
În ea un suspin al speranţei
Şi un impuls înflorind în plictiseala toamnei
O, tu, cel care vii
Sunt pe cale să-mi iau rămas bun suspinând înainte de naştere
Şi trei ochi din August
Sunt cât pe ce să-mi iar rămas bun de la clipă – bucăţile spaimei 
mele de ecou
O, tu, cel care vii, 
Cât de mult praf am uscat în noi
Şi un refugiat a fost ars de sfârşitul verii?
2
Mările sunt pentru voi
Voi nu veţi fi în stare să năzuiţi rima mea pământească
Cum a fost ea colbuită de graniţe
Încât toate pietrele de moară s-au îndrăgostit
Ele răspândeau mosc
Şi şi-au cununat zorii pentru o noapte
Zorii au apărut ca un dansator unduindu-şi lanţurile 

De câte ori am spus:

Vom cânta muzica singuri
Iar în fiecare seară ne vom întoarce!!!
3
Teluric
Vatră 
Şi o piatră de moară se învârte
Respiraţii întretăiate… strigăt de ajutor anestezie
Raza se pleacă cu lumina
Rotindu-se
Şi un satelit se-nvârte-n jur
şi o farfurie

Şi priveliştile sunt receivere goale
Dezordine şi nouă luni
Iar radiodifuziunea este frecvenţa alternativei
4
Spaima mea
Care a depăşit patra de moară
Spaima mea
Care rămâne sub cenuşă!!!

O chemare pentru întoarcere
(Hassan Khashab, Maroc)

Aici ţinutul e-nfiorător –
De parcă ar fi suprafaţa Lunii –
Apa e o raritate,
Şi soarele-şi presară scânteile lui
În timp ce natura devine tot mai dură,
Până ce oamenii se aspresc şi ei de duritatea vieţii.
O, Sindbad, ai zburat destul,
E vremea să te-ntorci…
Aici sufletele mor de singurătate
Ori plictiseală.
Ai părăsit un ţinut
Unde cea mai preţioasă nestemată
Adăpostită-i în nisipul ei…
Picăturile de ploaie o fac să fie ca primăvara
Făcând-o să poarte cele mai fermecătoare imagini…
Florile o învăluie-n parfum
Şi păsările cântă fericite în copaci,
Acolo – vara e anotimpul nunţilor,
Şi al recoltării seminţelor,
Acolo – noaptea e-o perioadă aparte,
Pentru veselie şi intimitate…
Întoarce-te, marinarule, întoarce-te,
Iubita ta destul a aşteptat…!

Scrisoare către mama
(Suhail el-Isawi, Palestina)

O, mamă,
Ştiu cât de drag
Inimii tale sunt
Şi ştiu că ochii tăi nu vor clipi
Înainte ca eu să mă predau somnului…
De nu sosesc la timp
Vei începe să mă cauţi peste tot
Bătând la toate uşile
Sperând să afli vreo veste
Despre unde mă aflu
Poate că întinderea inimii tale va fi spulberată de
Numele… şi chipul meu
Poate frunzele tale verzi se vor usca
Dacă voi pleca.
Îmi recunoşti vocea şi boiul
Dintre milioane de voci şi chipuri…
Îmi identifici paşii pe pieptul pământului
Şi distingi respiraţia mea risipită prin aer
Nu contează cât de bătrân voi fi
Pentru tine voi fi mereu copilul tău
Şi, mamă, aş dori ca timpul să se poată întoarce înapoi
Aş naviga prin eterna ta compasiune…
De-aş fărâma munţii
Călătorind pe toate mările
Şi te-aş desemna Regina Timpului
Tot nu te-aş putea răsplăti
Pentru un sărut lăsat pe obrazul meu

Veşnicul chin
Shoja el-Safadi ( Palestine)

Dragostea este revelaţia umanităţii, când este atinsă de 
imaginaţie 
Care ar trebui ar trebui să fie mai multă decât poate duce 
nebunia ei,
Hăurile mitului au reţinut un istoric care revarsă din 
străfundurile lui,
Care sunt noaptea şi supărarea care soarbe tot
Posomorala este vinul lui aidoma înţepăturilor albinelor
Creioanele lui sunt de inutilizabile iar cărţile lui sunt străvechi
Din ele emană speranţele
Infinitul scrie despre conştienţă şi nebunie
Visând odată la nemurirea sumeriană
Altă dată la dragostea babiloniană
Călătorind între paginile camarade
Căsătorind toate femeile acestui Pământ
Bifând toate virtuţile, nelăsând nici un extaz să evadeze din 
sângele lui
El cântă elogiile tuturor poemelor care au fost înmormântate de 
vii
Şi versetele iau femeile zeilor
Care sting toate nevoile poetului când îl loveşte dorinţa
Într-o vreme, zeii au murit – pe cine mai obişnuia să venereze…?
Dragostea a devenit confuză când proştii au reprezentat-o
Şi istoricul pretinde că el este Nepieritorul
Face un pat pentru soţia lui – poemul este un „brand name”
Şi prin creionul lui spiral o lasă gravidă
E stupid ce posedă un bărbat
Atunci când devine poet
Iubeşte ultima femelă, apoi moare, şi astfel… el piere…!

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Poezie arabă contemporană
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Spiritualitatea în 
timp de criză

Jean Biès este unul 
din autorii francezi 
interesaţi de parcursul 
spiritual al lumii 
contemporane şi a 
arătat acest fapt în 
multe din cărţile sale, 
dintre care amintim: 
Athos. Voyage à la 
Sainte Montagne; 
Passeport pour des 
temps nouveaux; 
Retour à l'Essentiel; 
Art, Gnose et Alchimie. 
Trois sources de 
regenerescence; 
L'Initriatrice; Paroles 

d'urgences (tradusă în română: Iluminări pentru 
vremurile de pe urmă); Voies de sages; Par les 
chemins de vie et d'oeuvre; Vie spirituelle et 
Modernite. Comment concilier l'inconciliable. De la 
primele rînduri ale recentei sale cărţi (Orientations 
spirituelles pour un temps de crise. D'un bon usage 
du monde moderne, Grez-sur- Loing, Editions 
Pardes, 2010, 164 p.) Jean Biès denunţă lipsa de 
aplecare a lumii de astăzi către Esenţial; o lume 
străină sau indiferentă la profunzime şi la altitudine, 
limitată la orizontalitate, este expresia unei contra-
civilizaţii. O lume din care viaţa interioară a fost 
exclusă nu este una care să prefigureze un viitor 
liniştitor. Jean Biès alege şase domenii constitutive 
ale lumii în care trăim propunînd căile reconcilierii 
cu spiritualitatea. Un prim domeniu este ecologia, 
natura nefiind doar un ansamblu de componente 
repertoriate de geologie sau botanică; este o sublimă 
îmbinare cu frumuseţea, este locul convergenţelor de 
simetrie şi al corespondenţelor armonice, pe care 
omul zilelor noastre le uită în folosul unei false 
concepţii după care omul stăpîneşte natura. 
Abordînd problema educaţiei în lumea modernă, 
Jean Bies deplînge gravele lacune din educaţia 
tinerilor de astăzi, mai ales lipsa de cultură 
religioasă; dar filosoful francez mai denunţă şi un 
anume tip de nediferenţiere care permite mai tîrziu 
dominarea mai uşoară a spiritelor diluate. Următorul 
domeniu aflat sub privirea scrutătoare a lui Jean Biès 
este cultura, pe care o judecă prin prisma unei 
patologii severe a omului modern: alexitimia, termen 
care nu este prezent nici în dicţionarele franceze, dar 
cumulează doi termeni greceşti, iar sensul 
termenului este de om care trăieşte într-o totală 
insensibilitate faţă de uman, un om care are obsesia 
sistemelor, are orizont organizaţional, reduce totul la 
sistemic şi este atins de o gîndire schizomorfă, în care 
predomină analiza şi diviziunea, lipsindu-i sinteza şi 
empatia. Un alt domeniu al crizei lumii moderne este 
economia politică, adică dominaţia economică, politică 
şi tehnologică pusă în operă de cîteva decenii. Al 
cincilea domeniu este psihologia, un domeniu prin 
care omul modern ar putea ajunge să se reîntoarcă la 
spiritual. Aici, Jean Biès îl aminteşte pe Carl Gustav 
Jung, cel care a arătat că alchimia şi taoismul au ca 
finalitate concilierea contrariilor, care a arătat că între 
conţinuturile conştiinţei şi cele ale inconştientului 
sînt subtile legături. Ultimul domeniu al parcursului 
propus de Jean Biès este spritualitatea, despre care 
mul de astăzi are cele mai imprecise noţiuni: "Ca şi 
cînd ar fi atins de surditate atunci cînd este vorba să 
asculte învăţăturile înţelepţilor, lovit de orbire cînd 
este în prezenţa unei icoane sau a unei catedrale, 
acest om nu găseşte nici un sens nici interes 
spiritualului, pe care îl confundă de altfel cu 
bunăvoinţă, amestecînd totul, cu etica, religiosul, 
superstiţiosul, magicul, regresivul, clericalul". Unul 
din aspectele eminente ale spiritualităţii este 
înrădăcinarea sa în trecut, fidelitatea faţă de Tradiţie, 
noţiune tot mai străină omului modern; voinţa de a 
reveni la Tradiţie nu ţine de paseism, ci de dorinţa de 
a regăsi Principiul. Acesta este mesajul cărţii lui Jean 
Biès: să ne apropiem de Centrul etern al cunoaşterii 
transcendente.  

Lecturi încrucişate
Filosofia este într-o expansiune continuă, 

încercînd abordarea unor noi domenii. O astfel de 
afirmaţie este susţinută şi de recenta carte a lui 
Philippe Mengue: Proust-Joyce, Deleuze-Lacan: 
lectures croisées, Paris, Editions de l'Harmattan, coll. 
"Ouverture philosophique", 2010, 140 p., autor care 
pînă acum mai semnase volumele: Gilles Deleuze ou 

le systeme du 
multiple; L'Ordre 
sadien; Deleuze et la 
question de la 
democratie; La 
Philosophie au piege 
de l'Histoire; Peuples 
et identités; Utopies 
et Devenirs 
deleuziens. Discursul 
filosofic asupra 
literaturii este unul de 
dată relativ recentă, 
iar Gilles Deleuze este 
unul dintre puţinii 
filosofi care a luat 
literatura în serios şi 
care a pus în operă cu 
creaţiile literare 
gîndirea transversală care permite a ţine un discurs 
coerent asupra artei. Mărturie grăitoare sînt cărţile şi 
studiile sale despre Proust, Joyce sau Sacher Masoch. 
În acest volum, Philippe Mengue îşi propune să pună 
în evidenţă existenţa unei teorii a literaturii şi a unei 
estetici literare deleuziene, că această teorie a evoluat 
şi comportă mai multe straturi, şi că relaţia Deleuze-
Lacan şi reînnoirea post-structuralistă se învîrte în 
jurul chestiunii realului. Studiul lui Deleuze despre 
Proust s-a strucurat în timp, Ph. Mengue propunînd 
o arheologie a textului, cu diferitele sale straturi. " A 
scrie, notează Deleuze, nu înseamnă a povesti 
amintirile sale, călătoriile sale, iubirile sale şi 
întristările sale, visele sale şi fantasmele sale"; este 
vorba mai curînd de a pune semnele în raport cu 
sensul. Pagini remarcabile sînt cele despre epifaniile 
în proza lui Joyce, epifania văzută ca manifestare 
spirituală, moment de revelaţie, care are deschidere 
ontologică şi atinge realul ultim. Demersul lui 
Philippe Mengue, extrem de curajos, a urmărit să 
găsească punctele de ancorare ale filosofiei 
deleuziene în literatura contemporană, în dialog cu 
cea a lui Lacan, dar raportate la scrierile lui Proust şi 
Joyce. Proust şi Joyce au fost citiţi şi analizaţi de 
Deleuze; Joyce a fost citit de Lacan; principiile 
mutuale ale lecturii lor? Punctul de fugă, cel care este 
la originea operei literare. Opinia lui Ph. Mengue este 
că Gilles Deleuze este filosoful contemporan care ne 
poate ajuta în cel mai înalt grad să gîndim asupra 
literaturii.

Filosofie şi teologie în epoca modernă
În toamna anului trecut prezentam în cadrul 

acestei rubrici primele două volume din antologia 
Philosophie et theologie. De puţină vreme a apărut 
cel de-al treilea volum: Philosophie et theologie a 
l'epoque moderne, volume dirigé par Jean-
Christophe Bardout, Paris, Editions du Cerf, coll. 
"Philosophie & Théologie", 2010, 494 p. După 
volumele dedicate perioadelor antice şi medievale, şi 
precedîndu-l pe cel despre perioada contemporană, 
în mod firesc a apărut volumul despre perioada 

modernă consacrat 
relaţiilor istorice şi 
sistematice între 
filosofie şi teologie. 
Prezentul volum oferă 
texte aparţinînd la ceea 
ce în mod obişnuit 
numim epoca modernă, 
în sens larg secolele 
XVI-XIX. În filosofie, ca 
şi în teologie, sensul 
acestei modernităţi nu a 
fost totdeauna perceput 
în acelaşi mod. Este şi o 
perioadă de mare 
amplitudine 
conceptuală în ambele 
domenii vizate de acest 
volum. Confruntarea 

filosofie-teologie poate să ne apară ca o specificare a 
problemei relaţiilor între raţiune şi credinţă; noţiunea 
creştină de teologie, în orizontul medieval şi modern, 
reprezintă dezvoltarea continuă a înţelegerii 
credinţei. Volumul aduce în atenţia cititorului teme şi 
personalităţi precum: Luther, filosofie şi reformă; 
Calvin şi scolastica reformată; Erasm şi Philosophia 
Christi; filosofie carteziană şi teologie; filosofie şi 
teologie mistică în secolul al XVII-lea; Spinoza; 
Malebranche şi Leibniz; Lessing şi raţionalitatea 
religiei; Kant sau disputa între teologia filosofică şi 
teologia biblică; Fichte: revelaţia creştină a libertăţii; 
Schelling: teologia şi Revelaţia în faţa filosofiei; 

filosofie şi religie la Hegel; Marx; Comte: telogie, 
metafizică şi religie; Nietzsche: moartea teologică a 
lui Dumnezeu. Dintre autorii capitolelor, la rîndul lor 
fiind şi cei care au selectat textele, amintim: Michel 
Bourdeau, Emilio Brito, Philippe Capelle-Dumont, 
Vincent Carraud, Jean Greisch, Jean-Yves Lacoste, 
Jean-Luc Marion, François Marty, Denis Moreau, 
Barbara Stiegler, Marc Vial, Jean-Louis Vieillard-
Baron, Jean-Michel Vienne. Ca şi precedentele 
volume, acesta, dedicat perioadei moderne, pune în 
operă un ansamblu editorial care reuneşte pricipalele 
texte ale unei lungi perioade, dar deopotrivă dense 
perioade în care s-a articulat binomul filosofie-
teologie. Dacă dubla relaţie credinţă-filosofie, 
filosofie-teologie este clasic declarată a fi coextensivă 
cu momentele patristic şi medieval, ea are şi un 
moment modern, deşi multe istorii ale filosofiei 
moderne, aparţinînd unor iluştri cărturari, nu fac 
referire la acest subiect, şi aceasta pentru că 
majoritatea diagnosticurilor relative la bipolaritatea 
modernă filosofie-teologie fac apel la lexicul de 
separare, divorţ, disjuncţie, ruptură. Acest volum din 
seria iniţiată de Philippe Capele-Dumont poate 
contribui la îmbogăţirea viziunii noastre asupra unei 
epoci suprainterpretate oferind noi traiectorii ale 
sensului, depăşind decupaje convenţionale.     

Antropologie integrală
Trăim o epocă 

paradoxală, susţin 
deopotrivă flosofi, 
teologi sau oameni 
politici, evident fiecare 
privind acest fenomen 
dintr-o anume 
perspectivă. Într-o carte 
relativ recentă (Qu'est-
ce que l'homme...Essai 
d'anthropologie 
integrale, Paris, Editions 
Tequi, coll. "Questions 
disputées", 2009, 244 p.), 
Michel Mahé susţine că 
ardenta apărare a 
demnităţii şi drepturilor 
omului, exercitată 

îndeosebi în ţările apusene, rămîne de multe ori 
necunoscută. De ce? Pentru că nu porneşte de la o 
definiţie a antropologiei, înţeleasă ca o antropologie 
metafizică, un studiu cît mai global posibil al omului, 
de la fenomenalitatea sa la principiile sale. Autorul 
este conştient că proiectul său poate părea uşor 
anacronic, întrucît ideea unei esenţe universale a 
omului pare exclusă din cîmpul filosofic. 
Existenţialismul sartrian susţinea că libertatea 
omului exclude orice esenţă care l-ar determina, un 
uşor sofism care creează omului iluzia prometeeană. 
Urgenţa căutării esenţei este cerută de reducţia, de 
diluţia suferită de om în diversele antropologii 
contemporane, ştiinţifice şi filosofice. Influenţele, 
conjugate sau nu, între marxism, nietzsceeanism, 
structuralism au condus la afirmarea dispariţiei ideii 
de om; antropologia ştiinţifică actuală vede în om un 
organism viu alături de altele.Aceste reduceri sau 
negări suscită reacţii filosofice care incită la 
restaurarea naurii umane şi a demnităţii sale. 
Reducţionismul  materialist a invadat cîmpul 
antropologic, generînd pericole cum au fost 
fascismul şi comunismul. Pentru a evita diverse 
capcane este necesară o ripostă adusă 
reducţionismului materialist. Demersul lui Michel 
Maheé se fondează pe studiul omului fenomenal; 
fascinat de raţiunea şi de libertatea sa, omul modern 
se afirmă progresiv ca principiu al adevărului. Acest 
drum a început cu idealismul modern, a continuat cu 
umanismul ateu, ajungînd la ideologiile demiurgice 
ale secolului al XIX-lea, pozitivismul, marxismul, şi 
avatarurile lor ştiinţifice şi politice. Pierderea 
legăturilor cu transcendenţa împinge pe acest om 
iluzoriu să se dilueze în componente fizice, bilogice, 
istorice, culturale.  Studiul lui Michel Mahé cuprinde 
elemente de antropologie ( finitudinea omului, 
raţiunile refuzului finitudinii, viaţa, sufletul omului, 
dorinţa) şi elemente de politică (drepurile persoanei, 
libertate şi adevăr, dreptul la viaţă, viaţa religioasă, 
nevoile persoanei). Cartea lui Michel Maée s-a născut 
ca o necesitate de a da o ripostă ideologiilor 
dominante care au postulat ideea unui om-zeu; este 
nevoie să regăsim omul, persoana, creatura iubită de 
Dumnezeu, pentru a evita catastrofele etice şi 
politice.

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
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Dictatura a făcut din cubanezi nişte sclavi 
aplaudaci, nişte înfometaţi şi însetaţi în stare să 
suporte orice umilinţă pentru o gură de pîine sau de 
apă/rom, dictatura i-a rupt complet de lume, mai 
ales că aceştia nu au calculatoare, nu au telefoane 
mobile (nu-i vorbă, ei nu au nici telefoane fixe!), nu 
au internet, nu au aparate de radio, nu au televizoare. 
Ei au doar ceea ce li se permite : revoluţie continuă, 
duşmani imperialişti, foame cît cuprinde, prostituţie 
înfloritoare, ziarul Granma, oficios al partidului roşu, 
şi difuzoare la care se transmit doar cîntece patriotice 
şi discursurile conducătorului iubit. Pîinea lor cea de 
toate zilele o constituie munca forţată şi lagărele de 
exterminare, de care s-au bucurat toate ţările în care 
s-au instalat regimurile autoritare de sorginte 
marxist-leninistă, iar ca desert, li se oferă izolarea, 
teroarea, moartea. Şi poate în adîncul sufletului 
cubanezii mai au încă speranţa că cine ştie cum într-o 
zi se va schimba şi viaţa lor în bine, căci în rău li se 
schimbă din clipă-n clipă. Ei speră fie că vor reuşi să 
evadeze din raiul lui Fidel, fie că într-o zi dictatorul 
va apuca „pe o cale nenturnată” spre flăcările 
neadormite ale iadului, iar ei vor putea să înceapă o 
viaţă cît de cît normală în care să aibă parte şi de 
drepturi şi libertăţi, nu numai de suferinţe, dureri, 
umilinţe, obligaţii.

Dar, această speranţă o ascund cu mare grijă, nici 
măcar să nu o bănuie cineva, căci, după cum 
spuneam, din nefericire, cubanezii s-au învăţat cu 
suferinţa, cu durerile, cu dictatura, ca ţiganul cu 
scînteia (sau ca ţiganul cu „Scînteia”?). Fatalişti, ca 
mioriticii, consideră că „aşa li-i datul sorţii”. În 
schimb, noi cei care le-am fost oaspeţi doar „un 
trecător ceas al vieţii” am fost nişte privilegiaţi ai 
acestei neînţelese, neîndurate sorţi. Pe întreaga 
durată a cubanizării noastre am fost cu adevărat nişte 
favorizaţi, nişte răsfăţaţi. Înainte de toate, din simplul 
motiv că festivalul a fost fabulos, însă despre 
întîlnirea poeţilor voi mai vorbi. Apoi, lista 
invitaţilor, prezenţa şi prestaţia scriitorilor au fost, 
trebuie să o recunosc, strălucitoare. Nume importante 
ale poeziei universale şi-au dat întîlnire la acea ediţie 
a festivalului la care am reuşit - după mai multe şi 
infructuoase încercări, cauzate de lipsa fondurilor ce 
mi-ar fi permis traversarea Atlanticului - să ajung şi 
eu. Bietul Alex Pausides mă chema în fiecare an, 
începînd cu 2001, an în care ne-am întîlnit în Mexic, 
dar eu nu găseam nici timp, nici bani pentru a da 
curs invitaţiei. Pe parcursul festivalului, ziua aveam 
un program mai diversificat, mai relaxat, care ne 
permitea să ne şi împrăştiem, să umblăm fleaura de 
capul nostru, urmaţi doar de supraveghetori discreţi 
şi anonimi, dar seară de seară ne re-vedeam la 
recitaluri, la întîlniri cu cititorii, la vernisaje şi lansări 
de cărţi, la coctailuri şi mese festive. Poezia ne 
strîngea seară de seară laolaltă spre a ne bucura 
sufletele şi a ne cufunda în tainele şi în frumuseţea ei. 
Poezia e cea care ne permitea o mai profundă, o mai 
adevărată cunoaştere a creatorilor şi a operei 
acestora. O impresionantă seară lirică a fost dedicată 
şi poeziei române, dar încă nu a sosit timpul să 
vorbesc despre ea. Nu-mi mai amintesc acum, după 
trecerea atîtor ani, lista exactă a invitaţilor, dar o 
succintă trecere în revistă a „pomelnicului” acestora 
mi-i readuce în memorie pe Evgheni Evtuşenko din 
Rusia / Statele Unite ale Americii, pe Stefaan Van 
Den Bremt din Belgia – un vechi şi bun prieten -, pe 
Roberto Sosa din Honduras, pe Armando Alanis 
Pulido din Mexic (alături de care am hălăduit o 
vreme prin Canada, învitaţi fiind la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Trois-Rivières - Québec), 
pe Fernando Aguiar din Portugalia, pe Svetlana 
Kalezic din Serbia-Muntenegru (o prezenţă 
reconfortantă pentru cei îndrăgostiţi de frumos, dar o 
creatoare mult mai modestă decît faima pe care o 
avea). Poeţi au fost mulţi, „din tuspatru părţi a 
lumii”, însă nu i-am reţinut pe toţi. Unii nu mă 
interesau din motive extraliterare (nu-ţi poţi cenzura 
simpatiile sau antipatiile decît printr-o bine ţintită 
politeţe care ţine nepoftiţii la distanţă, dar în sufletul 
tău poate-i zici cuiva ceva de mamă, în timp ce-i 
zîmbeşti cu condescendenţă; ăsta-i omul, mereu 
duplicitar, obligat de viaţa în societate să-i suporte şi 

pe cei pe care nu-i suportă!), alţii scriau o poezie ce 
nu-mi spunea mare lucru, unii veneau din spaţii 
lingvistice şi literare la care nu am acces, alţii erau 
pur şi simplu de umplutură sau aveau misiuni nu 
tocmai poetice. Oricum, voi căuta programul 
festivalului şi notaţiile din timpul manifestărilor şi, 
dacă voi găsi nume de poeţi care să merite a fi 
menţionate, le voi adăuga celor pe care deja le-am 
amintit.

Un alt motiv pentru care mi-am permis să afirm 
că am fost răsfăţaţi este cel legat de modul cu 
adevărat părintesc în care ne-a primit Excelenţa Sa 
Ambasadorul României la Havana, scriitorul 
Constantin Simirad. Ne-a luat în primire de la 
aeroport, ne-a găzduit, ne-a hrănit, ne-a plimbat, ba 
chiar ne-a încredinţat şi cheile împărăţiei lui Bachus, 
adică de la crama atît de ispititoare, de bine garnisită 
şi de rafinată, încît ar fi stîrnit invidia oricărui œnolog 
şi jindul oricărui des-gustător. Numai pe mine m-a 
lăsat rece depozitul acela de licori rare, deoarece 
alcoolul - în orice formă, combinaţie, tărie s-ar afla - 
nu mă mai ispiteşte de patru decenii. Oricum, nici 
însoţitorii mei nu au dat iama printre butelci şi nu au 
făcut mare pagubă în rezerva lichidă ce ne fusese 
încredinţată, căci nopţile erau scurte, noi ne 
retrăgeam tîrziu în bîrloguri, iar licorile erau mai 
mult vorbite decît băute. Şi cum nopţile tropicale ne 
învăluiau în căldura lor aproape insuportabilă, 
sucurile naturale cubaneze (cu adevărat naturale, căci 
le făceam cu mîinile noastre din cele mai parfumate şi 
mai gustoase fructe din cîte am mîncat vreodată) 
aduse de frigider la temperaturi aflate la limita 
îngheţului şi răcoritoarele vinuri moldave ne 
împiedicau cu succes catastrofale deshidratări. De 
multe ori nopţile nu apucam să punem geană pe 
geană, abia întorşi, ne sorbeam băuturile preferate şi 
ne luam picioarele la spinare spre Malecon ca să 
prindem răsăritul soarelui din ocean. Fascinant acest 
răsărit purpuriu care aducea astrul zilei exact în locul 
în care apunea. Poate am trăit o iluzie, dar am şi 
acum curajul să afirm că, paradoxal şi incredibil, în 
Cuba soarele răsare şi apune din acelaşi loc. După ce 
ne întorceam frînţi de oboseală şi copleşiţi de emoţii 
(estetice şi existenţiale) din confruntarea aceea cu 
farmecul tulburător al naturii, cu miracolul 
universului şi al vieţii, urmau primul duş al seriei de 
20-30 pe care le făceam zilnic, micul dejun copios, pe 
care ni-l pregăteam singuri ca nişte băieţi mari ce 
eram (şi care conţinea în meniul generos, chintale de 
fructe exotice) şi ceremonia cafelei care umplea sediul 
ambasadei de o aromă şi îmbietoare şi irezistibilă. În 
fiece dimineaţă, domnul ambasador îşi găsea timp să 
stea cu noi la o cafea, să ne îndrume, să ne sfătuiască 
pe unde să ne mai purtăm paşii, ce să vizităm, ce 
merită văzut, cum să ne comportăm într-o ţară în care 
oamenii sunt spionaţi pînă şi la toaletă. Multe am 
învăţat în acea perioadă de la un om pe care-l 
vedeam altfel decît îl cunoscusem acasă, unde îl ştiam 
mereu preocupat şi nu de puţine ori distant sau 
grăbit. Dimineaţa la cafea era momentul cel mai calm, 
cel mai plăcut al zilei. Ambasadorul - odihnit, 
destins, cu chef de vorbă - înainte de a-şi începe ziua 
de muncă, rămînea cu noi la poveşti, la glume, la sfat. 
Stăteam la taifas şi fiecare dintre noi avea de depănat 
amintiri, avea de spus o snoavă, de evocat o 
trăsnaie...  Doamne, ce năstruşnice cărţi s-ar fi putut 
scrie din nenumăratele poveşti înşirate în acele 
fierbinţi nopţi şi zile havaneze! După cafeaua de 
dimineaţă, pleca la treburi şi în cursul zilei nu prea îl 
mai vedeam, dar serile îl regăseam, era invitat la 
festival şi în calitate de scriitor, rămînea mereu 
aproape de noi, îi simţeam protecţia, bunăvoinţa, 
influenţa. Era ca o cloşcă ce-şi ocroteşte puii. E drept, 
puilor le crescuseră cam de multişor tuleiele, ba chiar 
luaseră şi drumul năpîrlirii, dar Excelenţa Sa socotea 
că aceştia încă mai trebuie să înveţe a zbura. Şi avea 
dreptate, căci în acea ţară pînă şi mersul pe jos 
trebuie reînvăţat! Aşa cum, obligatoriu, trebuie 
reşlefuit aurul tăcerii! Cine nu tace plăteşte! Adeseori, 
cu ani grei de puşcărie sau chiar cu viaţa. Cubanezii 
au învăţat pe propria piele acest adevăr existenţial şi 
îl respectă cu sfinţenie. Sau cu teamă! De aceea ne-a 
sfătuit Ambasadorul să nu citim poeme incendiare, să 
nu facem prea directe aluzii politice sau trimiteri 
ţintite care să pună în cauză realităţile din imperiul 
castrist. Au fost şi zile, uluitoare, cînd am fost invitaţi 
la somptuoasa reşedinţă a diplomatului român. O 
altă lume! Şi faţă de România şi faţă de Cuba. Ca şi 

cum o mînă divină ar fi tras o linie de demarcaţie 
între realitate şi vis, între infern şi paradis şi ar fi lăsat 
cele două ţări în lumea coşmarului, iar reşedinţa ar fi 
plasat-o pe tărîmul fabulos al dorinţelor împlinite, în 
ţara viselor, a fericirii neîngrădite, a tinereţii fără 
bătrîneţe şi a vieţii fără de moarte. Într-adevăr, cînd 
am păşit în reşedinţă şi am început să facem un tur al 
proprietăţii, mi-am spus în gînd că e nedrept să fii 
muritor cînd ai posibilitatea să trăieşti într-un 
asemenea rai. Iar mesele rafinate cu care ne răsfăţa 
distinsa doamnă Stela, muza şi stăpîna acelui paradis, 
erau demne de banchetele pe care generalul roman 
Lucullus le dădea atît în cinstea oaspeţilor săi, cît şi în 
cinstea sa!

În Cuba, cu adevărat ispititoare pentru noi au fost 
excursiile (interne, evident, că de alt fel nici nu poate 
fi vorba!), iar cele cîteva la care am participat îmi dau 
dreptul să le includ printre motivele pentru care am 
afirmat că în vremea cubanizării noastre am fost nişte 
răsfăţaţi ai sorţii. În acea perioadă am avut şansa de a 
participa la trei feluri de excursii : în primul rînd au 
fost cele oficiale, culturale, propagandistice, 
organizate de conducătorii festivalului pentru 
scriitorii invitaţi (mai ales pentru cei veniţi din alte 
ţări!); au urmat cele semioficiale, turistice, organizate 
în fiecare dimineaţă de cîteva din marile hoteluri 
pentru orice doritor care-şi plătea privilegiul de a 
umbla hai-hui prin ţară; în al treilea rînd s-au situat 
excursiile private, adică cele pe care ni le ofeream noi 
înşine şi la care, aţi ghicit!, participau doar scriitorii 
români, adică tot noi, în calitate de organizatori, 
turişti, ghizi şi admiratori necondiţionaţi ai 
mirificelor peisaje cubaneze.
Excursiile organizate de Uniunea Naţională a 
Scriitorilor şi Artiştilor din Cuba (prescurtat : 
UNEAC) şi de Festival pentru scriitorii participanţi la 
manifestările incluse în program erau de înaltă clasă : 
destinaţii de excepţie, trasee pitoreşti, autocare de lux 
din toate punctele de vedere, ultradotate, fabricate 
chiar în acelaşi an de mari concerne din străinătate. 
Era clar pentru toţi cei ce voiau să vadă, faptul că 
pentru noi era pregătit totul de propaganda 
revoluţionară, căci realitatea vieţii era cu totul alta. În 
timp ce străbăteam ţara cu autocarele acelea de 
ultimă oră, gîndeam oarecum ruşinat, la autobuzele 
proletariatului revoluţionar, care erau nişte cutii din 
tablă în care te sufocai şi te coceai literalmente de 
căldură. Cele mai multe din acele cutii nu aveau 
motoare proprii, ci erau remorcate de tractoare – 
antediluviene şi acestea! – de care erau agăţate cu 
nişte cîrlige ca de macara. Dacă dintr-un motiv sau 
altul „tractoristul” voia/trebuia să renunţe la cursă 
ori dacă primea vreun ordin să nu mai tracteze în 
ziua aceea autobuze, ci să treacă la muncile cîmpului, 
„descăleca” de pe tractor, desfăcea cîrligul şi pe-aci ţi-
e drumul! Pa şi n-am cuvinte! Pleca fără să privească 
înapoi, lăsînd pasagerii cu ochii-n soare şi la propriu 
şi la figurat. Dar, trebuie să recunosc, „autobuzele” 
erau atît de colorate, că-ţi plesnea retina uitîndu-te la 
ele. Iar oamenii stăteau în ele mulţi şi cuminţi ca 
sardelele-n cutie. Excursiile pe care ni le ofereau 
diriguitorii festivalului erau, în mod evident, 
gratuite, bine planificate, iar noi dispuneam de toate 
facilităţile : însoţitori, gardă, ghizi, programe 
culturale etc. Excursiile particulare ni le plăteam mai 
ales din dorinţa de a cunoaşte cît mai bine şi mai 
profund insula misterioasă, din dorinţa de a înţelege 
realităţile acestei insule fără intervenţia comitetelor 
revoluţionare sau a propagandei lui Castro. Voiam 
să-i pătrundem nu neapărat tainele, cît specificul, 
chemarea, să-i distingem starea naturală de faţada 
impusă de aparatul de partid. Marile hoteluri din 
capitală, aflîndu-se - ca întreaga ţară, de altfel - într-o 
acută criză de bani, descoperiseră o sursă constantă, 
practic inepuizabilă, de devize : organizarea a tot 
felul de excursii în puncte de atracţie ale ţării, iar la 
aceste excursii se puteau înscrie nu doar turişti cazaţi 
în respectivele hoteluri, ci şi turişti din afara lor, aşa 
cum eram noi, care beneficiam de găzduirea 
generoasă a Ambasadorului României la Havana. 
Cum ne lăsa o clipă de răgaz festivalul, noi ne şi 
înscriam la o excursie şi o luam din loc. Dintre 
călătoriile „de documentare” incluse în programul 
festivalului cu adevărat de neuitat a fost cea care ne-a 
dezvăluit frumuseţea staţiunii Varadero, iar dintre 
cele pe care le-am vînat noi înşine, excursii organizate 
mai ales de hotelul Nacional, care era situat la o 
azvîrlitură de băţ de cartierul nostru general, mi-a 
rămas în suflet cea care ne-a purtat în fabuloasa zonă 
de vest, în regiunea Pinar del Rio.
(va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (20)

Valeriu STANCU

„Preafericiţii de pe insula 
dezolării” (IV)
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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 
pleurez!”

Iar Maria Mancini i-ar fi spus lui Ludovic al XIV-lea 
în momentul despărţirii: „Ah, Sire! Voi sunteţi rege iar eu 
plec!”

Piesa lui Pierre Corneille (1606-1684) Titus et Bérénice a 
fost mai puţin aplaudată decât a rivalului său Racine, 
deşi a nutrit aceeaşi admiraţie pentru tragedia antică, 
împrumutând subiecte din istoria greacă sau romană. 
Ambii dramaturgi francezi au conservat ceremoniosul 
pieselor antice, acţiunea simplă, marcată de suflu nobil, 
limba poetică majestuoasă, intensitatea dramatică 
obţinută prin respectarea 
celor trei unităţi: de timp, de 
loc, de acţiune, precum şi 
prin funcţia iniţiatică şi 
purificatoare. Corneille 
adaugă sentimentelor de 
teroare şi milă – admiraţia cu 
scopul unei funcţii 
modelatoare; diferenţa dintre 
cei doi dramaturgi se relevă 
prin conflictul tragic, eroul 
cornelian găsind prilejul de a 
înfrunta eroic destinul, pe 
când Racine dezvăluie o 
viziune mai pesimistă asupra 
condiţiei umane. Dacă în 
secolul al XVIII-lea, din 
admiraţie pentru Racine, 
Voltaire va scrie numeroase tragedii, în secolul al XIX-lea 
romanticii vor respinge regulile clasice, iar Victor Hugo 
le va ridiculiza în celebra sa prefaţă la piesa Cromwell; în 
secolul XX tragicul a rămas un mod de expresie 
privilegiat, amintind de tragediile antice prin exaltarea 
revoltei, singurătăţii umane (Beckett, Ionesco ş.a.) sau 
dând o interpretare modernă a temelor tragice greceşti 
(Giraudoux ş.a.).

...Romanul de dragoste  dintre Maria Mancini şi 
Ludovic al XIV-lea nu s-a încheiat atunci, la despărţirea 
de la scara caleştii, misive oficiale vor servi drept paravan 
legăturii epistolare dintre exilată şi regele care, în cele din 
urmă şi în lipsa cardinalului plecat pentru ultimele 
acorduri dinaintea semnării tratatului din Pirinei, cere de 
la mama lui îngăduinţa unei ultime întrevederi. Filmul 
menţionat mai sus susţine prin mijloace specifice de 
convingere că acel adio n-a făcut decât să întărească 
pasiunea celor doi tineri şi abia în momentul când 
Mazarin exasperat şi-a prezentat demisia („Cum puteţi 
spera, Madame, că voi deveni complicele unei înşelătorii? 
[...] Vreţi să continui să-l mint pe primul-ministru al 
Spaniei?”), regele a declarat că „este absolut hotărât să-şi 
înăbuşe pasiunea”.

Faza cea mai acută a crizei sentimentale părea a fi 
depăşită; mai departe, perfidul cardinal a folosit-o pe 
Olimpia, sora mai mare a Mariei, devenită contesă de 
Soissons şi contând pe duplicitatea unui soţ fără 
prejudecăţi, şi-a putut astfel permite uşurarea suferinţelor 
din dragoste ale suveranului Franţei. Maria Mancini a dat 
în Memoriile sale (cf. Apologia, ovvero le autentiche memorie 
di Maria Mancini connestabile Colonna scritte da lei stessa, 
Sellerio, Palermo, 1987) măsura deziluziei şi ofensei care 
au determinat supunerea ei voinţei cardinalului Mazarin. 
Oricum, unchiul ei era capul catolic al Franţei! A plecat la 
Roma, devenind soţia lui Lorenzo Onofrio Colonna, prinţ 
de Paliano şi Castiglione (vă amintiţi, o ducesă 
Castiglione i-a creat probleme împărătesei Eugénie, 
încercând cu determinare  să-l seducă pe Napoleon III?) 
şi în Roma papilor, Maria, ca soţie a marelui conetabil al 
regatului de Napoli s-a bucurat de o libertate pe care 
numai Franţa o îngăduia femeilor; a fost fericită în 
splendidul palat Colonna, aducând pe lume trei băieţi şi 
primind în salonul ei pe cine şi când dorea. Dar numai 
după şase ani de căsnicie, Maria a pus capăt brusc 
intimităţii conjugale şi când reproşurile şi ameninţările 
soţului despot au devenit insuportabile, s-a îmbarcat 
împreună cu sora ei Ortensia la Civita Vecchia, pe o 
ambarcaţiune întâmplătoare, căutând refugiu în Franţa. 

În speranţa că Ludovic al XIV-lea o va ajuta, Maria n-a 
ţinut cont nici o clipă de faptul că ar fi putut deveni un 
oaspete incomod; libertatea femeilor era în Europa 
secolului al XVII-lea, în cel mai bun caz, o concesie 
galantă pe care bărbaţii din înalta nobilime franceză o 
puteau acorda nevestelor lor, dar conetabilul era italian. 
Pretindea prin urmare fie întoarcerea, de bună voie sau 
silită, a soţiei la Roma, fie închiderea ei într-o mănăstire.

Legea era de partea lui, pentru respectarea ei au 
intervenit papa, regele Spaniei, ce putea face prin urmare 
Ludovic al XIV-lea? Maria a părăsit mai întâi Franţa, mai 
apoi Piemontul, în cele din urmă a fost închisă într-o 
mănăstire din Madrid. În toţi anii ei rătăcitori prin 
Europa au fost solicitaţi să găsească o soluţie „cazului” 
suverani, papi, nunţii papali, ambasadori, etc. Abia 
moartea conetabilului a soluţionat cazul, redându-i 
Mariei libertatea, nu însă şi o reconciliere cu Roma, deşi 
copiii ei au primit-o cu înţelegere şi chiar afectuoşi. Viaţa 
Mariei Mancini a continuat cu 25 ani de existenţă 
rătăcitoare, timp în care a păstrat cu îndârjire doar 
colanul cu 35 perle, dăruit de Ludovic al XIV-lea (care 
aparţinuse mai înainte reginei Angliei) şi magnificul 
diamant dăruit de furiosul conetabil în ziua nunţii lor 
romane.

De lumea aceasta Maria Mancini şi Ludovic al XIV-lea 
s-au despărţit în acelaşi an: 1715.

Regele-Soare a sacrificat-o pe Maria Mancini unei 
raţiuni de stat, care i-a impus acceptarea infantei Maria 
Tereza drept soţie. În căsnicia aceasta  cred că a contat 
enorm sentimentul că ambii aparţineau aceleiaşi familii şi 
rasei celor mai iluştri monarhi din Europa. Despre 
această pereche regală se poate vorbi inclusiv în termenii 
trăsăturilor somatice ale Habsburgilor: faţă alungită, 
obraji căzuţi, buze cărnoase, ochi albaştri strălucitori, păr 
blond-cenuşiu.

La nouă luni după căsătoria cu Maria Tereza şi la 
moartea cardinalului Mazarin, Ludovic al XIV-lea şi-a 
asumat conducerea guvernului, hotărât să nu mai 
permită nimănui – bărbat sau femeie, inclusiv mamei sale 
– să intervină în viaţa sa.

Benedetta Carieri, în cartea citată, ajunge la concluzia: 
„Cel mai adorat dintre fii se iubea în primul rând pe 
sine”.

Probabil că psihicul regelui Ludovic al XIV-lea era 
mai complicat decât atât, dar în orice caz, ca soţ infidel şi 
amant inepuizabil şi arogant, Ludovic al XIV-lea a creat 
în lunga lui domnie mentalitatea după care atenţia 
poporului nu trebuie s-o atragă reginele, ci amantele 
regale. Poeţii de curte (inclusiv Molière sau La Fontaine) 
l-au sprijinit, ocupând în acest sens locul lăsat liber de 
panegirişti banali, în timp ce presa de scandal 
(clandestină?), sfidând rigorile legii, nu obosea cu 
relatarea amănunţită despre cuceririle sentimentale ale 
foarte harnicului suveran.

„Colecţiile”, atât ale infatigabilului Rege-Soare, cât şi 
ale următorilor doi Ludovici, al XV-lea şi al XVI-lea, se 
compuneau dintr-un şir de „regine ale inimii”, 
îndrăzneţe, hazardate, viclene peste măsură, combative in 
extremis. Au fost însă şi reprezentante remarcabile ale 
„sexului frumos” care s-au înscris în istoria Franţei, atât 
prin întâietatea în frumuseţe şi eleganţă, cât şi prin 
influenţa benefică asupra  celor 2 Ludovici – al XIV-lea şi 
al XV-lea. Să le invocăm.

Din îndelungata domnie a Regelui Soare, încercând să 
desluşim şi alte tipare ale mentalităţii franceze prin 
„reginele inimii” suveranului, ne vom opri la marchiza 
de Montespan, cu fascinanta ei frumuseţe, reprezentând 
fără doar şi poate tiparul noii civilizaţii mondene, născute 
în casa doamnei de Rambouillet, pe care o ironiza 
Molière în Preţioasele ridicole. Inteligenţa ei sclipitoare şi 
arta elocinţei i-au fost apreciate de Saint Simon, doamna 
de La Fayette i-a dedicat romanul  Prinţesa de Clèves iar La 
Fontaine – a doua culegere a Fabulelor. Un celebru portret 
făcut de un pictor rămas anonim şi păstrat la Galeria 
Palatină de la Florenţa impresionează prin atmosfera 
intens erotică. Cu Radu Negru, în primăvara anului 1993, 
ne-am mai întors încă o dată de la Perugia, ca să 
rezolvăm contradicţia: gamba stângă sau cea dreaptă se 
iveşte provocator din tricliniul déshabillé-ului, sprijinindu-
se pe vraful de perne de la picioarele patului, îmbrăcat în 
tonalităţi de roşu şi castaniu al ţesăturilor lucrate cu aur, 
care o înfăşoară pe această nouă Venus ca pe un soi de 
casetă preţioasă, exaltându-i luminozitatea pielii? Ca de 
obicei, Radu avea dreptate, observaţiile lui şi memoria 
vizuală erau fără greş. Poate pentru că privirea marchizei 
– probabil contemplând pe cineva aflat dincolo de tablou 
sau fiind în aşteptarea regelui – se încrucişase cu a lui 
Radu Negru şi nu cu a mea. Normal.

Palatul pe care şi l-a construit Montespan la marginea 
parcului Versailles costase o sumă imensă tezaurul regal, 
grădina i-a fost proiectată de Le Nôtre, animalele din 
proprietatea ei de la Clagny impuneau aprecieri 
superlative, cu un secol înaintea bergerie-ei organizate de 
Marie Antoinette la Petit Trianon; două noi spaţii la 
Versailles („Trianonul de porţelan”, în plăci de faianţă 
albe şi albastre, cu un incredibil pat grandios, ornat cu 
oglinzi, aur, argint, cât şi „Apartamentul băilor”, cu o 
piscină somptuoasă şi o impozantă colecţie de parfumuri) 

vorbeau de la sine de o intensă pasionalitate. Între 1669-
1674 Françoise de Montespan, care căpătase şi apelativul 
Athenaïs (în consonanţă cu gustul „preţios”) a adus pe 
lume patru copii, care prin lege rămâneau ai soţului 
părăsit.

În 1676 însă, partida evlavioşilor a pus la punct o 
veritabilă ofensivă contra imoralităţii, în creştere la curtea 
franceză; exista altminteri riscul ca exemplul regal să 
spulbere decenii de eforturi ale Bisericii şi statului francez 
întru apărarea concepţiei catolice despre căsătorie şi 
familie.

Prolificul Ludovic al XIV-lea a urmat exemplul lui 
Henric al IV-lea şi în privinţa legitimării copiilor 
concubinelor, pentru că în cazul familiei regale era greu, 
pe atunci, de stabilit o linie de demarcaţie clară între sfera 
strict privată şi sfera politică. Doi vicari s-au ridicat însă 
împotriva doamnei de Montespan iar capul bisericii 
franceze, episcopul Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), 
apărător al credinţei şi al monarhiei de drept divin le-a 
ţinut partea. Preot de vocaţie, provenit dintr-o familie de 
magistraţi din Dijon şi foarte apreciat pentru marile 
calităţi oratorice puse în valoare de o elocvenţă 
maiestuoasă şi energică, Bossuet, la cererea lui Louis XIV, 
a devenit în 1670 perceptorul Dauphin-ului. Discours sur 
l'histoire universelle (1681) este rezultatul acelei activităţi 
pedagogice, dezvoltând ideea că Providenţa 
reglementează destinele oamenilor şi se înscrie în istorie. 
(Nu-i cea mai frumoasă idee din toată literatura 
franceză?)

Insistând ca regele să pună capăt relaţiei cu Athenaïs, 
Bossuet şi-a luat obligaţia de a comunica favoritei 
obligaţia să plece de la curte. Despărţirea celor doi amanţi 
atât de înfocaţi a durat şase luni, între timp regina Maria 
Tereza, din exces de zel (ca de obicei), a dus-o pe 
Françoise de Montespan s-o viziteze pe Louise de La 
Vallière, devenită maica Louise de la Miséricorde iar 
societatea franceză a rămas stupefiată: cele „trei regine” 
compătimeau împreună! (Să nu uităm însă că pe lista 
„reginelor inimii” ale lui Ludovic al XIV-lea numai 
ingenua Louise de La Vallière face o excepţie absolută.)

Regele s-a împăcat însă cu metresa favorită, care 
revenind în epicentrul Parisului petrecăreţ şi-a oferit 
satisfacţia unei revanşe asupra partidei evlavioşilor. A 
fost însă o victorie „à la Pyrrhus”, căci aşa cum ilustrul 
comandant militar grec şi rege al Epirului a reuşit să-i 
învingă pe romani la Ausculum (279 î.I.H.) cu preţul unor 
pierderi imense, tot astfel sublima Montespan ar fi putut 
afirma că „încă o asemenea victorie şi sunt terminată”. A 
trebuit să suporte pătrunderea „îndrumătorilor 
spirituali” în apartamentele regale, aceştia descoperind şi 
o altă nouă favorită – Isabelle de Qudres; în toată această 
învălmăşeală amoroasă, regele a început s-o prefere pe 
doamna de Maintenon, guvernanta copiilor pe care-i 
avea cu doamna de Montespan!

La 40 ani, pregătindu-se pentru o nouă metamorfoză 
în viaţa lui „sacră”, regele, dus de mână de Françoise de 
Maintenon, supranumită „Institutoarea Franţei”, a mai 
făcut un „coup de foudre” pentru domnişoara de 
Fontanges, numai că brusc comedia s-a transformat în 
tragedie, când „preafrumoasa” de numai 20 de ani a 
murit la naştere.

Spre deosebire de Montespan, noua Françoise care se 
strecurase în inima regelui avea multe trăsături comune 
cu „Cenuşăreasa”, din basmul povestit de Charles 
Perrault la 10 ani după ce se încheiase „secolul lui 
Ludovic cel Mare” (1697). Fusese născută în închisoare, 
crescută în sărăcie, iar pe timpul când privirea regelui s-a 
oprit asupră-i era văduva scriitorului paralitic Paul 
Scarron. Cât timp acesta mai trăia, în casa lui se întâlneau 
ex-frondişti cu slujitori leali ai coroanei, nobili de capă şi 
spadă cu mari finanţişti, scriitori începători cu marii 
clasici ai regimului – tot acest anturaj o ajutase pe 
Françoise să-şi edifice un ideal de înţelepciune, fondat pe 
tradiţia epicureică şi pe stoicismul eroic al teatrului lui 
Pierre Corneille (1606-1684). Născut la Rouen şi primind 
de la iezuiţi o formaţie clasică, orientat spre avocatură, 
dar consacrându-se carierei de autor dramatic, triumful, 
dar şi înverşunate contestări, lumea literară hrănindu-se 
deopotrivă din mentalitatea curţii franceze, i l-a adus lui 
Corneille Le Cid (1637).

Pentru cei care au terminat mai de mult liceul sau 
vreo facultate filologică, să amintim că acţiunea piesei are 
loc la curtea regelui Castiliei, unde eroul piesei Rodrigue 
trebuie să rezolve dilema: apărarea onoarei ultragiate a 
tatălui său sau iubirea pentru Chimène, fiica celui care-i 
ponegrise tatăl.

„...Misérable vengeur d'une injuste querelle
Et malheureux objet d'une injuste rigueur
Il faut venger un père et perdre une maîtresse”

(De precizat că în secolul al XVII-lea francez femeia 
iubită era numită „maîtresse”, fără conotaţia negativă 
mai tardivă de întreţinută sau ibovnică, sau concubină.)

Je dois tout à mon père avant qu' à ma maîtresse
Que je meure en combat, ou meure de tristesse...”.

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

( I)Post scriptum II
Natalia CANTEMIR

Mai 2010



poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Pe Nikola Madzirov l-am întîlnit în vara anului trecut, 
la cea de a XXVIII-a ediţie a cunoscutului festival 
internaţional „Serile Poetice de la Struga”. Programul 
festivalului fiind însă atît de bogat şi de divers, pot spune 
fără să greşesc prea mult că am trecut unul pe lîngă altul 
fără să ne vedem. L-am reîntîlnit în primăvara acestui an, 
în Franţa, la impresionanta manifestare pe care Laurent 
Porée, Hughes Labrusse şi Fundaţia Culturală Balkans-
Transit o organizează de şase ani încoace pentru a 
transmite francezilor o fărîmă din spiritualitatea acestei 
părţi de lume. Am flanat prin Paris, cu el şi cu Danilo 
Kocevski, director al Festivalului Internaţional de Poezie 
de la Struga, am vizitat împreună Normandia şi am 
susţinut „tous les deux” recitaluri poetice. „Formidabile!” 
aş fi tentat să afirm, dacă nu aş fi şi eu implicat.

Poet, eseist şi traducător, Nikola Madzirov s-a născut 
în anul 1973 în Strumica, Macedonia, într-o familie 
refugiată din cauza războiului balcanic. Poezia sa a fost 
tradusă în treizeci de limbi şi publicată în prestigioase 
colecţii, antologii şi culegeri, atît în Macedonia, cît şi în 
străinătate.

Pentru poezia din volumul Relocated Stone (2007) a 
primit Premiul European de Poezie Hubert Burda (printre 
membrii juriului numărîndu-se Peter Handke şi Michael 
Krüger) şi cel mai cunoscut premiu de poezie din 
Macedonia, Miladinov Brothers, la Serile Poetice de la 
Struga.

Cînd a debutat în anul 1999 cu volumul Locked in the 
city a primit premiul Studentski Zbor pentru cel mai bun 
debut în volum şi, în acelaşi an, pentru culegerea de 
poeme Somewhere nowhere a fost recompensat cu 
Premiul Ako Karamanov.

Nikola Madzirov a participat la nenumărate festivaluri 
de poezie în Germania, Statele Unite ale Americii, Spania, 
Austria, Suedia, Lituania, Slovacia, Nicaragua, Turcia, 
Slovenia şi în alte ţări balcanice. În prezent, este 
coordonator pentru Macedonia al „reţelei de poezie a 
lumii” Lyrikline. Grupajul din această pagină este o copie 
după o copie şi reuneşte poemele de la recitalul din Caen, 
pe care mi le-a dat autorul, traduse din macedoneană în 
franceză de Jeanne Angelovska. Prin curier electronic mi-a 
trimis o scurtă biografie în limba engleză. De aceea 
titlurile originale ale volumelor sale apar dublate în limba 
lui Shakespeare.

Ne întrec umbrele

Într-o zi ne vom întîlni 
ca o bărcuţă de hîrtie şi
un pepene în răcoarea unui rîu.
Tot freamătul lumii va fi 
cu noi. Cu mîinile noastre
vom întuneca soarele şi doar felinarul
ne va apropia.

Într-o zi vîntul 
nu-şi va mai schimba direcţia.
Salcia îşi va surghiuni frunzele 
în încălţările noastre pe prag.
Lupii ne vor adulmeca 
inocenţa.
Iar fluturii îşi vor lăsa 
pulberea pe chipurile noastre.

O bătrînă în fiecare dimineaţă 
va vorbi despre noi în sala de aşteptare.
Iar ceea ce spun a fost 
spus deja : aşteptăm vîntul
ca două drapele la o trecere de frontieră.

Într-o bună zi, toate umbrele 
ne vor întrece.

Înainte de naşterea noastră

Străzile erau asfaltate 
înainte de naşterea noastră şi toate
constelaţiile erau deja formate. 
Frunzele putrezeau 
învălmăşite la marginea trotuarului.
Argintul se înnegrea pe 
gîtul muncitorilor.
Oasele creşteau 
în timpul somnului.

Europa se unea 
înainte de naşterea noastră şi pletele
unei tinere fete se răspîndeau
liniştit la suprafaţa
mării.

Atunci cînd cineva pleacă, 
tot ce a fost revine

În îmbrăţişarea de la colţul străzii vei înţelege
că cineva pleacă. Întotdeauna e aşa.
Trăiesc între două adevăruri 
ca un neon care ezită
într-un culoar gol. Inima mea adăposteşte
tot mai mulţi oameni, căci ei nu mai sunt în ea.
Întotdeauna e aşa. Un sfert din veghile noastre 
se mistuie clipind. Uităm
lucrurile înainte chiar de a le pierde – 
caietul cu scrieri, de exemplu.
Nimic nu e nou. Locul în 
autobuz e întotdeauna cald.
Ultimele cuvinte se transmit 
ca nişte găleţi cufundate 
într-un obişnuit incendiu de vară.
Acelaşi lucru se va repeta şi mîine – 
chipul, înainte de a dispărea din fotografie,
îşi va pierde mai întîi ridurile.

Atunci cînd cineva pleacă, 
tot ce a fost revine.

Acele ceasornicului

Moşteneşte copilăria din album.
Transmite tăcerea 
care se deschide şi se închide ca
un nor de păsări în zbor. 
Păstrează bine în palmele tale 
bulgărele de zăpadă diform
şi picăturile care se scurg 
de-a lungul liniei vieţii.
Spune rugăciunea 
în gînd. 
Cuvintele sunt o sămînţă ce cade într-un vas.

Tăcerea se aprinde în măruntaie.

Forţează-te să te naşti 
ca minutarul după miezul nopţii 
şi secundele imediat te vor înrobi.

Umbra lumii trece pe deasupra sufletului meu*

N-am curajul unei pietre dislocate.
Mă vei găsi culcat pe o bancă umedă 
în afara tuturor cîmpurilor de luptă,
în afara tuturor arenelor.

Sunt gol ca un sac
umplut cu aer.

Cu palmele îndepărtate cu degetele împreunate
desenez un acoperiş.

Absenţa mea e un prinos necesar pentru toate poveştile şi pentru 
toate căutările.

Am inima străpunsă într-o parte.
Prin sîngele meu trec cioburi de sticlă 
şi cîţiva nori ascunşi în spatele globulelor albe.

Inelul pe mîna mea nu are umbră proprie 
şi evocă un soare. Nu am curajul 
unui astru în mişcare.

* Lucian Blaga

Zbor

Ceaţa s-a lăsat peste oraş
ca obrazul aplecat al unei Madone 
dintr-o frescă îndepărtată.

Antenele de satelit vorbesc 
cu îngerii 
despre cum va fi vremea mîine : 
senină, sigură, însemnată 
ca un calendar cu 
datele marcate cu roşu.

Dar îndată ce noaptea va contopi 
umbrele cu zidul 
tu te vei strecura spre ramuri 
ca o pasăre rară 
pe spatele unei bancnote.

Întoarcere

Deschid uşa cu grijă 
pentru ca să desenez cu razele un hotar 
pe covor.
Iată-mă gata să lansez o chemare, 
dar ecoul camerei goale 
e mai rapid.
Transpiraţia mea nu e pe uşă 
şi pliurile gîtului meu 
nu aparţin acestei lumi.
M-am încarnat în cîteva 
amintiri estompate
sufletul meu e un palimpsest uterin
al unei mame îndepărtate.

De unde renunţarea la întoarcere 
şi scîrţîitul uşor al balamalelor.

Cu pasul meu voi lărgi spaţiul 
pentru a înmulţi grăunţele de praf 
şi firele de păr fluturînd, 
albe mereu 
de lumină.

Zile în care trebuie să fii singur

E adevărat că oraşul 
a crescut ca urmare a unei minciuni indispensabile oamenilor, 
vaselor şi animalelor.

(îmi procur astfel 
justificările necesare)

E adevărat că toţi oamenii 
ies din case 
(de parcă ar fi un cutremur) 
şi cu un vas în mîini 
merg spre cîmpuri

Se reîntorc de trei ori mai trişti 
cu praf în mîini 
şi cu cîteva zgomote 
ca nişte găuri în memorie.

După care, 
din nou domneşte tăcerea.

Insomniaci

Uitate sunt toate formele 
de iertare neîntrupată. Se joacă 
timpul cu noi culcaţi 
între ierburile desenate de cer. 
Gîndim la ziua de mîine hrănind lebedele 
cu pîinea de ieri. În palmele noastre
presăm zăpada, din buzele noastre curge 
apa care va hrăni cîteva cîmpuri 
de grîu. Se aud în depărtare 
rafale între două fulgere întîrziate. 
Privim fără rost ploaia 
repetîndu-se la perfecţiune ciugulind 
praful. Noi suntem insomniacii, 
nu-i aparţinem nici unei nopţi 
şi nici o făclie nu poate prelungi 
umbrele noastre pe meterezele vîntului. 
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Nikola Madzirov (Macedonia)
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