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Strigătul străzii şi cămaşa 
lui Hristos 

Rîndurile ce urmează mi-au fost inspirate de ceea ce 
văd zi de zi că se petrece în România, de situaţia absurdă 
pe care o trăiesc românii, situaţie care îmi aminteşte clipă 
de clipă versurile pe care poetul Dimitrie Bolintineanu le 
pune în gura lui Mihai Viteazul : „Cei ce rabdă jugul ş-a 
trăi mai vor / Merită să-l poarte spre ruşinea lor!”

Ce s-a întîmplat cu scumpa noastră patrie pe care 
naivii şi manipulaţii ei „apărători” nu o vindeau în urmă 
cu două decenii?! N-a luat drumul străinătăţii, e drept, n-a 
plecat în surghiun pe la societăţi transnaţionale, ci a fost 
repede, foarte repede - ca într-o demonstraţie „hocus-
pocus!” a unui prestidigitator – băgată în cîteva buzunare. 
E drept, româneşti, că deh! „noi nu ne vindem ţara”! Dar 
ea s-a vîndut pe nimic (şi pe comisioane grase!), iar partea 
cea mai consistentă a tortului (sau a prăzii?) au luat-o 
chiar cei care-i trimiteau în stradă pe înverşunaţii 
sloganişti. Nu-i proastă vorba care ne avertizează că în 
viaţă unii-s cu mălaiul...!

Naivii strigau în stradă din adîncul rărunchilor „Noi 
nu ne vindem ţara!”, ca s-o păstreze pentru averile în 
formare ale sforarilor care-i trimiteau pe calici, pe imbecili, 
pe idealişti, pe cei săraci cu duhul la mitinguri. Dar ce s-a 
întîmplat cu cei care strigau în urmă cu 20 de ani? S-a 
îmbogăţit măcar unul din ei? Nici unul! Bieţii oameni 
strigă şi azi în stradă. Azi cînd li se iau cu japca ultimele 
mijloace de subzistenţă. Strigă pentru că au fost amăgiţi, 
sărăciţi, manipulaţi, înşelaţi; strigă pentru că li s-au luat 
toate mijloacele de trai şi n-au nici măcar bani de 
înmormîntare; strigă întrucît cei pentru care strigau de zor 
în urmă cu 20 de ani şi-au întors faţa de la ei, le-au luat 
totul, i-au condamnat la moarte prin inaniţie, le-au luat 
ţara pe care nu voiau să o vîndă şi au împărţit-o între ei, 
iar acum le iau şi un sfert din salarii ca să nu se vadă 
furtişagurile; strigă pentru că s-au trezit prostiţi, spoliaţi, 
batjocoriţi; strigă pentru că ei, din sărăcia lor, trebuie să 
acopere ce au furat alţii; strigă, dar strigă în zadar. Vorba 
lui Zaharia Stancu : „ce-ai omorît omorît rămîne!”. Li se 

spune disperaţilor că ţara e în criză, dar nici unul din 
bogaţii care apar la televizor nu spune unde e avuţia ţării. 
Nimeni nu spune în cîte buzunare - autohtone, ghiftuite, 
delincvente – au intrat şi care sunt acele buzunare. În 
fond, cine a cufundat ţara în mocirla crizei? Nu cumva 
chiar cei care şi-au împărţit-o ca pe cămaşa lui Hristos?! În 
„eterna şi fascinanta Românie” nici un miliardar nu a fost 
luat de guler ca să dea seama pentru averile adunate prin 
hoţii! De aceea aderarea noastră la Uniunea Europeană s-a 
transformat pentru mine într-o mare, într-o imensă 
decepţie. Am susţinut din tot sufletul această aderare, 
sperînd – sancta simplicitas! – că, odată acceptaţi, ni se va 
impune promulgarea unor legi normale şi ne va fi strict 
supravegheată respectarea lor. Din nefericire pentru cei 
care strigau (cu înverşunare şi cu sfîntă mînie proletară!) 
în urmă cu 20 de ani şi care strigă şi azi (cu disperarea 
muribundului!), de două decenii e ţara-n pradă. Iar 
europenii ne privesc cu scîrbă, ca pe nişte gîngănii de care 
trebuie să te scuturi, ca să nu te umple de fel de fel de 
mizerii...

De cîte ori deschid ziarele, radioul sau televizorul, văd 
cum îmbogăţiţii tranziţiei, temîndu-şi avutul, fac apel la 
înţelepciunea poporului, la cuminţenia lui. Vezi, Doamne, 
ei au spoliat poporul, dar au făcut-o spre binele lui, ei l-au 
adus la sapă de lemn, dar bietul popor trebuie să 
înţeleagă, să accepte, să le apere averile, să le lase celor ce 
şi le-au sporit prin hoţii, să nu le ceară înapoi, ci 
dimpotrivă, să afle că sunt bine păstrate acolo unde sunt. 
Şi cum averile trebuie să rămînă în mîinile şi în buzunarele 
nesătuilor, să facă bine mulţimea, vulgul, cei „mulţi dar 
proşti” să-şi doneze un sfert din leafă pentru binele ţării, 
pentru propăşirea scumpei noastre patrii Republica 
Socialistă România. Ce le spunea Eminescu bieţilor 
proletari adunaţi „pe bănci de lemn, în scunda tavernă 
mohorîtă”? Păi le descria chiar situaţia României din anul 
de graţie 2010 : „Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se 
îngrădiră / Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi; / 
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră / Contra 
celor ce dînşii la lucru-i osîndiră / Şi le subjugă munca 
vieţii lor întregi.”. Asta le cer (şi) astăzi îmbogăţiţii 
tranziţiei copiilor „săraci şi sceptici ai plebei proletare”! 
Dar dacă aceştia s-au săturat să tot umple buzunarele 
altora prin munca lor, jertfindu-şi sănătatea, speranţele, 
visele şi chiar viaţa?! Dacă înţelepciunea şi cuminţenia şi 
blîndeţea poporului – aşa cum le văd „stăpînii astei naţii” 
sunt o greşeală?!

Îmi amintesc un dialog extrem de interesant pe care l-

am purtat în urmă cu 18 ani în Belgia – la Bienala 
Internaţională de Poezie de la Liège – cu prozatorul 
albanez Ismail Kadare, dialog pe parcursul căruia 
distinsul scriitor mi-a avansat tocmai această idee a 
culpabilităţii unui neam întreg. Întrucît atunci am avut 
inspiraţia să înregistrez acel dialog, astăzi pot să reproduc 
exact afirmaţiile prozatorului : «Chiar dacă aserţiunea mea 
ar putea fi interpretată ca mistică, eu cred, totuşi că există 
un destin al popoarelor. Uneori, cînd utilizăm cuvîntul 
„popor”, există o stare de emoţionalitate, dar şi o anumită 
concepţie abstractă care ne face să ne pierdem 
obiectivitatea. Însă vreau să subliniez faptul că, de obicei, 
se spune că într-o ţară, orice clasă socială a făcut greşeli 
de-a lungul istoriei, numai poporul în întregul său este 
mare şi divin. Dar, după opinia mea, trebuie nuanţată, 
analizată, o astfel de afirmaţie, întrucît ştim prea bine că şi 
popoarele pot comite erori teribile. Orice popoare. Există 
un fel de a spune : „intelectualii au comis aceste crime, 
poliţiştii au făcut asta, studenţii, soldaţii, agricultorii etc. 
sunt incriminaţi, dar poporul rămîne întotdeauna mare!” 
Păi dacă în sînul unui popor o anumită clasă socială 
comite atrocităţi, cum mai poate fi mare acel popor? Deci, 
să fie clar, popoarele comit erori. Dar, totdată au şi un 
destin propriu. Uneori acest destin este amar şi trist. 
Popoarele au început să facă greşeli încă de la începuturile 
lor, din antichitate, de pe cînd erau nomade, neştiind 
uneori să aleagă drumul cel bun, s-au înfundat în deşert, 
în sterilitate, în loc să-şi semene sămînţa în pămîntul 
roditor. Greşelile au fost numeroase. De aceea au dispărut 
de-a lungul vremii atîtea culturi, atîtea popoare chiar s-au 
stins, atîtea limbi au murit. Toate trebuie asumate, şi 
erorile şi destinul, pentru că erorile comise şi, mai ales, 
repetarea lor conturează destinul tragic al unui popor. De 
aceea, eu cred că într-adevăr există nu doar un destin 
individual, ci şi unul al colectivităţilor, al seminţiilor, al 
popoarelor. Şi, din nefericire, popoarele din Balcani au un 
tragic destin comun.» Nu cred că aceia care strigă azi în 
stradă vor citi vreodată fascinantele opinii ale scriitorului 
ce a renunţat la albaneza natală pentru a se exprima în 
limba lui Voltaire, dar celor din cauza cărora au ajuns 
bieţii români să strige în stradă, le amintesc eu - măcar din 
motive de simetrie, deoarece tot cu un poet am început 
acest articol - finalul unui poem al lui George Coşbuc : „Să 
nu dea Dumnezeu cel sfînt / Să vrem noi sînge, nu 
pămînt! / Cînd nu vom mai putea răbda, / Cînd foamea 
ne va răscula, / Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa / Nici în 
mormînt!” 

Felul meu de a fi
de două ori pe zi merg de-a lungul unui râu gălăgios
dar pentru mine râul e asemenea unui copil care nu se 
opreşte din plâns
pentru ca fiecare drum al meu să se petreacă în linişte

în nopţile ploioase numai ce-l văd pe câte unul 
ieşind bălăbănindu-se de după stiva de lemne
şi întrebând nervos „care eşti acolo, bă?”
dar eu nu răspund – capul meu a devenit insula 
pe care cerul azvârle scheletele zeilor

pe unii îi aud mărturisindu-şi suferinţa
şi eu îi consolez ca şi cum ei nici nu m-ar vedea
ca şi cum între mine şi ei
poezia ar fi un perete

de ce să renunţ? mi-am spus
fiecare nu trăieşte decât viaţa lui
cu iubire greşind locul
anul
luna şi viaţa

atâtea răspunsuri aflând
încât nu mai ştiu să aleg
felul meu de a fi

Mihai Leoveanu Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Constantin TOFAN



2 CRONICA

fragmentarium istoric

Asistăm astăzi, de multe ori sideraţi şi aparent 
neputincioşi la o serie întreagă de crize. Ba mai mult, putem 
vorbi de un cumul de crize de tot felul. Scara la care se 
manifestă ele este una diversă: de la crizele globale, la cele 
individuale, de la crizele profunde, de sistem, la cele 
superficiale. Cu certitudine nu vom putea gestiona şi 
controla nici o criză dacă nu avem capacitatea de a le 
înţelege şi analiza raţional. Rândurile de faţă nu sunt fireşte 
un panaceu pentru feluritele crize, nici nu s-ar putea aşa 
ceva, ele vin doar să exemplifice la un nivel macro – cel 
internaţional, ales deliberat – ce putem reţine din 
mecanismul imuabil al oricăror crize. 

Noţiunea de criză - indiferent de definirea care i-a fost 
dată - a devenit un clişeu de care se abuzează prin 
suprautilizare în vorbirea curentă şi mass-media. Cuvântul 
„criză" este unul din termenii cel mai frecvent utilizaţi şi are 
înţelesuri multiple. Criza este înţeleasă în termenii cei mai 
generali ca fiind un moment critic care intervine într-un 
fapt, eveniment, fenomen sau proces. Există un sens medical 
comun, potrivit căruia criza este un moment în care boala 
este caracterizată de o schimbare subită, rapidă, nu 
întotdeauna decisivă, dar adeseori gravă, intensă sau 
dureroasă. Prin extensie, criza este asimilată, emoţional, 
unei manifestări puternice şi violente. În sfârşit, inspirată 
din folosirea comună a termenului, o accepţiune este şi cea 
metaforică, utilă în numeroase domenii pentru explicarea, în 
special, a fazelor acute din varii domenii ale câmpului socio-
uman sau al cunoaşterii. Acest ultim înţeles al conceptului 
de criză se foloseşte actualmente pentru a defini orice stare 
de tensiune, orice contrarietate politică, economică, 
financiară, fie că este de natura unui cataclism sau doar 
problematică. Uneori, termenul este folosit chiar pentru a 
descrie schimbări sau transformări care au loc în decursul 
unor secvenţe cronotopice mai îndelungate. Este folosit 
astfel, în descrierea dificultăţilor economice persistente, a 
prăbuşirii unor culturi, a unor civilizaţii sau a degradării 
continue şi  îngrijorătoare  a  antroposferei. Termenul mai 
este  invocat şi în accidentele ori schimbările bruşte din 
sistemul monetar, în creşterea rapidă şi necontrolată a 
preţului petrolului şi a surselor energetice, în prăbuşirea 
cursului bursier etc. Totuşi, în mijlocul atât de multor 
aproximări, imprecizii, o criză constituie un fenomen 
singular cu o structură proprie.

 Sunt calificate drept „crize" în arena internaţională, 
momentele de tensiune din sistem, fazele critice ale 
raporturilor dintre state, ca de exemplu acea perioada de 
intensă activitate diplomatică din vara anului 1914 care a 
prefaţat prima conflagraţie mondială - criza de la Sarajevo - 
sau cea a rachetelor din Cuba din 1962, printre multe alte 
posibile exemple.

Originea cuvântului criză se regăseşte în vechea elină. 
Astfel, pentru contemporanii lui Pericle verbul krinein 
semnifica „a judeca", „a separa", „a discrimina" sau „a 
decide". Un corespondent în latina ar fi termenul cernere. 
Termenul grec krisis, substantiv tradus adesea prin judecată 
sau decizie  a fost folosit de celebrii medici Hippocrate şi 
Galen pentru a marca punctul de cotitură al unei boli. 
Desigur, el s-a transformat în timp câştigând un nou orizont 
semantic. În latina medievală îl găsim ca crisin, sau crisis de 
unde trece în limbile moderne. Este interesant de remarcat 
că acest termen se află şi la originea cuvintelor critic, 
criteriu, secret, discerne etc.  Esenţialul etimologiei 
cuvântului rezidă pentru noi în noţiunea de decizie. În 
miezul oricărei definiţii, al înţelegerii utile şi riguroase a 
fenomenului de criză, figurează această obligaţie de a 
decide.

Studiul complex şi modern al crizelor internaţionale este 
un fenomen relativ recent cu o vechime de mai bine de o 
jumătate de secol, iar primele studii savante datează de la 
mijlocul anilor '70 ai secolului trecut.

Charles Hermann a definit criza ca fiind o situaţie în 
care sunt ameninţate obiective prioritare ale unităţii de 
decizie. Astfel, nu se poate răspunde, în timp util, printr-o 
decizie care să poată fi şi transformată în acţiune. În acelaşi 
timp, criza îi surprinde pe cei implicaţi prin apariţia sa. În 
1974, generalul francez Beaufre definea criza ca fiind o stare 
de tensiune în cursul căreia există riscul maxim al unei 
escaladări spre un conflict armat în care adversarul să fie 
împiedicat să dobândească un anumit avantaj politic sau 
militar. Un alt general, din “hexagon”, Poirier, defineşte la 
rândul său criza ca fiind deteriorarea bruscă sau graduală a 
factorilor de echilibru care asigură în mod obişnuit 
raporturile de coexistenţă pacifică dintre state.

Pentru profesorul francez, Phillipe Moreau-Defarges, 
criza reprezintă un moment de tensiune, care pune în cauză 
în mod frontal interesele fundamentale a două sau mai 
multe state, la iniţiativa unuia sau altuia dintre ele, iar apoi, 
după o demonstraţie de forţa, lasă loc unei forme de acord, 
aparent sau real, între parteneri-adversari. Criza constă în 
ruptura unui echilibru dinamic care rezultă dintr-un raport 
de forţe şi dintr-o confruntare de acţiuni, de diverse naturi, 
care evoluează potrivit tendinţelor generale ale politicii 
statelor. Fostul director al Institutului Britanic de Studii 
Strategice, Alastair Buchan, consideră criza drept perioada 

conflictuală dintre două sau mai multe state, perioadă care 
intervine atunci când una dintre părţi o încolţeşte pe cealaltă 
pe un punct clar circumscris. Savantul francez, Raymond 
Aron, referindu-se la crizele Războiului Rece afirma: „criza 
este acea formă de violenţă reţinută, de înfruntare 
neconcretizată, destinată a cântări greu în balanţa 
decizională a celuilalt, pentru a-l constrânge să renunţe la 
interesele sale şi a obţine de la el concesii care nu corespund 
mizei, pentru a evita riscul războiului total."

Toate aceste definiţii, ca şi reflecţiile care le sunt asociate, 
împărtăşesc o serie de puncte comune, puncte care se referă 
la: ruperea unui status quo şi amânarea ajungerii la starea de 
echilibru, perceperea crizei de către actori ca un ansamblu 
de ameninţări, pericole, riscuri, posibilităţi de confruntări 
militare, aspectul relativ al crizei, existenţa unor decizii 
importante imperios de luat ş.a.m.d.

Criza este un moment de ruptură în interiorul unui 
sistem organizat. Ea implică obligaţia factorilor decizionali 
de a-şi defini o poziţie fie în favoarea conservării, fie pentru 
transformarea sistemului, în perspectiva întoarcerii sale la 
un echilibru dezirabil anvizajat de principalii actori.

Dacă se face referire la sistemul internaţional, criza 
poate fi rezultatul unei situaţii de tensiune, asemenea celei 
care decurge din intenţia deliberat ofensivă a unuia dintre 
actori. Criza nu înseamnă implicit războiul. Însă, războiul 
sau conflictul armat este uneori produsul unei crize prost 
gestionate. Un război constituie adeseori o criză pentru o 
terţă ţară neimplicată direct şi imediat, dar care ar putea fi 
antrenată, sub diverse forme, în dezvoltarea ulterioară a 
conflictului respectiv.

Criza este o stare de ruptură în relaţiile dintre state, în 
esenţă momentană şi tranzitorie, care evoluează în funcţie 
de hotărârile luate şi de împrejurări. O criză-tip se 
desfăşoară, de regulă, în patru faze: precriza, escaladarea, 
destinderea şi impactul, adică rezultatul de facto şi de jure al 
crizei.

În literatura de specialitate criza rachetelor din Cuba din 
anul 1962 este considerată “criza perfectă”, construită în 
maniera unei tragedii clasice, în care diversele faze se 
regăsesc foarte limpede asemenea actelor unei piese de 
teatru. Precriza corespunde relaţiilor progresiv degradate 
dintre Cuba şi Statele Unite ale Americii . Momentul de 
debut al acestei situaţii a fost generat de preluarea puterii, la 
Havana, de către Fidel Castro-Ruz, care la 16 februarie 1959 
formează noul guvern. În timp ce liderul cubanez se declară 
marxist (de conjunctură, iniţial) şi stabileşte legături 
diplomatice cu Moscova la 7 mai 1960, Washingtonul 
suspendă la 8 iulie acelaşi an importurile sale de zahăr 
cubanez, iar la 2 august decide un embargo comercial 
general asupra insulei. În septembrie, în Cuba ajung arme 
sovietice, iar în perioada iulie – octombrie 1960 bunurile 
americane – şi nu numai - din insulă sunt naţionalizate. De-
a lungul anului 1961 tensiunea creşte, la 3 ianuarie Statele 
Unite întrerup legăturile diplomatice cu guvernul cubanez, 
iar la 14 aprilie bombardiere americane atacă bazele aeriene 
cubaneze. În perioada 17-20 aprilie, debarcarea unor 
imigranţi cubanezi pregătiţi în Statele Unite, în zona 
Golfului Porcilor eşuează lamentabil şi răsunător. La 30 
noiembrie, Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) este 
autorizată să declanşeze o operaţiune cu scopul de a 
răsturna guvernul cubanez. La 15 iulie 1962, cargouri 
sovietice încărcate cu instalaţii militare şi rachete părăsesc 
Marea Neagră îndreptându-se spre Cuba. În august, 
instalarea de rachete antiaeriene SAM pe teritoriul cubanez 
este adusă la cunoştinţa preşedintelui american John 
Fitzgerald Kennedy, iar în septembrie, când, la Moscova se 
anunţa majorarea ajutorului militar pentru Cuba, trupele 
sovietice tocmai debarcau şi se instalau pe insulă.

Aceste diverse manifestări ale tensiunii cubano-sovieto-
americane se integrează situaţiei internaţionale generale 
care produce îngrijorare. Data de 14 octombrie 1962 
marchează ruptura acestui echilibru precar, caracterizat prin 
numeroase şi grave incidente, prin informaţii alarmante, 
prin mişcări de trupe şi de materiale militare. CIA 
raportează preşedintelui SUA faptul că sovieticii construiesc 
o bază militară în Cuba şi că amenajează pe insulă rampe de 
lansare pentru rachete balistice cu rază medie de acţiune. 
Informaţiile sunt apreciate ca fiind extrem de grave, iar 
preşedintele J. F. Kennedy hotărăşte să acţioneze 
considerându-şi ţara ameninţată şi supremaţia strategică şi 
nucleară americană contestată. În acest context trebuie 
amintit caracterul relativ al crizelor internaţionale. Între 
Cuba şi SUA a existat o criză pentru că Statele Unite nu au 
acceptat situaţia creată în Cuba prin venirea la putere a 
revoluţionarilor castrişti. Se poate afirma că dacă 
administraţia americană ar fi admis prezenţa în insulă a 
rachetelor sovietice, a căror instalare nu era contrară formal 
dreptului internaţional, criza nu ar fi existat. 

Escaladarea crizei debutează luni, 22 octombrie 1962. 
Preşedintele american, după mai multe întruniri ale celulei 
de criză, după consultarea a numeroşi experţi, rosteşte un 
important discurs televizat în care denunţă duplicitatea 
sovietică. Totodată, anunţă instalarea nu a unei blocade – 
casus belli, act de război - ci a unei carantine - termen 
medical- în jurul Cubei. Măsurile luate lasă să se înţeleagă 
folosirea forţei armate, iar blocada, chiar dacă este deghizată 
în carantină, este, de facto, un act belicos. Aceste decizii şi 
măsuri adoptate puteau conduce fie la o înfruntare, fie la 
destindere şi rezolvarea fazei acute a crizei.

Moscova manifesta o atitudine fermă, şi-a pus forţele 
armate în alertă, iar navele “comerciale” care se deplasează 
spre Cuba primesc instrucţiuni de a ignora blocada 

americană. În aceeaşi zi, 23 octombrie, preşedintele 
american semnează o proclamaţie şi o ordonanţă prin care 
notifică şi dispune executarea “carantinei” cu începere din 
ziua de 24 octombrie. Se atingea astfel un punct de unde nu 
mai exista cale de întoarcere, iar Moscova şi Washington-ul 
riscau declanşarea unui cataclism mondial cu urmări greu 
de anticipat. 

Punctul culminant al fazei de escaladare a crizei este 
atins la 24 octombrie când confruntarea dintre cele două 
superputeri nucleare devine iminentă. În seara zilei de 24 
octombrie, Comitetul de criză de la Washington afla că 
unele vase sovietice, circa 20 la număr, s-au oprit sau fac 
cale întoarsă spre portul de plecare. Intervine acum faza de 
destindere care nu este însă nici totală şi nici definitivă. 
Rachetele continuă să staţioneze în Cuba şi, mai mult, pot 
deveni foarte rapid operaţionale.

Secretarul general al ONU cere Moscovei să înceteze 
trimiterea de arme către Cuba şi, în acelaşi timp, solicită 
Washingtonului să suspende carantina. Nichita Hruşciov, 
primul secretar al P.C.U.S., răspunde afirmativ solicitării iar 
preşedintele J. F. Kennedy refuză. Nimic nu se hotărăşte, 
însă poziţia americană se înăspreşte şi începe o nouă fază de 
escaladare. Apare şi un prim angajament armat al crizei: un 
avion spion american de tip U2 este doborât de apărarea 
antiaeriană cubaneză dotată cu rachete ruseşti iar alte două 
aparate americane sunt interceptate.
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La începutul secolului 
trecut, o nouă tendinţă în 
studierea fenomenelor 
vieţii spirituale reclama 
imperios necesitatea 
abordării lor ca totalităţi de 
sine stătătoare, asemenea 
unor organisme ale căror 
componente nu pot fi 
schimbate sau înlocuite 
fără ca întregul să nu se 
altereze. În acelaşi timp, 

centrul de greutate al cercetării se muta de pe 
explicarea cauzelor apariţiei unor atari alcătuiri şi a 
efectelor acestora, în sfera culturii, pe relevarea unor 
organizări lăuntrice, printr-o descriere exactă şi 
minuţioasă a legăturilor care există între părţile lor. 
Succint şi revelator, reflexul direct şi constant al 
acestor orientări se va concretiza într-un concept 
corespunzător, acela de structură.

După ce Ferdinand de Saussure l-a utilizat în 
lingvistică, „termenul de structură – constată Ion 
Pascadi – a cunoscut o spectaculoasă carieră fiind 
adoptat cu repeziciune de un Claude-Lévi-Strauss în 
antropologie, J. Lacan în psihologie, G. Gurvitch, T. 
Parsons în sociologie, G. Granger, J. Piaget, R. 
Bastide şi L. Althusser în filozofie, A. Molès în teoria 
informaţiei, Pierre Francastel, L. Goldmann, Philippe 
Sollers, Roland Barthès şi întreaga nouă critică în 
estetică şi teoria artei. Bineînţeles, accepţiile utilizate 
erau dintre cele mai diferite, ele purtând marca unor 
concepţii filozofice adesea opuse între care 
marxismul, fenomenologia, existenţialismul, 
pozitivismul logic şi psihanaliza sunt doar câteva”. 
Însă, în ciuda domeniilor diferite pe care le ilustrează 
şi a fundamentelor filozofice deosebite pe care se 
situează aceşti reprezentanţi de prestigiu ai 
spiritualităţii contemporane, „analiza majorităţii 
accepţiilor noţiunii de structură permite relevarea 
unui consens: structura înseamnă, în primul rând, 
totalitatea şi interdependenţa elementelor”.

În cercetarea literară, înţelegerea operei de artă 
într-un mod oarecum asemănător cu cel consemnat 
mai sus datează încă din secolul al IV-lea î.e.n., când 
apare Poetica lui Aristotel. Aşadar, - scrie Stagiritul – 
după cum, în celelalte arte imitative, unitatea 
imitaţiei reiese din unitatea obiectului, tot aşa trebuie 
ca şi în subiect, deoarece e imitarea unei acţiuni, 
această acţiune să fie una şi întreagă, iar părţile să-i 
fie îmbinate în aşa chip încât, dacă se mută sau se 
taie una din ele, întregul să fie schimbat şi 
zdruncinat; căci ceea ce poate fi adăugat sau nu, fără 
urmări însemnate, nu face parte din întreg” În chip 
evident, accentul pus pe conceptul de întreg, ca şi 
prezenţa difuză a noţiunilor de sistem şi funcţie, 
trădează existenţa unei viziuni cvasistructuraliste 
asupra operei de artă.

Ulterior, în pofida numeroaselor poetici care apar 
până la finele clasicismului şi al căror model fusese 
lucrarea lui Aristotel, dihotomia conţinut-formă 
dobândeşte, graţie tratatelor de retorică ale 
Renaşterii şi neoclasicismului, statutul de principiu 
director în examinarea operelor literare. În 
consecinţă, mesajul şi doctrina acestora, identificate 
cu conţinutul, urmau să fie analizate separat de 
elementele de limbă ale compoziţiei (ritm, metru, 
imagini etc.), considerate drept formă.

După această epocă favorabilă unei cercetări 
succesive a formei şi conţinutului, ideea 
inseparabilităţii şi a reciprocităţii acestora reapare în 
estetica germană ivită sub directa înrâurire a 
consideraţiilor lui Kant şi Goethe referitoare la 
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similitudinile de esenţă existente între artă şi natură. 
„Natura – observă filozoful din Königsberg – era 
frumoasă când apărea în acelaşi timp artă, iar arta 
poate fi numită frumoasă doar când suntem 
conştienţi că este artă, ea apărându-ne totuşi ca 
natură”. Elaborându-şi opera, geniul creează 
asemenea naturii, firesc şi spontan, adică „liber de 
orice constrângere a unor reguli arbitrare”. Utilizată 
şi consolidată de critica romantică germană, ideea 
aceasta „a ajuns, pe căi ocolite, prin Coleridge sau 
prin simboliştii francezi, sau prin De Sanctis, până în 
critica secolului al XX-lea, la Croce, la formaliştii 
ruşi, la noua critică americană, la Formgeschichte” şi a 
contribuit în mod decisiv la formarea conceptului 
modern de structură.

Astfel, necesitatea desfiinţării consacratei 
dihotomii conţinut – formă a constituit, la începutul 
secolului trecut,una din principalele raţiuni pe 
temeiul căreia s-a înfiripat mişcarea cunoscută sub 
numele de formalismul rus. Constatând 
imposibilitatea separării ideilor existente în poezie 
de materialul lingvistic în care sunt exprimate, 
formaliştii ruşi au dilatat conceptul de formă atât de 
mult, încât acesta a absorbit în sfera sa şi ceea ce 
îndeobşte se înţelege prin conţinut: „Metoda 
formalistă – scrie Viktor Şklovski – nu neagă 
ideologia sau conţinutul, ci consideră că aşa-numitul 
conţinut este unul din aspectele formei”.

În ciuda acestui început promiţător, o teorie 
structuralistă coerentă a operei literare, cu o definiţie 
corespunzătoare a structurii ei, nu a fost posibilă 
decât mai târziu, după ce ideile grupului Opoiaz „au 
venit în contact cu tradiţia germană a conceptelor de 
Ganzheit (întreg, totalitate) şi Gestalt şi cu ideile 
filozofice privind natura obiectului contemplaţiei, 
care pot fi găsite în fenomenologia lui Husserl sau, 
într-un mod diferit, în filozofia formelor simbolice a 
lui Cassirer”.

La confluenţa acestor idei, conceptul de structură 
(a operei literare) dobândeşte treptat conştiinţa de 
sine atât în opera polonezului Roman Ingarden, cât 
şi a cehului Jan Mukarovsky. „Criticii cehi – constată 
Wellek – grupaţi în jurul Cercului lingvistic de la 
Praga (…) au numit această doctrină nu 
„formalism”, ci „structuralism”, deoarece li s-a părut 
că termenul de „structură” (…) sugerează mai clar 
ideea totalităţii operei literare, şi implică mai puţin 
referirea la elemente externe, neesenţiale, decât 
termenul de „formă”. Ei au înţeles că „forma” nu 
poate fi studiată doar ca o sumă de procedee, că ea 
nu este pur senzorială, şi nici chiar pur lingvistică, 
deoarece proiectează o „lume” de motive, teme 
personaje şi intrigi”.

În acest context, relaţiile operei cu biografia 
autorului sau cu mediul socio-cultural în care a 
apărut fiind dizolvate în favoarea descoperirii 
organizării ei interne, aceasta devine o entitate 
fictivă unică, cu o existenţă suficientă sieşi. În 
consecinţă, volutele metalimbajului impresionist 
fiind inoperante în descifrarea semnificaţiei ei, 
singura cale de acces spre ea însăşi rămânea analiza 
semnificantului. „Aici, - scrie Sorin Alexandrescu – 
criticul întâlneşte unica realitate a operei şi, 
paradoxal, singura neobservată în configuraţiile 
teoretice precedente: limbajul. Criticul observă, în 
sfârşit, că poemul ori romanul nu există în eter, ci ca 
un decupaj într-un continuum verbal. Ca atare, 
semnificantul, acest prag al semnificatului, poate fi 
trecut numai prin delimitarea lui într-o materie 
specifică, limba, ca vehicul al culturii căreia îi 
aparţine. Critica devine poetică. Dar, repetiţie fatală, 
critica se eliberează numai în sensul că schimbă 
stăpânul. În locul biologiei o altă ştiinţă-pilot: 
lingvistica. Şi un nou model: o analiză lingvistică”.

La drept vorbind, lingvistica a participat şi până 
acum, în chip substanţial, la cercetarea literară. 
Pornind de la ideea croceană a identificării limbii cu 
arta literară, Karl Vossler, Leo Spitzer, Erich 
Auerbach şi emulul acestora, spaniolul Dámaso 
Alonso au îmbogăţit zestrea critică a literaturilor 
romanice cu sugestii şi consideraţii inedite. Fără 
îndoială că analiza unor detalii stilistice s-a încheiat 
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cu descoperirea unor semnificaţii de adâncime ale 
operelor analizate, însă, oricât de subtile se înfăţişau 
astfel de observaţii, ele nu-i îndreptăţeau pe aceştia 
să procedeze la extrapolarea lor asupra întregului. 
Căci, în pofida afirmaţiei lui Mallarmé, conform 
căreia literatura nu se scrie cu idei, ci cu cuvinte, 
critica stilistică, preocupată mai ales de gradul de 
expresivitate al acestora, nu cuprinde întreaga 
complexitate a unor specii literare. Arhitectura 
romanului bunăoară, ca şi construcţia personajului 
ori modul de a concepe timpul şi spaţiul estetic al 
său, rămân în afara atribuţiilor unei asemenea critici. 
În consecinţă, ideea că adevărul artistic al operei nu 
poate fi apropiat decât din perspectiva unei analiza 
riguroase a tuturor elementelor care intră în 
constituţia sa, se impunea cu necesitate şi în acest 
domeniu de investigaţie a fenomenului literar.

Într-un astfel de climat spiritual, filozoful şi 
esteticianul polonez Roman Ingarden, a elaborat, în 
Das literarische Kunstwerk, (1931), „cea mai coerentă 
expunere a unei teorii care consideră că opera 
literară este o totalitate, dar o totalitate compusă din 
diferite straturi eterogene”. Utilizând metodele 
fenomenologiei lui Husserl, mai curând decât pe cele 
ale formaliştilor ruşi,el a ajuns la concluzia că 
straturile care intră în componenţa unei asemenea 
alcătuiri sunt în număr de patru. Primul dintre 
acestea este reprezentat de „stratul fonemelor din 
cuvânt şi al unităţilor fonice de nivel superior, 
construite cu ajutorul fonemelor”. Extrem de 
important, stratul acesta sonor constituie de fapt 
temelia pe care se înalţă stratul următor, cel al 
„unităţilor de semnificaţie de diferite niveluri” 
Cuvintele, purtătoare de sensuri distincte, se 
combină unele cu altele în cadrul unor contexte şi 
formează unităţi de sens mai largi, sintagmele, 
propoziţiile şi frazele sau, altminteri spus, stratul 
gramatical. La rândul lor, aceste unităţi de sens se 
organizează, potrivit unei anumite intenţionalităţi, şi 
dau naştere unui al treilea strat, cel al obiectelor sau 
al lumii reprezentate. Pe scurt, acesta poate fi 
identificat cu universul poetic al operei, cadrul 
acţiunii, personaje,imagini etc. În sfârşit, ultimul 
strat, cel al „elementelor obiectuale reprezentate  şi 
destinul lor” este constituit din impresia scriitorului 
vizavi de lumea pe care a creat-o şi, din aceste 
raţiuni, prezenţa lui poate fi semnalată, explicit sau 
implicit  în fiecare operă de artă. La acest nivel al 
consideraţiilor, Ingarden lasă să se înţeleagă că în 
cuprinsul celui din urmă strat ar mai exista încă 
unul, acela al „calităţilor metafizice” ( sublimul, 
tragicul, sacrul etc.), dar că el nu este indispensabil în 
unele opere literare. „Ultimele două straturi – 
constată Wellek şi Warren – ar putea fi incluse în 
stratul „lumii”, în domeniul obiectelor reprezentate. 
Dar nu e mai puţin adevărat că ele sugerează 
probleme foarte reale în analiza literaturii (…). 
Stratul „calităţilor metafizice” îi permite lui Ingarden 
să reintroducă probleme legate de „sensul filozofic” 
al operelor literare, „fără riscul obişnuitelor erori 
intelectualiste”.

Formată dintr-o suprapunere de straturi ce se 
deosebesc atât prin diversitatea materialului din care 
sunt constituite, cât şi prin cea a tonalităţii acestora, 
opera de artă reprezintă, în concepţia lui Ingarden, o 
construcţie „polifonică” ce fiinţează deopotrivă în 
lumea obiectelor „reale” şi a celor ideale. În 
consecinţă,” structura esenţială a operei literare – 
scrie esteticianul – rezidă (…) tocmai în faptul că ea 
este o alcătuire construită din câteva straturi 
eterogene. Diferitele straturi se deosebesc între ele: 1 
) prin materialul caracteristic pentru fiecare dintre 
ele, material din proprietăţile căruia derivă şi 
trăsăturile specifice pentru fiecare strat; 2 ) prin rolul 
pe care fiecare dintre aceste straturi îl îndeplineşte 
atât faţă de celelalte cât şi în construcţia de ansamblu 
a operei. În ciuda diversităţii materialului din fiecare 
strat, opera literară nu formează doar un simplu 
mănunchi, alcătuit din elemente juxtapuse la 
întâmplare, ci tocmai dimpotrivă: o construcţie 
organică, a cărei unitate se bazează pe specificul 
fiecăruia din aceste straturi”(va urma)

Opera de artă (literară) 
ca structură
Consideraţii româneşti şi străine 
privind definirea conceptului

Iulie 2010

Leonida MANIU
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124. ORIGENES... Philocalia de obcuris S. Scripturae locis... 
Omnia nunc primum graece edita... Opera et studio Io. 
Tarini Andegravi, Qui et latina fecit... Lutetia, Sebastianus 
Cramoisy, 1624. 22+736+22 p.; format 8°.
V. Graesse, V, p. 479.
Ştampilă ovală în tuş negru pe foaia de titlu: „Caram discal. 
S. Pauli, Flor”.
Pe foaia de garda, o copie a decretului emis de papa Urban 
al VII-lea prin care aproba înfiintarea bibliotecii carmelitelor 
din Florenta, cartile fiind donate de Pandulfus de Ricasulis.
Legatura în cotor piele.

II – 3431

125. Osterandacht. (sec. 17). 84 p.; format 16°. Lipsă foaia de 
titlu.
Legatura în pergament. Legata cu „Das Glucke bei Höfe 
s.a.”.

I – 2123

126. OVIDE. Metamorphoses d'Ovide en rondeaux, impriméz et 
enrichis de figures par ordre de Sa Majesté. Et dédiez à 
Monseigneur le Dauphin. 
Paris, Imprimérie Royale, 
1676. 470 p.; format 8°.
V. Brunet, IV, col. 285, 
indica faptul ca editia e 
foarte rara.
Semnaturi: Pe foaia de 
titlu: „L. C. Thumet, Paris, 
1779”.
Gravuri de Le Clerc, Ch. le 
Brun, F. Chauveau, J. le 
Pantre.
Legatura moderna, cotorul 
în piele.

IV – 198

127. (OVIDIUS NASOP). 
(Metamorphoseon). 
Francofurtus, Georgius 
Corvinus, Sigismundus 
Feierabend et haeredes Wigandi Galli, (între 1563 – 1582). 
12+592 p.; format 16°.
Semnaturi: Pe foaia de titlu: „Ex libris Iosephi Szigestvany”; 
pe ultima pagina: „Gabriel Uihly, Anno D-ni 1671, dii 9 
Mai”.
Însemnari: Pe ultima pagina, în maghiara despre editorul 
Sigismundus Feirabendus 1525 – 1585.
Legatura cotor piele.

I – 2306

128. OVIDIUS, NASO PUB. Opera omnia in tres tomos divisa. 
Ex... recensione Nicol. Heinsii... Accurante Cornelio 
Schrevelio. (Vol. I). Lugdunum Batavorum, Petrus Leffen, 
1662. 16+667+16 p.; format 16°.
V. Graesse, V, p. 70; Bibl. Voltera nr. 2628. Semnaturi 
moderne.
Antetitlu gravat de P. Philip. Portret gravat al lui Ovidiu, la 
prefaţă.
Legatura în piele.

II – 3262

129. Les paralipomenes traduits en françois avec explication 
tirée des saints pères et des auteurs ecclésiastiques. Paris, 
Guillaume Desprez, 1693. 30+620 p.; format 16°.
Pe copertă verso etichetă violetă: „Bibliothèque du Carmel 
d'Alger”. Pe foaia de titlu, semnătură: „Costan pretre”.
Legatura în piele.

I – 3192

130. (PASCAL) LOUIS DE MONTALTE. Les provinciales... 
avec les notes de Guillaume Wndroch, traduites en françois. 
Nouvelle édition... Tome second. Utreche, (Nic Schoutten?), 
1700. 10+540 p.; format 16° (lipsă sfîrşitul).
Brunet, IV, col. 296 (indica faptul ca volumul s-a tiparit în 
Franta); Cioranescu, III, nr. 5135; Biblioteca Voltera, 2656.
Legatura în piele.

I – 2273

131. PASORE, GEORGIO (editor). Syllabus graeco-latinus 
omnium Novi Testamenti... Amstelodamus, Ioannes 
Ianssonius, 1650, 10+178 p.; format 16°.V. Brunet, IV, col. 
405. Semnături: Pe foaia de titlu: „Stephanus Boliayis”; 
Novissimus possessor Miels Loprich”; alt scris: „Godofredus 

Muller”.
I – 2141

132. PASSI, GIUSEPPE RAVENATE. I donneschi difetti... 
Quinta impressione. Veneţia, Presso giacomo Antonio 
Samasche, 1605, 48+428 p.; format 16°.
V.  Graesse, V, p. 157.
Semnături pe foaia de titlu: !1659; alt scris: „Ex libris A 
Gautius Iauziu 1739”.
Însemnari: Pe foaia de garda: „Emptio Romae Iul. 4. 603”; 
Non val(et) sapientia furtunam...”.
Legatura în pergament.

I – 2150

133. PELARGUS, CHRISTOPHORUS. In sacrosanctam S. 
Iohannis apostoli et evanghelistae historiam evangelicam 
commentarius... Francofurtus, Sumptibus Iohannis Thymii 
bibliopolae. Typis Nicolae Voltzii, 1615; 22+456+36 p.; 
format 16°.
Legatura în pergament. Legata împreuna cu „Absurda 
absurdorum...”.

II – 3426

134. Persia seu regni persici status. Lugdunum Batavorum, Ex 
officina Elzeviriana, 1633. 374+6 p.; format 16°.
Antetul gravat. Numeroase gravuri în text.
Legatura în pergament.

I – 2165

135. PIASECIUS, PAULUS. Chronica gestorum in Europa 
singularium. Cracoviae, Franciscus Caesarius, 1645, 2+620 p.; 
format 4°.

V. Cornelius a Beughem, p. 
194; Graesse, V, p. 279.
Semnaturi: Pe foaia de titlu: 
„Ex libris Hatzfeldicis 
bibliothecae in 
Waltmanshoven pro tota 
familia”. Sigiliu oval cu 
blazon „Pstrokonski de 
Buzenin”.
Ştiri privind istoria României 
la p. 2, 47, 52, 141, 143, 151-2, 
153, 180, 201-205, 206-207, 221, 
223-225, 228, 231, 245, 246, 
258, 260, 341, 346, 371, 406, 
409, 410, 412, 553.
Legatura în pergament cu 
blazon.

V – 77

136. PLAUTUS, ACCIUS M. Comoediae... Lugdunum 
Batavorum, Franciscus Hackius, 1645. 13+1136+48 p.; format 
16°.
V. Graesse, V, p. 329.
Semnaturi: Pe foaia de titlu: „Ex lib. Michaelis P. Umary”.
Însemnari marginale în text.
Foaia de titlu gravata de „C.V.D.”.
Legatura în piele cu initiale presate: „P.F.D. 1750”.

I – 2321

137. PLUTARQUE. Les oeuvres morales... (Trad. Amyot). 2 
vol. Paris, Abraham Saugrain, imprimé par François de 
Carroy, 1606. Vol. I – 14+756 p.; Vol. II – 6+466 p.; format 8°.
V. Graesse, V, p. 367.
Semnaturi: La p. 1 a textului: „Ex libris Claudi Laugerou”.
Legătură în pergament – foaie de antifonar medieval.

III – 2678

138. POLANUS, PETRUS SUAVUS. Historiae concilii 
tridentini libri octo. Ex italicis summa fide ac cura latini facti... 
Editio quinta et ultima... Gorichemus, Sumptibus Pauli Vink 
bibliopolae, 1658. 32+766+22 p.; format 16°.
Pe ultima pagina: „Dordrechti Typis Nicolai frissii, 
1657”.Semnaturi: Pe foaia de titlu: „Em. Teleki”.
Legatura cotor, pergament.

II – 3416

139. POLYAENUS. Strategematum libri (octo) Iusto Vultejo 
interprete. Pancratius Maasvicius recensuit, Isaaci 
Casauboni, nec non suas notas adjecit. Lugdunum 
Batavorum, Johannes du Vivie et Jordanus Luchtmans, 1690. 
10+832+40 p.
[Text grec si latin], format 16°.
V. Brunet, V, col. 1789; Graesse, V, p. 393.
Însemnari: Pe coperta verso: „Bought at the sale of the 
Beckford at Sothebys 3/7/83. Bought by Beckford at the sale 
of B. Heaths Eton 1810 a price given at Hague”. Pe foaia de 
garda, însemnari bibliografice în franceza. Înaintea 
antetitlului diploma de premiu data la 6 sept. 1766 elevului 
de cl. III Hieromymus Lambertus Van Dyk de catre 
curatoriul scolilor din Haga.
Foaia de titlu gravata.
Legatura în pergament, purtînd imprimat în aur blazonul 

„Hagae comitis”.
II – 3267

140. PRUDENTUS, AURELIUS CLEMENS. Opera. 
Amstelodamus, Ioannes Iassonius, 1631. 262 p.; format 16°.
Foaia de titlu gravata.
Legatura în pergament.

I – 2024

141. RAIMONDO, EUGENIO BRESCIANO. Della sferza 
della scienze et de scrittori. Discorsi satirici... Consacrata 
all'immortalita del... signor Gio: Batista Chizzola. Venetia, 
Presso Geroasio Annisi, 1640. 6+284 p.; format 16°.
V. Brunet, IV, col. 1090; Graesse, VI, 1, p. 18.
Legatura în pergament.

I – 2100

142. Respublica et status regni Hungariae. (Amstelodamus), Ex 
officina Elzeviriana, 1634. 332 p.; format 16°.
V. Brunet, V, col. 1777. Lipseşte în Szabo, III.
Semnaturi: Pe foaia de titlu verso: „1673, 23 Iuly. Possidere 
me caepit Joannes D. Studovicz” (?); mai jos, de alta mîna: 
„1689, Die 25 Febru... Possidere me caepit Andreas Gyjorni 
Parochus Pecjekensis”.
Foaia de titlu gravată.
Stiri privind istoria României la p. 28, 64, 66, 68, 88, 119.
Legatura în piele.

I – 2065

143. Respublica sive status regni Poloniae, Lituaniae, 
Prussiae, Livoniae etc. diversorum auctorum. Lugdunum 
Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1642. 2+418+12 p.; 
format 16°.
Semnaturi: Pe foaia de garda sigiliu oval avînd coroana cu 5 
ramuri si initiale „I.L.C.”.
Pe foaia de titlu: „Iossau mp.”.
Însemnări: „Pe foaia de gardă, verso: „achété le lo août 
1814”; Pe o foaie precedentă: „cf. Willems, 546; Rahir 541; 
Berglim 1888; 2-éme édition”.
Foaia de titlu gravata.
Stiri privind istoria României la p. 111, 236 – 238.
Legatura în piele.

I – 2179

144. REUSNER, NICOLAUS. (Recensente). Rerum 
memoriabilium in Pannonia sub turcarum imperatoribus, a 
capta Constantinopoli usque ad hanc aetatem... exegeses 
sive narrationes illustres variorum et diversorum 
auctorum... Francofurtus, impensis Claudii Marnii et 
haeredum Ioannis Aubrii, 1603. 14+336+24 p.; format 8°.
V. Graesse, VI, 1 p. 96. Nu figureaza în Szabo, III.
Ştiri privind istoria României – foarte numeroase.
Contine si lucrarea lui Balthasar Walter (p. 217 – 225).
Legatura moderna în pergament.

III – 2676

145. RICHTER, GREGORIUS GORLICENSIS. 

Axiomata politica eoconomica et ecclesiastica... Editio quarta. 
Stetinus, Sumptibus Jeremiae Mamphrasii bibliop. Praelo 
Michaelis Hopfneri, 1654. 16+882+80 p.; format 16°.
Stiri privind istoria României la p. 72, 599.
Legatura în pergament cu însemnarea: „XXIII” 143.

II – 3266

146. (ROHAN). Maximes des princes et estats souverains. 
Cologne, (Pierre Morteau?), 1666. 245 p.; format 16°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „B.G.P.X.”; pe verso: 
„J'appartiens à... Pierrot”.

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CARŢI RARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA
 (VII)

Iulie 2010
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privitor ca la teatru

Un ecou continuu în depărtările umane, din 
depărtările naturii sau ale istoriei – mitul. Arta îl 
naşte sau îl preia şi-l exploatează; artistul îl 
şlefuieşte mereu. Până când în urma procesului de 
refacere nu mai rămâne decât o boabă străvezie, 
netedă care nu mai păstrează nimic din corpul 
primar. Mitul se îmbogăţeşte din exterior, căci noi 
valenţe îi sunt adăugate, mai ales prin mijlocirea 
artei, a limbii în continuă transformare şi poate, nu 
în ultimul rând, a socialului modern şi a politicii. Iar 
el aglutinează aceşti factori, adesea, fără probleme. 
Lumea sa este neomogenă şi în ea coexistă miturile 
arhaice şi cele aparţinând modernităţii. Coborâte din 
vechime, ele sunt impregnate de sacru, zonă relativ 
străină pentru omul prezentului. Doar că oricât am 
considera alături de Dim. Păcurariu faptul că 
„miturile se nasc în orice epocă”, nu putem să nu 
vedem cât de înrudite sunt formele noi cu cele 
primitive. Mitul conducătorului, al tiranului, al 
stăpânului vin din timpuri străvechi, la fel şi 
vrăjitoarea sau străina din lumea antică îşi găsesc 
corespondenţe în femeia fatală sau necunoscuta din 
decorurile contemporane. Ceea ce apare sau 
reprezintă o noutate poartă în sine ceva din matricea 
primordială, astfel că e greu de spus dacă actualele 
mituri sunt cu totul originale, ori dacă sunt doar 
acele boabe transparent de netede ale istoriei de la 
începuturi. Destui cercetători au definit termenul 
mit, iar dintre aceştia amintim pe Mircea Eliade, 
Lucian Blaga, Roger Caillois, René Girard, Roland 
Barthes, James George Frazer, Paul van Tieghem şi 
desigur am nedreptăţit pe mulţi în mica noastră 
enumerare. Nu vom insisa mult pe dezbaterile 
create în jurul acestui subiect, deoarece încercarea ar 
presupune un studiu separat. „Viaţa noastră este 
devorată de mituri”, gândea Balzac în paginile 
romanului Fata bătrână - ele vin din depărtare şi se 
lovesc de mentalitatea, de psihicul nostru, trecem 
printre ele, ne urmăresc şi se cuibăresc în 
inconştient. Reţinem şi considerările lui Northrop 
Frye în marginea temei, opinii care vor susţine 
observaţiile noastre în continuare. Potrivit autorului 
lumea miturilor este una a metaforei totale, deoarece 
acolo omul se reprezintă în tot ceea ce este el. Mitul 
este o transpunere, o în-făţişare. Este o raportare a 
lui Eu la Celălalt. Regizorul şi coregraful grec 
Dmitris Papaioannou în spectacolul de balet 
contemporan 2 la Pallace Theatre în Athena (2006) 
are un moment în care ipostaziază miturile Eladei în 
universul agitat al unei Grecii-furnicar: statuia 
Afroditei este colată pe un fundal comercial de 
plastic, muzica grecească în crescento-urile ei 
pătimaşe se schimonoseşte în ritmuri lipsite de gust, 
în vreme ce tabloul este completat cu maşini din 
hârtie şi zgomot de şantier. Ironia loveşte fără milă, 
iar grotescul îşi arată faţa din ce în ce mai conturată 
în acest cadru. Individul se pierde într-un fel de 
Eladă-America, un peisaj perisat, înşelător, care a 
făcut din simbolul vechi un hibrid ce nu mai are nici 
un sens. Iată un exemplu plin de ironie de care se 

foloseşte artistul grec pentru a arăta cum remitizarea 
poate să se transforme într-un proces dăunător 
însăşi materiei cu care lucrează.

Obsedaţi de întrebarea „Ce se mai poate spune 
azi în teatru / artă?” oamenii (în fapt, ne referim la 
toţi creatorii, fie ei mânuitori ai condeiului, fie 
interpreţi ai lui Mozart) încearcă să câştige lupta cu 
noutatea. Lansându-se uneori în mişcări exasperate, 
regizorii ajung să sfârşească în eşecul kitsch-ului, al 
estetizărilor sau al gratuităţii. Nu de puţine ori 
căutările din timpul tinereţii ajung să urmeze calea 
comercialului, al efectului imediat, al previzibilului 
sau al manierismului. Există, fără îndoială, şi 
posibilitatea de a eşua urmând doar calea 
experimentului, cea a avangardei. Nici reţeta 
ineditului nu are calitatea de a fi aplicabilă în orice 
context. Totuşi legea echilibrului ar trebui să domine 
chiar şi în ... dezechilibru.

Greu de apreciat dacă spectacolul de la 
Naţionalul ieşean aflat sub semnătura lui Mihai 
Măniuţiu (şi aşteptat de public cu interes) este unul 
bun sau doar o scăpare a baghetei directorului de la 
Teatrul Naţional din Cluj. Cele câteva momente care 
cu adevărat poartă sclipiri geniale sunt eclipsate de 
marea umbră a heteroclitului. Specialist în tragedie 
antică, Măniuţiu aduce în atenţia ieşenilor un 
spectacol care revede mitul Hecubei, regina învinsă 
de sub ruinele Troiei. Maestru în a actualiza scrierile 

vechi, artistul a înglobat un colaj format din textul 
original şi alte fragmente din piesele lui Euripide în 
titlul La porţile beznei. Istoria Troiei care a pierdut şi 
s-a pierdut din capriciul unui zeu sau din capriciul 
unui îndrăgostit este revăzută în tente negre, 
accentuate prea mult în brutalitatea lor. Este 
adevărat că asediul unei cetăţi nu are nimic luminos 
în sine, dar nici a face un scop din morbiditate nu 
este o reţetă indicată. În fond, urâtul se vede destul 
de bine şi fără a fi evidenţiat în exces. Sensul iniţial 
al tragediei euripidiene este, dacă nu anulat, cel 
puţin ţinut în plan secundar: timpul efemer şi 
fragilitatea umană sunt înghiţite într-o atmosferă a 
violenţei şi a morţii. Nu e nici o strălucire în cetate: 
nici o sabie nu străluceşte, nici o moarte (aşa cum 
irizează lumina Polyxenei în momentul sacrificiului 
la Euripide), nici un obraz. Măniuţiu merge, ca idee 
de ansamblu, pe contrastul dintre valoare şi non-
valoare, noţiunea de efemeritate devenind 
echivalentă cu transformarea. Dar nu orice e trecător 
este şi labil. Sentimentele pe care vechea tragedie le 
aştepta – suferinţă, durere, la extremă şi nebunie – 
se şterg în această actualizare care potenţează 
grotescul, frica şi mai ales, umilinţa.

În ceea ce priveşte axul central al spectacolului 
lucrurile sunt discutabile. Hecuba din vechiul text 
descoperă un suflet de om, o mamă rănită, ai cărei 
copii au fost ucişi, care se răzbună (şi răzbună 

totodată tot răul făcut „casei” sale). Este o poveste 
într-un decor de cenuşă, într-o cetate construită 
descompus din cărămizi de suferinţă. Mama-căţea 
care a pierdut fiii în lupta de zece ani, cea care şi-a 
cules fata fecioară, Polyxena, din mâinile aheilor, 
care sărută corpul neînsufleţit al lui Polydorus, cel 
mai mic copil, răpus prin trădare, această mamă-
căţea care se va arunca de pe vasul lui Odiseu spre a 
se îneca – ultimă acţiune în faţa neînţelesului care o 
înconjoară – este esenţa umană în care se împlinesc 
sacrul şi violenţa. Hecuba lui Măniuţiu pierde mult 
din această substanţă din dorinţa de a uimi, de a 
prinde publicul în plasa maşinii teatrale: muzică 
asurzitoare (cu atât mai asurzitoare cu cât jumătate 
din coloana sonoră o constituie, fondat totuşi, 
manelele), ecran de televizor, imagini aproape 
iconoclaste. Hecuba Doinei Deleanu, în 
contrapartidă, câştigă prin sensibilitate şi forţă; 
actriţa este capabilă să ofere publicului portretul 
femeii aflate la capătul drumului, care ascunde 
dragoste şi energie diabolică. Variind foarte mult în 
interior, interpreta îşi construieşte cu atenţie şi 
minuţiozitate personajul dintr-o platoşă grea, 
înăbuşitoare şi un miez sfărâmat, gingaş, asemenea 
unei inimi care bate foarte repede. Cât de păcat însă 
că acea poziţie care defineşte eroina, pornind de la 
însemnările din textul lui Euripide şi trecând prin 
montările sau ecranizările făcute în baza mitului, nu 
este reluată şi în această reprezentaţie. Femeia 
sfârşită stă cu faţa îngropată în pământ, prăbuşită, 
îmbrăţişând cu mâinile răvăşite ţărâna care nu-i mai 
aparţine. E îmbrăcată în negru, iar ochii se usucă de 
lacrimi. Imaginea este cu adevărat cutremurătoare 
în filmul Troienele (The Trojan Women) când 
Katharine Hepburn se dăruieşte astfel gliei arsă de 
un soare nemilos. Se simte cum omul este strivit de 
roata Fortunei, cum a ajuns din cel mai înalt loc în 
cel mai de jos, de unde nu se mai are putinţă a se 
ridica. Nimic patetic în această „poză”; doar o 
nesfârşită singurătate şi slăbiciune în faţa 
hazardului.

Scenografia (semnată de Valentin Codoiu) este 
superbă când spaţiul se goleşte complet. În cutia 
albastră o cutie din metal cu zăbrele, mai mică, în 
care bătrâna regină este purtată uşor de către o 
femeie însărcinată – iată o clipă care farmecă. 
„Îngerul păzitor” strigă pentru că durerea vine din 
pântecele umflat, răcneşte pentru că în pântece nu e 
nimic, şi, mai ales, pentru că acest nimic i-a cuprins 
fiinţa pe de-a-ntregul. Aglomerările de obiecte fac 
rău imaginii generale: clasa improvizată în care 
învaţă teoria morţii corul troienelor, corul bărbaţilor 
travestiţi căţăraţi pe motocicletele cu ataş, cârnaţii şi 
castraveţii aruncaţi dintr-o parte în alta a scenei, 
împărţiţi între câştigători şi învinşi. Lapte prelins, 
lapte împrăştiat, lapte în stropi – de fapt, o singură 
salvare, o singură cale de mântuire. 

Şi-n acest tumult ameţitor de simboluri, o clipă 
căreia i-am spune faustian să dăinuie: o mamă 
întinsă pe pământ cu pieptul gol în bătaia unei luni-
reflector şi doi copii albi, morţi-vii, care se târăsc 
precum nişte embrioni, precum nişte pui lipsiţi de 
ochi, spre corpul încă flacără al celei care zace. 
Deasupra sălii sunt agăţate plase enorme părând a fi 
fantomele oraşului ars, siluete imense în 
semiîntuneric care închid lumea ce se află sub ele. 
Omul de pe scenă, omul dincolo de scenă alunecă în 
abis. Sau cade la porţile beznei. În negura care 
învăluie spaţiul luceşte totuşi ceva: o carafă cu lapte 
din care Hecuba îşi umple pumnul spre a spăla 
cadavrele ce s-au adunat lângă ea.

Ioana PETCU

Cale de lapte printre 
porţile Beznei
- cronica spectacolului 

regia Mihai Măniuţiu, 
Teatrul Naţional Iaşi -

La porţile 
beznei

Iulie 2010

beznei
La porţile
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sunetul muzicii
A. H. - Prefer elevii avansaţi, indiferent de vârstă, 

pentru că pot să lucrez cu ei la interpretare, la 
stilistică.

Actualmente profesor la Conservatorul Heinrich-
Schütz din Dresda, Andreas Henkel nu predă doar în 
Germania, ci este invitat să ţină cursuri de măiestrie 
interpretativă mai peste tot în lume: pentru Academia 
Internaţională de Ştiinţe Muzicale din SUA - organizate 
la Conservatorul Sherwood din Chicago, pentru 
Universitatea Federală „Santa Maria” din Brasilia, 
Brazilia, pentru Academia de Muzică din Riga, Letonia, 
pentru Institutul Artelor - cursuri de vară organizate de 
Fundaţia „Crescendo con spirito” în Sárospatak, Ungaria, 
la Girona, Spania şi în ultimii şase ani pentru elevii şi 
studenţii institutelor de artă din Iaşi, Romania.

C. A. – Ce părere v-aţi format  despre tinerii cu 
care aţi lucrat la Iaşi?

A. H. – Pot să spun că de mici au o foarte bună 
şcoală, o tehnică foarte bună, velocitate şi 
sensibilitate. Le-aş recomanda ca pe măsură ce cresc, 
la nivelul fiecărei vârste, să caute să-şi lărgească aria 
culturii muzicale, să acumuleze cât mai multe 
cunoştinţe de stilistică. De asemenea cred că studiul 
pedalei poate începe cât mai devreme, imediat ce 
copilul ajunge cu piciorul la pământ şi poate apăsa 
pedala, la compoziţii foarte uşoare. Pe măsură ce 
evoluează, el trebuie să înveţe noi modalităţi de 
utilizare a pedalei ca să ajungă să diversifice stilistic 
sunetele şi cu ajutorul pedalei, să îmbogăţească 
dinamica.

C. A. – În opinia dumneavoastră, după ce aţi 
ascultat în ultimii ani tineri români cântând la pian, 
care credeţi că sunt acum coordonatele şcolii 
româneşti de pian?

A. H. – Nu pot să emit o părere despre şcoala 
românească în totalitate, pentru că am cunoscut 
tineri doar din regiunea Moldovei, dar pot să spun 

că cei de aici au o şcoală solidă, competitivă.
C. A. – Pentru că este o profesie care cere foarte 

multă muncă, de la vârste fragede, care credeţi că 
sunt cele mai bune metode de persuasiune pentru a 
convinge micuţii să studieze cât mai mult?

A. H. – Celor mici nu e bine să le impui să 
studieze, trebuie să le arăţi cât de distractiv poate fi 
să cânţi la pian, ce lucruri minunate pot face ei pe 
clape, cât de repede pot cânta, sau ce efecte grozave 
pot obţine cu pedala şi cu degetele. Iar cei mari, dacă 
nu simt singuri nevoia să studieze şi să-şi 
îmbunătăţească interpretarea, dacă nu au pornirea 
interioară, atunci prin impunere nu cred că vor face 
muzică. 

În calitate de pianist, Andreas Henkel a susţinut mai 
multe recitaluri. În Europa, în primul rând în Germania 
natală: Dresda, Leipzig, Heidelberg, Passau, Berlin, 
München (sala Gasteig a Filarmonicii). Apoi în Franţa, la 
Biserica „S-te Marie” din Paris, în Spania la sala Ateneo 
din Madrid, la Barcelona, la Zaragoza, în Austria 
(Viena), în Bulgaria la Sala Naţională de Concerte din 
Sofia, în Belgia la Sala de Concerte a primăriei şi la 
Palatul Artelor din Bruxelles, în Italia la Sala Mozart a 
Academiei Filarmonice din Bologna, la Florenţa (Palazzo 
Lenzi), la Sala Notarilor din Perugia, la Spoleto (Festival 
de pian), în cadrul Festivalului „Campus della Musica” 
din Latina, în Ungaria la Festivalul Artelor din Zempléni, 
în România la Iaşi. 

Recitaluri solo a susţinut şi în SUA la Chicago, 
Columbus (Ohio), pentru Societatea Chopin din Texas, 
precum şi în Japonia la Tokyo şi Kobe.

Prima invitaţie de a cânta în America de Sud a venit 
în 2000 pentru a celebra prin recitaluri la Buenos Aires şi 
Montevideo aniversarea lui J. S. Bach interpretând opere 
originale ale compozitorului, precum şi transcripţii. Din 
2003 face turnee anuale cu recitaluri solo în Brazilia (Rio 
de Janeiro - Auditorio Guiomar Neves, Sao Paolo, 

În sala de concerte a 
Colegiului Naţional de Artă 
din Iaşi, s-au desfăşurat şi 
anul acesta Cursurile 
Internaţionale de Măiestrie 
Interpretativă pentru 
pianiştii din zona Moldovei, 
care au beneficiat de prezenţa 
pianistului şi profesorului 
Andreas Henkel din 
Germania.

După recitalul susţinut 
pe scena filarmonicii ieşene la 
începutul lui ianuarie 2004 
în compania violonistului 
Gernot Winischhofer, 
pianistul Andreas Henkel a revenit la Iaşi în anii 
următori, pe scenă şi ca profesor pentru a ţine cursuri de 
Masterclasses.

Născut în 1967 în Germania, Andreas Henkel a 
început să cânte la pian la 8 ani, în oraşul său natal, 
Freiberg din Saxonia.

Cornelia Apostol – Cum aţi început să studiaţi 
pianul? Părinţii sau rudele dumneavoastră erau 
muzicieni şi v-au călăuzit către muzică?

Andreas Henkel– Nu, nu au fost muzicieni. 
Acasă mama cânta ocazional, iar fratele meu a 
început să studieze pianul şi apoi orga la biserica din 
oraşul nostru. În familie, toţi obişnuiam să cântăm, 
împreună, şi deseori mergeam ca să ascult orga. 
Cântam Chopin, corale de Bach şi de alţi compozitori 
germani. Toate acestea m-au atras către studiul 
muzicii şi cum am făcut progrese rapid, am 
continuat să studiez pianul. 

C. A. – Aţi fost convins de cei din anturaj că 
trebuie să studiaţi muzica, sau v-aţi convins singur 
de necesitatea ei?

A. H. – Aş spune că am fost aşa de mult atras de 
muzică încât am gândit că dacă nu fac muzică, nu 
pot să fac nimic altceva.

Premiant la 16 ani în Zwickau, oraşul natal al 
lui Robert Schumann, la Concursul Naţional al Tinerilor, 
Andreas Henkel continuă să studieze pianul şi pedagogia 
pianului între 1984-1989 la Hochschule für Musik din 
Dresda. 

C. A. – Care sunt profesorii care v-au marcat 
devenirea şi cărora credeţi că le datoraţi cariera 
actuală?

A.H. –  Am lucrat cu mai mulţi profesori, dar cei 
care au avut o influenţă determinantă asupra 
dezvoltării mele profesionale au fost pianistul rus 
Arkadi Zenzipér, elev al lui Grigori Sokolov, cu care 
am lucrat la Dresda între 1989 şi 1991 şi Aquiles 
Delle Vigne, la rândul său fost elev al lui Claudio 
Arrau, de la care am primit sfaturi la Bruxelles.

C. A. – Profesorii de pian din Iaşi ar fi interesaţi 
să afle mai multe despre metodele de predare ale 
pianului. Au fost diferenţe minore sau majore între 
metodele utilizate în copilăria dumneavoastră,  cele 
din anii de studiu la Conservator şi cele din zilele 
noastre?

A. H. – Am studiat în copilărie după metode 
germane, apoi după şcoala rusească de la Sankt 
Petersburg prin profesorul meu care a studiat acolo, 
iar prin elevul pianistului chilian am avut contact cu 
metodele pianisticii universale. Toate au urmărit o 
bună aşezare a mâinii în pian, o claritate în gândirea 
structurii lucrărilor şi o interpretare conformă 
stilurilor muzicale.

C. A. – Aţi mai predat până acum lecţii de pian 
unor copii atât de mici, cum au fost unii din cei 
prezenţi la cursurile de la Iaşi?

A. H. – Da, mi s-a mai întâmplat în România, în 
anii trecuţi, în Germania şi în Ungaria.

C. A. – Din felul cald în care aţi comunicat cu cei 
mici s-ar părea că aveţi un talent în a preda celor 
foarte tineri.

A. H. – Am considerat o mare provocare să lucrez 
cu cei mici. Bineînţeles că a trebuit să mă adaptez 
vârstei şi repertoriului diferit ale cursanţilor. 

C. A.  – Aţi trecut cu naturaleţe de la elevi la 
studenţi sau doctoranzi. Sunteţi mulţumit de 
colaborarea cu o şcoală care are elevi între 7 şi 18 
ani? Sau preferaţi cursanţi mai mari? 

Cornelia APOSTOL

Cursuri internaţionale de 
măiestrie interpretativă

Valinhos, Paracicaba), Argentina (Buenos Aires), 
Paraguay (Asuncion) şi Uruguay (Montevideo).

Ca un laitmotiv apar în cariera sa recitalurile 
susţinute în biserici şi concertele cu orchestre de muzică 
creştină (Staatskapelle Dresden, Orchestra of the 
Christian Music and Arts Academy Stuttgart), dovedind 
că atracţia din copilărie pentru orga bisericii şi pentru 
muzica creştină nu şi-a pierdut vigoarea.

C. A. – Pe scenă ce modalitate de exprimare 
artistică preferaţi? Muzică de cameră, recitaluri solo 
sau concertele pentru pian şi orchestră?

A.H. – Pentru a face muzică de cameră de calitate 
trebuie ca toţi membrii formaţiei să trăiască 
împreună, să respire împreună, să gândească 
împreună pentru a realiza unitar ceea ce 
interpretează. Cerinţele vieţii mele nu prea mi-au 
permis în ultima vreme acest lucru. Concertele 
pentru pian şi orchestră sunt mai bogate timbral prin 
multitudinea de instrumente existente în orchestră şi 
permit o exprimare artistică mai completă, dar 
solistul trebuie să fie împreună cu orchestra în 
tempo, interpretare, dialog, deci libertatea lui este 
oarecum limitată.  Pe de altă parte, unii pianişti pot 
spune că recitalurile solistice permit 
instrumentistului să se exprime orchestral, să arate 
nestingherit ceea ce gândeşte în legătură cu lucrările 
sau compozitorul, că are libertate deplină. Dar, 
revenind la întrebare, cred că prefer concertele 
pentru pian şi orchestră. 

C. A. – Ce repertoriu preferaţi?
A. H. – Prefer repertoriul clasic, în accepţiunea 

largă, de profunzime: Bach, Beethoven, Brahms. 
Bineînţeles, ca german, prefer compozitorii ţării 
mele. Alte preferinţe sunt lucrările de Chopin, Liszt, 
Rahmaninov.  

Concerte cu orchestra a cântat în Germania, România 
(orchestrele filarmonice din Iaşi, Oradea şi Târgu Mureş), 
Italia (orchestra Città di Ravenna), Spania (orchestra 
simfonică din Galicia), Belgia (orchestra BASSO-Bilkent 
Symphony din Turcia la Festivalul Musici Artis din 
Bruxelles), Republica Moldova (orchestra Festivalului 
Crescendo şi Orchestra de Cameră a Moldovei), Ucraina 
(orchestrele de cameră Kievska Kamerata şi Renaissance), 
Liban (Orchestra Naţională Simfonică din Beirut), SUA 
(Columbus Youth Symphonie Orchestra şi Westerville 
Symphonie Orchestra-Ohio), Brazilia, Paraguay, 
Uruguay (Orchestra Filarmonică din Montevideo). Se 
poate observa din studiul repertoriului său o atracţie către 
concertele de Mozart (si bemol major KV 595, do minor 
KV 491), Ceaikovsky (No. 2 în Sol major, op. 44), 
Beethoven (No. 5 în E flat, op. 73 Imperialul), 
Rahmaninov (No. 2 în do minor op. 18).

A realizat înregistrări radio la Dresda, Berlin, Sofia 
sau TV în Perugia (Italia), Iaşi (România), de CD-uri 
pentru Sächsische Tonträger ca solist, cu membrii 
Orchestrei Filarmonice din Dresda, sau împreună cu 
violonistul Gernot Winischhofer (profesor la 
Conservatorul din Viena), cu flautista Angela Jones-
Reuss (profesor la Universitatea Georgia din Atena), cu 
clarinetistul Jorge Montilla (de la Bloomington 
University, Indianapolis), precum şi concertele Gospel cu 
Brenda Jackson şi Carol Wyatt, ambele foste soliste ale 
Operei Germane din Berlin.

Câteva citări din presa internaţională a ultimilor ani 
ne pot crea o imagine asupra impresiei lăsate de 
interpretările lui Andreas Henkel asupra auditorilor: 
„Henkel ia ascultătorul de mână şi-l conduce spre 
secretele marii muzici” (Süddeutsche Zeitung, Münhen, 
după recitalul de la Sala "Gasteig" a Filarmonicii, 2004), 
„lungi aplauze” (Il Roma, Napoli, după recital, 2006), 
„reverenţă talentului” (Jornal de Piracicaba, Brazilia, 
2005).

C.A. – Am avut privilegiul să vă ascultăm în 
ultimii ani în recitaluri şi concerte pe scena 
filarmonicii ieşene. Mult succes în proiectele 
următoare! Am fost bucuroşi de prezenţa 
dumneavoastră în oraşul nostru în dublă ipostază 
(interpret şi profesor) şi dorim să continuăm această 
colaborare. Vă aşteptăm anul viitor.

A. H. – Voi veni.
Rareori interpreţii de calitate sunt dublaţi de foarte 

buni profesori. În acest caz, lecturile serioase, stăpânirea 
mijloacelor interpretative, respectul pentru textul şi stilul 
muzical sunt coloanele ce susţin talentul şi munca tenace 
ale pianistului Andreas Henkel pentru a transmite 
publicului conţinutul subtil al compoziţiilor, el punându-
se pe sine cu naturaleţe şi modestie în slujba Muzicii. 
Flerul cu care găseşte exprimările corecte, succinte, la 
obiect şi adecvate vârstei cursantului în cadrul lecţiilor 
susţinute nu ţine de cursurile urmate, ci mai curând de 
un dar natural de comunicare. De aceea este aşteptat cu 
bucuria anticipată a momentelor interpretative şi 
profesorale.

Iulie 2010

Profesorul Henkel cu o parte din cursanţii din 2010
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O carte îndreptar de morală şi etică pentru toate 
vârstele." O carte de învăţură", "Testamentul 
educaţional'' al unui nonagenar! "Testament 
educaţional", titlul acestei cărţi noi publicată de Ioan D. 
Matei, în 2009, la Editura Panfilus. Cuvânt înainte 
prof.univ.dr. Vasile Astărăstoaie. "Testament"  care se 
adresează unui public larg, cum ne spune prof. dr. 
Lăcrămioara Iordăchescu, pe pagina de început a cărţii 
d-lui Ioan D. Matei, el însuşi trecut de vârsta de optzeci 
ani şi fiind în plină activitate intelectuală, după cum se 
vede din cărţile pe care le-a publicat, enumerate pe 
coperta o patra a actualului volum, o încununare a 
eforturilor domniei sale de a lasă scris sfaturi nepoţilor, 
dar nu numai lor.

Este interesant de subliniat că autorul scrie cu 
optimism despre regula supravieţuirii şi îndeamnă la o 
tinereţe de spirit, un exemplu personal, ceea ce dă 
personalitate muncii sale. Partea a doua a acestui 
volum se intitulează: "Condiţiile fundamentale ale vieţii 
omului", care începe cu "Credinţa în Dumnezeu". 
Argumentele demersului său sunt o bibliografie pe care 
Ion D. Matei a citit-o în timp, din care a extras axiome 
fundamentale, cum scrie şi în titlul enunţat şi menţionat 
aici.

Sunt foarte mulţi oameni, recunoscuţi la vremea lor 
şi în prezent, ca deschizători de drumuri în ştiinţă şi 
cultură cum ar fi de ex. Nicolae C. Paulescu citat cu 
afirmaţia lui: "Cred în Dumnezeu... şi în Iisus Hristos". 
Este de amintit si  J.J. Rousseau şi Michelangelo, Isaac 
Newton, Alexie Carrel etc.

Autorul cărţii pe care o semnalăm aici, la vârsta 
senectuţii fiind, aduce cu sine, exemplul personal, ceea 
ce nu-i puţin lucru. Dar şi al familiei sale, îndemnată 
înţelept către valorile culturale şi spirituale cele mai 
înalte. Sunt multe exemplificări ce reprezintă "mobilul" 
viabil al unei cărţi cu adevărat "Testament". Cartea 
începe cu un desen reprezentând "Curba lui Galton", 
prezentare grafică, posibil a fi îmbunătăţită, prin 
adăugarea la "gradul de inteligenţă", "al atitudinii faţă 
de muncă şi al participării la muncă". Un argument 
pentru longevitatea activă este şi longevitatea familiei 
proprii. Autorul ne spune că părinţii lui au trăit 
împreună 67 de ani - (tatăl a trăit peste 90 ani, iar mama 

 
peste 96 ani). Urmând treptele vieţii, de la "treapa  
preconcepţională", la cea "embriofetală" şi continuând 
cu "Copilăria", "Adolescenţa" şi problemele lor, Ion 
D.Matei abordează şi probleme de ordin deviant, cum 
ar fi "Căderea în vicii" sau "Criminalitatea'' .

Sunt foarte interesante şi pline de învăţături 
capitolele: "Casătoria  -căsnicia", "Tinereţea. 
Maturitatea". Într-o atât de rapidă trecere, în  ordinea 
din carte  a unor evenimente de viaţă, care pentru 
fiecare au însemnat, pentru   cercetători, adevărate 
studii specializate, nu putem decât să apreciem concizia 
şi claritatea textelor d-lui Ioan D.Matei, un gânditor şi un 
cărturar, ce are într-adevar ce lăsa, ca învăţătură 
urmaşilor săi.. Munca, Odihna,Respiraţia profundă  

sunt repere axiologice la care se adaugă.. Tăcerea, 
numită de Heinrich Heine "floarea sfioasă a  iubirii"; 
cum spune Einstein: "să munceşti, să te odihneşti, să-ţi 
ţii gura".

Omul trebuie să-şi găsească hrana, nu numai a 
spiritului ci şi pe aceea a trupului, Capitole scrise cu 
aplomb şi cu ştiinţă (de asemenea cu exemplificări din 
experienţa sa şi a familiei sale, şi nu numai). Astfel cap. 
XII, intitulat "Pentru o alimentaţie simplă şi sănătoasă" 
completează benefic, sfaturile renumitului practician 
Paul Bragg, din excepţionala sa carte -          "Miracolul 
postului ", citată şi de Ioan D. Matei.

Partea a treia a cărţii este intitulată "Educatorii 
noştri", unde ni se vorbeşte despre "IIisus Hritos - cel 
mai mare educator care a  trăit vreodată", despre 
"Familia.Vatra părintească, "Învăţământul"… Micile 
capitole despre " Natura - această necunoscută", preced, 
Biblioteca. Cartea. Internetul. În final câteva pagini sub 
titlul "Societatea" (XVIII). Cartea se citeşte cu interes, 
motiv pentru care şi noi am comentat-o aici, în Revista 
Cronica, de la începuturi acordând atenţie şi unor   
volume cu   subiecte   ce   preocupă   o  populaţie mai 
largă.

Iulie 2010

jurnal cu scriitori

Un cîntec firav, dar 
firesc, în şoapte de taină, 
leagă şi dezleagă volumul de 
versuri „Firul de iederă” 
(Ed. PIM, Iaşi, 2009) cu care 
debutează Eliza Artene. 
Vrem sau nu vrem, 
acceptăm sau nu acceptăm, 
există o lirică  specific 
feminină atît în literatura 
universală (Sapho, Louise 
Labé, Marie de France, 
Sylvia Plath, Cecilia 
Meireles, Anna Ahmatova, 
Marina Ţvetaeva, Else 
Lasker  Schüller), cît şi în 
literatura noastră 
românească (Veronica Micle, 
Elena Farago, Magda Isanos, 
Gabriela Melinescu, 
Constanţa Buzea, Ana 

Blandiana etc.). Specificul  acestei lirici este concretizat 
prin tonul de confesiune, mai ales, şi prin asumarea 
senzitivă a existenţei fiinţei umane în timp. Aceste două 
trăsături se regăsesc şi în versurile Elizei, puse şi 
transpuse subtil în metafora firului de iederă 
(deconspirată de autoare în „Cuvînt către cititor” ca 
expresie a unui sens existenţial: „M-am imaginat un fir 
de iederă care creşte, căutînd lumina... iubirii, pentru 
aceasta trebuind să se înalţe, să se modeleze după zidul 
sau copacul pe care se află”.).

Cînd apare un nou titlu de carte, sîntem obişnuiţi să-
l asociem imediat cu altele din  structura galactică 
Gutenberg, să facem asemănări şi deosebiri, să desluşim 
simbolurile şi sensurile edite sau inedite. Aşa că, de data 
aceasta, nu putem aduna „Fire de iarbă”, vulcanicele 
versuri ale poetului american Walt Whitman, cu 
volumul „Fire de tort” al poetului nostru, cam uitat 
astăzi, George Coşbuc. Pentru că „firul de iederă” urcă 
dincolo de „romantismul cerebral/controlat” către un 
expresionism să-l numim oximoronic temperat, cam în 
felul în care vedea lucrurile T.S. Eliot în poemul „Ţara 
pustie”: „În felul acesta vine sfîrşitul lumii,/ În felul 
acesta vine sfîrşitul lumii/nu cu un pocnet, ci cu un 
scîncet.” Şi pentru   că, poeta îşi deschide viziunile 
interioare cu poemul numit „Trecut”, timp senzitiv: „A 
mai trecut un scîncet/Scăpat fără voie din suflet de 
sticlă/Şi seara sfidează lumina triştilor ochi/Ce-n 
licăriri de stele s-au muiat.”

Situarea eului liric  în solitudine este o atitudine 
specific romantică, dar tablourile interioare şi exterioare 
– imagistica lirică – se înscriu în expresionism. De altfel 
şi sensul ascensional al iederii  sugestionează tendinţa 
unui excelsior, o transcendere iar nu o descendere: 
„Copacii  goi  - ţipete vii spre cer./ferestre plînse, cer 
debordînd de albastru.”  Această revoltă  a eului se 
sublimează, poetic, într-o „răzvrătire” pe măsură. Trăim 
în nelinişte cu dorul după linişte: „Cu ce drept nu mă 
laşi să respir/ Din mireasma somnului dimineţii?/ Şi de 
ce-mi răpeşti bucăţi/ De tăcere?/ Cînd eu vreau să-mi 
adun/ Toate cioburile  de linişte/ Spre-a mă regăsi...”

Ca la orice debutant (ă) ies în evidenţă şi unele 
reminiscenţe livreşti (aici mai ales bacoviene – „E seară 
şi-i decembrie şi plouă.../ Copacii goi se zbat cu 
neputinţă”, în imaginarul liric, şi soresciene în structură 
– poemul întreg înţeles ca metaforă ca în această 
micropoezie intitulată „Nimic”: „Peste mine – ziduri 
reci/ Secunde ce ţipă de ger/ muţenie zugrăvită-n 
priviri/răbdare întemniţată/ iubire-ngropată de vie, 
/peceţi pe scrisori netrimise,/ speranţă putrezită;/ şi 
mai ce?/ Nimic. Timp pierdut - declarat nul/ Într-un 
colţ de ziar.” 

Sufletul feminin, cum observa  Mihai Eminescu, are 
tendinţa de a substitui gravitatea cu „dulci nimicuri” 
sau cum dorea Magda Isanos în poezia „Bărbatul” – 
„Lasă-mă să-l robesc/Visului meu pămîntesc”. Şi poeta 
Eliza Artene trimite iubitului o scrisoare imaginară în 
care îşi destăinuie micile dorinţe, acelea care, însă, pot 
alimenta o  iubire sinceră, profundă: „Şi mai vreau  să-ţi 
ciufulesc părul/şi tu să te superi.../ şi să fie iarăşi 
facerea lumii.../ Cam atît despre noaptea asta./ Aştept 
un surîs/şi să te joci cu frunzele sufletului meu/ 
Căruia-i e mereu toamnă”.

„Firul de iederă” poate fi şi o metaforă pentru 
evoluţia talentului poetic în formare, în ascensiune. 
Talent poetic sigur care se numeşte Eliza Artene. Din 
zbuciumul ei existenţial  creator, am vrea ca în viitor să 
se întîmple ceva şi mai frumos şi mai sublimat sub 
raport valoric, să se împlinească destinul  pe care acum 
şi-l prefigurează: „cuvintele-mi rămîn ferecate 
în/închisori albastre”. O senzitivă asumare a 
singurătăţii dintre cuvinte.

O Senzitivă... Poeme, mai ales, 
necomune

Aflat în „ţara Vaslui” la constituirea Reprezentanţei 
USR – Filiala Iaşi, poetul Mihai Apostu (din ale cărui 
versuri citisem la întîmplare prin revistele judeţene) mi-a 
înmînat antologia de autor „Poemele auguste” (Ed. Pim, 
Iaşi, 2010), frumos adunată în coperţi negre, cartonate, ce 
inspiră severitate ca roba de tribunal. Prefaţa, cu 
judicioase idei critice, este semnată de Theodor Codreanu, 
unul dintre cei mai avizaţi critici literari actuali.

Această crestomaţie lirică, după se cum precizează, 
reuneşte, selectiv, poezii din volumele anterioare 
(„Atentat la poezie”, Editura Macarie, Tîrgovişte, 1995, 
avînd girul regretatului poet Cezar Ivănescu, „Vocile”, 
Editura Cronica, Iaşi, 1997, titlu care ar fi trebuit, la 
vremea respectivă, schimbat, deoarece un volum la fel 
botezat „Vocile” a editat cu mult înainte poetul Lucian 
Velea, „A cincea stare”, Editura Junimea, Iaşi, 2000, însoţit 
de generoasele aprecieri ale lui Daniel Corbu şi Dan 
Ravaru, „Dialoguri perpendiculare”, Editura Panfilius, 
Iaşi, 2001, prefaţat de Constantin Dram) şi ultima 
secţiune, „Poemele auguste”, alcătuită din versuri inedite.

Cine este atent la „Cuprins” observă că Mihai Apostu 
şi-a gîndit riguros structura cărţii, căci, cu excepţia a trei 
poeme („153 de cuvinte”, p.46, „24 de ore”, p.212 şi 
„Cercul nostru nu mai e rotund”, p.144), toate celelalte 
sînt înregistrate alfabetic, precum într-un dicţionar. De 
aici, dificultatea de a putea aplica metoda diacronică şi 
chiar biografist psihocritică, de a urmări, aşadar, toate 
reţelele fenomenologice ale demersului liric în raport cu 
starea genuină a inspiraţiei. Însă cum debutăm arghezian 
cu fiecare nouă poezie pe care o scriem, contează mai ales 
şi mai acum rezultatul. Şi mai contează crearea unui uni-
vers liric, pentru că imperiul spiritului se închide şi se 
deschide la infinit.

„Poemele auguste” (împărăteşti, preamărite, 
maiestuoase?) nu vor să fie modeste, titlul este preţios şi 
hiperbolizant şi atrage imediat atenţia. Poetul ne propune 
poezia ca biografie a unei nopţi necomune: „Noaptea 
aceasta e o altfel de noapte/ nu are nimic comun cu tot 
ce-i comun,/ e noaptea în care pe străzi umblă sfinţii –/ 
prin ceruri, eu umblu nebun.// Noaptea aceasta e o 
noapte prea sfîntă/ nu e o noapte trecută-n hrisoave –/ e 
noaptea în care tăcerea cîntă/ alături de zeii din Ceruri – 
Ave!”.

La o privire generală, statutul eului liric pare îm-
păunescian, chiar dacă autorul nu acceptă nici 
ocazionalul, nici conceptualizarea lui – ermetismul: „Eu 
nu sunt un poet în cod cifrat,/ cînd mamă spun, eu 
mamă-am vrut să spun/ să fac să cînte graiul meu 
străbun/ am vers şi adjectiv îndestulat.// Nu cred că-n 
toată naţia română/ cultura se împarte din buget.../ şi nu 
pot astăzi să îi fac portret/ sau poate din buget să-i pun 
cunună”. Şi, mai evident: „Iubita mea din alte 
constelaţii,/ am să-ţi transmit imaginea-napoi/ şi cred că 
peste şapte generaţii/ vom face dragoste în actul doi”.

Ferindu-se şi de „croitoria” dadaistă, şi de 
aglomerarea modernistă a obiectualului, Mihai Apostu 
recurge ironic, postmodernist, la fabricarea poemului şi se 
încrede mai mult în grupul verbal, născător de versuri 
cezarice, comune uneori şi necomune: „Poemul suferă de 
claustrofobie/ evadînd deodată/ în toate punctele 
cardinale/ volatilizîndu-se.// Eu dezbrac salopeta de pe 
creierul mic,/ mă afund în mulţime/ şi cumpăr garoafe / 
într-o seară de luni” (Fabrica de poeme). Şi astfel, multe 
texte lirice devin pretexte de poezie sau poezie de poezie. 
Nimic rău în aceasta, întrucît, în ultimă instanţă, 
autoscopia limbajului trimite, implicit, la 
autoreferenţialitate. În mitologia sa personală, atît cît se 
întrevede pînă acum, poezia devine o misterioasă 
Atlantidă, continent fără structură geografică precisă, şi 
poetul un atlant care părăseşte forma fixă a sonetului 
tradiţional, şi inventează „Sonetul verde”, intenţionat 
destructurat pentru a mări libertatea inspiraţiei: „Mi se 
pare că ninge verde/ dar toţi din jurul meu/ mă 
condamnă/ Şi atunci am să exist verde,/ am să mor 
verde”. Destinul autorului în viitor, în lipsa manuscriselor 
şi în prezenţa calculatoarelor, va fi bizar: „În lipsă de 
hîrtie/ voi scrie pe asfalt poezie”, conchide scriitorul.

În secţiunea de inedite „auguste”, există cîteva în care 
eul liric regretă dispariţia sentimentului patriotic la 
români, şi pe drept. Tonul confesiv este mişcător autentic 
şi umanizează parcă pagina cărţii. Jocul de cuvinte 
dispare, gratuitatea se preschimbă în gravitate, ca în 
această „Addendă” a iremediabilei pierderi de sine: 
„Atîta suferinţă şi atîta dor mă cheamă,/ am devenit 
nostalgic fără să vreau şi cred/ că sîmburele ţării încet mi 
se destramă/ şi tot patriotismul încep, încet să-l pierd. 
(...)// Cum pot să-i spun eu oare bunicului aceste/ 
deziderate prinse în sufletu-mi rebel/ şi cum pot să îl 
mint că abundenţă este –/ ar însemna să-mi mint 
strămoşii, nu pe el”.

Lăsînd la o parte unele declarativisme lejere, comune, 
„Poemele auguste” ca poezie despre poezie impun încă 
un bun poet din Ţara Vaslui!

Simion BOGDĂNESCU

Ion HURJUI

O carte pentru lectura 
de fiecare zi
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George Popa – Eminescu 
sau dincolo de absolut

Profesorul George Popa 
este o personalitate de primă 
mărime a vieţii culturale 
ieşene. Întreaga sa activitate 
de eseist, poet şi traducător a 
fost prezidată, discret şi 
imperativ, de cele două 
constante majore ale gândirii 
sale estetice : ideea unităţii de 
profunzime a artelor şi 
preferinţa pentru 
interpretarea fenomenului 
artistică din perspectivă 
filozofică. 

Din aceste raţiuni, George 
Popa a trecut, în modul cel 

mai firesc, de la poezie la eseu şi de la eseu la traducere 
sau invers. Debutul, tălmăcirea robaiyatelor lui Omar 
Khayyam, se continuă cu mai multe volume de poeme 
originale (Constelaţia Hyperion, Orfeu şi Euridice), după care 
urmează volume de eseuri (Semnificaţiile spaţiului în 
pictură, Auguste Rodin, Spaţiul poetic eminescian, Prezentul 
etern eminescian etc.), apoi alte poeme (Iniţieri, Tratat de 
uimire etc.) şi alte eseuri (Meditaţii asupra liricii universale, 
Studii de literatură comparată etc.). Important nu este însă să 
enumerăm toate titlurile volumelor elaborate, ci să arătăm 
că această neobişnuită extensiune în sfera valorilor 
spirituale de pretutindeni (filozofie, arte plastice, muzică) 
a contribuit, prin sugestii şi apropieri incitante, la 
interpretarea în adâncime a operei eminesciene,

În acest context, concentrarea într-un singur volum, a 
unei îndelungate şi pasionate meditaţii pe textele poetului 
se impunea cu necesitate. Cartea Eminescu sau dincolo de 
absolut este fructul acestei strădanii (ed. Princeps, 2010).

Noutatea lucrării este dată de iluminările pe care 
George Popa, în consens cu apriorismul românesc, le face 
să scapere în universul eminescian. Comentând balada 
Mioriţei şi ce a Meşterului Manole şi poemul Luceafărul, 
autorul reţine ca însuşire fundamentală a  acestora „elanul 
ascensional” şi instituie ca tipar al matricei noastre 
stilistice planul vertical, în acord cu tendinţa spre înalt şi 
nemărginire a bucăţilor analizate. De aici, deschiderea 
metafizică a tuturor acestor creaţii. 

În atari condiţii, logica întregului impune, volens-
nolens, direcţia cercetării. Menţionăm câteva  din 
consecinţele care decurg din acest mod de a elabora sub 
constelaţii metafizice :

- Timpul şi spaţiul eminescian se întrepătrund şi se 
dilată mereu creând impresia de ilimitat – superbă reacţie 
spirituală a fiinţei care îşi neagă propria sa finitudine.

- Energia care propulsează această uriaşă dezmărginire 
este Iubirea şi ea aparţine Sinelui sau Eului profund.

- Abordarea ideii de geniu din perspectiva sugestiilor  
conţinute în postuma Povestea magului călător în stele,  nu 
din aceea a poemului finit, Luceafărul, este întemeiată 
întrucât, după cum aflăm dintr-un manuscris, poetul 
intenţiona să modifice radical finalul acestuia, pentru a-l 
face pe astrul nemuritor să se întoarcă în ”Neînceputul 
absolut”.

Nestăvilitul elan către alte orizonturi, mişcare de 
înălţare şi depăşire a sistemului de mărginiri care ne 
îngrădesc ontologic şi axiologic, defineşte, în gândirea lui 
George Popa, categoria estetică a sublimului, care, în 
hipostază de spirit hyperionic, structurează aproape 
întreaga lirică a poetului.

- În sfârşit, graţie sentimentului extraordinar al 
înălţării, care consolidează şi desăvârşeşte întreaga 
construcţie ideatică, aceasta nu se putea încheia decât în 
cheia de boltă a valorii sale spirituale supreme – sacrul.

În final, aruncând o privire de ansamblu a ideii care 
structurează exegeza eminesciană a profesorului şi 
poetului George Popa, constatăm existenţa unei coerenţe 
de gând, echivalentă cu un autentic sistem interpretativ 
filozofic. Astfel, purtaţi de elanurile apriorismului 
românesc, ne ridicăm datorită energiei Sinelui, pe trepte 
metafizice tot nai înalte şi mai eliberatoare, care ne 
pregătesc intrarea în lumea geniului, a sublimului şi a 
sacrului. Toate acestea se presupun şi se susţin reciproc. 
Indiferent de perspectiva din care se porneşte în 
abordarea operei, se ajunge, prin forţa  lucrurilor şi la 
celelalte. Dacă la toate acestea adăugăm şi 
eficienţa comparatismului complex, practicat prima oară 
la noi, adică apropierile textului eminescian de muzică şi 
artele plastice, în intenţia de a distinge, în concertul 
general al artelor,  sunetul unic al lirei sale, înţelegem de 
ce cartea Eminescu sau dincolo de absolut rămâne, în câmpul 
eminescologiei contemporane, cea mai de seamă 
contribuţie dedicată unei opere sublime. Publicarea 
acesteia constituie un act de cultură major.

Leonida MANIU
În cadrul stagiunii concertistice a Universităţii de 

Arte “George Enescu”, a avut loc, pe data de 5 iunie 
a.c., un eveniment de excepţie: recital la două piane 
- protagoniste Ioana Neculau Amiras (Sigmaringen, 
Germania) şi Cristina Popescu Stăneşti 
(Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti).  

Stilul interpretativ elevat, dovedit pe parcursul 
unui program divers şi de grad înalt de dificultate 
(Dinu Lipatti – Dansuri româneşti, Dan Dediu – 
Uşor, uşor..., S. Rahmaninov - Suita I  şi Dansuri 
Simfonice) a demonstrat împărtăşirea comună, pe 
plan artistic, dintr-o sursă pedagogică de prestigiu: 
profesorul Gabriel Amiras, pianist concertist şi 
profesor la Hochschule für Musik der 
Bodenseeregion aus Trossingen, Germania, 
amprenta artistică a mentorului  - vizibilă la nivelul 
prezentării tehnice, al profunzimii înţelegerii 
sensurilor muzicii şi acurateţei redării lor - marcând 
fără echivoc maniera interpretării.     

Punctăm succint momente din cariera lor două 
pianiste, pentru a le face cunoscute publicului 
ieşean, subliniind faptul că prezenţa lor pe scenele 
muzicale merită onorată ori de câte ori se va ivi 
ocazia. 

Ioana Neculau Amiras, absolventă a Liceului 
“George Enescu” şi Conservatorului din Bucureşti 
(clasa Prof. Dana Borşan),  a urmat între anii 1995-
1998 cursuri de Master "Künstlerische Ausbildung" 
la Staatliche Hochschule für Musik Trossingen. A 
participat la cursuri de măiestrie conduse de 
pianiştii Viktor Merzanow, Gerard Fremy, Jean-
Jaque Dunky, Stefan Abels, Wolfgang Kübler. 
Actualmente, este pianistă şi profesoară de pian în 
Germania, desfăşurând o intensă activitate 
concertistică în ţară şi străinătate (Elveţia, Austria, 
Ungaria) ca solistă, în formaţii camerale sau 
concerte cu orchestra.

Cristina Popescu Stăneşti a finalizat, în anul 
1991, studii de pian la Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti, clasa  profesorului Gabriel 
Amiraş (sub îndrumarea căruia, între anii 1995-1998 
va urma cursuri de specializare post-universitară). 
Deţinătoare a numeroase premii I la concursuri 
naţionale  si internaţionale, Cristina Popescu 
Stăneşti are o activitate artistică susţinută, 
concretizată în concerte, recitaluri (România, Grecia, 
Spania, Germania, Anglia, SUA) înregistrări, 
participări la emisiuni radio - TV, la concursuri şi 
masterclass-uri în calitate de pianist acompaniator 
(Jeunesse Musicales, Bursa Yamaha, Concursuri 
pentru instrumente de suflat – România şi Bayreuth 
– Germania). În prezent, este lector universitar la 
Catedra de Pian - Acompaniament a U.N.M.B.

Experienţa concertistică a interpretelor s-a 
reflectat deplin în modalitatea prezentării muzicii - 
oferită cu eleganţă şi naturaleţe. Calitatea artistică a 
ansamblului lor cameral, apreciată prin prisma 
criteriilor profesioniste, ar putea fi rezumată astfel: 
omogenitate sonoră, desăvârşit simţ al ansamblului, 
perfectă sincronizare tehnică şi muzicală. Impresie 
globală de măiestrie autentică, sentiment 
inconfundabil pe care publicul îl trăieşte 
instantaneu în prezenţa adevărului comunicat firesc 
şi, în acelaşi timp, complex, profund, nuanţat … 

De apreciat gestul includerii în program a unor  
lucrări aparţinând repertoriului componistic 
românesc (clasic şi contemporan), prezentate într-un 
pliant de sală atractiv – atitudine ce  vizează respect 
faţă de public, dorinţa de a-l informa şi de a-l atrage 
totodată în actul comunicării artistice.

Un ultim gând despre acest eveniment cultural 
aparte: pentru muzicienii Conservatorului ieşean, 
semnificaţia lui a fost, tangenţial, aceea de invitaţie 
la competitivitate pe terenul profesionalismului 
autentic. 

Artă şi Profesionalism 
Ionela BUTU

accente

Daniel CORBU

De-o bună bucată de vreme, în România, atunci 
cînd o cohortă de politicieni se aşează la putere, se 
fac şi refac ministere ale guvernării, uitîndu-se 
mereu înfiinţarea unuia în care majoritatea 
românilor s-ar regăsi: Ministerul Sărăciei Naţionale 
sau Ministerul guvernării sărăciei naţionale. Cei 
care, de atâţia ani, şi-au făcut un crez din a tîrî ţara 
asta plină doar de iluzii şi umor în braţele Europei 
federalizate, ar trebui să privească mai abitir în 
luciul sărăciei şi disperării românilor. Să numere cîţi 
din ei sunt sub limita salariului mediu pe economie 
de 90-100 de euro. Să privească dezastrul din 
agricultura redevenită primitivă, nerentabilă, şi 
industria decimată în cei douăzeci ani 
postrevoluţionari. Şi să constate că diferenţierea s-a 
făcut bine, chiar cu geniu, între cei 5-10 mii de 
tupeişti, patrihoţii care au pus umărul la vinderea 
pădurilor şi a bunurilor ce se mai găseau prin ţară, 
aflaţi acum prin topurile milionarilor în euro şi 
ceilalţi vreo 22 milioane de români. Eminescu 
spunea, acum mai bine de o sută de ani: „Vai de biet 
român săracul/ Înapoi tot dă ca racul!”. Azi, nu 
numai că are reacţii de rac umilit dar, în disperare 
de cauză, trăsnit de sărăcie, pentru a-şi cîştiga pîinea 
ia drumul pribegiei prin lume. Peste trei milioane de 
români sunt slugile Europei şi ale Americii, pentru a 
asigura hrana zilnică pentru familiile lor.  Cei rămaşi 
în ţară acceptă cu stoicism disperat curbele de 
sacrificiu, subzistenţa, într-o ţară bogată, rîvnită de-a 
lungul secolelor de atâţia. Cuvintele lui Creangă 
dintr-o scrisoare către Slavici (1878) rămân de o 
izbitoare actualitate: Dar oamenii noştri de stat! Ochi 
au şi nu văd, urechi au şi nu aud, căci întotdeauna au 
luat cărbunele cu mâna sărmanului ţăran, care, la urma 
urmelor, tot el a plătit gloaba. Vorba aceea: „Capra b... şi 
oaia trage ruşine”. De-ar şti boii din cireadă ce mână 
cicisnică îi duce la tăietoare!! Dar nu ştie sărmanul 
dobitoc şi de aceea tac şi rabdă! Duce în spate toate 
sarcinile şi hrăneşte pe netrebnicii cari îşi râd de 
dânsul!”. 

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

România de azi şi 
guvernarea sărăciei 
naţionale



Dincolo de ape există sufletul chinuit al omului 
surprins de nenorocirile vremii şi ale vremurilor. 
Deja nu mai este vorba de naţionalitatea celui „luat 
la vale” de viiturile şi torentele unei veri 
năbădăioase. Nu mai interesează culoarea politică, 
opţiunile culturale ale celor treziţi în toiul nopţii de 
apa care i-a acoperit cu mult mai sus decât îi pot 
acoperi pledul, cearşaful sau chiar plapuma subţire. 
Natura încearcă să ne atragă atenţia, aşa cum ştie ea 
mai bine să o facă, pedepsindu-ne, ignorându-ne 
întrebarea retorică: „De ce noi, cu ce am greşit”? De 
greşit am greşit cu bună ştiinţă sau în necunoştinţă 
de cauză, cu ambiţia scoasă din noi sub formă de 
drapel de luptă sau pur şi simplu cu imensa noastră 
ignoranţă din care ne-am construit o lume paralelă 
cu aceasta în care apele se revoltă, în care apele ne 
spulberă agoniseala unei vieţi de om sau chiar viaţa 
însăşi. Încă nu ne dăm seama dacă suntem pedepsiţi 
cu bună ştiinţă sau am fost înregistraţi la „pagube 
colaterale”. Deocamdată suntem hipnotizaţi de 
suferinţă, de durere, de lipsa unui punct de sprijin, 
de starea de imponderabilitate în care am ajuns 
privind în urma noastră, acolo unde, cu câteva 
minute înainte, exista o viaţă şi care acum nu mai 
este, chiar dacă noi simţim cum lacrimile ne usucă 
obrazul, cum doar lutul ne mai strânge de mână 
atunci când ni se usucă. Lacrimile ne ard obrazul 
brăzdat nu doar de suferinţă, cât mai ales de 
disperarea de a ne fi pierdut viitorul. Nu mai avem 
pentru ce să trăim, nu mai avem înspre ce să privim, 
nu mai ştim dacă paşii noştri nu sunt paşii făcuţi de 
cel care „iese din casă cu picioarele înainte”, cu popa 
la căpătâi, în corul tăcut al flăcărilor lumânărilor 
aprinse să nu ne rătăcim pe drumul cel fără de 
întoarcere. Există în tot acest spectacol al suferinţei 
un punct culminant, un sinonim al „vârfului de 
sarcină”, atunci când ochii noştri, privind spre un 
iluzoriu viitor, devin atât de goi, încât prăbuşirea în 
ei echivalează cu prăbuşirea în cea mai mare 
prăpastie de pe planetă, din Univers poate. Este 
singura dată într-o viaţă de om când simţim că 
murim cu ochii deschişi, când simţim că, morţi fiind, 
încă mai avem contact cu încrâncenata realitate, încă 
mai percepem suferinţa, încă mai simţim durerea, 
încă mai vedem cum în jurul nostru apele ne atacă, 
ne împresoară, asemenea celor mai bine organizate 
armate de invadatori. Chiar dacă suntem un popor 
obişnuit cu astfel de atacuri ale hoardelor 
migratoare, ale turcilor, ruşilor şi nemţilor, chiar 
dacă viteza noastră de regenerare, de ridicare în 
picioare, asemenea lanului de grâu culcat la pământ 
de aceleaşi furtuni, este de apreciat şi de ţinut minte, 
întru încurajare, de această dată furia apelor s-a 
apropiat periculos de mult de furia politicienilor care ne 
conduc, de duşmănia cu care aceştia au decis să lupte 
împotriva celor care i-au ales şi i-au învestit cu 
imensa responsabilitate de a avea grijă de ţară, de 
neam şi, nu în ultimul rând, de viitorul acestora. 
Poate de aceea dezastrul apelor din această vară a 
atins cote istorice, poate de aceea impostura, 
incompetenţa, neputinţa au ieşit la suprafaţă, 
amestecate fiind cu părţi smulse din viaţa şi 
agoniseala omului surprins de furia apelor, după ce 
sufletul său a fost torturat de furia neînţeleasă a 
guvernanţilor. Aceştia din urmă au demonstrat că 
pot fi mai violenţi decât viiturile, torentele, 
revărsările de ape din cer. Există o influenţă directă 
între răutatea omului şi reacţia Naturii. Cu siguranţă 
că, la nivel energetic, semnalul transmis de gesturile 
prin care poporul român este sugrumat în marea lui 
majoritate, prin aceste politici fiscale greşit înţelese 
şi greşit aplicate, a provocat şi revolta norilor, şi 
răscoala pământului, şi revărsarea apelor. Natura 
este mult mai sensibilă decât ne aşteptăm noi să fie. 
Este mult mai receptivă în a te apăra de răul care te 
culcă la pământ, decât ne aşteptăm noi să fie. 
Singura ei imperfecţiune, singura ei tară este aceea 
că nu ştie să separe pe cel rău de cel bun. Dacă atacă, 
atacă de-a valma! Toţi devenim, în câteva minute, „o 
apă şi-un pământ”. Ceea ce este mult mai dureros şi 
de imputat chiar acestei noi „bune intenţii”, este 
neşansa noastră de a nu scăpa de cei de care ar fi 
trebuit să scăpăm. Mor doar nevinovaţii, sunt 
pedepsiţi doar victimele guvernanţilor şi nicidecum 

guvernanţii. Să nu fiu înţeles greşit. Nu doresc 
moartea nimănui, fie el şi guvernant în actuala 
formulă parodică a guvernului „Boc fără număr”. 
Dar nu pot să rămân pasiv la nedreptăţile 
amplificate de furia apelor, în urma cărora „tot cel 
care trage este biciuit”, tot celui care suferă i se mai 
oferă o porţie înmiită de suferinţă, în timp ce cauza 
suferinţei umblă cu pantofi de lac şi gesturi scârboase 
„de a da câteva lopeţi de pământ într-un sac”, 
pentru a se scrie despre premier că „a participat 
activ la ridicarea digurilor salvatoare pentru acest 
popor hăituit şi neluat în seamă”. 

Siretul se află într-o continuă creştere. Se află la 
întrecere cu Dunărea, al cărei debit minim l-a şi 
atins. Atunci când un râu, iată, are ambiţiile unui 
fluviu, e semn că şi deasupra acestuia există un 
guvern „Boc fără număr”, a cărui prestaţie nu poate 
să producă decât durere, suferinţă, moarte. Dincolo 
de ape există sufletul chinuit al omului surprins de 
nenorocirile vremii şi ale vremurilor.
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Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Cred că fiecare dintre noi ar dori să aiba parte, 
măcar o dată de-a lungul vieţii, de o întîmplare 
nemaipomenită, la care să se raporteze continuu, din 
care să se deşire propriul rost, ca firul de mătase din 
cocon. La drept vorbind, nici nu ştiu prea bine ce 
înseamnă acest nemaipomenit; spre exemplu, pentru 
un tînăr destoinic ce se întorcea la gospodăria lui după 
o săptămînă de muncă la oraş, am aflat, cu prilejul 
unei călătorii, că extraordinar ar fi fost să nu-i moară 
niciun miel într-un an, să-i iasă caşul dulce şi să se 
bucure de aprecierea consătenilor. 

bună bucată de vreme, în copilărie, interesant mi s-
a părut chipul lui Neagu, un sătean ciudat pe care-l 
înjghebasem din rătăcirile şi îndeletnicirile celor pe 
care-i vedeam în fiecare vară, fără a înţelege prea bine 
de ce trebuiau să se trezească în puterea nopţii, de ce 
era atît de important să fie mutat gardul un 
centimetru mai la stînga ori mai la dreapta, de ce unii 
erau mereu singuri. Cam aşa îmi închipuiam eu că şi-
ar începe Neagu vreuna din dimineţi: Îşi şterse bocancii 
alene, mîngîind pielea veche, maronie ca o spinare uscată de 
cal. Gîndurile negre le risipi într-o clipită printr-o mişcare 
ciudată a mîinii, realizând în acelaşi timp că împrumutase 
de undeva gestul. Privi la crăpăturile de pe prag pe unde 
furnicile alunecau grăbite, absente la freamătul vieţii de 
afară. Îl durea capul şi-şi aminti de bătrîna Tarasia care-i 
spunea că durerea i s-ar ogoi cu frunze de lobodă, numai în 
serile cu lună plină. Probabil nimic important nu se 
întîmplase în viaţa lui Neagu cel inventat de mine, 
probabil că şi el îşi închipuia la fel, iar rostul existenţei 
sale era tot mai greu de desluşit. L-am mai surprins, 
îmi amintesc, în cîteva ipostaze  care-l pregăteau de 
vreun drum din care să afle mai multe, nu ştiu dacă 
unul în afară sau mai degrabă unul înlăuntru, poate 
cam cum i se întîmplase lui Iona (se apropia sfîrşitul 
vacanţei şi, din păcate, nu am mai putut sta multă 
vreme în preajma lui să aflu întreaga poveste): Neagu 
mîngîie un fir lucios de iarbă  şi-l aşeză sub călcîi, 
simţindu-i răcoarea dulce. Un cîine lătra plictisit în fundul 
curţii, rostogolind o bucată mare şi uscată de mămăligă de 
care se prinseseră zgrunzuri de pămînt însetat. Trase vîrtos 

Ştefania HĂNESCU

Durere, suferinţă, moarte
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Eu sunt doar atît  de ivărul porţii şi lăsă animalele să alerge bezmetice. Doi-
trei pui piuiau înfometaţi şi speriaţi. Poarta scîrţîi prelung 
şi plîngăreţ. Chicoti, nici el nu ştia de ce: “Ce-ar fi fost dacă 
mă năşteam Catedrală?” gîndi îndrăzneţ. Miracolul acesta 
se pare că nu s-a produs în viaţa lui Neagu, însoţit de 
mine doar la încă o întîlnire, despre care nu aş putea 
spune dacă a avut loc cu adevărat (pentru unii ar fi 
putut reprezenta întîmplarea atît de aşteptată) ori s-a 
petrecut doar în închipuirea lui: - D-ta eşti Sf. Petru? 
îngăimă Neagu, îngenunchind în praful drumului şi 
plecîndu-şi capul cu sfiiciune.( Totuşi lui Sf. Petru i se păru 
că ghiceşte umbra unui zîmbet ciudat, mai mult o 
strîmbătură). Eu sunt doar atît; şi-şi arătă buzunarul spart 
mai mult atîrnînd de o pereche de pantaloni a căror culoare 
pierise demult. Din nefericire,  n-am ştiut atunci nimic 
despre gîndul cel bun al lui Pleşu (“Să nu mergi 
niciodată decît pînă unde mai poţi fi însoţit”), iar de 
Gogol aproape că uitasem (“Patimile omului sunt 
nenumărate ca nisipul mării; niciuna din ele nu 
seamănă cu alta şi toate, atît cele josnice, cît şi cele 
frumoase, la început supuse omului, ajung, mai tîrziu, 
să-l stăpînească”).

Cert e că, deşi aşteptăm miracole, adesea 
întîmplarea aceea hotărîtoare ni se înfăţişează cu 
discreţie şi cu greu o recunoaştem; îmi amintesc de 
anecdota despre un ins pe cale să se înece şi căruia i se 
promite intervenţie divină, iar el refuză colacul de 
salvare în aşteptarea minunii. Nenorocitul nu înţelege 
că tocmai de aceasta avusese parte. Şi de cîte ori nu ne 
lepădăm cu uşurinţă de clipă şi nu-i remarcăm 
strălucirea, doar pentru că nu e la fel de zăngănitoare 
ca săbiile într-un duel! 

Pentru Creator, ea poate fi, vorba Poetului, 
“flacăra” ce aduce ,,inspirarea”, pentru  noi - frumoşi, 
demni, singuratici, harnici sau neputincioşi -  poate 
însemna minunea căreia, buimaci sau temători, adesea 
uităm să-i oferim un nume: omul cu un singur ochi a 
alunecat în nevedere/ s-a răsucit pe călcîie, singurele 
vulnerabile/ (amîndouă, din păcate)/ şi a început să meargă  
de-a-ndăratelea/ braţele au înţepenit în forma literei I/ şi 
corpul s-a contorsionat neverosimil în B/ şi încă o dată din 
braţele sale alte braţe au crescut/ în alt I îngheţate/ şi omul 
rîdea, hohotele sale întunecau soarele/ hohotele sale 
însîngerau umbrele/ omul cu un singur ochi de nevederea 
noastră/ hohotea/ cu singurul lui ochi ne răscolea chiliile 
sîngelui/ cu zîmbetele răsucite ca nişte funii/ ne înnoda în 
singura literă care mai lipsea: U.

Agat

Cu energia iernii îngropată
între silabe două de sicrie
gravezi potire. Surda sihăstrie
tumoarea o absoarbe în agată

şi urmele de ceruri le rescrie
tunând lătratul cânilor. O dată
descoperi tonul gama să te scoată
rotindu-l discul sus la baie sprie

să-atingi un flaut şi cutia neagră
păstrând intacte resturi necuvinte
`nainte de-a te naşte: textul morţii.

Auzi seisme? Fatma caliacră
subt pleoape spală ferecarea porţii
rugina arsă lanţul de morminte

Manuscrisul 
de la
Înviere

Horia ZILIERU

Iulie 2010

motto: între veghe şi moarte nu mai caut hotar/
 curg din una în alta ca absintu-n pahar
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Similitudini altfel aflate la îndemâna oricui, mai 
ales a poeţilor, au facilitat edificarea unei mistici 
aparte de sorginte profană, îmbălsămând registrul 
lexical de bază al navigaţiei în halouri encomiastice 
generalizatoare. Cârma (dispozitiv servind la 
guvernarea navei) şi-a făcut loc, nu de azi de ieri, în 
recuzita politica trăgând după sine, în sens 
direcţional, corabia, acceptată metaforic cu sensul de 
ţară, de comunitate, de solidară voinţă şi putinţă a 
unui echipaj popor, mânat spre o singură şi râvnită 
ţintă, către un ţarm al prosperităţii, echităţii şi 
fraternităţii. Aceasta, în măsura în care era musai să 
existe pentru vocaţia marelui cârmaci, clarvăzător şi 
cât se poate de unic.

Cârmaciul, timonierul de astăzi, capătă, cu 
concursul artizanilor lirici obedienţi, prerogative 
superumane. Alături de cârmă şi corabie apar alte 
accesorii metaforizate precum farul călăuzitor, 
catargul, pavilionul fluturând ca o torţă tricoloră, 
simboluri ale verticalităţii şi dorinţei acerbe de 
universalitate. „Mândră corabie, meşter cârmaciul“ 
zicea poetul. Nici astăzi n-am scăpat şi categoric nici 
mâine, de această pornire ipocrit idolatră de a dibui 
conotaţii superlative bunurilor de uz comun şi 
fatalmente trecător. Imnurile curg, elitele aşijderea; 
frica şi supunerea de ieri sub ameninţarea 
gârbaciului stăpân pe ocne plutitoare, s-au pervertit 
doar pe jumătate în interes disimulat, deh, mintea 
contemporanului e mai mobilă, mai pragmatică, 
acţionează în volte chiar şi împotriva vântului din 
prova, corabia este mai spaţioasă, cu vedere 
potenţială la largul lumii, intoleranţa sălbatică se 
domoleşte luând aspectul liniştitor al unei strategii 
democratice unde comandanţi şi cambuzieri locuiesc 
pe aceeaşi punte imperială.

Nu ne rămâne decât să navigăm tăcuţi pe no 
man's land-ul prejudecăţilor proaspete pentru a ne 
întoarce la „Ni-i mare ţara prin cârmaciul ei, cu 
piscuri ninse veşnic de idei“.

*   *   *
Pe comandant îl chema Iusuf. De-al nostru, de 

prin părţile Cobadinului. Relativ mic de statură dar 
vânos, emanand deopotriva vigoare, robusteţe, adică, 
impertinenţă şi autoritarism. Cu mici modificări de 
statură sau comportament, reprezintă tipul comun 
(excepţiile întăresc regula) al COMANDANTULUI 
care, dacă nu îl ignoră pe Dumnezeu, îl desfide. Cu 
capriciile ei, indiferent cine i le inspiră, natura mării - 
căci despre ea este vorba - se dovedeşte în măsură să-
ţi dea impresia, om fiind, că i te poţi opune. 
Autorităţile  sunt pe uscat, deliberările sunt oricum 
riscante, semnalele de comunicare între navă şi 
uscatul decizional, în clipe de, primejdie sunt 
aproximative, iar consecinţele - benigne sau 
dezastruase - sunt mereu, dacă nu etern, prilej de 
dispută juridică. În atari situaţii neprevăzute, haotice, 
intempestive în care nava se află în pericol, cel care 
decide este comandantul. Omonimul conjunctural al 
lui Dumnezeu. O asemenea situaţie, repetată cu 
succes, slavă Domnului, îi conferă comandantului o 
aureolă indiferent de opinia supuşilor săi sub aspect 
decizional. Practic,în asemenea condiţii, se crează, la 
scară redusă, impresia că nu mai există doi, în acelaşi 
timp, pe lumea aceasta, ba chiar şi pe cealaltă. 
Situaţia nu ar fi atât de critică dacă Omul nr.1 şi-ar 
înţelege contribuţia -competenţa instinctivă - la 
rezolvarea unei situaţii critice prin onor decizia sa. 
Marea este sălbatecă şi nu suportă în majoritatea 
cazurilor decât supremaţia. Este şi concepţia bunului 
simt a celui ce singur prin voia regulamentului se 
impune situaţiei. Şi o stăpâneşte vremelnic. Cel care  
crede că a câştigat mereu, uitând de statisticile 
Lloydului şi de umila-i persoană, ajunge să se creadă 
Dumnezeu. Iusuf al meu, nume şi religie 
musulmană, credea în  steaua lui de perpetuu 
victorios. Motiv pentru care cei pe care-i domina un 
răstimp  erau trataţi ca slugi sau cel mult eventual 
consilieri la jocul de table. N-au fost prea multe 
întâmplări în voiajul în care, reporter fiind, să 
realizez ceea ce mi s-a consolidat ulterior; anume 
faptul că, alături de o anumită genă, evenimentele, 
servituţile multora din echipaj şi, de ce nu, reuşitele 
au făcut dintr-un om comun de pe uscat un supraom 
pe mare, care, revenit din varii motive pe pământul 
natal, şi-a pierdut calităţile native, uitând că vaporul 
e o entitate cu propriile-i traiectorii aleatorii, 
temporare şi aproape imprevizibile.

Vasazică Iusuf era Alah. Se preumbla pe punte 
aruncând priviri piezişe către oricine îi tăia calea şi 
dacă nefericitul  îl mai trecea şi neobservat, se 
pomenea şi cu un pumn în spate, pentru impunerea 
rewspectului cuvenit. I s-a întâmplat o singura dată 
să atingă un marinar preocupat să raşcheteze 
copastia; un lipovean, de două ori cât el, l-a luat de 
gât, i-a tras câteva înjurături ortodoxe şi mai avea 
puţin să-l arunce în baltă. Nu i-a fost bine 
lipoveanului până la întorcerea acasă. În rest, o 
mulţime de lingăi, gata să se gudure pe lânga el în 
schimbul unor favoruri mărunte. Lichele se găsesc 
pretutindeni.

În tot acest timp - eram în drum spre Anvers - se 
întâmpla ca acasă, madam Iusuf să gesteze, iar 
reproducătorul, care nu se putea socoti la nivelul 
rangului său, decât un mascul feroce, neapărat tată 
de viitor flăcău, îi lua în râs pe semenii lui născători - 
evident prin consoarte -de fete. Toţi aceştia erau nişte 
troglodiţi, impotenţi, emsculaţi, eunuci, amărâţi fără 
los cojones.

Anvers. N-am fost martor vizual, dar vaporul este 
o mahala în miniatură şi evenimentele, oricât de 
mărunte, ajung la urechea tuturor. Primul drum pe 
uscat al lui Iusuf a avut la capăt un telefon. Îi 
răspunde soacră-sa, fericită: 

- Vai, Emine a născut o fetiţă! 
- Cum? 
- O fetiţă, ştii ce drăgălaşă este? 
- Mda! 
- Vai, gângureşte şi seamană cu tine! 
- Mda! 
–De abia aştept să o vezi, e o scumpă, şi Emine se 

simte bine! 
- Mda! Spune-i lui Emine că o să rămână băşicată 

până o să fete un băiat!
Peste vapor s-a aşternut o linişte mahmură. 

Împotriva felului său natural de a fi, impulsiv, 
imprevizibil, intolerant şi absurd, comandantul 
dispare în cabină zile de-a rândul. Vine şi ziua când 
apare. Nici vorbă să fie spaşit. E doar trist, vegetativ. 
Mi se acordase dintru început cinstea de a lua masa 
în tovaraşia tătarului şi a şefului mecanic, un tânăr 
haios, pus mereu pe glume, singurul, se pare, care îşi 
mai permitea să-şi ironizeze superiorul. Aşadar stăm 
la masă. Comandantul, posac, mănâncă mâncare de a 
lui, o tocană, pregatită special în vase speciale. 
Înghite cu greu o salată de varză roşie. 

- Mâncaţi, mâncaţi varză că face bine la lapte! zice 
şeful. Iusuf tace. 

- Şi cum o cheamă? insistă şeful. 
- Pizda ma-sii! mormăie tătarul. 
- Şi mai cum? Râsete înfundate. 
Suntem la dană, aşteptăm marfa...

Care sunt funcţiile creierului? Ce este arta 
poetică? Care este rolul poesiei în alchimia 
elementelor ce constituie omul în iniţierea Artei 
Regale şi în prezenţa morală a acestuia într 'un ordin 
secret sau discret? Dacă momentul poetic este prin 
excelenţă intuitiv şi solicită în desfăşurarea lui nu 
numai inteligenţa ci şi emoţia, sensibilitatea umană, 
atunci nu depăşeşte aceasta lumea reală? Iar dacă 
realitatea pe care o cunoaştem şi căreia îi dăm 
importanţă din primele clipe ale conştientizării 
conştienţei noastre nu este ea supusă unei virtuale 
suspendări atunci când raportarea la experienţa 
sufletului universal intervine în creaţia alesului cu 
har? Poesia pe care o cunoaştem noi este efectul unui 
raport profund cu realitatea, cum spune Umberto 
Eco: identifică misterul lucrurilor cu sufletul atorului. 
Poetica civilizaţiei noastre relevă faptul că singura 
care mai exprimă fragmente din chrysopeea este 
discursul liric, chiar dacă unii autori o consideră 
inferioară limbii divine, a poesiei sfinte, discordie 
perenă între filologi şi teologi. Contextul prezentării 
noastre poate fi înţeles în primul rând ca un moment 
de cunoaştere a realului, nu masonic, nu rosicrucian, 
nu teologic şi nici măcar filologic, dar fiind încă o 
treaptă a marii iniţieri, te invit, cititorule să ' l percepi 
ca pe un instrument de revelare metafizică. 

jurnal cu scriitori

Voi ce vă aveţi gura făcută după chipul gurii lui 
Dumnezeu

Gură care 'i ordinea însă?i
Fiţi îngăduitori când ne comparaţi
Cu cei ce au fost perfecţiunea ordinei
Pe noi care căutăm peste tot aventura.

Noi suntem călătorii, cei ce adunăm, con?tienţi 
sau nu, adevărurile lumii îmbrăcate uneori în iluyii. 
Deci, nu am narat lucruri inexistente, nu am folosit 
metaforele ca alegorii sterile în scopul reprezentării 
pilduitoare sau de desfătare. Textele mele nu se 
sustrag unui control raţional riguros şi nu pretind 
viziuni cosmice asupra conexiunilor noastre cu 
Marele Arhitect al Universului celor ce nu ştiu să 
zboare. "Aceste versuri sunt copiii / unui vis / ce nu 
a fost şi un va fi / decât al celor care ştiu să zboare". 
Simbolul poetic se crează prin relaţii de analogie şi 
de aceea, dincolo de semnificaţia lui semantică, 
comunică un ordin, o poruncă magică, precum 
hermeneutica imaginilor mentale sau scrise prin 
cuvânt. Piatra filosofală nu se arată decât celor care 
sunt hărăziţi să o vadă şi numai după ce ştiu cum şi 
unde să 'i perceapă prezenţa. Viziunile profeţilor 
sunt simboluri poetice, la fel cu majoritatea 
alegoriilor din ritualurile exo şi esoterice. La început 
a fost Cuvântul şi tainele transmise de acesta sunt 
semnificativ mai importante decât alegoriile liricii 
timpurilor noastre. Şi totuşi care e diferenţa dintre 
taine şi alegorii în realitatea suspendată arbitrar în 
viaţa noastră cotidiană? 

Leul a fost asociat şi diavolului, dar şi lui Cristos, 
după contextul alegoric. Baudelaire, la fel cu mulţi 
alţi giganţi ai poesiei,  identifică semnificaţii ambigue 
în raport cu contextul viziunilor sale. Conexiunea 
dintre esenţa interioară a lucrurilor şi cea a omului 
absorbită de divinaţie conduce însă înspre sursa 
secretă a sufletului. Ontologia obiectului artistic 
analizată prin procesele intelectuale ale creierului 
realizează cunoaştere, experienţă, expresie artistică. 
În orice caz, sublinierea noastră care împinge poesia 
la rang de comunicare, conexiune ocultă primordială 
în dialogul Dumnezeu-Om nu poate supăra nicio 
parte a celor inteligenţi care pot vedea în 
funcţionarea sa realitatea subconştientului, intuiţia, 
imaginaţia, spiritul decantat în trepte printr 'un 
aludel alchimic. În izvoarele vii ale lucrărilor noastre 
de mare ţinută simţim inconştientul materiei, 
instinctele, tendinţele şi complexele, dorinţele 
reprimate şi amintirile care alcătuiesc un ansamblu 
uman închis şi independent. Platon adaugă în 
creuzet preconştientul muzical, muzica sferelor, acea 
poesie primordială pe care o auzim în ritual. Chiar 
dacă acestea două sunt de natură diferită - divinele 
taine şi omeneştile alegorii - ele funcţionează în 
lumea noastră numai împreună. Această lume 
profundă deschisă intelectului şi voinţei descoperă 
fapte şi realizări ale civilizaţiei. Visul nu e numai al 
nopţii, deşi chiar noaptea este pentru iniţiat 
translucidă şi fertilă, iar viziunea lui dăruită ţie, celui 
ce doreşte mai mult, e o lumină difuză, asemănătoare 
luminii dintâi ce nu era încă în Geneză dată 
luminătorilor ca semne, anotimpuri, zile şi ani. Într 
'adevăr, dacă ţi se pare potenţial inteligibilă această 
materia prima pe care am îndrăznit s 'o aşez ca un 
impuls intelectului iluminat, uită-te atent la forma ei 
spirituală, decelează părţile ce o fac un obiect al 
viziunii intelectuale şi lasă-te impregnat prin 
simţurile tale exterioare, fără a cerceta întru totul. Şi 
atunci focul sau lumina sa, piatra sau sclipirile 'i 
secrete, copacul sau crucea tăiată din trunchiul său, 
izvorul sau susurul lui, toate îşi vor dezvălui nu 
numai alegoriile ci şi tainele pe care doar astfel le vei 
crede.

Nu sunt secrete ci înscrisuri la îndemâna oricui. 
Cite?te-le ! Procesul cognitiv se asociază voinţei şi 
simte esenţele. Accentarea mistică e o vocaţie şi 
dorinţa de infinit e un blestem dulce precum 
dragostea, aşa cum natura e un alfabet pentru 
limbajul halucinant al lui Coleridge, cel ce spunea că 
ceea ce noi numim natură este o poesie ce zace 

 închisă într 'o scriere tainică şi miraculoasă.
Deci, dacă tu, cititorule drag al acestor umile 

rânduri, vrei să vezi cu ochiul tău piatra, eu îţi întind 
această lupă de cristal care se aşează între creierul 
abstracţiilor şi realitatea înzestrată cu percepţii 
pentru toate simţurile tale, să poţi aprecia realul 
individualizat într 'o formă plină de ecouri şi 
trimiteri, să 'i simţi fiinţa plină de fantasmele 
universului.

Iulie 2010

File dintr-un jurnal de călătorie
Constantin NOVAC

Chrysopeea sub lupa de 
cristal

?i nu 'mi trebuie?te busolă sau roză a vânturilor
 – să acostez în mine însumi.

Patrice de la Tour du Pin,  Psalmul XXIV, 9

Liviu PENDEFUNDA
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sertarul cu manuscrise

***
Plânge nebunu
Pe UNU

Plânge luna
Pe UNA

Care s-au dus
În APUS

Cale sau vale
Roată parale

***
Dacă este anapoda şi pustiu
De ce să viu?

De ce să mă încurc
Ca un turc?

***
Aoleu ce femei goale
Ca nişte oale
Ca subţirica rază de soare
Ca ţeava de la pistoale…

***
Să nu-mi luaţi plângerea în serios
Eu locuiesc într-un lan de ovăz

Visez şi vă (re)scriu
Ceea ce nu ştiu

***
MÂNDRA DIN CEARĂ –

CĂLIMARĂ
A NOASTRĂ VIAŢĂ PE AŢĂ
NE ARE PE FAŢĂ

NICI GÂND SĂ NE OCOLEASCĂ
NE FACE MĂDULARELE FLEAŞCĂ

SPUNE TU
LA CE BUN IUBITU

***
Ori eşti/ ori nu eşti
Tăvălit în poveşti

Rob sau coconet
La pachet – podea de lut

Nu scapi în ruptul-capului
De molimă şi bărbut…

***
Lumină luminiţă
Liţă liţişoară
Vin de mă omoară
În lăsat deseară

***
Asta se va scrie
Doamne de tichie

***
Pe cine Doamne văz
Astăzi şi mâine şi niciodată…

Pe îngerul Plată –
Mort în ogradă
Zurliu ca o roată

Doamne
Şi-i burniţă…
Pe uliţă…

***
Cucurigu, cucurigu
Cine rupe digu

Cine dă năvală
Pe scară

Să vadă
Mândra noastră cămară

Plină de denimica

Plină cu îngeri…

Doamne fereşte
Scoate-mă din poveste!

***
Nu merge –

E-o păducheală
Ca la moară

Cum dai înapoi
Intri în gunoi

***
Ne ducem la peşte
La Arnăuţi
La nunţi

Tunşi zero
Călări pe cai maro
Îmbrăcaţi în chimono

Ne ducem la peşte
În poveste 
Fără poveste

(Ca nişte fuduli)

Negri de tuci
Pişcându-ne de buci

Dar din spate 
Creşte şi se dovedeşte
Mândra cocoană
Neagră şi cheală –

MOARTEA
Ce împânzeşte
CARTEA…

***
Mi-i teamă Doamnă
C-am să te prevăd
Urcior de aur
Sau pajişte prăpăd

(Rânduit ia pieptul tău
Ineluşul câine-rău…)

Mi-i teamă Doamnă
C-am să te prevăd
Gondolă neagră
Sau pajişte prăpăd

(Nu-mi vii/ Nu-mi scrii
Nu-mi treci/ rochiţa mov pe veci…)

***
Spune-mi femeie lină
Care-i noaptea carantină

Care-i rostul frunzelor
În adâncul vieţilor

Cine-mi bate cuie-n piept
De te cânt aşa deştept

Cine-i acolo şi cenuşă
Pentru mâna ta de uşă

Atalantă şi vandală
Arnăută criminală

(Sub icoana de pricaz
Mă topesc ca lampa-n gaz…) 

***
Trece vremea ca (de)vremea
Hurducat şi-ndepărtat
De te vezi o jaluzea
În ograda temenea

Cărţile ca roţile
Macină fără sfârşit
Tot ce-am vrut
Şi-am desfăcut

Trece vremea ca (de)vremea

***
mamă-mamă
Ce pomană

Dai un gând
Primeşti un rând

Scris pe faţa ta
Cu o cercevea…

***
Privim la cărţi
la hărţi
Cât de departe
Câtă nemoarte

doamne de dumnezeu
Însă EU
lat de cântat
m-am spânzurat

***
Gata s-a terminat
Dăm foc la sat

Să-l scoatem pe Dumnezeu
Din cenuşă
Lipit de uşă

***
Femeiuşcă ţâţă tare
Trecătoare lumânare
Du-mă Tu de prăpădire
Înapoi fără oprire –

Lămureşte-mă de tot
Ochi albastru de netot
Femeiuşcă ţâţă tare
Trecătoare lumânare –

***
Dintr-un DIVAN
Mi-am făcut burlan
Să curg
În amurg

În poala lui Dumnezeu
Raclă – AMEDEU
Plută cămeşuţă
Ţie – dulce căţeluşă…

***
noi mergem din copilărie
direct în rai – cu o
căruţă fără cai
cu geamandane din piele
mirosind a muiere

înghesuiţi în haraba
noi
mergem la cineva

Îndoiala îngerului

(o amintire desăvârşită)

Cine se lasă descris – mirelui!
Cerşetor lunecând în BIZANŢ
din depărtare în depărtare – CRUCE
curată carte cheie mie fiindu-mi LANŢ

„Coboară cer al nopţii stăpân
Zilele se duc eu rămân”

***
Nu ştii cine a
venit la scris
sub podul ce
duce la cimitir
în partea ideală
sub dealul de la 

moară

Nu ştii ce greu
ne este – scriem
direct pe grinzile
podului de se
hurducă dricul
mortului 

GELLU NĂDUF

Dacă la 
aparat tot 
s-a anunţat 
că este 
revoluţie 
şi, pe 
deasupra, 
afară era o 
moină care 
îi scotea 
din case 
până şi pe 
cei mai leneşi, sătenii din Glodenii 
Mari şi-au zis să nu stea aşa, ca proştii. 
Era cumva chip de rostuială, numai să 
te mişti repede ... Bucăţi de acoperiş 
smulse de pe grajdurile ceapeului, 
iesle, marmite, parii staulelor, dale de 
beton, spalieri de vie, scânduri, ţevi de 
udat, pompe, dar câte altele nu, puteai 
să vezi apoi mai în toate ogrăzile. Şi 
după câteva luni unii rupeau bucăţi 
din zidurile fermei zootehnice, după 
care curăţau cărămizile de mortar cu 
ciocanul şi dalta, încercând să le 
recupereze cât mai întregi. Când a fost 
vorba să vadă ce se poate lua şi de la 
sediul colectivei, unul dintre ei, care a 
fost şef de echipă la “Vegetală” şi ştia 
ce înseamnă ”docomentul”, a zis : 
”Ho, uăi, aici sunt actele cu normele 
noastre! Or să ne trebuiască pentru 
stabilirea drepturilor.” Aşa au rămas 
neatinse birourile preşedintelui şi 
inginerei, arhiva, contabilitatea şi 
casieria. Pentru că Tache al lui Cotarcă 
s-a ales cu mai nimica (doar câteva 
ţigle, poa` să fi fost vreo zece, bune şi 
acelea, c-a acoperit lemnele de la vale 
de casă cu ele, să le mai ferească de 
ploaie), se gândi, prin vară de-acuma, 
că ar putea să-i trebuiască cisterna 
metalică pentru gaz din faţa 
“Cumparativei”. După optzeci se 
băgase curent electric în sat şi, 
rămânând doar câteva case de calici 
care n-au avut bani să şi-l tragă, 
devenise nerentabilă aprovizionarea 
cu gaz. Chiar ruginită şi nefolosită de 
multă vreme, cisterna, pe timp 
călduros împrăştia şi acum în jurul ei 
miros de găzărie. N-a contat că avea 
două tone şi că era îngropată în 
pământ. După o săptămână, Tache o 
avea în ogradă. Placa groasă de beton, 
cam de trei pe cinci (metri), care fusese 
aşezată peste zămnicul cisternei, n-a 
putut s-o ia cu căruţa. Nici el, nici alţii. 
Acum, beţivii comunali, strânşi seara 
în jurul acesteia, cu jumătăţi de rom 
ori vodcă ieftină în faţă, luate de la 
magazinul privatizat între timp, i-au 
găsit trebuinţă. ”Hai până La Piatră!”, 
zice câte unul care pune ochii pe un 
tovarăş de pahar. Apoi apar şi alţii, şi 
în jumătate de ceas e plin de-a roata 
Pietrei… Încolo, revoluţia a fost bună 
pentru cei din Glodeni. Poate-i 
suficient că merge privatizarea şi că 
lespedea de pe locaşul cisternei de gaz 
a devenit autentică agora a satului... 
La Tache al lui Cotarcă, şi astăzi cele 
zece ţigle smulse din acoperişul 
grajdului colectivei îşi au rostul lor, iar 
cisterna-i plină ochi tot timpul cu apă 
de udat pătlăgelele.

Zece ţigle
Ionel BOSTAN
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Carmelia Leonte este, din punctul meu de vedere, 
una dintre cele mai valoroase voci prin care se 
exprimă Iaşul poetic actual. Vibraţia profundă a 
lamentoului liric declanşat, de regulă, de obsesia 
thanatică trăită spectacular; expresivitatea rară a 
spiralelor unei interiorităţi camuflate, abil, într-o serie 
de alteri de provenienţă mitologică; modalitatea de a 
corporaliza – într-o dicţiune deja recognoscibilă, dar 
niciodată manieristă – inefabilul trăirii poetice sau 
religioase, iată doar câteva dintre atuurile care o 
recomandă drept o poetă de prim raft. Deşi se află la 
al patrulea volum de autor (Procesiunea de păpuşi, 
Editura Helicon, Timişoara, 1996; Melancolia pietrei, 
Editura Junimea, Iaşi, 2003-2005; Graţia viespilor, 
Editura Junimea, Iaşi, 2009; Fiul Sunetului/ Son of 
sound, Editura Vinea, 2010), Carmelia Leonte este 
însă prea puţin cunoscută în urbea natală. De vină 
pentru această stare de fapt nu poate fi, în primul 
rând, decât rara ei discreţie, o discreţie îndoit 
comportamentală şi publicistică, provenită, aceasta 
din urmă, dintr-un bun simţ care o îndeamnă să stea 
deoparte de orice „gaşcă” literară, indiferent de 
riscuri. Consecventă cu un asemenea cod atitudinal 
împrumutat, din viaţă, şi în scriitură, scriitoarea pare 
a se păstra, în fine, în afara oricăror mode poetice mai 
mult sau mai puţin perisabile. Este şi greu să o 
încadrezi, de altfel, într-o generaţie, promoţie ori 
grupare lirică precisă. Indiferentă la asaltul oricăror 
maniere scripturale pe care le consideră trecătoare, ea 
rămâne totuşi mereu egală cu sine. A descoperit, ce-i 
drept, formula care o avantajează cel mai bine, 
conferindu-i o distincţie şi o notă specifică, vizibile 
încă din Procesiunea de păpuşi, accentuate odată cu 
Melancolia pietrei, confirmate în Graţia viespilor şi, 
nu în cele din urmă, în Fiul sunetului. Să le observăm, 
pe larg, în cele ce urmează.
Placheta de debut a Carmeliei Leonte (Procesiunea de 
păpuşi, Editura Helicon, Timişoara, 1996) anunţa un 
univers poetic marcat de o angoasă insolvabilă; pe de 
o parte, în carte domina obsesia thanaticului, pe de 
alta, conştiinţa inutilităţii oricărei tentative de a 
înlătura măştile şi celelalte forme de deghizare a 
adevăratei interiorităţi. În fine, de ordinul evidenţei 
părea a fi, în Procesiunea de păpuşi, opoziţia fermă 
între instanţa poetică şi alteritatea văzută uneori 
monstruos, ca o procesiune de păpuşi groteşti, ceea ce 
impunea când o geometrie severă a versurilor, când o 
melancolie grea a discursului încărcat de semne 
premonitorii. Ceea ce era de reţinut, însă, din această 
primă carte, erau în special figuraţia şi atitudinea 
specific expresioniste: „Casele, străzile, arborii păreau 
atât de singuri. Procesiunea de păpuşi trecea printre 
casele care-şi ascundeau uşile, geamurile, străbătea 
străzile circulare, concentrice, rotindu-se in jurul a 
ceea ce credeau a fi noaptea, bucuria. Şi capetele lor 
creşteau, bălăngănindu-se deasupra umerilor! 
Capetele crescând, ochii se măreau şi ei, devenind 
atoate-văzători, fantastici. Aş fi vrut să strig. Dar 
numai la gândul acesta aerul a început să se crispeze, 

de parca mi l-ar fi ghicit. Lumina şi-a trimis spre mine 
regii săi negri, plutitori. Străzile circulare, concentrice 
deveneau primejdioase, arborii uriaşi, dispuşi in 
cercuri, nu erau mişcaţi de nici o pală de vânt, casele 
nu păreau sa adăpostească pe nimeni îndărătul lor. 
Şi-au deschis, singuratice, corolele de plante 
carnivore"…
Cea de-a doua carte a Carmeliei Leonte, Melancolia 
pietrei (Edit. Junimea, Iaşi, 2005), dezvoltă aceste date 
esenţiale ale imaginarului liric, dar se conturează în 
principal ca un admirabil exerciţiu al cifrării şi în 
egală măsură al descifrării metareferenţialului, 
şanselor culturalului de a-şi resuscita cele mai 
puternice, din punct de vedere atât estetic, cât şi 
existenţial, resurse. Între ele, desigur, mitologia, mai 
ales cea greacă şi cea creştină, ambele, în viziunea 
autoarei, depozitare perfecte ale spiritualităţii lumii, 
pe care (mai ales) poetul postmodern este liber să le 
resusciteze. Fără grija de a-şi pune astfel în pericol 
propria identitate lirică, ci cu certitudinea că prin 
acest recurs poate să şi-o re-valorizeze. În miturile 
vechii Helade, mai ales, un scriitor cu disponibilităţile 
şi inteligenţa scripturală a Carmeliei Leonte poate 
descoperi irizări vizionare, spasme existenţiale, 
revelaţii şi alegorii sublime ale destinului etern. Din 
această incredibilă fervoare existenţială şi meditativă, 
el nu trebuie să ezite a împrumuta, dar numai pentru 
a le interpreta din nou, deci pentru a le re-crea. 
„Carte de recitire”, aşadar, din acest unghi perceptiv, 
Melancolia pietrei pune în mişcare o întreagă 
strategie a intertextului mitologic. Autoarea îşi 
numeşte mai întâi poemele cu metodă, cu luciditatea 
unui artizan perfect conştient de virtualele 
interpretări şi perfect stăpân pe mijloacele proprii: 
Fedra se roagă, Hipolit se roagă, Exortaţie, 
Mărturisirea Fedrei, Mărturisirea lui Hipolit, Fedra, 
despre Hipolit, Hipolit, despre Fedra ş.a. Sursele 
mitologice sunt uşor decelabile şi în texte ca Sanctuar, 
Ţipătul viperei, Iniţiere, Poema Formei, Poema 
Ochiului, Imn morţii, Benedicţiune etc. Dar o 
inventariere aridă a tuturor puseelor sau resurselor 
mitologice ale poetei (în principal sumbra istorie de 
iubire incestuoasă dintre Fedra, soţia lui Tezeu şi 
Hipolit, fiul ei vitreg, deşi se pot suspecta şi trimiteri 
la mitul androginului, al păsării Phoenix etc.) nu 
interesează decât pentru că ea relevă, odată în plus, 
cât de plin de semnificaţii poate deveni filtrul culturii 
când se pliază pe o sensibilitate uşor anacronică – şi 
mă gândesc exclusiv la conotaţiile pozitive ale 
termenului. Carmelia Leonte converteşte trăirile 
proprii, senzaţiile, emoţiile de factură diversă, într-un 
fel de solemne, grave meditaţii transistorice. 
Teritoriul predilect de evaziune al poeţilor sensibili şi 
autentici, spaţiul recluziunii deloc forţate, care 
privilegiază descoperirea şi potenţarea sinelui, 
rămâne prin urmare, în cazul autoarei Melancoliei 
pietrei, într-un relativ con de umbră, care nu efasează 
însă, ci sporeşte expresivele, miraculoasele spirale ale 
interiorităţii prearănite. E un fel de a spune că poeta 
dă senzaţia că depăşeşte relativ uşor albia eului, 
planul subiectivităţii şi aşa fragile, printr-o plăcere 
uriaşă, o voluptate a construirii de scenarii 
atemporale, în care actantul e în aparenţă altul. Am 
văzut, încă din trecerea în revistă a elementelor 
paratextuale, că alterii pentru care optează, în această 
tentativă de alienare conştientă de un sine obsesiv, 
proces paradoxal însă transformat în exact opusul său 
– introspecţie, clarificare şi validare de sine – sunt în 
general purtătorii unui mesaj existenţial 
binecunoscut, aşadar provocator ca virtualitate re-
interpretativă: Fedra, Hipolit, Iona. În spatele 
tratărilor poematice ale Carmeliei Leonte se ascunde 
un cod existenţial în care primează discreţia, ca o 
formă de camuflare a vulnerabilităţii: poeta cu reale 
înclinaţii dramaturgice înţelege că formele de 
deghizare, travestiul, masca, şi mai ales cea 
mitologică, sunt oricând preferabile afişării 
ostentative a traumelor sau frustrărilor feminităţii 
neînţelese. Deşi undeva recunoaşte ineficienţa măştii 
(„Sabia cade. Lucitoarele lucruri./ Memoria./ 
Căinţa./ Dar dacă/ acest chip împietrit nu este al 
tău?”), Carmelia Leonte nu-şi refuză nicicum 
voluptatea acoperirii, a dezvelirii prin acoperire, 

procedeu atestat în literatura noastră încă din vremea 
primelor ieroglife ficţionale. Într-un loc, poeţii-
mânuitori abili ai măştilor, dar şi potenţiali vraci, 
mântuitori ai iluziilor astfel întreţinute sunt invocaţi 
tocmai pentru a justifica preferinţa pentru o atare 
formă a alterităţii interioare: „Dumnezeul măştilor şi 
al iluziilor/ dansează./ Pare un demon care şi-a 
uitat/ vorbele şi puterea./ La miezul nopţii, el îşi 
înghite/ umbra, tânguirea,/ se duce în faţa pietrei/ şi 
îşi sărută chipul./ O, scris ţi-e numele pe fruntea 
zeilor!/ Şi osul zilei doare. Să vină poeţii!/ Prea multe 
chipuri, prea multe chipuri ţi se arată/ până când 
viaţa cea vie va fi să intre în trupul Vieţii” (Ani de 
piatră).
Poezia Carmeliei Leonte lasă, aşadar, impresia că 
trăirea imediată a unei întâmplări a fiinţei este 
instantaneu filtrată printr-un fel de vocaţie 
contemplativă. Aceasta îi permite şi să desfăşoare, în 
unele texte, o imagerie complicată, o serie de scheme 
şi mecanisme amintind de scenografiile marilor 
tragedieni, revalorizaţi prin intermediul unei 
intertextualităţi vii. Produsele tipice ale tragicului 
grecesc, hybris şi nemesis, spre exemplu, potenţează 
în cazul utilizării lor din Melancolia pietrei, 
prăbuşirea aproape ireversibilă într-un sine maladiv a 
lumii actuale, guvernată, mai mult ca oricând, de 
nişte dei otiosi aflaţi departe de orice avatar al 
complicaţilor locuitori olimpieni. În fond, chiar 
pornirile egolatre ale eroului liric din Împăratul nu 
materializează altceva decât supraaprecierea forţelor 
individualului, noua religie a umanului din 
actualitatea noastră imediată: „Eu, Împăratul,/ vă 
dăruiesc pielea mea de felină/ şi aurul din copitele 
cailor/ ce m-au adus până la voi./ Carul negru al 
copilăriei,/ crucifixul, urechile de cristal,/ cu 
scrâşnet, perfect vertical,/ în după-amiaza Mesiei,/ 
care suntem noi”. Cum nici reproşul cu mult mai 
direct dintr-o narcisiacă Întrupare nu se adresează, în 
subtext, decât umanului care, graţie cuceririlor 
hipertehnicii, se crede semizeu: „Boala, necuviinţa,/ 
v-au îngropat până la genunchi/ în pământul 
putreziciunii./ Zbor negru,/ puterea şarpelui,/ 
genunchii avizi de victorie.”
Cum se poate cu uşurinţă observa din exemplificările 
de mai sus, încărcătura tensională aparte din aceste 
poeme ale Carmeliei Leonte provine însă mai ales din 
dialogul scrâşnit sau patetic, dar întotdeauna 
cutremurător, cu intangibilul funest. Moartea în fond, 
realitatea din imediata proximitate sau scrijelită direct 
în intimitatea cea mai profundă a eului liric, este 
adevăratul actant al scenariilor din Melancolia pietrei. 
Inteligent alese, niciodată clarificate măcar pe 
jumătate, însemnele, hieroglifele poetice prin care se 
va potenţa acest corolar al neliniştilor fiinţei derivă 
atenţia unui lector răbdător spre supoziţia că, citit din 
această perspectivă, ultimul volum al poetei este un 
sensibil, complex tratat thanatologic de o profunzime 
cum greu se întâlneşte în lirica actuală: floarea de 
amarylis, Pasărea-Moarte, capul „ca o meduză roşie” 
al lui Hipolit,  Regina-Păianjen, măselariţa, 
mătrăguna şi mătasea broaştei, Vârcolacul anonim 
etc. tematizează aceeaşi obsesie a alunecării lente în 
vidul existenţial. Nu puţine dintre texte meditează pe 
mai vechiul raport Eros-Thanatos. Dragostea 
întunecată, care dă naştere şi paradoxal ucide, este 
invocată câteodată, ca un etern Ianus bifrons („O, 
dragoste,/ zeu cu două feţe,/ una muşcând-o pe 
cealaltă,/ însângerând-o,/ insomnie a clipei,/ 
levitaţie tristă,/ lentoare…”), mai ales în şirul de 
invocaţii având ca pretext drama celor uniţi printr-o 
iubire vinovată. Acelaşi zeu multiform, veritabil 
Hermes contopit cu Hades, pare a-şi lumina, 
succesiv, câte una dintre feţele mai întotdeauna 
demonizate, în Poemul iubirii, Mărturisirea lui 
Hipolit, Consternaţi, el şi ea, Nunta patetică ş.a. 
Motivele subsecvente sunt cele specifice eroticii 
agonice: îndepărtarea/ prezenţa-absenţă a Celuilalt, 
convertită în aburire, întunecare, uneori chiar alienare 
totală de sine. Şi, cel mai adesea, ritualul demenţial al 
estropierii partenerului, amintind pe undeva de 
întunecatele cântece de dragoste şi moarte ale Ilenei 
Mălăncioiu sau Angelei Marinescu. Autoarea 
Camerei nupţiale descrie cu aceeaşi voluptate lentele 

Iaşul poetic de azi
Carmelia Leonte, de la 
„Procesiunea de păpuşi” la 
„Fiul Sunetului”

Emanuela ILIE
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dragoste, ură şi moarte binecunoscute; Iphigenia şi a 
Clitemnestra, Agamnenon şi Oreste, Pygmalion sau 
Orfeu apar chiar ca emiţători sau referenţi ai unui 
discurs poetic inspirat din literatura şi mitologia 
grecească. Iphigenia în contemplaţie tematizează, 
între altele, acea profunzime de esenţă a simplităţii 
aparente din discursul culturii antice, pe care 
autoarea îşi doreşte parcă a-l fi moştenit aproape 
genetic: „N-am ştiut niciodată ce înseamnă să fii 
sărac./ Când s-au despicat stâncile, cu trosnet,/ eu 
m-am strecurat în inima lor./ Nimeni nu mă vedea./ 
Stâncile se balansau, la stânga şi la dreapta./ Apusul 
soarelui a venit ca o pisică arămie / să-mi toarcă la 
ureche./ Am ascultat.// Zeiţele s-au/ dezgolit şi au 
început să implore./ Carul de foc le trăgea înapoi,/ 
soarele meu le trăgea înainte./ Întreaga lume se 
balansa la stânga şi la dreapta./ Eu priveam.// Nu 
moştenesc bogăţia părinţilor,/ ci simplitatea pietrei,/ 
al cărei chip mereu se ascunde.” La fel, în Oreste, 
despre simplitate, actantul liric mărturiseşte a fi ucis 
în numele aceleiaşi simplităţi eliberatoare: „Astă-
vară, într-o noapte târzie,/ am văzut statuile doborâte 
şi plutind./ Erau ostaşii tatălui meu./ La chemarea 
ta, marea s-a oprit,/ statuile s-au întors cu strigăt./ 
Erai atât de vie!/ De atunci îmi doresc simplitatea,/ 
bucuria de a trăi./ În numele ei, am ucis.”
Poemele numite Iphigenia, Iphigenia în aşteptare, 
Iphigenia, despre fericire, Agamemnon sau 
Agamemnon, despre ambiguitate glosează, la fel ca şi 
cele de mai sus, nu atât pe marginea unei tensionate, 
covârşitoare aşteptări (a fericirii, a revelaţiei 
mântuitoare, a eroismului care să valorizeze 
substanţa eului), cât pe marginea mistificării. Undeva 
recunoaşte, e adevărat, prin vocea lui Agamemnon, 
ambiguitatea cuvântului, capacitatea lui de 
mistificare şi mai mare a adevărului (oricum relativ!) 
şi, imediat, ineficienţa oricărui mijloc de acoperire, de 
camuflare: „Dintr-o dată mi-am dat seama că aş 
putea/ să spun două lucruri contrare în acelaşi/ 
timp,/ ceea ce nu mă face mai puţin bărbat în ochii 
oamenilor.// Să spun da şi nu, acoperindu-mă 
totodată// cu mantia adevărurilor incontestabile.” 
Dar, chiar şi posedând această luciditate extremă, 
Carmelia Leonte nu-şi poate refuza nici aici plăcerea 
de a-şi atribui meditaţiile lirice unor personaje pe care 
mythos-ul antic le-a încărcat cu cele mai bogate 
semnificaţii. Aceste „fiinţe de hârtie” nu mai sunt, 
însă, în poezia Carmeliei Leonte, simple reprezentări 
ale unei alterităţi exterioare, din moment ce îşi au 
sursa în chiar interioritatea auctorială. Oreste, hăituit 
mărturiseşte direct că se simte locuit de acest gen de 
alteri nedomesticiţi, dar blânzi, un fel de demoni care 
îl sfâşie pentru a-l vindeca de propriile angoase: „În 
lunile fără soţ vin animale invizibile/ şi mă-
mpresoară, şi mă mângâie/ cu gesturi aproape 
omeneşti./ Deschid ochii mari pentru că în jurul meu 
e lumină./ Şi dincolo de lumină, trupurile 
animalelor./ Ele pleacă din mine ca dintr-o 
încrengătură/ care nu le mai încape.”
Hipertrofia eului convins de propriile forţe, egolatria 
unora dintre actanţii din volumul anterior al autoarei 
este substituită, în cartea de faţă, de un fel de 
smerenie – creştină, aş spune din nou, ţinând cont de 
apetenţa autoarei pentru lirica de gen, evidentă chiar 
şi în poemele de faţă: măştile mitologice pentru care 
optează Carmelia Leonte nu se sfiesc a sancţiona 
ineficienţa zeilor iubitori de spectacol grotesc şi de 
moarte, a mărturisi necesitatea monoteismului 
salvator (fericirea e legată, pentru Iphigenia, de 
„Dumnezeul grecilor”, care-i susură, în urechi, 
singurele cuvinte mântuitoare), şi nici a invoca 
metafore-simbol ale creştinismului (Tantalos 
străbunul e suspendat în aer ca pe o cruce uriaşă, 
având în acelaşi timp viziunea duhului văzduhului, 
un „pescăruş invincibil” tot în formă de cruce etc.)
Cu Graţia viespilor avem senzaţia că poeta face un 
pas înainte spre procesul de decantare simbolică, 
obţinând, implicit, un spor de tensiune ideatică. 
Dialogul cu invizibilul se schimbă, în această a treia 
carte a Carmeliei, în confesiune parcă mai directă, 
mai profundă despre (pre)naştere şi moarte, despre 
viaţă şi agresiunea de a fi aruncat într-o lume a 
oglinzilor înşelătoare, despre tentaţia eliberării, prin 
fantasme, prin crimă sau chiar suicid, despre 

necesitatea descoperirii unei gnoze care să dea sens 
etc. Adaptată la vectorul acestui registru de creaţie 
(recognoscibil, dintr-un punct de vedere, nou, 
purificat din altul), expresia poetică actuală 
dovedeşte aceeaşi maturitate indubitabilă a autoarei. 
Voluptatea scufundării într-o benefică baie de cultură 
mitologică şi filosofică, la care Carmelia Leonte nu a 
renunţat nici în Graţia viespilor, a adus de această 
dată cu sine şi o primenire a expresiei. Acest gen de 
stilizare sfârşeşte prin a potenţa dramatismul 
existenţial, fervoarea aproape mistică a dicţiunii 
poetice – o  dovedesc, spre exemplu, spovedaniile lui 
Agamemnon sau întunecatele litanii ale Iphigeniei, 
cea etern sfâşiată între trăit şi netrăit, între spus şi 
nespus. 
Fervoarea mistică a trăirii de esenţă religioasă, 
anunţată de intensitatea exprimării senzaţiilor, dar şi 
de revenirea, constantă, la topoï specifici discursului 
religios (pe care am observat-o în special în Graţia 
viespilor), se materializează plenar în Fiul sunetului. 
În acest caz, centripetismul tematic al celor 33 de 
poezii incluse în volum este indubitabil: de această 
dată, Carmelia Leonte optează exclusiv pentru lirica 
religioasă, convertindu-şi de fiecare dată spaţiul 
poematic într-un spaţiu al întâlnirii cu alteritatea 
radicală, cea divină. Astfel se explică apariţia, în texte, 
a unor elemente de gnoze animiste şi în special 
revenirea obsesivă a unei scenografii epifanice sau 
hagiografice: poeme precum Oul, Copilul Soarelui, 
Mama Copilului, Ochiul conţin litanii întunecate, dar 
sfâşietoare, în care decorul, recuzita şi scenariul 
rugăciunii configurează un spaţiu textual menit parcă 
exclusiv conceptualizării sacrului. Dumnezeu cel viu 
este, practic, personajul-cheie al discursului: 
aproximat ori invocat direct drept Fiul Sunetului – 
Aur, „Īmpărat al Privirii” (Purtători de lumină I), 
vizualizat altădată ca partener de joc (Vorbeşte 
copilul, Transparenţă), Dumnezeu rămâne marea 
Prezenţă a lumii circumscrise poeziei Carmeliei 
Leonte, chiar şi atunci când aceasta este – sau doar 
pare – străbătută de fiorul dubitativ. Căci exultanţa 
reală, amestecul bine dozat de mysterium tremens şi 
mysterium fascinans, în fine, certitudinea unei 
existenţe mai presus de fire există chiar şi într-un text 
dilematic precum Imaginea credinţei: „Seara, omul 
acela singur,/ rugându-se în pustiu./ Frunzele nu 
mişcă,/ firele de iarbă sunt mici statuete 
necuvântătoare./ Omul se apleacă şi respiră asupra 
lor./ Nici un freamăt./ „Vorbeşte!”, cere ierbii./ Iarba 
nu vorbeşte./ Când nişte degete verzi s-au făcut 
auzite?/ Ridică privirea spre frunză: „Cântă!”/ 
Frunza nu cântă. Nervurile se strâng/ cu 
îndărătnicie./ Omul se clatină. Întinde braţele./ Cerul 
e deasupra lui./ „Roagă-mă să te susţin!”, spune 
cerului./ Nici un răspuns. Se uită în jur./ Nu mai 
există nimeni să umple universul?” Sensul, Marele 
Sens al existenţei, al acestei precare, mistificate 
existenţe (a se vedea Absenţele solemne, Poemele 
dintr-un orfelinat, dar şi pseudo-fabulele Gâza şi 
chihlimbarul ori Fabula vulpii argintii) se coagulează 
tot prin meditaţia constantă asupra inconsistenţei 
universului vizibil, de unde şi recursul la trans-
materialitate, adică raportarea la alteritatea radicală. 
Pentru Carmelia Leonte, nu este nicio îndoială că, mai 
mult decât viaţa, Poezia însăşi este menită revelării 
acestui adevăr suprem. Între religiozitatea fiinţei şi 
cea a poeziei nu este decât un pas – sau, în cheie 
poetică, un interval, descris în Dumnezeu e Poet: 
„Dumnezeu e Poet./ Īn nesfârşita Lui  stare de  graţie, 
scrie./ Scrisul este interior, invers Luminii./ 
Dumnezeu are două braţe./ Pe unul este Lumina, pe 
celălalt/ Poezia.// Īn jur, o rotire.”
Chiar şi obsesia, atât de vie în Melancolia pietrei şi 
Graţia viespilor, a măştilor, a alterilor prin care se 
camuflează esenţa primordială a fiinţei, nu poate 
ascunde suficient adevărata identitate a poeziei pe 
care o scrie Carmelia Leonte, începând cu 
Procesiunea de păpuşi şi terminând cu Fiul 
Sunetului: o poezie gravă, solemnă, intensă, implicată 
total în descifrarea raporturilor dintre fiinţă şi Fiinţă, 
dintre existenţă şi transcendenţă, dintre poezie şi 
religie.
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apropieri-depărtări, sfâşieri de sine şi de celălalt, ca 
secvenţe ritualice obligatorii într-o eternă antecameră 
a morţii-iubire: „Lăutarii, dănţuitorii/ s-au îmbrăcat 
în negru şi te caută./ Eu mă apropii temătoare,/ îmi 
sfâşii cămaşa. Fâşia albă o înmoi/ în sânge de şopârlă 
şi praf de ierburi/ ce înfloresc o singură dată pe an./ 
Frumos eşti!? Te dezbraci lent, ceremonial,/ iar eu îţi 
vopsesc trupul” etc. 
În ciuda acestei evidente autarhii a thanaticului, 
universul construit de Carmelia Leonte în Melancolia 
pietrei nu este însă unul gol de orice transcendenţă. 
Deşi fiinţa poetică îşi conservă, tacit, con-ştiinţa 
Morţii ca una dintre ultimele certitudini ale existenţei, 
ea optează frecvent pentru camuflarea ei, pentru 
explorarea unor modalităţi specifice de a 
contrabalansa spaima de extincţie. Cum am văzut 
mai sus, refugiul deloc forţat în discursul mitologic 
este frecvent una dintre soluţiile (nu de urgenţă, ci de 
uzură, de permanenţă) prin care autoarea înţelege a 
supravieţui, cel puţin scriptural. Celălalt spaţiu al 
recluziunii pentru care optează Carmelia Leonte este 
cel de esenţă profund creştină. Dacă, în ordinea 
aparenţei cel puţin, pare a predomina tentaţia 
mitologicului asimilat intertextual, livresc, dar şi ca 
recurs existenţial (în sens de resursă energetică 
preferată, de matcă a energiilor creatoare – aceasta e, 
bunăoară, semnificaţia encomionului dintr-un vers ca 
„Benedicţiune, mască, benedicţiune”), la un nivel de 
adâncime a discursului se poate identifica 
proeminenţa filonului creştin al autoarei. E vorba de 
un metisaj, extrem de substanţial şi provocator de 
altfel, între mai multe tipuri de discurs – ca tematică 
şi construcţie. Grila de interpretare, în cheie 
postmodernă, a marilor mituri greceşti se interferează 
cu cea de asimilare a religiosului, spiritualitatea de 
esenţă ortodoxă în care se repliază Carmelia Leonte 
contaminând inclusiv textele de sorginte livrescă. În 
dialogurile erotice sau similierotice dintre Hipolit şi 
Fedra se pot identifica, spre exemplu, la analiza în 
retortă, cele trei trepte ale rugăciunii isihaste: 
îndepărtarea de alteritatea umană, tăcerea şi 
revelarea lăuntrică a alterităţii radicale, divinitatea. În 
seria de topoï recurenţi în texte ca Nunta patetică, 
Împărtăşanie, Imn luminii se înscriu împărtăşania şi 
cuminecarea, îngerul, sfinţenia, lumina şi mai ales 
nunta, în sensul originar, biblic, al ceremonialului, de 
unire întru Domnul. Semnificaţia teologală a 
ritualului nupţial apare transcrisă direct, în 
terminologia specifică (nuntă, miel, Mire, Mărite), dar 
şi prin aluziile religioase savante: undeva e invocat 
chiar sfârşitul Sfântului Maxim Mărturisitorul, 
altundeva Hipolit îi adresează Fedrei un imn liturgic 
ca cel închinat Fecioarei („fericită eşti tu între femei,/ 
fericită în toate.// Trupul tău care nu a cunoscut 
moartea/ e gata.”), iar Scrierea însăşi apare, ca la 
abatele Brémond, strâns unit cu rugăciunea, cu extaza 
religioasă: „Iubirea ei:/ această magmă apatică/ în 
care palmele se afundă./ Litera seamănă cu plânsul 
măicuţei/ căzând în genunchi/ la vederea Mirelui”.
Acest gen de lumină  nu reuşeşte totuşi să obnubileze 
drama celei ce înţelege că se află prinsă, cel puţin 
deocamdată, într-un univers crepuscular. Deşi poate 
încerca, oricum, să-şi exorcizeze demonii lăuntrici, 
într-un impuls anabazic fără şanse prea mari de 
reuşită, poeta rămâne prinsă într-un uriaş Osuar 
(titlul cutremurătoarelor viziuni ce iau, în secţiunea 
ultimă a cărţii, forma poematicii în proză), într-un fel 
de macabru circ al existenţei. Spre deosebire, însă, de 
fantoşele ridicole – „groaza de păpuşi şi marionete şi 
paiaţe şi manechine” – care se agită fără sens în agora 
trasată, cu un amestec bine dozat de realism şi 
onirism, în ultimul act al cărţii, Carmelia Leonte are 
privilegiul rar de a percepe acest spectacol grotesc 
printr-o sensibilitate de excepţie, care converteşte 
jocul de măşti în frumuseţea mirabilă a Cărţii de 
poezie: „Toate de o frumuseţe mai mult decât 
omenească, mai mult decât frumuseţe. Stigmatizantă. 
Am înţeles imediat că toată viaţa va trebui să port 
povara viziunii acelei frumuseţi”. Acesta e, în fond, 
harul şi deopotrivă blestemul poeţilor autentici…
Graţia viespilor este, într-un mod încă şi mai evident 
decât volumul anterior, tot o „carte de recitire”. Texte 
întregi sunt de altfel construite ca replici sau 
interpretări cât se poate de personale ale istoriilor de 
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Proiectul axiologic al lui Petre Andrei este 
structurat în două mari părţi componente 
intercorelate, determinate de concepţia sa despre 
valoare. Prima este consacrată analizei valorii din 
perspectiva cunoaşterii; a doua se ocupă de formele 
care înfăţişează valoarea în viaţa spiritului nostru.

 Căci noi trăim valorile tocmai prin faptul că ele 
structurează şi dau sens existenţei noastre, încât 
putem spune că viaţa individului şi colectivităţii se 
consumă într-un orizont axiologic. În acest sens, 
Petre Andrei vorbeşte despre viaţa valorilor, căreia 
îi rezervă un amplu spaţiu în proiectul său axiologic.

Trăind valorile, în mod firesc, urmărim şi 
realizarea lor în practică, ideal pentru a cărui 
atingere fixăm şi ne conducem după norme 
specifice. Din multitudinea valorilor numai unele 
vor ajunge să ne jaloneze existenţa, iar pe acestea le 
alegem prin compensaţie, cu sprijinul judecăţilor de 
valoare, ceea ce corespunde unui proces de 
recunoaştere sau de valorificare a valorilor.

Studiind procesul de cunoaştere a valorilor, Petre 
Andrei arată că acest proces echivalează cu 
determinarea unei valori într-o cunoştinţă în genere, 
a valorii de cunoaştere, pe care a caracterizat-o ca 
fiind necesară, obiectivă şi independentă de 
subiectivitatea noastră. Aici recunoaştem valorile 
logice şi matematice, pe care autorul le-a numit, cum 
am văzut, hiperpersonale. Există însă alte valori care 
iau naştere şi fiinţează sub influenţa factorilor social-
istorici şi de mediu. Acestea alcătuiesc o clasă 
distinctă, aceea a valorilor sociale, la care ne vom 
referi în continuare.

În viziunea lui Petre Andrei, cercetările logico-
teoretice formează preludiul studierii variate a 

realităţii sociale. Valoarea, ca fenomen social, este 
complexă, are diferite forme şi determină diferite 
feluri de acţiuni; ea este mobilul întregii vieţi sociale. 
Sociologia valorii se ocupă cu studiul înfăţişării 
valorii în societate sau, altfel spus analizează 
legătura dintre valoare şi realitatea socială, ceea ce 
înseamnă că sociologia valorii este sinteza filosofiei 
valorii cu studiul realităţii sociale.

"Obiectul sociologiei valorii este cercetarea 
elementelor sociale din valoare, de unde rezultă şi 
diferitele speţe de valori".

Definind realitatea socială ca suport al valorilor, 
Petre Andrei are mereu în vedere concepţia 
profesorului său, Dimitrie Gusti. Filosoful ieşean 
apreciază că "esenţa vieţii sociale, a realităţii sociale este 
activitatea, voinţa", ceea ce imprimă valorilor sociale 
o nuanţă activă. La fel ca şi Gusti, el înţelege voinţa 
ca expresie psihică a legăturii indivizilor ce compun 
societatea, a cărei formă este acţiunea comună 
călăuzită de ideea scopului. “Ca esenţă a vieţii sociale, 
voinţa cuprinde în sine tradiţia, ideile şi sentimentele 
indivizilor, într-un cuvânt întreaga civilizaţie, în 
înţelesul de suma valorilor produse de om".

Ca şi Dimitrie Gusti, Petre Andrei consideră că 
realitatea socială, fiind localizată în spaţiu şi 
nesuspendată în timp, fiinţează într-un cadru 
general. În alcătuirea şi funcţionarea sa, realitatea 
este dependentă de mediul fizic-cosmic, trecutul 
istoric şi chiar viaţa biologică. Cadrul în care se 
dezvoltă viaţa socială va determina şi anumite 
valori: istorice, biologice, religioase etc.

Realitatea socială este alcătuită din câteva 
elemente şi este organizată în funcţiunea sa de alte 
elemente. De aici apare o dihotomie dată de: 
elementele constitutive ale vieţii sociale (manifestările 
psihice şi elemente economice) şi elementele regulative 
(fenomenele politice şi juridice). Primele formează 
structura unităţii sociale, iar ultimele constituie 
funcţiunea acestei unităţi. Între aceste elemente 

există nu un raport de dependenţă genetică, ci unul 
de paralelism, afirmă Petre Andrei, în consonanţă cu 
D.Gusti. Aceste laturi ale vieţii sociale pot determina 
existenţa unor valori variate: valori psihice, 
economice, juridice şi politice. Astfel, există valori 
determinate de categoriile constitutive ale vieţii 
sociale şi valori al căror substrat îl formează 
categoriile regulative. Studiul acestor categorii de 
valori formează substanţa sociologiei valorii. Spre 
deosebire de valorile hiperpersonale, care sunt 
elemente intelectuale ale cunoştinţei, valorile sociale, 
care se referă mai mult la sentiment şi voinţă, sunt 
elemente active ale vieţii sociale. De aceea, 
sociologia valorii, care nu este totuna cu practica 
valorii, studiază realizarea acesteia în viaţa practică 
a colectivităţii umane. La fel ca şi elementele 
realităţii sociale, valorile întemeiate pe aceasta sunt 
ireductibile, adică au o finalitate intrinsecă. Ideea 
ireductibilităţii valorilor formulată aici se va dovedi 
deosebit de rodnică în gândirea axiologică 
contemporană.

Parte componentă a sociologiei valorii, realizarea 
practică a valorii se concretizează în forme generale 
de cultură. Valorile astfel realizate sunt bunurile 
culturale din viaţa istorică, afirmă Petre Andrei. Din 
multitudinea valorilor determinate de viaţa socială, 
numai unele au şansa de a se realiza cu succes de a 
se impune şi de a dura, devenind cauza unor 
fenomene sociale noi. Altele însă, pândite de eşec, 
dispar foarte repede. Acest fenomen arată că 
societatea supune valorile unui riguros proces de 
selecţie, de valorizare cu ajutorul judecăţilor de 
valoare. Prin urmare, obiectul judecăţilor de valoare 
îl constituie valorile însele, iar finalitatea lor capătă 
forma scopului "care e valoarea cea mai valabilă, pe care 
societatea o ia ca ţintă a acţiunii". Cu alte cuvinte, 
scopurile şi mijloacele de a le atinge sunt valori 
alese, selecţionate dintr-o sumă de valori posibile.

A înţelege şi interpreta corect procesele vieţii 

sociale presupune a sesiza scopurile sociale, 
mobilurile ce le determină şi mijloacele ce duc către 
acestea. O atare operaţiune implică o conştiinţă 
teleologică, adică o conştiinţă a scopului şi valorii. 
Pe linia psihologiei structurale şi a istoricizării 
psihologiei, propuse de W. Dilthey şi a corectivelor 
aduse acestora de către Ed. Spranger, în sensul de a 
evita confruntarea valorii cu sentimentul valorii, 
Petre Andrei susţine că numai revendicând, după 
propria noastră scară de valori, ceea ce a constituit 
valorile trecutului şi idealul spre care tindem, vom 
putea explica realitatea socială.

Elogiind "splendida analiză" psihologică făcută 
de Spranger modului de apreciere a unor valori 
trecute, Petre Andrei admite opinia psihologului şi 
pedagogului german, după care conştiinţa 
teleologică nu este altceva decât conştiinţa unui 
individ care apreciază valorile în raport cu valoarea 
supremă, omenească, anume cu idealul cultural, cu 
valoarea culturală. Având în atenţie această teză, 
filosoful elaborează concepţia sa cu privire la ideal şi 
valoarea supremă. El afirmă că în procesul de 
realizare a valorilor, valorificarea lor are ca principiu 
un ideal, o valoare a cărei obiectivare se impune, 
întrucât corespunde mai bine unor trebuinţe. Acest 
ideal se întemeiază pe elemente extrase parţial din 
realitate şi pe unele de natură imaginară, 
irealizabilă. Idealul teoretic este o valoare de adevăr; 
idealul vieţii practice constă într-un sistem de 
valorificări, de satisfacţii, de realizări. Valoarea, a 
cărei realizare este determinată de trebuinţe 
imperioase, devine un ideal imediat şi constituie 
măsura tuturor celorlalte valori.

Idealul nu trebuie considerat ca ceva exterior, 
impus nouă. El are o determinare social-istorică şi o 
dată cu el se schimbă şi valorile. "Idealul e o valoare pe 
care o formulează individul sub influenţa societăţii. 
Societatea îl face pe individ să se ridice deasupra sa însăşi, 
să adopte o valoare generală, către a cărei realizare sa 

tindă din toate puterile sale şi după care să aprecieze toate 
valorile". Deci, idealul nu este o pură abstracţie; el se 
întemeiază pe realitate, este impersonal, susţine 
Petre Andrei, gândindu-se la idealul colectiv şi 
făcând abstracţie de cel individual, planează 
deasupra voinţelor individuale; este o forţă şi în 
acelaşi timp o valoare colectivă. Aproape la fel ca 
într-o interpretare mai nouă, idealul sau idealurile, 
ca sinteză a aspiraţiilor şi scopurilor în raport nu 
numai cu legitatea obiectivă, ci şi cu gradele de 
eficienţă pe care oamenii le estimează din 
perspectivă psihologică şi axiologică, sunt expresia 
unei proiecţii subiective a oamenilor asupra 
realizării lor obiective.

Dacă un determinism social-istoric conferă 
idealurilor variabilitate şi temporalitate, există totuşi 
"un ideal suprem invariabil, o valoare absolută, după care 
apreciem, valorificăm valorile şi după care tindem să le 
realizăm". Şi acest ideal suprem, principiu şi criteriu 
adevărat de valorizare a valorilor, este, în opinia lui 
Petre Andrei, "valoarea totală culturală", în legătură cu 
care dezvoltă o întreagă teorie, la care ne vom referi 
la locul potrivit.

Activitatea creatoare a oamenilor este orientată 
netăgăduit către realizarea unor valori, a unor 
scopuri. Orice acţiune concretizează imediat 
valoarea sub forma unui scop. În accepţiunea lui 
Petre Andrei scopul este reprezentarea anticipată a 
"unui ceva" pe care vrem să-l realizăm, şi acesta se 
deosebeşte de mobilul sau motivul unei acţiuni. 
Pentru că acelaşi scop poate fi determinat de 
motivaţii diferite. Deosebirea dintre motiv şi scop 
constă în faptul că în vreme ce motivul este o simplă 
reprezentare, scopul este realizarea anticipată a 
reprezentării. Scopul presupune voinţa, dar la 
rândul ei voinţa este determinată de motive şi tinde 
către scopuri. Orientarea activităţii umane prin 
scopuri este ceea ce Petre Andrei numeşte finalism 
sau teleologism şi este specific vieţii psihice, acţiunii 
conştiente, spre deosebire de viaţa anorganică 

supusă principiului cauzalităţii. Acţiunile omeneşti 
pot fi considerate, sub aspect ştiinţific cauzal şi sub 
aspectul psihologic, ca nişte rezultate şi manifestări 
ale voinţei. În primul caz, acţiunile sunt supuse unei 
necesităţi cauzale ca şi fenomenele naturale 
exterioare, iar în al doilea, ele sunt acţiuni voite în 
vederea unui scop. Cauzalitatea este definită de 
către Petre Andrei ca un principiu al gândirii, după 
care ordonăm, într-un concept unitar, diversitatea 
datelor intuiţiei sensibile. Deci, ea apare ca un 
concept de unitate a fenomenelor. Cauzalitatea nu 
exclude finalitatea (proiecţia de scopuri), ci o 
completează, ambele fiind forme ale principiului 
raţiunii, care este fundamental în cunoaştere. Ca o 
încheiere a acestor dezvoltări teoretice, Petre Andrei 
subscrie opiniei lui Wundt, după care scopul este o 
călăuză empirică, un punct de vedere valabil pentru 
observarea şi cercetarea naturii. Cauzalitatea este o 
categorie, un principiu constitutiv al obiectelor, iar 
finalitatea este un principiu regulativ-euristic.

Raţionalist consecvent, Petre Andrei arată că de 
la tendinţa de a stabili teleologismul ca un principiu 
valabil şi paralel cu cauzalitatea se ajunge la un 
punct extrem, la o teleologie transcendentă, care 
postulează existenţa unei inteligenţe în afara lumii şi 
care pune scopuri în lume – poziţie aşa cum apare în 
gândirea lui Aristotel sau Leibniz. Respingând 
această poziţie teoretică, susţine totuşi că despre 
scop se poate vorbi în două sensuri: metafizic şi 
empiric. În primul sens scopul este ceva misterios, 
inerent oricărei fiinţe organice. În al doilea sens 
scopul este reprezentarea anticipată a unui efect 
dorit. Are, deci, un caracter empiric şi este călăuza 
acţiunilor omeneşti. În primul caz, avem de-a face 
cu o finalitate statică biologică; în al doilea, cu o 
finalitate dinamică-timologică. Finalitatea de acest 
tip este de valoare. În acest context apare ideea de 
evoluţie, faţă de care Petre Andrei îşi clarifică 
poziţia conceptuală. Detaşându-se de cei care 
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Obiceiul este norma socială comună de acţiune; 
are esenţa în repetiţie şi corespunde obişnuinţei 
individuale. Elementul voliţional apare în obicei 
prin constrângere, prin impunere. Obiceiul se 
manifestă prin fapte, credinţe, maxime, care devin 
norme de conduită. Spre deosebire de lege, care 
izvorăşte din raţiune, obiceiul se naşte din înclinaţii 
şi dorinţe. Obiceiul este, deci, nu numai obişnuinţă 
publică, ci dobândeşte stringenţă, hotărând adesea 
ce e bun, util, just. Între altele, caracterul său este 
generalitatea. Forma originară a conştiinţei morale 
nu este în conştiinţa individuală, ci în obicei, căci el 
are mai multă forţă decât legile.

Petre Andrei face o descriere a obiceiului, pentru 
a demonstra că acesta este o normă socială. Dacă 
obişnuinţa individuală exprimă numai un moment 
exterior al acţiunii, obiceiul presupune şi un 
moment interior, concretizat într-o judecată asupra 
conţinutului acţiunii, adică o valorificare. Altfel 
spus, obiceiul cuprinde în sine norma; el este un 
autentic imperativ social, care determină acţiunile 
indivizilor.

Fără să aplice o sancţiune penală, ca în drept şi 
nici una internă, cum face legea morală, obiceiul le 
uneşte totuşi pe amândouă în sine. Sancţiunea 
internă constă în instinctul de imitaţie, în dorinţa 
individului de a fi egal cu semenii săi; sancţiunea 
externă este teama de opinia publică, care nu 
permite îndepărtarea de obiceiurile comune. În timp 
ce dreptul presupune o constrângere fizică, obiceiul 
implică una morală. "De aceea obiceiul apare 
individului ca o putere obiectivă, ca o autoritate".

Omul este o fiinţă normativă. Voinţa de a realiza 
valori implică adaptarea deliberată a unor reguli, 
norme de acţiune, pe care ni le impunem şi care au 
putere de lege. Între normă şi lege există însă 
deosebiri semnalate de reprezentanţii şcolii badeze 
şi preluate şi integrate de Petre Andrei în demersul 
său teoretic. Decelând între "lege a naturii" şi 

"normă", Windelband, de exemplu, arată că prima 
aparţine raţiunii judicative, pe când a doua ţine de 
raţiunea apreciativă. Deci, norma nu constituie un 
principiu de explicare, ca Legea naturii, ci unul de 
apreciere, de valorizare. Însuşindu-şi acest punct de 
vedere, Petre Andrei arată că normele se deosebesc 
de legi prin însăşi funcţiunea lor. Dacă legile sunt 
stabilite dintr-un interes pur teoretic şi reprezintă 
principiile ştiinţei explicative, ele "hotărăsc cum se 
îndeplineşte fenomenul obiectiv, normele, dimpotrivă, 
arată valoarea fenomenelor". "După legile naturii noi 

15CRONICA

consideră chiar fenomenele naturii ca valori, în 
special cei ce interpretează evoluţia ca o cunoaştere 
şi realizare de valori, el dă evoluţiei două 
accepţiuni: 1. fenomen prin care toate posibilităţile, 
date într-un context dobândesc forme speciale. În 
acest caz, evoluţia se constituie într-o serie de 
fenomene pur cauzale, independente de orice 
determinare valorică; 2. evoluţia, ca o realizare de 
valori, ceea ce se identifică cu un proces de scopuri, 
iar fenomenele sunt privite din punct de vedere al 
valorilor. În acord cu Windelband, Petre Andrei 
consideră evoluţia ca o schimbare, iar schimbarea, 
privită din punctul de vedere al valorii, este 
progresul. Dincolo de această descriere grăbită a 
conceptului în discuţie, întrucât nu orice schimbare 
echivalează cu o evoluţie, filosoful adaugă că 
evoluţia organică este pur cauzală şi că finalitatea 
statistică nu este timologică.

Scopul este specific numai acţiunii umane şi, în 
această ipoteză, are doar o funcţie regulativă. 
Scopurile spre care este orientată acţiunea sunt 
valori ce trebuie realizate. Deci, orice valoare poate 
fi scop, impunându-se astfel conştiinţei spre 
realizare. Valorile supreme absolute sunt în acelaşi 
timp, şi scopuri absolute, afirmă Petre Andrei. Aici 
se impune o observaţie de nuanţă, anume, dacă 
orice relaţie de valoare poate fi totodată şi o relaţie 
finală, interesul nu mai este o necesitate, dimpotrivă, 
poate fi rezultatul unei întâmplări. Aceasta 
înseamnă că relaţiile teleologice sunt timologice 
atunci când există conştiinţa alegerii scopurilor, 
conştiinţa scopurilor pentru atingerea unei valori 
supreme. Regăsim formulat aici un punct de vedere 
preluat şi dezvoltat de cercetările actuale, anume că 
există un demers cognitiv şi altul teleologic, ambele 
fiind laturi corelate ale întemeierii praxiologiei. Deci, 
pentru realizarea scopului, valorii, oamenii instituie 
demersuri cognitive. Previziunea ştiinţifică 
condiţionează eficienţa scopului. În afara unei 

motivaţii nomologice, nu pot fi atinse scopurile.
În procesul de realizare a valorilor, forma pe care 

o îmbracă acestea este foarte variabilă. O valoare 
este realizabilă numai atunci când scopul nu 
îngăduie o altă tendinţă în aceeaşi direcţie.

Examinând cu acribie dialectica procesului de 
realizare a valorilor, Petre Andrei sesizează că în 
cadrul acestui proces se poate ca unele scopuri să 
devină mijloace, pentru obiectivarea (realizarea) 
altor valori mai înalte. Există valori-mijloace şi 
valori-scop, cum va arăta mai târziu Tudor Vianu, 
vorbind despre conexiunea valorilor nu numai cu 
suportul lor, ci şi unele cu altele.

În contextul acestor dezvoltări teoretice, Petre 
Andrei aduce în atenţie problema raporturilor dintre 
valori şi norme. EI recunoaşte că realizarea valorilor 
se face după anumite reguli sau norme de acţiune. 
Adică, pe lângă aspectul teoretic, de constatare a 
valorii, în realitate există şi un aspect normativ, de 
realizare a valorii. Atingerea unui scop implică un 
travaliu de cunoaştere a căilor ce duc spre el. Prin 
urmare, "procesul de realizare a valorilor presupune 
procesul de cunoaştere şi de valorificare a lor".

Cum alcătuim normele? În răspunsul său Petre 
Andrei încearcă să desluşească resorturile 
psihologice ale procesului. "Realizarea unei valori – 
spune el – pe o anumită cale stabileşte o legătură între 
valoare şi mijlocul ei de realizare astfel: prin legături 
asociative se alcătuiesc reguli pentru acţiune, reguli ce se 
zic maxime. Maximele sunt deci normele create de 
indivizi pentru realizarea valorilor. Ele pot deveni însă cu 
timpul fenomene psihice interne, trăite intens – aceasta ar 
fi dealtminteri idealul, ca noi să ne creăm norme interne 
psihice pentru acţiune, ca normele să devină obiceiuri". 
Prin aceasta filosoful subliniază că normele au şi 
elemente sociale. Societatea impune normele de 
acţiune, care este rezultatul voinţei de acţiune. 
Principalele tipuri ale acestei voinţe sunt: obiceiul 
şi legea.

Alma Mater Iassiensis

explicăm şi compunem fenomenele, după norme 
valorificăm". Aceasta însă nu înseamnă că între 
norme şi legi nu există nici o legătură, că ele ar fi 
complet separate – aspect sesizat şi de Windelband. 
Normele pot fi considerate chiar nişte modalităţi de 
realizare a legilor naturii şi ale societăţii, spune Petre 
Andrei, lăsând să se înţeleagă că, în calitate de 
regulă de comportament de acţiune sau de 
convieţuire socială, norma are funcţia de a 
eficientiza eforturile creatoare ale individului şi 
colectivităţii, în aspiraţia lor teleologică şi, deci, 
valorică. Filosoful nu omite să atragă atenţia că 
pentru norme este caracteristic faptul că ele se referă 
la un scop cu valabilitate generală. Norma este calea 
către realizarea valorii. Alegerea celei sau celor mai 
potrivite căi obligă conştiinţa normativă la o 
valorizare din perspectiva edificării valorilor. Se 
poate spune, afirmă Petre Andrei, că "normele sunt 
rezultatul unei valorificări", ceea ce reprezintă un 
punct de mare interes în contextul dezbaterilor 
teoretice din epocă. Întrucât anunţă adâncirea 
elaborării teoretice a raporturilor dintre norme şi 
valori până la nivelul actual, care a impus ideea, 
avansată între alţii şi de Franz von Kutschera, după 
care valorile sunt primare, fundamentale, în raport 
cu normele, care sunt derivate şi secundare.

Constrâns de obiectivul lucrărilor sale, dar şi de 
nivelul de atunci al cercetării, Petre Andrei nu s-a 
ocupat nici de tipologia normelor, nici de criteriile 
de eficienţă ale funcţionalităţii acestora. Punctul 
până la care a dus dezvoltările teoretice în problema 
normelor i-a permis încheierea capitolului consacrat 
realizării valorilor care, venind în continuarea celui 
referitor la cunoaşterea lor, pune în relief 
întrepătrunderile dintre latura teoretică şi cea 
practică a valorii. De aici încolo, filosoful îşi 
concentrează cercetarea asupra valorilor pe diferite 
domenii ale ştiinţei, spre valorile speciale, urmărind 
să dezvăluie locul fiecăreia în sistemul valorilor 

sociale, procesul de cunoaştere şi de valorificare, 
precum şi elementul social comun valorilor în afara 
celor logice şi matematice. Pe temeiul concepţiei sale 
privind laturile vieţii sociale, care determină 
existenţa unui larg evantai valoric, Petre Andrei 
cercetează mai întâi valorile, determinate de 
categoriile constitutive şi regulative ale vieţii sociale 
(economice, juridice, politice, etice) şi apoi valorile 
determinate de cadrul în care se dezvoltă realitatea 
socială (valori istorice, estetice, religioase).

fondul principal al culturii române
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Despărţire

Sigur c-am să plec odată
Undeva, să nu mai vin,
Într-o noapte înstelată
Am să plec să mor puţin.
                                                       
Voi lăsa în urmă toate
C-am să plec fără alai
Şi-am să pun doar cât se poate
În bagajul pentru Rai.

De aceea, vă las vouă
Tot ceea ce am mai bun:
Soare blând şi lună nouă
Că n-am unde să le pun.

Las luceferi şi las stele
La lumina lor să staţi,
Apele rămân şi ele 
Să n-aud că vă certaţi.

Vă mai las, spre desfătare,
Păsările cu-al lor cânt,
Munţii nalţi şi larga mare
Şi pământul drag şi sfânt.

Şi-am să plec la braţ c-o Doamnă,
Navigând pe mări de dor
Şi-am să las pe-un cer de toamnă
Un lung ţipăt de cocor.

Şi-am să iau cu mine-ndată
Lacrimile strânse-n ploi
Să vă las iubirea toată
S-o-mpărţiţi voi înde voi.

Doină de dor 

Cineva stinsese luna,
Numai nu pe totdeauna.
                                                   
Fără-o geană de lumină,
Noaptea la ce bun să vină?

Pe cărări diamantine
Mă ducea drumul spre tine

Ori pe jos, ori de-a călare,
Nimeream ca-n ziua mare.

Cât urca pe culme calul
 Stins se tânguia cavalul

Şi, ajuns în dreptul stânii,
Mă ştiau, de-acum, şi câinii.

Azi îmi pare lungă valea
Ori nu-mi ştie calul calea,

Ori o fi alta pricina
De s-a stins, în cer, lumina,

Că, pe veci, dacă s-ar stinge
Tot am suspina şi-am plânge.

Ruga mea nu-i  numai una:
Să se-aprindă iarăşi luna

Iar în macii din coline
Dragostea mea pentru tine

Să păstrăm iubirea noastră 
Ca pe-o candelă-n fereastră.  

Dorinţa

De-mi plouă, de o vreme-ntruna
Şi sânt atât de otrăvit,
Nu-i că în nori se-ascunde luna 
Ci că aici nu-i de trăit.

Şi, de un timp, de-mi bate vântul
Şi nu-şi ia zborul nici un cânt,
 Nu-i că mi-a sărăcit cuvântul 
Ci că sunt toate la pământ.

De la un timp, se-nchide cerul
Iar viaţa pare tot mai grea
Că florile mi-ngheaţă gerul
Şi moartea vine să mă ia.

Dar când voi trece de furtună 
Pornind pe drumul nesfârşit,
Aş vrea...să mai trăiesc o lună
Ca să mă bucur... c-am murit.

Elogiul prieteniei

Dacă gândul meu
ar avea o necuviinţă
faţă de soţia
pritenului meu,

mi-aş desface frumos cureaua,
i-aş da pantalonii jos
şi mi l-aş bate la fund
până s-ar scăpa pe el;

ei, şi după ce
mi-aş mai trage
puţin sufletul,
ca să-l învăţ minte,

i-aş mai împuşca
încă o mamă de bătaie,

de data asta,
soră cu moartea...

Epitaf

Fost-am fost pe lume eu
Dăruit de Dumnezeu
Cu o nafură de har
De aed şi lăutar
Ca să plâng ori ca să cânt
Din caval şi din cuvânt

Iar din graţia divină
S-aduc floare de lumină
Că s-au plămădit în stele
Toate cântecele mele.

Aici cât am zăbovit,
Am urât şi am iubit
Ca să fiu, prin poezii,
Mult mai viu decât cei vii
Şi mă duc , de nu mai cânt,
Să-mi văd casa din pământ,

Nimeni să nu-mi mai audă
Plânsul de supt iarba udă,
Numai ploaia să mă bată
Şi soarele...niciodată.

Focului i-i dat să ardă...

Toate-n lume sunt făcute-
Văzute şi nevăzute-
După legi necunoscute
                                                   
Iar din câte ne-au fost date,
Multe-s neasemănate
Daruri sfinte şi păcate.

Petruş ANDREI
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de pe-un tărâm mă-ndrept pe jos
spre celălalt
şi-n suflet trece-un albatros
în zbor înalt.

,,Pe culmile disperării”

Doamne, cât de triste-s toate-n jur,
Plouă peste Ţară cu dureri,
Cu funingini peste albul pur
Şi necazuri mult mai mari ca ieri.

Am ajuns atâta de săraci
Că găsim mâncare prin gunoi
Şi plătim coţcarilor haraci
Să legifereze biruri noi.

M-aş lipsi de hrana de sărac-
Tot învăţul are şi dezvăţ-
Şi m-aş spânzura de un copac
Dar n-am bani să-mi cumpăr un juvăţ.

Până-n gât sătul sânt de minciuni,
Totu-n preajmă-mi pare fals şi hâd,
Ţara mea e-o casă de nebuni
Şi mă gâdil singur...ca să râd.

Sfaturi

Ca  să compui o poezie
Mai de nimic nu ai nevoie,
Nu-ţi trebuie filsofie
Şi nici hatâr sau bunăvoie,

Nici bani cu carul, nici palate,
Nici slujbe pe la mânăstire,
Nici haruri binecuvântate,
Nici vreo poveste de iubire,

Doar o scânteie izbucnită
Din magma-ncinsă de sub frunte
Şi-o nafură de dinamită
Ce poate dărâma un munte. 

Simbioză

Vagabondând prin mine
ca prin gări
se iscă-ntruna
zeci de întrebări,
mai clare
sau c-un gând ascuns,
şi toate cer de-ndată
un răspuns;

prin trup îmi trece-un moş
şonticăind
şi-n suflet simt
un liliac orbecăind;

cercând mereu 
să prind în mâini nimicul,
ajung mult mai bătrân 
decât bunicul;
              
Şi parcă-un tren 
ce-alunecă în zare
îmi dă răspuns,
la ultima-ntrebare.

Spre margini de
nemărginiri zorind
trăiesc, în fiecare zi
murind.
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Într-o bună zi ţi-i dată
Viaţa binecuvântată
S-o trăieşti neîntinată.
                                                    
I-i dat pomului să crească,
Florilor să înflorească
Şi focului să-ncălzească.

I-i dat păsării să cânte,
Valului să se frământe,
Iar visul să se avânte.

I-i dat vântului să bată
Şi ţie, când vezi o fată,
Să iubeşti numai o dată.

I-i dat cerului să ningă,
Dragostea mereu să-nvingă
Şi focul să nu se stingă.
                                                  
Nouă ne-a dat Domnul harul-
Cremenea şi cu amnarul,
Bucuria şi amarul.

Şi ne-a mai dat nopţi cu lună,
Ziua rea şi ziua bună
Să le ducem împreună.

Şi ne-a mai  fost dat Cuvântul
Ca să ne rămână Cântul 
Câtu-i lumea şi pământul.

La uşa care-i deschisă

La uşa care-i deschisă
Stă o candelă aprinsă
Cu rază din cer trimisă.

La casa-n care-i lumină
Coboară pacea divină
Şi Iisus vine la cină.

La uşa care-i închisă
Stă o pasăre ucisă
Şi o lumânare stinsă.

La uşile ferecate
Mai ceva ca-ntr-o Cetate
Nici Dumnezeu nu mai bate.

Lungul drum al zilei...

Din raiul meu cel pământesc,
plecat hoinr,
Eu de Edenul cel ceresc
n-aveam habar;

dar gândul mi- e îndurerat
ca de un spin
că, dintr-un vis adevărat,
nu-mi mai revin;

iar prin străini, dacă-am rămas,
sedus de-un gând
şi-n mine-aş vrea să fac popas
din când în când;

trecu de-atuncea binişor-
îmi pare-un veac-
şi nu m-am vindecat de dor
cu nici un leac;
         
atâtea semne-n urmă las-
mai pe ales-
şi-ascult al clopotului glas
atât de des;

Toate-n lume sunt făcute- / Văzute şi nevăzute- / După legi necunoscute
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La Luvru am admirat o statuie a lui Dionis, ce-i 
drept dintr-o etapă cam tîrzie, dar  ce minune!, am 
strigat, nu zadarnic acest zeu al desfrîului,  şi iniţiator al 
teatrului,  este nepotul Harmoniei, cea născută din 
unirea Afroditei cu Ares, şi care închipuia  echilibrul 
dintre tendinţele contrare ale părinţilor săi... Frumuseţe 
şi echilibru, feminite şi bărbăţie, o mixtură umană 
superbă,  cu tirsul sub braţ... Smulge-i ombilicul 
masculinităţii şi-o să-i descoperi fetia!...

Iar la Britisch Muzeum un Dionis răscrărat, de pe 
frontonul de est al Parthenonului, ciudat un zeu fără 
mîini, dar semeţ în splendoarea statuară. Şi un semn al 
umilinţei în piatra constrînsă de actul uman provizoriu, 
un spirit închis în nişte pereţi de falsă istorie. La 
Pompei mi s-a dat să văd procesiunea iniţierii în cultul 
dionisiac,  pe un perete imens, în unghi drept,  acoperit 
cu fresce pline de viaţă, o  imagine a delirului extatic, 
sub zgugura vulcanică, şi,   iată, aici, în orizontul de 
ocru sibilin,  zeul pătrunde în lumea  muritorilor 
desfiinţînd graniţa dintre nemuritor  şi om.  Simt cum  
ritul orgiastic dionisiac zguduie fiinţa în profunzimi,  şi 
pune în mişcare tragcul… trupul şi spiritul participă 
total la ritual, energiile se descătuşează şi se reînnoiesc, 
bacantele redescoperindu-şi rădăcinile fiinţei, se 
purifică prin extaz. Ai senzaţia că prin aest ritual 
cosmic, menadele înving timpul si se întorc la vîrsta 
primordială a omenirii. Mîncări, vin, dans, extază, 
bucurie, purificare, greu de definit simţămîntul, ritualul 
se desfăşoară  pe peretele plin de fresce,  al cărui fundal 
roşu carmin,  îmbie la visare,  şi închipuie senzualitatea.

Zeus reuşi să-şi salveze copilul, de mînia geloasei 
Hera, şi l-a cusut în propria lui coapsă, de unde l-a 
zămislit pe Dionis, adică cel născut de două ori. L-o fi 
ascuns în casa regelui Athamas, şi a soţiei acestuia, Ino, 
care şi-au pierdut minţile la mînia Herei, l-o fi dăruit o 
vreme nimfelor de la Nisa, prin intermediul lui 
Hermes, şi mai tîrziu lui silen, ca să devină adolescent 
viguros şi  tînăr luptător împotriva giganţilor, l-o fi ucis 
pe Eurytus, cu tirsul său acoperit cu conuri de pin, apoi, 
cine mai ştie, va fi ajuns în Tracia,  pe tărîmul orficilor, 
cu care se identifică, şi, de acolo,  mai departe, în Egipt, 
Siria, Frigia, şi, poate, India… Dionis e pretutindeni, 
deprinde cum îl prinzi şi-l interpretezi, pentru că-l 
descoperi, de cîte ori, în fiinţa ta fragilă, cum se zbate în 
single vinovat şi doritor de păcat,  şi vrea să fie cînd 
om, cînd neom… Iată cum îi învaţă pe muritori să 
cultive viţa de vie, să bea vinul, şi să cultive jocul, să 
scormone ţărîna,  pentru a-i lua cerealele , vezi, tu, 
Anaforeea, el are darul de a face să ţîşnească din ţărînă 
miere, lapte şi vin, spulberînd grijile oamenilor, iar 
pentru cei care i se împotrivesc se arată crud, luîndu-le 
minţile, sau transformîndu-i în delfini… Ce întîlnire 
ciudată, pe insula Naxos, aici Dionis o iubeşte  pe 
Ariadne, cea luminoasă,  fiind abandonată de Tezeu,în 
drumul spre Athena, dinspre patria Creta,  iar Dionis o 
ia de soţie… Generos,  cum îl ştim, ca dar de nuntă i-a 
dăruit o coroană de aur făurită de Hefaistos, iar cînd va 
muri, o va arunca pe cer, şi va deveni constelaţie… 
Insoţitorii lui Dionis erau silenii, satirii şi nimfele, şi ce 
cortegiu minunat şi înspăimîntător,pe dealurile 
înaripate de roadă,  menadele, tiadele şi bacantele îl 
urmează în cortegiu admirator, ele sunt  încununate 
precum zeul însuşi,  cu  cu frunză de viţă-de-vie sau 
iederă, şi purtînd tirsuri împodobite cu conuri de pin. 
Si, iată-l în scena vieţii, de sărbători, pe Dionis, luînd 
chipul unui animal, de obicei taur sau ţap, adică tragos, 
aşa ducînd o viaţă sălbatică cu toţii, vînînd şi devorînd 
animalele de crude… Dyonisia sau bacanalia  erau 
sărbători  popuare, la Athena , iar prin februarie se 
sărbătoresc Anthesteriile, care marchează fermentarea 
vinului şi deschiderea navigaţiei. Soţia lui arhon basileus, 
se dăruieşte zeului într-o nuntă sfîntă, pentrui că acesta 
e  sărbătorit ca Zeul Florilor, Anthios, şi merită o 
asemenea ofrandă lumească. 

Zeul se întorcea din infern în februarie, şi trebuia 
cinstit. O făceau  leneele  încă din ianuarie în  
reprezentaţii teatrale de tip cultic, care erau influenţate 
de orfism. Zeul era sărbătorit sub numele de 
Asurzitorul, Bromius, în cîntece şi  dansuri, cu caracter 
orgiastic, iar din obiceiurile de deghizare şi recitare a 
ditirambilor a luat naştere tragedia.  Din procesiunile cu 
simboluri falice, care celebrau fertilitatea, comedia 
greacă… Iarna aparţine lui Dionis, şi vara lui Apollo, la 
Delphi. 

Am intrat dimpreună sub fascinaţia ditirambilor, 
era o nebunie în arena păioasă, poemul se deşira 
entuziast şi plin de emfază, Dionis era legat de ceruri 
prin cuvintele sacadate ale corului şi corifeilor. Norul 
vîrtos de peste acropolă întunecase luna, dar ţapii 

dansau,  şi himerele alergau aiurea prin văzduhul 
iodat. Apoi s-au strîns  cu toţii în jurul altarului, şi a 
statui zeului, ba, nu, zeul însuşi, în carne şi oase era 
acolo, şi horea. Cînd a dispărut acropola,   în locul ei a 
apărut o pădure întunecată de cipreşi, şi bacantele,  şi 
silenii, şi toţi lăudacii vremii vechi erau acolo. Sub 
imboldul belşugului, seninătaţii unui act  firesc, şi al 
sincerităţii spiritului. Nimic din obedienţa slugarnică şi 
oportunismul vorace al dansatorilor de azi, nu-i aşa, 
Anaforeea! A trecut noaptea şi n-am ştiut, egeea vibra 
sub discul de soare roşu , care ieşea din mare. Silenii 
încă dansau. Eram osteniţi de încercările prin care 
trecuserăm. Capul în nouri, vîjîind, şo vedenie: cele 
cîteva coloane din templul Olimpianului, tecînd prin 
poarta lui Hadrian. Iar acum, după colindul extatic, 
lucrurile pot fi spuse simplu, retoric.Tehnic. 

Cei care sărbătoreau purtau măşti de  ţap,  adică 
tragos, cîntecul ţapilor, ei înfăţişau făpturi fantastice, 
prieteni ai lui Dionysos. Corul condus de un corifeu 
închina cîntece şi imne zeului.  Cîntările şi imnurile 
fiind întrerupte de un corist care nara evenimente din 
viaţa zeului. Mai tîrziu Corul s-a împărţit în două 
semicoruri, cîntînd alternativ, corifeii dîndu-şi 
răspunsuri unul altuia. Apare primul actor, cînd un 
corist, desprins din cor, răspunde corului şi corifeilor, 
prin cuvinte atribuite zeului. S-a petrecut,  Cînd 
Pisistrate, tiranul Athenei,  a organizat primele 
spectacole teatrale, pe  la anul 534, înainte de Hristos. 
Apare deghizarea, costumul şi chiar punrea în scenă, 
cînd acest Arion din Corinth, care aranja un cor de vreo 
50 de ţapi şi sileni, şi satiri, şi în pauze, organizează 
spectacolul. Un poet se desprinde şi  povesteşte  viaţa 
zeului. Legenda lui Dionysos va fi înlocuită  de alte 
poveşti,  despre trecutul şi viaţa unor oameni, vor 
apărea actori şi măţşti,  reprezentînd tipuri umane, 
acele persona care îl prezenta  pe om şi ceea ce ascunde 
fiiinţa lui, adică adîncul persoanlităţii… Actorul şi 
coriştii vor urca pe o estradă pentru a fi văzuţi de 
public. Apare publicul autentic, care se răsfaţă la 
vederea unui spectacol, şi  apare idea de spectacol, 
dincolo de implicarea directă a publicului… Eschil 
introduce al doilea actor. Si vor intra şi alţii în scenă. 
Corul era vocea poetului sau  glasul conştiinţei 
cetăţeanului, era acorul colectiv,   care dădea explicaţii 
asupra faptelor ce urmau a se juca, iar prin 
exprisivitatea dansului, mimicii, pantamimicii, acestea 
sporeau estetica şi dramatismul spectacolului.

Teatrul semăna cu o cupă. Această cupă trebuia 
găsită într-o vilcea, de obicei în apropierea ţărmurilor 
mării.Edificiul era tăiat în stîncă, către margini erau 
lăsate bănci pentru popor, iar spre centru,  fotolii de 
marmură pentru notabilităţi. Amfiteatrul reprezenta 
două treimi din cercul edificiului, fundul cupei era plan 
pe o rază de cîţiva metri, rezervat corului, care se aranja 
în jurul unui altar. Cealată treime de edificiu era 
rezervată scenei şi intrărilor laterale ale publicului. Prin 
două scări laterale se putea urca în scenă. Spatele scenei  
era reprezentată de faţada unui palat cu tei portaluri, 
prin care intrau actorii, care se costumau în cabinele din 
spate.  Scena era descoperită, decorul convenţional, iar 
schimbarea de la un  act la altul, neavînd cortina, se 
făcea cu o maşinărie scenică, o prizmă triunghiulară din 
lemn, pe fiecare latură fiind pictat alt décor. 

Cînd vom ajunge la Epidaur vom înţelege cum stau 
lucrurile. Un teatru perfect, îmi şopteşte Anaforeea, şi 
lîng teatru vom descoperi un personaj fascinant, care a 
făcut tot atît de mult bine omenirii cît Dionysos. 
Asklepios, am tresărit. Ai răbdare, nu dintr-o dată, 
toate. O rană mă arde lîngă inimă, nu pot să mă despart 
de zeul meu. E aici viu, sub lumina torţelor, care poartă 
ţapii spre sacrificiu. 

Despre lucrurile prime (18) 

Dionis
Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii
Ştiinţa orchestrării scrisului

Nicolae BUSUIOC

Dupa furtuna, acalmia de seara se instaleaza ca o 
binecuvântare asteptata de toti. E mult mai greu cu 
furtuna din suflet, cu ruperi de ritm si de viteza. E ca si 
cum ai asista la un cataclism, în fata caruia te cuprind 
spaima si neputinta, apoi indiferenta si blazarea, care, 
pe rând, ucid încet si sigur. Omul este supus 
încercarilor sufletesti începând cu cele mai subtile 
transferuri de imaginar infantil pâna la suferinte carac-
teristice tulburarilor cauzate de îndoiala, timp, 
inutilitate, desertaciune, efemeritate, resentimente si 
câte altele. Dar are el constiinta acestor învolburari 
interioare, mai simte el importanta purificarii pe un 
drum al salvarii morale, îl mai framânta întrebarile la 
care ar putea afla un raspuns?

Timpul nu iarta nimic si, dupa vorba poetului, 
„Treci lasând în urma, la raspântii mute, / Umbre 
solitare si necunoscute. / Treci ducând o parte din 
tristetea lor, / Un suspin, o ruga, un zadarnic dor". 
Timpul dramatic ocupa destul de multe clipe în 
meditatiile înteleptului, nereusind sa-1 înlocuiasca cu 
cel optimist datator de încredere si nadejde. Despre un 
astfel de timp si prezenta lui în destinul omului el 
putea face o demonstratie ca în matematica. Daca 
matematica ar fi doar o emanatie logica a unor 
adevaruri elementare, ea s-ar reduce la o imensa 
tautologie. Rationamentul esential nu este o înlantuire 
de silogisme, ci un circuit viu în care judecatile se leaga 
între ele prin acel fir care dirijeaza gândirea pe liniile 
de forta ale adevarului vietii. Folosofia timpului a fost 
o problema majora înca din Antichitate. Are sens pen-
tru noi existenta lipsita de timp sau numai cea care se 
înscrie în timp? Ce anume explica asimetria dintre 
trecut si viitor? Întrebari colosale! Orice s-ar spune, 
timpul interior al omului se zbate furtunos între cerul 
luminos al existentei si ceata compacta a amurgului ce 
va sa vina.

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

Te extaziezi în fata frumosului, a divinului, a 
naturii, a tot ce este „deasupra inteligibilului", dar poti 
evita cu desavârsire caderea în realitate, acolo unde 
misuna fiintele lumii prozaice înca atât de evidenta? O 
lume hoinara, despuiata, hulita, surprinsa, înnegurata, 
blestemata, spalacita, firava, îngenuncheata, o lume 
care trebuie luata de la început pentru ca cea inculta, 
agramata si vulgara e de abandonat. Extazele lui Plotin 

aveau reguli si principii morale 
precise, inima lui freamata la 
gândul ca e posibila eliberarea de 
cosmarul realitatii vizibile, de fapt 
esenta filosofiei potrivit careia 
adevarurile ultime rezulta nu 
dintr-o reflectie, ele apar spontan 
din afara, ca o iluminare. În 
putinele momente de tensiune si 
extaz, socoate gânditorul nostru, 
nelinistea pune stapânire pe 
sufletul lui si descopera sensul 
bucuriilor determinate de 
consideratiile plotiniene. În alte 
vremuri, motivele extazului se 
impuneau, în primul rând, 
datorita vietii exemplare, în 
vremea de azi acestea s-au diluat 
în asa masura încât cu greu se mai 
poate situa în zona adoratiilor 
esentiale si decisive. Oricum, 
extazele lui Plotin îl ajuta sa se 
regaseasca câte putin.
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Prea adesea însă negustorii practică ideologia 
toleranţei nelimitate, până cuvintele, toate cuvintele, îşi 
pierd sensul, sensul lor propriu, iar lucrurile, bunurile, 
realităţile nu mai au statut strict de proprietate - a fi ale 
cuiva anume, a avea un rost mai important decât să facă 
parte, să fie părţi într-o conjunctură pragmatică -, ele 
devin marfă, adică ceea ce se propune schimbului de 
piaţă, vânzării-cumpărării. (Negustorii se arată mai 
mult interesaţi de libertatea, democraţia obiectelor 
decât de libertatea, democraţia subiecţilor; în registrul 
pieţei şi al istoriei negustorii se află trecuţi la categoria 
„obiecţi”.) Toleranţa în cauză, ideologică, susţine atât 
emanciparea de sub cuvinte a realităţii în general, cât şi, 
în special, emanciparea omului de un anume sens 
propriu: de „a fi om”. Cum se ştie, în jurisdicţia 
globalizării dictează imaginea-reclamă, după codul 
negocierilor, al promisiunilor devenite - în cheia noului 
modus vivendi - pragmatice compromisuri. Regimul 
social-politic în care ne aflăm e dat de competiţia 
promisiunilor, mai exact de strategia compromisului, 
de felul: „compromisul de a fi om”. 

Nimic întâmplător în faptul că negustorii nu 
manifestă nici un interes faţă de o limbă cu gust 
ontologic propriu - precum cea învăţată de la sânul 
mamei, să zicem -, faţă de limba care ea însăşi e în stare 
să gândească, cu lăuntric sens, cu lăuntrică temelie; în 
mod normal, ei se arată total indiferenţi faţă de vreo 
limbă dintâi, a mamei, de-acasă, o limbă a creaţiei cu 
dulce şi caldă, nostalgică rezonanţă. Ca nişte nenăscuţi 
(„din” întreg), ci doar făcuţi (din părţi, „de lângă” 
întreg), pentru ei limba vorbită nu e placenta lăuntric 
formatoare a întregului-sufletului lor, nu e o limbă 
născătoare de oameni; limba pentru unii ca aceştia e 
doar un instrument de oportunism pragmatic, de 
languroase şi deopotrivă acid-tăioase interjecţii, de 
câştig pe pielea „celorlalţi”. Simplu, pentru negustori 
limba vorbită e pielea în care îi îmbracă pe „ceilalţi”, îi 
fac buni parteneri de afaceri.

Clar lucru: negustorii sunt cei care (chiar dacă fizic 
nu o fac) îşi părăsesc părinţii, însăşi persoana-patria. 
Sunt strict orientaţi, pragmatic şi deopotrivă arogant 
programaţi, spre „ţara promisă”. (Aici, noi nu 
identificăm în acţiune vreun instinct divin al posesiei.) 
În acest caz, negustorii iau tot ce pot, fără de milă, în 
mod teribil de violent chiar (tocmai motivând o 
dispensă, îndreptăţire divină, a se vedea abominabilele 
atrocităţi vechitestamentare, când poporul ales a ocupat 
„ţara făgăduinţei). Abuziv, negustorii confiscă 
semenilor asemănarea, le iau - prin vânzare-cumpărare, 
prin această Judecată de Apoi făcută acum şi aici - 
persoana-patria, astfel că aceştia, semenii, devin 
automat „ceilalţi”, devin cei de alungat până şi „din” ei 
înşişi, spre a fi fără de loc lăuntric, fără de proprie 
matrice, fără de propriu chip, spre a fi pur şi simplu cei 
„de lângă” ei înşişi.

Se cuvine să facem precizarea: în logica pieţei de 
schimb negustorii neagă spre a afirma, adică pentru a 
lua cât mai ieftin, degeaba dacă se poate - distorsionând 
ontologic, din propriul ei sens, din propria ei temelie, 
lumea. Într-un fel ei nefiind - ei nefăcând, neproducând 
ceva anume în ordinea existenţei -, negustorii neagă 
spre a se afirma. Existenţa negustorului ţine - mai mult 
decât formal - de afirmaţia rezultată din dubla negaţie, 
iar acest lucru nu consună cu vocaţia reflexivă a 
ontosului, a ceea ce „este”. Tocmai, facem precizarea că 
negustorul „ex-istă” („ex-este”, se află - lui însuşi - în 
afară, e „de lângă”, el e doar o sumă, conglomerat de 
părţi); el nu „este” în chip deplin, „din” sine, „din” 
întreg, nu-şi asumă întregul.

Întregul pentru negustor nu e diferenţa dintre el şi el 
însuşi, diferenţă pe care să şi-o asume, firesc, cum ai 
respira, cum ai comunica, ai fi în comuniune. (Pe timpul 
războaielor, de care omenirea nu a dus lipsă, tagma 
negustorească a avut din plin de câştigat.) Negustorul 
de fapt respiră negaţia pentru a afirma, pentru a obţine 
ceva palpabil - pidosnică credinţă, pidosnic apofatism ! 
-; limba lui pragmatică a deprins ex-comunicarea.

Facem precizarea: când într-o credinţă au ajuns să 
domine negustorii, atunci în comunitate au apărut 
excomunicările, adesea sfâşietoare. Însă a-ţi excomunica 
părinţii, neamul înseamnă de fapt să pleci, să-i părăseşti 
(şi tocmai pentru a deveni ceea ce numim „popor ales”, 
în teribilă competiţie, căruia i s-a promis o nouă patrie, 
însăşi patria făgăduinţelor, a tuturor promisiunilor). 
Considerăm acesta un moment crucial din viaţa, nu 
numai spirituală, a omului şi omenirii: apariţia religiei. 
Astfel negustorii - plecând pentru a obţine ţara promisă 
- nu-şi părăsesc credinţa, ci o transformă în religie. 
Când o credinţă excomunică, ea devine religie.

Negustorii, cei care astfel pun securea la rădăcina 

lucrurilor omenirii, nu se pot numi altfel decât 
nesemeni. Menirea lor, de la care se revendică fără 
odihnă, ca-ntr-un blestem, este succesul, este faptul de-
a se deda - specific părăsirii de sine şi deopotrivă 
părtinirii neloiale adevărului - timpului succesiv: de-a 
smulge, de-a mulge, de-a însuma, capitaliza.

Cu vocaţia de perfect executant din specia 
mercenarilor, nesemenul - ca o maşină gata să-şi 
execute (profesionist, fără de con-ştiinţa asemănării) 
„semenul” - se dovedeşte actorul perfect, din elita 
obiecţilor, în stare de a juca toate rolurile de pe piaţă-
scenă-istorie: şi cumpărător, şi vânzător, şi marfă, se 
dovedeşte în stare de a realiza schimbul perfect, de 
succes, de-a face-produce-crea prin schimb. Strategic se 
practică scenariul-blitz: imaginea-reclamă. Competiţia 
acerbă aduce noul, mereu noul, noul de schimb, care 
deseori se face cu preţul omului (semenului). 

În mod evident, în logica Fiinţei nu pentru nesemeni 
neasemănătorul se face sieşi asemenea, acceptă a intra 
în timpul reflexiv, nu pentru ei „este”; nobil-generos în 
chip absolut, Creatorul nu cultivă „a avea”, posesia 
acerbă. Spre deosebire de neasemeniul (distincţia se 
impune de la sine), neasemănătorul nu practică 
schimbul (evident pragmatic), el e identic cu sine pe 
dimensiunea sublim transcendentă, e nobil-generos.

Într-un fel, şi de acceptat, se spune cum că ei, 
negustorii, merg prin credinţă, merg cu credinţa lui „a 
fi” - negustoria fiind de fapt o astfel de „aruncare 
înainte” -, însă numai până ce ajung să pipăie noua 
patrie, patria promisă, s-o dobândească, deci până ce 
credinţa lor se preface religie, pur şi simplu religia lui 
„a avea”, a realităţii de acum şi aici, adică o religie-
instituţie a lucrurilor, sumă oficializată, îndreptăţită 
posesie.

Nu se poate vorbi de o credinţă a posesiei, ci de 
religia posesiei. S-a produs, deliberat ideologic, în mod 
grosolan o catastrofală confuzie - mai mult decât 
epsitemică - în ordinea umanităţii, identificându-se 
credinţa cu religia şi religia cu patria, naţiunea.

Avem motive să conchidem că religia e credinţa în 
lucrurile ce se văd, că asemenea „credincioşi” - religioşii 
-, sunt credincioşi doar în religia lor, pentru care sunt 
gata să-i ucidă pe „ceilalţi” nu numai fizic, ci şi (mai 
ales) sufleteşte. Credincioşii pragmatici - religioşii, de 
felul negustorilor - susţin (în mod indirect, prin 
câştigurile, succesele lor) că L-au văzut pe cel Absolut, 
Îl cunosc în însăşi divinitatea Lui, „şi încă trăiesc !” 
(evident că pipăibil mai bine decât „ceilalţi”, pentru că 
merită, conform reclamei).

În fond, religia se dovedeşte credinţa paraziţilor 
evident violenţi, pur şi simplu ideologie, calificată 
tehnologie în domeniu spiritual. Pentru a-şi asigura 
eficienţa în competiţie, competitorii uzurpatori se 
foloseşte de tehnologia (de felul uneltelor, 
instrumentelor, armelor) de ultimă oră, prin care să 
obţină (adesea cu preţuri mult prea mari pentru om şi 
pentru planetă) din cunoaştere-credinţă realitatea, ceea 
ce ei vor, spre a avea.

Fiecare dintre noi a experimentat câte ceva despre 
fidelitatea parazitului, despre cel care se vrea mjlocitor 
între tine şi tine, spre a-ţi smulge locul tău lăuntric. Şi 
totuşi, într-un proteic travesti insul insidios reuşeşte să 
se dea drept înlocuitorul propriei tale limbi, pe care o 
încriminează a-ţi fi propria ta limită, ca şi cum 
asemănarea - ca dar din beşlug şi nemeritat, ca har - nu 
ar fi tocmai rezonanţa, starea de comunicare şi 
deopotrivă de a fi, a neasemănătorului însuşi. Dacă 
neasemănătorul nu s-ar fi făcut sieşi asemenea, noi nu 
am mai fi fost, nu am mai fi, ne-ar fi desfiinţat paraziţii, 
cei care, leviathanic, transformă pe „a fi” în „a avea”.

Cei fără de părinţi, fără de limbă proprie, dar cu 
„negust” propriu - negustorii -, iau fără să 
mulţumească, fără să creadă, fără, ontologic, să nască, 
să creeze. Opusul celui credincios este parazitul, 
neasemeniul, cel ce nu se poate face - cu duh de 
prospeţime, imaculare, mântuire - sieşi asemenea. De 
unde se vede că nu se pot suprapune neasemănătorul 
cu neasemeniul. Dacă neasemănătorul şi-l asumă pe 
„celălalt” ca diferenţă a sa, proprie, neasemeniul nu 
intră în acest joc, el vrea doar suma, câştigul. Într-un 
cadru instituţionalizat, neasemeniul se vrea el asumat, 
spre a face din asumatorii săi suma proprie, sursă 
sigură de câştig.

Cu-adevărat crezi doar în limba proprie, căci numai 
în limba proprie - care ea însăşi gândeşte - credinţa se 
face (naşte) cunoaştere, fiinţa se face (naşte) întru Fiinţă. 
Limba proprie e mai mult decât un instrument 
pragmatic, prelungire tehnologic-ideologică. Din 
placenta limbii proprii omul nu se naşte drept ins 
insidios, ce lăuntric dă să mişune prin „ceilalţi” spre a-i 
cuprinde total, a-i face instituţie, şi nici nu se face 
individ invidios, un nesimţit, vorace avar din specia 
canibalilor (populând super-civilizaţia violentă).

Desigur, noua religie - legătură, limbă între ins şi 
semen, între ins şi el însuşi, între el şi lume, între el şi 
Absolut - e negustoria. Religia noului, a competiţiei. A 
noutăţii imediat mediatizate, globalizatoare, cu chip de 

sumă, conglomerat. De domeniul evidenţei: noua patrie 
(promisă, făgăduită, chiar dacă nemeritată), cu pecetea 
religiei care se vrea credinţă unică (de stăpâni), este 
globalizarea.

A se vedea, în primul rând, că religia - orice religie - 
are pretenţia de a capitaliza întreaga credinţă a lumii. 
De a preface orice credinţă în credinţă unică: respectiva 
religie. De a face, din graniţe exterioare, graniţe 
lăuntrice, care-l despart pe om de el însuşi, îl opresc de 
a fi el însuşi, de-a se împlini şi desăvârşi (ca persoană, 
în patria sa). În fapt religia vrea să se împlinească 
exteriorul, prin globalizare. O globalizare atât a omului, 
cât şi a patriei. Aici, un lucru se impune de la sine: dacă 
prin credinţă ne asemănăm, prin religie ne deosebim. 
Cum am văzut, credinţa nu impune o etanşeizare de 
buldozer exclusivit; ea cultivă pe strunele nuanţelor 
armonia adevărului cu el însuşi, ca adevăr viu, cu duh 
propriu; credinţa cultivă, prin asumare, diferenţele care 
ne sunt proprii, fanta prin care Absolutul comunică cu 
subiectul, prin care neasemănătorul se face sieşi 
asemănător, „este”.

A trăi nu din ceea ce produci, nu din ceea ce la 
propriu faci, ci din vânzare-cumpărare e un fel de 
dependenţă spirituală care pune pe acelaşi plan 
eternitatea cu prezentul, creaţia ca produs şi deopotrivă 
ca act. E un fel de a crede. Desigur, cel care cu sudoarea 
frunţii face-produce cele necesare traiului, vieţii, e 
dispus să creadă, să ia totul ca de la Creator. În 
comunitate însă important e şi dacă negustorul crede - 
cu buna măsură a bunului simţ, după ce mai întâi crede 
în Creatorul - celui care face-produce-creează acum şi 
aici, din truda (inclusiv a inimii, credinţei) căruia pot să 
trăiască toţi semenii. Deci şi el, negustorul, pentru că şi 
el are nevoi de tot felul, trupeşti, sufleteşti, spirituale. În 
fapt, necrezând celor ce fac-produc-creează, el, 
negustorul, nu crede părinţilor. Prea lesne unii ca el 
(politicienii, de exemplu) şi-au luat rol de îngeri, de 
mijlocitori între Creator şi creatori-producători. Din 
părăsitori de părinţi, de patrie, mulţi au ajuns părăsitori 
de semeni, însă se-nchipuiesc - cu orbitoare aroganţă, 
fără de umbră de mulţumire - a fi înşişi trimişii, 
mesagerii înaltei autorităţi, divine.

În al doilea rând, în ce priveşte religia - credinţă 
ideologizată - ne interesează mesajul insidioasei 
subspecii umane a negustorilor-politicieni: 
„globalizarea”. Religia cu pretenţie de unică şi absolută 
credinţă nu comunică cum că „noua patrie” e globul, ci 
pur şi simplu că noua patrie e globalizarea. Pe de o 
parte mesaul în cauză ne spune că „noua” patrie vrea să 
devină la propriu - lungindu-se, lâţindu-se - cât tot 
globul, cu buldozerul violenţei împingând într-o mare 
de neant tot restul de pe el.

Pe de altă parte - şi pe cale de consecinţă - mesajul în 
cauză ne avertizează la propriu: comunicarea e ex-
comunicare, adică pasărea pe limba ei piere. Fără 
uimire şi fără milă - ca şi cum ea ar şti totul, ar fi totul -, 
limba globalizării excomunică, anatemizează, 
afuriseşte, exclude. Avem a face cu limba 
resentimentară, care nu gândeşte ea însăşi, ci judecă cu 
prejudecată, judecă acum şi aici cu Judecata de Apoi. 
Avem a face cu limba imaginii-reclamei suprainsistente, 
cu o limbă a insului insensibil, resentimentar, în stare să 
„cultive” oricând şi oriunde teroarea, civilizaţia 
violenţei. Cu marcaj religios-talionic, resentimentarul 
ori revanşardul e însăşi realitatea închipuirii-obsesiei 
sale, ca realitate a morţii, e fantoma - fantă a morţii -, 
mortul care aici şi acum învie în ins, şi a cărui singură 
menire e răzbunarea. Religiile - care pot deveni 
adevărate instituţii ale eriniilor - cultivă de fapt 
canibalismul, cea mai respingătoare formă a învierii, a 
neodihnei, nepăcii.

Este clar că numai credinţa aduce şi împlineşte 
mesajul în stare să dea demnitate cerească omului făcut 
din ţărână: „învierea”. Acest, de bun simţ, mesaj este 
străin oricărei religii care se vrea - ca orice religie - 
credinţă oficială, globalizatoare. Prin înviere, supremă 
asumare, credinciosul se înrudeşte cu „celălalt” - oricare 
ar fi el -, se face oricui semen; prin credinţă, prin înviere 
deci, te înrudeşti cu veşnicia. Ni se pare oribil, 
monstruos chiar, ca omul să învie prin religie, doar 
pentru răzbunare „instituţională”, făcându-se dreptate 
pentru dreptate.

Acest tip de naţionalişti - glorios-globalizatori, făcuţi 
în duhul competiţiei şi al răzbunării acerbe - acuză pe 
toată lumea de naţionalism. Pentru ei orice-oricine 
altceva-altcineva există, înseamnă că acela e naţionalist, 
adică împotriva lor, împotriva existenţei lor. Legea 
marţială a negustoriei glorios-globalizatoare rezolvă 
totul în doi timpi şi trei mişcări, prin vânzare-
cumpărare. (Principiul în cauză sună trăsnet: tot ce 
există - adică e naţionalist - trebuie şi poate fi vândut-
cumpărat, posedat.) Nu trebuie uitat că pentru mai 
marea glorie a celui Absolut şi-au pus la bătaie 
instrumentele lor - s-au făcut ei înşişi teribile 
instrumente - inşi de felul inchizitorilor, negustorilor, 
teroriştilor.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
16. De la credinţă (asumare) la 
religie (sumare) sau de la patrie la 
globalizare
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comentarii

Între poeţii optzecişti din Basarabia, Valeriu Matei 
face o figură aparte. Afirmând asta, este neapărat 
nevoie să avansăm câteva argumente. În primul rând, 
Valeriu Matei este cel mai sincron poet tânăr cu 
literatura din ţară, deţinând o perfectă stăpânire a 
limbii române, a limbajului poetic modern. În al doilea 
rând, nu şi-a compromis poezia scriind, cum au făcut-o 
majoritatea congenerilor săi (mulţi dintre ei agitându-
se azi sub umbrela precară şi înşelătoare a postmoder-
nismului!), despre Lenin, Stalin şi n-a înălţat, folosind 
„neostenita chiriliţă”, propria simţire lirică pe bolţi 
unionale. În al treilea rând, el a dus mai departe 
mesajul unor poeţi ca Liviu Damian, Grigore Vieru sau 
Nicolae Dabija, care au scos poezia scrisă între Prut şi 
Nistru din discursurile folclorizante, din formulele 
lirice vetuste, obosite. Tânărul poet a abordat o altă 
gimnastică a ideilor şi a vehicolului lingvistic. În al 
patrulea rând, Valeriu Matei este singurul dintre tinerii 
poeţi basarabeni care s-a pus în slujba luptei pentru 
drepturile românilor (limba română, tricolorul), 
împotriva jocului absurd al istoriei, devenind ceea ce 
fără jenă şi complexe mai numim azi tribun.

Născut în comuna Cazangic (judeţul Lăpuşna, 
Basarabia) la 31 martie 1959, viitorul poet avea să 
urmeze şcolile primară şi medie în satul natal şi la 
Leova, pentru ca, între 1976-1979, să-l aflăm student la 
Facultatea de istorie a Unversităţii de Stat Moldova, iar 
între 1979-1983 la Facultatea de istorie a Universităţii 
„Lomonosov” din Moscova, pe care o absolvă dar este 
exclus de repede de la doctorat pentru antisovietism şi 
naţionalism. Urmează un exil de patru ani la 
Mănăstirea „Noul Ierusalim” (ţinutul Istra). În acest fel, 
deşi debuta prematur cu versuri în reviste, prima carte 
de poeme îi apărea în 1988, când începuse dezgheţul 
gorbaciovist, carte ce se numea „Stîlpul de foc” şi era 
prefaţată de Grigore Vieru. Entuziasmat, Grigore 
Vieru, vârful de lance al poeziei basarabene spunea: 
„Mărturisesc că nu am citit de mult un manuscris cu 
poezii tinereşti în care versul să curgă atît de firesc şi 
liber, atît de nechinuit şi nechinuitor, atît de muzical şi 
atît de legat de tradiţia noastră poetică. Săgeata este 
unită cu ţinta la acest poet, pentru a folosi un minunat 
vers al său.”

Grigore Vieru avea să sesizeze ceea ce s-a dovedit 
în timp, cu bună vedere de la o mie de leghe: Valeriu 
Matei este un poet adevărat, de o 

simţire lirică şi o ideaţie nesofisticate de tendinţe, 
curente sau inginerii textuale. De asemenea, o clară 
dicţiune a ideilor şi o mînuire instinctuală a 
simbolurilor (fără de care textul ar fi sărac, ar fi 
costeliv) oferă prestanţă poemelor sale.

Dacă după Mihai Cimpoi poetul în discuţie 
„recurge la sugestia metaforică şi muzicală specifică 
simbolismului, preferând misterul”, dacă Grigore 
Vieru afirma că modul de a scrie al lui Valeriu Matei 
este „versul energic şi fulgerător”, la care mai adaugă 
„o puternică notă intelectualistă”, postfaţatorul Elegiilor 
fiului risipitor (Editura Princeps Edit, colecţia Ediţii 
critice, 2010), Theodor Codreanu, ne vorbeşte, 
provocator, de „un caz de postmodernism 
premodern”. Dacă Ioan Alexandru descoperă în poezia 
lui Valeriu Matei „o forţă a cuvântului şi o adâncime a 
rostirii cum rar poţi întâlni la un tânăr de astăzi, în 
limba lui Eminescu” (1988), dacă Eugen Simion 
descoperă în textele sale „un bucolism agitat prin care 
trece un duh de nelinişte şi revoltă”, spunem fără a 
greşi, credem, că poezia lui Valeriu Matei, de la primul 
volum apărut (1988) şi până azi e aceea a unui 
neoavangardist de mare forţă care, accentuând forma, 
energizează şi împrospătează fondul.

Constatând că „toate corăbiile noastre / sunt ca nişte 
cruci putrezite / de prea multe crucificări ce-au purtat”, că 
„libertatea de a privi nu e totuna / cu libertatea de a vedea”, 
că „există un destin în rodul tăcut al seminţelor târzii”, 
poetul spune: „încerc zi de zi să sparg barierele / între 
mine, cel de azi, şi eu - cel сe voi fi mâine / mai bogat cu un 
peisaj, cu un prieten, o idee / sau cu o nouă rană / deschisă 
lumii în continuă destrămare”.

E bine ca în această scurtă notă de lector să nu ne 
izgonim din gânduri vocaţia de tribun a lui Valeriu 
Matei, care, într-o atmosferă basarabeană asemănătoare 
cu aceea din Transilvania anilor 1900, în care scria 
Octavian Goga, spunea: „Un ram din pomul neamului eu 
sunt, / o strună în vâltoarea unui cânt / ce l-au purtat 
străbunii peste ani. / E timpul vitreg. / Ţara-i sub duşmani. / 
Ci zările tu, Doamne, le-nsenină / sufletul greu de chin să 
stea-n lumină.” Şi încă, în Fiul risipitor: „De parcă-s 
exilat în propria mea umbră / să-nvăţ căderea şi s-alunec 
blând / pe faţa pietrelor, pe glia aburindă / mereu în urmă şi 
mereu pierzând / contur şi formă, nuanţă şi culoare, / să n-
am odihnă şi să n-am crezare”.

„Aleluia, aleluia, / pentr-un neam al nimănuia”, 
strigă poetul în disperare de cauză, aflat într-un război 
acerb cu năvălitorii, cu mancurţii, cu istoria însăşi, 
nedreaptă şi trădătoare. Dar această „inteligenţă 
artistică remarcabilă”, cum o remarcă Alex Ştefănescu, 
nu putea să nu reclădească speranţa, pentru că, spune 
poetul, „libertatea de a privi / semnează un pact orb / cu 
libertatea de a vedea” şi, mai ales, pentru că „prin gândirea 
colectivă a străzii / trece tinereţea purpurie a ceţii / călare pe 
un cal alb”. 

Cu marele risc de a ne repeta, vom spune că 
scriitorii basarabeni înseamnă ceva în acest moment 
doar prin confruntarea şi integrarea în marea familie a 
scriitorilor din România. Dicţiunea clară, impecabilă a 
ideilor, prospeţimea imaginii brodată pe o textură lirică 
originală, precum şi simbolistica şi profunzimea 
mesajului, absolut cuceritoare, ne obligă să-l aşezăm pe 
Valeriu Matei în prima linie a poeţilor români din 
ultima jumătate de secol.

Prezenta antologie, Elegiile fiului risipitor – opera 
poetică, apărută în colecţia Ediţii critice a Editurii 
“Princeps Edit” Iaşi, un fel de tragere de linii la vârsta 
de cincizeci de ani ai poetului, cuprinzând o selecţie 
riguroasă de poeme (de la debut până la secţiunea de 
poeme inedite de azi), stă mărturie în acest sens.

Valeriu Matei 
sau noul expresionism liric

Daniel CORBU

philosophia perennis
Atalanta fugiens

Bogdan Mihai MANDACHE 

Editura Herald oferă 
cititorilor interesaţi de 
alchimie, magie şi 
hermetism o nouă lucrare 
de referinţă: Atalanta 
fugiens. Elementele filosofice 
ale secretelor naturii de 
Michael Maier, în 
binecunoscuta colecţie 
"Quinta essentia", 
traducere, cuvînt 
introductiv şi note de 
Marius Cristian Ene şi 
Gabriela Nica. Michael 
Maier a fost una dintre 

personalităţile de la curtea împăratului Rudolf al II-
lea, cunoscut în epocă pentru  pasiunea sa pentru 
alchimie, magie, astronomie; de altfel, traducătorii 
cărţii lui Michael Maier amintesc remarca lui Nicolae 
Iorga că Mihai Viteazul nu a găsit sprijin în 
conducătorul Sfîntului Imperiu Roman de Naţiune 
Germană în lupta cu turcii pe motiv că Rudolf al II-
lea era mai preocupat de alchimie şi astronomie decît 
de război. Să amintim că la curtea împăratului 
Rudolf al II-lea puteau fi întîlniţi Giuseppe 
Arcimboldo, Tycho Brahe, Johannes Kepler, John 
Dee, Edward Kelley/Talbot.

Michael Maier este 
autorul unei 
impresionante opere, 
dintre cărţile sa 
remarcîndu-se Arcana 
arcanissima, Lusus serius, 
Jocus severus, Silentium post 
clamores, Themis aurea, 
Atalanta fugiens. Parte din 
cărţile lui Michael Maier 
au apărut în deceniul în 
care în Europa se afirma 
mişcarea rozicruciană, al doilea deceniu al secolului 
al XVII-lea. Nu este locul aici să comentăm relaţia lui 
Maier cu rozicrucienii, o fac cu precizie în cuvîntul 
introductiv cei doi traducători ai cărţii. Atalanta 
fugiens este o carte deosebită, unică, nu numai prin 
conţinut, ci şi prin ceea ce încearcă să propună 
cititorului anului 1617. Marius Cristian Ene şi 
Gabriela Nica, traducătorii cărţii, consideră Atalanta 
fugiens "o ofertă multimedia avant la lettre", pornind 
de la structura cărţii, în parte respectînd "tiparul" 
epocii, dar aducînd şi elemente noi: "Fiecare capitol 
cuprinde, mai întîi, o emblemă sau o imagine 
simbolică, însoţită de o sentinţă în limba latină. Apoi, 
emblema este însoţită de o epigramă, compusă chiar 
de Michael Maier, despre care ne amintim că, încă 
din copilărie, obişnuia să scrie versuri în limba lui 
Cicero. Epigrama este urmată de cîte un discurs, în 
care autorul încearcă să lămurească diferitele aspecte 
simbolice amintite în emblemă şi epigramă.(...) 
Michael Maier a considerat însă că trebuie să se 
adreseze nu numai raţiunii şi ochiului cititorului, ci 
şi urechii acestuia, aşa că a adăugat la fiecare capitol 
şi cîte o bucată muzicală, numită fugă". 

În prefaţa cărţii sale, Michael Maier explică sensul 
pe care a vrut să-l dea operei sale pornind de la 
legenda mitologică a Atalantei, tînăra talentată la 
alergare, decisă să nu se căsătorească decît cu cel 
care o va întrece într-o cursă atletică; singurul care a 
învins-o a fost Hippomene, nu prin talentul său de 
alergător, ci folosind un şiretlic învăţat de la zeiţa 
Afrodita: cînd Atlantida îl depăşea el arunca pe jos 
mere de aur culese din grădina Hesperidelor, tînăra 
se oprea să le culeagă şi astfel Hippomene a reuşit să 
o întreacă. Întreaga construcţie teoretică eleborată de 
Michael Maier constă în interpretarea alchimică a 
textelor mitologice, întrucît "înţelepciunea adevărată 
şi cea mai demnă de a fi căutată de om" nu constă în 
speculaţiile sofiştilor, în discursurile oratorilor, în 
subtilităţile grămăticilor, ci în "cunoaşterea adevărată 
a Chimiei puse în practică, lucrul cel mai folositor 
pentru neamul omenesc".

Michael Maier vede în Atalanta "Fecioara 
alchimică", o alegorie a lui Mercur filosofic ( "Că 
Hippomene-i Sulful – filosofii o spun fără-nconjur/ 
Iară Fecioara cea grăbită e fugitivul Mercur"), fixat şi 
reţinut în cursa sa de sulful de aur. Atalanta fugiens 
este o culegere de texte emblematică, unde subscriptio 
nu este numai o epigramă în versuri, ci şi un cîntec, 

autorul prezentînd această alianţă între vedere şi 
sunet ca o epifanie perfectă, în lumea sensibilă, a 
realităţilor "intelectuale". Cele cincizeci de embleme  
nu sînt alese întîmplător, cifra fiind o potenţializare a 
cifrei cinci, a numărului nupţial în viziunea 
pitagoreicilor, simbol al uniunii principilui ceresc cu 
cel terestru. Emblema a XXI-a rezumă înreaga carte 
şi concepţia care o susţine: "Din bărbat şi din femeie, 
fă-ţi un singur cerc,/ Din care să apară pătratul cu 
laturile perfect egale,/ Fă din el un triunghi, iar pe 
acest transformă-l, la rîndul său/ Într-o sferă cît mai 
rotundă. Atunci Piatra s-a născut./ Dacă spiritul tău 

e lent în înţelegerea acestui mister,/ Încearcă să 
înţelegi opera geometrului şi vei şti."   

Aşa cum a dorit Michael Maier, Atalanta fugiens 
este o adevărată operă de artă plastică şi muzicală, 
un adevărat complex simbolic folosind tehnica dragă 
alchimiştilor, cea a dezvăluirii învăluite. Şi prin 
această apariţie editorială, Editura Herald onorează 
titlul colecţiei "Quinta essentia", deschide noi 
orizonturi căutătorilor în domeniul alchimiei, şi în 
mod sigur atrage cititori care pînă de curînd erau 
într-o totală ignoranţă în ceea ce ascunde/dezvăluie 
Tradiţia.
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Recunosc, primind volumul de la autor, n-am 
îndrăznit, cum se întâmplă de obicei, să citesc vreo 
poezie. Am admirat cartea ca pe o fiinţă, am răsfoit-o, 
am citit „Prefaţa” autorului, dar şi „Postfaţa” lui 
Mihail Cimpoi, apoi scurtele „citate” de pe coperta a 
patra… N-am îndrăznit, deci, să intru dintr-odată în 
spaţiul cărţii, în acel spaţiu interior de uimire, de 
gândire şi trăire, acolo unde începe de fiecare dată 
minunea. Emotiv peste poate fiind, am lăsat pentru a 
doua zi întâlnirea cu miracolul. Şi iată-mă în faţa 
„dezgolirii de sine”, a „deschiderii fiinţei”, a 
„identificării” cu lumea şi absolutul, cu virtuţile lirice, 
moral-filosofice, dar mai ales cu imprevizibilul…

E trecut de ora cinci dimineaţa. Răsare soarele, 
razele lui se desfac în bucăţi de lumină, poleind 
întinderea nemărginită. Simt cum se strecoară în mine, 
asemenea razelor, „ruguri de vorbe”, cum ia naştere 
spectacolul „uimirii”; urmăresc mersul gândului 
citind pe tabla de şah a luminii „sufletul” poetului ce 
„zboară spre lume ca un râs cristalin”, alcătuindu-i 
biografia: „M-am născut a doua zi de Paşti / a anului 
195… Era 7 aprilie. / Iisus abia înviase şi până la 
înălţarea / de-a dreapta Tatălui mai erau zile. / 
Ursitoarele mi-au prezis că voi fi bogat. / Şi n-am fost. 
/ Că voi fi fericit. Şi n-am fost. / O, dar biografii ştiu 
mult mai mult! / Ei îmi modifică mereu data naşterii / 
Dumnezeu pe a morţii…” (Centura neagră).

Reprezentant strălucit al Generaţiei '80, Daniel 
Corbu (născut într-o aşezare eminesciano-crengiană, 
dar şi sadoveniană, totodată, sub zodia marilor 
povestitori, mai apoi fiind muzeograf la Bojdeuca „Ion 
Creangă”, în prezent director-adjunct al Muzeului 
Literaturii Române – Iaşi, editor şi organizator de 
manifestări culturale) este un spirit activ şi 
nonconformist, care depăşeşte, vorba lui Mihai 
Cimpoi, „tiparele programatice printr-o viziune 
adâncă a lumii (ca teatru: theatrum mundi) şi o 
ontologizare originală a relaţiilor Eu/Lumea (ca 
Neant: Neanthum mundi), printr-o hamletizare, 
bacovianizare şi poeizare a discursului, ca şi printr-o 
intertextualizare mai generală”. Această 
„intertextualizare” îi permite să facă referinţe la mai 
multe personalităţi de seamă ale literaturii, artei şi 
chiar ale creştinătăţii. În poemele sale se perindă, ca 
într-un Teatru al Lumii „zeii”, care-l provoacă la un 
spectacol intim, un teatru interior supravegheat dar şi 
frecventat de Kafka şi Dostoievski, Abel şi Hölderin, 
Saul şi Dali, Rilke şi Caligula, Iisus şi Napoleon, 
Spinoza şi Eminescu, Camus şi Lorca, Erza Pound şi 
Stănescu, Borges, Shakespeare…, „străbătând (cum ar 
spune bunul Cioran) Persiile, Chinele, Indiile defuncte 
şi Europele muribunde”. Dar şi Moartea! Dar şi 
Speranţa!… Deasupra la tot şi la toate – Dumnezeu. 
„Rătăcitor de-o clipă prin matricele bunului 
Dumnezeu / am vorbit îndelung cu împăraţii 
hazardului / am plâns apocrif prin sodomele şi 
gomorele lumii / şi nu te-am trădat // De trei ori au 
cântat cocoşii în inima mea / şi am mers prin rouă şu 
muntele pe care-l urcam / în mine era / învins m-am 
întors din toate bătăliile purtate cu mine / dar nu te-
am uitat…”.

Unul din liderii al generaţiei sale, Daniel Corbu nu 
recurge, cum o fac alţii (chiar şi de pe la Chişinău) la 
„jocuri holorimice şi palindromice”, dar nici la 
„pătrate”, „triunghiuri”, dar mai ales la limbajul 
„erotizat/sexualizat”. Aceştia consideră că doar prin 
astfel de modalităţi poţi exprima actul poetic, te poţi 
afirma. Dorinţa de a fi luaţi în seamă şi preţuiţi (în artă 
pare că nimic nu este mai rău decât să nu fii luat în 
seamă, zicea într-un eseu N. Prelipceanu), îi face să 
recurgă la diverse procedee: să-şi etaleze virtuţile 
sexuale, să folosească cuvinte scabroase, uitând că 
asemenea „experimente” au fost demult abandonate… 

Daniel Corbu îşi aşterne poemele cu o spontaneitate 
de invidiat, structura lor fiind vie, proaspătă, de o 
liricitate aparte în spaţiul românesc. Chiar dacă unii 
consideră că poezia sa se distinge printr-un „umor de 
înaltă calitate”, cum notează în citatul de pe coperta a 
patra poetul Ion Mircea: „… un umor de înaltă 
calitate”, „unul imanent propriei scriituri şi imposibil 
de separat de marca ei stilistică” (…), „Umorul de-a 
dreptul majestuos şi feeric (…) e consubstanţial cu 
tragismul veritabil şi abia reprimat”, am vrea să 
subliniem în volumul Poftiţi, domnule Kafka despre care 
încercăm să ne expunem părerile, mai ales un 
„tragism” amplificat de o notă puternică de 
„religiozitate”, dar şi susţinut de sentimentul 
„mioritic”. Poemele de felul acesta prevalează în 
volum, autorul lor demonstrând o cunoaştere 
profundă a Cărţii Sfinte, dar şi a Istoriei Religiilor în 
genere (Corabia îngheaţă, Drumul Damascului, Fratele 
Iuda, Cina de taină, Groapa cu lei, O fotografie a lui 
Dumnezeu, Evanghelia după Corbu…). Poemele sale sunt 
„procese verbale ale tuturor bătăliilor” purtate cu sine, 
încât autorul lor nu ştie de ce n-a refuzat niciodată 
„acest drum care seamănă cu pierzania”. Poetul trece 
prin viaţă „pregătit pentru o nouă înfrângere”, se 
dăruie total, rugându-se de milă pentru „cel care – 
aleargă din rană în rană”, pentru „cel agonic atins de 
durerea sticloasă a sinelui”. Zi de zi lucrează la 
„Corabia” poeziei sale, înfruntând „imperiul 
îndoielii”, încât acum poate repeta: „Poftiţi în Corabia 
cu şapte pânze / vântu-i prielnic şi depărtarea ne-
aşteaptă / iat-o cum luminează cu toate rănile sale!” / 
Dar oamenii întârziau să urce. / „Asta nu e o corabie 
ca toate corăbiile / ziceau încercând în mâini carcasa 
de litere / fierbinţi / asta e o corabie umplută cu 
lacrimi” (Corabia).

Personaj al propriilor poeme, Daniel Corbu îşi 
asumă suferinţa lumii („cineva poartă în palme loc 
pentru cuie”, zice în unul din poemele sale), este 
împovărat de dorul pentru pământul de sub pleoape, 
pe care n-a contenit să-l admire: „De ce m-ai născut de 
carne, mamă / când aş fi putut repeta piatra / când aş 
fi putut fi copac sau spumă de mare / şi suferinţa ar fi 
locuit departe de mine / şi n-aş fi simţit cum ne-
acoperă plânsul” (Intrarea în miracol). Poetul ne 
avertizează că „şi din dragoste se poate ucide”. De 
aceea, ne îndeamnă prin cuvintele mamei, „să purtăm 
peste Golgota din suflet Golgota de vorbe”: „Poartă-te 
frumos cu vechile înfrângeri / îmi spunea / între un 
vis şi altul întemniţat nu uita oglinzile / în care ţi-ai 
pierdut chipul…” (Via Carissima).

Poetul îşi centrează discursul pe două dimensiuni 
care se desfăşoară paralel: una religioasă şi alta lirică. 
De fapt, nu sunt tocmai paralele, deoarece ele se 
întrepătrund, uneori au puncte de tangenţă, de 
interferenţă, „luminând atât latura raţională, cât şi cea 
spiritual-sentimentală. Fiind aproape nelimitat, 
înţelesul religios ne transpune într-o lume a divinului, 
a transcendenţei, punctând un echilibru spiritual, o 
stare apropiată de sacral în care realul se contopeşte cu 
irealul. Este cu atât mai pilduitoare această stare de 
miracol astăzi când „poetul, cum notează în scurta 
prefaţă Daniel Corbu, a decăzut din rolul de sacerdot 
al cetăţii, de apostol al umanismului”. Dar poetul nu 
se lasă dominat de canoane. El şi le „prepară” pe ale 
sale şi le arată lumii „ca forme ale libertăţii”. Căci zice: 
„Fiind o formă de libertate canonică, menţinută în 
metafizic, poemele din cărţile mele pot fi citite ca 
impresii ale navetei între mine şi mine, între mine şi 
lume, între ideal şi realizabil…”. Această identificare, 
acest raport cu sine şi cu lumea îl îndeamnă la o 
înţelegere subtilă a stărilor provocate de singurătate, 
dar şi a celor aduse de „prăbuşirea temeiurilor”, de 
„risipirea” fiinţei. Poetul deschide „ferestrele” 
sufletului – să intre în el durerea, aerul întremător, 
oxigenul rugăciunilor către Domnul, transpunându-se 
într-un apărător al celor ce poartă în vene visarea, dar 
şi al celor ademeniţi de „crucile negre”: „Ocroteşte-i, 
Doamne, pe fumătorii de marijuana / pe cititorii în 
stele / pe beţivii din gări şi din porturi”; „Apără-i pe 
artiştii boemei, cei alunecaţi în alcooluri / şi nu te 
bucura când vezi cum li se chirceşte steaua / şi cum li 
se usucă trecutele glorii!”. „Apără-i, Doamne, pe 
rătăciţii în inima mea!” (Şah orb). Altădată poetul 
identifică anumite corelaţii dintre eroul liric şi starea 
divină, sau de cea de îndumnezeire, cum se întâmplă 
în poemul Drumul Damascului: „Vine un timp când 
armele şi trufia devin o povară / iar cuvintele nu-s 
niciodată de ajuns. / Cei ce bat tobele pentru tine şi 
înalţă surlele / nu ştiu că primesc de fiecare dată alt 
om. / Cum şi tu, Saule din Tars, fără a colinda gările 
văzduhului / pe când ţi se odihneau caii şi cămilele / 
şi slujitorii osteniţi / ai primit fulgerarea devenind alt 
om. / Aşa cum şi eu, Saule prigonitor, pe când mica şi 
marea istorie îşi zornăie înfundat / ruginitele lanţuri / 

izbesc fără voie cu picioru-n ţepuşă devenind Celălalt. 
/ Şi mereu Celălalt cu fiece poem Celălalt / până când 
poţi deveni o mie de Ceilalţi / care-au primit 
fulgerarea…”.

Daniel Corbu are, după cum am constatat, 
predilecţie (sau poate veneraţie) pentru limbajul 
sacral, de aceea sentimentalul se întrepătrunde cu 
raţionalul, cu contemplarea, cu incertitudinea, iar 
implicarea în existenţial îi sugerează note confesive. 
Personajul liric aflat mereu în pronaosul bisericii din 
suflet, „flăcăurit de speranţă”, se apropie cu temeinicie 
de problemele existenţiale, iar prin rugăciune câştigă 
noi dimensiuni ale simţirii, aceasta sugerând că 
infinitul, transcendenţa este în noi înşine. Poetul ştie 
să dea expresie şi semnificaţie trăirilor, gândurilor, 
sentimentelor, reflecţiilor, îndemnându-ne să ne 
apropiem de fenomenul religios. Mai ales astăzi când 
omul se apropie de divin, când individul se plasează 
în centrul propriei interogaţii, adică se gândeşte pe 
sine, se explică lui însuşi, mergând mai departe în 
descoperirea sinelui. Această reîntoarcere a 
religiosului, această revenire la principiile şi 
morfologia sacrului ne transpune într-o nouă 
experienţă umană, ne îndreaptă spre o deschidere din 
alte orizonturi a fiinţei, care tinde spre forme 
superioare de gândire şi simţire, spre absolut. Puţini 
sunt poeţii în creaţia cărora umanul şi religiosul are 
proprietatea de a descoperi  în interiorul fiinţei 
infinitul transcendenţei divine. Daniel Corbu trăieşte 
pe viu această experienţă, chiar dacă undeva în 
subconştient consideră că „poezia e haosul condamnat 
la visare”. „Sclav al metaforei”, poetul poartă ca pe o 
invizibilă torţă „blazonul de arhonte al cuvintelor”, iar 
căutarea de sine – idee care răzbate din întreg volumul 
Poftiţi, domnule Kafka! – este echivalată căutării de 
Dumnezeu. Acest act sacru de comuniune îl conduce 
pe poet la descoperirea de sine, dar mai ales îi 
amplifică forţele spirituale, capacitatea de dăruire 
aproapelui. Este, prin urmare, un grai al esenţelor, 
precum spune şi psalmistul: „adânc pe adânc 
cheamă”: „Oglinzilor nu le-am fost niciodată de-ajuns 
/ Iartă-mă, Patrie! / Uneori m-am gândit prea mult la 
mine / uneori te-am uitat. / Alteori sufletul meu 
lipăind pe pământ / prea departe pleca. Dar eu 
începusem să ştiu / că tot ce porneşte din sine / se 
întoarce la sine / Iartă-mă Patrie!”… (capitolul 
Oglinzile). Sau în capitolul Biblia de pâine: „…Ca o 
biblie de pâine Eminescu! / L-am primit cu sufletul 
tremurând l-am primit / cu toate lacrimile întregi / şi-
am înţeles că nici un testament / nu e mai important 
decât limba română / Până atunci eram o provincie 
tristă / până atunci nu ştiam nimic despre victoria 
verbelor / asupra adjectivelor. / Ca pe-o biblie de 
pâine pentru inimi fierbinţi l-am primit…”. Este un 
creştinism de esenţă cosmică, dar şi mioritică, 
totodată, o „înălţare în valoare” a cea ce trăieşte, 
gândeşte, făureşte. Poetul îngenunchează în faţa 
Creatorului, mulţumindu-i pentru fapta Lui: 
„Doamne, care-ai făcut atâtea minuni / şi n-ai 
întârziat naşterea mea vinovată / şi n-a deranjat 
lacrima mamei mele / cu şal fumuriu / învaţă-mă 
cum să mai umplem golul din noi / astupă-mi sufletul 
cu cerul de Voroneţ / cu Moldavă şi transilvană 
mireasmă / aici pe eminesciene locuri / unde copii se 
nasc şi unde răsturnaţi în trupurile lor / morţii au 
veşnic gura plină de iarbă…” (Simfonia întâia. Imperiala 
(Patria fără de sfârşit)). Sunt în acest poem de o 
tulburătoare forţă sugestivă nouă psalmi – nouă fapte 
de credinţă – de o sensibilitate şi o emanaţie cosmică. 
Adunaţi în inima poetului, psalmii respiră prin 
simţirea, durerea şi emoţia poetului („m-am 
considerat întotdeauna un locuitor al emoţiei”, 
notează poetul în În loc de pre-faţă), zidind prin el 
adevărul, înălţându-i spiritul şi creându-i un echilibru. 
Şi întâi de toate, în creaţie. Fiindcă sufletul lui nu-şi 
poate afla împlinirea decât în creaţie, în înălţarea 
edificiului său spiritual… Zice poetul: „Vine un timp 
când trebuie să alegi între visare şi faptă…”. Iar în 
poemul Călătoriile conchide: „Am îmbătrânit odată cu 
gândurile noastre de fericire / speranţele ne-au ţinut 
loc de aripi / am visat mult am tăcut mult am călătorit 
mult. / Din mine n-a rămas decât această singurătate 
/ care se-aşterne aproape fără voia mea pe foile 
albe…”. Parafrazându-l, mă adresez către Cel de Sus: 
ocroteşte-l, Doamne! Trimite-i şi pentru viitor această 
dulce, amară, binefăcătoare, durută singurătate. 
Pentru a ne bucura mai departe sufletul cu 
„spectacolul uimirii”, cu miracolul „dezgolirii de 
sine”… Nota în aceeaşi scurtă „pre-faţă”: „…Eu cred 
în poezie nu ca într-o profesiune, ci ca într-un miracol 
(…) nu cunosc întâlniri mai înalte, mai disperate, mai 
brutale şi mai serafice decât cele cu poezia. A scrie 
poezie: încă un mod de a te convinge că exişti…”.

Iulie 2010

Daniel Corbu: 
„Cred în poezie ca într-un miracol…”

Vlad ZBÂRCIOG
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În cursul abrupt al istoriei, schimbarea secolelor nu 
a rezultat neapărat într-o schimbare intempestivă a 
ideologiilor, acestea fiind rodul acumulărilor 
progresive de idei care se subsumează unor 
transformări de ordin interior, ce ţin de un timp 
subiectiv al fiinţei şi nu de curgerea exterioară a 
timpului obiectiv. Ca urmare, periodizarea literară nu 
se suprapune întotdeauna peste cea cronologică, după 
cum o sugerează şi realităţile secolului al XVIII-lea care, 
deşi este numit în întregime „Secolul luminilor”, nu îşi 
merită pe deplin această denumire decât în partea 
finală a devenirii sale. Astfel, din punct de vedere 
literar, anul 1700 nu marchează o graniţă intangibilă, 
clar delimitată între ceea ce s-a petrecut înainte şi ceea 
ce a urmat; de fapt, anul 1700 nu reprezintă nimic 
semnificativ prin raportare la cursul evenimentelor ce 
au relevanţă în istoria culturii. Nevoia de periodizare – 
care este justificată din dorinţa de a stabili o ordine, de a 
găsi repere concrete – a scos în evidenţă alţi ani ai acelui 
interval temporar, ani cu un ecou mult mai puternic în 
ceea ce priveşte sfera literelor şi evoluţia ideilor, în 
general. Astfel, Paul Hazard identifica o perioadă 
aparte între anii 1680 şi 1715, pusă sub pecetea a ceea ce 
criticul francez a numit „criza conştiinţei europene”. De 
altfel, 1715 (care reprezintă anul morţii lui Ludovic al 
XIV-lea) este considerat în mod frecvent punctul de 
răscruce a celor două epoci literare – cea clasică şi cea 
iluministă. Aceasta este însă din nou o exagerare pe 
care nevoia reperelor o induce, deoarece data în sine are 
o relevanţă sporită doar în spaţiul francez, fiind 
aproape nesemnificativă pentru istoria literară engleză, 
germană etc. Desigur, Franţa domina atunci destinele 
culturii europene însă nici această hegemonie 
spirituală, care se va dizolva treptat pe parcursul 
secolului, nu diminuează artificialitatea acestui indice, 
care este fixat unilateral. 

Pe de altă parte, Pierre Chaunu plasa Secolul 
luminilor în intervalul 1680-1770, afirmând că deşi 
Europa acelor vremuri pare o „Europă clasică bis”, îşi 
are totuşi „timpii săi tari” pe care autorul îi identifică 
printr-o divizare cronologică: 1680-1715 (se preiau aici 
reperele stabilite de Paul Hazard) şi 1730-1770 – un 
interval marcat de ceea ce este numit „Vital 
Revolution”, prin care Europa „inventează oameni, 
într-un ritm care aproape pretutindeni le dublează 
numărul în cursul a două generaţii”, precizarea 
referindu-se atât la creşterea condiţiilor de trai şi 
creşterea demografică, precum şi la dezvoltarea 
culturală. Cu toate acestea, autorul însuşi recunoaşte că 
apelul la cifre rotunde s-a făcut din necesităţi de ordin 
practic, deoarece realitatea avută în vedere este una 
greu delimitabilă, un „timp al suprapunerilor” în care 
diversele tendinţe culturale (barocul, clasicismul, 
luminile) „se îngrămădesc parcă una într-alta în chip 
necesar.” 

În această ordine de idei, mai precaut ar fi poate să 
afirmăm pur şi simplu că graniţele dintre cele două 
mari epoci (clasică şi iluministă) sunt extrem de fluide, 
fiind aproape imposibil de a stabili cu exactitate liniile 
de contur care le despart. Această situaţie neclară se 
datorează parţial şi faptului că iluminismul – din punct 
de vedere literar şi chiar filosofic – nu se naşte polemic 
faţă de trecutul apropiat. Relaţia cu clasicismul anterior 
nu este una de ostilitate şi ca urmare nu implică o 
ruptură brutală, ci vizează mai mult o trecere care, ca 
orice trecere, presupune o anumită continuitate. De aici 
eterogenia accentuată a secolului al XVIII-lea, lipsa de 
unitate prin raportare la imaginea de ansamblu pe care 
o oferă. Totodată, nevoia unei revizuiri a denumirii 
mult prea generoase (după cum am mai sugerat) de 
„secol al luminilor”, aşa cum o realizează Romul 
Munteanu în studiul său despre cultura europeană a 
acestei perioade. În urma analizării tabloului pestriţ al 
începutului de veac, autorul propune sintagma de 
„epocă a luminilor”, pentru a evita suprapunerea peste 
întreaga desfăşurare cronologică a secolului al XVIII-

lea care debutează sub auspiciile încă destul de 
pregnante ale ideologiei clasice. 

De fapt, prelungirea clasicismului peste graniţele 
secolului său, nu trebuie privită drept o anormalitate 
având în vedere forţa principiilor impuse care 
răspundeau unei coagulări ideologice aproape fără 
precedent şi care au generat o serie de capodopere 
incontestabile. Un curent de o asemenea amploare care 
a reuşit, mai ales, să fructifice la un nivel superior 
noţiunile propuse, demonstrând, astfel, pe deplin 
fertilitatea acestora, nu putea să se stingă brusc, fără a 
lăsa moştenitori spirituali, fără a da naştere la 
ramificaţii multiple. În acest context, şubrezirea 
parţială pe care a produs-o Disputa dintre Antici şi 
Moderni nu a rezultat într-o prăbuşire definitivă a 
edificiului clasic, ci doar într-o liberalizare a doctrinei, 
care va deschide treptat, nu brusc, drumul către alte 
orizonturi. De altfel, simplificând oarecum lucrurile, s-
ar putea afirma că Europei i-a trebuit aproape un secol 
pentru a se desprinde de fascinaţia exercitată de 
clasicism şi pentru a intra sub semnul unei alte zodii 
spirituale şi anume cea a romantismului. E vorba, aici, 
despre marile culturi occidentale, căci aşa cum vom 
demonstra într-un capitol ulterior, ţările estice vor mai 
prelucra elemente ale clasicismului şi în secolul al XIX-
lea.

Analiza începuturilor clasice ale secolului al XVIII-
lea dezvăluie o realitate complexă, marcată de 
varietatea raporturilor pe care Franţa – ca generatoare a 
puternicei ideologii a epocii precedente – le stabileşte 
cu restul Europei. Prestigiul culturii franceze era uriaş, 
reducând la dimensiuni liliputane eforturile celorlalte 
naţiuni care, în majoritatea lor, îşi conştientizau acut 
inferioritatea. Astfel, în dorinţa reducerii la minim a 
decalajului creat, Franţei i se atribuie statutul de model, 
generând un fenomen al imitaţiei care se multiplică 
nuanţat în funcţie de individualităţile naţionale ale 
celorlalte popoare. „Rar privilegiu al unei ţări care, 
deodată, reglează şi inspiră; reprezentând în acelaşi 
timp stabilitatea care linişteşte şi mişcarea care este 
viaţă” afirma Paul Hazard remarcând, totodată, şi 
impunerea limbii franceze ca instrument de dispersare 
a culturii care cucerise paşnic, dar fără drept de apel, 
restul Europei: „Era vremea când până la malurile 
Nevei franceza se scria ca la Versailles; în care mulţi 
autori în loc de idiomul natal, preferau pe cel al graţiilor 
şi al filosofiei, care le permitea să fie citiţi în toate ţările.” 
Aşadar, atât admiraţia cât şi pragmatismul a dus la 
subsumarea voluntară la principiile şi limba culturii 
franceze. 

Cu alte cuvinte, în termenii lui Eugen Lovinescu, are 
loc acum o „mutaţie a valorilor estetice”, concretizată 
prin adaptarea la spiritul veacului, coagulat în liniile 
directoare ale civilizaţiei franceze. Naţiunile Europei 
pulsează în ritmul unui sincronism dat de prelungirile 
clasicismului şi, mai ales, subordonat dorinţei ardente 
de prelucrare a acestuia în termeni proprii pentru a 
asigura scoaterea din marginalitate. Este un efort care 
duce, în final, la diferenţiere, după cum sugera acelaşi 
Lovinescu, atrăgând atenţia că „prezenţa unei 
sensibilităţi cu note comune nu presupune şi o egalitate 
de talent” şi accentuând, totodată, ideea manifestării 
notelor individuale, care generează o multiplicare a 
întregului. Aşadar, prin raportare la teoria criticului 
român, se poate surprinde la începutul secolului al 
XVIII-lea o sincronizare cu modelul francez în două 
etape – prin imitaţie şi apoi adaptare. Imitaţia se face 
brusc, printr-o preluare a formulei clasice în stadiul ei 
final, în totalitatea, integralitatea ei (suprimându-se, 
astfel, întreg parcursul evolutiv care a dus la crearea 
acesteia), pentru ca apoi să se realizeze procesul de 
adaptare: „Mecanismul oricărei imitaţii [...] se 
descompune în două elemente esenţiale: în 
transplantarea integrală a invenţiei şi apoi prin 
prelucrarea ei prin adaptări succesive la spiritul rasei.”

În acest sens, încercările de adaptare sau chiar 
impunere a clasicismului în culturile europene ale 
veacului nu trebuie privite drept declaraţii servile de 
supunere, ci drept impulsuri necesare pentru 
dezvoltarea particularizată a fiecăreia dintre ele, după 
cum afirma într-un mod extrem de clar şi de 
convingător Paul Hazard: „Nu există nici o ţară dintre 
acelea pe care le-am analizat, nici una care să nu fi vrut 

mai întâi să-şi asigure existenţa individuală; nici una 
care să nu fi apreciat stimulentul gândirii şi formei 
franceze altfel decât ca un mijloc de care urma să se 
servească provizoriu, pentru a deveni mai deplin ea 
însăşi, nici una care să nu se fi supus unei hegemonii 
intelectuale, decât pentru a se elibera.” 

Asumarea modelului francez s-a făcut într-o 
manieră conştientă, dovadă fiind numeroasele poetici 
care reiau principiile atât de clar exprimate de Boileau. 
Dintre acestea, mai importante ar fi Eseul asupra criticii a 
lui Alexander Pope, Despre poezia italiană desăvârşită, 
scrisă de Ludovico Antonio Muratori, Încercare a unei 
arte poetice critice a lui Johann Cristoph Gottsched sau 
Poetica lui Ignacio de Luzán. Aceste texte reprezintă 
punctul central al neoclasicismelor literare care au 
marcat debutul secolului al XVIII-lea. Importanţa lor 
rezidă, mai ales, în faptul de a fi coagulat aspiraţiile 
către idealul de perfecţiune pe care-l propunea 
clasicismul, dar şi în ilustrarea dorinţei de depăşire a 
provincialismului cultural. De aceea, în ciuda 
numeroaselor minusuri pe care le au şi, mai ales, în 
ciuda faptului că la o privire superficială ar putea fi 
judecate drept manifestări epigonice, tratatele unui 
Gottshed, Luzán, Muratori sau Pope merită a fi luate-n 
seamă pentru a oferi o imagine de ansamblu a ceea ce a 
reprezentat gândirea literară a începutului de secol al 
XVIII-lea. 

De altfel, formatul acestor texte, care presupunea o 
etalare dogmatică a unor principii corespunde întru 
totul unei perioade oarecum aride, din punct de vedere 
literar, în care talentul se refugiază preponderent în 
proză, o proză care, la fel cu epoca din care se naşte, este 
una a ideilor. D'Alembert afirma într-un moment 
contemporan acelor evoluţii spirituale că „epocii în care 
trăim îi place să se autodenumească epocă a filosofiei”, 
evidenţiind, astfel, plasarea conştientizată şi asumată 
sub semnul gândirii, care capătă consistenţă în 
numeroase tratate şi eseuri. Hume, Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Kant şi atâtea alte nume ilustre vin să 
întregească o listă care atestă pe deplin această 
voluptate a teoretizărilor care marchează secolul al 
XVIII-lea. În acelaşi spirit, după cum am mai sugerat, 
sfera literară îşi reordonează mecanismele, ducând la 
crearea unui nou domeniu – cel al criticii. Aceasta este 
scoasă din marginalitate, nu mai este un simplu 
apendice al creaţiei, ci devine creaţie propriu-zisă, 
deţinând, în acest sens, o dublă îndreptăţire – ideatică şi 
artistică. Forţa pe care o capătă acum direcţia critică este 
dată şi de personalităţile de prim rang care conferă 
genialitate observaţiilor făcute – Alexander Pope, 
Voltaire, Lessing, Samuel Johnson. Paul Hazard sugera 
chiar, printr-o hiperbolizare a meritelor acestora, că este 
perioada în care s-au manifestat „cei mai mari critici 
care au existat vreodată” 

Însă reuşita lor nu ar fi fost atât de deplină, dacă nu 
ar fi existat exemplul lui Boileau, despre care s-a afirmat 
că a ridicat estetica „la rangul unei ştiinţe riguroase, 
situând în locul postulatelor abstracte, realizarea 
concretă şi expunerea ştiinţifică.” Prestigiul imens al 
personalităţii autorului francez şi a operei sale a 
funcţionat, la fel ca şi clasicismul în sine, într-o dublă 
direcţie – prin crearea de epigoni, dar şi prin 
impulsionarea fertilă a urmaşilor. Admiraţia unui 
model va genera, într-un final, un alt model. Aşa după 
cum Horaţiu, Longinus sau Aristotel l-au generat pe 
Boileau şi acesta, la rândul său, a generat pe Pope (cel 
din Eseul asupra criticii), Gottsched, Muratori etc. 

Principala moştenire pe care a transmis-o Boileau 
nu a fost însă setul de principii propriu-zise ale 
clasicismului – pe care nu le-a inventat el –, ci 
capacitatea formidabilă şi atât de necesară de a coagula 
aceste principii într-o formulă axiomatică de o putere 
extraordinară, după cum o demonstrează fascinaţia 
înrobitoare pe care a produs-o Arta sa poetică. Astfel, 
principala lecţie a „legislatorului Parnasului” a vizat 
maniera în care este posibil, cu eleganţă, cu aparentă 
uşurinţă, să unifici punctele unei ideologii, scoţând-o 
din carapacea ei aparent sterilă şi dându-i strălucire şi, 
implicit, forţă. Această calitate îi este recunoscută chiar 
şi de către analiştii mai aspri ai operei sale cum este, de 
exemplu, Philippe van Tieghem: „Boileau este un 
vulgarizator al ştiinţei critice, pe care a simplificat-o şi a 
deformat-o adesea, dar meritul lui incontestabil e de a fi 

O viziune de ansamblu asupra 
dimensiunii clasice a secolului 
al XVIII-lea
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turnat principiile acestei ştiinţe în versuri de neuitat 
prin fermitatea şi exactitatea lor.” A transpune 
elementele de teorie literară în versuri nu era, desigur, o 
noutate, raportându-ne la faimoasa Epistolă către Pisoni 
a lui Horaţiu, dar aceasta nu presupune o diminuare a 
talentului scriitorului francez, care nu poate fi 
considerat epigon al înaintaşului său latin. 

Prin readucerea în prim plan a versificării unor 
concepte, Boileau  deschide apetitul pentru 
transpunerea în manieră artistică a ideilor care va 
atinge un alt punct culminant, prin textul lui Pope – 
Eseu asupra criticii. 

Clasicismul şi-a găsit aşadar în Boileau cel mai 
fermecător şi rodnic instrument de propagare a dogmei 
sale, sădind, dincolo de orice, dorinţa de ordine, 
înţeleasă ca normare a creaţiei artistice. Principiul de 
bază de la care porneşte această imperioasă nevoie de 
structurare este că „aşa cum există legi de nezdruncinat 
şi universale ale naturii, tot aşa trebuie să existe astfel de 
legi, de acelaşi rang şi având aceeaşi demnitate, şi 
pentru <<imitarea naturii>>” Plăcerea de a legifera a 
reprezentat o ispită mult prea mare pentru a nu i se da 
curs. În acest sens, toţi urmaşii lui  Boileau, ca şi Boileau 
însuşi, de altfel, au căzut de multe ori în păcatul 
orgoliului, subsumându-şi discursurile unei tonalităţi 
atotştiutoare, ipostaziindu-se în deţinătorii  
adevărurilor artistice esenţiale şi ducând astfel la 
crearea unor texte ce ţin mai mult de critica normativă 
decât de cea descriptivă. Pe de altă parte, această 
postură omniscientă este necesară pentru că impunerea 
unor principii nu se poate face cu sfială, ci cu forţa unor 
convingeri de nezdruncinat. 

Moştenitorii spirituali ai lui Boileau vor scrie, 
aşadar, texte prin care să încerce normarea propriilor 
literaturi, pe care le voiau la fel de valoroase precum cea 
franceză. Şi cum reţeta succesului galic a însemnat la 
acea dată setul de precepte clasice, s-a încercat prin 
numeroasele poetici ale începutului de secol al XVIII-
lea impunerea acestora în spaţii culturale diferite. Cu 
toate eforturile autorilor, însă, nici una din naţiunile 
Europei acelei vremi nu a putut repeta miracolul 
francez al secolului al XVII-lea. S-au căutat îndelug 
cauzele acestei imposibilităţi de a genera un fenomen 
similar, ajungându-se la o multitudine de explicaţii.

Vom începe prin a o discuta pe cea oferită de Henri 
Peyre în lucrarea sa extrem de valoroasă Qu'est-ce que le 
classicisme? în care autorul argumentează, într-o 
manieră convingătoare, că formula clasicismului este o 
„marcă” naţională franceză, care s-a născut prin 
concursul unor împrejurări unice, ce ţin nu numai de 
particularităţile culturale ale acelui timp şi spaţiu, ci şi 
de un anumit context socio-politic care a favorizat 
coagularea deplină atât în planul ideilor cât şi în planul 
creaţiilor artistice a coordonatelor acestui curent. Din 
acest punct de vedere, clasicismul epocii lui Ludovic al 
XIV-lea este singurul veritabil. Restul experienţelor 
estetice nu sunt decât nuanţări şi aplicări, improprii 
uneori, la realităţi mult prea diferite de cea franceză. 

Înţeles drept rodul exclusiv al unui moment 
favorabil al istoriei, clasicismul francez nu mai avea 
cum să fie repetat în aceleaşi coordonate şi mai ales cu 
aceleaşi rezultate. Cu alte cuvinte, Franţa propunea la 
sfârşitul secolului al XVII-lea o formulă estetică 
irepetabilă, dar care, tentând prin apropierea 
miraculoasă de perfecţiune, a indus totuşi credinţa 
contrară, a repetabilităţii ei. Sub imperiul acestei 
dorinţe s-au născut neoclasicismele – variante impure 
ale originalului. Observând lipsa acestora de coagulare 
precum şi forţa lor redusă în a genera capodopere, se 
poate pune întrebarea în ce măsură modelul clasic, ca 
model importat, nu este unul steril? Atât de rodnic şi de 
luminos în plan intern, clasicismul pare a păli în 
momentul în care este transferat în alte teritorii 
culturale decât cel francez. Explicaţia nu este însă legată 
doar de dimensiunea spaţială, ci şi de cea temporală, 
după cum sugera acelaşi Henri Peyre, atrăgând atenţia 
că o epocă clasică vine după un şir nesfârşit de 
acumulări de materiale numeroase, dar informe. Din 
această zestre bogată, dar confuză, artiştii clasici 
operează potrivit procedeului lor preferat – alegerea, în 
sensul unei reduceri purificatoare la esenţe. Ca urmare, 
clasicismul nu trebuie privit drept o apariţie bruscă, ci 
drept produsul final al unei evoluţii treptate, implicând 

ideea deplinătăţii. Este ceea ce sugerează şi T.S. Eliot în 
cuvântarea sa Ce este un clasic? identificând drept 
condiţii ale clasicităţii maturitatea de gândire, a 
moravurilor, a limbii, alături de desăvârşirea unui stil 
comun şi a caracterului de universalitate. Criticul făcea 
în acest sens diferenţierea între clasicul relativ, raportat 
doar la un context naţional şi clasicul absolut, care 
presupune o consacrare la nivel universal. 

În termenii acestei dihotomii, se poate afirma, astfel, 
că fenomenul clasic francez stă sub semnul 
absolutismului, în vreme ce restul neoclasicismelor, 
care corespund mai ales începutului de secol al XVIII-
lea, sunt doar manifestări relative. Aceasta, însă, nu le 
face mai puţin interesante, fiind, mai presus de toate, 
mărcile unor timpi de răscruce. 

Revenind la ideea maturităţii pe care o presupune 
clasicismul francez, aceasta conţine, la fel ca şi în natură, 
germenii morţii, ai distrugerii. Într-un anumit fel, epoca 
lui Ludovic al XIV-lea părea să fi epuizat prin 
valorificare la maxim, toate resursele literare ale 
timpului sau altfel privit, părea să fi creat la standarde 
atât de înalte încât a făcut aproape imposibilă atingerea 
acestora. Edgar Papu afirma, în acest sens, că 
„perfecţiunea este perenă, dar nu fecundă. Ea nu poate 
prolifera decât epigoni.” Sentinţa pare dură prin 
absolutizare însă autorul român nu este singurul care 
gândeşte în acest fel, Paul Hazard şi Henri Peyre 
afirmând acelaşi lucru, termenul folosit de aceştia din 
urmă fiind însă cel de pseudo-clasicism. Astfel, ideea 
comună pe care o putem desprinde este că ceea ce 
putuse fi creat prin regulile impuse de clasicism, fusese 
deja creat cu asupra de măsură. De aici încolo nu putea 
urma decât epigonismul sau mimări lipsite de 
autenticitate, în măsura în care nu există drum mai 
departe de vârf. Acesta este, până la urmă, destinul 
tragic al scriitorilor secolului al XVIII-lea care au avut 
de înfruntat giganticele umbre ale clasicilor francezi, 
aruncând literatura într-o stare de letargie, din care abia 
zguduirile romantismului o vor trezi. Se scriau cărţi în 
continuare, mult mai multe decât în secolul anterior, se 
compuneau în continuare tragedii, fabule, comedii, dar 
toate doar în maniera lui Racine,  La Fontaine sau 
Molière şi nici una care să se ridice la acea valoare: „... o 
febră înlocuise calmul de până atunci, se năşteau şi 
dispăreau sute de cărţi, care nu valorau nici măcar 
preţul coperţilor cu care erau înfrumuseţate. În aşa fel 
încât există tentaţia de a nu înregistra, constatând 
această prelungire a trecutului, decât o amplă eroare şi 
un imens deşeu.” 

Astfel, pentru a răspunde într-o manieră mai 
sintetică la întrebarea pusă anterior cu privire la 
sterilitatea modelului clasic francez, răspunsul ar fi 
unul afirmativ, cu singura precizare, totuşi, că această 
infertilitate se aplică domeniului strict al creaţiilor 
literare şi cu precădere speciilor pe care epoca lui 
Ludovic al XIV-lea le dusese la perfecţiune. Astfel că o 
specie precum cea a romanului a înregistrat totuşi o 
evoluţie, fiind eliberată de raportarea la exemple, după 
cum o demonstrează nume precum Daniel Defoe, 
Henry Fielding etc. De asemenea, nuanţări se impun şi 
în ceea ce priveşte domeniul artelor poetice şi a 
tratatelor de acest gen, care par să înflorească ducând, 
după cum am mai afirmat, la autonomizarea actului 
critic. Desigur, Pope, Gottsched, Luzán, Muratori nu 
sunt Boileau, dar aşa cum o vor arăta subcapitolele 
următoare dedicate fiecăruia dintre aceşti autori, 
eforturile lor nu au fost inutile, chiar dacă nu au creat 
nicăieri un al doilea clasicism pe deplin închegat.

În acest sens, se observă o anumită ruptură între 
intenţiile teoretice şi realitatea literară a începutului de 
secol al XVIII-lea, producându-se acum o inversare a 
raporturilor dintre artele poetice şi literatura propriu-
zisă faţă de ceea ce se întâmplase în plină epocă clasică. 
Aceasta deoarece Boileau, după cum deja am sugerat 
anterior, reprezintă o încununare a clasicismului, arta 
sa poetică valorifică principii deja cunoscute şi aplicate, 
pe când în celelalte culturi, autorii poeticelor îşi asumă 
rolul unor deschizători de drumuri, încercând 
desţelenirea unor terenuri ce nu mai fuseseră cultivate 
în această direcţie. Boileau vine în urma recoltei, ceilalţi 
teoreticieni abia încearcă să planteze seminţele. Din 
acest punct de vedere, se poate afirma că abia artele 
poetice care au urmat textului lui Boileau s-au 

subsumat pe deplin unui caracter normativ. 
Majoritatea acestora nu au rodit însă datorită unei 
duble discrepanţe – atât dintre spiritul clasic şi spiritul 
diverselor naţiuni la care s-a încercat acomodarea 
acestuia, cât şi dintre spiritul clasic şi spiritul veacului, 
care începuse deja rotirea lentă, dar sigură, către alte 
orizonturi. În ceea ce priveşte ultimul aspect, 
începuturile secolului al XVIII-lea şi, poate întregul 
parcurs al acestuia, oferă un paradox neaşteptat prin 
contrastul stabilit între evoluţia şi revoluţia uimitoare 
din domeniul ştiinţelor, al filosofiei, al structurării 
politico-sociale şi inerţia care domina sfera literaturii. 
Un astfel de dezacord ar putea reprezenta o explicaţie a 
impurităţii neoclasicismelor şi a incapacităţii adepţilor 
de a reconstitui formula franceză, în măsura în care ne 
raportăm şi la ceea ce afirmase Henri Peyre cu privire la 
una din condiţiile realizării atât de unitare a 
clasicismului francez şi anume concordanţa totală 
dintre creatori şi public. În societatea patronată de 
„regele soare” se materializase pe deplin o unitate a 
gustului care a însemnat că autorii şi cititorii lor erau 
animaţi de aceleaşi idealuri, preţuiau aceleaşi reguli şi 
simţeau nevoia aceloraşi subiecte. Publicul era unul 
format din connaisseurs, devenind astfel un public 
informat şi dificil care a avut un rol semnificativ în 
perfecţionarea creaţiei artistice. Or începând cu secolul 
al XVIII-lea sincronizarea autori – public nu s-a mai 
produs, întrucât acesta din urmă, influenţat de 
schimbările din toate celelalte domenii, intrase deja în 
zodia unui alt timp literar. 

În această ordine de idei, se poate afirma că toate 
încercările ulterioare de a adapta modelul clasic s-au 
subscris din nefericire unei anumite artificialităţi, dată 
de faptul că nu s-au născut dintr-o evoluţie firească, ci 
au fost mai mult impuse. „Clasicismul era un suflet, o 
voinţă, pseudoclasicismul este o formulă” afirma Paul 
Hazard, accentuând obsesia normării sub auspiciile 
căreia debutează secolul al XVIII-lea. Este o obsesie 
concretizată, după cum am mai văzut, într-o serie 
impresionantă de tratate care par să se înscrie într-o 
„întrecere a poeticilor”, desfăşurată pe fundalul unei 
„contagiuni intelectuale”, care s-a dovedit a fi deosebit 
de fertilă. De altfel, Europa acelui moment se deschidea 
prin toate mecanismele sale schimbului de idei. Se 
călătorea mai mult, se traducea mai mult, facilitându-
se, astfel, un anumit comerţ ideologic care a dus la 
legarea unor punţi spirituale ce aveau să coaguleze 
comunitatea europeană şi s-o propulseze înainte. Nu 
trebuie ignorată, în acest context, febra corespondenţei, 
care a adus un imens beneficiu dezvoltării intelectuale. 
Scrisorile atingeau uneori calităţile unor creaţii literare, 
fiind citite şi comentate în saloanele vremii, dar, mai 
presus de aceasta, reprezentau instrumente pentru 
desfăşurarea polemică a ideilor şi pentru exprimarea 
nestigherită a unor teoretizări în domenii din cele mai 
diverse. 

Acest flux epistolar care impune constituirea unui 
gen aparte, ridicându-se cu mult, atât prin stil cât şi prin 
conţinut, deasupra unui schimb de banalităţi cotidiene, 
este rodul, dar şi una din sursele acestei efervescenţe 
intelectuale aparte despre care am menţionat. 

Neoclasicismele secolului al XVIII-lea trebuie 
privite din acest punct de vedere mai mult ca 
materializări teoretice, întrucât la nivel practic, acestea 
nu au produs capodopere şi nici nu au deviat decisiv 
cursul literaturii de care aparţineau. În toată Europa 
acestea au fost aşadar formule cerebrale, impuse prin 
prisma dorinţei pragmatice de reconstruire a 
miracolului francez, aşa cum observa Paul Hazard: 
„Persistenţa clasicismului [...] nu provine numai din 
forţa fatală a modelelor ilustre, din strălucirea 
aureolelor, din lenea oamenilor care tind să reînceapă 
ceea ce a reuşit odată; ea implică o logică, o 
complicitate, un consimţământ. Ea este o rezultantă a 
ordinii pe care raţiunea o descoperea în tot ceea ce s-a 
creat”. Cu alte cuvinte, reminiscenţele clasice n-au fost 
întreţinute doar inconştient, ci şi în mod asumat, după 
cum o sugerează multitudinea textelor cu un caracter 
teoretic, programatic. Astfel, neoclasicismele secolului 
al XVIII-lea reprezintă, de fapt, poeticile secolului al 
XVIII-lea – acele poetici care preiau, adaptează şi 
prelucrează modelul francez, doar pentru a încerca să-i 
provoace renaşterea în hainele noi şi individualizate ale 
fiecărei culturi europene în parte.
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orice moment (deci de dominaţia factorului 
„întâmplare”). În teoria lumilor posibile, avem de-a 
face cu o lume contingentă adică ne-necesară. Aceasta 
conferă diversitate atât istoriei sau diegezei (adică 
firului narativ, care conţine mişcări “naturale”, dar 
nu arbitrare), cît şi cadrului, de ce nu şi personajelor 
cu personalităţi bine conturate, dar imprevizibile în 
privinţa comportamentului. În fantastic, „efectul de 
real” este înlocuit cu anamorfozele, transformări 
stranii, incluse într-o topologie şi, de ce nu, o 
geografie a fantasticului (Jurgis Baltrusaitis, 
Anamorfoze, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, pp. 
35 sqq.).

 Science fictionul adaugă la geografiile terestre – 
ale realului sau ale imaginarului – noi sisteme 
planetare sau cosmice constituite pe baza unor 
„efecte de real” destul de banale: terraformare, 
echilibru pradă-prădător, viteza luminii ca viteză-
limită în univers etc., deci este un factor de legătură 
între „realismul ştiinţific” şi cel „artistic”.

Două anticipaţii 
(previziuni) realizate

Virgil V. SCURTU

Motto: Nimic nu e mai trist decât moartea unei 
himere

Tycho Brahe a murit relativ „tânăr”, la numai 55 
de ani, în urma unei complicaţii infecţioase (după 
un banchet!). Pe patul de moarte, în timpul delirului 
provocat de febră, ar fi spus, de mai multe ori, cam 
următoarele: „de nu aş fi trăit în zadar!”. Se gândea, 
probabil, la valorificarea muncii sale de o viaţă, de 
obseravtor asiduu, ceea ce Kepler, urmaşul său, a 
făcut cu prisosinţă. 

Şi eu mă întreb, deseori, dacă cei peste 50 de ani 
consacraţi astronomiei nu au fost irosiţi în zadar. 
Dar iată că o „speranţă” apare la orizont  aici nu e 
vorba de dodoloaţa, speranţa noastră dintr-un 
material anterior... De când mă ocup de astronomie, 
de prin anul 1955, văzând schema sistemului solar, 
am fost intrigat de orbita lui Pluton, cu totul 
deosebită de celelalte... Am avut dubii, vorba lui 
Descartes, dar nu argumente. Acestea au început să 
apară în timp. O carte despre descoperirea planetei 
„X” a lui Percival Lowell, scrisă de Toni Simon 
(1962) şi apoi splendida monografie consacrată lui 
Pluton de către J. A. White (1980) m-au determinat 
să iau atitudine. De altfel, chiar în anul 1972 am 
publicat o „reacţie” în revista „Cronica”, în care 
arătam că nu numai că nu este planeta a zecea, dar 
îmi exprimam dubii şi în legătură cu calitatea de 
planetă mare a lui Pluton.

Acelasi lucru l-am facut, în aceeasi revista, în 
anul 1978, provocat de alte elucubratii... Apoi, în 
cartile mele, Humbug? OZN sub reflectorul stiintei 
(Editura Junimea, Iasi, 1984) si În cautarea astrilor 
(1986) am sustinut aceeasi idee: nu exista planeta X, 
iar Pluton nu e o planeta veritabila. Apoi, dupa anul 
2000, având la dispozitie paginile revistei scolare 
„Pasi spre infinit”, al carui colaborator fervent am 
devenit (din nr. 2) am început o campanie în acest 
sens. Dar receptarea s-a dovedit precara.

Abia terminasem un serial din cinci episoade 
despre inexistenţa planetei X, considerată „o himeră 

literaturile imaginarului

După cum am văzut, prezentul este investit cu 
atributul existenţei, dar acest atribut nu se transferă 

automat asupra trecutului şi viitorului. Dacă nu 
concepem existenţa ca un tot coextensibil cu ceea ce 
cunoaştem deja, nu vom putea include în existenţă 

ceea ce cunoaştem deja. Din acelaşi motiv nu-i vom 
putea asocia existenţei viitorul dacă nu vom admite 

că existenţa nu are dificultăţi de cuprindere a 
viitorului în afară de cele strict legate de calitatea 

percepţiei şi inteligenţei umane. Deci existenţa 
„curge” şi în aval, şi în amonte – şi spre trecut, şi 
spre viitor. Nu numai spre trecutul apropiat, ci şi 
spre cel îndepărtat. Împreună cu „a fost cîndva” 

trebuie să spunem, în numele existenţei, 
„întotdeauna”. În privinţa viitorului, „cândva” 

devine, pe teritoriul existenţei, „pururea”.
O ultimă problemă este cea a infinităţii spaţiului 

sau timpului – problemă care pare să depindă tot de 
arbitrariul reprezentării. Jorgé Luis Borges nu se 
sfieşte să recurgă la Sextus Empiricus, în ale cărui 
Schiţe pyrroniene se pot citi mai multe demonstraţii 
negatoare (secvenţa III, 136-150, în: Sextus 
Empiricus, Opere filosofice, vol. I, traducere de Aram 
M. Frenkian, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, 
pp. 142-144).

Iată o aporie (o dificutate problematică), bazată pe 
faptul că trecutul nu mai există iar viitorul nu există 
încă. Sextus Empiricus ia în discuţie tripartiţia 
timpului sau ceea ce numim îndeobşte timp 
gramatical cu cele trei stadii, trecutul, prezentul şi 
viitorul. O putem cuprinde sub forma unei teoreme. 

Teoremă. Timpul nu are trecut, prezent şi 
viitor. 

Demonstraţie. Presupunem că timpul este 
divizibil şi gramatical (are trecut, prezent, viitor). 
Există prezentul. Atunci trecutul nu mai este iar 
viitorul abia urmează să fie, deci nu este încă. 
Rămâne prezentul, care este indivizibil. Din 
presupunerea că timpul este divizibil şi gramatical, 
am ajuns la o contradicţie.

Dar dacă timpul ar fi indivizibil ar mai 
adăposti schimbările pe care lucrurile le suferă? 
Timpul trece şi spaţiul rămâne. Primul este 
unidimensional şi cel de-al doilea, tridimensional în 
continuumul spaţio-temporal Minkovski. Primul 
adăposteşte o asimetrie fundamentală („săgeata 
timpului”) iar cel de-al doilea poate fi completat 
prin puncte simetrice faţă de o axă. 

Existenţa poate fi un loc privilegiat pentru 
fiinţa umană sau un interval fast: ea poate suspenda 
ameninţarea timpului sau a spaţiului. Însă trebuie să 
recunoaştem că şi anumite animale întâmpină 
viitorul cu comportamente inteligente legate de 
utilizarea resurselor. Câinele îşi îngroapă osul, câtă 
vreme tigrul este nevoit să-şi devore întreaga pradă 
dacă nu mai are „concurenţă”. Altfel, carnea s-ar 
împuţi. Există argumente serioase în favoarea ideii 
că omul este singura fiinţă „gramaticală”, adică 
dotată cu viitor: celelalte animale au numai trecut şi 
prezent (Thomas Sebeok, Jocul cu fantasme. Semiotică 
şi antropologie, traducere de Mariana Neţ, Editura 
All, Bucureşti, 2002, pp. 35-70). 

În cadrul acestui acces privilegiat, rapiditatea 
percepţiei spaţiului şi vitezei este de apreciat, ceea 
ce înseamnă că spiritul asigură şi percepţia timpului, 
deoarece timp = spaţiu / viteză, conform unei 
binecunoscute formule a mecanicii. Dimpotrivă, 
corpul, dotat cu cele cinci simţuri clasice se situează 
destul de departe de percepţia timpului. Corpul 
introduce, sub forma „robotului biologic”, cele trei 
dimensiuni ale spaţiului, dar numai mintea o 
introduce pe cea de-a patra (care ne ajută în 
reprezentarea continuumului spaţio-temporal).

De altfel, percepţia timpului fizic pare, la o primă 
analiză, mult mai abstractă decât percepţia spaţiului. 
Fizica lui Aristotel se situează, de fapt, în anticamera 
metafizicii, urmărind să elucideze aporiile lui Zenon 
în privinţa continuumului spaţio-temporal şi 
teoretizând, alături de spaţiu şi de timp, conceptul 
de vid, util oricărei teorii (Aristotel, Fizica, traducere 
de N. I. Barbu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 
97 sqq.). 

„Efectul de real” este legat în beletristică de 
posibilitatea schimbării nelimitate a scenariului în 

a astronomiei matematice”, că o elevă, atunci 
redactor-şef adjunct la revista respectivă, se trezeşte 
afirmând că, iată, planeta X a fost descoperită şi a 
primit numele Quauar. Eroarea provenea de la 
„amicul” Harald Alexandrescu care, culmea ironiei, 
debuta în articolul săi (tot în faimosul nr. 8) cu o frază 
care conţine două erori crase. O cităm din nou, 
pentru neantizare: „Cu toţii ştim, când în anul 1930 
americanul Clyde Tombaugh descoperea în marele 
observator de la Mount Palomar ciudata planetă 
Pluton...”. De unde le-a luat, nu ştiu. Adevărul, care 
ar fi trebuit ştiut de toţi astronomii (NU şi de 
matematicieni!) este că Pluton a fost descoperit în 
observatorul din Arizona al lui Percival Lowell. Iar 
în anul 1930 Observatorul Palomar nici nu exista, el 
fiind înfiinţat în anul 1947; vezi şi în cartea noastră 
din 1980, p. 192), că „nici nu ştiţi ce pierdeţi”. Dar se 
pare că amicul Harald Alexandrescu era cu totul 
ignorant în istoria astronomiei... 

Am mai scris despre acest subiect (planeta X şi 
Pluton) încă vreo câteva materiale; despre centura 
lui Kuiper, cinci episoade; despre „taina lui Triton” 
am mai „privit înapoi cu mânie” (2006), când cei de 
la Uniunea Astronomică Internaţională, parcă 
simţindu-mi frustrarea, au dat decizia din august 
2006 de la Praga: NU există planeta X; Pluton este o 
planetă pitică, la fel ca multe alte din centura lui 
Kuiper. Profesorul Adam se raliază acestui rezultat, 
traducând unele amănunte din decizia UAI. În acel 
an, în septembrie, s-a aniversat împlinirea a cinci ani 
de existenţă a Asociaţiei Astronomice Internaţionale, 
din care NU fac parte, spre deosebire de mulţi alţii, 
care n-au habar de astronomie, dar se bagă... Acolo 
ar fi fost cazul să-mi înmâneze diplomele ccare mi-
au fost atribuite în 2010, la cererea mea, pentru 
această anticipare care s-a realizat. 

La aceasta se adaugă anticiparea din nr. 16 (2006) 
despre posibilii „troieni” de pe orbita lui Neptun, în 
punctele Lagrange 4 şi 5, captaţi din centura lui 
Kkuiper. Eu asta am anticipat, printr-un raţinament 
prin analogie, cu „troienii” lui Jupiter, captaţi din 
centura interioară de asteroizi. Şi s-a întâmplat că ei 
erau acolo, şi au fost descoperiţi de doi astronomi 
americani folosind telescoape enorme, cum este cel 
de 6,5 m în diametru de la Las Campanas (Chile) 
sau cel de 8,2 m  „North Gemini” de pe Mauna Kea, 
în Hawaii, la 4200 m altitudine. În 2006 erau 
descoperite şase asemenea obiecte, toate în punctul 
Lagrange 4, despre care, în iunie 2010, „amicul” dr. 
Ovidiu Văduvescu nu auzise  el ştia de „unul 
singur”, care fusese descoperit încă în anul 2001. De 
ce nu sunt şi în Lagrange 5 este o întrebare care îşi 
aşteaptă răspunsul.

Bibliografia se găseşte „in extenso” în „Paşi spre 
infinit”, nr. 16, pag. 45 şi nr. 19, pag. 26. Dar iată că 
în nr. 21 se reia problema, la pag. 13 (numărul 
dracului) şi încă pe un ton şugubăţ, ceea ce este o... 
blastfemie (şi plină de erori, ca de obicei)! 

Finis coronat opus.

Iulie 2010

Spaţiu simetric, timp 
logaritmic (2)

Pagină realizată de George CEAUŞU

George CEAUŞU
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Neîndoios, Aristotel (384 – 322) rămâne cel mai 
renumit discipol al lui Platon, numit de acesta Mânzul, 
dar care şi-a permis să-şi critice maestrul în celebrul 
dicton „Amicus Plato sed magis amica veritas”, poate, 
pentru că nu i-a urmat la conducerea Academiei, 
aceasta fiind lăsată în seama lui Speusippos. Între cele 
două şederi la Atena – 367 – 347 şi 335 – 332 
(inaugurează Liceul, unde ţinea cursuri pentru elevii 
săi dimineaţa, iar seara pentru invitaţi şi public. 
Despre aceste două tipuri de lecţii ţinute de Aristotel, 
în cadrul Liceului, există un schimb celebru de scrisori 
între filosof şi elevul său, Alexandru Macedon, care-i 
reproşa Stagiritului că anumite învăţături au fost 
dezvăluite public, Alexandru dorind, mai mult, să 
conducă prin puterea minţii, a cunoştinţelor, decât a 
armelor), de unde fuge pentru ca „... atenienii să nu 
comită o a doua crimă împotriva filozofiei” –, Aristotel a 
stat un timp la Mieza unde s-a ocupat de educaţia lui 
Alexandru Macedon. Creator al unei opere vaste, în 
diverse domenii de activitate, Aristotel a fost 
preocupat, între altele, şi de formele de guvernare pe 
care le expune în Etica nicomahică şi în Politica, iar 
asupra Atenei se exprimă în Statul atenian. În cele ce 
urmează dorim să 
prezentăm succint aceste 
două cărţi, ce se recomandă 
de la sine. Într-o epocă când 
politica (Napoleon către 
Goethe „Destinul este astăzi 
politica”) acaparează 
aproape în întregime viaţa 
popoarelor, republicarea 
unor astfel de cărţi, ca şi 
dialogurile lui Platon, 
Republica, Statul şi Legile, 
este binevenită, întrebându-
ne totodată câţi dintre 
actualii şefi de state, de 
guverne, miniştri, parlamentari, membrii ai unor 
partide politice acordă atenţie unor astfel de texte, în 
care vom găsi, cu siguranţă, soluţii pentru multe dintre 
problemele contemporane, inclusiv asupra unor forme 
de guvernământ şi combaterea corupţiei. În opinia 
noastră, aceşti autori ar trebui studiaţi îndeobşte de 
oamenii politici actuali, care prin activitatea lor doresc 
să amelioreze starea materială şi culturală a poporului, 
şi vor constata, bunăoară, că Aristotel vedea menirea 
omului politic, nu în aceea de a-şi îmbunătăţi propria 
condiţie existenţială, ci a celor guvernaţi, iar Platon în 
Republica (521b) spune: „Aşadar, este necesar ca spre 
cârmuire să nu se îndrepte cei ce o îndrăgesc. Căci 
altminterea cârmuitorii devin rivali în iubire şi se luptă unii 
cu alţii”. În fine, Aristotel în Politica (Cartea VIII, 
capitolul VII, paragraful 7, p. 304) scrie: „căci puterea 
conrupe pe cineva, şi nu toţi oamenii sunt capabili de a 
suporta prosperitatea”. Cu aceste gânduri am început 
lectura volumului Politica*, o reeditare în facsimil, 
apărut în 1924 la CULTURA NAŢIONALĂ 
BUCUREŞTI. Aşadar, în Politica sa, Aristotel tratează 
următoarele probleme: despre stat şi cele trei puteri, 
despre proprietate, suveranitate, regalitate, republica 
ideală, educaţie, democraţie şi oligarhie şi 
caracteristicile lor, despre revoluţii. Vom aborda în cele 
ce urmează, numai câteva dintre problemele expuse de 
Aristotel, deoarece lectura proprie este edificatoare, iar 
docta prefaţă semnată de Ştefan Bezdechi serveşte la 
elucidarea tuturor problemelor, care, în urma unei 
lecturi grăbite, rămân neînţelese. Prin urmare, Aristotel 
discută constituţiile Spartei, Cretei, Cartaginei, apoi, 
caută să elucideze noţiunile de „cetăţean” şi de „stat” 
(„Deci, evident, cetăţean este individul, care poate avea în 
adunarea publică şi la tribunal, vot deliberativ, oricare ar fi 
de altfel Statul, al cărui membru este; şi înţeleg prin Stat, o 
mulţime de oameni de felul acesta, care posedă tot ce-i 
trebuie, spre a trăi mulţumită”, p. 98, paragraful 8), şi 
formele de guvernământ: monarhie, aristocraţie, 
republică şi corolarele lor: tiranie, oligarhie, 
democraţie (demagogie) şi cercetarea lor: „Tirania este o 
monarhie în folosul monarhului; oligarhia, în interesul celor 
bogaţi, iar demagogia în interesul săracilor. Niciuna din 
aceste forme de guvernământ nu are în vedere binele 
obştesc” (p. 111, paragraful 4). Menţionăm, totuşi, o 

neconcordanţă între textul lui Aristotel (Cartea a III-a, 
capitolul VIII, paragraful 3, p. 126) şi al lui Diogene 
Laertios („Despre vieţile şi doctrinele filozofilor”, 
Polirom 1997, p. 88): astfel, Aristotel scrie că Periandru 
îl sfătuise pe Trasibul cum să procedeze cu cetăţenii 
indezirabili, pe când Diogene Laertios relatează că 
Trasibul l-a sfătuit pe Periandru. Altă neconcordanţă: 
în Politica, p. 126, nota 3, despre Periandru se spune 
că era tiran al Miletului, iar Diogene Laertios scrie că 
Periandru era născut la Corint, din neamul Heraclizilor 
şi fusese înmormântat în cetatea natală: „Periandru, 
vestit prin avere şi-nţelepciune, / Zace-n Corintul natal, cel 
de mare scăldat”. Tiran al Miletului fusese Trasibul. 
Există în Cartea a IV-a „Despre republica ideală” un 
capitol al XIV-lea, în care Aristotel abordează o 
problemă fundamentală a societăţii umane: când şi în 
ce condiţii trebuie să se înfăptuiască căsătoria (vârstă, 
aptitudini intelectuale şi fizice) şi procrearea în 
vederea naşterii copiilor. Înainte de Aristotel, acest 
lucru a fost estimat de Hesiod în „Munci şi zile” (v. 
Hesiod, Opere, Editura Univers, 1973, p. 79, traducere, 
studiu introductiv şi note de Dumitru T. Burcea): „Du 
în căminu-ţi femeia, la timp potrivit, când adică / Nu eşti 
sub treizeci de ani, dar nici cu mult mai în vârstă / Pentru 
însurătoare e cea mai prielnică vreme”. Scrie, prin urmare, 
Aristotel: „Deci  se poate fixa epoca căsătoriei la optsprezece 
ani pentru femei, şi la treizeci şi şapte, sau ceva mai puţin 
pentru bărbaţi” (p. 183, paragraful 4). Totuşi, Stagiritul 
avertizează la începutul capitolului al XIV-lea: „Aici 
două lucruri trebuie ţinute în seamă: persoanele şi durata 
probabilă a unirii lor, pentru ca vârstele să fie totdeauna 
într-un raport potrivit, şi pentru ca facultăţile celor doi soţi 
să nu discordeze niciodată, bărbatul putând să mai aibă încă 
copii, când femeia a devenit stearpă, sau invers; căci acestea 
sunt în căsnicii, germeni de certuri şi neînţelegere” (p. 181). 
Precedându-l pe Horaţiu cu al său dicton „Aurea 
mediocritates”, Aristotel se exprimă astfel: „Dacă am 
avut dreptate să spunem în < Morală >, că fericirea constă 
în deprinderea uşoară şi statornică a virtuţii, şi că virtutea 
este numai o mijlocie între două extreme, urmează în mod 
necesar, că viaţa cea mai înţeleaptă va fi aceea care ţine 
această mijlocie, mulţumindu-se totdeauna cu poziţiunea 
aceasta mijlocie, pe care fiecare este în stare s-o ajungă… 
Aceste poziţiuni mijlocii, sunt de asemenea cele mai sigure 
pentru indivizi: ei nu poftesc, atunci, ca săracii, la averea 
altuia; şi averea lor de asemenea nu este poftită de către alţii, 
după cum aceea a bogaţilor este de obicei dorită de către 
săraci. Se vieţuieşte astfel, departe de orice primejdie, într-o 
siguranţă adâncă, fără a urzi nici a se teme de conspiraţiuni. 
Astfel dorinţa lui Phocylide era foarte înţeleaptă” (pp. 232 – 
234). În fine, nu lipsite de ecouri, până în vremurile 
moderne, sunt consideraţiile lui Aristotel privitoare la 
tiranie: „Un alt principiu al tiraniei este de a sărăci pe 
supuşi, pentru ca de o parte garda sa să nu-l coste nimic, ca 
întreţinere, şi pentru ca, de altă parte, ocupaţi a-şi câştiga 
pâinea lor de toate zilele, supuşii să nu găsească timpul liber 
de a conspira. În scopul acesta au fost ridicate piramidele 
Egiptului, monumentele sfinte al Cypselizilor, templul lui 
Jupiter Olimpianul de către Pisistratizi şi marile lucrări ale 
lui Policrate la Samos, lucrări care n-au decât unul şi acelaşi 
scop, ocuparea statornică şi sărăcirea poporului” (pp. 322 – 
323). „Statul atenian” este una dintre cele 158 de 
constituţii elaborate de Aristotel şi discipolii săi, la 
sfatul lui Platon, care s-a păstrat spre beneficiul nostru, 
un text de 69 de capitole, cu începutul şi sfârşitul 
trunchiate. Aşadar, dacă în 1865, E. Heitz se exprima 
astfel: „A hrăni măcar un moment speranţa că aceste Politii 
(constituţii) ar putea fi regăsite vreodată, e o nebunie”, în 
1891 s-a produs miracolul descoperirii acestui text în 
Egipt. În capitolul I se face referire la Epimenide 
cretanul care a purificat Atena, la cererea lui Solon, de 
ciumă. Acest Epimenide mai este legendar şi prin 
somnul lung de 57 de ani şi durata excesivă a vieţii 
sale. De asemenea, sufletul lui Epimenide putea să-şi 
părăsească trupul. Dacă Politica se încheia cu o Carte 
a VIII-a „Despre revoluţii”, în care se face analiza unor 
regimuri politice: regalitatea, aristocraţia, tirania cu 
accent pe aceasta din urmă, în Statul atenian, Aristotel 
revine cu exemplificări din tirania lui Pisistrate. Spre 
surpriza noastră, acest tiran, Pisistrate, a fost un despot 
luminat, înclinat spre binefacerea supuşilor şi cultură: 
„Însă el administra Statul, precum am spus, mai mult 
bazându-se pe legalitate decât pe arbitrar. De altfel el era 
prietenos, blând şi iertător faţă de cei greşiţi, ba încă celor 
nevoiaşi le împrumuta şi parale pentru muncile lor, ca să-şi 
poată agonisi traiul cultivând mai departe pământul… De 

altfel el n-a asuprit poporul de rând în timpul domniei sale, 
ci întotdeauna a păzit pacea în afară şi liniştea înăuntru. De 
aceea se şi spunea de multe ori, că în timpul tiraniei lui, 
viaţa a fost bună ca în vremurile patriarhale ale lui 
Cronos… Însă dintre toate calităţile lui cea mai de căpetenie 
a fost că el era din firea lui apropiat de popor şi prietenos cu 
lumea” (pp. 38 – 39). Însă, două chestiuni referitoare la 
Pisistrate nu le comunică Aristotel în acest text al 
constituţiei ateniene şi le aflăm din alte izvoare: 
înregistrarea scrisă a poemelor homerice şi alcătuirea 
unei ediţii cu ajutorul lui Onomacritos şi fuga lui 
Hippias (fiul lui Pisistrate), după asasinarea fratelui 
său Hipparch la perşi, de unde va reveni odată cu 
invazia persană din 490 î.Hr. Întâmplarea face ca 
tocmai în momentul când am încheiat de citit Statul 
atenian să apară în librării o nouă traducere din 
Aristotel*, datorată d-lui. Andrei Cornea, reputat 
clasicist. Dacă Marsilio Ficino i-a tradus în latină pe 
Platon, Plotin şi Hermes Trismegistul, la sugestia lui 
Cosimo de Medici, dl. Andrei Cornea a tradus din 
Platon, Plotin şi Aristotel, încât ar mai rămâne să ne 
ofere o versiune nouă a lui Hermes Trismegistul. 
Aşadar, pentru prima dată tradus în româneşte, 
tratatul Despre generare şi nimicire (mai cunoscut sub 
numele latin de  De generatione et corruptione), 
datând din jurul anului 336 î.Hr. este precedat de 
bogate Lămuriri preliminare în care Andrei Cornea 
discută viaţa şi opera lui Aristotel, oferind, bunăoară, o 
clasificare a disciplinelor de care s-a ocupat Stagiritul, 
precum şi reputaţia de care s-a bucurat în secolul al 
XX-lea. Sunt citate, în acest sens, opiniile lui Léon 
Robin (cunoscut nouă printr-o versiune a unei 
monografii închinate lui Platon, Ed. Teora, 1996), şi K. 
P. Popper care-l învinuiesc pe Stagirit de subminarea 
lui Democrit şi Platon „deturnarea ştiinţei de la calea pe 
care ea ar fi putut înfăptui destul de repede progrese 
decisive” (p. 17), în fine, „sistematizarea seacă şi 
străduinţa, împărtăşită de atâţia autori mediocri de mai 

târziu, de a rezolva definitiv 
orice problemă prin 
pronunţarea unei judecăţi 
<sănătoase şi echilibrate>, 
apte să mulţumească pe toată 
lumea;” (p. 17). Contrar 
acestor interpretări, Andrei 
Cornea citează pe Enrico 
Berti, apoi, după o analiză 
laborioasă, în care socoteşte 
opiniile lui Robin şi Popper 
drept „prostii” spuse de 
oameni inteligenţi (faptul în 
sine e scuzabil, în 
Panciatantra, bunăoară, 
întâlnim multe astfel de 
prostii spuse sau făptuite de 
înţelepţi, încât hotarul 

dintre adevăr şi prostie e labil), precizându-şi apoi, 
propria opinie, după ce menţionează pe Arthur 
Koestler („pasionanta carte Somnambulii”) şi  Enric 
Becescu („Născocirea ştiinţelor şi a filozofiei”, 2009), 
care au criticat pe Platon şi Aristotel: „Credem, de aceea, 
că orice om de ştiinţă modern ar fi procedat aidoma, dacă ar 
fi avut de ales între teoriile respective, în condiţiile epocii, şi 
considerăm nu numai că Aristotel nu a <deturnat ştiinţa>, 
dar a condus-o pe o cale rămasă rezonabilă multă vreme… 
Nu e întâmplător poate faptul că urmaşii lui Platon din 
Academia Nouă (Arcesilaos, Carneades) au ajuns la 
şcepticismul absolut, neoplatonicienii – la devalorizarea 
aproape totală a lumii sensibile, iar epicureii, continuatorii 
fizicii lui Democrit, la probabilism epistemologic. Aceştia 
toţi, mai degrabă decât Aristotel, sunt cei care <au ţinut 
ştiinţa în loc> în secolele care au urmat dispariţiei 
<părinţilor fondatori>!” (pp. 23, 38, 39). Lectura 
volumului, destul de anevoioasă - paginile sunt ticsite 
cu note ce oferă informaţii suplimentare şi trimiteri la 
alte surse, în special, Platon şi chiar alte opera ale lui 
Aristotel -, răsplăteşte pe orice temerar, care doreşte să 
se edifice asupra acestei opere aristotelice. 

* ARISTOTEL, POLITICA. ÎN ROMÂNEŞTE DE EL. 
BEZDECHI, EDITURA SEMNE, Bucureşti, 2008. STATUL 
ATENIAN, EDITURA „AGORA” SRL, Iaşi, 1992, 
Traducere: Prof. Univ. Ştefan Bezdechi (republicarea ediţiei 
din 1944). DESPRE GENERARE ŞI NIMICIRE. Traducere  
din greaca veche, note şi lămuriri preliminare de Andrei 
Cornea, Editura POLIROM, 2010. 
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26 CRONICA

Academia Păstorel

Tânărul Miorel Tăbâltoc gândea, mai bine zis caligrafia, într-un caiet 
dictando, un cuvânt încă neinventat, pentru că în creier avea un gol 
deplin, iar muza poeziei stătea pitulată cine ştie pe unde de frica unui nou 
viol. Drama tânărului poet începuse în clasa a VIII-a când, de ziua Femeii, 
scrisese o poezie înduioşător de naivă, care a fost aşezată însă la gazeta de 
perete a şcolii. Brusc, întreg personalul instituţiei a intrat în admiraţie faţă 
de un talent devastator, mai ales că mama poetului, MIOARA, era 
inspector şcolar şi cunoscută prin năbădăile care o apucau în timpul 
controalelor curente. Fireşte, tânărul se dedică total poeziei, fără să mai 
acorde nici o atenţie celorlalte discipline, unde, fără să vrea, obţinea note 
maxime. În scurt timp liniştitul oraş bucovinean intră în frisoane, 
bulversat de arta poetică a tânărului ce semna cu pseudonim M. EMINCU 
- aşa, ca să vadă urbea cam cine e el şi înflăcăra imaginaţia, dacă putem 
vorbi de aşa ceva,  tinerelor romanţioase dornice de nemurire în versuri şi 
care, până una-alta, reuşiră să vindece o acnee rebelă a bardului.

Revista de poezie a Clubului C.F.R. din localitate publica pe rupte 
poezii de amor în care se iţeau disperări abisale, sentimente cosmice şi 
subtile arome de anatomii floride.

Anii de liceu se dovediră prolifici peste măsură, aşa că toată lumea 
răsuflă uşurată la absolvire, sperând în taină să scape de teroarea geniului 
dar şi de a scumpei sale mame care dădea semne evidente de delir poetic.

Tatăl, un respectat inginer silvic, plecase demult la nişte exploatări 
îndepărtate. Fiind un om cu bun simţ, pusese de câteva ori mâna pe un 
par în scopul întreruperii hemoragiei de versuri, însă înainte de a trece la 
fapte apărea harpia, care rostea, cu spume la gură, că ea face moarte de 
om dacă îndrăzneşte cineva să tulbure transa lirică a copilului. Şi, cum 
singurul om din zonă era el, bietul inginer luă liniştit calea codrului.

După bacalaureat şi după o scurtă vacanţă de creaţie, lumea bună a 
urbei şi un cor de fecioare, vorba vine, cu inima frântă, a lăcrimat sincer - 
dar din motive diferite - când tânărul plecă cu un tren personal în alt oraş, 
mai mare, pentru desăvârşirea studiilor şi împlinirea destinului.

Instalat la gazdă, normal într-o mansardă, îşi cumpără o pălărie cu 
boruri largi, un parpalac negru, lung până la călcâie, ambele asortate la o 
figură profund tragică şi ieşi la plimbare prin târg. Spre surprinderea sa, 
după câteva zile de mers agale pe străzile cu rezonanţe istorice nimeni nu 
s-a sinchisit de copleşitoarea-i prezenţă. Probabil din această cauză reuşi o 
performanţă aproape antologică, picând la toate examenele de admitere, 
inclusiv la facultăţi care oferă locuri, contra cost, mai mult pe bază de 
înscriere. Mămica însă, fără să dispere, îi spuse să rămână încă un an acolo 
(pentru a salva onoarea fiului în urbe) şi să zdrobească trufia 
necunoscătorilor cu forţa operei sale. Prin urmare, MIOREL se aşeză la 
masa de scris şi începu,  aşa cum am arătat, să caligrafieze cuvinte fără 
noimă. În pauze (din ce în ce mai dese şi mai lungi) mergea pe la tot felul 
de publicaţii şi-şi prezenta creaţia. Secretarii de redacţie, oameni cu mare 
experienţă în lucrul cu poeţii, îi recomandau, în general, să mai citească 
sau, chiar mai brutal, să se apuce de altă muncă. Tragedia îi zâmbi însă 
larg abia atunci când mămica, în urma unor schimbări politice, ieşi brusc 
la pensie ca să nu intre în alte belele mai mari, în consecinţă, foamea 
acoperi obrazul poetului cu o strălucire verzuie, conferindu-i un aer 
autentic astral, iar opera poetică intră în oniric unde se şi pierdu.

Într-o zi, însă, în secretariatul unei redacţii, întâlni o fată dolofană, care 
părea că munceşte acolo, deşi mânca gogoşi şi avea pe nas pudră de 
zahăr. Poetul o privi tulburat iar când fata l-a invitat să guste din gogoşile 
rămase pe birou, într-un ziar unsuros, le-a gustat aproape simultan pe 
toate şi a mulţumit frumos cu lacrimi în ochi. Fata a chicotit. A doua zi 
întâmplarea s-a repetat, apoi a devenit obişnuinţă iar fata, tot chicotind, a 
rămas gravidă.  Disperat de perspectiva morţii prin înfometare în caz de 
fugă de la locul faptelor, MIOREL a hotărât să ceară mâna fetei cu tot 
ceremonialul de rigoare, aşa că, se spălă pe cap, îşi tăie unghiile de la 
picioare şi se prezentă viitorului socru, un om foarte ocupat, care avea un 
laborator de cofetărie şi patiserie. Tatăl fetei nu opuse, evident, nici o 
rezistenţă, ba, chiar îl pupă şi-i oferi o slujbă în întreprinderea sa, apoi, 
aşaaa, ca din întâmplare, răsuflă uşurat şi porni la organizarea nunţii. 
Tânăra pereche, el poet - încă slab şi palid -, ea secretară de editură - grasă 
şi foarte fericită -, fu plimbată prin oraş cu tradiţionalul alai de maşini 
împodobite pe capotă cu o păpuşă cu picioarele desfăcute, ca să moară 
mahalaua de necaz.

Din codrii cei întunecaţi ai nordului apăru la nuntă şi tatăl poetului 
care, fericit că fiul său are o slujbă, îl pupă pe cuscru şi încercă să facă la 
fel şi cu cuscra. Nu a reuşit deoarece era un om scund şi nu putea ajunge 
la obrajii acesteia, drept care sărută doar mâna şi avu senzaţia că i-a intrat 
o pernă în gură. Mama adoptă figura „regina în  drum spre eşafod“, deşi 
în sufletul ei ţopăia de fericire la gândul banilor, iar spre sfârşit se îmbătă 
şi-şi pierdu aerul acru în faţa - ca să spunem aşa - unui lăutar tânăr cu 
abilităţi de psihiatru.

În anii ce au urmat, MIOREL, devenit MIO, a ajuns consultant de 
marketing şi development al patronului, chiar dacă cele două cuvinte nu 
putea fi rostite decât de o secretară foarte competentă, care îl însoţea în 
călătoriile de afaceri. S-a mai îngrăşat, împreună cu părul care s-a şi rărit. 
Soţia sa era din ce în ce mai fericită şi năştea cu o frecvenţă care îi uimea 
doar pe cunoscători.

Poezia îşi avea însă rolul său în promovarea plăcintelor cu răvaşe şi a 
clipurilor publicitare organizate în grădiniţe, când copiii cântau în cor 
„Baclavale cu alune/ Daţi-ne că-s foarte bune“ sau „Covrigei cu mac şi 
lapte/ Daţi-ne la ora şapte“.

Acesta este singurul caz în care se vorbeşte despre un poet pe care 
talentul său l-a îmbogăţit.

Rondelul tangoului

La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”,
Veneau la geam colindătorii
Prealăudând Neprihănita.

Pe sânii tăi – dogoritorii –
Eu mă topeam ca stalactita
La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”.

Ghicind sahare iluzorii
În şoldul tău arzând ca plita,
Cu briciul îmi croiam ursita
Aşa cum fac doar muritorii

La un Crăciun cu scriitorii.

Ion Bolocan

Sonetul vieţii de dincolo de moarte

In viaţă, ce-am făcut mi-a mers pe dos...
Sortit să trag din greu şi să transpir
Nu m-am ales cu nici un chilipir
De parcă l-am ucis eu pe Christos

Falit, făr-o leţcaie la chimir,
Din ce-am durat n-am tras nici un folos,
Am fost cotat molâu şi janghinos
Şi m-au luat destui la „hai sictir”

De-aceea, Doamne, zic: de mi-ai sortit
O altă viaţă dincolo de moarte,
Aşa cum este scris la Sfânta Carte,

Ori ai ceva mai fain de oferit,
Ori de-i la fel cu viaţa actuală
Zău ca-i păcat de-atâta osteneală!

George Petrone

Sonetul tatei

În strai de umbră tata revine-n chip de 
dor
Pe margini de petale în nopţile de crin
Cu gust de fân în palme şi iz de rozmarin
S-adape caii Lunii la descântat izvor.

Iar el din cornul Lunii să-şi toarne-n 
suflet vin 
Şi zică dintr-un fluier că are un fecior
Plecat să pască stele pe câmpul roditor
Din nordul suferinţei durutului destin. 

De mine este vorba în doina lui de fum,
Aşa doineşte tata când înfloriţi sunt teii,
Iar după crucea nopţii îşi caută de drum,

Dar nu mai înainte, chiar dacă-l mustră 
zeii
Legându-l de copita vreunui cal nebun,
De-a trece prin ogradă ca să-şi mai vadă 
mieii.

Emil Ianuş

Rondel  parlamentar

La noi a prins migraţiunea,
Pamfletul, schisma, ignoranţa,
Iar Parlamentul e instanţa 
Ce reprezintă naţiunea.

Când se prezintă ordonanţa,
Sau legea, dar şi moţiunea,
La noi a prins migraţiunea,
Pamfletul, schisma, ignoranţa.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ
Dar când revine raţiunea,
Îi preocupă doar vacanţa 
Pe cei de „sus” şi iar  speranţa
Li-e vie, dar în versiunea:

La noi a prins migraţiunea!
Aurel Baican

Unui parlamentar

Văzându-l cum de-atâtea ori pe lună
Promite nonşalant de la tribună,
Vă spun discret şi-i de luat aminte:
Nici nu roşeşte dumnealui când minte!

Dispută între parlamentari

Cu ochii injectaţi de ură,
Aleşii noştri s-au jignit.
Le-aş spune-acum o vorbă dură:
Prea râde ruptul de cârpit!

Mihai Haivas

Mărţişor unui intrigant

De primăvară mă-nfior
Şi-astfel emoţiei dând glas,
Îţi împletesc un mărţişor
Din ... sforile ce le-ai tot tras!

„Rara avis”

Sunt şi femei  - şi nu greşesc  -
De-o să afirm în ăst catren;
Au ieftin fondul sufletesc
Dar foarte scump un fond de ten!

La hanul răzeşilor

La vârsta când se trec cireşii
Şi floarea albă cade-n trup
Nu mă mai sperie răzeşii
Ci … ospătara-n minijup!

Ion Zaharia

Rondelul ninsului român

Ninge ca o veşnicie
Cu alb curat peste român,
Cel care nici pe sărăcie
Nu este-n ţara lui stăpân!

Nu-i nici un fulg de bucurie
Din cei ce cad în dans păgân
Când ninge ca o veşnicie
Cu alb curat peste român!

Când peste tot ninge cu drame
Mai face haz al meu popor
Cu câte-un păhărel  prin crame
Râzând curat, molipsitor,

Că-l ninge dens cu ... epigrame!

Val Andreescu

Epitaful unui beţiv notoriu

Nu beat fiind, aş fi murit,
Cum mă bârfesc cei răi de gură,
Ci eu, doar n-am mai reuşit
Să mă trezesc din ... băutură!

Gheorghe Bălăceanu

Aspiraţia umoriştilor

Când mulţi visează la averi, onor,
Să fie veseli şi feriţi de greu,
Ei viaţa-ntreagă şi-au dorit mereu
S-ajungă doar ... de râsul tuturor!

Poetul

Iulie 2010



degustări cultural - literareZbuciumată în raza de lumină 
ceaţa poartă cizme de piele1

Somelier de serviciu,

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

A împlinit, iată, douăzeci de ani şi revista gălăţeană 
Porto-Franco, nr.167, ianuarie-februarie-martie. Sterian 
Vicol, în calităţile sale mărturisite pe coperta a II-a, de 
„redactor-şef, fondator, realizator” ne propune un 
număr interesant şi variat din care am reţinut: 
comentariile Mihaelei Albu (Drumul poveştii: de la 
realitate către simbol) şi ale lui Dan Anghelescu (Memoria 
poveştilor) despre Cartea şoaptelor de Varujan 
Vosganian, grupajul de poezie bulgară propus de 
Mihaela Deşliu şi Dumitra Negruşa, interpretările lui 
N. Georgescu (Despina Valjan, sau rezistenţa 
academismului cioculescu) şi Gheorghe Postelnicu (Poezia 
lui Ion Gheorghe şi motivul călătoriei esenţiale), alături de 
eseul Anei Dobre (Constantin Noica şi „sindromul gîndirii 
abstracte”) şi, nu în ultimul rînd, dureroasele rînduri 
scrise de Nelu Vicol, profesor universitar la Cahul 
(Embolofazia verbală a peisajului lingvistic basarabean): „În 
Basarabia fiecare încearcă să vorbească, să comunice cu 
toată lumea, dar majoritatea vorbesc incorect. [...] 
Poluarea limbii române literare se face zi de zi, cu orice 
ocazie şi orice împrejurări. Se extinde acţiunea medilui 
socio-lingual regresiv prin nişte structuri fonice 
«bumerang» şi printr-o schizoglosie mozaică a 
triglosiei rusă-«moldovenească»-română”. Subscriem 
întru totul şi la afirmaţiile de pe coperta IV: „La 20 de 
ani, revista Porto-Franco, este, nu-i aşa? – o tînără 
instituţie, cu împliniri vizibile pe cîmpia literelor 
româneşti, purtînd sunetul distinct al spiritualităţii 
dunărene în lume.” La mulţi ani!

„O revistă la început de drum e deopotrivă corabia 
cu pînze care ajunge să cucerească un continent nou, 
sau e un supertehnologizat Titanic care se sparge de 
primul aisberg. Depinde de chibzuinţa celor care o fac, 
de solicitudinea celor care o primesc, de mulţimea 
aisbergurilor de care se pot sparge intenţiile bune.” Am 
preluat din editorialul (Cine mai are nevoie de cultură?) 
cu care Adrian Alui Gheorghe inaugurează noua 
revistă trimestrială de „literatură & arte & atitudini” 
Conta, nr. 1(ianuarie-martie 2010). Oferta este 
generoasă atît calitativ, cît şi cantitativ (256 de pagini!): 
o anchetă iniţiată de acelaşi Adrian Alui Gheorghe 
(Literatura română: provincie şi provincialism) la care 
răspund, între alţii, Sorin Antohi, Constantin Arcu, 
Attila Balazs, Dumitru Chioaru, Nicolae Dabija, 
Dumitru Augustin Doman, Igor Mocanu, Andrei 
Moldovan, Adrian Popescu, Ioan Es. Pop, Nicolae 
Turtureanu, Lucian Vasiliu; eseuri bine construite 
semnate de Petru Ursache („Mana” sau „zariştea 
copilăriei”la Paul Goma), Adrian G. Romila (Despre 
centru şi margine, foarte pe scurt) şi Emil Nicolae (Centura 
de castitate şi poezia); poezie atent selectată propusă de 
Gheorghe Grigurcu, Cassian Maria Spiridon, Liviu 
Ioan Stoiciu, Dinu Olăraşu, Remus Valeriu Giorgioni, 
Dan Mircea Cipariu şi Cristian Apostol, alături de 
poeme inedite de Aurel Dumitraşcu; poezie din Franţa 
(Franz Bartelt, în traducerea lui Valeriu Stancu), Israel 
(Ronny Someck, Marlena Braester, Guilad Meïri, 
Rushdi El-mahadi, Ester Orner în prezentarea, selecţia 
şi traducerea lui Emil Nicolae) şi Noua Zeelandă (Sue 
Wotton în prezentarea şi traducerea luiVasile Baghiu). 
Impresionant şi studiul Ralucăi Şerban-Naclad (Sandu 
Tudor – vulcanul stins în cenuşa muceniciei), alături de 
rememorările lui Grigore Caraza (Închisoarea de la Aiud. 
În intimitatea iadului) în dialog cu Adrian Alui 
Gheorghe. O frumoasă realizare ce se cere a fi 
continuată la acelaşi nivel!

Cu bucurie am citit, după multă vreme, un număr 
din Ramuri, nr. 4(1126), într-o excelentă prezentare 
grafică. Gheorghe Grigurcu (Pagini de jurnal), Adrian 
Popescu (Modele morale), Nichita Danilov (Istoria are 
mereu nevoie de sînge), Paul Aretzu (Feţele nesfîrţite ale 
poeziei), Marian Drăghici (Peştele pe uscat), Florin 
Caragiu (Clasicism, romantism, artă creştină), Ruxandra 
Mărginean Kohno (Japonia: ritualuri de sfîrţit şi început 
de an) se citesc cu interes şi folos. Poezie de calitate 
propun Gabriel Chifu, Cassian Maria Spiridon, Ioan 
Lascu şi Nicolae Petre Vrînceanu.

Dacia literară, nr. 3(90), mai 2010, se deschide cu un 
text de Ştefan Oprea (Teatrul cu părul cărunt), care ne 
reaminteşte că „Teatrul Naţional din Iaşi împlineşte 
170 de ani. Înfiinţat în primăvara anului 1840, el marca 
istoria şi cultura română cu emblema primei instituţii 
purtînd acest nume. Era împlinirea unui ideal, a visului 

unei generaţii de intelectuali care, sătui de 
străinomanie, doreau să pună bazele teatrului 
românesc, un teatru cu repertoriu naţional şi care să 
ofere limbii române şansa de a-şi afirma resursele de 
expresie şi armonie cu nimic mai prejos decît ale 
celorlalte limbi europene.” Călin Ciobotari ne propune 
un incitant dialog cu George Banu („E foarte important 
să ai încredere într-un erou al artei tale”), „om de teatru 
deplin, autor a numeroase cărţi capabile să impună 
tendinţe de raportare la fenomenul teatral, intelectual 
fin, subtil şi sclipitor.” Şi Toader Paleologu este un 
interlocutor subtil şi rafinat pentru acelaşi Călin 
Ciobotari („Aş vrea să trăiesc la Iaşi, acum o sută de ani”), 
într-un dialog care exprimă „viziunea relaxată, jovială 
şi, totodată, realistă asupra culturii şi existenţei în 
general.” Am mai reţinut paginile asumate de Grigore 
Ilisei (Magia starului Sarah Bernhardt), Nicoleta Dabija 
(Eminescu şi „chestiunea evreiască”), Daniel Lascu 
(Despre o prezumptivă luare în posesiune a conştiinţei), 
Alexandru Zub (Un experiment paideic şi o direcţie de 
studii), Bujor Nedelcovici (Promisiuni), Ioan Holban 
(Poezia ca o rană deschisă), Daniel Corbu (Cristian 
Simionescu sau peripeţiile unui maratonist în noaptea 
bufonă) şi Lucia Dărămuş (Poezia britanică şi mediul 
cultural românesc).  

Revista băcăuană Plumb, nr. 37, ne prilejuieşte o 
reîntîlnire cu M. N. Rusu care scrie cu aplicaţie despre 
Mihail Grama. „Stabilit din 1992 în State, eminentul 
critic literar M. N. Ursu, autorul UTOPICII revine 
printre noi...De fapt nu a plecat niciodată cu adevărat” 
– ne asigură Calistrat Costin. Victor Mitocaru  
(Confesiuni în Templu), Aurel V. Zgheran (Poeme cu 
aromă de absolut), Mircea Bostan (Coabitarea se bazează pe 
înţelegere), Dumitru Zaharia (Bassetti despre locuitorii 
Moldovei) şi Elena Pîrlog (George Bălăiţă, discurs 
jurnalistic – discurs literar) se citesc cu interes. Am mai 
reţinut textele semnate de Grigore Codrescu (La 
spectacolul „istoriei critice”a lui Nicolae Manolescu), Vasile 
Pruteanu (Omar Khayyam şi „complexele” mitului 
european) şi Viorel Savin (O cunoaşteţi pe ziarista Petra 
C.?).

În Orizont, nr. 5(1532), Cornel Ungureanu (Vieţile 
lui Al. Paleologu comentate de Tudorel Urian) afirmă că 
„Tudorel Urian nu se lasă confiscat de legendele pe 
care media le-a desfăşurat în jurul scriitorului, omului 
politic, aristocratului, ci foloseşte  experienţa sa de 
jurnalist, de scriitor, de istoric literar”, remarcînd, de 
asemenea, faptul că „Tudorel Urian realizează, nu doar 
printr-o monografie, ci şi prin apelul la un şir de 
personaje, imagini posibil modelatoare ale culturii 
române.” Radu Pavel Gheo („Mi-a plăcut să mă joc cu 
graniţa ce desparte realitatea de ficţiune”) se confesează 
într-un dialog cu Petru Dulgheru: „Marile literaturi 
dau marile valori nu fiindcă n-ar exista scriitori 
extraordinari şi în alte spaţii, ci fiindcă ei nu sînt 
vizibili. O literatură mică poate fi promovată, sigur, 
dar efectele sînt minime. Pentru ca o literatură să fie 
vizibilă, în ciuda handicapului lingvistic (greu de 
ignorat), e nevoie de cîteva nume care să atragă atenţia 
asupra ei, iar apoi de un flux constant de autori 
valoroşi, care să nu lase izvorul iniţial să dispară. Şi e 
nevoie şi de o istorie culturală de impact universal...” 
Victor Neumann (Francmasoneria speculativă în Europa 
luminilor) conchide cu temei, că „francmasoneria de 
inspiraţie iluministă, purtătoare a unor idei naţionale şi 
universale, este îndreptăţită să-şi revendice un loc în 
mediile de elită şi, pornind de la valorile acumulate în 
trecut, să prospecteze viitorul”. Am mai citit, ca de 
fiecare dată cu interes, cele propuse de Mircea Mihăieş 
(Bacovia în hexagon), Alexandru Budac (Impromptu), 
Dana Chetrinescu (Despre memorie şi suferinţă), Radu 
Ciobanu (Noi iluzii pierdute), Lia Ghimpu (Mariana Şora 
– un model cultural), Alexandru Ruja (Exil şi cultură). Un 
grupaj de Poeme de Antonio Colinas (în prezentarea şi 
traducerea Ilincăi Ilian) şi un fragment din romanul 
Curcubeul gravitaţiei de Thomas Pynchon (propus de 
Rareş Moldovan) completează impresia generală 
despre încă un număr deosebit al prestigioasei reviste 
timişorene.

În Contemporanul. Ideea europeană, nr. 5(698), 
Alex. Ştefănescu (Un ortodoxism neortodox), Maria-Ana 
Tupan (Farsa unui poet), Ştefan Borbély (Norman Manea 
– mai puţin reuşit), Aura Christi (Alumnii lui Nietzsche), 
Irina Ciubotaru (Adrian Marino faţă către faţă cu 
„jungla”literară), Ironim Muntean (Straturile memoriei), 
Basarab Nicolescu (Poetul şi vînătoarea de oameni), Diana 
Cozma (Maeştrii Omenescului: Jerzy Grotowski şi Eugenio 
Barba ) sunt liniile de forţă ale unui număr exemplar. 
Magda Ursache (La doi ani de la moartea lui Cezar 
Ivănescu), Gabriela Creţan (Maître de la clarté) şi un 
inedit Poem ascensional îl evocă pe cel care „a fost 
înmormîntat la Iaşi cu onoruri militare, dar, în mod 
inexplicabil (şi simbolic), desculţ, ca cel din urmă sărac, 
sau poate ca un sfînt care, înălţîndu-se la Domnul, nu 
mai are nevoie ca încălţămintea să-i apere picioarele de 

pulberea şi noroaiele lumii.”
În Axioma, nr. 5(122), Ieronim Tătaru ni-l evocă pe 

Sandro Botticelli, la 500 de ani de la moarte, cel care „a 
fost multă vreme uitat, abia în secolul al XIX-lea 
prerafaeliţii englezi readucîndu-l în atenţia unor 
istorici ai artelor şi a publicului.” Cătălina Dumitru 
(Oglinda şi ipostaza unei duble dedublări în Adela de G. 
Ibrăileanu), Ion Şt. Baicu (Constantin Dobrogeanu-Gherea 
– marea sa prietenie cu I. L. Caragiale), Gherasim Rusu 
Togan (Ritualica daniilor, în stări cultice şi sarale: jertfa şi 
ofranda) şi Andi Bălu (Cronica unei prietenii) se citesc cu 
interes şi folos, asemeni consistentelor pagini semnate 
de Marian Chirulescu, fie că e vorba de Evenimente 
culturale 1010, Personalităţi prahovene, sau Din reviste 
culturale. În cronica literară, Nicolae Dumitrescu 
(„Spectacolul” Ioan Grigorescu), comentînd volumul 
Ioanei Popescu – De vorbă cu Ioan Grigorescu precizează 
că „nu este o carte preponderent omagială, deşi 
apariţia ei anticipează, colegial, marcarea, în octombrie 
a 80 de ani de viaţă ai maestrului” care, „după 
Caragiale şi Nichita Stănescu, [...] este astăzi unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi ploieşteni.” 
Virginia Popescu şi Nicole Pottier ne propun un 
Mircea Cărtărescu în versiune franceză: „quand tu as 
besoin d'amour on ne te donne pas d'amour./ quand 
tu dois aimer tu n'es pas aimé./ quand tu es seul ne 
peux pas échapper à la solitude./ quand tu es 
malhereux c'est en vain que tu le dis.”

Din Apostrof, nr. 5(240), am reţinut în primul rînd, 
dezbaterea, susţinută de Ştefan Borbély (Publicistica de 
tinereţe a lui Adrian Marino): „Ca întotdeauna, cuţitul 
intră prin oglindă: una în care Adrian Marino se 
priveşte neîncetat, indiferent în ce fază de creaţie s-ar 
întîmpla să fie” şi Iulian Boldea (Memoriile unui mare 
singuratic): „Autobiografie de tip ideologic, Viaţa unui 
om singur este un text cu valoare testamentară, scris în 
regimul autenticităţii şi al lucidităţii, în care avatarurile 
edificării de sine stau faţă în faţă cu imaginile terifiante 
ale unui timp convulsiv.” Dosarul numărului 
(Convorbiri cu domnul Gary. Portretul unui fost „tînăr 
bolşevic of great expectations” faţă cu Occidentul), alcătuit 
de Mihai Barbu, „are 11 piese şi îl are ca protagonist pe 
I. D. Sîrbu. Textele se bazează pe interceptări telefonice 
şi ale corespondenţei obiectivului Suru (scriitorul 
însuşi).” De remarcat şi cele asumate de Ciprian Sonea 
(Geneza mitosofiei Marelui Anonim), Gelu Ionescu 
(Superstiţia eului), Coriolan Babeţi (Democraţia în 
România: Mînia.ro), alături de o excelentă proză 
(Beatrice) a lui Dumitru Ţepeneag.

Tribuna, nr. 185, 16-31 mai, un număr echilibrat şi 
sobru, ne propune varii teme spre lectură şi reflecţie: 
Octavian Soviany (Entropie şi negentropie), I. Francin 
(Porcul de Crăciun şi fenomenologia), Alexandru Uiuiu 
(Diagnoza ca gen al discursului filosofic), Horia Lazăr (14 
mai 1610), Laszlo Alexandru (Ce am învăţat de la Monica 
lovinescu), Victor Cubleşan (Decor, decorativ, 
descriptivism), Sergiu Gherghina (Valoarea simbolurilor). 
Un excelent interviu cu Adam Michnik („Democraţia 
ne-a adus libertatea, dar şi responsabilitatea pentru propria 
viaţă”) ne este propus de George Jiglău şi Vasile Boari.

Despre barbari sau invazia omului plat este titlul 
editorialului din Convorbiri literare, nr. 5(173), în care 
Cassian Maria Spiridon constată: „Şcoala pare a fi 
ultima fortăreaţă a civilizaţiei care mai rezistă 
barbarilor. Televiziunea a trecut cu arme şi bagaje în 
tabăra oamenilor plaţi.” În nota obişnuită sunt rubricile 
asumate permanent de Irina Mavrodin (Cîmpul de 
maci), Maria Carpov (Ce putem face?), Elvira Sorohan 
(C. D. Zeletin – medicul literat), Alexandru Zub (Pe 
marginea unui discurs de recepţie), Ioan Holban 
(Tulburarea inerţiei), Dan Mănucă (Extreme literare), 
Vasile Spiridon (Spiritul nordic), Nicolae turtureanu (11 
actori în căutarea teatrului. De altădată). Ion Papuc (De 
cealaltă parte). Biblioteca revistei îi este încredinţată lui 
Viorel Dinescu (Buruieni de leac).

Cronica literară din Nord Literar, nr. 5(84, semnată 
de Gheorghe Glodeanu (Jurnal din anii ciumei) este 
dedicată Constanţei Buzea: „Recenta carte a poetei 
aduce cu sine o schimbare de registru, lirica fiind 
substituită cu notaţiile de jurnal. Este vorba de 
volumul Creştetul gheţarului. Jurnal 1969-1971 
(Editura Humanitas, 2009), ce reflectă o perioadă 
dificilă din existenţa diaristei.” Am mai reţinut paginile 
semnate de Adela Naghiu (Cu inima noastră cea de toate 
zilele), Săluc Horvat (Preocupările Astrei pentru 
cultivarea limbii române), Daniela Sitar-Tăut (Condiţia 
vocaţiei vis-à-vis de „trăirea românească”) şi Tereza Filip 
(Nichita Stănescu. Reveria seminţei. Seducţia şi teama 
devenirii), alături de un consistent grupaj de versuri ale 
lui Ioan Moldovan.

27CRONICA

„Munca noastră-n altă ţară deviind manufactură
   Se preface-n aur care noi nu ştim a-l cîştiga;

   La străini cumpărăm astăzi haină, pîne, băutură,
   Mîne, poate – aer – de la ei vom cumpăra...”

Nicolae Beldiceanu

„Oricît ne-am strădui, nu putem trăi după tipic, mai 
aţipim din cînd în cînd. Viaţa are meandrele ei ascunse, 

cuceritoare, altfel ni s-ar părea imposibilă.”
Gheorghe Simon

Iulie 2010
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literatură universalăBalcanica

Poezie arabă contemporană
Principiile poftei

Ahmad el-Khial (Egipt)
În pofida poftei ce revine
Trupul se schimbă,
Se re-modelează,
Se măreşte,
născând un vis fervent.

Răsari
Din fumul viziunii.
Înlături colbul dorinţei mele din capul tău.

În ochii tăi
O rămăşiţă a somnului veşnic, 
Un somn lung, lung
Ca suferinţa mea
În pofida poftei ce revine
Trupul, nu acelaşi,
Trupul,
Plecare,
Dezechilibru în Timp,
O ascunzătoare
Şi singurătate,
La acelaşi templu pe care obişnuiam să-l ador
Şi aceeaşi păgână zeiţă
Pe sânii plini ai credinţei
Se roagă,
Ea iartă orice femeie care păcătuieşte
Ori doar a tânjit!

Contra voinţei unei pofte care
s-a regăsit.
Corpul s-a schimbat
a vorbit despre-o femeie
care se trezeşte goală-n fiece dimineaţă
şi lăcrimează...
Când unduieşti în hainele tale
un tremur curge prin membrele mele.
Cu un singur cui, Tu, un cort
Dezrădăcinat de uraganul poftei mele,
sfâşiat de trupul…

Bătrâneţe
Buland el-Haidari (Irak)

Altă iarnă,
Şi iată-mă,
Lângă soba aprinsă,
Visând la o femeie care s-ar putea să viseze la 
mine, 
Visând să ascund la pieptul ei
Un secret;
Care nu-şi râde de-al ei secret.

Visez să pornesc în curba vârstei mele
Anii mei ce se sting
Şi apoi ea ar spune:
Lumina aceasta e-a mea;
Nu lăsa nici o femeie să se apropie de ea.

Aici, lângă soba aprinsă,
Altă iarnă, 
Şi iată-mă,
Cosându-mi visele şi temându-mă de ele,
Teama că ochii ei vor face băşcălie de
O chelie, o pată tâmpită de pe capul meu,
Un păr cărunţit dinlăuntrul meu,
Teama că picioarele ei vor lovi 
iubirea mea
şi că mă voi regăsi lângă soba încinsă,
o jucărie în mâna unei femei.

Altă iarnă şi iată-mă,
Singur,
Fără iubire,
Ori vise
Ori o femeie,
Şi mâine de propria-mi răceală voi muri
Aici, alături de soba arzândă.

   prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

OrientaliaLumea privită din spatele oglinzii 
numită „Aventura amară”

„Părăsirea patriei, aventură amară
Aproape de înşelăciune, departe de realitate
Destin nemilos, mişcare blestemată
Disperare mare, tentativă eşuată”

Fehmi Kelmendi, Aventura

Fehmi Kelmendi provine dintr-o veche şi 
nobilă familie, dedicată cauzei albaneze (şi 
titlurile unor cărţi ale autorului reflectă acest fapt: 
Cine sunt albanezii, Aşteptând zorile naţiunii ş.a.), 
motiv pentru care a suportat persecuţii politice. 
Actualmente trăitor în Elveţia, apare în acest an în 
limba română, în traducerea lui Baki Ymeri.

Este dificil de caracterizat într-un mod unitar 
acest volum care are pe alocuri notă de 
confesiune, de zicere a „ofului” în haină 
versificată, pe alocuri de mai… „criptic” (poate 
chiar cu nuanţe de prolix sau/ şi prozaic), marcat 
de ce înseamnă „acasă”, dar şi de şederea în ţară 
străină. Poate că, dincolo de aspectele calitativ-
stilistice (unde, la rigoare, ar fi multe de spus, şi 
cu unele plusuri, dar şi cu destul de multe 
minusuri), cartea lui Fehmi Kelmendi ar trebui 
lecturată/ judecată într-o grilă (fără a ocoli nici 
cele bune, nici cele mai puţin bune) din ale cărei 
criterii să nu lipsească patriotismul şi felul 
personal în care spune ce are de spus. Şi, evident, 
nici faptul că scrie despre ţară din afara ei, din 
Elveţia, unde autorul a dus cu sine şi propriul 
trecut, şi visurile, frustrările, apăsările, problemele 
şi speranţele de acasă. A dus cu sine lumea 
kosovară, pe care o vede marcată de idealuri, de 
faptele patrioţilor (dar şi ale idioţilor, laşilor, 
trădătorilor) apăsată de conflicte, trădare, 
încrâncenată, bântuită de luptele din trecut, dar şi 
de spectrul neputinţei şi al unui anume tip de 
descompunere fără istov. Există autori ai limbii 
albaneze la care se întrevede fie oraşul, fie satul 
ori aspru, încrâncenat, fie sentimental, mai rar 
metafizic, cu irizări abisale. Aici avem în faţă o 
lume oarecum amorfă, din acest punct de vedere. 
Am putea spune uneori că sunt elemente care duc 
spre sat… sau spre urban. Adesea nici nu mai 
pare o zicere versificată cu aspecte personale. 
Particularul se extinde/ se dilată într-un altul care 
ţine de viaţa, de fiinţa unui individ aparţinând 
unei lumi/ societăţi în care „principiile au căzut 
în abis”, parte dintr-un univers marcat de semnele 
concentraţionarului. Nu lipsesc nici „gunoierii” 
(sau „gunoaiele” morale?) acestei lumi, aici 
„trădătorii” (înfieraţi adesea, şi care au „dedicat” 
chiar un poem – Trădătorilor). Decăderea (în lumea 
aceasta în care şi „anotimpurile putrezesc”) e 
zugrăvită adesea în nuanţe feroce, aproape ca o 
prăbuşire în biologic, în atavic, deşi uneori cu 
expresii preţioase/ „criptice”, frizând un ciudat 
experiment/ pseudo-autodicteu („Este un loc fără 
nume/ unde ciupeşte trypanosoma/ muşcă 
Cerberul şi acolo/ unde se înmormântează 
oameni vii/ unde mucegăiesc visele secate/ unde 
lupoaicele gravide urlă/ unde diavolul are 
jachetă/ cu nasturi de sidefii,/ unde preoţii ard 
buturuga în iad…”).

De altfel, plecarea de acasă este redată într-un 
poem drept o „aventură” cu iz amar, un joc 
strâmb al destinului, o „tentativă eşuată”. Astfel, 
părăsirea patriei e doar „aventură amară/ 
aproape de înşelăciune, departe de realitate”. Se 
poate vorbi şi de însingurarea/ singurătatea lirică 
individuală circumscrisă celei sociale. Şi, desigur, 
dat fiind modul în care a ales să scrie autorul, 
trimiterile/ substratul tematic nu a fost conceput 
unitar, ci este divers. Dacă ar fi să ne referim 
numai la căutarea libertăţii (uneori şi ea „arestată” 
– „din păcate, încă nu ne-am eliberat/ din 
parantezele libertăţii arestate”), problemele de 
acasă, Fehmi Kelmendi scrie, de pildă, şi despre 
disensiunile din interior (Patria împărţită), nevoia 
de unitate (Unitatea), de adevăr (deşi, notează 
autorul, „nu există nicăieri loc/ în favoarea 
naivilor care vorbesc”), trecut şi prezent, 
independenţă, vitejii de azi, dar mai ales de 
altădată, „otrăvirea libertăţii” cu „mirosul 

sclaviei” ş.a. Sau despre iubire („cu fantezie se 
înfrumuseţează iubirea”) femeia dorită (ca în Beta, 
Denada, Iubito ş.a.), dar mai curând într-o manieră 
idilizată, chiar eboşată, privită mai mult ca un 
sentiment pur, dincolo de erotism, de carnal.

Multe dintre piese sunt concise, de tip 
micropoem (să remarcăm şi titluri (relativ) 
asemănătoare în ambele limbi, română şi 
albaneză: Aventura, Panorama secretă/ Panorama 
sekrete ş.a.). Altele par mai curând să nu aibă o 
formulă versificată, fiind mai mult „cioburi de 
gânduri” – cum spunea Vasile Voiculescu la noi (cităm 
doar, în nota volumului, din Dardania: „În această 
ţară cunoscută pentru vitejie/ libertatea se 
trezeşte cam târziu”)

Concluzionând, dacă judecăm calitativ/ stilistic 
acest volum al lui Fehmi Kelmendi am putea 
ajunge la un „răspuns” în notă diferită decât dacă 
am discuta despre înţelegerea nevoii de a spune, 
de a se mărturisi, de a împărtăşi, în acest fel, 
sentimentele, idealurile. Indiscutabil, nu este unul 
dintre numele de primă mărime ale poeziei de 
limbă albaneză din Kosovo. Dar poate fi un tip de  
exponent al unei generaţii care s-a format sub 
semnul patriotismului şi vieţuieşte acum, cu 
sufletul frânt în două, scriind cu jumătatea care 
trăieşte departe de ţară despre cum şi ce se 
petrece în cea rămasă acasă.

Fehmi Kelmendi Suflet înflăcărat/ Shpirt i 
peflakur, versiunea în limba română: Baki Ymeri, 
poezie albaneză din Elveţia, Kosovo, sub egida 
Uniunii Culturale a Albanezilor din România, 
Bucureşti, 2010

Haiku din Bulgaria

Maya Lyubenova
Născută în Plovdiv, a absolvit o şcoală de 

limbă engleză, apoi a studiat filologia engleză la 
universitatea din Veliko Târnovo, actualmente 
profesor la Şcoala Naţională de Artă Populară 
„Filip Kutev”, Maya Lyubenova a publicat în acest 
an cartea Pete de albastru, Cartea cuprinde 92 de 
poeme haiku, numerotate, fără a fi grupate în nici 
un fel. Scrie mai curând în stil modern, nu 
întotdeauna urmărind numărul de silabe sau alte 
concepte (kigo, de pildă) ale acestui gen în varianta 
clasică. 

plouă toată noaptea…
vis după vis
îmi verific emailul

plimbare de toamnă – 
urmele ude ale pisicii
pe podea 

zăpadă subţire…
vrăbiile scurmă după
firmituri.

Alexandra Ivoylova
Alexandra Ivoylova a publicat recent carte 

delicată, frumos ilustrată de autoare, fiecare pagină 
având un haiku în ediţie bulgară – franceză 
(Otpaжrния/ Reflets, ediţie bilingvă bulgară – 
franceză, Sofia, 2007). Poetă, pianistă şi 
compozitoare, colaborează şi cu alţi autori de 
haiku/ haiga (de la noi, până acum din câte ştiu, a 
colaborat cu Valentin Nicoliţov, semnând 
împreună o haiga publicată în Carmina Balcanica). 
Unele dintre poeme sunt în stil haiku, având un 
număr de silabe diferit faţă de regula clasică, altele 
delicate micro-poeme de dragoste. 

Şi moartea
aşteaptă ploaia
pentru a renaşte 

Singurătate
Copleşită
de o singură absenţă

Eu sunt
absenţa ta
Fă-mă să revin

Iulie 2010
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Fotografia de modă        
În urmă cu cîteva luni 

prezentam în cadrul acestei 
rubrici cartea Philosophie 
de l'odorat a Doamnei 
profesor Chantal Jaquet şi 
afirmam că asistăm în 
ultimii ani la o diversificare 
a cîmpului preocupărilor 
filosofice. Un exemplu îl 
constituie şi cea mai nouă 
carte a profesorului Frederic 
Monneyron La 
photographie de mode. Un 
art souverain, Paris, Presses 
Universitaires de France, 
coll. "Perspectives critiques", 

2010, 240 p. Dintre alte lucrări purtînd semnătura lui 
Frederic Monneyron amintim: L'Androgyne 
romantique. Du mythe au mythe literaire; Seduire. 
L'imaginaire de la seduction de Don Givanni à Mick 
Jagger; Bisexualité et litterature. Autour de D. H. 
Laurence et Virginia Woolf; La frivolité essentielle. 
Du vetement et de la mode; La Mode et ses enjeux; La 
Sociologie de la mode. Simpla lectură a titlurilor 
cărţilor lui Frederic Monneyron arată o preocupare 
pentru lumea modei, de această dată accentul fiind pus 
pe fotografia de modă. Autorul porneşte de la o 
comedie muzicală, Funny Face, în care un personaj 
inspirat de Richard Avedon, un mare fotograf de modă, 
caută tinere pentru a le convinge să devină manechine; 
în filmul amintit, tînăra Jo Skockton devine manechin, 
merge la Paris pentru a asculta conferinţele unui mare 
profesor de filosofie, este decepţionată de acesta, pentru 
ca în final să-l reîntîlnească pe fotograf. Filmul a fost 
urmat de altele ( La Bride sur le cou, Wonderwall, Exposed, 
Blow up) în care fotografia de modă era contrapusă 
filosofiei, ştiinţei, muzicii, discipline sau domenii 
esenţiale şi privite cu mai multă seriozitate. Dar acele 
filme au sugerat funcţia tot mai importantă a imaginii în 
societatea contemporană. În noua sa carte dedicată 
fenomenului modei, F. Monneyron caută să replaseze 
moda în centrul interogaţiei sociologice, să propună o 
inversare a întregii atitudini filosofice care în Occident a 
căutat adevărul în spatele aprehensiunii imediate şi care 
a făcut din veşmînt o aparenţă înşelătoare; depăşind 
acest nivel, veşmîntul, haina nu apare ca un element 
secundar, ci ca un element prim, determinînd 
comportamentele individuale, oferind mijloace 
epistemologice care constituie o cale de acces 
privilegiată la mişcările subterane care agită societăţile 
contemporane. Volumul este structurat în trei mari 
secţiuni; în prima, Fotografia de modă şi funcţia sa socială, 
F. Monneyron ne introduce în universul unui domeniu 
mai puţin familiar filosofilor: apariţia şi evoluţia 
fotografiei de modă, amintind că apariţia fotografiei a 
fost întîmpinată cu ostilitate, şi este suficient a invoca 
doar numele lui Baudelaire. Dincolo de dezbaterea 
estetică, a existat şi o dezbatere ideologică, refuzîndu-se 
fotografiei statutul de artă. Multe decenii, fotografia de 
modă a fost considerată un gen minor al unei arte ea 
înseşi minoră; de ceva vreme fotografia de modă a 
cîştigat un anumit prestigiu, fiind recunoscută ca o 
fotografie de artă. de altfel, mulţi esteticieni consideră că 
fotografia de modă a fost cea care a făcut să se 
vorbească despre fotografia de artă. Contrar unor opinii 
larg răspîndite fotografia de modă nu promovează în 
primul rînd nici manechine nici mărci vestimentare, ci 
mai curînd simboluri ale vieţii sociale. A doua secţiune, 
Fotografia de modă şi funcţia sa estetică, porneşte de la 
premisa că relaţia între fotograf şi haina fotografiată este 
mai puţin directă, iar epoca pitorialismului este 
depăşită. Pentru fotograful de modă, haina este de 
multe ori un pretext şi un stimul pentru dezvoltarea 
unei autentice creaţii artistice. Din relaţiile care se ţes 
între haină, fotograf şi manechin, F. Monneyron se 
opreşte asupra celor între fotograf şi manechin, 
considerînd că nu metafora falică este caracteristica 
raporturilor între fotograf şi manechin, ci distanţa care 
trebuie să rămînă ("seducţia femeii operează la distanţă, 
distanţa este elementul puterii sale", afirma Derrida pe 
urmele lui Nietzsche care vorbea de actio in distans!). 
Ultima secţiune, Fotografia de modă şi imaginarul său, 
aduce în prim plan funcţia imaginară a fotografiei de 
modă, din această perspectivă, fotografia de modă 
apărîndu-i lui Frederic Monneyron ca o "adevărată 

gîndire simbolică a socialului". Pe urmele lui Gilbert 
Durand, F. Monneyron vorbeşte despre regimul diurn şi 
nocturn al imaginarului din lumea modei, găsind că în 
proporţie covîrşitoare lumea modei este sub semnul 
regimului nocturn, atît cromatic cît şi la nivel 
interpretativ, al structurilor sintetice şi mistice. Fredecic 
Monneyron este convins că moda determină 
comportamentele noastre individuale şi colective, iar 
imaginarul său acţionează asupra comportamentelor 
sociale şi economice; fotografia de modă, la rîndul ei, se 
defineşte dincolo de compartimentările stricte între 
economic, artistic, social, amestecîndu-le şi 
transformîndu-le într-un proces de creaţie. Fotografia 
face lumea mai conştientă de ea însăşi, amintind ceea ce 
spunea Oscar Wilde: misterul lumii este în vizibil, nu în 
invizibil!    

Femeile, iubirea şi sacrul   
În fiecare an, la începutul 

verii, în localitatea marocană 
Fez are loc Festivalul de 
muzici sacre ale lumii, în 
cadrul acestui festival avînd 
loc şi Întîlnirile de la Fez. 
Tema abordată la ediţia din 
2009 a fost despre 
dimensiunea feminină a 
divinului şi a sacrului; 
recent au fost publicate 
comunicările susţinute cu 
acel prilej: Les femmes, 
l'amour et le sacré, sous la 
direction de Nadia 
Benjelloun, Paris, Editions 

Albin Michel, coll. "Rencontres", 2010, 204 p. Figurînd 
succesiv sau în acelaşi timp divinitatea, puritatea şi 
frumuseţea femeia a inspirat deopotrivă veneraţie şi 
adoraţie, prezente în toate marile religii ale lumii. Jean 
Clair a vorbit la Fez despre iconografia Pieta în tradiţia 
creştină, o iconografie singulară a artei creştine, născută 
în Europa secolului al XV-lea. În acea perioadă alături 
de tandreţea cu care Maria îşi priveşte fiul, îşi face loc şi 
îngrijorarea, neliniştea; o lume fără revelaţie, afirmă 
Jean Clair, este o lume a singurătăţii radicale, a violenţei 
inexorabile care se naşte din singurătate; revelaţia 
creştină aduce posibilitatea de a ieşi din sine. Imaginea 
lui Isus suferind este însoţită de imaginea Fecioarei 
Durerii. Jean Clair vede în celebrul tablou al lui Picasso 
Guernica o imagine a sfintei familii sub asediul 
războiului. Souâd Ayada, autoare a unei remarcabile 
cărţi despre Avicena, scrie despre femeia în Islam, o 
societate în care în reprezentarea juridică femeia are un 
statut inferior, în vreme ce în reprezentarea spirituală 
apare ca o fiinţă superioară, "mediatoare în cunoaşterea 
adevărată a Realului divin şi imagine perfectă a 
divinităţii revelate". Souâd Ayada face ample referiri la 
sinteza teoretică a spiritualităţii islamice pe care o face 
Ibn 'Arabî, spiritualitatea sunită făcînd din Maria 
imaginea perfectă a Principiului feminin cosmic; pe de 
altă parte, şiismul aduce o altă figură feminină, 
Fâtima,"epifania desăvîrşită a Sofiei creatoare". Souâd 
Ayada susţine că islamul spiritual construieşte o 
reprezentare a Mariei, apoi şiismul una a Fatimei, 
această conjuncţie spirituală a Mariei şi a Fatimei fiind 
în centrul operei ilustrului islamolog francez Louis 
Massignon. Leili Anvar, specialistă în civilizaţie 
persană, semnează un interesant text despre Zoleykhâ, 
singura femeie între marii eroi ai iubirii în literatura 
persană. Dacă în mod obişnuit "femeile sînt iubitele, 
oglinzi epifanice în care se reflectă într-o formă finită 
infinita frumuseţe a lui Dumnezeu", în romanul Yusuf şi 
Zoleikhâ figura activă a iubirii este Zoleikhâ, dinamica 
naraţiunii bazîndu-se pe căutarea iubitului, Yusuf fiind 
arhetipul frumuseţii, depozitarul luminii epifanice, el 
reflectînd în perfecţiunea formelor frumuseţea 
divinităţii însăşi ( " Ce spun eu ca o lună? Nu, un soare 
în strălucirea gloriei sale"). Prin cîteva visuri succesive, 
Zoleikhâ ajunge la maturitate prin focul iubirii, fiind 
simbol al sufletului care "coborît în noaptea lumii, va 
urca din nou prin grade succesive la originea sa şi va 
regăsi în eternitate viziunea frumuseţii preeterne". 
Abdelwahab Meddeb este autorul unui incitant text 
despre tabloul lui Georges Courbet, L'Origine du monde; 
acest tablou, unul din primele ale modernităţii picturale, 
a fost comandat pictorului francez de un notabil turc, 
Khalil Bey, care l-a ţinut ascuns de văzul lumii dincolo 
de o perdea verde, culoare specifică islamului! Originea 

lumii sau "originea omului mai curînd, adusă la 
materialitatea naşterii organice, biologice, prin viziunea 
realistă a organului de unde umanul iese pentru a primi 
primul şoc al luminii. Se exhibă pe pînză gros-planul 
încadrînd sexul femeii, locus al vieţii dar de asemenea al 
voluptăţii". Inspiratoare, protectoare, iubită, femeia este 
prezentă în toate religiile; icoană a bunătăţii şi speranţei, 
soţie, divinitate proslăvind fecunditatea, fiecare femeie 
astfel luminată reflectă sacrul. Scriitori, istorici ai artei şi 
filosofi recitesc în acest volum texte sacre şi mari opere 
de artă şi le fac să rezoneze în acelaşi cînt al celebrării 
femininului.

Tragicul şi sentimentul vieţii
François Chirpaz este 

cunoscut lumii filosofice de 
expresie franceză pentru 
studiile şi cărţile în care a 
abordat subiecte despre 
condiţia umană; amintim 
cîteva dintre cărţile sale: 
Difficile rencontre, Cerf, 
1982; Parole risquée, 
Klincksieck, 1989; Le 
Tragique, PUF, 1998; Pascal, 
la condition de l'homme, 
Michalon, 2000; L'homme 
precaire, PUF, 2001; Job. La 
force d'esperence, Cerf, 
2001. Recent i-a apărut o 
nouă carte: Dire le tragique 
et autres essais, Paris, Editions L'Harmattan, 2010, 170 
p. Primul eseu este despre tragic şi pleacă de la 
întrebarea legitimă pînă în ce punct trebuie să căutăm 
cuvintele pentru a ajunge la corecta expresie  a acestei 
încercări extreme care este tragicul. Deşi cuvintele sînt 
necesare vieţii aşa cum este aerul, o importantă parte a 
vieţii scapă întotdeauna cuvîntului, rămîne 
neexprimată, dacă nu cumva este inexprimabilă. 
Tragicul nu este niciodată o experienţă printre altele, 
"este proba prin excelenţă a faptului de a trăi ca om, şi 
revelatorul precarităţii sale", afirmă François Chirpaz, 
amintind că tragicul condiţiei umane nu ţine numai de 
proximitatea unei alterităţi neliniştitoare, ci şi de haosul 
interior, de înlănţuirea inextricabilă a pulsiunilor vieţii 
şi morţii, a energiei necontrolate, a afectelor. Una dintre 
cele mai dureroase probe ale vieţii este singurătatea, 
care îl privează pe individ de ajutorul celorlalţi; 
izolîndu-se individul suspendă pentru un timp relaţiile 
cu ceilalţi, avînd convingerea că astfel îşi protejează 
viaţa intimă. Uită însă că fiinţa umană nu trăieşte decît 
în relaţia sa cu ceilalţi, că "spaţiul relaţiei, acolo unde 
fiinţa umană poate vorbi apropiaţilor săi este însuşi 
locul vieţii. Şi, mai mult decît altul, spaţiul întîlnirilor 
privilegiate pentru că sînt cele mai intense şi mai 
personale". Condiţia umană este o condiţie precară, iar 
aceasta nu este nicidecum o descoperire a modernităţii 
literare sau filosofice, ci o constatare pe care au făcut-o 
cu multe veacuri în urmă tragicii greci. Epoca 
contemporană a contrubuit la a da un sens mai ascuţit,  
mai grav fiinţei umane cînd reflectează despre ea însăşi, 
de aici şi pretenţia subiectivităţii: "cel care înţelege să 
existe ca un individ şi să devină subiectul propriei vieţi 
nu este un simplu vieţuitor pentru că vorbeşte şi 
gîndeşte". Un eseu interesant este cel despre frontieră, 
despre dorinţa oamenilor, din momentul cînd au 
devenit sedentari, de a delimita teritoriul, un înăuntru 
al comunităţii în care membrii se recunosc prin aceeaşi 
limbă şi acelaşi mod de viaţă şi un în afară prin care se 
delimitează de cei care vorbesc o limbă diferită şi trăiesc 
după alte obiceiuri. O societate de tip ierarhic 
marchează diferenţele de statut între superiori şi 
inferiori, între stăpîni şi sclavi, "un prinţ poate seduce o 
păstoriţă, dar reciproca este de neconceput pentru 
membrii unei caste conştiente de prerogativele sale". 
Evident, frontiera nu ţine numai de topografie ci şi de 
ordinea simbolică, întrucît în spaţiul uman fiecare 
realitate este investită şi cu o încărcătură simbolică. 
Ultimele pagini ale recentului volum semnat de 
filosoful François Chirpaz sînt despre călătorii şi 
întîlniri, despre bucuria de a descoperi alte teritorii şi de 
a întîlni alţi oameni, călătoria nefiind o banală distracţie, 
ci un demers esenţial de a trăi alte experienţe, de a face 
descoperiri nebănuite. Cine nu a părăsit niciodată locul 
de baştină nu va şti cît de diversă este fiinţa umană, nu 
va şti nimic despre toleranţă.  

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE    
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În Cuba atmosfera e apăsătoare. Chiar foarte 
apăsătoare. La propriu şi la figurat. Nu poţi să faci un 
pas prin această ţară fără să ai senzaţia că te striveşte 
povara unei priviri insistente, bănuitoare, înviforate. 
După o vreme şi după ce te încadrezi cît de cît în 
peisajul oficial, începi să te obişnuieşti, începi să-i 
distingi şi să-i cunoşti pe cei desemnaţi să-ţi numere 
paşii şi parcă te simţi mai în siguranţă ştiind că 
vigilenţa revoluţionară veghează şi asupra ta. Iar 
dacă ai şi „norocul” de a veni în Cuba dintr-o ţară 
cum a fost România socialistă, aproape că nici nu-ţi 
mai pasă de privirile reprobatoare, scormonitoare, 
întrebătoare. Le-ai suportat vreme îndelungată şi la 
tine-acasă. Ba, mai nou, aceste priviri ale celor ce-i 
apără pe bogaţi încep să se îndrepte iar, chiar foarte 
insistent, asupra românilor, mai ales asupra celor ce 
îndrăznesc să mişte-n front, să crîcnească, să fluiere-n 
biserică. E drept, faimoasa sintagmă „băieţii cu ochi 
albaştri”, cu care erau desemnaţi în general securiştii 
români, nu îşi găseşte acoperire în insula lui Castro, 
deoarece cubanezii au, aproape fără excepţie, ochi 
negri, aşa cum de exemplu, au şi mexicanii. Dar 
privirile celor din poliţia secretă, indiferent de 
culoarea ochilor, poartă în ele aceeaşi răutate, aceeaşi 
dezumanizare în orice ţară de pe globul nostru 
pămîntesc. De asta e şi uşor să-i depistezi pe cei care 
s-au pus în slujba diavolului! Însă, în timp ce în 
România sereiştii încă nu au (cel puţin aşa cred!) 
dreptul să ancheteze cetăţenii, aşa cum îl aveau 
securiştii în vremea dictaturii roşii, în Cuba să te 
ferească Dumnezeu să intri în ghearele unui 
anchetator din poliţia secretă sau din Comitetul 
pentru Apărarea Revoluţiei. Chiar dacă ai fost cel 
mai cuminte om şi cel mai fervent apărător al 
regimului Castro, trebuie să te consideri un norocos 
dacă scapi cu cîţiva ani de lagăr sau de muncă 
forţată.

Pentru mine, trăitor în inima Europei, atmosfera 
tropicală a insulei e un calvar. E un calvar pentru că 
mă face să transpir. Iar eu detest să fiu transpirat. 
Încă de mic, îmi spuneam că nu trebuie să-ţi trădezi 
prin nimic trăirile, stările, problemele. Or, un om 
transpirat e ca o carte deschisă. Îi afli imediat starea, 
bolile, faptele. De aceea, reminiscenţă a lecturilor din 
copilărie şi a concepţiilor pe care mi le formam pe-
atunci, în mintea mea un adevărat domn nu trebuie 
să transpire. În august 1984, dacă nu mă înşală 
memoria, m-am întîlnit la Constanţa, într-o anumită 
împrejurare, cu Nicu Ceauşescu. Era în ajunul 
inaugurării Canalului Dunăre-Marea Neagră. Eu 
veneam de pe şantier (fusesem trimis de redactorul-
şef - un slugoi al activiştilor pecere, mînat mereu de 
un greţos zel revoluţionar, zel care s-a dovedit a nu fi 
chiar inutil, căci l-a propulsat pe treptele ierarhiei 
roşii, ba chiar şi pe cele ale postdecembrismului, căci 
preşedintele de trei mandate, Ion Iliescu, l-a numit în 
diplomaţie! -  să scriu un reportaj despre Canalul 
Dunăre-Marea Neagră) şi, în ciuda faptului că eram 
îmbrăcat foarte lejer (purtam o bluziţă cu mîneci 
scurte), eram transpirat şi plin de praf. Nicu, în ciuda 
căldurii năprasnice, purta un costum de stofă, care-i 
venea ca turnat, cămaşă închisă la gît şi cravată 
asortată cu costumul, dar nici o picătură de 
transpiraţie nu-i invadase chipul. L-am admirat 
atunci pentru modul în care arăta şi chiar pentru 
felul în care s-a comportat!

În ţara aceea toropită de căldură (nu şi de arşiţă!) 
nu apuci să faci cîţiva paşi în stradă şi te simţi deja 
năclăit de sudoare. De aceea am numit această 
atmosferă specifică insulei „trei paşi, un duş!”. Chiar 
aşa este! Dacă după trei paşi nu ai cum să intri sub 
jetul binefăcător al apei reci, cît mai reci, capeţi subit 
senzaţia că pielea ţi-a devenit o greţoasă, lipicioasă 
hîrtie de prins muşte. În spaţiile destinate publicului 

– cel puţin în cele pe care le frecventam noi – 
atmosfera e mai respirabilă, căci în interioare 
funcţionează instalaţiile de aer condiţionat. Dar îmi 
imaginez ce zăpuşeală e prin casele bieţilor băştinaşi 
care nici dacă ar economisi o sută de ani, tot nu ar 
putea strînge suma necesară cumpărării şi instalării 
unui aparat de aer condiţionat. De fapt, de ce vorbesc 
eu de bieţii cubanezi, cînd chiar în Ambasadă 
atmosfera e de-a dreptul încinsă. Instalaţiile, vechi de 
cînd lumea, nu fac faţă – mai mult hîrîie şi fac 
zgomot decît recondiţionează aerul –, încît simţi cum 
în plămîni îţi pătrund emanaţiile unui vulcan. 
Refugiul, iluzoriu, e sub duş. În plus, umezeala din 
văzduh ţi se lipeşte de piele ca marca de scrisoare. Ţi 
se lipeşte de piele, de păr, de corp, de haine, de 
încălţăminte, de buze, de răsuflare. Ca să acopere 
mirosurile de transpiraţie, cum n-au nici apă pentru a 
se spăla, cubanezii folosesc apă de colonie ieftină, 
deci de proastă calitate. Întîlnirea dintre transpiraţia 
unui corp nespălat şi chimicalele unui parfum prost 
are efectul unei bombe cu hidrogen sulfurat. Căldura 
şi umiditatea degradează aproape orice materie 
organică, orice organism părăsit de viaţă cu o iuţeală 
demnă de viteza luminii, încît să te ferească 
Dumnezeu să dai în drumul tău peste vreun hoit de 
animal sau peste vreo pubelă cu resturi de hrană, de 
fructe sau de legume. Peste atmosfera irespirabilă a 
Havanei se înstăpînesc duhorile exhalate de resturile 
menajere aflate într-un accelerat proces de 
putrefacţie, resturi menajere ce duhnesc mai mult pe 
lîngă tomberoanele de gunoi decît în interiorul 
acestora. Şi asta pentru că sunt inspectate, 
scormonite, vămuite clipă de clipă de muritorii de 
foame care aruncă în jur tot ce nu le trebuie. 

Am trăit secvenţe halucinante, demne de 
coşmarele lui Goya, mai ales seara, cînd dinspre 
cartierele sărace de la periferiile Havanei porneşte un 
adevărat exod, porneşte o adevărată migraţie, spre 
cartierele ceva mai bogate din centrul capitalei. În 
realitate, acestea sunt mai bogate nu prin locuitorii ei 
- care trag mîţa de coadă asemenea concitadinilor lor 
de la periferii – ci prin faptul că în cuprinsul lor se 
află hoteluri unde sunt găzduiţi străini. Tot ce le trece 
acestora printre degete ajută populaţia cubaneză să 
supravieţuiască. Nu înţelegeam în primele zile ce se 
întîmplă, ce este cu hoardele care se năpusteau 
asupra oraşului, ce e cu viermuiala aceea pe străzi 
care în timpul zilei somnolau liniştite, cataleptice, 
toropite sub suliţele ucigătoare ale soarelui, sub 
apăsarea căldurii, sub giulgiul umidităţii. Apoi m-am 
dumirit, văzînd ţinta migraţiunilor zilnice : pubelele. 
Neavînd ce mînca şi negăsind nimic demn de folosit 
prin focarele de infecţii care sunt locurile amenajate 
pentru gunoi în cartierele mărginaşe, sărăcimea 
capitalei, adică aproape toată populaţia oraşului - cu 
mic, cu mare, cu căţel, cu purcel - o ia la picior spre 
cartierele turistice, spre cartierele unde se trăieşte cît 
de cît mai bine. Cele mai vînate sunt pubelele unde 
se aruncă resturi de la hotelurile de lux. Ziua - din 
cauza căldurii şi din cauza securiştilor care veghează 
ca nici un incident să nu tulbure existenţa 
revoluţionarilor de soi şi a turiştilor cu bani – nu prea 
se avîntă oamenii la vînătoare de gunoaie, dar seara, 
noaptea se dau bătălii crîncene între havanezii 
înarmaţi cu pungi, sacoşe, saci, cutii pentru 
eventulitatea că, aflînd ceva resturi utilizabile, 
„reciclabile”, ar trebui să le pună la adăpost de 
căutările jinduitoare ale celorlalţi. După ce fiecare 
colţişor al tomberonului (şi al împrejurimilor) este 
explorat, cercetat, analizat, preţăluit, orice fărîmă de 
pîine, de fruct, de legumă, orice os de pasăre sau cap 
de peşte, orice rest, cît de mic, iau drumul 
recipientelor cu care „exploratorii” s-au dotat de-
acasă. Am văzut oameni care strîngeau şi coji de ouă. 
Situaţie, să recunoaştem, pe care nici măcar 
boschetarii noştri nu au fost nevoiţi s-o îndure! Dar 
în urma căutătorilor de hrană rămîne o imagine 
halucinantă, apocaliptică : gunoaie brăcuite peste tot, 
pungi de tot felul, hîrburi, cioburi, coji, sîmburi îţi 

rănesc retina cu dezolarea lor, mirosuri pestilenţiale 
îţi răvăşesc nu doar nasul, ci şi stomacul care dă 
semne tot mai hotărîte de revoltă în clipa în care treci 
printr-un astfel de loc asupra căruia s-au năpustit 
lăcustele umane.

Cubanezii care trăiesc fericirea de a avea prin 
„ogradă” sau chiar direct în casă vreun animăluţ care 
să le dea lapte, ouă carne, pene, lînă sunt cei mai 
hulpavi, căci, pentru a te hrăni, aceste animale 
trebuie hrănite şi ele. Aşa că insularii îngrămădesc în 
saci, la nimereală, cu o viteză uluitoare, tot ce le cade 
sub mînă : cotoare de mere şi de pere, cozi de ceapă, 
coji de pepeni, resturi (sîmburi sau coji sau cozi) de 
mango, de kiwi, de papaya, de ananas, nuci de cocos, 
avogado sau banane, resturi de fructe şi de legume 
pe care eu nici nu le cunosc, adică tot ce sărăcia, 
disperarea, priceperea, nevoia, foamea ar putea 
transforma în „hrană” pentru oameni şi pentru 
animale. „Războiul tomberoanelor” îmi aminteşte 
secvenţe la fel de cutremurătoare, pe care le vedeam 
în copilărie în cartierele din vecinătatea gării Iaşi şi a 
triajului acesteia. Într-un astfel de cartier, Păcurari, 
locuiam şi eu cu părinţii, după ce comuniştii ne-au 
dat foc la casă în iarna dintre anii 1954 şi 1955. În anii 
aceia se iscau pe lîngă linia ferată adevărate „lupte de 
stradă” (sintagma „lupte de gară” probabil încă nu s-
a inventat!) pentru oasele căzute din vagoanele aflate 
la manevră. Ieşenii ce vieţuiau prin cartierele 
învecinate gării în perioada deceniilor V, VI şi VII ale 
secolului trecut mureau de foame şi se comportau 
asemenea havanezilor ce mureau de foame în anul 
2006, an în care mi-am purtat paşii prin ţara aceea pe 
care Dumnezeu a hotărît să o facă raiul pe pămînt, iar 
Fidel Castro Ruz a transformat-o în cel mai cumplit 
iad pe care mintea omenească şi-l poate închipui. Dar 
„bătălia oaselor” e o altă poveste, la fel de tristă, de 
zguduitoare, de absurdă şi de neînţeles ca şi 
„războiul tomberoanelor” pe care îl repetă zilnic 
locuitorii Havanei celui dintîi deceniu al acestui veac. 
Iar eu mă pornisem să vorbesc despre „războiul 
tomberoanelor”, nu despre „bătălia oaselor”!

Într-o dimineaţă, una din primele dimineţi 
petrecute în Cuba, am descoperit, împreună cu cei 
doi colegi români, una din marile pieţe de fructe din 
Havana. Una micuţă exista şi în preajma Ambasadei, 
dar aceea era cu adevărat „pequeña” şi „nu se pune”. 
Obişnuit cu năvalnica revărsare de mirosuri (stranii, 
dar plăcute!), de sunete, de culori, de forme din 
pieţele mexicane, obişnuit cu abundenţa din aceste 
pieţe, cu belşugul lor, aflat la el acasă ca notele 
muzicale într-o simfonie, m-a uluit pur şi simplu 
austeritatea de cazarmă a acelei pieţe havaneze. Nu 
se auzea aproape nici un sunet, de parcă te-ai fi aflat 
într-o biserică, într-un templu, nu într-o piaţă, nu 
existau forfota, excitaţia din pieţele mexicane, nici 
abundenţa de pe tarabele lor. Dar ce m-a mirat din 
cale-afară a fost desăvîrşita curăţenie a pieţii : nici o 
coajă, nici un sîmbure, nici un rest, nimic nu se vedea 
aruncat. Nu-mi venea să cred : într-un oraş sufocat 
de resturi, de gunoaie, de praf, de moloz, de mizerie, 
într-un oraş transformat într-o imensă pubelă, piaţa 
de fructe sclipea. Într-un tîrziu, am înţeles : pentru că 
nu au ce mînca, insularii lui Fidel valorifică în mod 
superior, revoluţionar, tot ce le oferă natura. Cum să 
arunci sîmburi, coji, seminţe, cozi, resturi, dacă 
acestea pot fi fierte, mai pot oferi zemuri şi esenţe, 
sau pot fi rumegate de un animal? Austeritatea pieţei 
de fructe era expresia sărăciei, nu a curăţeniei! 
Despre starea altui fel de pieţe nu mă pot exprima. 
Piaţă de carne, piaţă de brînzeturi, piaţă de peşte nu 
există în Havana. Doar piaţa de artizanat are tot felul 
de reprezentanţi în oraş, dar astfel de pieţe se 
adresează aproape exclusiv străinilor şi turiştilor 
dispuşi să se lase uşuraţi de cîţiva dolari în schimbul 
unor suveniruri migălite cu propriile mîini de cei ce 
le vînd. Ceva alimente mai consistente (carne şi 
mezeluri, brînzeturi şi lactate, ouă, peşte) se găsesc în 
capitala insulei, dar numai în supermarketurile 
destinate străinilor. Am intrat o dată într-un astfel de 
magazin şi am trăit o poveste de-a dreptul stranie. O 
veţi afla în numărul viitor!  (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (22)

Valeriu STANCU

„războiul tomberoanelor” 
şi „bătălia oaselor”!
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Ajunşi în acest moment, chiar cu riscul de a „umfla” 
acest epilog, trebuie să ne referim, mai ales pentru 
ortodocşii de azi, la „afacerea otrăvurilor” declanşată 
după două decenii de domnie a lui Ludovic al XIV-lea, 
când monarhul putea să se considere, cu îndreptăţită 
mândrie, cel mai puternic din Europa. Descoperită din 
întâmplare, în cursul unei anchete din lumea fărădelegii, 
a necesitat crearea unui tribunal special, numeroase 
arestări, printre persoane cu rang înalt; durata procesului 
şi întreruperea lui bruscă avea să alimenteze scandalul în 
toată Europa. Fapte ieşite la iveală în 1676 din procesul 
marchizei de Brinvilliers (îşi otrăvise tatăl şi pe cei doi 
fraţi, mărturisise excese sexuale, printre care figura şi 
incestul) aveau să dezvăluie numai după un an că 
folosirea otrăvii era o practică răspândită iar Franţa risca 
recordul sacrilegiului, superstiţiilor şi crimei, o reţea ce 
ameninţa serios stabilitatea statului. Au fost arestaţi 
cavaleri care-şi câştigau existenţa otrăvind la comandă 
persoane indicate, o mulţime de ghicitoare, prezicătoare 
experte în chestiuni amoroase implicate în vânzări de 
afrodiziace, elixiruri, precum şi în descotorosirea de 
gravidităţi nedorite; în 1679 două prezicătoare şi un 
magician se acuzau unul pe altul că ajutaseră un număr 
foarte mare de femei să avorteze, că practicaseră magia 
neagră şi ritualuri satanice, şantajul. Imaginarul colectiv 
francez fusese tulburat de pe vremea Caterinei de Medici 
de teama de otravă, moartea neaşteptată a Gabrielei 
d'Estrées în 1598 şi mai recent cea subită a Henriettei a 
Angliei generaseră bănuieli. Ca şi în timpurile noastre, 
oameni se linişteau că într-o mentalitate raţionalistă, 
carteziană, credinţa în magie nu putea supravieţui decât 
ca rod al ignoranţei populare. Totuşi mareşalul de 
Luxemburg sau sora mai mare a Mariei Mancini (iubirea 
din tinereţe a regelui) apelaseră, pentru glorie pe câmpul 
de luptă sau pentru otrăvirea ducesei de La Vallière, iar 
moartea pe rug a vrăjitoarei Voisin a dezlegat brusc 
limbile unor acuzaţi carte o puneau în cauză pe doamna 
de Montespan. Regele a cerut ca dosarul privitor la 
Athénaïs să fie eliminat din actele procesuale, dar 
judecătorii continuându-şi acţiunile, Ludovic a ars cu 
mâna lui documentele referitoare la marchiză, fără să ştie 
că şeful poliţiei păstrase rezumatele interogatoriilor care 
o incriminau. „Camera mortuară” (numită astfel era o 
sală de la Arsenal, drapată în negru şi luminată doar de 
torţe) a fost desfiinţată, cei implicaţi au fost condamnaţi 
fără proces la carceră pe viaţă, închişi în cele mai 
inaccesibile închisori ale regatului. Intrarea în scenă a 
supraintendentului Colbert demonstrase că „afacerea” 
era şi una politică, folosită de ministrul de război pentru 
a slăbi grupările de putere ostile lui, inclusiv cercul 
doamnei de Montespan, rudă a lui Colbert. Oricare ar fi 
fost convingerile regelui, putea el avea altă opţiune decât 
apărarea reputaţiei mamei copiilor săi şi protejarea 
Curţii de un scandal de proporţii nemaiîntâlnite?

Concluziile la care au ajuns cercetătorii rămân foarte 
divergente, dar „afacerea otrăvurilor” îi fascinează în 
continuare pe istorici, biografi, romancieri; în ce ne 
priveşte, poate o repulsie totală faţă de asemenea 
documente ne împinge să credem că a fost momentul în 
care regele s-a cutremurat: nimic din acele atrocităţi n-ar 
fi putut avea loc fără complicitatea unei societăţi profund 
amorale, or, în materie de libertinaj el însuşi îi slujise 
drept exemplu.

La 40 de ani Regele-Soare şi-a luat astfel măsuri 
ocrotitoare, preferând-o pe doamna de Maintenon drept 
amantă virtuoasă, în stare să-l împace cu Dumnezeu. 
Curtea de la Versailles s-a îmbrăcat în negru şi şi-a 
asumat, cel puţin aparent, virtutea şi evlavia. Iar 
persecuţiile reluate contra hughenoţilor demonstrau 
intransigenţa regelui în materie de dreaptă credinţă...

După trecerea a 35 de ani, în perioada regenţei 
ducelui de Orléans magii, prezicătorii, chiromanţii, 
homeopaţii şi-au oferit din nou serviciile pentru 
verosimile sau neverosimile delicte monstruoase. Dar 
aceasta este altă interminabilă poveste.

Să recapitulăm aşadar, pe firul istoric al Epilogului, 
momentul când în sanctuarul monarhiei reprezentate de 
Ludovic al XV-lea şi-a făcut intrarea o burgheză din 
cercurile marii finanţe (cea care alimenta vistieria regală), 
pe care Montesquieu le definea „deasupra altora prin 
bogăţie” iar La Bruyère le anatemiza. În retrospectivă, 
ascensiunea ei fulgerătoare a configurat un simbol al 
mobilităţii sociale a Stării a Treia. Un context familial 
lipsit de prejudecăţi, o educaţie excelentă, cu cei mai 
buni profesori, ar fi putut procura Parisului una dintre 
marile actriţe ale epocii, dar căsătoria ei cu Charles 
Guillaume Lenormant d'Etiolles, inteligent, cultivat, un 
as în cariera de om de afaceri, i-a deschis Jeannei-
Antoinette, zisă Reinette, uşile altei vieţi sclipitoare. 
Introdusă în saloanele importante ale timpului, i-a 
cunoscut pe scriitorii Fontenelle, Montesquieu, 

Marivaux, Voltaire şi atmosfera intelectuală a Parisului 
din primii ani ai deceniului cinci ai secolului al XVIII-lea, 
profund marcată de revoluţia Luminilor. Această femeie 
a reprezentat prin ea însăşi o surpriză pentru lumea 
bună pariziană, prin talentele ei artistice şi prin 
frumuseţea vag exotică, subliniată prin comportament 
„şcolit” de mari seniori înzestraţi cu rafinat „usage du 
monde”, între care abatele Bernis, curând ministru şi 
cardinal, încarnare a versatilităţii intelectuale şi al 
hedonismului epocii. Voltaire însuşi, mirosind de unde 
bate vântul, ajunsese la salonul Etiolles, precedat de 
versuri adulatorii, în care o felicita pe noua „Cleopatră” 
pentru strălucita victorie repurtată de Ludovic al XV-lea 
la Fontenoy.

Noua curtezană favorită a întreţinut o intensă 
corespondenţă secretă cu regele aflat în Războiul de 
Şapte Ani în timp ce un tribunal decreta despărţirea 
legală de soţul ei. Abia atunci Ludovic al XV-lea i-a 
trimis brevetul de marchiză de Pompadour. Căci despre ea 
este vorba, ea a fost „noua Cleopatră” care a stârnit o 
violentă indignare a Curţii, unde puteau pătrunde doar 
aristocraţii cu nobleţe dovedită de la 1400 (!). Cu toate 
acestea, Madame de Pompadour a rămas la Curte vreme 
de 19 ani, ca nici o altă amantă regală şi atingând un 
grad înalt de celebritate.

Controversată, minată de felurite stereotipii în 
gândirea timpului, Madame de Pompadour a impus prin 
toaletele preţioase şi „gesturile” rafinate o marcă 
personală în stilul epocii, constituind mai cu seamă o 
variaţie de valoare faţă de lumea închisă de la Versailles. 
Ceea ce au simţit şi apreciat în primul rând pictorii 
epocii. Înfăţişată fiind, la vârste diferite, de Boucher, 
Nattier, La Tour, Drouais, în faţa acelor picturi se 

străduiesc istorici şi biografi moderni să-i descifreze 
personalitatea sau să reconstituie motivaţii 
comportamentale, oricum mereu este vorba de 
confruntarea imaginii publice cu rolul efectiv jucat de 
Doamna de Pompadour în conducerea statului francez.

Nu mă îndoiesc nici de remarcabila ei inteligenţă, 
care i-a „modelat” energia, tenacitatea, echilibrul, 
determinându-l pe suveran să i se adrese cu „Votre 
Solidité”, calităţi vizibile şi în faimosul ei duel cu 
Maurepas, Decanul miniştrilor, soldat cu exilul acestuia 
pe 20 de ani (!); nu mă îndoiesc nici de tactul şi respectul 
ierarhic manifestat permanent în relaţiile cu regina 
poloneză Maria Leszczynska; tot astfel mi se pare inutilă 
întrebarea pe care şi-o pun diverşi istoriografi dacă 
determinarea care i-a conferit un rol politic fără 
precedent, tocmai la sfârşitul legăturii sexuale cu 
monarhul Franţei era dictată de o iubire dezinteresată 
pentru Ludovic al XV-lea sau de o exacerbată sete de 
„putere feminină”...

Mă interesează însă, la sfârşitul acestui eseu, rolul 
jucat de Madame de Pompadour în lunga serie de erori 
comise de Franţa în războiul de succesiune pentru tronul 
Austriei şi în Războiul de Şapte Ani. În ciuda sacrificiilor 
financiare şi cu toate victoriile militare importante, 
Franţa a ieşit „cu mâinile goale” din pacea încheiată la 
1748 (Aix-la-Chapelle), precum şi cu regretul de a-l fi 
ajutat pe regele Prusiei. Atât în privinţa „bilanţului 
colonial” (construit de peste un secol în America de 
Nord, Africa, India), cât şi în „bilanţul european” – 
prestigiul internaţional al Franţei a fost serios deteriorat, 
ceea ce a dus la slăbirea coeziunii interne. În timp ce 
Anglia ieşea întărită, Prusia neatinsă iar Austria şi Rusia 

au scos-o la capăt fără pierderi prea mari.
Desigur, nu Madame de Pompadour a decis 

strategiile în decursul conflictului european (confer o 
scenă burlescă din nu mai ştiu ce film – oricum, era alb-
negru – când de Pompadour îşi folosea „aluniţele” – 
grains de beauté – pentru a fixa pe hartă strategiile unor 
generali!), dar chiar debarasându-ne de o gândire 
simplistă, faptele atestă că influenţa ei a fost negativă.

Recapitulez: propunerea unei alianţe cu Austria i-a 
fost transmisă lui Ludovic al XV-lea de contele Kaunitz, 
cancelarul şi ministrul de externe al Mariei Tereza prin 
intermediul marchizei (austriacul fusese un timp 
ambasador la Versailles); în august 1755 ambasadorul 
asutriac, contele Starhemberg, a înmânat marchizei o a 
doua scrisoare a lui Kaunitz adresată regelui Franţei. 
Ludovic al XV-lea a încredinţat negocierile secrete cu 
Austria protejaţilor favoritei sale (abatele Bernis, contele 
de Stainville, care curând va deveni duce de Choiseul şi 
ambasador la Viena); întâlnirile cu partea diplomatică 
austriacă s-au desfăşurat la proprietatea marchizei de la 
Bellevue. Acestea sunt „probele” acuzării.

În apărarea marchizei trebuie ţinut cont însă de două 
fapte de importanţă, aparent antagonice: Curtea franceză 
era tradiţional anti-austriacă iar cercurile progresiste 
pariziene îi erau favorabile lui Frederic al II-lea, pentru 
că acesta incitase opinia publică franceză contra doamnei 
de Pompadour, punând în circulaţie scrisori apocrife ale 
Mariei Tereza şi răspândind calomnii despre cheltuielile 
marchizei şi depravările sexuale ale regelui francez.

Toate acestea au stârnit în Madame de Pompadour o 
dorinţă arzătoare de revanşă. Se ştie însă că răzbunarea 
nu-i un sfetnic bun: greşeli în sugerarea manevrelor 
militare, numiri întâmplătoare şi precipitate în posturi de 
comandă ale operaţiunilor militare, înălţarea la rang de 
duce a contelui de Stainville care va face eforturi enorme 
pentru a pune capăt războiului...

Îmbătrânită înainte de vreme, hărţuită din toate 
părţile, cu o sănătate compromisă în lupta perpetuă cu 
ambiţioasele manevrate pentru satisfacerea plăcerilor 
carnale ale suveranului, marchiza de Pompadour s-a 
stins din viaţă la Versailles, pe 15 aprilie 1764. După 
plecarea ei în altă lume, regele n-a mai avut copii 
nelegitimi şi s-a debarasat de ultimele „petites 
maîtresses”.

Dar în ultimele luni de boală ale reginei Maria 
Leszczynska, regele a cunoscut-o pe Jeanne du Barry, 
poreclită „Îngerul”, a cărei instalare la Versailles a fost 
însoţită de cartea Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry 
(a doua clasată între cărţile interzise în Franţa secolului 
al XVIII-lea, care circulau însă nestingherit).

Să observăm în prealabil că sexualitatea regilor 
Franţei nu era un subiect subversiv în sine, amantele lui 
Francisc I, Henric al IV-lea, Ludovic al XIV-lea (cu 
excepţia doamnei de Maintenon) fiind considerate 
„cuceriri de război”. Dar în secolul Luminilor, după 
romanul lui Montesquieu Lettres Persanes care ilustra 
despotismul asiatic, Ludovic al XV-lea a fost acuzat că se 
lasă dominat de pasiuni şi-şi neglijează responsabilităţile 
statale în favoarea acelor „petites”. Dar să cobori până la 
prostituata du Barry însemna pierderea oricărei 
demnităţi (paralela cu Carol II al României se impune)! 
Totuşi, după exilarea lui Choiseul, Ludovic al XV-lea a 
guvernat Franţa cu mai multă energie, schimbând 
radical politica ultimelor două decenii. Un ansamblu 
coerent de reforme, niciodată practicate mai înainte, 
puteau avea rezultate benefice pentru monarhia franceză 
care a răspuns nemulţumirilor cu serbări triumfale 
organizate cu prilejul căsătoriilor Delfinului cu Maria 
Antoaneta de Austria  în 1770, a contelui de Provenţa în 
1771 şi a contelui de Artois în 1773.

Ne-am întors la punctul de plecare al acestui eseu: 
destinul Mariei Antonia Josepha, care a văzut lumina 
zilei la Viena, la 2 noiembrie 1755, ca penultimă născută 
între cei 16 copii (11 fete, 5 băieţi) ai Mariei Tereza de 
Austria, moştenitoarea tronului Ungariei şi ai lui 
Francisc de Lorena, împărat al Sfântului Imperiu Roman, 
destin decis de revoluţia diplomatică la scară europeană, 
pusă la cale de ambasadorii mamei sale.

În timpul Războiului de Şapte Ani, Maria Tereza 
obţinuse avantaje din pactul cu Franţa, deşi pentru 
aceasta rezultatele au fost derizorii. Să „divulgăm” 
faptul că Ludovic al XV-lea acceptase pactul împins de 
ministrul său de externe, ducele Choiseul, numai în lipsa 
unei alternative mai bune, dar că el nu uitase 
recomandarea lui Ludovic al XIV-lea pe patul morţii, ca 
urmaşii lui să nu se înrudească cu Austria.

Primul avertizat contra soţiei sosite de la Viena a fost 
astfel chiar Delfinul, în timp ce pentru Maria Tereza 
căsătoria reprezenta un succes în măsura în care Maria 
Antoaneta se va dovedi capabilă să servească interesele 
Vienei. Dar mica ducesă, deşi adăugase nonşalant 
arborelui genealogic în care se încrucişau cele mai ilustre 
dinastii din Europa multă graţie, drăgălăşenie, talent de 
cucerirea inimilor, era totodată... o ignorantă. Leneşă, 
nedisciplinată, poreclind-o, de pildă, pe contesa de 
Noailles, care trebuia s-o iniţieze în uzanţele de la curte, 
„Doamna Etichetă” ş.a.m.d.

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

( )Post scriptum V

Natalia CANTEMIR

(va urma)

Iulie 2010



poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Printre scriitorii străini 
invitaţi la ediţia din acest 
an a Festivalului 
Internaţional „Zile şi Nopţi 
de Literatură” de la 
Neptun, festival organizat 
de Uniunea Scriitorilor din 
România, s-a numărat şi 
poetul sîrb Milovan Marčetić. Recitalul său a 
impresionat prin sobrietate şi eleganţă. L-am felicitat 
după încheierea serii poetice, am schimbat cîteva 
cuvinte şi am rămas plăcut impresionat de modestia 
omului ce scrisese minunatele poeme cu care 
încîntase întreaga asistenţă. A doua zi mi-a dăruit un 
volum de versuri bilingv (sîrbă şi franceză). Am 
început să-l citesc cu interes transformat, pe măsură 
ce înaintam pe drumul lecturii, în plăcere şi, în cele 
din urmă, în admiraţie. Şi chiar dacă nu am citit decît 
un singur volum al lui Milovan Marčetić, acesta m-a 
convins că autorul îşi merită locul pe care confraţii i 
l-au acordat deja : acela al unuia dintre cei mai 
importanţi poeţi sîrbi contemporani. 

Milovan Marčetić s-a născut în 1953 la Prijedor 
(localitate aflată azi în Bosnia Herţegovina) şi trăieşte 
în Serbia de pe la mijlocul anilor şaptezeci. După ce a 
petrecut o vreme la Novi Sad, s-a stabilit la Belgrad, 
unde şi-a făcut şi studiile universitare în literatură 
comparată şi teorie literară. A publicat nu numai 
culegeri de poezie, ci şi volume de nuvele pentru 
care a primit importante premii literare şi care i-au 
fost traduse în mai multe limbi străine. Ca mulţi 
dintre autorii actuali din Estul Europei, pe lîngă 
scriitură, Milovan Marčetić îşi consacră o mare parte 
a activităţii fondării şi dirijării revistelor literare. În 
anii '80 şi la începutul anilor '90 a fost redactor-şef al 
magazinului literar Književnu reč / La parole Littéraire, 
una din cele mai curajoase publicaţii culturale şi 
sociale din Europa de Est. Cum numele sîrbeşti ale 
volumelor sale nu vor spune mare lucru cititorilor 
Cronicii, amintesc varianta lor franceză : Le jour des 
vingt mille chiens, 1982; Manières de disparaître, 
1986; Sans nom, sans visage, 1990; L'Île de la guerre, 
2000 - poezie; Vies de poètes, 1996; Mon Hollywood, 
2000; Premier visage, 2003 - nuvele.

Poemele traduse în această pagină fac parte din 
volumul antologic Jeux d'adultes / Igre odraslih 
apărut în Belgrad în anul 2008 şi editat în colecţia 
„Les poétiques” a Centrului PEN din Serbia.

DISPARIŢII, SYLVIA PLATH

I
Ziua are albeaţa orezului. În ritm regulat se 

rostogoleşte cotidianul. Trupurile jinduiesc maşini şi 
claviaturi. În spatele unui geam, „tu trăieşti în spatele 
unui geam”. Eşti doar puţin mai consistentă decît 
ceaţa. În cîmpul tău auditiv se sting fragmente din 
limbajul Babylonului. Şi cum întorci spatele, motanul 
tău se transformă în duhul cel bun al casei. Măcar de-
ar circula sînge prin preajma mea, spui tu. Nebunia e 
un har foarte rar. Norii demenţei nu ating multe 
capete. Ei te ridică deasupra pămîntului şi te poartă 

ca pe un plod. Tu întinzi braţele şi culegi nebunia ca 
pe mere. Doar în acest fel timpul se consumă mai 
repede. Şi toate distanţele se risipesc.

II
Un discurs auzit în trecere, cine îl va termina?
Oricărui vîrf i se poate adăuga ceva.

Deasupra celei mai înalte cruci, respiraţia lui 
Hristos se simte încă.

Deasupra pămîntului palpită suflarea celor 
rătăciţi.

Inutilitatea se prăbuşeşte în trepte.
În vîrf e începutul căderii.

Cine ţi-a dat o parte din suflu?
O fierbinţeală se odihneşte în palma ta.

Fără să alegi, femeie, vei înălţa totul pe o 
spînzurătoare,

atunci cînd nemăsurarea va lua puterea.

Vei lăsa să se consume timpul nu ştiu cui.
De-ar putea o apă să înece ziua capitală a cuiva.

III
Aduni evenimentele ultimei zile; foloseşti
această bizară  bogăţie pe calea ce duce la o 

sintagmă pură şi solidă. Ceea ce a fost lepădat se 
întoarce la ziua în care forai, femeie, dar acolo se 
regăsesc : Haïle Sélassié şi o cutie muzicală, Biblia şi 
o funie, o sondă spaţială şi o piatră de rîu, un înger şi 
urechile lui Traian. Pentru tine, trebuie să te înveţi cu 
dispariţia, să găseşti metode ca să dezavuezi imitaţia. 
Şi dacă în acea zi citeai istoria lui Herodot, seara, pe 
zid, umbrele dansau o versiune diferită a morţii fiicei 
lui Mykérinos, nepotul lui Khéops. Ca şi tristul 
Mykérinos încerci să-ţi dublezi numărul zilelor 
luminînd cu torţe fărîma ta de noapte.

IV
Oraşul meu e situat pe o colină verde.
O capră e vecina mea.
Dumnezeu, un prieten din copilărie.

Ajungeam într-un paradis de clorofilă.
Departe de zăvoare strălucitoare şi de Auerbach.

Sunt aici ca să văd ce s-a tăiat şi ce s-a cules.
În măruntaiele unui fruct caut originile lumii.

Citesc poezie de curte.
Aceeaşi căreia i se înalţă osanale în catacombe.

De cîte ori a fost frîntă viaţa.
Ca şi cum tu ai fi fost un ştrengar, Dumnezeu te-a 

culcat pe genunchii lui.

Şi iar, eşti o mie de explozii.
Mazăre împrăştiată.
Fragmentată încă o dată.

V
Vezi aceşti oameni clătinîndu-se în timp ce 

coboară strada? E dimineaţă, sîngele trece în spatele 
geamului. Cu mîinile salută, în palmele lor sunt 

mîngîieri răcite. Suferinţa nu se lipeşte de chip. Ce ar 
putea să te remonteze? Alcaloizi? Treci prin faţa unei 
farmacii, aceste gări în care sunt amînate călătoriile. 
În spatele vitrinei un Asklepios în întregime alb. Încă 
o dată ai trecut dintr-o poveste în alta. Suflul tău 
întunecă strălucirea muşchilor ce par de marmură. Pe 
uşi toate zăvoarele strălucesc totuşi.

VI
Într-un scuar aproape de Crucificat, 
o grămadă de frunze de morcov şi de pătrunjel.
Pe stînga, ţelină; pe dreapta, Everesturi de pepeni.

Într-o casă te aşteaptă un Stat minuscul.
Ai lăsat cîţiva soldaţi.

Toate cratiţele vor fugi?
Un măr înflorit va intra pe fereastră?

Sau un agresor va ucide Cerberul?
Uşile sunt capabile să trădeze toate secretele.

Casa va urzi un complot împotriva stăpînului.
Ah, atîtea condiţionaluri în interiorul unei case!

Un cuţit de tranşat miezul plantelor.
O bombă pe traseul funcţiilor sintactice.

VII
Iată un palton pe umeri şi un şal de brocart – nu e 

decît un căprior îmbrăcat. În jurul lămpii gravitează 
mere şi farfurii, ceva mai departe sunt alte 
universuri. Cărţile care îţi mîncau timpul se înălbesc 
în pîcla încăperii. Din cel mai mare sertar iese capătul 
unui pinten de măceş. Unele cărţi sunt cărţi-vampir. 
Întunericul tău pare îmblînzit de apă – lac liniştit 
într-un pahar. Ziua, teama ezită şi mai mult. Noaptea 
te împarte în două.

VIII
Femeie, tu împarţi legumele în strofe. De cît timp 

nu ţi-ai mai numărat degetele mîinilor şi nu ai mai 
redus măcar o distanţă? Într-un foarte scurt răgaz ai 
dat din coate în jumătatea vieţii tale. De ce camera e 
rece ca o Siberie, tăcută ca o cavernă? Eşti aproape în 
mare formă cu sevele tale, vei putea să fii tot aşa încă 
treizeci de ani? Într-o grădină de smarald vei lua cu 
tine toate distanţele

IX
M-am trezit în faţa unei mulţimi de oameni seci.
În ei nici o boare de vînt.

Sunt atîţia cîţi am golit.
Priveam pe un oarecare aplecîndu-mă peste 

margine.

Trupul meu coboară spre poalele colinei.
Mic slalom în mijlocul unui vis.

Limfa mea a început să dea în clocot.
Un picior respinge propriul craniu.

Moartea se rostogoleşte în spatele meu?
Oare tocmai rîde?

Ar vrea să dialogheze.
O voce se odihneşte în mine.

Milovan Marčetić 
Poezia, un joc 
pentru adulţi 
dăruiţi cu har
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