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Scriitorul francez de origine

,
ca Irimia

z punctul de plecare

„sub presiunea

un popor care - atunci cînd, ,
-

albaneză Ismail
Kadare avea dreptate, mare dreptate, atunci cînd
afirma că nu doar pături, stări  clase sociale pot greşi,
ci şi poporul în ansamblul său poate să dea
cu oiştea-n gard.

După părerea mea, un popor care vreme de 43 de
ani (îmi fixe a apocalipsei roşii
data de 19 noiembrie 1946, cînd comuniştii au măsluit
alegerile şi s-au instalat în fruntea bucatelor, dar de
fapt dictatura roşie a început la 6 martie 1945, cînd,
vorba enciclopediştilor comunişti,
luptei maselor, guvernele cu majoritate reacŃionară
conduse de generalii C. Sănătescu şi N. Rădescu au
fost înlăturate şi a fost instaurat primul guvern
democratic din istoria Ńării, prezidat de doctor Petru
Groza, în care clasa muncitoare şi Ńărănimea aveau un
rol preponderent”) suportă fără să crîcnească o
dictatură odioasă, greşeşte;

un popor care, pentru a scăpa de teroare îşi ucide
fiii şi nu le rostuieşte măcar morminte celor jertfiŃi, ci
îi arde ca pe ciumaŃi, greşeşte;

în sfîrşit  află drumul
spre democraŃie îşi alege conducători din foştii
torŃionari, din foştii călăi, din foştii activişti ai
dictaturii, din foştii temniceri, anchetatori, ucigaşi cu

simbrie, greşeşte;
n popor care se lasă umilit, furat, jecmănit,

spoliat, un popor care se lasă împins spre moarte,
greşeşte;

n popor care-şi alungă cei mai buni fii şi-i sileşte
să-şi afle împlinirea, norocul, binele pe meleaguri
străine, un popor care-şi învaŃă fii să dea consistenŃă
devizei „Ubi bene, ibi patria” (chiar dacă nu i-au citit
pe Aristofan şi pe Cicero!), greşeşte;

un popor care se lasă minŃit, amăgit, înşelat, călcat
în picioare şi votează nu cu conştiinŃa, nici cu
convingerile, ci cu stomacul şi cu creierii înceŃoşaŃi de
băutură, greşeşte;

răieşte cu mîna întinsă, în
delincvenŃă, pasivitate, indolenŃă, greşeşte;

un popor care acceptă ca propriii fii, cei mai buni,
să fie maltrataŃi, schingiuiŃi, ucişi de mineri şi de
securişti deghizaŃi, greşeşte;

un popor care acceptă ca hoarde de sălbatici
şi imeghebişti să facă

„ordine” în Ńară, încălcînd orice lege şi făcîndu-se de
rîsul lumii, greşeşte;

un popor care acceptă să i se taie drepturile, să i se
fure bunurile, să i se pună în pericol existenŃa,
supravieŃuirea, prin măsuri abuzive, arbitrare,
injuste, greşeşte;

un popor care-şi trimite extremiştii, exaltaŃii,
dezaxaŃii, xenofobii, naŃionaliştii să-l reprezinte în
faŃa lumii, greşeşte;

un popor care-şi umileşte bătrînii şi-i transformă
în nişte milogi, greşeşte

nind de la afirmaŃia anterioară, deschid o
dureroasă paranteză : sunt oripilat de modul
denaturat, tendenŃios în care mass-media
prezintă situaŃia Ńării la ora actuală;

guvernanŃi încearcă de mai bine de
un an să-i prezinte pe bugetari drept inamicul public
numărul unu al poporului şi al Ńării  tot aşa, de o
bună bucată de vreme politicienii, analiştii,
comentatorii, ziariştii, circarii prezintă în mod
mincinos situaŃia pensionarilor din R ştia

drept nişte cerşetori care stau cu mîna

u

u

i

un popor care t

, de
fiare deghizate în mineri

.
Por

, josnic
presa se face

ecoul unor care

;

omânia; ace
apar peste tot

întinsă la banul şi la
nia, la ora actuală sunt patru milioane de

salariaŃi şi cinci milioane de
pensionari care cerşesc, fără a aduce nici o contribuŃie
la bugetul de stat; ca din întîmplare, guvernanŃii şi
uneltele lor din presă uită un amănunt esenŃial : cele
cinci milioane de pensionari au
contribuit 20, 30 şi chiar 40 de ani la acest nenorocit
de buget pe care alŃii l-au flendurit; mulŃi dintre
salariaŃi avuŃia
strînsă în buzunarul public şi

al vieŃii, bolile, stresul, accidentele,
tot felul de nenorociri îi răpun înainte ca aceştia să
ajungă la pensie; ce se întîmplă/s-a întîmplat cu banii
lor, de care ei nu mai ajung să se bucure ă nu uităm
că de la aproximativ 20-22-24 de ani şi pînă în jurul
vîrstei de 60 de ani, toŃi oamenii din România
contribuie la sistemul de pensie; cîŃi ani „mănîncă
pensie” cei care aj

Spre ruşinea sa, poporul român e pe cale să
transforme înŃeleapta zicere „cine n-are bătrîni să-i
cumpere!”, în opusul ei : „cine are bătrîni să-i vîndă!”

ÎncetaŃi să mai arătaŃi cu degetul înspre
pensionari, profitori ai tranziŃiei, ei sunt cei care au
dus pe umerii lor poverile Ńării şi acum trăiesc în cea
mai lucie sărăcie, trăiesc umiliŃi, batjocoriŃi, terfeliŃi
de cei care au confundat avuŃia naŃională cu propriile
buzunare, trăiesc de azi pe mîine, la limita
supravieŃuirii, deşi o viaŃă-ntreagă

şi au depus în puşculiŃa comună bani albi
pentru zile negre, bani pe care i-au vînturat, i-au
risipit, i-au dosit guvernanŃi incompetenŃi, nesimŃiŃi
sau chiar hoŃi!

Aşadar, ca să revin la afirmaŃia de la începutul
acestor notaŃii şi un popor poate greşi

, aşa cum în urmă
cu 18 ani, pe malurile Meusei, la Bienala
InternaŃionala de Poezie de la Li

purtat prin sălile Palatului
Congreselor în vremea cînd eu, naiv, tot mai speram
că poporului român i se pregăteşte

binele public; vezi Doamne, în
Româ

- care deci muncesc! -

au muncit pe rupte,

sporesc vreme de cîteva decenii
, din nefericire, nivelul

„ridicat” nevoile,

? S

ung la vîrsta retragerii? Cinci?
Zece?

au economisit, au
adunat

, . Iar

ège, afirma cu durere
în suflet scriitorul Ismail Kadare, într-un interesant
dialog pe care l-am

un popor
care greşeşte este sortit dispariŃiei

la trecutu-i mare,
mare viitor!

noapte la mare

Valul mai bate, acelaşi.
Raza e trează în turn.

numai puŃin dacă scurm.

Cugetul, cumpăna, steaua
grea judecată îmi fac.

Murmură dor de perech
Patima cere răspuns.

geme adînc şi ascuns.

Sarea şi osul din mine
caută sare şi var.
Foamea în mare răspunde,
creşte cu fluxul amar.

Sunt doar metalul în febră,
magmă terestră, nu

Capăt al osiei lumii!

Vine cîndva şi odihna
ce ispăşire va fi!

Vine cîndva şi odihna
ce ispăşire va fi

febrei de noapte şi zi.

Cald e nisipul pe plaje,

Noaptea-i tîrzie, de august.
Orele – horele tac.

e.

Ah, mineralul în toate

Margine-mi este argila,
lege de-asemenea ea.

stea.

Rogu-te, nu osîndi!

anilor, aprigei sete,

Lucian BLAGA

Acest numar este ilustrat cu lucr r ale pictorului Adrian PODOLEANUă i

A greşi e omeneşte?
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fragmentarium istoric

A doua destindere intervine aproape imediat. Într-un
mesaj radiodifuzat Nichita

în care are loc ruptura. Aceasta

ia, un

Echilibrul sistemului i

unor conflicte trecute este un m

Hruşciov propune un aranjament
care viza retragerea rachetelor sovietice din Cuba în schimbul
asigurării că insula nu va fi invadată de către SUA, care vor
trebui, în plus, să retragă şi rachetele nucleare de tip Jupiter
amplasate în Turcia şi care vizau direct teritoriul U.R.S.S.
Preşedintele american, J. F. Kennedy răspunde propunerii
liderului de la Kremlin, zece ore mai târziu printr-o
alocuŃiune în care se declară de acord cu termenii
aranjamentului.

Impactul a vizat compromisul care înlocuieşte rezolvarea
militară a crizei. Statele Unite se abŃineau de la a nu invada
Cuba şi de la a ridica carantina, iar sovieticii opresc
instalarea pe insulă de rachete cu rază medie de acŃiune şi
consimt la retragerea celor deja amplasate. Americanii se
declară de acord să retragă rachetele Jupiter din Turcia.
Astfel, un mijloc de înŃelegere şi satisfacere a părŃilor
implicate a fost găsit, iar pacea a fost preferată unui conflict
cu rezultate imprevizibile. În plus, ca urmare a acestei crize
s-a instalat în cele două capitale a superputerilor nucleare
celebrul “telefon roşu”, mijloc de comunicare rapidă şi
directă între liderii lumii bipolare.

Din punct de vedere teoretic precriza este caracterizată
printr-o creştere alarmantă a pericolelor transformării
diferendului într-un război. Raporturile internaŃionale se
înăspresc, deciziile temerare şi neplăcute se înmulŃesc,
incidentele armate sunt semnalate sporadic. Militarii şi etajul
decizional se agită, iar unele state cunosc divergenŃe cu
potenŃial real de amplificare. Această situaŃie nu constituie
încă o stare de criză, iar raporturile dintre actorii
internaŃionali nu sunt marcate de o febrilă stare de urgenŃă.
În această perioadă care precede ruptura, oricare ar fi
divergenŃele şi tensiunile, războiul nu este soluŃia optimă şi
dezirabilă. Precriza presupune interacŃiunea conflictuală a
doi sau mai mulŃi actori la un nivel scăzut. Este o perioadă de
tensiune anormală, dar limitată. Dacă aceasta fază nu este
stăpânită, controlată şi reglată eficient ea poate degenera
brusc, moment poate
interveni sub trei forme: fie o acŃiune ostilă, de exemplu
preluarea unui teritoriu drept gaj de către un stat în
detrimentul altu eveniment destabilizator, de exemplu
asasinarea unui şef de stat, o modificare a mediului
internaŃional ca urmare a unei declaraŃii unilaterale de
anexare. Incidentul catalizator poate fi atât unul intern, cât şi
unul extern. nternaŃional sau al unui
subsistem regional pare compromis, iar riscul unui conflict
armat creşte exponenŃial. Trebuie precizat că un sistem
internaŃional în care există diferende foarte vechi, în care
subzistă amintiri ale ediu
favorabil trecerii de la criză la război.

Trecerea de la stadiul de criză la cel de război este uşurată
în patru situaŃii: 1. Când există un mare dezechilibru al
raporturilor de forŃe de natură a reduce costul unui război şi
implicit incertitudinea deznodământului său. Statul mai
puternic este firesc să nu se teamă de escaladarea crizei, nici
chiar de război; 2. Când instabilitatea internă într-unul sau
mai multe state este de natură a împinge la război; 3. Când un
stat se vede atacat sau ameninŃat în ceea ce consideră el
esenŃial pentru existenŃa sau supravieŃuirea sa; 4. Când
geografia îşi joacă propriul rol în această dinamică.
Proximitatea teritorială poate accentua îngrijorarea factorilor
decizionali în faŃa caracterului iminent al ameninŃării, în
momentul în care timpul disponibil pentru a reacŃiona se
reduce la maximum şi se accentuează riscul angajării de
ostilităŃi.

Nevoia de o mai mare precizie în analizarea crizelor a
determinat apariŃia mai multor modele teoretice. MenŃionăm
aici modelul dezvoltat de un neorealist, Morton Kaplan care a
descris mai multe tipuri de sisteme internaŃionale bazându-se
pe teoria jocurilor: echilibrul de putere, bipolar lax, bipolar
tensionat, universal, ierarhic, sistemul cu veto- aprobarea şi
acŃiunea prin consens. În opinia lui regulile echilibrului de
putere sunt: creşterea propriilor capabilităŃi, dar negociere
mai degrabă decât confruntare; mai bine confruntare decât
lipsa de creştere a capabilităŃilor; opreşte confruntarea înainte
de a elimina total un actor important al sistemului; opunerea
în faŃa oricărui stat sau coaliŃii care ar încerca obŃinerea unei
poziŃii predominante în sistem; constrângerea statelor care
susŃin principiile organizaŃiilor supranaŃionale la care ele
sunt membre; f. actorii esenŃiali, chiar învinşi sau constrânşi
la o anume acŃiune, trebuie reprimiŃi în sistem.

Dacă un stat provoacă o criză uzând de violenŃă, este de
presupus că victima acestei agresiuni va fi tentată în a replica
în acelaşi mod, chiar dovedindu-se uneori mai determinată şi
mai violentă. În aceasta constă şi natura escaladării. Fiecare
etapă este mai gravă şi mai grea în consecinŃe decât
precedenta.

Stăpânirea acestui diferend constă întotdeauna în
împiedicarea escaladării, acŃionând în aşa fel încât să se
păstreze controlul asupra situaŃiei şi, în final, să se treacă de
la criză la destindere fără să se fi recurs la război.

Destinderea este a treia fază, cu atât mai frecventă cu cât
majoritatea crizelor internaŃionale nu se încheie printr-un
război. Intensitatea raporturilor conflictuale dintre state
descreşte sensibil şi se obŃine, în final un acord cel puŃin
temporar prin concesii. În mod normal, statele în criză se
străduiesc să ajungă la un aranjament, graŃie căruia,
progresiv, apare un nou echilibru. În perioada destinderii

riscurile unor confruntări armate se reduc considerabil
întrucât timpul presează mai puŃin ca înainte, iar războiul
redevine doar potenŃial.

i sunt aproape inverse faŃă
de cele care exacerbează criza în timpul escaladării sale.

mpactul unei crize este urma lăsată de aceasta,
repercusiunile şi consecinŃele sale în perioada postcriză.
Raporturile dintre protagonişti se reiau, deşi modificate, şi
conducătorii constată întoarcerea la o situaŃie lipsită de
elementele unei crize. Riscul unui război descreşte până la
atingerea unui nivel rezonabil. În schimb, o criză care se
încheie prin succesul unei părŃi şi eşecul implicit al alteia se
scaldă într-un compromis ambiguu sau ajunge la un impas.
Numai o satisfacŃie mutuală în stăpânirea crizei anunŃă,
pentru perioada postcriză, relaŃii mai stabile, de mai mare
încredere şi mai durabile între state.

Ideograma chineză care reprezintă noŃiunea de criză
pune accentul pe două idei: pericolul şi oportunitatea.
Pericolul trebuie evitat iar oportunitatea folosită.
AmbivalenŃa acestui demers, reflectare a unei abordări
proprii civilizaŃiilor extrem nu se regăseşte în
cuvântul de sorginte europeană criză. În lumea noastră acest
concept este strict negativ, oferind imagini de ruptură,
pericol, panică.

În ceea ce priveşte tipurile de crize, acestea sunt
nenumărate. Unii cercetători le clasifică în raport cu
intensitatea lor sau cu originea - paşnică sau războinică - ori
după aria lor de cuprindere - mondiale, regionale sau numai
bilaterale -, alŃii le ordonează cronologic. Astfel, în funcŃie de
o anumită taxonomie

afectează
interesele periferice ale mai multor mari puteri, care însă nu
găsesc în esenŃa crizei o motivaŃie pentru a se ajunge la
extreme, adică până la înfruntarea voinŃelor şi armatelor,
deoarece interesele lor vitale nu sunt percepute ca fiind în joc.
Acesta a fost cazul crizelor marocane, a războaielor balcanice
sau a celor coloniale din Africa; 2. Crizele din timpul celor
două conflagraŃii mondiale şi din vremea Războiului Rece,
care sunt considerate crize de centru. Aceste crize repetate se
situează în “inima” sistemului internaŃional, la Berlin. Acolo
se desfăşoară crizele grave, chiar dacă uneori fascicolul crizei
se deplasează mai multe sute de kilometri mai la nord sau
mai la sud, la Budapesta, la Praga, sau în Marea Mediterană;
3. Crizele ulterioare anului 1990, care nu ar trebui să fie
considerate tocmai crize de centru din cauza absenŃei
teoretice a unei rivalităŃi între fostele superputeri (în fapt,
între o supraputere şi o fostă superputere, respectiv Statele
Unite şi FederaŃia Rusă).

În funcŃie de o altă clasificare distingem crize care
evoluează progresiv, crize subite, crize provocate şi, fireşte,
crize accide Criza care evoluează progresiv se nutreşte
în mod treptat şi se declanşează în punctul culminant al unui
lent proces de angrenare şi de

Mai obişnuite şi de aceea mai frecvente sunt
crizele subite, declanşate de evenimente greu previzibile, mai
curând punctuale şi de foarte scurtă durată. Atunci când un
singur incident rupe stabilitatea şi echilibrul este posibil să
survină un eveniment dramatic. Este greu prin natura
situaŃiei să te ize subite, care se
caracterizează prin surpriză absolută

A face distincŃia dintre o criză accidentală şi una
provocată depinde şi de locul în care se află observatorul.
Declanşarea unei crize este adesea rezultatul unei politici
deliberate. Un stat speră astfel să smulgă altui stat avantaje şi
beneficii cu scopul de a-şi ameliora situaŃia şi propria
securitate. Pentru un stat criza este provocată, pentru celălalt
este accidentală. În această perspectivă trebuie regrupate
crizele, diferenŃiindu-le după locul pe care l-au deŃinut în
evoluŃia internaŃională sau după rolul care le-a fost atribuit în
funcŃie de scopurile politice urmărite. Astfel, se pot identifica
aşa-numitele

ulate" şi crize „accidentale".
O criza indusă este una provocată, o criză bruscă. Este

declanşată de un stat care caută să provoace un conflict
armat. Statul agresor îşi caută un pretext, îşi pregăteşte un

pentru a intra în război. Într-o atare situaŃie, acest
stat face în aşa fel ca statul agresat, , să apară
răspunzător de criză şi deci de războiul care va urma (Cazul
celebru al atacului german asupra Poloniei la 1 septembrie
1939). Criza indusă este una individualizată, iar statul care o
declanşează nu este în căutarea nici a unui acord, nici a unui
compromis, ci numai a unei victorii absolute. Se expune
deliberat riscului unui război, asumându-şi grija de a găsi

Criza-angrenaj îşi găseşte originea în voinŃa unui stat de a
schimba -ul internaŃional, dar ea se situează în alte
circumstanŃe şi urmăreşte alte obiective. Acesta este şi cazul
unui conflict dintre două state care se extinde şi asupra altora,
fără ca acestea să fi voit, ci numai pentru că s-au simŃit treptat
ameninŃate sau implicate.

Criza calculată este una dintre cele mai frecvente. Ea
reprezintă criza „voită", considerată a oferi
oamenilor de stat o ocazie de a modifica, în chip fericit,
raporturile de forŃe şi echilibrul internaŃional. Criza este
provocată cu considerat
nesatisfăcător. Ea poate serv de exemplu, introducerii de noi
date în negocierile în curs sau deblocării celor care se află în
impas.

O criza integral neprevăzută, accidentală, întotdeauna
„inopinată", niciodată „dorită" este destul de rară. O astfel de
criză izbucneşte aproape spontan, fără nici o provocare. În
condiŃii nefericite, de neînŃelegeri sau erori de evaluare, unul
sau mai multe state se văd aruncate în mijlocul unei crize, cu
toate inconvenientele sale, cu riscurile şi pericolele implicite.

Cauzele favorabile destinderi

I

orientale,

, s-ar putea distinge, pentru secolul
trecut trei tipuri de crize: 1. Crizele periferice de la începutul
secolului al XX-lea, numite astfel pentru ca

ntale.

escaladare a tensiunii dintre
doi adversari.

aperi împotriva unei cr
.

crize „induse", „crize angrenaj", crize
„calc

sau
de a crea un pretext pentru a-l justifica.

evident o

scopul de a transforma un
i,

casus belli
a priori

status-quo

status-quo

Întâmplarea pare să fie cauza acesteia, iar criza întâmplătoare
nu cunoaşte nici stat-agresor, nici stat-victimă. Sunt
enumerate între crizele accidentale şi cele provocate de către
subalterni stângaci sau slab informaŃi, de către grupuri mici
rău intenŃionate, de către rebeli faŃă de autorităŃi, de către
indivizi acŃionând în nume personal. Aceste crize nu au fost
nici dorite, nici concepute, nici susŃinute de către politicieni şi
guvernanŃi.

Crizele sunt fenomene precise. Ele sunt, în principiu
scurte, potenŃial periculoase, dar şi purtătoare de
oportunităŃi, interesante şi uneori chiar utile. Crizele se
produc în mod obişnuit în regim de urgenŃă şi trebuie
abordate cu atât mai mult sânge rece, cu cât tensiunea este
mai acută.

Considerăm cu atât mai utilă studierea şi înŃelegerea
crizelor de tot felul, cele care populează istoria dar şi
prezentul nostru, cu cât nu este previzibil ca în viitor crizele
să fie soluŃionate în totalitate prin mijloace paşnice sau să
dispară aşa cum îşi doresc şi anticipează unii vizionari. A
înŃelege o criză, a cunoaşte mecanismele după care se
dezvoltă, a o gestiona eficient înseamnă pentru fiecare din noi
oportunitatea de a evita conflictul şi de a ne asigura
serenitatea de care avem atâta nevoie. Am analizat crizele
internaŃionale în rândurile de mai sus cu scopul vădit ca aceia
care au citit acest articol să tragă învăŃămintele necesare
reducând afirmaŃiile noastre la scara politicii naŃionale şi, de
ce nu, la scara individuală. Cei care nu învaŃă din istorie sunt
implacabil condamnaŃi la a-i repeta erorile!
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Chantal Jaquet a studiat filosofia, a obŃinut titlul
de doctor în filosofie cu o teză despre Spinoza; din
anul 2007 este profesor la Universitatea Paris I, fiind
specialistă în filosofia modernă, filosofie morală şi
filosofia corpului şi
colecŃia "Les Anciens et les Modernes. Etudes de
philosophie" de la Classiques Garnier. Dintre cărŃile
semnate de Chantal

: - Deşi moartea filosofiei a fost
proclamată în mai multe reprize datorită dispariŃiei
marilor sisteme şi spargerii ştiinŃelor umane în
multiple di cipline uneori concurente, reflecŃia
filosofică păstrează întreaga sa vigoare. Cu ceea ce se
recunoaşte a fi numit sfîrşitul ideologiilor şi
mondializarea, apare o nouă eră a suspiciunii
propice îndoielii şi meditaŃiei filosofice. Mai mult ca
niciodată este necesar a întreprinde un examen critic
al idolilor pieŃii, ai finanŃelor, ai comunicării, înainte
de a elabora noi modele ale gîndirii şi de a reconstrui
noi teorii politice care servesc de fundament acŃiunii
cetăŃenilor. Că împărtăşim sau nu principiile lor şi
presupoziŃiile lor, emergenŃa unei filosofii sociale, a
cercetărilor centrate pe recunoaştere, pe linia
lucrărilor lui Axel Honneth sau elaborarea unei etici
a grijii, de exemplu, urmăresc să răspundă unei
aşteptări a contemporanilor împărŃiŃi între
revendicarea unei libertăŃi individuale şi exigenŃa
dreptăŃii. Demultiplicarea schimburilor şi
mijloacelor de comunicare, sînt deopotrivă propice
unei reflecŃii asupra identităŃilor, genurilor,
frontierelor.

Filosofia franceză de astăzi participă la această
mişcare şi cu toate că anumite curente ale gîndirii
asupra genului sînt direct importate din Statele
Unite şi se supun în parte unui fenomen de modă,
tematicile reflecŃiei nu constituie o simplă reluare, ci
sînt reînnoite plecînd de la o integrare a conceptelor
foucaultiene ale preocupării de sine sau a dez-
identificării. Filosofia corpului şi reflecŃia asupra
puterii proprii se dezvoltă Ńinînd cont de simŃuri şi
de sensibil pe care o anumită tradiŃie spiritualistă a
avut tendinŃa să o lase deoparte sau să o gîndească
doar în cadrul fizic tăindu-i rădăcinile sale
sociale şi politice. FaŃă de atomizarea inerentă modei
societăŃii profund individualiste, necesitatea impune
a Ńine con de dimensiunea colectivă a practicilor şi
de a elabora noi modele politice. SpeculaŃiile actuale

de multitudine iau act de
această exigenŃă contemporană de a gîndi
deopotrivă unitatea şi diversitatea unei lumi

sată pe atît de clivată. Ea dovedeşte
vitalitatea gîndirii filosofice care îşi are resursele în
rădăcinile ve

ul multora din zilele noastre a ocupat un loc
central la Machiavelli, Hobbes şi mai mult la Spinoza
care serveşte de referinŃă majoră în domeniu.

. Conduce revista

Jaquet amintim: ,
Quintette, 1991;

Kime, 1997; , PUF, 2001;

, PUF, 2004;
, Publications de la

Sorbonne, 2005; , PUF, 2010;
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coordonat mai multe volume colective, din care
amintim:

, Kime, 2000; , Kime,
2003;

, L'Harmattan, 2004;
, Publications de

la Sorbonne, 2006. A publicat zeci de studii în reviste
precum: "Revue philosophique", Les Etudes
philosophiques", "Confines".
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Le Desir
Sub specie aeternitatis, étude des

concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza,
Le Corps L'Unité du corps

et de l'esprit. Affects, actions, passions chez
Spinoza Les expressions de la
puissance d'agir chez Spinoza

Philosophie de l'odorat
Bacon et la promotion des savoirs

L'Héritage baconien au XVII et au XVIII
siècles Fortitude et servitude

Les significations du "corps" dans la
philosophie classique Les
Facultés de l'âme à l'âge classique

Spinoza rămîne perfect actual
Bogdan Mihai MANDACHE

Chantal JAQUET

Se poartă multe
discuŃii despre rosturile filosofiei în zilele noastre. Care
este locul filosofiei în ansamblul interogaŃiei şi al reflecŃiei
umane? Ep ca noastră este una propice filosofiei? Care
sînt speranŃele contemporanilor noştri faŃă de filosofie?
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-
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rbi ca Spinoza, ideile, ca orice
lucru, au un

V, 29,

A concepe un
lucru sau un gînd

u

e

,

,

e

SînteŃi autoarea mai multor cărŃi despre Spinoza, a
cărui filosofie a fost şi tema tezei de doctorat. Este Spinoza
contemporanul nostru? Vă rog să faceŃi cîteva remarci
asupra conceptului de  "sub specie aeternitatis" în
gîndirea lui Spinoza.

conatus

sub specie aeternitatis

sub specie aeternitatis

sub specie aeternitatis

Spinoza rămîne perfect actual, şi are sens să-l
înŃelegem ca pe un contemporan. Într-o manieră
generală, gîndirea trecutului nu este dintr-o dată
depăşită. Există o viaŃă a ideilor care excede apariŃia
lor istorică dată. ForŃa de adevăr continuă să
producă efecte dincolo de sfera temporală din care
au apărut. Pentru a vo

, altfel spus ele se străduiesc să
persevereze în fiinŃa lor şi continuă să se afirme şi
să-şi croiască drum în spirite în funcŃie de propria
putere. Nu orice idee filosofică va trece în mod
necesar dincolo de momentul naşterii sale: ea poate
să apară foarte repede ca fiind datată în virtutea unei
eficienŃe limitate sau din cauza slabului conŃinut în
adevăr, ea poate fi, dimpotrivă, de o eternă
actualitate. Spinoza ne aminteşte în scolia din

că noi putem concepe lucrurile ca fiind actuale
în două moduri, în relaŃie cu un anume timp şi un
anume loc, pe de o parte, şi , pe
de altă parte. Trebuie deci să distingem o actualitate
temporală de o actualitate eternă.

, înseamnă
pentru Spinoza a-l concepe ca adevărat sau real, şi a-
i percepe necesitatea nu în relaŃie cu un loc şi un
timp date, ci în calitatea că ea este conŃin tă în
Dumnezeu, substanŃa absolut infinită, şi urmează
necesităŃii naturii sale. În acest sens, filosofia lui
Spinoza ne permite să gîndim deopotrivă în manieră
istorică, analizînd modul în care oamenii se
străduiesc să păstreze în fiinŃa lor şi să afirme
puterea lor în durată, Ńinînd cont de afectele lor şi de
acŃiunea cauzelor exterioare, şi în manieră eternă,
înŃ legînd că fiecare nu face decît să devină ceea ce

este din întreaga eternitate şi că el exprimă în
existenŃa sa esenŃa activă aşa cum este înŃeleasă în
mod necesar în esenŃa lui Dumnezeu asimilată
Naturii.

De atunci, filosofia lui Spinoza, invitînd la a
considera lucrurile sub privirea eternităŃii, conferă
oamenilor o extraordinară putere, pentru că ea se
prezintă ca o meditaŃie nu asupra morŃii ci a vieŃii
eterne. Concepînd lucrurile ,
spiritul ia cunoştinŃă de propria eternitate, în sensul
că el cunoaşte lucrurile în manieră adecvată.
Niciodată adevărul nu ar şti să moară. Iată pentru ce
cunoaşterea, înŃelegerea, atîta vreme cît este
constituită din idei adevărate, rămîne, dăinuie.
Astfel noi simŃim şi noi experimentăm că sîntem
eterni. Această putere a spiritului, care poate învinge
moartea nu se acompaniază de o retractare sau de
un dispreŃ pentru corp. Dimpotrivă, aptitudinea de a
gîndi este corelativă aptitudinilor corpului de a
acŃiona cum o demonstrează propoziŃia 39 din
V: "Cine are un corp în stare de foarte multe acela
are un suflet a cărui cea mai mare parte este
veşnică".

Spinoza incită deci la a medita asupra put rii
corpului şi la o spori pentru a o augmenta pe cea a
spiritului. Nimeni nu ştie ceea ce poate corpul, scrie
în ,III, II, şi această formulă, care l-a fascinat pe
Deleuze, este în mare parte la originea reînnoirii în
FranŃa a filosofiei corpului şi a simŃurilor. Cartea
mea, , PUF, 2001, a cărei a doua parte este
consacrată examenului puterii, artistice, etice şi
sexuale a corpului este fundamentată pe un model
spinozist. Este vorba de a gîndi corpul prin corp şi
de a analiza aptitudinile proprii, în tehnicile
corporale, dans, body art, artă carnală şi în jocul
dorinŃei şi raporturile între masculin şi feminin.

Etica

Etica

Etica

Le Corps

tertium non datur
Spiritul şi corpul

-Cum se manifestă unitatea corpului şi a spiritului în
filosofia lui Spinoza?

- Aici mai mult, filosofia lui Spinoza păstrează o
actualitate remarcabilă, căci ea substituie gîndirea
unităŃii spiritului şi corpului. Spiritul şi corpul nu
există ca două substanŃe distincte şi intim legate
interacŃionînd prin intermediul glandei pineale cum
credea Descartes. În adevăr, doar omul există în
unitatea sa. Astfel, pentru Spinoza, spiritul şi corpul
nu sînt decît unul şi acelaşi individ că îl considerăm
cînd sub atributul gîndirii, cînd sub
atributulpercepŃiei. Altfel spus, corpul şi spiritul nu
sînt decît două expresii fizice şi mentale ale uneia şi
aceleaşi fiinŃe. Spiritul pentru Spinoza nu este nimic
altceva decît ideea de corp. El nu este un receptacol,
un loc al ideilor, şi nu le preexistă, fără de care ar fi o
anvelopă goală; el nu este o facultate prealabilă
producerii de idei, căci atît timp cît o idee nu a fost
formată, nu putem avea certitudinea

tă pentru ce
ideea în calitate de concept format prin actul de a
gîndi este primă şi constituie spiritul. Dar această
idee care este spirit este ideea a ceva. Obiectul său
prim este corpul şi tot ceea ce îl afectează. În adevăr,
expereienŃa noastră primă se bazează pe faptul că
noi simŃim că un anumit corp, al nostru, este afectat
într-un foarte mare număr de maniere. Astfel prin
ideile de afecŃiune a corpului înglobînd deopotrivă
natura corpul nostru şi cea a corpurilor exterioare
se constituie spiritul. l nu este
nimic altceva decît o manieră de a gîndi corpul. El
exprimă atributul gîndirii, ceea ce corpul exprimă
sub atributul percepŃiei. Din acest fapt, aceste două
expresii ale unui şi acel aşi individ sînt în mod
necesar corelate, căci ordinea de conexiune a ideilor
este aceeaşi ca ordinea de conexiune a lucrurilor.

a corp trebuie perceput de spirit, fie
că aceasta este într-o manieră clară şi distinctă sau
confuză, căci afectarea corporală şi ideea ac

ctări nu sînt decît unul şi acelaşi lucru. Astfel
spiritul şi corpul nu interacŃionează prin unul asupra
celuilalt, ele acŃionează şi lucrează împreună. Ele
experimentează unul în registrul gîndirii, celălalt al
percepŃie

Această doctrină a fost calificată pe nedrept de
"paralelism psihofizic", în vreme ce Spinoza nu
foloseşte acest termen şi vorbeşte mai curînd de
egalitate între puterea de a gîndi a spiritului şi de
acŃiune a corpului pentru a exprima corespondenŃa
lor. S

ideea unei cauzalităŃi reciproce şi a unei
interacŃiuni între spirit şi corp care se deschide
asupra unor contradicŃii insolubile, căci, nu vedem
cum o substanŃă imaterială şi imperceptibilă poate
exercita o acŃiune asupra unei substanŃe materiale şi
perceptibile datorită heterogenităŃii lor de natură şi
incomensurabilităŃii lor. Cu toate acestea, termenul
de paralelism, care a fost inventat de Leibniz pentru
a califica propria doctrină a raporturilor corp/spirit,
nu se potriveşte pentru a da seamă de teoria lui
Spinoza, căci el induce o dualitate între liniile care
nu se taie, şi el maschează unitatea pe care monismul
lui Spinoza invită la a-l concepe. Sigur, acest monism
nu este reducŃionist şi nu are nimic a face cu
tentativele de a face să apară spiritul plecînd de la
creier şi corp. Unitatea psihofizică se declină după
două expresii ireductibile una la cealaltă. Din acest
motiv, Spinoza deschide o cale de reflecŃie originală,
căci el autorizează pluralitatea discursurilor şi
abordărilor. Se poate astfel explica omul în calitate
de corp bazîndu-ne pe fizică, biologie şi
neurobiologie sau în calitate de spirit, referindu-ne la
psihologie, psihanaliză. Aceste două tipuri de
discurs nu sînt exclusive unul faŃă de celălalt, căci ele
constituie moduri de abordare legitimă a unui
singur şi acelaşi fenomen, cu condiŃia să rămînă în
domeniul propriu şi să nu ducă în sfera atributului
gîndirii categorii care Ńin de atributul percepŃiei.
Această abordare plurală a unei realităŃi unice este
fecundă în mod deosebit în ceea ce priveşte gîndirea
asupra corpului, căci ea conduce la a-l trata ca pe un
obiect de reflecŃie în întregime şi să se intereseze de
proprietăŃile sale şi să le ia în con iderare fără a fi
neîncetat

face să apară noi obiecte filosofice, pe
care autorul nu le-a tratat ca atare, dar este
permis a se constitui făcînd să cadă bariere ale
prejudecăŃii.

asupra
aptitudinii omului de a o produce. Ia

ui
În definitiv, spiritu

ui

Tot
ceea ce ajunge l

estei
afe

i a ceea ce ajunge la individ.

igur, termenul de paralelism are meritul de a
exclude

s
sub lovitura unei viziuni spiritualiste a

lumii. De aceea pe linia modelului spinozist, este
posibil de a

( )

Eticii

va urma
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Magia cerească
philosophia perennis

Bogdan Mihai MANDACHE

În urmă cu cîteva luni prezentam o iniŃiativă
lăudabilă ( una din multele!) a Editurii Herald, din
Bucureşti, anume publicarea primului volum din

de Heinrich Cornelius
Agrippa von Nettesheim. De curînd frumoasa şi
benefica iniŃiativă a editurii bucureştene a capătat

, colecŃia "Quinta
essentia", traducere, note,
comentarii şi anexe de
Maria Genescu. Cum
aminteam şi în articolul
despre

că lumea
este triplă (elementală,
cerească şi intelectuală), iar
din acest motiv

este în trei
părŃi, fiecare parte fiind
consacrată unei lumi, unei
magii: magia naturală,
magia cerească, magia

ceremonială.
magia naturală în

viziunea sa nu se reducea doar la naturală,
făcînd loc conceptul aşa cum îl înŃelegea
Ficino. Cartea a do

merologie simbolică, în vreme ce a treia era despre
necesitatea, virtutea şi utilitatea religiei.

, Agrippa scria că "magia este
un har care are o putere foarte mare, căci este plină de
mistere limpede revelate şi care presupune o cunoaştere
profundă a celor mai tainice lucruri, a firii lor, a puterii,
a calităŃii, a substanŃei, a efectelor acestora, a
deosebirilor precum şi a raporturilor dintre ele. Or
aceasta este adevărata ştiinŃă, filosofia cea mai înaltă şi
mai plină de mister. Într-un cuvânt, magia reprezintă
desăvârşirea şi împlinirea tuturor ştiinŃelor naturii, căci
orice filosofie bine întemeiată are ca părŃi fizica,
matematica şi teologia"
tripartită a cărŃii sale.

Primele capitole ale cărŃii a doua sînt despre
necesitatea de a cunoaşte şti nŃele matematice, despre
numere şi virtuŃile lor, despre potenŃele pe care le au
numerele în lucrurile fireşti, cît şi în cele nefireşti. Pentru
Agrippa ştiinŃele matematice aveau o mare însemnătate
în magie, tot ceea ce se întî plă fiind guvernat de
număr, "magicianul trebuie să fie un bun cunoscător al
filosofiei naturale, al matematicii, precum şi al tuturor
ştiinŃelor ce decurg din acestea, cum sunt aritmetica,
muzica, geometria, optica, astronomia. Prin număr se
ajunge la descoperirea şi înŃelegerea tuturor lucrurilor ce
pot fi cunoscute; prin el se ajunge pe cel mai scurt drum
la profeŃia firească. Cînd se va şti cum să se îmbine
numerele cuvântului rostit cu numerele divine,
potrivindu-le în aceeaşi consonanŃă, se vor putea împlini
lucrări minunate şi se vor dobândi cunoştinŃe uimitoare

În concepŃia lui Agrippa, numerele simple semnifică
cele dumnezeieşti, următo

rele de la unu la doisprezece, fiecare număr fiind
analizat împreună cu scara lui; în toate consideraŃiile
sale asupra primelor numere şi a însuşirilor acestora,
Agrippa face numeroase referinŃe la Pitagora şi

Interesante sînt şi notaŃiile
filosofului şi magicianului renascentist despre valorile
nume , despre armonia muzicală, despre
sunet, concordanŃa sunetelor, despre armonia corpului
omenesc. Fiind o carte despre magia cerească era firesc
ca o parte semnificativă să fie despre influenŃa
planetelor, observarea stelelor fixe, Soare ş ună, despre
Casele Lunii, Imaginile Zodiacului, reprezentările
planetelor, despre Sufletul Lumii şi Corpurile Cereşti.
Agrippa era convins că sufletele corpurilor cereşti
transmit puterile către lumea sensibilă, virtuŃile globului
pămîntesc avînd şi ele o cauză cerească; poate aşa se
explică şi încrederea sa că InteligenŃa Omului parvine
pas cu pas în Lumea Inteligibilă, devenind asemănătoare
celor mai sublime spirite şi inteligenŃe.

este o fericită sinteză
a cunoştinŃelor vremii, regăsind în paginile ei
învăŃăturile lui Moise, Pitagora, Democrit, Orfeu, Platon,
Plotin, ale altor învăŃaŃi ai lumii antice, dar şi ai lumii
medievale. te totodată o strălucită întruchipare a
strădaniilor omului din zorii modernităŃii de a-şi explica
lucrurile, de a le afla cauzele şi determinările. Nimic nu
justifică privirea uşor ironică şi "îngăduitoare" a celor de
astăzi care nu reuşesc să treacă de simpla umbră a unor
tehnologii şi informaŃii din care nu reŃin mai nimic

care cred că le deschid accesul către Cunoaştere,
fără a căuta să înŃeleagă nimic din paşii iluştrilor
înaintaşi!

Filosofia ocultă sau magia

Magia
cerească

Magia naturală

noi
contururi prin publicarea
volumului al II-lea:

,
Agrippa considera

În prima carte, Agrippa vorbea despre arta
de a folosi simpatiile naturale;

o filosofie
ui de ,

ua era mai ales un tratat de
nu

În primele
pagini ale

, explicînd astfel structura

i

m

".
arele capitole fiind despre

nume

la a sa
filosofie a numerelor.

rice ale literelor

i L

Cartea

Ea es

, dar
despre

De occulta
philosophia

Magiei naturale

De occulta Philosophia

spiritus
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Este trecătorul. Văzătorul. Visătorul fervent.
Exploratorul. Obosit, prăfuit de drum. Păstrează un
surâs sau păstrează o lacrimă. Încrezător.
Deznădăjduit. Uneori este centrul poveştii, centrul
imaginii. Alteori merge aproape neobservat, ca o
umbră solitară ce-a obturat pentru câteva clipe
cadrul. Ca o existenŃă fulgurantă. Este cel alungat.
Cel plecat. Cel rupt. Cel care s-a rupt. Străinul. Este
cel ce poartă un dor înlăuntru. Cel care-şi refuză
acelaşi dor. Duce cu el fibra genetică a unei seminŃii,
imposibil a fi distrusă pe oricare alte meleaguri va
călca. Încearcă să pătrundă printre ceilalŃi, să
gândească precum ei, dar el este altfel. Iar acest
„altfel” este pavăza lui şi este neputinŃa lui. Caută să
uite sau se străduie să-şi păstreze amintirile. Se
confruntă cu ceea ce-l înconjoară şi cu sine însuşi.
Un fugar. Un rătăcit. Un lunatic. Călătorul.

Prin esenŃa sa omul este un călător, aşa cum
esenŃa umană cuprinde şi efemerul sau zbaterea
între spaŃiul văzului şi cel a nevăzutului. ViaŃa
purcede de la micile călătorii din pruncie când
descoperim limitele odăii pitice, aflaŃi fiind încă pe
„patru picioare” (să ne amintim aici ipostaza
omenească descrisă în ghicitoarea Sfinxului din
Theba). Şi ne poate aduce în străfundurile
pământului în căutarea „miezurilor” sau în înălŃimi
nebănuite, dincolo de planetă albastră spre a
descoperi – acum când suntem pe două picioare –
ne-limita universului. Literatura de călătorie face un
segment aparte atât în câmpul domeniului literar cât
şi în cel al criticii de specialitate. Pornind de la
descrierile istorico-geografice ale lui Herodot,
trecând prin jurnalele marilor descoperiri din
secolele al XV-lea şi al XVI-lea sau prin paginile
romanticului Chateaubriand şi până la explorările
fantastice ale lui Jules Verne sau ale lui Isaac
Asimov, cel care reconstituie o întreagă civilizaŃie
într-un viitor ficŃional, populaŃia călătorilor este
extrem de diversă. Se conturează astfel un arhetip
care naşte pe parcursul istoriei noi psihologii.
Felurite sunt şi peisajele care se perindă prin faŃa
drumeŃilor, precum o enormă carte a lumii în care ei
intră şi pe care o contemplă. Însemnare de cronică
sau prilej pentru povestiri romaneşti, călătoria
fascinează pe cel care se adânceşte în ea, cel care-(şi)
urmează calea; îl ia cu ea, îl face visător, îl face să
uite, îl trezeşte, îl întăreşte sau îl face sclavul ei. A
călători înseamnă pe de o parte a vedea peisaje, a-i
vedea pe ceilalŃi, dar înseamnă şi a fi văzut de către
ceilalŃi. Înseamnă a pune în congruenŃă bagajul
informaŃional şi fiinŃa pe care le posedăm deja (de la
început, de-acasă) cu ceea ce întâlnim pe drum. Iar
cei care-i întâlnesc pe drumeŃi, la fel, vor alătura
trăsăturile civilizaŃiei lor aceluia care nu vine dintre
ei. Identitate şi alteritate – iată cele două profiluri
care conturează un călător. El (identitate) este
alteritate pentru cei între care ajunge, iar principiul
reciproc este deopotrivă valabil. Două rezultate pot
să reiasă din apropierea identităŃii de alteritate:
asimilare sau excludere (confruntare). Cel care vine
de departe poate fi acceptat de Ńara cea nouă, se
poate acomoda, îşi poate însuşi gândirea din aceste
locuri până la un anumit punct. În mod contrar, este
la fel de posibil ca Ńara cea nouă să rejecteze
individul sosit, el neputând să pătrundă în „clima”
ei. În ambele cazuri însă călătorul va purta în el
imaginea lumii din care vine, în orice lumină aceasta
s-ar reliefa – luminoasă sau înnegurată. Este vorba
despre acel dor pe care-l descriu mereu scriitorii sau
cercetătorii când îl portretizează pe Ulise, cel mai
cunoscut şi cel mai complex călător din toate
timpurile.

Figura mamei care-şi ucide copiii spre a-l
pedepsi pe soŃul necredincios a fascinat antichitatea
şi s-a rostogolit ca un bulgăre de foc explodând pe
scenele sau ecranele contemporane şi în paginile
literaturii moderne. Cercetătorii din numeroase
domenii au analizat resorturile exterioare şi mai ales
pe acelea interioare ale femeii pătimaşe în sute de
studii corelând personajul nu doar cu teatrul şi
literatura, dar şi cu psihologia, antropologia sau

sociologia. Însă oricât de bogat ar fi caracterul
Medeei câteva fire principale se reliefează în acesta:
patimă, răzbunare, egoism, maternitate, toate se
contopesc într-un singur spirit, atingând limita spre
neverosimil, de altfel urmând „dulcele stil”
euripidean. Interpretările mitului au fost din cele
mai felurite, unii apără fapta mamei care în opinia
lor îşi apără copiii, alŃii dezaprobă punând fapta în
contul nebuniei, sentiment care ar stăpâni-o pe
protagonistă. Euripide misogin sau... feminist? –
sunt întru totul îndreptăŃiŃi să se întrebe actori,
regizori, scriitori sau critici. Atragem totuşi atenŃia
asupra modului în care este privită Medeea, unii în
general rezumându-se la caracterul descris de
tragedianul grec. Dar o astfel de privire nu este
suficientă, căci Medeea nu începe odată cu gelozia
ce-i creşte în inimă în cetatea Corintului din care
ulterior este alungată. Ea începe în Colhida, ea
traversează povestea argonauŃilor, intră în alcovul
lui Egeu de unde pleacă din nou pe căi necunoscute,
până ajunge în Ńara de origine. Biografia ei ar trebui
solid cercetată înainte de a lansa orice judecată în
ceea ce priveşte acŃiunile pe care le comite.

propiate divine: este
nepoata dreaptă a lui Helios şi a oceanidei Perse,
este nepoata vrăjitoarei Circe şi este fiica lui Aetes
(fratele lui Circe, regele Colhidei). În dicŃionarele de
personaje mitologice statutul ei este stabilit ca fiind
în prinul rând acela de vrăjitoare caucaziană. Aşadar
Ńara în care se naşte este departe de aşezările eline. O
slujeşte pe zeiŃa Hekate care o protejează şi o
inspiră. ViaŃa sa se scurge precum cea a unui Ulise
feminin ceva mai pătimaş: se îndrăgosteşte de Iason
pe care-l ajută să ducă la capăt muncile la care-l
supusese tatăl ei, va fura Lâna de Aur împreună cu
el şi va fugi din locurile de baştină îmbarcată pe
Argo. De-acum, motorul crimelor se dezlănŃuie: îşi
omoară fratele mai mic, pe pentru a scăpa
de tatăl care o urmărea pe mare; înapoiaŃi la Iolcus,
îl ucide indirect pe uzurpatorul lui Iason, pe unchiul
său Pelias, sfătuindu-le pe fiicele acestuia să-l fiarbă
într-un ceaun imens în schimbul dobândirii tinereŃii
veşnice. AlungaŃi de fiul lui Pelias,
înspăimântat de mâna ei de fier, se stabilesc în
Corint, unde nu după mult timp înşelată de soŃ,
Medeea se răzbună stârpindu-i logodnica şi cei doi
băieŃi. Fuge pe calea Soarelui la Athena unde devine
soŃia lui Egeu căruia îi dăruieşte doi fii. Unul este

, iar pe al doilea i-l dăruieşte prin
farmecele pe care le aruncă asupra sterpului Egeu şi
asupra Aethrei; acesta din urmă e Tezeu. Când,
ajuns la maturitate, Tezeu este găzduit la curtea lui
Egeu, colhidiana va face tot ce-i stă în putinŃă pentru
a-l alunga recunoscând în el pe vlăstarul unui vechi
nopŃi de dragoste, vlăstar care însă i-ar fi putut pune
în pericol poziŃia şi propriul fiu. Stârnind ura
athenienilor şi chiar a soŃului, strania femeie va lua
iar drumul mării, ajungând în Italia unde îi va
învăŃa pe autohtoni să farmece şerpii. Nici Italia nu
va fi o casă îndeajuns de bună pentru ea, căci
următoarea ei oprire este în Asia, unde după mituri
premergătoare variantei euripidiene, ea se
căsătoreşte cu un mare rege alături de care va
întemeia o nouă Ńară. În cele din urmă, neliniştea o
îndreptă spre casă. Sfârşeşte într-o aparentă pace, ca
şi eroul , împăcându-se cu tatăl ei şi trăind
pentru totdeauna alături de el, până când este ridică
în rândul zeilor şi va rămâne în însoritele Câmpii
Elizee.

Hesiod o numeşte „fecioara cu glezne frumoase”,
Diodor din Sicilia o vede tot ca pe o fecioară care, de
data aceasta, este rătăcitoare pe Ńărmurile Mării
Negre, iar Ovidiu îi reŃine caracterul ciudat, exotic.
Prin urmare, pribegia este o stare ce apasă paşii
Medeei, iar ochiul public o Ńintuieşte, aşa cum pe
Cassandra în trecut o poziŃiona, la periferia
societăŃii. De ce? Pentru că este străină, o străină care
are şi darul farmecelor (în paralel, Cassandra
„suferea” de boala profeŃiei). Şi, mergând cu
deducŃia mai departe, se ştie despre ea că şi-a
îndreptat farmecele întotdeauna în sens negativ
(omoruri, intrigi) ceea ce determină un sentiment
suspicios în ceea ce o priveşte. Cine este Medeea, se
întreabă mii de voci. În general, în teatru regizorii îşi
doresc să evidenŃieze fie monstruosul, fie umanul
din această femeie care se pare că nu i-a pus pe
gânduri doar pe corintieni, ci îşi perpetuează
enigma îmbinării perfecte dintre normalitate şi
violenŃă extremă până în ziua de azi. Fapta Medeei

Medeea are origini a

Absyrtus

Acastus,

al
ei, pe nume Medos

Odiseei

trebuie întotdeauna contextualizată. Ea este o
străină în oraşul unde a poposit cu soŃul ei. În
momentul în care piesa lui Euripide începe, femeia
este deja stigmatizată de ceilalŃi locuitori din priviri,
pe de o parte pentru că ea însăşi vine dintr-un popor
pe care localnicii îl considerau barbar, despre care
conrintienii îşi pot imagina orice, iar pe de altă parte
pentru că deja se află într-o dispută cu Iason şi ochii
ei arzători caută pretutindeni pe rivala sa, tânăra
fiică a regelui. Medeea este o ameninŃare pentru toŃi,
nu doar pentru cuplul adulter.

Inclusiv poziŃionarea casei indică
marginalizarea ei. Euripide notează: „AcŃiunea se
petrece la Korinthos, în faŃa palatului regal. Lângă
acesta se află o construcŃie mai modestă, locuinŃa
Medeii” casa ei este chiar în
afara oraşului. ÎnŃelegem aceasta deoarece stăpâna îi
porunceşte la un moment dat unei servitoare să o
însoŃească până la Corint, spre a-şi surprinde
bărbatul în iureşul distracŃiei. În film se optează
pentru o locuinŃă mai înaltă, austeră, aflată la
poalele unui deal sterp unde în depărtare se
întrevede cetatea regelui Creon. Ferestrele sunt mici
asemenei unor ochi orbi din spatele cărora
spionează străina. De altfel, ferestrele de mici
dimensiuni, oblonite, sunt recurente în realizările
regizorului italian. În montarea lui Jacques Lassalle,
Medeea iese dintr-o „ascunzătoare” – o movilă de
nisip care pare că adăposteşte galerii subterane de
unde ies şi pe unde intră personajele care au dreptul
să stea acolo. Prin gaura deschisă pot păşi doar cei
care fac parte din lumea Medeei: copiii, doica,
pedagogul şi evident, eroina. Doica şi pedagogul îi
sunt supuşi, îi aparŃin prin tradiŃie, prin lege socială,
iar copiii sunt nevinovaŃi, lipsiŃi de apărare şi sunt
carne din ea, îi apaŃin prin legea firii. CeilalŃi (Iason,
Creon, Vestitorul, Femeia corintiană) vin din
împrejurimi pe calea apei sau din umbra plajei.
Niciodată nu pătrund în grotă colhidienei. În spatele
acestei găuri de cârtiŃă se ridică zidurile strivitoare
ale palatului regal (curtea interioară a Palatului
Papal din Avignon). Acest loc umil, asemeni unei
guri deschise spre adâncuri, ar putea fi asociat şi cu
un mormânt. Regizorul speculează această
semnificaŃie. Din grota întunecată ies mama şi cei
doi băieŃi, albi, într-o lumină albastru-cadaverică, în
scena finală când Euripide o salva pe Medeea într-
un car de foc, trimis de unchiul Helios, în care sunt
alungite şi trupurile neînsufleŃite ale vlăstarelor lui
Iason. Regizorul schimbă procedeul euripidian

cu o metaforă mult mai frumoasă: mama
şi fii ei  calcă încet pe un pod lung întins peste apa
care scăldă mereu Ńărmul şi zidul palatului. Tatăl
nu-i poate atinge, el se prăbuşeşte prin apă, lacrimile
confundându-i-se cu picăturile care se preling pe
faŃa lui. Din nou Lassalle a urmărit distanŃa dintre
Ea şi CeilalŃi, dintre tangibil (realitatea imediată,
omenescul) şi intangibil (cei care s-au ridicat prin
violenŃă la sacru). Medeea pleacă, îmbrăcată precum
o mireasă din Vestul asiatic (loc unde ea îşi are
rădăcinile). Ea părăseşte un spaŃiul străin (aici) către
un altundeva (spaŃiu nu mai puŃin străin). Trupurile
se pierd în întuneric, iar vocea călătoarei se aude din
ce în ce mai pierdută: „Nu se poate! Zadarnic
împrăştii cuvinte!”. Nici danezul Lars von Tier nu
omite specularea distanŃei dintre zona Medeei şi cea
a Corintienilor. Casa protagonistei este pipernicită,
seamănă cu o colibă ai cărei pereŃi se înăbuşă sub
acoperişul înalt şi este departe de zidurile palatului
de piatră cenuşie care se ridică maiestuos pe Ńărmul
mării. Străina nu întrece niciodată o anumită linie
imaginară care marchează limita până unde se poate
apropia de locurile regelui. Când după un drum
chinuitor prin soare Medeea cu spatele puŃin aplecat
vine să-i ceară iertare lui Iason pentru că a fost prea
orgolioasă şi necugetată, ea se opreşte departe de
impunătorul castel. SoŃul o zăreşte printr-o fereastră
şi coboară spre ea. Apoi împreună dispar din zona
în care ar putea fi văzuŃi împreună. Cumva, Medeea
se exilează singură – retrasă, neîndurătoare,
misterioasă prin ceea ce arată şi prin ceea ce se crede
despre ea. Aşa arată aura care i se potriveşte şi la
care ea Ńine. PuŃini sunt cei care nu se tem de ea.
Egeu e ademenit la o insectă străvezie de oferta care
i se face: dacă vrăjitoarea este primită la el în cetate,
el în schimb va avea un fiu. Prin mândria de a fi tată,
motivată de cutumele societăŃii, Egeu se aseamănă
cu Iason şi, de altfel, cu alŃi mulŃi eroi de mit care nu
se simt împliniŃi decât numai dacă îşi pot perpetua
specia.

. În filmul lui Pasolini

deus
ex machina

Ioana PETCU

privitor ca la teatru
Medeea sau complexul
străinului (I)
(text şi mizanscenă)
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sunetul muzicii
spectacol Commedia dell'

Ultima zi a manifestărilor dedicată sesiunii de
comunicări ştiinŃifice a reunit lucrări în 4 secŃiuni din
10 centre universitare româneşti şi străine. La
secŃiunea

conferenŃiar doctor Eugenia
Maria Paşca de la Universitatea de Arte din Iaşi
prezintă specificul organizării demersului muzical în
educaŃia formală şi nonformală, dar şi consideraŃii şi
sugestii referitoare la tipurile de formaŃii şi repertoriile
abordate în lucrarea

SecŃiunea

reuneşte profesori cu experienŃă din
învăŃământul preuniversitar şi universitar românesc.
Lector doctor Mihaela Mitescu-Lupu de la
Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic de la Universitatea de Arte din Iaşi în
lucrarea

urmăreşte conturarea unei
imagini comprehensive despre rolul şi locul
iniŃiativelor naŃionale de formare iniŃială a cadrelor
didactice din domeniul artisitc în raport cu tendinŃele
la nivel european. Profesorii Ana Hălmăgean, Carmen
Crăciun, Dorina Trandafir, Zoltan Steinhubel de la
Liceul de Artă Sabin Drăgoi aduc un
argument pro învăŃământ vocaŃional-artistic prin
proiectul desfăşurat în şcoala lor în pregătirea şi
finalizarea produselor artistice concert instrumental,
expoziŃie tematică, cenaclu literar şi dramaturgic
descriptiv, ale căror experienŃe au fost adunate sub
titlul

Lector doctor Elena
Seghedin de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi construieşte o pledoarie pentru reorientarea
formării iniŃiale şi a dezvoltării profesionale spre
dimensiuni etice, ca o mai bună calibrare a modelelor
educaŃionale la problematica lumii contemporane în
lucrarea

Se pare că
este o temă ce a preocupat mai multe

ca Lector doctor Ecaterina Toşa de la
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
abordează motivul pianului tradus în opere plastice
prin patru abordări posibile ale instrumentului pentru
ochi şi suflet în lucrarea

Lector doctorand Iarina SaviŃkaia de la
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din
Chişinău, Republica Moldova prezintă influenŃa
deosebită a gravurii în Moldova medievală asupra
evoluŃiei tiparului şi a altor domenii ale artelor
plastic

Este important să formăm elevilor
acea atitudine artistică menită să conducă la formarea
unor gusturi estetice cu privire la artă şi reprezentarea
ei pe scenă este concluzia pe care o trage profesor
Luiza Potoroacă de la Liceul teoretic “Al. I. Cuza” din
Iaşi în lucrarea

Profesor doctor Cornelia Apostol de
la Colegiul NaŃional de Artă din Iaşi, din mai amplul
studiu asupra a
ales să prezinte cu această ocazie

determină îmbunătăŃirea
rezultatelor tehnice şi artistice, cere
perfecŃionare tehnică, iar cantilena o exprimare
artistică superioară. InfluenŃa muzicii asupra
psihicului uman trezeşte aspiraŃii înalte, dorinŃa de
competiŃie, susŃine hotărârea, controlează ritmul,
circulaŃia, respiraŃia, emoŃiile, tensiunea, viteza,
energia, trezind optimismul şi mândria, autocontrolul
şi bucuria de a şcare, creşte performanŃa
Lucrarea masterandei Georgeta Pustiu de la
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

găseşte că în cadrul unui astfel de
model educaŃional este posibil un transfer conceptual-
metodologic de la un nivel la celălalt. Lector doctor
Marius Costel Eşi de la aceeaşi universitate descoperă

studiind valorificarea
informaŃională la nivelul unei metodologii epistemice.
De la Universitatea de Arte din Târgu Mureş, lector
doctorand Silvia NegruŃiu constată că pot deveni
instrumente artistice în educaŃie elemente  precum
formele limbajului, transmiterea artistică a valorilor,
umanizarea cunoaşterii în procesul de predare,

rganizarea artistică a momentelor de captare a
atenŃiei la cursuri şi seminarii, folosirea jocului de rol
ca metodă didactică, limbajul literar-artistic în
completarea documentelor şcolare întocmite de
profesor

Asistent doctorand Carmen Alexandrache
de la Universitatea “Dunărea de Jos” din GalaŃi în

Arte.

“ ” din Arad

dre didactice.

e în lucrarea

Asocierea lor
ritmul alert

face mi .

o

în lucrarea

Instrumente şi mediere artistică în problematica
educaŃiei interculturale

Rolul activităŃilor muzicale
extracurriculare în educaŃia formală şi nonformală, ca
alternativă ă.
Creativitate şi dezvoltare în cariera didactică prin activităŃi
artis

Politici europene în formarea iniŃială a cadrelor
didactice în domeniul artistic

Sincretismul în artă-un exerciŃiu practic din
învăŃământul vocaŃional românesc.

Dimensiuni deontologice ale formării educatorului
profesionist. Abordarea interdisciplinară în
educaŃia artistică

Gravura în Moldova medievală şi
educaŃia artistică.

Organizarea spectacolelor şcolare în
context european.

ValenŃelor inte
Muzica şi manifestările

sportive.

EducaŃia
economică şi educaŃia artistică, un posibil model
interdisciplinar

Repere valorice în educaŃia artistică

paideutică.

de mediere intercultural

tice

Aspecte visual-plastice ale
pianului.

rdisciplinare ale muzicii

Instrumente artistice în practica

Într-o perioadă în care orientarea educaŃională de
ansamblu din Ńara noastră e viciată de rupturile
culturale dintre fondul naŃional şi concepŃiile străine
ce se doresc a fi implementate, datări
segmentare  haotice, fără a se avea în vedere sistemul
în totalitate,

din Iaşi organizează un workshop şi o sesiune
internaŃională de comunicări ştiinŃif

cu largă participare a corpului studios şi
didactic care să dezbată problemele
educaŃiei. Distrugerea competenŃelor tradiŃionale ale
României, standardelor intelectuale şi
morale ale noii generaŃii, recum şi absenŃa punctelor
etice de reper în conduita colectivă determină
îngrijorare în corpul didactic ce încearcă să-şi adapteze
demersul paideic noilor realităŃi pentru a recalibra
formarea teoretică, practică şi etică a colectivului
juvenil.

coordonatoare a proiectului, conferenŃiar
doctor Eugenia-Maria Paşca a prevăzut două zile
pentru workshopuri cu participarea studenŃilor şi o zi
pentru sesiunea de comunicări

Prima zi de workshop a fost dedicată studenŃilor
UniversităŃii de Arte „George Enescu” din Iaşi.
EducaŃia pentru artă sau educaŃia prin artă?

consideră că în această dilemă
educaŃia estetică constituie o preocupare vitală,
ducaŃia fiind o problemă care preocupă omenirea

încă de la Platon care spunea că educaŃia este „arta de
a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care
dispun de ele.” Următorul invitat

auer, coordonator de relaŃii internaŃionale la
Conservatorul de muzică din Eisenstadt, Austria a
prezentat conceptul de

său
oferă unui grup de copii de şase ani ocazia să

cunoască şase instrumente diferite şi chiar să-şi
prezinte propriile descoperiri în concerte, iar studenŃi
de la pedagogie muzicală îi ghidează în fascinanta
lume a sunetelor. În cadrul activităŃilor aplicative car

la secŃia Muzică sub titulatura „Dezvoltarea
creativităŃii prin joc muzical şi elemente vizuale”
conferenŃiar doctor Eugenia Maria Paşca şi asistent
Ana-Maria Iftimi de la Universitatea de Artă din Iaşi
au demonstrat că jocurile muzicale, prin complexitatea
lor, sunt instructive şi educative, atractive, dinamice,
le dezvoltă copiilor gândirea, atenŃia, memoria,
imaginaŃia. Jocul creativ prin intermediul elementelor
vizual-plastice creează posibilitatea de a explora, a
experimenta, a reorganiza, a face ceva nou din
cunoscut şi familiar. La secŃia Teatru şi Coregrafie
conferenŃiar doctor Raluca Bujoreanu şi asistent
doctorand Oana Sandu de la universitatea gazdă au
subliniat că metamorfozarea şi animarea obiectelor au
la bază o serie de tehnici care se constituie într-un set
de atitudini faŃă de problematica umană, activitatea
presupunând redescoperirea stării ludice atât în cei
care (se) joacă, cât şi în cei care asistă la jocul lor.
Prima zi de activitate s-a încheiat cu piesa „GaiŃele” de
Alexandru KiriŃescu la Studioul de Teatru al
universităŃii

Cea de a doua zi s-a adresat studenŃilor de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cei doi
invitaŃii din Danemarca şi Austria, instrumentalizând
activitatea estetică în cinci forme distincte au
argumentat necesitatea facilitării prin activităŃi
educative a oportunităŃilor de exprimare pentru copii
şi tineri în raport cu tot ce constituie conŃinut estetic,
trăire afectivă şi proces cognitiv proprii în legătură cu
temele vieŃii, culturii şi cu sistemele de simbolizare,
din care ei constituie părŃi şi la funcŃionarea cărora
contribuie activ. ctivităŃile aplicative desfăşurate de
cadrele didactice ale UniversităŃii de Arte din Iaşi
accentuează ideea că manifestările ludice în muzică,
arte vizuale, teatru şi coregrafie dau posibilitatea
copiilor să asimileze toate cunoştinŃele mai uşor, iar
particularităŃile creşterii şi dezvoltării lor fizice
motivează numărul de jocuri ce antrenează aparatul
respirator, audio-fonator, cel vizual şi locomotor, cât şi
observarea profundă a vieŃii şi a adevărurilor ei.

şi cu un

de anualele up
,

ice cu scopul de a
crea un cadru

actuale ale

degradarea
p
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„ ” Børge
Pugholm, profesor asociat la VIA University College
din Viborg, Danemarca,
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„Music workshop” de la Conservatorul „Joseph
Haydn”

e
au urmat,
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D

music workshop

Ertho

epartamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din Universitatea de Arte „George
Enescu”

instrumentul meu – o decizie pentru toată viaŃa.

Cornelia APOSTOL

Instrumente artistice
în educaŃie

studiul

afirmă că tehnologia informatică devine
utilă pentru realizarea educaŃiei artistice pentru că
oferă, printre altele, spaŃiu virtual, instrument şi
suport de lucru, informare detaliată şi diversă,
mijloace şi tehnici în sens inovator, spaŃiu de reflexie şi
de exprimare personală, spaŃiu şi mijloc de
promovare. Lucrarea profesorului doctor Maria Agata
Timariu de la Universitatea de Muzică “Gh. Dima”
din Cluj-Napoca

prezentarea acestei secŃiuni propunând o soluŃie
pentru învăŃare, în care, pornind de la o lucrare
muzicală se va provoca armonizarea, colaborarea (nu
asocierea) cu discipline din arii diverse cum ar fi
geografia, istoria, artele vizuale, literatura şi se va
contura un curriculum ram Ultima secŃiune a
sesiunii, este
deschisă de profesor Simona Mera de la Colegiul
NaŃional “Mihai Eminescu” din Suceava care
precizează că educaŃia plastică determină formarea
conduitelor în societate prin libertatea şi moralitatea
pe care la exprimă dar şi prin analiza mesajului
informaŃional transmis în lucrarea

EducaŃia muzicală, prin antrenamentul
instrumental de lungă durată, constituie o experienŃă
intensă, multisenzorială şi motrică ce oferă
oportunitatea ideală de a studia plasticitatea creierului
aflat în dezvoltare, fenomen interpretat drept o
adaptare neuronală la efectuarea pe termen lung a
unor sarcini comp
concluzionează lector doctorand Dorina Iuşcă de la
Universitatea de Arte din Iaşi în

De la aceeaşi universitate,
asistent Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi ne invită să
cugetăm la

în epoca în care ei sunt
bombardaŃi cu imagini prin intermediul mass-media,
lucru ce determină ca percepŃia lor să devină
nediferenŃiată.

sitatea de Arte din Iaşi urmăreşte
conştientizarea în rândul publicului a valorilor muzicii
româneşti. exprimate prin tehnica modernă europeană
în cadrul concertelor programate în Festivalul Muzicii
Româneşti în perioada 1973-2009, precum şi
evidenŃierea rolului acestui festival de promovare a
artei, de cunoaştere/instrucŃie, respectiv de educare a
publicului şi a tinerelor generaŃii de muzicieni.
ConferenŃiar Anca Doina Ciobotaru de la
Universitatea de Arte ieşeană din dilema

face distincŃia
între educaŃia şi artă, propune
transformarea artei teatrale într-un instrument formal
şi invită comunitatea didactică să se alimenteze la
resursele informaŃionale ale universităŃilor de profil.

doctorand Viorica-Torii Caciuc de la
Universitatea “Dunărea de Jos” din GalaŃi studiază
reflecŃia în artă a raporturilor etice între interesele
specifice fiinŃelor umane şi cele non-umane în lucrarea

Adăugând acestor
studii şi cunoaşterea organizării învăŃământului
artistic Austria şi Danemarca
prin intermediul prezentării celor doi invitaŃi avem o
imagine a complexităŃii preocupărilor participanŃilor
la aceste manifestări ale universităŃii ieş La cei 150
de ani de învăŃământ artistic modern la Iaşi se
dovedeşte evoluŃia ascendentă a instituŃiei ieşene prin
absolvenŃii de valoare dar şi prin calitatea
manifestărilor ştiinŃifice pe care la organizează şi care
atrage participări din toată Ńara şi din străinătate.

Deşi umilit şi pauperizat, colectivul didactic
se preocupă în continuare de studierea  în ansamblu a
domeniului de activitate, de legăturile
interdisciplinare care să ducă la creativitate şi
dezvoltare. Cei mai expuşi pericolului anihilării
sociale prin marginalizare, pauperizare sau emigrare
forŃată sunt chiar cei dispuşi la efortul educaŃional.
Anularea principiului recompensei sociale, singurul
capabil de a păstra nealterată ideea competiŃiei
sănătoase şi de a asigura echilibrul societăŃii în
dezvoltarea ei diacronică a transformat şcoala
românească în furnizoare de talente super şlefuite
pentru Ńările ce ştiu să oferteze financiar şi social.
Gradul înalt de conştiinŃă profesională domeniul
învăŃământului românesc permite luŃia pozitivă în
ciuda măsurilor luate de oficialităŃi.   E necesar să se
determine cele mai bune variante de acŃiune ale
societăŃii pentru ca posturile din învăŃământul
românesc să devină atractive pentru absolvenŃii de
valoare pe care-i produce pentru a

Interdisciplinaritatea în societatea cunoaşterii -
educaŃia artistică şi noile tehnologii ale informaŃiei şi
comunicării

Ipostaze ale integrării curriculare:
aplicaŃie pentru învăŃarea pe bază de

ImplicaŃii psiho-sociale ale educaŃiei prin artă

EducaŃia plastică, o
abordare socială complexă în contextul realităŃii
educaŃionale.

Neuroplasticitatea ca
efect al educaŃiei muzicale.

oltarea creativităŃii copiilor prin
intermediul lucrărilor de artă

Artă şi
educaŃie – sau arta unui nou tip de educaŃie

ReflecŃii ale eticii ecologice în artă.

proiect

Dezv

prin pentru

încheie

ificat.

lexe specifice domeniului

Articolul doctorandului Florin Luchian
de la Univer

Asistent

la toate nivelurile din

ene.

român

în
evo

împlini
continuitatea.
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CRONICA 7

in memoriam

A plecat în Eternitate, maestrul Adrian
PODOLEANU, personalitate marcantă a artei
plastic române contemporane, profesor la catedra
de pictură a Academiei de Arte ieşene, om de
cultură de o rară nobleŃe sufletească, d

Adrian Podoleanu s-a născut la
daclia – Basarabia. În 1957 absolvă

Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj,
clasa profesorilor Feher Petru, Teodor Harşia, Lazăr
Anton şi Aurel Ciupe. Debutează în 1957 la
ExpoziŃia internaŃională de arte plastic de la Iaşi şi
membru al U.A.P. din România, filial Iaşi. Devine
professor universitar în cadrul Academiei de Arte
“George Enescu” din Iaşi în anul 1983.

Desfăşoară o intensă activitate artistică
izând numeroase expoziŃii personale în Ńară

(Iaşi, Bucureşti, GalaŃi, Cluj, Dej, Bacău ş.a.) şi în
expoziŃii prestigioase de grup cu selecŃii
internaŃionale ( Eufrat, Rabat, Titograd,

, Ankara, Nicosia, Poitiers,
Chişinău).

ent în colecŃii în Ńară şi străinătate, este
premiat şi decorat de către U.A.P. din România,
organe ale administraŃiei de Stat, evocat de critica de
artă în reviste şi albume de specialitate.

Din 1958 până ent a deschis 33 de
expoziŃii personale şi a participat la peste 80 de
expoziŃii personale şi a participat la peste 80 de
expoziŃii de grup, din care 26 în străinătate.
Realizează în 1968 la Cotnari, în colaborare cu
artiştii Nicolae Matyus şi Gheor he BrădăŃeanu,
panoul decorativ monumental (mozaic) – “Culesul
viei”. Ultima dată a Galeriile de Artă
“DANA” la un vernisaj. Astăzi este ent pe
simeze la aceeaşi galerie cu 113 lucrări… Îmi
povestea un amănunt din copilăria sa la Sadac

mi muriseră două surori
de mici şi l-am întrebat pe tata despre moarte, mi-a
spus: dar ce  este aceea moartea? Tu nu ştii că
nimeni nu moare? Se pleacă într-o călătorie. O să
plecăm cu toŃii în această călătorie!”

ur că el a plecat înaintea noastră ca să
facă poate şi dincolo de moarte ceea ce accentua cu
patos – un muzeu al celor
care au plecat şi ei neregăsindu-se în viaŃă în
“muzeele vii” ale contemporaneităŃii. Tabloul
celebru – “ (compoziŃie din 1976) surprinde
cu umor chipul confraŃilor în momentul în care

“nava” (barca) trage la mal, scăpată de furtună, în
care maestrul Podoleanu număra peştii de aur… A
fost preşedinte al U.A.P. filial Iaşi, când “nava”
artiştilor a greu prin furtună, era un diplomat
desăvârşit în materie şi ştia să găsească locurile cele
mai interesante  pentru ca această “navă” să
acosteze la modul cel mai bun; a fost cel care a reuşit
să dea rtiştilor spaŃiul de ateliere din Lăpuşneanu,
se dăruia fără nici un fel de condiŃie atât meseriei cât
şi artiştilor. Adrian Podoleanu a fost un iscusit

e

istins
universitar…

26 august 1928 în
localitatea Sa

e

,
desch

Budapesta,
Cleveland, Milano, San Marino, Roma, Ravena,
Lublin, Lisabona

Este prez
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ne-am întâlnit l
prez

lia pe
care mi le-am reamintit: “Î

Sunt sig

de artist, poate

Brigada”

înaint

a

meseria
acolo,

meşter al cuvântului vorbit. Uşa atelierului îi era
deschisă pentru tot felul de lume…

zi în care ne-a surprins,
în atelier, un mic cutremur. După ce lucrurile “

reabă arhitecŃii, cu restaurările, hai să punem de-o
caf i mai mari înverşunaŃi adversari ai
distrugerii rămân tot oamenii fără credinŃă şi Ńară…”

Vorbirea sa era plină de comparaŃii şi de analogii
grăitoare, ilustrând adevăruri pe care el voia să le
spună, includea totul, pe lângă fiinŃă, pe lângă
puterea de a te captiva, te cuprindea şi apoi te
obseda mult, mult timp. O ironie, uneori de mare
fineŃe, pe care unii nu erau în stare să o simtă, el o
repe ca pe o injecŃie până când şi acei insensibili
ajungeau sensibili. Deşi păre

olic dar care avea permanent încredere în
viaŃă. Pentru că pătruns şi convins de o idee o
repet: şi-a iubit locul de baştină – Basarabia, această
Ńară, ca nimeni altul! A iubit lui şi pe
oameni ca nimeni altul! Erau într-o tabără la Stânca
Costeşti la bunul nostru prieten Milică Popescu, la
pescuit (pasiune a maestrului de o viaŃă, cu amintiri
ce vor trebui scrise).

După ere întregi de pândă în lupta cu răpitorii
apelor s-a ridicat pe-un mal ce dădea spre Basarabia,
privind departe, departe, scrutând zarea. “Ce-aŃi
văzut acolo maestre? L-am întrebat Stalin
domnule pictor, pe Stalin l-am văzut!” Şi cred ca la
văzut. Mi-a descris fulgerător, neînchipuit de
sugestiv cu o frază cuceritoare, făcându-l aproape
prezent ca într-o peliculă cinematografică,
manevrând cu cea mai mare uşurinŃă adevărurile
istorice.

Maestrul studiase în anii 1949-1950 la Institutul
de Artă Dramatică, secŃia Regie, în Timişoara! Ca
elev al Şcolii Normale, Tot în Timişoara a condus
cercul de drumarea profesorilor
Catul Bogdan, Aurel Ciupe şi Iulius Podlipny.

Studiile de desen din vremea studenŃiei la Cluj,
atunci când şi-a descoperit chipul căutat cu
înverşunare, un chip care nu i se dezvăluia dintr-o
dată, el pictorul, cu o privire, cu un surâs sau cu o
tăcere îi smulgea toate peceŃile de taină. Astfel îşi
apropia lumea de dincolo de clip pe care ştia s-o
oprească în loc şi s-o facă să I se destăinuie. Şi din
această destăinuire se năşteau portretele!

A stăpânit acuarela ca nimeni altul. De neuitat
este personala de la sala Victoria (1969) unde a
expus 125 de acuarele. Cucerit de atmosfera deltei, îi
va înregistra şoaptele în fluiditatea de lacrimă a
culorii, lăsându-se cucerit de un sentiment stenic, de
amplă vigoare afectivă. Redescoperă energii
nebănuite, minunându-se de poezia şi măreŃia
naturii, relizând un echilibru formal între obiect, stil
şi atmosferă. Îşi ordonează senzaŃiile, structura

ă în
veritabile sinteze compoziŃionale şi  cromatice.
Fragmentele de natură sunt sustrase spectacolului
efemer şi transfigurate între permanenŃele rimtului
universal.

În 1990 îi luam un interviu pentru revista
“Cronica”, într-un miez de

pe jos, ni s-a adresat foarte calm: “vor avea

t
é, ce

ta
a bine dispus, era un

om melanc
sunt

. Pe

arte plastice sub în

a

cerebral a temperamentului impunându-se

s-au
aşezat”

meseria
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Peisajele artistului sunt  compartimentate prin
stilizări ingenioase, preferând gradarea pe
orizontală care duce la profunzimi perspectivice.
Imaginea este astfel salvată de pitorescul facil, de
detaliul obsesiv; ea se simplifică până la cuprinderea
esenŃei. “Naturile statice”, viruos compuse, li se
frânge ferma geometrizare prin astompări, prin
degradeuri de fină picturalitate. De la griurile
inconfundabile alb-transparente, printr-o infinită
printr-o varietate de semitonuri, până la umbrele
cele mai profunde, vezi materiarizate stări sufleteşti,
portrete de o remarcabilă analiză psihologică şi
expresivitate interioară.

Stăpânea cu siguranŃă şi sensibilitate tehnica
pastelului sau ceracolor dar nu renunŃa în
ulei. În funcŃie de sentimentul reperezentat îşi
dozează tonalităŃile, mai vii, mai proaspete, chiar
incandescente în peisaje, stinse, surdinizate, în
compoziŃii. Astfel în “Iarna la Păun”
contrastele puternice de  ton, nu de nuanŃe, întrucât
lumina nu mai vitalizează formele, fiind integrată în
materialitatea lor. Densitatea culorii imprimă
formelor natural ă

În compoziŃia amintită – “Brigada” artistul
apelează la stingerile tonale, la acele intonaŃii
delicate în surdină, despre care s-a spus că este de
un “

ajuns
stilistica maestrului Adrian Podoleanu, vitală şi
expresivă, susŃinută de un desen concis, de mare
acurateŃe şi simplitate, ironic (funcŃie de caracterul

“breslaşilor artişti”), de o cromatică sobră,
întotdeauna în tea şi semnificaŃia
stărilor afective exteriorizate.

Tulburătoare sunt vin să
mărturisească în timp perena frumuseŃe, surprinsă
de pictor în acel ceas al zilei când lumina este mai
înaltă şi acolo unde cade face să tresară

tfel că totul se înfioară, începe să fie altfel, parcă
mai adevărat decât adevărul.

ile maestrului, astăzi la Galeriile de Artă
“Dana”, reflectă imaginea unui anumit moment
existenŃial – ipostază a personalităŃii sale. Astăzi
semnătura sa pe care o cauŃi cu privirea în marginea
tabloului, într-un colŃ, a devenit sigla lui, ca o
inscripŃie în piatră.

Maestrul a oficiat ultimul act al creaŃiei îndeplinit
ca un ritual sacru, uitând de sine însuşi, pentru ca

să devină aşa cum o vedea şi o slujea,
cu demnitate învestitura de nobleŃe.

Poate că acum, într-un spaŃiu sacru, sufletul lui
călătoreşte printre lumini galactice, încercând să
capteze alte repere în lumea de dincolo de moarte.
AfectaŃi de pierderea neaşteptată a  maestrului
Adrian Podoleanu, colectivul Galeriilor de Artă
„DANA”, artişti plastici ieşeni, toŃi cei care l-au iubit
şi respectat, transmit familiei îndurerate sincere
condoleanŃe. Omul trecător care a fost însă, îl
considerăm ca pe unul care există odată cu noi şi
dincolo de clipa efemeră. Să-i spunem maestrului
să-i fie Ńărâna uşoară şi să-i trăiască veşnic
amintirea!

la pictura

mai
utiliza

e o pregnant soliditate, echivalent
plastic a unui sentiment tonic, exuberant.

expresionism atenuat”. Acest “expresionism
atenuat” definea exact stadiul în care a

acord cu intensita

, care

materia,
as

Tablour

pictura
purtându-i

florile adriene

Maestrul
Adrian Podoleanu

Traian MOCANU
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P
imaginea unui clasicism

a aprins spiritele în ceea ce privea mai ales raportarea la
Antichitate).
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clasicismul francez care,
,

e le-a generat. În
introducerea la opera sa

. Aceste patru epoci de a

,

, , un fel de

clasice i se pare lui Voltaire un lucru firesc.
n

idealurile propuse de acesta.

a marelui gânditor francez.

anorama literară a începutului de secol al XVIII-lea
francez oferă şubrezit mai ales de
fisurile produse în urma polemicilor aprinse din cadrul
faimoasei Querelle (Disputa dintre Antici şi Moderni care

În ciuda agitaŃiei produse, Modernii nu au
reuşit să destabilizeze decât parŃial edificiul clasic, ducând
mai degrabă la o liberalizare a doctrinei decât la dispariŃia
ei (lucru ce nici nu ar fi fost până la urmă posibil având în
vedere forŃa acesteia). O dovadă clară a supravieŃuirii
principiilor clasice nu o constituie doar creaŃiile literare
care continuau să-şi subsumeze substanŃa aceloraşi
mecanisme concretizate în a lui Boileau, ci mai
ales numeroasele mărturii ideologice care urmăreau în
mod asumat şi conştient liniile directoare stabilite cu
câteva decenii în urmă. Dintre aceste texte cele mai
semnificative ni se par cele aparŃinând lui Voltaire datorită
prestigiului colosal pe care îl are în epocă autorul lor.

În diversele clasificări făcute în istoriile literare sau
manuale, Voltaire – după adevăratul său nume François

uet –, este invariabil trecut în rândul
iluminiştilor. Această plasare corespunde întru totul cu
principiile filosofice, sociale şi politice ale marelui scriitor,
dar contravine parŃial viziunii acestuia asupra actului
literar, mai ales cel dramatic. Prin apologia făcută în
nenumărate rânduri lui Boileau sau Racine, prin îndârjirea
menŃinerii regulii celor trei unităŃi şi prin multe alte
aspecte ce vor fi evidenŃiate pe larg în continuare, Voltaire
rămâne un clasic.

S p i r i t p o l e m i c ş i n e o d i h n i t , c a r e p r i n
noncomformismul său şi-a atras numeroase duşmănii
politice şi sociale, precum şi două condamnări la Bastilia,
de a doua scăpând prin exilarea în Anglia pe o perioadă de
trei ani, Voltaire surprinde prin convingerile sale literare
conservatoare. De fapt, acest paradox particular îl reflectă
pe cel al epocii în general, care înregistrează o anumită
contradicŃie sau mai degrabă lipsă de sincronizare între
evoluŃia spirituală, socială, politică şi stagnarea literară.
Nu este însă un fenomen cu totul surprinzător având în
vedere că în literatură se ajunsese deja la un punct
culminant prin prin reuşita sa
deplină nu a putut împinge dezvoltarea spiritului creativ
decât prin generarea unei manifestări opuse, în totală
contradicŃie cu ceea ce fusese până atunci – şi anume
romantismul. Sintetizând, iluminismul literar nu a
reprezentat decât, ca şi în cazul lui Voltaire, prelungirea
diluată şi oarecum nuanŃată a clasicismului.

AtracŃia pentru principiile clasice poate fi
motivată la scriitorul francez şi prin fascinaŃia pe care
acesta o avea pentru perioada în sine car

,
Voltaire distingea „patru vârste fericite [...] în care artele s-
au perfecŃionat şi, slujind măreŃia spiritului omenesc, au
devenit exemplul posterităŃii” ur
ale istoriei vizau secolul lui Pericle, cel al lui Cezar şi
Augustus, Renaşterea şi epoca „regelui soare” pe care
autorul o consideră superioară celorlalte: „ÎmbogăŃit prin
descoperirile celorlalte trei secole anterioare, secolul lui
Ludovic al XIV-lea a făcut în anumite genuri mai mult
decât cele care i-au premers. [...] în mod general, acum a
ajuns la desăvârşire raŃiunea umană. Filosofia sănătoasă
abia acum a ajuns să fie cunoscută, încât este drept a spune
că, începând din ultimii ani ai lui Richelieu până la cei
următori morŃii lui Ludovic al XIV-lea, s-a produs în
artele, în spiritele, în moravurile noastre, o revoluŃie
generală.[...] Această fericită influenŃă nu s-a oprit în
FranŃa, ea s-a întins în Anglia şi a exercitat emulaŃia de care
avea nevoie această naŃiune spirituală şi îndrăzneaŃă, a
transportat bunul gust în Germania, ştiinŃele în Rusia, a
însufleŃit din nou Italia, care tânjea; întreaga Europă şi-a
datorat politeŃea şi spiritul de societate curŃii lui Ludovic
al XIV-lea.” Apologia făcută acestei perioade se subscrie
desigur unei hiperbolizări dată de un naŃionalism evident,
dar dincolo de exagerările orgolioase, se pot întrezări
câteva adevăruri. La acel moment al desfăşurării istoriei,
FranŃa devenise într-adevăr , un
punct central de dispersare a propriului model cultural.
Din această perspectivă perpetuarea liniilor directoare

Reuşita deplină
a secolului anterior i-a sădit încrederea nestrămutată î

Totuşi, fascinaŃia pentru clasicismul secolului al
XVII-lea nu a degenerat în asumare servilă a conceptelor.
După cum vom vedea, Voltaire şi le însuşeşte doar pe cele
care au în viziunea sa o justificare deplină, filtrându-le
prin prisma raŃiunii proprii, atât de preŃuită în epocă.

Opiniile literare ale lui Voltaire nu au fost coagulate în
vreun tratat sau artă poetică, dar sunt exprimate cu aceeaşi
forŃă în numeroasele scrisori, prefeŃe sau diverse alte
lucrări care, puse împreună, pot oferi o imagine destul de
clară a viziunii artistice

Arta poetică

Secolul lui Ludovic al XIV-lea

centrum mundi

Astfel, în

,
ersonale

extrem de puternice,
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,

, cum ar fi cea
b
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,

, care, în acest context,
devine un fel de pat al lui Procust. „Talentul este al lui,
g

ai armonios pe care l-a avut Anglia.”

ltaire,

ère. Îngustarea perspectivei doar la filtrul clasic îl va
face

,

Scrisoare către părintele Portée, text ce
constituie prefaŃa la piesa , ediŃia din 1730, se
construieşte o argumentare dezvoltată în vederea
susŃinerii regulii celor trei unităŃi – de acŃiune, de timp, de
spaŃiu. Prezentarea detaliată a acesteia este subsumată
unei direcŃii polemice menite să contracareze ideile
„anarhiste” ale lui Houdar de la Motte care propunea
renunŃarea la unităŃi, dar şi unei convingeri p

privind apărarea în sine a acestor
reguli antice nu pentru că sunt antice, ci pentru că sunt
utile şi necesare. Ca urmare, fiecare aspect dintre cele trei
coordonate avute în vedere, este detaliat, reluându-se
motivaŃiile utilizării acestuia. Unitatea de acŃiune este
justificată prin faptul că mintea umană nu are capacitatea
de a urmări simultan mai multe desfăşurări
evenimenŃiale, cea de loc se subsumează omogenităŃii
subiectului în măsura în care o singură acŃiune nu se
poate petrece în mai multe spaŃii simultan, iar unitatea de
timp vine în concordanŃă cu celelalte două, accentuându-
se ideea stabilirii unei echivalenŃe între durata acŃiunii şi
durata şederii publicului în sala de spectacole.
Argumentele aduse nu reprezintă o noutate (luând în
consideraŃie lunga istorie a impunerii acestor reguli),
după cum nici justificarea acestora în liniile generale ale
verosimilului, bunului simŃ şi ale raportării la natură nu
dezvăluie nici o surpriză, dar tocmai din acest punct de
vedere textul lui Voltaire interesează în contextul de faŃă.

În acest sens, un foarte scurt istoric al celor trei unităŃi
se impune. Punctul iniŃial de propagare a acestora a fost

lui Aristotel, care însă nu făcea referire clară decât
la una singură dintre ele – şi anume unitatea de acŃiune,
înŃeleasă în liniile unei coerenŃe de ansamblu a textului. De
asemenea, se făceau precizări privitoare la durata
desfăşurării piesei care nu trebuia să depăşească o
mişcare de revoluŃie a soarelui, formulare ce a indus
destul de multe discuŃii privitoare la echivalarea cu 12 ore
sau 24 de ore. Regula privitoare la spaŃiu nu este deloc
menŃionată în textul aristotelian, fiind adăugată ulterior
de către comentatorii italieni ca un corelativ logic al
unităŃii de timp. Însă cei care au impus definitiv aceste
unităŃi ca instrumente tehnice necesare au fost clasicii
secolului al XVII-lea.

Astfel, prin apărarea vehementă pe care le-o face,
Voltaire îşi demonstrează fibra profund clasică. Pentru el
„respectarea acestor reguli nu duce doar la evitarea
greşelilor, dar îndreaptă poetul către frumuseŃea
adevărată, după cum respectarea regulilor în arhitectură
trebuie să rezulte în crearea unei clădiri care va plăcea cu
siguranŃă.” Definirea frumosului artistic este făcută aici în
spiritul ordinii şi corectitudinii, principii atât de dragi
clasicismului.

Făcând apologia regulilor, Voltaire se arată mândru de
faptul că francezii au fost prima naŃiune care le-a reînviat,
devenind astfel modele pentru alte naŃiuni

ritanică. În sfârşit, afirmă încântat Voltaire, prin prisma
unităŃilor a putut fi condamnată barbaria unui
Shakespeare sau Lope de Vega care le-au nesocotit cu
totul. Se observă aici rigiditatea perspectivei care va duce
la o îngustare nefericită a judecăŃilor de valoare pe care le
face Voltaire în calitate de critic. Astfel, într-o epistolă
adresată lui Horace Walpole întâlnim următoarea
afirmaŃie privitoare la marele dramaturg englez: „O fire
bună, dar sălbatică; nici urmă de regulă, nu ştie ce se cade
şi ce nu, nu ştie ce-i arta, doar grosolănie amestecată cu
măreŃie, bufonerie cu grozăvie: haosul tragediei prin care
străbat sute de raze de lumină.” I se impută aşadar lui
Shakespeare lipsa de ordine şi de bun gust înŃeles de fapt
ca bun simŃ, i se impută încălcarea regulilor şi caracterul
impur al pieselor sale. Cu alte cuvinte, Shakespeare este
judecat prin prisma dogmei clasice

reşelile ale veacului” se afirmă, sugerându-se totodată că
dacă ar fi trăit în secolul al XVIII-lea „ar fi putut adăuga la
talentul său eleganŃa şi limpezimea care fac din Addison
un exemplu.” Asocierea manifestării depline a geniului
literar cu o anumită ordine dată de un set de principii nu ar
constitui o greşeală dacă nu ar fi pusă sub semnul unei
absolutizări care îl face în cele din urmă pe Voltaire să vadă
în autorul piesei , acest Joseph Addison al cărui nume
s-a pierdut până la urmă în multitudinea figuranŃilor care
populează istoria literaturii, un dramaturg superior lui
Shakespeare. Pe de altă parte, prin folosirea aceluiaşi
canon, dar în sens contrar, Pope este apreciat drept
„poetul cel mai elegant, cel mai corect şi, lucru mai
însemnat cel m

Această imposibilitate de a percepe dincolo de axa
clasică este aspectul care i se impută cel mai des autorului
francez. Tudor Vianu scotea în acest sens în evidenŃă o
anumită limitare a orizontului literar al lui Vo care
nu încearcă să înŃeleagă scriitorii străini în specificitatea
lor, ci îi asimilează mereu cu unul din omologii lor francezi
– Pope este un Boileau al Angliei, Congreve este un
Moli

pe Voltaire nu doar să ignore nume importante ale
literaturii universale, dar şi să respingă scriitori francezi,
dintre care cel mai celebru este fără îndoială Rabelais
despre care afirmă că „În cartea lui ciudată şi de neînŃeles,

Oedip

Poetica

Cato

August 1020

[...] a împrăştiat o veselie nemăsurată şi o şi mai mare
neobrăzare; a făcut mare risipă de erudiŃie, murdărie şi
plictiseală” beŃiv
care n-a scris decât la beŃie”

Duritatea tonului se combină la Voltaire cu voluptatea
vehiculării paradoxurilor, acestea din urmă făcând însă
deliciul cititorilor şi dând o dimensiune literară actului
critic. Astfel, despre Shakespeare se afirmă că „avea un
geniu plin de forŃă şi de rodnicie, de naturaleŃe şi de
măreŃie, fără cea mai mică scânteie de bun gust şi fără cea
mai mică cunoştinŃă a regulilor”, iar personajele acestuia
sunt văzuŃi drept „monştri străluciŃi”

În aceleaşi linii oximoronice este perceput şi Homer în
eseul care-i poartă numele, căruia i se evidenŃiază în mod
egal calităŃile şi defectele. Critica sa la opera marelui grec
este una a contrastelor, a luminilor şi-a umbrelor, venind
ca un răspuns la ultimul act al Disputei dintre Antici şi
Moderni – cel privitor la traducerea . Atitudinea lui
Voltaire este una de mijloc, afirmând că, citindu-l pe
Homer în original, a putut să-i observe atât greşelile
grosolane care au justificat criticile, dar şi frumuseŃile
care îi micşorează imperfecŃiunile, astfel încât pare
aproape imposibil ca acelaşi creator să fi compus toate
versurile din De data aceasta, analiza făcută pare a
se subordona unei anumite obiectivităŃi care îi permite
autorului să-l judece pe Homer în toată complexitatea sa
fără a-i diminua superioritatea. Prin raportare la epoca
precedentă, viziunea lui Voltaire asupra poetului grec –
un antic aşadar – implică descătuşarea de prejudecata unei
admiraŃii apriori. Se observă evoluŃia în ceea ce priveşte
relaŃia cu Antichitatea deşi este apreciată, nu este
aşezată pe soclul perfecŃiunii: „operele lor (ale A or
n.n.) merită, fără îndoială, citite; şi dacă sunt prea pline de
defecte pentru a fi acceptate, sunt în aceeaşi măsură mult
prea bogate în frumuseŃi pentru a fi dispreŃuite în
totalitate Este câştigul pe care l-a adus insurgenŃa
Modernilor de la sfârşitul secolului al XVII-lea. În acest
sens, se nuanŃează şi maniera de realizare a imitaŃiei
anticilor de la care trebuie preluate doar mijloacele
artistice, elementele de universalitate care vor fi aplicate la
subiecte noi, ce Ńin de ritmurile prezentului: „trebuie să
pictăm în aceleaşi culori autentice folosite de antici, dar nu
trebuie să pictăm aceleaşi lucruri.”

Atitudinea mai relaxată asupra AntichităŃii îl aruncă
însă pe Voltaire în exagerări entuziaste atunci când este
vorba despre multpreaiubitul său secol al „regelui soare”:
„...cred şi voi crede întotdeauna că Parisul este mai presus
de Atena în privinŃa tragediilor şi a comediilor.[...] Vă
spun, fără nici o teamă, că toate tragediile greceşti mi se
par nişte lucrări de şcolar pe lângă din
Corneille şi nota în
aceeaşi scrisoare către Horace Walpole menŃionată mai
sus, adăugând totodată în această direcŃie: „Cred că pot
demonstra că în Paris sunt mult mai mulŃi oameni de gust
decât la Atena [...] la Atena poporul de jos putea intra la
spectacole, pe când la noi, nu...” Elevarea gustului prin
existenŃa unui public de elită reprezintă într-adevăr unul
din marile beneficii ale societăŃii patronate de Ludovic al
XIV-lea, ducând în final la realizarea acelei comuniuni
scriitor – receptor pe care, după cum am mai menŃionat
anterior, Henri Peyre o considera drept un element
esenŃial al propulsării literaturii clasice la nivelul superior
pe care l-a avut.

AdmiraŃia necondiŃionată pentru scriitorii secolului al
XVII-lea, exprimată de Voltaire în numeroase rânduri şi
sub numeroase forme, îl fac pe acesta să adopte aproape în
totalitate viziunea lor asupra creaŃiei artistice. Astfel, actul
literar este pus sub semnul unei libertăŃi ordonate de
reguli, formulă care nu reprezintă un paradox din
perspectiva clasicismului care adăuga talentului
obligativitatea regulilor precum şi munca şi studiul. În
acest sens, Voltaire aprecia răbdarea şi efortul lui Racine în
cizelarea timp de trei ani a piesei uând ideea
clasică a şlefuirii geniului prin exerciŃiu şi raportarea la
modele.

De asemenea, în acelaşi spirit clasic, Voltaire susŃine
imitaŃia naturii, ideea de verosimil precum şi, la nivel
formal, păstrarea versurilor în cadrul creaŃiei dramatice,
aceasta din urmă fiind argumentată prin caracterul
muzical pe care îl imprimă şi care Ńine de o afinitate
umană şi prin faptul că învingerea
dificultăŃilor privind redarea în forma versificată va duce
în final la o superioritate a expresiei mult mai mult
apreciată.

Toate aceste aspecte ale gândirii critice ale lui Voltaire
duc la supravieŃuirea doctrinei clasice în plin secol al
XVIII-lea, demonstrând eclectismul acelei epoci care nu se
desprinsese total de principiile veacului trecut, nu numai
pentru că nu era pregătită, dar şi pentru că încă nu să o
facă. În loc de concluzie vom reproduce afirmaŃia lui René
Wellek despre scriitorul francez: „Nici impresionist, nici
dogmatic, Voltaire e un om de gust, vocea unei civilizaŃii
care chiar dacă a dispărut irevocabil, a lăsat o puternică
amprentă asupra literaturii şi criticii franceze. Claritate,
măsură, plan, gust, continuă să fie cuvinte cu greutate în
FranŃa, iar gustul neoclasic francez reprezintă în puritatea
lui, un câştig durabil al civilizaŃiei.”

, catalogându-l în final drept „un filosof
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Este foarte periculos pentru cineva să aibă o
meserie, o preocupare, un har şi, în acelaşi timp,
copilul său „să-i calce pe urme”. Pericolul vine

, dar şi din suspiciunea comunităŃii. Sunt unii
părinŃi care vor cu tot dinadinsul ca progenitura să

sau chiar părinŃii au
ales-o! Astfel, au apărut dinastiile de medici, cele de
avocaŃi, notari, pro

a fost dintotdeauna magnetul ce
a menŃinut copilul în preocupărilor
părinŃilor acestuia.  Acolo unde a existat o pornire
firească din partea copilului înspre îndeletnicirile pe
care le-a observat la mama sau la tatăl său, acolo s-au
înregistrat în timp evoluŃii fireşti, sedimentând un
destin normal al continuităŃii, de această dată pe baze
solide, cu personalităŃi distincte, inconfundabile.
Acolo unde s-a observat o insistenŃă agasantă a
părinŃilor ercitată asupra copilului, pentru ca acesta
să preia meseria părinŃilor din mers, acolo
neîmplinirea a dus la  adevărate drame  ce au condus
la ratarea pur şi simplu a destinului

Exemple de reuşită, dar şi exemple de dezamăgiri
îmi susŃin  fără nici un fel de rezervă, această umilă
observaŃie. De fapt  ce-mi veni să vorbesc despre acest
subiect într-o zi în care canicula a demonstrat că are
ultimul cuvânt, chiar şi atunci când îşi exteriorizează
sfârşitul fie cu , fie pur şi simplu cu o
furtună în toată regula?

Am primit recent o carte de poezii care m-a
surprins. O carte scrisă de Elleny, fetiŃa unui bun
prieten de-al meu

, semnată
de Elleny  Pendenfunda, apărută la „Princeps Edit”,
adună 19 poezii şi 19 picturi ale autoarei, cu o postfaŃă
semnată de Horia Zilieru.

Nu este prima carte scrisă de un copil al unui
prieten de-al meu, la rândul lui scriitor. Dar, trebuie să
recunosc, este prima carte scrisă d

chiar de la această vârstă sau datorită
vârstei , demonstrează o sensibilitate
autentică, o damnaŃiune pentru cuvântul potrivit  care
să-i exprime „confruntarea cu viaŃa”. Trebuie să fiu cât
se poate de sincer cu Elleny, ştiind că orice lucru spus
distorsionat, pentru „a-i face copilului plăcere”,
pentru a-l încuraja, ar putea să fie, în acelaşi timp, şi o
condamnare nemiloasă la ratare definitivă.

Elleny există prin respiraŃia ei firească,
prin privirea ei iscoditoare, printr-o surprinzătoare
tentă de maturitate la un copil care nu de mult rostea
şi scria pentru prima oară „Ana are mere”. Astfel,
poeziile rezonează perfect cu pictura artistei,
încercând, în acelaşi timp, să fie o mărturie
indubitabilă a originalului „Elleny Pendefunda”. La
fel ca şi poezia  pictura ni se înfăŃişează ca o autentică
trăire a fetiŃei, care descoperă mediul înconjurător,
pentru a privi pe zi ce trece cum nemărginita lume
începe să-şi cunoască marginile. De la o „mâzgălitură”
albastră, în centrul căreia o pată roşie - păzită de
câteva liniuŃe subŃiri verzi, desenate sub formă de
frunze ne face să descoperim, într-adevăr, un mac şi
până la „Elleny şi balaurul” prezenŃa copilului nu este
alterată, nu este tă, nu este compromisă. Cartea

, în cele 86 de pagini de poezie şi
pictură, aparŃine imaginaŃiei şi talentului, seriozităŃii şi
damnaŃiunii acestei fetiŃe care încearcă să-şi exprime
tăcerile astfel. e sub
formă de replică la poeziile pe care doamna
educatoare şi, mai apoi, doamna învăŃătoare i le-a dat
să le înveŃe pentru diferite momente festive, cum ar fi
„Ziua mamei”, „Eu şi şcoala Junior”, „Zile de iarnă”,
„Primăvara”, Elleny Pendefunda nu se mulŃumeşte cu
atât şi, descoperind acest nou limbaj, fie chiar şi sub
forma jocului „căutător de rime”, începe să scrie
poezie, ignorându-şi vârsta, deschizând acele încăperi
aflate încă . „Oricât aş vrea / nu pot visa. //
Nu pot cânta, / nu pot mânca, / nu pot dansa, // nu
pot  // şi-oricât aş vrea / nu pot visa. ( )
sau „Într-o zi am luat / un pahar gol şi l-am / pus pe

nu atât
din exterior, cât mai ales din interiorul convingerilor
sale

le
continue misiunea, pe care ei lor

fesori, scriitori…

mijlocul mirajului

, ex
„ ”

,
impus.

,
,

, de altfel acesta fiind un profund
scriitor român. Cartea

e un „copil de
scriitor” care,

„clasei întâi”
,

doar

Poezia lui

,

-

truca

Pornind de la poezii scrise poat

Exemplul personal

o rupere de nori

sub cheie

Răsărit de curcubeu

Răsărit de curcubeu

Frământare

pervazul de la / geam. // Când seara a venit / mama
mi-a citit  / o poveste // şi am auzit / căzând un
strop de apă. // Dar ploaia nu era… / ci un strop de
lacrimă / a unui înger.” ( Elleny
Pendefunda nu-şi trădează vârsta, dar nici poezia pe
care o scrie şi pe care o semnează cu aceeaşi maturitate
pe care „oamenii mari” o au atunci când îşi asumă
(sau ar trebui să-şi asume) responsabilităŃile. Astfel,
poezia

ă să fiu
vrăjitoare / În lumea mare / Unde sunt vrăjitoare. //
Mi-ar plăcea / Şi m-ar întrista. // Că nu-i lumea
mea. pictura „Flori de copil” vine să ne
confirme asumarea acestui talent, ce nu poate fi o
întâmplare, ce nu poate fi „un joc de copil”, ci pur şi
simplu încearcă să ne tragă de mânecă, să ne atragă
atenŃia: „Hei, oamenilor mari, sunt şi eu pe aici!”
DorinŃa exprimată a autoarei, chiar în poezia
încearcă să ne convingă, de statutul pe care şi-l asumă
Elleny Pendefunda, acela de a pătrunde în lumea de
basm a poeziei, lume în care

se transformă în ,
responsabil cu neliniştea creatorilor autentici.

„Stinge lumina / Mănâncă tulpina / Până când un
altul / Va rupe înaltul” – acesta este destinul asumat
al Elleny Pendefunda, destin declanşat de acest
volum de poezii sau

„şi în faŃa ei o carte
// Împlineşte toate semnele.”
Pe cât este astăzi de prematur să ne imaginăm evoluŃia
poeziei şi a picturii la Elleny Pendefunda, pe atât de
firească ni se pare continuitatea unui destin

cât şi pictura sunt gesturi fireşti ale
autoarei prin care aceasta încearcă să descopere
următorii paşi făcuŃi pe cont propriu.

Îngerul şi eu

DorinŃa

).

o surprinde pe autoare în deplina
sinceritate a talentului ei autentic: „Mi-ar pl cea

” De asemenea,

,

lui
, cum spune chiar autoarea în

finalul poemului ,

asumat, în
care atât poezia,

Basm

Anotimpurile

blestemul de a scrie
balauru

o viaŃă

de om l cu şapte capete

braŃe încrucişate 8

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Hei, oamenilor mari, sunt şi eu pe aici!
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FloareaPaştei

Visam cu floareaPaştei la-nstelare
a candelei bogată mângâiere

de sfeşnice şi strană. Băi de miere

desfaşă rod părelnic şi
scot din eclipsă nave templiere:

polenul sângelui şi oriflame
versete răstignite. S-o respire
întârziatul tunet tras pe roată

înalŃă rugul smirnei poduri/lyre
şi-n urna de pământ înfiorată

cum mirul ungerii atomic cere
din lumea Ochiului o alergare

ca apele botezului (amare?)
radare

între serafici spini orbind adoarme

Manuscrisul
de la
Înviere

Horia ZILIERU

August 1020

accente

Daniel CORBU

IntenŃionam, în spiritul o-
paşoptist răm, să punem titlul
prezentului articol „Poetul Mihai Ursachi şi sentimentul
inutilităŃii”. Dar e bine şi aşa, pentru că despre sentimentul
inutilităŃii, a

ales că poetul scrisese încă din 1971 un poem care a
făcut epocă:

E cuprins aici şi destinul implacabil al
românului a ăsat de conjuncturi, care, după spusa
eminesciană  „înapoi tot dă ca racul

şase (pe
care nu obosim a-l aşeza între primii zece poeŃi români din
toate timpurile)

sezon de viaŃă în sine, a trecut la cele
veşnice. Prietenii şi cunoscuŃii îi spuneau Magistrul. Şi e
bine ă precizăm că această calitate de Magistru şi-a
căpătat-o Mihai Ursachi încă din tinereŃe, prin Ńinuta
morală im bilă, prin discursul original despre filosofie
şi arte ornat pe un spirit boem de înaltă clasă, în perioada
în care, atît de prestant s-a autointitulat „Padişahul întregii
Melancolii,/ împărat al SingurătăŃii de şi de Jos,/
stăpînitor absolut al Regatului Dor/ şi PrinŃ Senior/ al
TristeŃii.”

Întors în Ńară la începutul anului 1990 (după un e

efervescenŃei politice postrevoluŃionare
dar şi administrative, dacă Ńinem

seama că a fost, timp de doi ani, managerul
aŃional din Iaşi  Pe de altă parte, intrarea în AlianŃa

Civică şi în AsociaŃia Foştilor DeŃinuŃi Politici a echivalat
cu un angajament politic.

(1995)
sunt adevărate diatribe împotriva imposturii şi a violenŃei
sociale a neocomuniştilor, atingând pe alocuri vehemenŃa
pamfletului, în linia unor N.D. Cocea şi Tudor Arghezi. În
unele din ele, o ironie împinsă la extrem şi un limbaj pe
măsură întreŃin un spectacol ademenitor, plin de forŃă. Aşa
este cel cu titlul , pe care-l cităm în
în

revistei cu aplomb junimist
la care cu onoare colabo

l luptei cu morile de vînt la români este vorba.
Mai

p
, ”.

S-au împlinit ani de cînd poetul Mihai Ursachi

, dezgustat de spectacolul acestei lumi,
autoexilat în ultimul

s

peca

Sus

xil de
9 ani în America), Mihai Ursachi s-a plasat în mijlocul

, a entuziasmelor
sau deziluziilor culturale

Teatrului
N .

Articole precum
(1990), (1990),

(1997) sau discursurile publice, cu titluri ca

(1990),

tregime:

„Un om din Tecuci avea un motor/ dar nu i-a
folosit la nimic.”

Un cal mort,
mort, mort Vin cizmarii Sacrificarea soldatului

CetăŃeni ai
Iaşilor, muncitori, studenŃi, miliŃieni, sprijinitori ai FSN-ului!

Continuă umilirea victimelor terorii bolşevice

O vizită şi un interviu

Motorul din Tecuci al
Magistrului Mihai Ursachi

Sentimentul inutilităŃii Deziluzii culturale şi administrative
Impostura şi violenŃa socială a guvernanŃilor / Morală şi
politică O vizită la CăcăuŃii de Jos

/ /

/

„

J

-

Dl. Chiz

J

nu le-a folosit la nimic

Pentru a schimba puŃin (for a cange) aerul Cârlibabei, am
avut fericita idee de a mă duce în satul CăcăuŃii de Jos.

Aşezată discret între două coline de formă fesieră şi umbrită
de un arboret amintind ca formă şi culoare de perciunii
defunctului rabin de Dorohoi (dr. Schissmann), pitoreasca
localitate mă întâmpină cu un uşor miros de pucioasă. (Probabil
din cauza vreunor izvoare de ape minerale sau nămoluri
tămăduitoare, mi-am dat eu cu presupusul, dar şi cu oarecare
speranŃă).

Pentru a mă refrişa (to refresh myself) puŃin după voiajul
destul de anevoios, am hotărât să trag la bodega locală, al cărui
nume îl voi trece sub tăcere, nu din pudibonderie, ci prin simplă
pudoare literară. În cursul numeroaselor toasturi joviale cu care
am fost întâmpinat şi care au continuat tot restul zilei precum şi
în cea mai bună parte din noaptea următoare, am avut şansa de
a-l cunoaşte pe primarul comunei, dl. Pompiliu ChizdavăŃ, cu
care am purtat o îndelungată convorbire, din care voi reda câteva
fragmente mai esenŃiale.

- Domnule ChizdavăŃ, care e situaŃia comunei
dumneavoastră, CăcăuŃii de os, în actualele condiŃii de tranziŃie
la democraŃie şi la economia de piaŃă?

Dl. ChizdavăŃ: Căcat.
- ÎntrevedeŃi o schimbare în bine a atmosferei locale?
Dl. ChizdavăŃ: Căcat.

Care sunt perspectivele de dezvoltare, pe termen scurt,
mijlociu şi lung a frumoasei dvs. comune, CăcăuŃii de Jos?

davăŃ: Căcat.
- Pentru a rezuma, ce părere aveŃi despre importanŃa

culturii, scrise şi vorbite, la care frumoasa dvs. comună, CăcăuŃii
de os, şi-a adus, de-a lungul secolelor, o atît de substanŃială
contribuŃie?

Dl. ChizdavăŃ: Căcat.”

Morală şi politică

românii aveau o Ńară frumoasă şi bogată, dar

Avem convingerea că, cine va parcurge articolele
politice şi discursurile, îşi va da seama că poetul Mihai
Ursachi în ele o pasiune şi o credinŃă întru rezolvarea
problemelor sociale, culturale şi morale din România
perioadei de tranziŃie, asemănătoare lui Eminescu din
perioada formării României moderne.

, articolul îmbracă forma eseului politic,
precum , unde poetul, pornind de la
ideea că sfera politică nu se interferează cu aceea a moralei,
îşi porneşte demonstraŃia de la Machiavelli,

la
deŃinătorii de ciolan politic din România primilor ani
postrevoluŃionari.

şase e s-a
schimbat în România, cînd harababura, corupŃia, sărăcia
(de care vreo 5 milioane de români au fugit în lume),
subcultur  , marginalizarea valorilor se petrec în acelaşi fel

visător la formele
cu fond, un vis şi mai urît pentru cei care, precum poetul
Mihai Ursachi, consideră realitatea drept o formă
bolnăvicioasă a literaturii.

Cît despre legătura cu motorul din Tecuci, să nu se
ajungă a se scrie:

a pus

De multe ori
în

ne trece prin
preceptele lui Gensis-Khan, ajungând la „legile
fundamentale ale Cuibului legionar”, la Hitler sau

De la scrierea acestui articol au trecut 18
ani. De cînd poetul a plecat la poporul stelelor, . C

a ?
Un vis urît pentru omul autentic, patriot,

.
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Motto : Fîntînile lumii sunt stinse/
pe umere clipa/

durere/

AşezaŃi-
vă SorbiŃi din geana
luminii Să nu vi se-nmoaie aripa

I

Madrid, octombrie-noiembrie 1995:

.

i-a incredibi . Cînd
arunc din min

(...)

Madrid, decembrie
2001:

ziua
întregul ei pe care eu, neputinciosul,

;
, erul m-am privit; mi-am

în
a corbilor

„glezna mîinii”,

Jurnal suedez, IV)

aşi, 3 august 2010

Poate dacă aş încerca să-mi recunosc şi să-mi alung
slăbiciunile, aş cîştiga războiul cu mine însămi (...) Totul
e mai simplu cînd lupŃi cu adevărat, nu doar mimezi sau
îŃi faci planuri nefondate. Eu am devenit de cîŃiva ani
buni un făuritor de planuri fără acoperire şi această
atitudine infantilă m adus o suferinŃă lă

e aceste adevăruri, e ca şi cum aş împroşca
venin. Disperarea te poate transforma într-un învins
îrecuperabil, dar şi într-un nesperat învingător. Cu
teamă, cu reŃinere, cu îndoială mă întreb: eu ce voi fi ?(...)
Din cînd în cînd pe-aici trec cocori rătăciŃi/ eu le fac
semne de prietenie/ ei nu mă înŃeleg/ şi-şi ascund cu
ruşine rănile albe

De mi-aş atinge una de alta palmele, sigură sunt că
aş auzi pocnind secundele, văitîndu-se că mi-a oferit
cu mărinimie
nerecunoscătorul i-l mînjesc, i-l sîngerez; mă revolt
împotriva albului ei pe care-l bănuiam sălăşluind în mine;
şi ce dezamăgire cînd, la prima crestătură a Ńîşnit ca o
lavă cenuşiu; şi cu ce tenacitate m-a  pîndit; m-am sfiit să
mă clatin, fie şi pentru o secundă, să-mi netezesc cutele
dintre sprîncene, după obicei şi cu cîtă speranŃă;
Ńeapănă statuie amorŃind a
înfăşurat apoi pleoapele în nelinişte, bătăile inimii
lăcomi negri, iar albul, albul s-a întors înspre
vîrstele dintîi, în cupele palmelor reci, tot mai reci, pînă la
risipire, pînă ce mi-a rămas înfăşurată de
credincioasă, numai privirea – curgea ca un rîu nesfîrşit
de fluturi pudraŃi cu nori îmbătrîniŃi...

Ultimul nu mai izbuti să urce. Micul arc interior ce-l
săltase dincolo de atîtea ori cu o energie ce-i înfierbînta
venele şi-i strecura în căldura trupului o stranie putere,

Ieri a fi putut începe un jurnal; de fapt,
impropriu spus „ ”

, , se convertea
în vers. Nu era cinstit, îl tr

S nu mi-a
trecut prin minte, era un soi de întîlnire cu mine,

toate
chiliile sufletului (

).
doar ceva

(

).

reînnoda prietenia
una (o zi)

interes
, care a crescut într-o mahala

unde se ascultau manele,

(cu sinceritate)

dureri de purtat
Tot ieri,

, m-au impresionat  destinele frînte ale
personajelor ,
istovirea lor Unele

-al

“uitat-o” pe undeva;
asta sunt

Se rostogolesc în mintea mea în semn de solidaritate
vorbele Gabrielei Melinescu ( : „

Am încercat
apoi, tîrziu în noapte,

i
multe.

ş
aş fi putut  , pentru că mulŃi ani

din viaŃă m-am confesat lui, dar de la un timp am
sesizat că orice încercam să-i destăinui

ădam, aşa că am renunŃat,
fără să ştiu dacă aveam să mă mai întorc la el
vreodată. ă public o astfel de scriitură,

catharsis, nevoia de a-mi deşerta zgura din

Nu eram însă niciodată întru totul
sinceră, spuneam mai mult decît aş fi
mărturisit celui mai bun prieten

Durerile cele
mai adînci erau însă doar pentru mine. Da, ieri
putea fi o zi potrivită pentru a cu
jurnalul, pentru că a fost a revelaŃiilor sau
măcar a surprizelor deosebit de plăcute: am
descoperit o carte care m-a încîntat, deşi aşa-numitul
gen de graniŃă nu e unul preferat de mine, ei bine,
de un jurnal e vorba, am urmărit cu evoluŃia
unui foarte tînăr artist

şi am realizat că purtăm în
sarea trupului nostru complexul vinovăŃiei, chiar şi
cînd ne mărturisim nouă înşine                            că
nu-i aşa. Nu pot spune de ce am această convingere,
e una din acele singură, cu spaimă
şi cu discreŃie. am răscolit prin cufere şi
amintiri

cărora încercam să le ofer lumină
sufletească. pagini îngălbenite de

vreme mi-au amintit de vechea maşină de scris, de
care nu am avut puterea să mă despart, ea a respirat
alături de mine aerul greu al singurătăŃii şi
străinătăŃii. Sigur, ar putea cineva să se întrebe de ce,
tocmai din acest motiv, nu am

, cu tot cu acele angoase şi disperări,
conturul lor e unic, nu poate fi aşezat altceva în loc.

Ar
trebui să nu mai capitulez în faŃa pulsiunilor ciudate
ale firii mele. Să mă simplific: tăind cu sabia voinŃei
nodul gordian. Dar atunci cred că n-aş mai fi eu
însămi, ci numai o parte din mine”.

să merg pe urmele unui tînăr
despre care cu vreo două decenii în urmă ştiam ma

părea să-l trădeze ; zidul, deşi vlăguit de scurgerea
timpului şi de atît totuşi
cu încăpăŃînare. Vînăt de furie, Terji se aruncă orbeşte, ca
şi cum ar fi vrut să-l străpungă. Părea un explorator în
luptă pe viaŃă şi pe moarte cu îndărătnicia gloriei. Cei doi
din faŃă bălăngăn rgine în cealaltă a
trotuarului

şi lăs
, ca apoi, îndată ce simŃea colŃurile ascuŃite

ale pietrelor  să se ridice infrînseseră pînă la
urmă încăpăŃînarea neobişnuitului rival, chiar dacă unul
dintre învingători (nu se ştie care  probabil tot al doilea)
se prăbuşi de la nă Ńime ca o pasăre ca intr-odată,
refuză să mai bată din aripi.Terji mai făcu un efort, dar
după o rană destul de serioasă la frunte în urma unei
ultime încercări, se aşeză ameŃit pe spate, gîndin cum
o fi arătînd curajosul lui camarad pentru care zidul fusese
un soi de glumă a serii aceleia pline; evide t, era vorba de
cel pe care-l auzea gemînd la vreo jumătate de metru de
el, dincolo de faŃa opacă a obstacolului.

nfierbîntat leneş, senzual,
îndepărtîndu-i sîngele tînăr, ca o iubită credincioasă şi
protectoare. se părea că simte cum iarba se înalŃă
incetişor ănul fiecărei clipe în
murmur moale de copil. Pămîntul i se lipi
de ple ape, de buze, de palme; sîngele său negru, crud îi
purta prin vene dorul de   rieteni, de pomii înfloriŃi, de
răsăritul lunii de-acasă. SticluŃa albastră brichetă
ascunsă cu dibăcie în căptuşeala vestonului îi dădea
ghes:”Şi ce-ar fi?” “doar o înghiŃitură”, care l-ar fi
putut trimite măcar pentru cîteva secunde departe, atît de
departe, încît să-şi scuture memoria obosită de Ńi ătul
isteric al orei şase, de griul murdar al curŃii prea pustii
sau, din contră, prea aglomerate, de Ńîrîitul bicisnic al
telefonului...

care putea fi un vis ori poate o
nălucă îi încleştă pleoapele. Se prefăcu senin, ca şi cum
cineva l-ar fi pînd t şi el n-ar fi vrut să lase privirile
străine să-l răscolească. Sări în picioare şi nici măcar nu
se miră de ce zorii  zile îl găsiră întins în iarba umedă cu
gîndul evadării mustindu-i în Ńeastă. Trimise cel mai
năstruşnic salut zidului coşcovit şi, deşi se simŃea

ă-
ndreptă direct spre poarta masivă, cărămizie, pe care-o

blagoslovi cu o lovitură zdravănă de bocanc, încît aceasta
chiui din toate încheieturile. Pînă şi păsările, încă
adormite în coama plopilor de pe alee Ńîşniră speriate,
poticnindu-se în zboruri frînte. I se păru curios ecoul
gestului său brutal, încît socoti că n-ar strica o a
doua lovitură. Scrîşnind din dinŃi, se ndreptă cu paşi
hotărîŃi, gîfîind, spre mijlocul şoselei; în privirile
sticloase, cu străluciri stranii se putea ghici, chiar prin
perdeaua cenuşie a

să desfacă zăvoarele bătrîne şi
de încredere, cu un avînt năprasnic (avea mai mult de

, dar şi cu o poftă aproape neomenească de libertate,
Terji se năpusti urlînd în poarta masivă, nesimŃitoare.

Că torturantele limbi de fier de culoarea sîngelui
închegat nu se dădură în lături, i se convertiră în hăuri
negre, ce te furnicau pe şira spinării, Terji se sfii să-şi
spună că e o părere, o iluzie Sîngele i se
zbătea în tîmple, cărîndu-i gîndurile-ciorchine în amiaza
gestului pe care şi-l cerşise: “hai, Terji, e răcoare şi se
anunŃă o ză uşeală...”. “Ssst!” veni un răspuns car
săgetă în călcîie ca un piron şi-l înŃepeni pe dunga de
lumină a unui răsărit “de-a dreptul bolnav” gîndi,
tînjind după iarba umedă peste care se prăbuşise ca un
elan rănit; îşi aminti cum, tot în zori , îi citise,
cu ani mulŃi în urmă, sora lui o poves e despre un elan,
pe care un vînător “fără inimă” îl împuşcase  Prăbuşit,

animal aşteptă momentul şi, cînd
vînăt
sălbăticiunea ă fără suflare, îl lovi atît de puternic
cu o copită, încît acest ateriză în vîrful celui mai înalt
arbore din pădure, atît de înalt, că spărgea aurul boltei şi
păŃitul atul unui uriaş înfricoşător.
Înspăimîntat, vînătorul se rugă nopŃi la rînd de vulturi,
şerpi şi urşi să fie coborît, că le va preŃui curajul,
devotamentul şi înŃelepciunea. Ciudat, nu-şi mai amintea
finalul; poate pentru că era prea mic, abia învăŃase să
vorbească, ori poate era n sfîrşit mai
răspundea aşteptărilor lui. Mirosea a fîn, a somn, era cald
(“ce păcăleală, auzi, răcoare!”), era înnebunitor de
cald...Privirea-i scotocea avidă în ceaŃa cleioasă a zorilor.
Într-un tîrziu, după ce în ,
desluşi un pod, un pod ca toate podurile şi pe Terji-l pufni
rîsul ; se gîndea ce pierdere că nu-l descoperiseră pînă
acum, cîtă energie cheltuită-n van

ea lovituri de bocanci, se opunea, ,

se eau dintr-o ma
; al doilea, prins vajnic de vestonul celui

dintîi, mergea încovoiat din cînd în cînd se a în cîte
un genunchi

, automat. Ei î

,
î l re, d

,

d la

n

Ploaia-i mîngîia obrazul î

I
, strecurîndu-se prin cearc

, ca un gîngurit
o

p
cît  o ,

, gîndi,

p

Ceva greu, greu,

i

i

în
putere, nu mai avu niciun chef s l escaladeze, ci se
î

,

astfel
î

începutului de zi, gîndul anapoda.
Înainte ca vreun camarad

90
de kg)

c

sau  un vis.

p e-l

i unei zile
t

.
bietul potrivit

orul, plin de sine, se apropie destul de mult de
crezut

a

putea vedea pal

u banal, care nu

tunericul se risipi de-a binelea

, ce petreceri se puteau

sertarul cu manuscrise
încinge aici! Rîsul i se opri-n gîtlej, de pa

la

',
dar,

el, cu vremea,
; pe care

de

“Ssst...!” auzi din nou -l

nu... .torc...” se bîlbîi
Sinovski, “ui..ui... ne ci...
ci...ne...v...

le
lui

ji e prietenul meu, prietenul
meu cel mai bun cum de

”
învin

h
aur!”

Micul

umeri c
tîrînd geam

Prin ochiul negru în care
se convertise una din balamalele valizei lui Terji, se

unui ese

Madrid, decembrie 1995 Cî

rcă un cleşte i-ar
fi strîns beregata. Podul nu-i era străin, iar de fereastra
joasă, aburită putea zări drumul prăfuit către cîrciuma
FiruŃei (înainte i se spunea cîrciuma lui Fane AscuŃitu

cum plecase la muncă în lume şi nu mai auzise
nimeni de unul-altul a început să zică “la
FiruŃa”  şi aşa a rămas), -l bătea duminica
împreună cu alŃi doi-trei de seama lui (ce altceva putea
face    într-un sat stors de prejudecăŃi şi bîrfe ce
creşteau unele din altele precum vrejul de fasole din
povestea binecunoscută?).

şi zări agăŃat de grinzi pe
Sinovski, fugit din unitate de vreo două săptămîni. “Ce
faci, nenorocitule?” i se scurse de pe buze întîiul gînd,
fără a apuca să-l mai întoarcă pe o parte şi pe cealaltă,
înainte de a-i îngădui să pătrundă în zestrea de simŃuri a
celuilalt. “Nu... nu mă... în...în..

te, da...da...că vi...vi..
v...va, ga...ta, bum!”explodă nenorocitul

arătînd arma cocoŃată în vîrful podului, chiar deasupra
capului lui. Prinsese de trăgaci o sfoară şi trăgea de ea cu
toată puterea, hotărît să demonstreze că nu e de glumă.
Mai apucă să-i vadă un zîmbet strîmb clădit din buze

groase şi nişte dinŃi mari, laŃi şi galbeni, apoi nu mai
simŃi decît un gust leşios de pămînt şi zeci de ace
dansîndu-i în tălpi, în timp ce gînduri şi gînduri îl
părăseau de-a valma ca nişte stoluri speriate.

“Terji! Terji! Terji! Asta e, tocmai azi”, murmură
soldatul scund şi rotofei. “Ter

,mă slăbănogule, strîmbule, l-aŃi
lăsat?” Chiori de somn, cu valizele betege căpătîi,
niciunul din cei şase nu înŃelegea nimic, de ce mititelul
acela n-are stare şi de pe unde-a mai scos povestea asta cu
nu ştiu ce Terji , strîmbi sau slăbănogi.“Fir-ar să fie, fir-
ar să fie...fir-ar să fie...   bîiguia Terji frecîndu-şi neîncetat
braŃul eŃit. Ovidiu îl trăgea de umeri, îi dădea
palme: “Hai, măi omule,   ai, fir-ar să fie, hai, că azi e ziua
noastră de “Auzi, mă Ovidiule, avem timp să
mergem la masă?“ soldat Ńîşni într-un salt pentru
care el însuşi putea să se invidieze, îşi luă camaradul de
mijloc (abia de-i ajungea la ) şi-l stre ură înăuntru.

Peste cîteva ceasuri ieşeau, antanele
imense şi goale, ca şi cum nimic nu se întîmplase, viaŃa
trăită frenetic, aproape de propriile limite doar îi adusese
mai aproape de buza prăpastiei.

iŃea
colŃul mic jurnal. Pe-o pagină întreagă, scris
mare, apăsat, de nenumărate ori: “ PîrliŃilor, pîrliŃilor,

pîrliŃilor... “
Iaşi, 4 august 2010

mpu-i nins şi-aş
tot zbura/ Temător de umbra mea N-am o floare ca
să-i pui/ Dulce semn pămîntului/ Frate bun cu noaptea
sumbră/ cîntăreŃ şi hoŃ de umbră/ şi de rouă, şi de ploi/ de
colindători ca noi...

Ce zvon, ce
durere, ce moarte subŃire/ Se scurge-n zăpadă, se-ncuibă-
n privire...

Sunt ore

tît am aflat. febril
sau fo

spectaculos (ca atîtea altele, Terji s-o fi
se

) :
sau

Urc acum
cum ar cere

ceasurile acestea zvelte ale unei noi zile:

fragede ale dimineŃii, nu ştiu ce s-o fi
întîmplat cu Terji sau cu prietenii lui, de la cea de
atunci doar a Răscolesc alte pagini
îngălbenite, alte bileŃele i cu scris ordonat, cu
poeme traduse în spaniolă şi grupate pe volume. Nu
găsesc însă nimic despre Terji, ca şi cum destinul său
s-ar fi întrerupt aici sau n-ar mai fi oferit nimic

dar, cine ştie,
stins de bunăvoie, nedorind să mai ştie că n-a
putut decît să fie ca mulŃi alŃii).Găsesc versuri
răzleŃe, încropite, probabil, într-o iarnă paradoxal de
fierbinte (

Sunt sigură că nu pomeneam de
colindători doar pentru că mă aflam în preajma
sărbătorilor de iarnă. spre mine treaptă cu
treaptă, nu într-o linişte deplină,

Pagini de jurnal
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O figură aparte, în plutonul tinerei poezii ieşene,
Ńine să facă de ceva vreme Şerban Axinte, tânărul
cercetător ştiinŃific la Institutul de Filologie Română
„A. nă la această dată, al
volumelor
(1999) şi

rŃi inegale valoric, a c
termina declanşarea unei discuŃii despre raportul

dintre întreg şi pa despre felul în care o
parte mai puŃin reuşit a creaŃiei unui poet îi poate
afecta,

Şerban Axinte
t mulŃumitor de parte, ş

, de care poetul însuşi
În special pentru că

volumul său
(Editura Eurocart, Iaşi, 1996), devoalează într-o
manieră evidentă nu atât resursele, cât
sursele poetice ale poetului de doar douăzeci de ani.
Imaginarul poetic este, deocamdată, prea fidel
moştenirii lirice (neo)moderniste pentru a nu sufoca
din impulsul de a da curs unei dicŃiuni originale
(care, totuşi, există în câteva texte

egăsim, aici, su
metafore-simbol descinse direct din

ermetismul barbian sau din cel stănescian: „zodia
acestui cuvânt”, „veşnicul foc al zidirii”, „un ochi
fecundat de sine însuşi” sau, în fine, „noul grup al
balanŃei (…)/ Grup virgin către ultima treaptă”.
Echilibrul liric perfect, sugerat poate încă din titlu,
nu poate fi nicicum atins prin recursul direct –
nemediat nici măcar de

– la imagistica şi atmosfera poeziei
consacrate. Cele câteva anticipări fulgurante ale
viitoarei „nebunii” poetice marca Şerban Axinte sunt
totuşi demne de semnalat: „Rezum această boală/
printr-un mare piron/ înfipt în nebunia mea.//
Acesta poate fi singurul meu răspuns./ O revanşă a
celor câteva zeci de ciocane,/ o adevărată zestre
carnală a binelui/ după botezul absolutizant al
destinului.”

Editura Outopos, Iaşi,
Dacă nu i-au atenuat cu

totul impulsul livresc, aproape necontrolat înainte,
c şi făcute în

(Şerban Axinte a devenit,
între timp, student al Literelor ieşene şi membru
activ al cenaclului „Outopos”), măcar i l-au mai
rafinat. În locul influenŃelor brute din poezia
românească, scurtcircuitat
de inserŃii poematice de sorginte italiană – în special

de bună seamă, la
configurarea „arhitecturii” textuale noi, de care
autorul conştient. În
acelaşi timp, însă, discursul poetic actual îşi caută
resurse noi, găsindu-le, spre exemplu, în biografic
şi cotidianul uneori nimbat de vagi reprezentări
epifanice: „Am descifrat desenul,/ pielea de viŃel

Philippide”, autor, pâ
(1996),

(2006).
C ror prezentare ar putea
de

rte, adic

dac nu cumva chiar invalida cu totul întregul
ansamblu. În cazul liricii lui , întregul
nu poate fi reprezenta i în
niciun caz de prima parte a
p rut a se dezice ulterior.

de debut în poezie,

mult prea

din carte).
R ficiente semne poetice imediat
recognoscibile,

semnul marcant al ironiei
postmoderne

( 1999)
este deja un pas înainte.

ontactele biografice culturale cei trei ani
care s-au scurs de la debut

discursul liric este acum

Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Eugenio
Montale vor fi contribuit,

este pe deplin

ul

Starea balanŃei
Lumea Ńi-a ieşit aşa cum ai vrut tu

Starea balanŃei

Pragurile Apeiron

Pragurile Apeiron

ǎ ǎ

ǎ

ǎ

ǎ

ǎ

Pragurilor…

fusese de prea multe ori ştearsă./ Se dansa,/ se
dansa frenetic pe acoperiş,/ tu, Abaddon sau
Oblivion,/ te rugai să nu-mi înŃeleagă nimeni
cuvintele.// Fluture, larvă, cocon,/ ploaia de
meteoriŃi subpământeni,/ larvă, plânsul uşor,
travesti.” Altfel, nucleolul poetic recurent al
majorităŃii textelor din volum este ruptura

conŃin secvenŃe dintr-o istorie auctorială
dilatată, uneori, halucinant), întâlnim ruptura de
o alteritate feminină poveştii
de dragoste: „De ce-ai adus urâtul cu tine în zece
scrisori” sau, în notă bacoviană, „Miroseai din ce în
ce mai mult a mort,/ deşi erai atât de frumoasă/ şi
pielea ta era la fel de curată/ ca pielea copiilor
noştri blură ciudată, cu
funcŃionalitate multiplă – de umbră, oglindă ori
imagine a Tatălui: „ încet, te vei scurge cu totul
în mine/ fără să-Ńi poŃi închipui/ că eu sunt ultimul
tău fiu,/ cel pe care n-ai apucat să-l ucizi”. În orice
caz, în faŃa acestui a (când pretext, când
miză a confesiunii), eul poetic nu are nicio rezervă în
a-şi mărturisi obsesiile şi aprehensiunile: „Te-am ales
să fii singurul/ în faŃa căruia să pot vorbi/ toate
limbile pământului,/ tu uită-le,/ doar aşa nu mă vei
lăsa să fiu botezat,/ ci doar scăldat în cristelniŃă.//
Mormântul e prima bâlbâială a vieŃii,/ eu mă
hrănesc pe ascuns cu insecte.”

aceeaşi obsesie
a rupturii ca depăşire dureroasă a limitei poetice –
analogon al voinŃei sau măcar dorinŃ

,
desigur, însuşi titlul cărŃii dar şi
numeroase alte semne poetice, care o încifrează în
varii secvenŃe ale ei. Cu adev

va fi cu adevărat dusă la
îndeplinire, cel puŃin la nivel poietic, în

(Editura Vinea, Bucureşti,
2006). Acest c al lui
Şerban Axinte , de bună seamă, şi cel mai bun,
ceea ce îndreptăŃeşte supoziŃia unei evoluŃii
îmbucurătoare a scrisului său (în ce direcŃie, se va
vedea cel mai bine în cea de-a patra carte a poetului
ieşean, aflată, dacă am înŃeles eu bine, în curs de
finalizare). o ordine aleatorie a constantelor
cărŃii – şi

poeticii lui Şerban Axinte
atizarea

parodică a autorului. „

se prezintă cu dezinvoltură drept un ins mimat
comun, posesor dezavuat al unei existenŃe prozaice,
ce-şi poartă cu resemnare condiŃia (a se vedea, din
acest punct de vedere, alterii textuali predilecŃi,
precum insul cu o lingură de aluminiu sau cel cu
haine de arlechin şi buzunarele pline de pietre). În
fiecare detaliere a acestei condiŃii transpare însă
incongruenŃa de profunzime a identităŃii poetice cu
alteritatea obiectuală şi ontologică în care vieŃuieşte
şi de care, nu de puŃine ori, este asediat. Sf  rşeşte,
prin urmare, a şi-o converti într-o veritabilă a
maturizării (în sens biografic, dar şi poetic), poveste

nd potenŃat dramatică, sumbră chiar, c  nd
grotescă, accentuat parodică, dar întotdeauna
dinamică. De altfel, şi sonurile în care se dau glas
tensiunilor poetice (dar şi poietice, precum în

divergente. În genere, s-ar
spune totuşi că scriitorul împrumută din inflexiunile
vocii unui ce anunŃă, uneori mimat
profetic, avertizator, alteori de-a dreptul disperat sau
patetic, apocalipsa generalizată ca simplu reflex
pentru extincŃia proprie, singura care îl interesează
cu adevărat: „imediat vor defila prin faŃa mea/
clapele pianului,/ maşinii de scris, nu vor să-mi
spună,/ voi vedea lumea albă, lumea neagră,/ mai
bine dec  t în faŃa televizorului mă voi simŃi/ în
ultimele mele clipe de luciditate;// apoi se va opri
brusc curentul,/ se vor auzi nişte Ńipete,/ un sunet
prelung, ascuŃit,/ apoi va fi mai multă linişte

ngă mine” -

. La
nivelul tramei propriu-zise (poemele din

fie
(cu finalul previzibil al

”), fie, cel mai adesea, de o du

mbiguu

La nivel metatextual, se identific

ei arz toare de a
descoperi nelimitatul, acel al lui
Anaximandru. La primatul rupturii face aluzie

rat, îns , ruptura de
prima identitate liric

el de-al treilea volum de poezii
este

Într-
, de ce

nu, a , acum pe deplin
cristalizate – ar fi de notat mai întâi tem

Auctorele” specific
universului creat în

â

câ â

) sunt

â

,/ mai
mult loc pentru cei de lâ

.
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tu

apeiron

Lu

poveste

cele mai
eficiente neurotonice

poeta vates

Īncet,

ǎ

ǎ
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Pragurile Apeiron,

Lumea Ńi-a
ieşit aşa cum ai vrut tu

Lumea Ńi-a ieşit aşa cum ai vrut tu

mea Ńi-a ieşit aşa cum ai vrut tu

lumea Ńi-a ieşit aşa
cum ai vrut (1)

Abia într-o asemenea pecetluire a conştiinŃei
imposibilităŃii de evadare dintr-un infern domestico-
urbano-generaliza(n)t stă miezul amar, patetic al
cărŃii: „ văr la picioarele mele,/ nu
mai aştept dec  t să vină cineva şi să-mi profaneze
morm  ntul/ ca să pot ieşi de acolo.”(

). Dar, cum se poate observa şi din versurile
citate mai sus, ca şi din toată puzderia de secvenŃe de
gen, lesne de selectat din oricare ciclu al volumului,
lui Şerban Axinte îi repugnă nu at  t accentuarea
carenŃelor de sensibilitate, c  t contabilizarea
disperată a surplusurilor de afectivitate, cu iz
psihanalitic – într-un text intitulat semnificativ

ibile
interpretări freudiene a „angoaselor din acelea care
te îngheaŃă cu totul/ şi fac din tine un mort/ într-o
carcasă/ de bărbat t  năr şi frumos”, angoase
explicitate pe larg în întreg ciclul

rşitul în poantă uşor
frivolă al unora dintre texte, lucidă re

cu verificate valenŃe gata,
azi spun o rugăciune,/ fac o piruetă, mă dau pe
gheaŃă,/ pornesc maşina de spălat, închid aragazul,/

ncenele cu bricheta,/ desenez un
elefant pe o frunză,/ miros m

ine,/ îmi dau singur
foc la valiză”.

Este evidentă, în fine, conştiinŃa manipulării
resurselor livreşti, bin lul volum.
Spre deosebire de cărŃile anterioare, livrescul nu
sufocă totuşi niciodată respiraŃia lirică proprie, ci
doar îi dictează, c  nd şi c  nd, tempourile. Dovedind
o cultură poetică solidă, t  nărul autor nu se sfieşte, e
adevărat, a-şi recunoaşte trecerea prin
arsenalul modernist şi neomodernist, decel  ndu-şi
parte din surse – transparente în special
replicile cu adresă bacoviană, stănesciană sau
soresciană. Şerban Axinte dovedeşte, însă, în
volumul de faŃă, că mai ales polifonia stilistică
postmodernă nu îi e străină. În această din urmă
trăsătură, ca şi în conştiinŃa artificiului care transpare
în multe pagini din ,
rezidă semnele unei g

text şi sim
lui. Poetul ieşean dă senzaŃia că scrie în maniera şi
totodată că discretizează opŃiunile poetic

ştie, cu siguranŃă, a păstra
echilibrul necesar între confesiunea patetică,
„biografistă”, şi distanŃarea rece, parodierea în tuşe
groase a feliei de viaŃă „autenticiste”: „gata, te strig
pe mai multe voci,/ te aplaud de la distanŃă,/ da,
pelicula de gheaŃă a crăpat/ şi am căzut în bularga
viselor,/ în nicolina precupeŃelor nefericite” (

) etc. etc. În această abilă
echilibristică între formule şi dicŃiuni at  t de diferite,
cel puŃin în aparenŃă, constă în definitiv principalul
merit al lumii poetice actuale, care, în sf  rşit, i-a ieşit
aşa cum a vrut lui Şerban Axinte.

lumea e într-ade
â

â

â
â

, apare sugestia unei pos

â

. De aici, sfâ
venire în matca

autoironiei taumaturgice: „

îmi pârlesc sprâ
âinile iubitei mele,/

gust din mâncarea pentru mâ

e asimilate în actua

â â
â

nici acum
â

sunt

ândiri artistice suficient de
mature pentru a se situa ultan

e ale unora
dintre congeneri. Dar

â

â

ca să pot ieşi de
acolo

ntec de leagăn
pentru asas

Lumea Ńi-a ieşit aşa cum ai vrut

o
muzică dăunătoare oamenilo

a day
after black wednesday

câ
inul meu

în în afara

r

Iaşul poetic de azi
Şerban Axinte,

i-a ieşit aşa cum a
înspre o Lume

(care) vrut
Emanuela ILIE
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o aveau drept destinatar pe Dna Florica Rarincescu, o
prietenă a autoarei - din Bucureşti).

, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, pp. 64-65

i ani cu sănă i bucurii multe! – Aici a sosit
primăvara. Poate că acest început prielnic e un semn bun de
rena i voie bună în pace i
reciprocă simpatie! Aseară era văzduhul plin de toate glasurile
bucuriei! Luna plină lumina mirată parcă de atâta voio ie în
atâta sărăcie i griji! Am fost foarte mirată să aud toate

urăturile i mi-a venit să-i pup pe to i –
când s-au repezit să-mi pupe mâinile pentru că le-am dat

i pe lângă colacii coanei Profira fi vrut să am un sac
întreg pentru ei. Mi-au repetat urarea i mi-au arătat
mecanismul buhaiului pe cât de primitiv, pe atât de ingenios!
Apoi au sosit musafirii –

enă! Am mâncat cu
to i ginerele casei, foarte simpatici) am
închinat pentru toată lumea pahare cu vin ro i ne-au crescut
nădejdile reciproc! Am mâncat o plăcintă extra, făcută de
Doamna Mihail [fiica] i salată de boeuf care
ar fi fost perfectă dacă untdelemnul n-ar fi fost atât de indiscret!

Pe la 1 noaptea au sosit ursarii, adică igani din localitatea
căldărari dintre care unul deghizat perfect în urs. A jucat la
sunetul tamburinei i comandă plină de hum i de actualită
iganului mai mare – fost până la Bug, în exil prin 1940 – Ursul

cand it parcă
dintr-un tablou de Murillo! i sălbatec

i
avea ceva elegant în toată făptura, sub exteriorul sordid, căci
noroiul curgea de pe ei!! Au venit i două igănci la fereastră cu
urări – ce cântec melancolic

teptat colindătorii (rude tinere). Nu vă pot spune ce
sentiment unic m-a străfulgerat când, din pat, pe fereastra
luminată de lună, apoi de lampa aprinsă de Coana Profira
inută de noapte), am văzut

capetele la fereastră (care dă pe
prispă)

i am aflat că
voi purta tichie de mătase cu
nestemate [sic] mari în frunte i
altele după datina nealterată de
adausuri moderne au fost
invita i în casă, to

i jucând o mică
comedie foarte actuală, aceasta.
Eu râdeam cu poftă

Pahare de
vin au circulat – urări – ghicirea
celor masca tere după
voce etc. Printre ei era i
Mărioara, o nepoată foarte drăgu ă a casei,

tepta în strigăte pe
uli ă – se băteau ni te colindători cu so

te alături. Azi diminea ă când
eram încă în inută de pat, au sosit Domnu

semănat   cu orez. Care e semn că voi mânca
mult orez anul acesta, sau că voi zbura spre China, sau că voi
avea orezărie! Am văzut, în fine, capră cu coarne
aurite pe care o poartă pe cap un flăcău acoperit i
care jocă foarte amuzant la sun te de tamburină

cu chivăre mari, din care
ies plete de păr de cal

i mă
rnăutul

i vine foarte cuviincios să întrebe dacă îi
prime ti! Un flăcău frumu

i cu un bă - une houlette – în mânecă. E
singurul nemascat i cură i bună cuviin ă personificată! V-am
ini

A fi condamnată, până la capătul zilelor, să trăie

e trebuie să renun ice elan al gândului – să nu mai auzi
niciodată nici Beethoven nici Mozart nici Bach – să nu mai auzi
glasul unui om cultivat – să le lăsăm toate astea, Flo a mea dragă.
Mă uit împrejur i caut, nu să mă consolez, dar să mă înec în
realitatea vie – foarte săracă, dar vie. E primăvara – e cald – scot
flanelele una după alta – numai ciorapii de lână sunt tot câte 2
perechi pe picior. To te
prispa. Îi lipsea bălegar de cal (sunt numai 10 cai în

i cu un
lighean pe un câmp apropiat unde se răspândise bălegarul ca
îngră ăminte. Împreună cu o vecină, Lidia a umplut ligheanul cu
bulgări pe care îi scormoneam eu cu bă ul. Acasă, m-a tentat
grebla cu care grebla un lan de ovăz semănat în ogradă. Am dat de
10 ori, it că nu mai am răsuflare. Am stat de vorbă cu
Bunicul – gospodarul – care î i cioplea haraci noi pentru vie, m-am
întors în casă, am cârpit – acum î teptând dejunul. Micii
mei furnizori de urzici mi-au declarat ieri că speră să î i cumpere
câte un metru de stofă de căma e pe lună. Prin urmare ei au
hotărât să mă transforme în pui de curcă – de i deja o curcă
bătrână i tare plouată cau focurile
tractoarelor. Am văzut, tot ieri, it să are – plug cu
boi.

o biată fată bătrână

5.1. Obiceiuri de Anul Nou (
)

5.2.
ltat de hultan

Alice Voinescu,

„Dragii mei to i,
La mul tate

tere a omenirei spre cumin enie

“ ” copiilor cu buhaiul -
i eu

pesme . A

doi veri – chiaburi ie i i din închisoare
i complet ruina i, cu unul sunt foarte priet

ii (sunt aici i fata
u

i cârna i cu piure

[…]

or i a

i-a scos masca de animal avea un cap minunat ie
Ce neam curios, fin i

misterios, tot deodata. Ne-au pupat mâna la cucoane i feti e -

i ce chipuri tragice! Românii no tri
sunt cu totul altfel, energici, hazo i i europeni! Pe la 4 noaptea
ne-au de

(în

i am auzit: Scula i,
scula i boieri mari

i masca i cu
tifoane vopsite

i eu
în elegeam glumele.

i, recunoa

i era ca un flirt –
avansat! Am adormit u or – pentru a ne de

iile respective. Nu cunosc
detaliile, dar aud cum se poveste

l Dospinescu i
ginerele i m-au “ ”

i Cerbul – o “ ”
cu coroane

e i de fluier. Are
în jur un întreg stat major de “masca i”

i multe panglici colorate. Pantaloni bleu,
bluze ro ii, cordoane tricolore – nu tiu de ce la prima vedere mi-
au sugerat ideea des sans-culottes de la 1789. Printre ei ti
aproape africane (baba, mo u), iar impresionant e “a ”
care îi precede

el în costum na ional, cu be e
încruci ate pe piept

el
iat destul în datinile de Anul Nou. […]”

(Alice Voinescu, , pp. 83-85)

„[…] ti în
condi iile cele mai primitive – printre oameni de mare pre , dar cu
car i la ori

i ai casei muncesc. Coana Profira lipe
Coste ti i sunt

600 de prispe de lipit pentru Pa ti). Am pornit cu Lidia

i am sim

i scriu a

[…] De departe, pe deal, se mi
i primul plug ie

Boi slabi mor i, cu oameni în urma lor. Oameni cu frun i
îngândurate. Veneam de la “vecina Aglaia”

Scrisori din
Costeşti

Coste ti, 1 ianuarie 1953

op. cit.
Coste ti, 27 martie 1953
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Primăvara, prispele caselor se lipesc cu lut – pământ
amestecat cu balegă de cal. Cocoşul vecinilor, asa

care e pe punctul să- i piardă vaca! Am găsit acolo i pe
veterinarul (agent) care spunea că doar penicilina ar putea scăpa
biata vită, care se prăpăde

i plângea biata Aglaie ca după un copil
de plâns, că a crescut-o de când s-a

născut în ograda ei i nici nu vrea să se gândească să o taie – de
altfel am văzut o vacă fantomă . Vizita ce i-am făcut-o stiind că e
supărată a uns-o pe suflet, săraca te cu
fumul ce se ridică din mai multe ograde: s-a dat foc la gunoi. Atâta
fum compensează lipsa lui din hogeacuri, astă iarnă. Au apărut
viorele (violete) numai ghiocei nu am văzut. Sub seară
mă duc pe câmp i le văd

această cronică a localită ii, să adaug că cuco

i-l căuta de sus, dar
gospodina îl dăduse câinilor. –

ârg, că avea 4 kg – în loc să mâncăm numai ciorbă de
urzici! i-a încheiat Costică, ciobăna ul, povestea dramei
gospodăre i a mai adăugat, serios:

Credeam că gologanii pe urzici se vor transforma în
bomboane. Dar nu! Sunt hărăzi i unei cămă

i zgomotoase – zăpada nu mai e decât prin
văgăuni i la nord Băhluie ul curgea vijelios ieri – azi s-a mai
astâmpărat – drumurile sunt uscate tun, dar cu relief de ghe

i s-au culcat după un petit d
copios cu Pască, cozonac, ouă, cafea cu lapte. O lini

ii care cântă a ploaie – căci e foarte înnourat
i plouat. Se aude toaca, ca un fel de violoncel intim

f.f.f. din adâncuri. Lângă sobă m-am recules – m-am rugat – m-am
gandit la to i dragii mei. După dejun – pe la 1 serică la a

la Biserică, era îndepărtată
unde s-a slujit i ne-a adus anafură. Eu am dormit dusă în urma
luminalului din ca a încât nu am auzit nici clopotele, nici nu
am văzut râul de lumină ce trebuie să se fi coborât devale. Dar l-
am văzut vineri seara – era impresionant. Nici vineri seara nu m-
am putut duce la Prohod, pentru că drumul e lung, e urcu

ia să mă agă
se comportă prost i mă

surprinsese o teribilă slăbiciune – precum că a fost regimul cam
sărac al ultimelor săptămâni. Acum însă stau pline
coptură ăl de cu 8-10 ouă la [kil] separat, în vederea micilor

mei vizitatori care se înfiin ă zilnic cu buche
A trecut în fugă prietenul meu domnul

Gheghină (un biet chiabur ruinat) i mi-a spus: Christos a înviat,
punându-mi un pachet cu hârtie albă în bra i 2 ouă
violete. Ale noastre au ie it cărămizii i urâte, nu s-au găsit culori

Stăteam de vorbă cu Ilenu a – o femeie tânără foarte
drăgu ă – care mi-a adus cozonac i ouă r

ei care o pasiona. Deodată voci străine –
un lăutar în vârstă, unul tânăr i o guristă cu armonică,

foarte nostimă i frugantă [ i
dă-i! Un vals, apoi: în care m-am născut (pe când eu în
bucătărie mă schimbam din baba Dochia în Cucoană) – apoi după
un consiliu sotto voce: i mai aduci aminte, Doamnă? Era târziu
i era toamnă! ă degete în gură ca

să nu urlu – pentru că afurisita de fată cânta prost, dar cu o voce
de contralt frumoasă - i a
părin a cărora înflori violetele

la comandă a sosit azi doctorul din Târgu Frumos.
Unul din doctorii spitalului – în inspec
(nu în orice săptămână) i eram hotărâtă să mă duc mâine la
dispensar. Pe neasteptate a oprit bri ca la poarta noastră, din
întâmplare. Am alergat să vorbesc cu el. Nu m-a văzut din
decembrie i m-a găsit foarte bine la fa ă. Mi-a făgăduit că v

putea să mă deplasez – mi-a spus că
certificatul mi-l dă, dar să nu-mi fac iluzii ca mi-ar înlesni o
deplasare la Ia

Îmi pare foarte bine că imaginea Coste tilor a rămas vie
i plăcută în mintea voastră. Acum e foarte vec ul a

crescut, aspectul tot mai primăvăratic. Flori în camera mea mai
multe decât e permis! S-a mărit numărul micilor studen i cu încă
un băie i pioneri foarte drăgu i care vor să mă
răsfe i cele
din ogrăzi. Vin aproape zilnic i sunt plini de râvnă de învă ătură.
Plimbarea mea preferată în jurul bisericii, va trebui s-o părăsesc.
Au crescut ierburile foarte înalte i am fost prevenită că ies

. Am oroare de bestiile târâtoare – de la omizi la pythoni!
Mă voi plimba pe drumuri ca toată lumea (Cucu cântă acum din
apropiere

Am ajuns să mă întreb la tot ceasul, Flo dragă, acum aflu,
brusc, că vi ă oarbă ace ti
oameni! Toate vitele au fost lăsate să lingă sângele vi

lăsat sânge – îi au dat apă din căldările din care bem
spală nici măcar mâinile! Mă gândesc cu oroare dacă se va

i nu mai e penicilină în casă! Dacă nu sunt prea preten ioasă,
rog mult pe Marius să-mi trimită o doză ca să am la nevoie căci la
târg nu se găse tită perfect
acum a intrat groaza în mine. Să mori de dalac la Coste ti, ar fi
prea tragic! Dar să sperăm că are Dumnezeu grijă de noi. Aflu
acum că e al patrulea caz în sat! Iată de ce avantajele mult căutate
ale satului sunt compensate de primejdiile cele ma
Draga mea, mă războiesc cu bunicii să dezinfecteze

elul. Din lipsă de căru ă nu-l pot transporta – e o
calamitate, căci serviciul sanitar veterinar se declară neputincio i!
E al patrulea caz în două săptămâni
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te de desinterie. Dar cu ce cumperi i de
unde cumperi Penicilina?
i-mi spunea printre sughi uri

“ ”
[…] Aerul se împânze

i topora i
i eu “naturale” (a a se spune pe aci).

Am uitat, în ul
furnizorilor mei de trufandale [recte, urzici] a fost asaltat de un
“hultan” care l-a omorât – apoi plana

”Mai bine îl mâncam noi, sau îl
vindeau la t

” a a
ti - “ i copiii, la noi, duc grija

foamei!”
i. Curgeau ieri apele

la vale în pâraie repezi

ari”.
(Alice

Voinescu, , pp. 87-88)

„E vreo 11 diminea a, to éjeuner
te pe care nu o

întrerup decât coco i
azi noapte a

½ trec la bi
2-a înviere. Bunicul a fost azi noapte,

ete, a

, treci
peste râu pe o punte balansoire. Am avut inten de
bra ul prietenului Timofte dar inima

“co arcele” cu
“ ” de-

eaz ele de violete, iar
al ii cu urzici. […]

e, un cozonac

[…]”.
(Alice Voinescu,

, pp. 89-90)

„[…]
o ii i discutam fasonul

rochi “Am venit pentru
Doamna!”

sic] – o familie de Romi muzican i.
“În satul ”

“Î
” de Cincinat. Eu îmi b gasem trei

i cu ochii la fotografiile lui Stello
ilor, în fa […]”

(Alice Voinescu, , p. 91)

„[…] Ca
ie. El vine de obicei vinerea

a
aduce aparatul de tensiune i-mi va lua-o. Îi am vorbit de un
cerificat prin care a

i. […]
(Alice Voinescu, , p. 100)

„[…]
he, frunzi

a i trei feti e – to i
e cât pot i ei, mititeii. Ar smulge toate florile câmpului

erpi de
sub pietre

.
.) […]”

(Alice Voinescu, , pp. 119-
120)

„[…]
elul are Antrax! Sunt de o incon tien

elului, când
îi au “ ” i noi –
nu- i ivi
iar

te decât foarte rar. De unde eram lini

i grozave […]
ura unde a

murit vi

”.

5.3. stau pline “co arcele” cu “ ”

5

5.5. Doctorul apare vinerea

5.6.

5.7.

De Paşti, coptură

.4. Cântarea pascală a Ńiganilor lăutari

Pionieri şi şerpi

Dalac în toamnă târzie

ș

op. cit.
Coste ti, 5 aprilie 1953

op.
cit.

Coste ti, 6 aprilie 1953

op. cit.
Coste ti, 16 aprilie 1953

op. cit.
Coste ti, 22 mai 1953

op. cit.

Coste ti, 1 noiembrie 1953

ș

ș

ș

ș

ș

1.
domiciliului obligatoriu

?

Vasile Iancu,
, în

2. Ostracizata:
noiembrie 1952-ianuarie 1954)

Vasile Iancu, ,
“

Eschil

3.

5. Crâmpei crisorile
Doamnei Alice Voinescu (

Regăsim condiŃiile
„ ” în
Costeşti

Alice Voinescu, domiciliu forŃat în Costeşti
(

Unul dintre dascăli era ciripitorul SecurităŃii. Biserica i
se deschidea pe furiş

4. Ocupantul neamŃ, ordonat. După ruşi, praful şi
pulberea…

e din viaŃa sătenilor din Costeşti, în s

Se pare că da. În anii
cincizeci (ca, de fapt, şi acum)

bună
perioadă a anului şi, totodată,
destul de aproape de oraşele
Paşcani şi Târgu Frumos, unde
erau raioanele de partid şi secŃii

ale SecurităŃii…, prin urmare,
uşor de supravegheat, de
controlat  . Astăzi, din Şoseaua
Iaşi-Paşcani, dincolo de orăşelul
Tg. Frumos, un drum pietruit, cu
destule hârtoape, coboară într-o pantă abruptă în satul Costeşti,
aşezat ca într-un afund de ceaun. Dacă acum, în timpul
primăverilor şi toamnelor cu ploi prelungi, e greu să intri în şi să
ieşi din această aşezare lesne de imaginat cum stăteau
lucrurile în urmă cu 50 de ani. În iernile cu zăpezi mari şi
viscole, satul, deşi la vreo cinci kilometri de şoseaua asfaltată,
devine aproape inaccesibil

ră, Nr. 44/2002

În această văgăună i-a fost stabilit domiciliul forŃat
doamnei Alice Voinescu, după ce făcuse 19 luni de puşcărie
politică
Romania literară

ă
În anul 1922 este numită profesor de

estetică şi istorie a teatrului la Conservatorul Regal de Muzică şi
Artă Dramatică din Bucureşti.

ă ş
ă ă ş ă

ă ă ă ă
ă ă

Ń ă îş ă
ă ă ş

ş ă ă condamnată de regimul comunist
pentru că era   duşman al poporului şi pentru că

ă
Ń ş ă ă După '54, avea să

suporte alte coşmaruri, ca în 1961, anul în care a scris „
“, să moară.

gazdă la familia Dospinescu,

ca lui Dumnezeu, om milos, socrul meu. Nu
pentru că era clopotar. Aşa era de felul lui. El deschidea biserica,
pe furiş, pentru doamna, să se roage, mai spre seară, să nu vadă
lumea, mai cu seamă că i-au interzis să mai vină la biserică, ca să
nu mai stea de vorbă cu oamenii. Ne temeam şi noi. Ne era frică
de partid, de securişti. Iar fratele meu, Vasile Secară, îi aducea
urzici După spusele Mariei Timofte, în

relaŃii cu preotul Grigorescu şi cu preoteasa, Elena de
domnişoară, Grădinaru învăŃătoare la noi în sat, foarte bună
dăscăliŃă. S-au dus. Când treceam prin faŃa porŃii lui Dospinescu,
o vedeam pe doamna Voinescu că stă într-un şezlong, afară, şi-i
dădeam bineŃe. Îmi răspundea cu multă politeŃe. Ştiam că o duce
tare greu, aşa că la sărbători mai dădeam şi noi câte ceva. O
duceam şi noi greu, era după război, după foametea din
Moldova, casa ne fusese distrusă de bombardament.

Unde vedeŃi mormanul acela de pământ, acolo a fost casa
veche şi beciul de piatră. Pe la noi a trecut linia frontului, ne-am
şi evacuat. Vă spun un lucru, ca să se ştie, acum, îl pot spune:
după nemŃi, care au fost încartiruiŃi în Costeşti, am găsit toate
lucrurile la locul lor, dar după ruşi, praful şi pulberea. Şi
duşumelele, şi gardurile le-au pus pe foc. Aşa că era mare
sărăcie, iar doamna Voinescu a venit la noi în vremurile acelea

consătean rofesor de istorie) îşi
aminteşte Eram copil, dar ştiu că la un moment
dat doamnei Voinescu i s-a interzis să mai frecventeze biserica,
cu toate că era gard în gard cu gazda sa.     GheorghiŃă Timofte

îi deschidea biserica şi doamna se ruga, ca să
spunem aşa, în clandestinitate. Unul dintre dascăli era ciripitorul
SecurităŃii şi a turnat-o că iese seara din casă şi se duce la
biserică. Parcă şi-ar fi trădat neamul. Ticăloşie. A fost chemat
GheorghiŃă Timofte la MiliŃie, a avut necazuri. Nu cred că
informatorul era Jenică Iuga (dascălul din satul vecin, Giurgeşti
– n.n.), mâna dreaptă a preotului Grigorescu, om serios, ci unul
dintre ceilalŃi trei dascăli Bandur, Stoica ori celălalt, pe care nu
mai ştiu cum îl chema

, EdiŃie îngrijită, Studiu introductiv şi Note de
Constandina Brezu, Bucureşti, Editura Albatros, 2001. Scrisorile

,
satul era greu accesibil o

“

”

[…], este

(
Romania litera ).

„

” (
”, Nr. 44/2002). A fost prima femeie doctor in

filozofie din România (Sorbona, 1922), care a suportat ororile
regimului totalitar (

). S-a n  scut la 10 februarie
1885 la Turnu-Severin.

În 1946, Alice Voinescu a publicat
volumul , dup   care a început calvarul. Alice Voinescu i
alte profesoare de la Conservatorul de Art   Dramatic i Muzic
din Bucuresti au r  mas f  r   catedr  , fiind eliminate din corpul
profesoral. In 1948, când a fost obligat   s   se pensioneze, spunea:
„O ar   care i reneag   trecutul, nu are viitor”. Prin urmare,
peste trei ani a fost arestat  , f  când un an i sapte luni de
pu c  rie comunist  . A fost

“ ” “a uneltit
împotriva regimului democrat-popular”. Apoi i s-a stabilit
domiciliul obligatoriu în satul Costesti, lâng   Târgu-Frumos
(jude ul Ia i), unde a r  mas pân   în 1954.

Aici a stat în “prin cuvântul
preotului Grigorescu. N-am mai avut preot ca el în sat. Era
credincios, cu fri

” ( V. Iancu, ibid.). Potrivit
Elenei Timofte (V. Iancu, ibid.), doamna Voinescu avea “cele mai
bune (

),

[…]”. Alt “ ”, Ioan Timofte (p
(V. Iancu, ibid.): “

…
(clopotarul)

”.

Selectiv din: Alice Voinescu,

„Alice Voinescu: în
exil la Costeşti

„Alice Voinescu: în exil la Costeşti

”

”

Cf.

Dialoguri
cu eroii tragici

Scrisori
din Costeşti

Gazeta de Sud,
http://www.gds.ro/print/53257

Costeştii de Iaşi, în scrisorile unei
ostracizate cultural (1952-1954)

Ionel BOSTAN
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Primul lucru care mi-a
venit în minte citind titlul
noii cărŃi a lui Constantin
Stan: „Gde Buharest”

pe
vremea „invaziei frăŃeşti” în
Cehoslovacia: „VizitaŃi
Uniunea Sovietică până nu
vă vizitează
Fiindcă Ivan Mihailovici
Şaproşnikov, eroul acestei
captivante naraŃiuni, asta şi
va face: va porni spre
România într-o aventură
temerară spre a-şi găsi un
frate despre care nu ştie mai
mult decât că… s-ar putea să

existe.
ris înadins „personaj”şi nu „eroul principal”

pentru că, la urma urmei, acest Ivan Mihailovici asta şi
este: un personaj oarecare din lumea unei anumite
InstituŃii. Un personaj din galeria eroilor lui Gogol sau
Cehov, un ins fără personalitate, aptiv în
mecanismele une instituŃii care îşi are sediul la Moscova
în vecinătatea Kremlinul şi, mai ales, a mausoleului
unde odihneşte Vladimir Ilici. După toate semnele, ar

InstituŃie, înrudită cu altă
InstituŃie odinioară situată pe strada Liubianka, într-o
clădire despre care se spunea că este singura clădire din
întreaga MăreaŃă Uniune de unde, din orice cameră şi

Sau,
dacă nu, în orice caz o instituŃie a aceluiaş mecanism de
putere, opresiv şi alienant.

Ivan Mihailovici este, prin excelenŃă,
mmo sovieticus”, aşa cum l

. Recrutat la absolvirea şcolii de

lucrător cu muncă politică n.n.),
adolescentul Vania se transformă, încet dar sigur!, din
<<cetăŃeanul Şaproşnikov>> în <<tovarăşul
Şaproşnikov>> „CetăŃeanul Şaproşnikov, dar mai ales
tovarăşul Şaproşnikov, a avut mult de luptat cu vechile
mentalităŃi care –l trăgeau înapoi gata-gata să fie un
retrograd, un înapoiat, un om fără orizont politic.Sub
îndrumarea părintească a tovarăşului învăŃase să se
controleze, să privească adică numai înainte şi numai
spre colectiv, nu înapoi şi individualist, lăsându-se
copleşit de idealuri meschine.”

xistă, însă, un anume univers, bine tăinuit chiar
şi celui mai vigilent ochi specializat
aparatcik se simte cu adevărat altul. Este universul
cârciumii, acolo unde votca este zeiŃa căreia i se dedică un
adevărat ritual ale cărei reguli sunt la îndemâna unui cerc
închis de iniŃiaŃi:„Ivan Mihailovici nu vede nimic rău în
faptul că mulŃi bărbaŃi bocesc după ce beau. Pe unii îi
umflă plânsul când se apucă vreunul de cântat, pe un
altul când cei din faŃa lu c cine ştie ce şi-apoi

(*) a fost
anecdota care circula

ea pe voi!”

Am sc

definitiv c

ui

putea fi vorba despre o

de
la orice etaj, se poate vedea foarte bine… Siberia!

Iar acest un
„ho -a descris kremlinologul
Vladimir Wolkoff un
anume Tovkolea pentru a deveni „politiceschii
rukavaditeli” (

:

Mai e
, în care obscurul

i îi povestes

„Hommo Sovieticus”
se emancipează

se reped toŃi cu halbele, cu paharelele, cu stic în mână,
urlând „davai vipiem”. Să em, de ce să nu bem?”

Şi, totuşi, acest Iv vici are de-a face cu două
care îi devorează fiinŃa ş marchează

existenŃa. Prima rău al
vieŃii sale şi sună aşa:”Dumneata, Ivan Mihailovici, ar
trebuie să te străduieşti mai mult.

complicată şi Ńine de înseşi tainiŃele neguroase ale
fiinŃe primit demult, pe căi
întortocheate, tăicuŃu*”(soŃul maicăi sale): „Aflase
şi el („tăicuŃu*”n.n.)- şi la un moment dat aflase şi Vania-
ceea ce ş l: măcuŃa lui îl făcuse cu un soldat
român care, naiba ştie cum ajunsese, cum se rătăcise de ai
lui, de război, de frică, de moarte prin părŃile ălea.”

Cât despre război, micul Vania îşi va întipări
aceste scene dureroase: „Beau

îndelung(consătenii înrtorşi de pe front n.n.) fără să
scoată o vorbă. Din când în când, pe uliŃe, vedeai pe câte
unul dintre ei agitând cârja, fluturând ceea ce ar fi trebuit
să fie mâna dreaptă sau stângă, rupând-o la fugă, uşor
aplecat, şi strigând din răsputeri:”

pe nesimŃite, ul lui: „ar trebui să te
străduieşti mai mult” se contopeşte şi se exprimă prin
nevoia de a merge, dacă nu la Berlin, atunci, neapărat, la
Bucureşti.

Contribuie, hotărâtor, la această decizie de a pleca
aversează Ivan Mihailovici. Pe

de o parte, cea a funcŃionarului din InstituŃie de sub
tutela lui Tovkolea, protectorul şi spiritul său diriguitor,
odată cu mazilirea acestuia din urmă în baza unui
scenariu- tip patentat al sistemului politic. Pe de altă
pa culului, odată cu aventura cu apetisanta
sa vecină Liudmila. De fapt, cel posedat din punct de
vedere al experienŃei sexuale, fiind însuşi Ivan
Mihailovici, în vreme ce jună îi Ńine şi o
predică sută-n mie komsomolistă: „ Nu spunea oare şi
Lenin, măreŃul nostru conducător, acelaşi lucru: învăŃaŃi,
învăŃaŃi, învăŃaŃi? Parcă aşa era.”

După aceea, totul a venit de la sine. Hotărârea lui Ivan
Ivan Mihilovici de a pleca în căutarea fratelui neştiut
devine însăşi expresia deplinei emancipări Nu pe
tatăl adevărat, biologic îl vrea Ivan Mihailovici, ci pe el,
pe acel frate pe care îl va recunoaşte fără măcar să se fi
gândit până acum că există.”

Iar pentru ca aventura să fie deplină, pr
o mare îndoială: „Şi, totuşi,

unde Dumnezeu o mai fi fiind şi Bucureştiul ăla?”
Cu aceste cuvinte îşi încheie Cons

lănuite trilogii. Cum va evolua şi pe ce
traseele va merge
Şaproşnikov? V un
urmaş al rătăcitorilor „fii ai locotenetului S t”(
„marele şi neuitatul erou al Mării B

lf şi Petrov? Ori va avea o altă, nebănuită
traiectorie poate
spune. Până atunci, mâna lui sigură şi
ştiinŃa sa bine dozată de a iscodi, de a edea şi de a
povesti, eiuri să aştept cu
încredere ceea ce va veni după (nerostitul) „va urma”.

lele
b

an Mihailo
dureroase obsesii, i îi

vine de la Marfa Stanilova, geniul

” A doua are o poveste
mai

i sale. Un mesaj pe care l-a
de la „

tia tot satu

pe
retina memoriei doar

Na Berlin, Na Berlin,
Na Berlin.”(„La Brelin”…n.n.)

Astfel, imperativ

dubla eliberare pe care o tr

rte, cea a mas

focoasa mai

sale : „

imul pas îl
face, noul Ivan Mihailovici, cu

tantin Stan primul
volum al acestei p

acest nou Ivan Mihailovici
a fi el un alt Ostap Bender sau doar

chmid
altice”) din galeria

personajelor lui I
? Asta numai Constantin Stan ne o

mergând pe pe
v

eu unul am serioase tem

*Constantin Stan „Gde Buharest” Editura CHARMIDES
2010

Şerban CIONOFF

Nicolae DUMITRESCU

Peregrinând printre
cuvinte *

Ca o compensaŃie de suflet, la îndelunga sa carieră
didactică şi culturală, profesorul câmpinean, de adopŃie
ploieşteană, Emanoil Toma îşi adaugă asiduu, de câŃiva
ani, şi pe aceea de poet, eseist şi prozator. Cele 14
volume de beletristică, cu care se recomandă, apărute
până în prezent la edituri din Ploieşti şi Braşov, se
împart aproape egal între poezie şi proză, lor ataşându-
li-se accidental o carte de dialoguri neconvenŃionale şi
un serios studiu critic relativ la Marin

În faŃa unei asemenea producŃii, un cititor onest n-ar
şti sau n-ar putea să răspundă ferm care parte a creaŃiei
sale îl avantajează mai mult. Personal, înclin să cred că
temperamentul său îl situează mai bine în zona
epicului, dar e o simplă părer dcă n-am putut ,
până acum, cărŃile sale. ExperienŃa lui de viaŃă, cultura
acumulată, la nivel instituŃional şi individual, ca şi
vivacitatea explozivă a personalităŃii sale se asociază,
poate, mai profitabil structurilor prozastice.

acum recenta sa carte de poezie, care
face obiectul acestor rânduri, am găsit aici unele
răspunsuri care indică o asemenea tendinŃă, dar adaugă,
fericit, şi o vădită înclinaŃie spre meditaŃie şi
autoanaliză. Mai abitir decât oriunde, în poezia sa, acest
volum dezvăluie starea neliniştit-întrebătoare a
poetului, pornit în căutarea descoperirii de sine.
Invocarea cuvântului – ca expresie primordială a fiinŃei
şi a legăturii cu divinitatea – este doar un pretext literar,
adesea folosi în poezie, chiar dacă persistenŃa cu care
revine, în carte, în diverse asocieri ar putea spune mai
mult, acoperind astfel o plajă existenŃială întrupată în
cuvânt şi capabilă să definească identitatea unui ins

efulat în mulŃime şi obligat să-şi ispăşească temerile
proprii: „ am aruncat timpul – zice poetul – / să zacă
pe fundul unui lac. / Fără timp, eram o carte umplută
de praf …) / Aşteptând clipa când într-o zi, / din
întâmplare, / bibliotecarul deschizându-mă, / îmi va
spune că m-am îngălbenit / nesubliniată”. Dar nu e
vorba doar despre eul său. Dedublarea sau substituirea
cu altcineva ori dialogul convenŃional pe care îl susŃine
cu o terŃă persoană generează un orizont multiplu,
încorporând umanitatea însăşi în stare activă: „Spune-
mi ce nebunii să mai facem? / – Să zburăm amintiri de
prezent şi de viitor  / să ne strângem cuvintele-gânduri
în palmă / şi să le presărăm noaptea în chip de stele, /
să ne uimim de noi ca de veşnicie”.

Şi, totuşi, î sunt mai
apropiate, chiar dacă „cunoaşterea depinde de voinŃă”,
iar „cuvântul cuvânt / curge ca râurile”, mărturisind
astfel, direct, că: „Umplu aerul dintre mine şi ceilalŃi /
cu gânduri din mine. / Cuvintele tac şi privirea lor / mă
lipeşte de pereŃi (…) / Am simŃul umorului, dar mă
simt prăbuşit / înghiŃit de mine. / Disperarea este prea
mare”.

Conştient că poartă povara „temerilor din jurul
numelui său” în fond, a necredinŃei, într-un
asemenea periplu  printre gânduri şi întristări, poetul dă
semne că a descoperit esenŃialul: „La început a fost
desenul / şi desenul ar fi fost la Dumnezeu. / Dar a fost
să fie cuvântul / acoperit de uzura prezenŃei lui veşnice,
/ care adevereşte subteran pe oameni / să nu-l mai
caute în el însuşi”. Demitizând astfel şi îndemnându-se
să peregrineze îndelung printre vorbe va constata cum
că „tăcerea şi-o vrea dezvelită / în cuvinte disparate”,
ori că „se poate uşor muri din cuvinte”, fiindcă „drumul
a devenit prea lung / şi noaptea prea noapte”.

Febrila constatare potrivit căreia şi „cuvintele ucid”
îl face să creadă compensator că şi el poate, totuşi, „avea
dreptul păsării Phoenix / până când oboseala va fi să
mă lipească / pentru totdeauna de pământ”. Venind de
undeva „o voce” subînŃeleasă îl va face să recunoască
că există şi reversul unei asemenea situaŃii şi anume că
lumea se naşte prin cuvinte, sugerând că e nevoie de
încredere „pentru că numai atunci când vă îndoiŃi /
ceva începe să nu mai fie”. Deci: „CălcaŃi cu încredere,
îndeamnă el, / şi nu vă îndoiŃi că este”.

Maniera aceasta, aluziv teozofică, de a da cuvântului
transparenŃa cognitivă a unor idei în mişcare, poate
genera, la rândul său, şi o stare de optimism
descătuşant, care se transmite inechivoc: „Mă simt
fericit / nu îmi simt lanŃurile (…) / şi mâine de îmi va fi
silă / voi face din azi infinitul şi / nu va mai exista de
azi Mâinele”. Ca în Evanghelii, pentru a ajunge la o
astfel de înzestrare, poetul pare a desfăşura o luptă
inegală, cu sine însuşi în primul rând, care-l întăreşte,
preferând să pend în această zbatere, între
persoana întâi şi a treia: „Mă plimb, spune el, la
persoana a treia. / Dar sunt tot eu / un corp care stă pe
un scaun / cu un pix în mână. / Spunând la persoana a
treia mă întristez / uit de mine / şi îmi devin stăpânul

Preda.

e, fiin citi

Parcurgând

t

d
Mi-

(

,

n mod paradoxal, solilocviile îi

(Toma),
,

,

uleze,

(…). Cu creionul cotropit de paşi, / lăsând tăl ile să
devină gânduri, / pe care mi le schimb în cuvinte”.
Org e uneori să-şi piardă
limitele şi să se substituie potenŃialităŃii divine: „Mă
simt ca oracolul din Delphi / sau ca o piatră / ce-şi
pune întrebări în limba ei. / N-are decât să vorbească
singură, / mă cred centrul pământului”.

Sub semnul cuvântului şi al căutării de sine, al
purificării prin aura miraculoasă a înŃelesurilor rostirii,
poetul concentrează o serie de reflecŃii, de esenŃă
general umană, pe care le transferă propriei conştiinŃe,
dând astfel naştere unor mici înscenări poeticeşti,
aidoma unor povestioare, cu valoare alegorică, de
impact: „M-am spart într-o zi, zice el, / fără teama că
mă voi reface. / Spart, / m-am prins în oglinda lacului.
/ M-a luat podul / sau vântul / şi m-am întors prăfuit
şi obosit. / Praful îmi crescuse barbă. / M-am plouat cu
râs, / mi se aprinsese faŃa / şi îmi amorŃiseră picioarele.
/ A doua zi, un trecător mi-a spus / că mă căutase
soarele / şi un pământ, / cu miros de om”.

Capacitatea lui imaginativă este prodigioasă şi
adesea convingătoare, sprijinindu-se evident pe multe
elemente de cultură bine asimilate, de mitologie şi
religie. Se foloseşte de această sursă, la îndemână,
pentru a susŃine, de exemplu, şi o aserŃiune adesea
invocată, referitoare la stirpea poeŃilor, sortiŃi să fie,
precum semizeii, mijlocitori între lumi: „Scriitorii sunt
călugări / ce aşteaptă mereu / să fie întrebaŃi despre
înŃelepciune / şi se uimesc de sarcina / ce-i prea greu
de purtat. / Ei sunt scara lumii / către împărăŃia lui

p

oliul de creator de lumi îl fac

,

Dumnezeu”, fiindcă, spune el, într-un alt loc,
„Dumnezeu e un mare eu în care ne pierdem / şi unde
reuşita noastră / e contopirea cu el”. Sunt cuvinte
fundamentale care-i ating profund fiinŃa şi-i definesc
exemplar orizontul conceptual.

poate
fi considerat drept unul intens colocvial, vorbind despre
lucruri şi oameni, ori despre întrebările lor, care derivă
din natura iscoditoare a poetului nostru: „Mirarea este
interzisă, se sumeŃeşte el să spună, dar alegerea depinde
de locul / unde aşezi fiinŃa. / Paradoxul se trăieşte; / în
faŃa lui este liber. / Singurul răspuns viu / este
întrebarea. / Cine caută răspunsuri / se odihneşte în
axiome. / Întrebarea care duce spre moarte / e mirarea
dinlăuntru: / la ea răspunzi trăind prin ea”.

Cursivitatea ideilor cărŃii este, în general, bine
susŃinută de plasticitatea formelor, în care paradigmele
se insinuează fertil, lăsând discursului liric, îmbrăcat
fără zorzoane, libertatea de a se susŃine el însuşi. A
greşit însă Emanoil Toma când s-a gândit să-i adauge
un set de poezii, cu iz religios, grupate sub titlul
arghezian „Mă iartă, Doamne, caut”. Formal, ele sunt
corecte, dar neconvertibile emoŃional, lăsând impresia
unui simplu joc doveditor desfăşurat, cu puŃine
excepŃii, în gamă minoră, supralicitând fără efect o temă
gravă, care respinge glosările, pastişa şi polemica
pamfletară.

Cu toate ale sale, volumul Miraculos, cuvântul

* Emanoil Toma – Editura
„Premier”, P

Miraculos, cuvântul,
loieşti, 2010, 128 p.
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fondul principal al culturii române

Valorile politice
Valorile politice sunt, pentru sociologul ieşean, valori-mijloace.

ştiinŃa politică este dependentă de etică

ConcepŃia
personalistă, valori personaliste şi concepŃia transpersonalistă, valori
transpersonaliste".

Ele au valabilitate numai în măsura în care contribuie la
realizarea culturii. Pe această bază teoretică se sprijină afirmaŃia
lui Petre Andrei, în acord cu opinia fostului său profesor,
Dimitrie Gusti, că , întrucât
ea nu are alt sens decât acela de a studia procesul de realizare a
valorilor indicate de etică.

familia) ca întâia valoare politică,
iar statul ca fiind Ńinta finală a evoluŃiei politice. De la concepŃia
grecilor antici, pentru care cetatea era valoarea politică supremă,
iar individul supus absolut autorităŃii statului, la concepŃia
românilor, care statua predominanŃa interesului comun, general,
asupra celui de grup, particular, noŃiunea de stat s-a lărgit şi s-a
rafinat mult până astăzi. În concordanŃă cu evoluŃia concepŃiilor
despre stat valorile politice oscilează între două limite de
posibilitate a existenŃei vieŃii sociale, remarcă Petre Andrei: o
posibilitate individualistă, ce exprimă primatul individului şi
intereselor sale în viaŃa socială, şi o alta universalistă, care arată
că individul este subordonat complet vieŃii în comun şi statului.
Potrivit acestei dihotomii, valorile politice pot fi în primul rând
individualiste, şi în acest caz sunt antietatiste sau universaliste
şi, ca atare, etatiste.

De aici rezultă posibilitatea de clasificare a valorilor politice
în două grupe, în concordanŃă cu cele două concepŃii privind
raporturile dintre individ şi stat după cum urmează: "

Filosoful porneşte, în mod normal, de la determinarea
conŃinutului acestor valori, afirmând că "valorile politice se
referă la stat, la cetate ca unitate socială, deci la formele de
organizare a vieŃii în comun, a vieŃii ". Din perspectiva
evoluŃiei sale istorice, statul apare ca o valoare politică
superioară.

eastă categorie, Petre Andrei îşi propune să se ocupe
numai de "valorile politice ştiinŃifice", adică cele stabilite de
"ştiinŃa politicii", spre a reliefa caracterul lor social, precum şi
cele două procese: de cunoaştere şi de recunoaştere a valorilor.

cunoscând concepŃiei personaliste a valorilor numai o
parte de adevăr, anume, că accentuează şi pretinde libertatea de
dezvoltare a personalităŃii umane, "care e motorul întregii
culturi", filosoful dezvăluie dezavantajele acestei orientări
axiologice.

re Andrei examinează cele două grupe de valori din
perspectivă istorico-evolutivă şi arată că încă în antichitate,
stoicii, cinicii au profesat un personalism preluat în timpurile

moderne de Kant, Proudhon, Renouvier, care, predicând
demnitatea persoanei, consideră statul mai prejos de individ. În
afară de aceştia, sunt "anarhiştii idealişti" (Nietzsche, Bruno
Wille, Max Stirner, H. Spencer), care optează pentru distrugerea
statului exagerând personalismul moral-cultural. Pe aceeaşi linie
de gândire, Petre Andrei aşează personalismul valorilor afirmat
de “sindicalismul revoluŃionar”, din vremea lui, care cere
respectarea libertăŃii individuale, suveranitatea şi autonomia
fiinŃei umane.

El susŃine că personalismul ar distruge viaŃa socială, tinzând
să instaureze un atomism social, în care individul va fi izolat de
semenii săi, ceea ce ar face imposibilă unitatea şi progresul
cultural.

Opusă personalismului valorilor politice este concepŃia
transpersonalistă, care afirmă un universalism ce sacrifică
interesele

Reprezentată în diferite forme, de Fichte, Hegel, Comte,
această teorie susŃine elementul solidarităŃii dintre indivizi, spre
deosebire de ideea ruperii legăturilor sociale promovată de
personalism. În interiorul acestei concepŃii apare chiar o nuanŃă
religioasă, în teza că statul este de "natură mistică".

Călăuzit de înalte valori umaniste, nu se putea ca Petre
Andrei să nu se pronunŃe tranşant fără a

deveni periculos
prin suprimarea drepturilor şi valorilor individuale şi
impunerea unui autoritarism copleşitor pentru individ, ce poate
fi redus la statutul de simplu executant al unor porunci externe.

Deprins cu relevarea nuanŃelor subtile, gânditorul adaugă:
"Ambele concepŃii însă sunt extreme, întrucât exagerează o
direcŃie sau alta. Desigur însă că a doua concepŃie, cu oarecare
corective, e cea mai aproape de adevăr

În spiritul concepŃiei personaliste, statul ideal este statul

Aristotel considera casa (

sociale

În ac

Re

Pet

individului în favoarea statului.

-l respinge în totalitate,
împotriva transpersonalismului, care poate

”.

contractual, pe când concepŃia transpersonalistă proiectează
idealul în statul organicist. Pornită de la Hobbes, dezvăluită de
Spinoza şi formulată în mod clasic de J.J. Rousseau, teoria
contractualistă postulează existenŃa statului ca rezultat al unui
contract prin care individul se supune unei colectivităŃi, pentru a
se apăra în contra altora.

Statul se naşte printr-un contract iar suma membrilor săi
formează poporul. Acest contract durează atâta timp cât
durează şi voinŃa oamenilor de a fi împreună.

ofic raŃionalist Petre Andrei spune
că teoria contractualistă este subminată de o mare eroare ce
constă în faptul că nu consideră statul decât ca o sumă de
indivizi, nu ca o realitate de-sine-stătătoare, ca o valoare proprie,
deosebită de fiecare individ.

ConcepŃia organicistă despre stat se bazează pe analogia
dintre stat şi un organism viu, analogic care nu are o valoare
explicativă, ci numai una de exemplificare. Aşa cum un
organism total nu este numai o sumă a organelor parŃiale, ci are
o funcŃie proprie, de-sine-stătătoare, tot aşa este şi statul.

Petre Andrei configurează un mod de a concepe statul, astfel
încât să putem determina valoarea sa politică. El consideră că
statul, ca şi dreptul sunt produse ale voinŃei şi forme necesare
ale vieŃii în comun a oamenilor. Rezultat al vieŃii comunitare
desfăşurată în anumite condiŃii, statul se înfăŃişează în forme
istorice diferite.

De aici rezultă că

unei credinŃe religioase. De asemenea, ideea de stat nu este o
idee raŃională, ci este, ci este “o unitate practică, o unitate a
voinŃei şi scopurilor".

, în care se regăseşte o unitate
de voinŃe individuale, constante şi independente şi o
subordonare a scopurilor parŃiale, individuale, scopului unic,
general, al societăŃii. "

ste o unitate politică ce
implică un teritoriu, legi şi o conducere proprie. Ca personalitate
totală, statul cumulează cea mai mare parte şi poate exercita o
forŃă coercitivă asupra indivizilor.

şi se impun
voinŃei individului pentru garantarea vieŃii în comun şi
asigurarea dezvoltării culturale a oamenilor. Având un caracter
istoric, statul trece prin diferite forme de organizare, de la forma
militară cuceritoare, străbătând pe cea feudală, până la statul
juridic de azi sau, cum i s-ar putea spune cu o sintagmă mai
nouă statul de drept.

Toate aceste moduri de
constituire şi transformare ale statului sunt valori politice, care
condiŃionează dezvoltarea tuturor celorlalte valori"

Căutând să imprime forŃelor individuale o orientare socială,
statul cuprinde în sine o totalitate de valori. Cu toate acestea,

însă, el

Pentru Petre Andrei există o valoare culturală supremă şi
aceasta este umanitatea, pe care o înŃelege ca fiind “

ele pot contribui la înfăptuirea acestei idei, devenind din
unităŃi politice, unităŃi culturale. În viziunea filosofului de o
onestitate debordantă,

, ceea ce explică de ce statele trebuie să devină naŃionale
ca să poată ajunge unităŃi culturale.

Dintr-un alt unghi de vedere, dar cu acelaşi sens, naŃiunile
ca să-şi împlinească mai bine misiunea lor culturală trebuie să
devină state. Aici găseşte Petre Andrei explicaŃia, oarecum facilă,
a tendinŃei naŃiunilor subjugate de a-şi dobândi independenŃa.

Între umanitate ca valoare culturală supremă şi individ,
care este valoarea cea mai mică, el aşează naŃiunea ca o valoare
culturală, care ajută statul să devină un mijloc de înfăptuire a
culturii.

aŃiunea ca realitate social-istorică şi ca valoare
culturală, Petre Andrei, la fel ca mulŃi gânditori de marcă din
perioada interbelică românească, arată că naŃiunea nu este un
produs natural, ceea ce înseamnă respingerea tezei inegalităŃii
naturale dintre rase şi a tuturor consecinŃelor ce decurg din
aceasta.

Deşi este o unitate cu o structură proprie, naŃiunea are
caractere deosebite. Unitatea sa culturală ca şi cea politică, se
fundează pe voinŃa comună a indivizilor de a fi împreună.
Există şi alte elemente individualizante ale naŃiunii, precum
limba, istoria comună care la un moment dat pot lipsi, fără ca
naŃiunea ca entitate să dispară. Dincolo de aceasta însă există o
zestre spirituală comună, există conştiinŃa de sine a naŃiunii care,
oricât ar părea de adormită, se deşteaptă uneori cu o intensitate

Sesizându-i miezul filos

, ce pune anumite scopuri, întrucât aceasta ar fi expresia

Dintr-un alt unghi de vedere, statul e

Legile sale fundamentale

În raport cu forma de organizare, statul poate fi monarhic,
oligarhic, ori democrat-parlamentar. "

, spune Petre
Andrei.

, ci este numai un mijloc pentru
realizarea altei valori.

".
Stat

Definind n

statul nu poate fi explicat printr-o voinŃă
supremă

Statul este o personalitate socială

Această personalitate socială este creatoare de
cultură, ea serveşte idealul uman, idealul culturii generale".

iau forma constituŃiei

nu este o valoare absolută

realizarea
conceptului celei mai desăvârşite moralităŃi şi cunoştinŃe a umanităŃii

unitatea culturală inferioară umanităŃii ar fi
naŃiunea

neaşteptată şi dă forŃe titanice indivizilor apartinând aceleiaşi
naŃiuni.

Deci, naŃiunea "are un suflet comun", care este rezultatul
unui consens general, nici al limbii comune, nici al intereselor
socia

Din cele arătate mai sus rezultă că valorile politice nu sunt
de-sine-stătătoare, ele sunt subordonate valorilor culturale, a
căror realizare o urmăresc.

Nelimitate numeric, trebuinŃele sunt totuşi limitate în
capacitate, în sensul că pentru satisfacerea lor este suficientă
numai o anumită cantitate dintr-un obiect. Proprietatea
lucrurilor de a satisface trebuinŃe se numeşte utilita

. Între bunuri şi trebuinŃe se instituie o
relaŃie de conformitate, adică bunul să îndeplinească condiŃiile
pe care le cere destinaŃia sa. De aici rezultă că un alt element
fundamental al valorii economice este utilitatea, căreia i se
adaugă varietatea bunurilor dobândite în societate. Simmel chiar
spune că utilitatea este prima condiŃie, este "aprioricul valorii".

Încercând să depăşească abordările unilaterale, Petre
Andrei este de părere că îmbinarea utilităŃii cu raritatea şi
efortul de producere sau dobândire a unui bun este criteriul cel
mai potrivit al valorii economice. Deşi predominantă ca element
component al valorii economice, utilitatea nu trebuie
absolutizată, pentru a evita o explicare pur psihologică, în
defavoarea caracterului social al acestei valori. În privinŃa
speŃelor de valori economice, Petre Andrei menŃionează
clasificările făcute până la el: valori de întrebuinŃare şi valori de
schimb - prima mare clasificare, la care se adaugă altele: valori
subiective şi obiective (Böhm-Bawerk).

Valoarea naturală, spre deosebire de cea subiectivă şi cea de
schimb (Fr. von Wiesser); valoarea de întrebuinŃare - care poate
fi la rândul ei, individuală şi socială, subiectivă şi obiectivă - şi
valoarea de schimb, care este doar un concept istoric (A.
Wagner); valori ale materiei şi valori ale formei; valori spaŃiale şi
valori temporale (Knies). Filosoful apreciază că cea mai de
seamă clasificare este "

Căci, într-adevăr, valorile de întrebuinŃare par a fi
subiective, iar cele de schimb, obiective. Obiectivitatea şi
valabilitatea valorii economice derivă din posibilitatea unui
obiect de a fi schimbat cu altul. Adică, obiectivitatea valorii este
dată de faptul că ea reprezintă o valoare nu numai pentru sine,
ci şi pentru altul. Valoarea economică nu apare imediat; ea este
rezultatul unor comparaŃii, a unui travaliu de gândire.

încercare de
definiŃie, după cum urmează: "

".
Valoarea economică este o modalitate de a se înfăŃişa valoarea
socială.

Din perspectiva concepŃiei sale asupra structurii valorii,
Petre Andrei analizează valorile sociale. Aşadar, el caută

resorturile psihologice ale valorii economice, socotind, nu fără o
tentă de exagerare, că "

Astfel, valoarea economică este privită ca un concept de
relaŃie între diferite bunuri, întrucât acestea satisfac trebuinŃe de
intensităŃi variabile. TendinŃele nasc dorinŃe de a poseda bunuri,
iar dorinŃele determină judecăŃile economice de valoare. Prin
urmare, trebuinŃa constituie un element fundamental pentru
determinarea valorii.

Factorul economic autentic ce determină valoarea a format
subiectul unor ample discuŃii, care au dat naştere unor teorii
variate, ce se pot grupa în două mari clase: teoria clasică a
valorii, care socoteşte costul ca element fundamental al valorii;
teoria utilităŃii marginale, care se întemeiază pe elemente
psihologice.

Petre Andrei examinează cu spirit critic, aceste teorii, le
dezvăluie slăbiciunile, pregătind astfel condiŃiile teoretico-
istorice pentru a-şi expune punctul de vedere.

Ce raport există între judecata de valoare şi cercetarea
economică ştiinŃifică?

S-a emis părerea că între cele două elemente ar exista un
raport de exclusivitate, pentru că judecata de valoare nu poate fi
decât teleologică, în timp ce ştiinŃa, plecând de la experienŃă,
stabileşte legături cauzale. Pe acest motiv nu sunt admise
judecăŃi de valoare în economia politică. Petre Andrei socoteşte
ca inexactă această teză, întrucât cauzalitatea, fiind un concept ce
exprimă unitatea fenomenelor, nu exclude, ci completează
proiectarea scopurilor, teleologia, "

i vorba de un raport de exclusivitate
între judecata de valoare şi cercetarea economică ştiinŃifică. Dacă
ştiinŃa economică are un caracter nomotetic, deoarece dă o

le;

te;

".

Acest lucru îl surprinde Petre Andrei într-o

.

". Deci, nu poate f

ea cuprinde pe toate acestea laolaltă, într-un fluid comun ce dă
forŃa şi individualitatea sa.

aceea care deosebeşte între valori de
întrebuinŃare şi de schimb, valori subiective şi obiective

Prin valoare economică se înŃelege,
în general conştiinŃa utilităŃii unui bun în comparaŃie cu altele

psihologia e baza tuturor ştiinŃelor neologice,
ea determină felul acŃiunilor noast

căci cauzalitatea şi finalitatea
sunt forme ale principiului fundamental de cunoaştere, ale principiului
raŃiunii

Valorile economice

lucrurile
utile sunt bunuri economice

re economice"
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două grupe: o , ce
călăuzeşte acŃiunea umană, şi , în care intră
normele, legile juridice.

Observând că cele două şcoli vor să accentueze un monism
juridic, reducând fie valoarea, fie realitatea juridică la un singur
principiu, Petre Andrei nu omite să menŃioneze încercările de a
concilia raŃionalismul şcolii naturaliste cu empirismul celei
istorice, amintindu-l în acest sens pe Hegel, care afirma existenŃa
dreptului raŃional chiar în dreptul istoric.

De pe o poziŃie neokantiană, Petre Andrei respinge cele
două şcoli juridice, cărora le opune concepŃia dualistă,
reprezentată de juriştii neokantieni, îndeosebi de R. Stammler,
care a deosebit valoarea juridică de realitatea juridică.

re
este idealul social într-o societate de oameni liberi după voinŃa
lor.

Prin distincŃia şi
Stammler subliniază că dreptul în general nu este un concept de
valoare şi că există două feluri de drept dintre care numai
dreptul adevărat este o valoare, pe când cel pozitiv îmbrăŃişează
şi injustul. Dacă conceptul dreptului nu este un concept de
valori, atunci el nu este nici un concept al existenŃei, după cum
nu este nici un concept metafizic.

Până aici se pare că Petre Andrei îşi însuşeşte opinia lui
Stammler, dar se desparte de acesta din clipa în care trebuie să
răspundă întrebării: totuşi ce fel de concept este dreptul în
genere? "

. În
genere, prin drept se instituie un raport între realitatea juridică
şi valoare. Ca fenomen cultural, dreptul intră în sfera existenŃei
şi în cea a valorii, deoarece orice fenomen cultural aparŃine
existenŃei când e

. Încât raportează realitatea, la valoarea supremă, care
în concepŃia lui Petre Andrei este cultura – fenomenul cultural
juridic intră în sfera valorii. Aşadar, dreptul în genere este
înŃeles ca un concept de relaŃie, pentru realizarea valorii şi
aplicarea ei unei realităŃi juridice.

Dacă lucrurile stau aşa cum le-am prezentat ne putem
întreba, care este rolul valorii juridice în societate? În opinia lui
Petre Andrei valoarea juridică se vrea o măsură a faptelor, pe
care le apreciază conform regulilor stabilite de legislator, reguli a
căror valabilitate este întemeiată pe noŃiunea de bine, de

Cu alte cuvinte, dreptul vrea să aprecieze faptele şi în acelaşi
timp, să le determine. Ca urmare, în drept avem de-a face cu
norme şi imperative. Într-o asemenea configuraŃie, spre
deosebire de C. Radbruch, care defineşte norma ca fiind un scop
şi imperativul un mijloc, Petre Andrei este de părere că norma
nu poate fi socotită drept scop deoarece nu este o realitate, ci o
regulă, care stabileşte numai o posibilitate de acŃiune, pe când
imperativul constrânge la acŃiune. Atât norma, cât şi imperativul

slujesc înfăptuirea valorii absolute a dreptului.
Valoarea juridică se aplică unui material de fapte diferite şi

complexe. Elementele care constituie materialul valorilor
juridice sunt fapte de drept şi formează obiectul ştiinŃei
dreptului. Apare aici o dualitate dată de realitate – fapte de
drept şi valoarea juridică.

Ce raport se instituie între aceşti termeni? Oare este dedusă
valoarea din realitatea juridică din experienŃă sau ea se impune
experienŃei ca ceva extern şi convingător?

În funcŃie de răspunsul dat acestor întrebări s-au conturat
două şcoli juridice: şcoala naturalistă, care, neglijând complet
realitatea, deduce valorile juridice din raŃiunea omenească;
şcoala istorică, deduce valoarea juridică din viaŃa istorică a
popoarelor.

Vorbind despre o valoare supremă, care este cultura, Petre
Andrei introduce în discursul teoretic ideea unei valori juridice
absolute, care este dreptatea, şi pe care o socoteşte "o valoare
raŃională, apriorică, formală". Ca valoare absolută, dreptatea se
află pe o treaptă inferioară culturii, ca valoare supremă.
Dreptatea împreună cu adevărul şi frumosul au valabilitate
universală. Realizarea lor constituie cultura, căreia se pare că
Petre Andrei îi dă sensul de sumă a valorilor plăsmuite de
societate.

Dreptatea, ca valoare absolută, este stabilită de filosofia
juridică, pe când realizarea ei revine dreptului pozitiv. Valoarea
absolută poate fi concretizată imediat în diferite forme, dintre
care una este constituŃia unui stat. Ca fundament al dreptului
pozitiv, constituŃia generează dezvoltarea personalităŃii
individuale şi a personalităŃii totale, sociale. Or, personalitatea
este agentul culturii, de aceea constituŃia este o formă
determinantă, concretizată a valorii absolute. Valorile juridice au
un conŃinut cultural determinat de constituŃie şi ele trebuie să

juridică valoare supremă,

Vom răspunde că dreptul este un concept cultural, deoarece
prin ajutorul său se poate aplica realităŃii faptelor, valoarea"

care este

Considerând realitatea ca obiect al dreptului juridic, el a
atribuit valoarea dreptului-valoare sau dreptului-dreptate, ca

ste valorificat,

.

dreptatea
valori-mijloace juridice

între dreptul-realitate dreptul-dreptate,

este substratul valorii sau
nonvalorii

jus-
cultural
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explicare cauzală mijloacelor şi scopurilor, economia politică are
un caracter teleologic, pentru că se ocupă cu acŃiunile omeneşti
orientate spre scopuri, spre valori. Aceasta arată că judecăŃile de
valoare nu afectează caracterul ştiinŃific al economiei.

ÎnfăŃişând concepŃia sa despre valoarea economică, Petre
Andrei stăruie asupra procesului de cunoaştere şi a celui de
recunoaştere a acestui tip de valoare. În cazul valorilor
economice, procesul de cunoaştere constă în determinarea
elementelor constitutive ale valorii, la care ne-am referit mai sus.
După ce stabilim că elementele constitutive ale valorii
economice sunt utilitatea, raritatea şi munca, urmează
aprecierea, valorificarea al cărei rezultat se exprimă în judecăŃile
de valoare.

Încercând să deceleze elementele sociale, care dau valorilor
economice caracter social, Petre Andrei porneşte de la premisa
că subiectul, cu trebuinŃele lui, este un factor iniŃial determinant
al valorii economice. Subiect este atât individul, cât şi
colectivitatea, care, în corelaŃia lor, alcătuiesc baza
intersubiectivităŃii, a valorii economice.

Împotriva  tendinŃei de a introduce valoarea morală în
economie, Petre Andrei susŃine, dimpotrivă, că prezenŃa acesteia
determină nuanŃa morală a judecăŃilor de valoare (în acord c

Între diferitele criterii ale valorizării, în procesul de
recunoaştere a valorilor, "criteriul moral-cultural e cel mai
valabil". Acesta vine în sprijinul ideii că intre valorile economice
şi cele morale nu există contradicŃie, cum s-ar înŃelege la prima
vedere. Din contra, între ele se pot stabili raporturi de
concordanŃă. Se ştie că economia politică are de-a face cu
fenomene al căror temei este de natură psihică.

Aceasta înseamnă că în cercetarea acŃiunilor economice
trebuie să se Ńină seama şi de motivele ce le determină, între care
sunt şi motivele morale. De aceea, economia trebuie să Ńină
seama şi de aceste motive morale, precum şi de influenŃa lor
asupra fenomenelor economice. "

. Aici Petre Andrei avertizează
împotriva oricărei exagerări, cerând să recunoaştem că valoarea
etică este totuşi un auxiliar pentru valorile economice. În
procesul de realizare a valorilor economice, valoarea etică
devine normă, ceea ce reflectă legătura strânsă între cele două
grupe de valori, legătură a cărei existenŃă a fost negată de unii
teoreticieni, exagerând rolul valorilor economice, aşa cum a
făcut Marx, căruia Petre Andrei

Pornind de la intersubiect, conchide sociologul român,
valoarea dobândeşte un caracter obiectiv, întrucât depăşeşte
ceea ce aparŃine numai individului. De aceea,

Valoarea
economică apare deci nu numai ca un fenomen subiectiv, ci e
rezultatul vieŃii sociale". TrebuinŃa subiectivă este elementul
individual în valoarea economică, iar munca pentru producerea

unui lucru, scopul căruia îi serveşte, sunt elemente sociale, care
se impun imediat spiritului.

Valoarea economică este ireductibilă, este autonomă, ea îşi
dezvăluie însemnătatea numai pusă în serviciul altor valori şi
anume al valorilor culturale. Fiind constitutivă vieŃii sociale,
valoarea economică are sens întrucât prin ea energiile naturii
sunt convertite în energii ale culturii. Instituind valorile
economice ca mijloace sociale pentru atingerea scopurilor, a
valorilor superioare cultural-morale, Petre Andrei dă contur
unei viziuni antropologice moderne.

Ce raporturi există între valorile juridice şi ştiinŃa dreptului?
Răspunsul dat de Petre Andrei este comprehensiv şi

raŃionalist. El afirmă că, în funcŃie de perspectiva din care sunt
abordate ca fenomene formale, raŃionale, impuse de stat, ca
fenomene sociale regulative ale realităŃii sociale sau drept
concepte abstracte ale vieŃii practice, valorile juridice pot forma

Aşadar, "dreptul ca ştiinŃă se ocupă cu valorile juridice
numai din perspectiva formei şi constituirii lor; filosofia
dreptului se ocupă cu cunoaşterea, evoluŃia şi justificarea
valorilor juridice, iar sociologia cu aplicarea lor la viaŃa socială"

Dreptul este cercetat dintr-un punct de vedere fundamental,
anume acela al unei valori generale, mai precis al unei valori
sociale. În calitate de regulator al vieŃii sociale, dreptul este o
ştiinŃă normativă. CreaŃie a voinŃei organizate, a unei
personalităŃi sociale, a statului, el stabileşte reguli, norme pentru
acŃiunea umană. În accepŃiunea lui Petre Andrei, norma este "

Întrucât normele sunt ele însele sancŃionate ca valori, în
drept avem de-a face cu un sistem de valori ce pot fi împărŃite în

u G.
Schmallo).

obiectul unei
.

.

".

Prin urmare, în procesul de
realizare a valorilor econo

"

unei valori

mice, politica economică indică modul şi
normele de realizare. Norma cea mai bună de realizare a valorii
economice e tot norma morală"

ştiinŃe a dreptului, a unei sociologii juridice, a unei
filosofii a dreptului

o
regulă care indică drumul pentru realizarea

îi impută tentativa de a
întemeia un monism al existentei, reducând totul la economie.

teoria valorilor
economice e o teorie intersubiectivă a valorii.

Valorile juridice

Alma Mater Iass en isi s

conlucreze la înfăptuirea valorilor culturale.
AcŃiunile, faptele oamenilor sunt judecate după concordanŃa

lor cu legea, care este expresia aplicării constituŃiei şi mai exact a
formei concrete pe care a îmbrăcat-o valoarea absolută. Însăşi
ideea de drept este de natură socială, întrucât se aplică
raporturilor dint

. Rezultă că

Aici termenul
societate are înŃelesul de stat şi deci dreptul s-a născut o dată cu
statul, ceea ce constituie răspunsul lui Petre Andrei la problema:
statul e bazat pe drept sau dreptul pe stat? , problemă cu
aparenŃă de cerc vicios, căreia i s au găsit soluŃii unilaterale dar
pertinente.

Rezumând cele de mai sus, ne apare limpede că, în viziunea
lui Petre Andrei, valorile juridice sunt culturale şi au caracter
social. Ele sunt totodată, valori-mijloace către o valoare scop:
cultura realizată în societate, în stat.

Dreptul este considerat un regulator, un imperativ al vieŃii
sociale. Dar aceasta obligă la disjungere între valoarea juridică şi
cea etică întrucât şi etica formulează norme pentru conduita
socială. Cea mat frecventă deosebire între cele două valori este
aceea făcută de Kant între legalitate şi moralitate, considerând
dreptul ca un

pinde de conştiinŃa morală a individului. Cu alte cuvinte,
originea deosebită a valorilor juridice şi a celor morale dezvăluie
o altă deosebire între ele. Astfel, valorile juridice sunt apreciate
ca fiind heteronome, datorită faptului că sunt impuse de o
voinŃă exterioară, străină eului, în vreme ce valorile morale sunt
autonome, întrucât fiecare îşi impune legea morală.

Cu toate acestea, deosebirile nu sunt atât de tranşante, încât
să dea naştere unui raport de exclusivitate între valorile juridice
şi cele morale. Între ele trebuie să stabilim relaŃii de reciprocitate,
spune Petre Andrei, şi anume: "dreptul poate fi moral, iar
morala poate fi juridică". Câteva argumente pledează în
favoarea acestei teze. În drept intenŃia este luată în seamă,
pentru că este simptomul unor fapte viitoare. Dreptul şi etica
stăpânesc un domeniu comun: societatea.

al unei
acŃiuni, intenŃia, aceasta mai ales

, în etica socială. ConŃinutul obiectiv al valorii
etice este dat de normele pentru realizarea voinŃei omeneşti.
Schopenhauer, reaminteşte Petre Andrei, confundă valorile etice
cu cele juridice. În realitate, valorile juridice "nu sunt numai ceva
exterior, ci sunt şi ceva interior"; ele sunt determinate de un
sentiment al dreptăŃii, care fireşte, are o nuanŃă etică.

Cu aceste argumente, Petre Andrei este de părere că se
poate înlătura contradicŃia ce pare să existe între valorile juridice
şi cele etice, considerând dreptul ca "gra

Referitor la heteronomia valorilor juridice, faŃă de
autonomia celor morale, Andrei arată, totuşi, că în ultimă
instanŃă valorile juridice derivă din cele culturale-etice şi tind
spre desăvârşirea personalităŃii umane, pentru crearea valorilor
culturale. Subliniind iarăşi caracterul social al valorilor juridice,
filosoful afirmă că ele sunt emanaŃia voinŃei legiuitorului, al
cărui scop ultim este realizarea valorii culturale, prin maxima
dezvoltare a personalităŃii umane. Acesta susŃine ideea că
dreptul este relativ întrucât este subordonat postulatelor culturii.
De aici însă nu se poate concluziona că valorile juridice se
confundă cu cele culturale.

Valorile culturale reprezintă totalitatea valorilor morale,
religioase, juridice etc., în timp ce legile juridice au un conŃinut
specific de cultură şi tind spre cultură. Ele pun în lumină
influenŃa reciprocă dintre drept şi cultură.

Dat fiind caracterul social al valorilor juridice, procesul de
cunoaştere a acestora constă î găsirea culturii ca măsură a
valorii juridice, în cercetarea raportului dintre valoarea juridică
şi faptele juridice". La rândul său, "procesul de valorificare
constă în stabilirea valorii dreptului pozitiv al legilor, care vor să
desăvârşească, să concretizeze valoarea de drept în realitate, să
ordoneze scopurile vieŃii umane". Aşadar, obiectul valorizării
este reuşita dreptului pozitiv, care înseamnă aplicarea "valorii-
juste".

Măsura de apreciere a legilor este valorizarea culturală,
spune Petre Andrei, conturând tot mai clar orizontul concepŃiei
sale, axiologice fundată pe valoarea culturală supremă,
personalitatea creatoare. Legile reuşesc sau nu, în măsura în care
ating ori au scopul lor, dând anumite directive funcŃiunii
realităŃii sociale.

re indivizi. "

.

-

, iar moralitatea ca unul intern.
Dreptul este impus de un legislator, pe când moralitatea

de

Valorile etice pot accentua sau
, sau

dul cel mai inferior de
moralitate".

n "

Pentru fiecare individ izolat nu poate
exista drept-nedrept, argumentează Petre Andrei; de îndată însă ce el
intră în raporturi cu alŃi indivizi, se naşte ideea dreptului"

în etica individualistă

valoarea juridică are elemente sociale chiar în alcătuirea Ea
se naşte în societate şi există pentru societate.

sa

regulativ extern

momentul subiectiv

momentul obiectiv

fondul principal al culturii române
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tăcerea călăului

Călăul putea să plutească

Să plutească pe ape
Iar eu ştiam că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care pluteşte pe ape
Cu hainele-i roşii cu ochii lui gri
Ştiam că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care pluteşte pe ape

Iar apele nopŃii secau peste zi

Călăul putea chiar să

Răstignit în mister
Se-nălŃase-ntr-o zi

Călăul putea
Chiar să zboare prin aer
Şi pe ape plutea
Aşa cum numai duhul pluteşte pe ape
Întrupat într-o singură stea

Ştiam de pe-atunci că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care
Ca pasărea morŃii-nvăŃat-a să zboare
Cu hainele-i roşii cu ochii lui gri
Ştiam că-ntr-o zi,

Călăul
Ca pasărea morŃii-nvăŃat-a să zboare

Iar aripa nopŃii spre cer fîlfîi.

Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
Ca să-şi ferească

Ca să-şi apere ochii

N-a purtat niciodată ochelari
Şi nu m-a văzut
Cînd i-am făcut semn
Că vreau să-l urmez;
Să-l urmez în oglinzile somnului
Smerit şi uluit şi mîntuit
Ca unul din ucenicii săi.

s Hristos n-a intrat niciodată

Pe ape
Cum doar gîndul mai poate pluti
Cum doar Iisus putea

Dar el nu mi-a spus, nu mi-a spus :
„Sunt aproape!”

zboare
Prin aer
Cum numai cuvîntul mai poate zbura
Cum numai Iisus

În adîncuri de cer.

Dar el nu mi-a spus, nu mi-a spus :
„Sunt aproape!”

Iar noaptea seca în al apelor vaier

Într-o zi va veni
cel care

Dar el nu mi-a spus :
„Fii gata, fii gata!
E semn de plecare!”

Privirea
De neant,

De nisipurile pustiului;

În casa mea, Iisu

orbire
prietenului Adi Cristi
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Ca să-mi ceară găzduire
Pentru o noapte măcar;
N-a intrat niciodată
Să-l ospătez
Şi să-i întind cupa
Din care să-şi bea răstignirea pînă la fund.

Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
Poate ar fi văzut,
- Dacă ar fi purt

Strada poeŃilor
Săracă, pustie, necunoscută...
Strada poeŃilor
Cu mărăcini înspinaŃi

Strada poeŃilor
Cu salcîmi înfloriŃi chiar şi iarna;
Ar fi putut să vadă

Pe terasa veşniciei

Şi mai ales în fiece noapte
Mi-ar fi văzut gîndurile
Noptatice, pătimaşe, pustiitoare.
Dar Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
N-a ştiut, sărmanul,
Că vederea slăbeşte cu vremea
Aşa cum iubirea slăbeşte cu vremea
Aşa cum credinŃa slăbeşte cu vremea.
Iisus Hristos nu m-a văzut niciodată,
Iar eu nu am putut să-l iau niciodată de mînă
Şi să-i spun :
„Urmează-mă, Doamne, în împărăŃia mea!

În împărăŃia mea

Din nefiinŃă şi Cuvînt
Desprinsă-n noaptea sumbră,
Cînd poposeşte pe pămînt

Doar raza n-are umbră;

Doar raza şi cu Dumnezeu
Şi moartea care bate

N-au umbră, nici păcate.

Pierduta rază-n infinit
e-o seamă...

Nu mă chema, căci am plătit
Nefericirii vamă.

O ştiu, te întorci
Aşa cum te întorci dintr-o catedrală

Tăcut

Hrentuit de oboseală,
Cu ochii încercănaŃi,
Cu fruntea scăldată
Dar strivit de păcate;

O ştiu, te întorci
Aşa cum te întorci de la cumpărături :

De tot ceea ce Ńi-a oferit
Veşnicia:

Rugăciuni,

Şi pomeni;

O ştiu, te întorci
Aşa cum te întorci dintr-o vacanŃă
Petrecută la Ńară :
PuŃin mai bătrîn
Sătul de a fi umblat
Printr-o prea lungă
Veşnicie

Nenumăratelor rădăcini

at -
Casa mea cu ziduri de închisoare,

Din coroana sa;

(de ar fi purtat ochelari)
Cîinii prietenului meu
Cu care stau la sfat

În fiece zi

Care nu e în lumea aceasta!”

În tîmpla somnului mereu

Cu umbra e d

Din moarte,

În ruine :

Chiar gînditor,

în mir

Din moarte,

Cu mîinile pline

Lacrimi,

Slujbe

Din moarte,

Preaplin de sevele

neîntrupare

întoarcerea din moarte

Ce domnesc sub pămînt
Şi-şi împletesc destinele
În Ńărînă;

O ştiu, te întorci
Aşa cum te întorci din vis

Pe buzele ce poartă

„De ce m-ai împovărat,

Cu neputinŃa Ta,
Cu umilinŃele Tale

Cu propria-łi cruce?”

O ştiu, te întorci,

Aşa cum prizonierii de război
isipiŃi

Se întorc sleiŃi
Purtînd în raniŃele jerpelite
Rănile,
DecoraŃiile,
Camarazii căzuŃi la datorie
Pe cîmpul de luptă;

O ştiu, te întorci

Într-o bună zi
Să îi baŃi iarăşi în uşă...

O ştiu, t
Numai dacă îŃi face semn

dă semn de plecare!

e cumpăna nopŃii

Să mergem cu toŃii
ă mergem cu toŃii
ebunii şi clovnii şi hoŃii

Pier drumuri hoinare sub streaşina roŃii

Altarul îi este luminii răsplata

Se năruie ziduri

Voi şti să pun cortul

corăbii b

corăbii barbare-s pe Rio de Plata

În golfuri bătrîne
învăŃa-vor să vină
corăbii fantomă cu punŃi de rugină

ape lumina-i cortină

Altarul îi este luminii răsplata

Eu îŃi simŃeam chemarea pe sub rochii
Şi Dumnezeu mi se părea impur.

Din moarte,

Cu veninul
Infinitului
Pe buze -

Obsedanta întrebare :

Doamne,

Cu patimile Tale,

Din moarte,

Te întorci sleit

R
În largul Siberiei

Din moarte,

Numai pentru ca

Din moarte,
e întorci

Cuvîntul...

Fii gata, fii gata
e clipa cea mare

un înger noptatec

Fii gata, fii gata

pe Rio de Plata.

,
s
n , sperjurii !

,
trec rîuri de umbre pe Rio de Plata

hotarele cad...

în Valea de Jad?

E ora, e clipa
fii gata, fii gata

arbare pe Rio de Plata
jertfesc velatura
ca zborul aripa
fii gata, fii gata
e ora, e clipa

pe cerul de iad, spre apus fulgerat-a

pe scena de

Trec rîuri de umbre pe Rio de Plata

Erau livezi cît cuprindeai cu ochii
Desfrîu de fructe ne pîndea în jur

nălucire

pîrg

Valeriu STANCU

(n. 27 august 1950)
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łesute din rane şi raze de lună.
Trec sănii, iubito, prin inima mea...

Trec sănii, iubito, prin inima mea,
Te poartă cu ele-n adîncul departe
Ni-e clipa duşmană şi iarna e grea

Trec sănii, iubito, prin

Castelul negru sugruma văzduhul :
Creneluri, turnuri şi
Părea că ziua trage să-şi dea duhul
Şi umbre se-ntindeau peste poteci

Caleaşca sorŃii o pornise-n lume
Avea pe uşi încoronat blazon
Ştiam de mult că într-o zi anume
Nu va mai sta s-aştepte la peron,

Că prea muşcau trăpaşii din zăbale
Şi di
Pămîntu-ntreg li se-aşternea în cale
Cu al plecării chemător parfum,

Purtîndu-şi caii printre acareturi
Ieşi pe poarta sumbrului castel...

şca şi purta cu sine
(Învolburînd sub roŃi pustietăŃi)
Smaralde, briliante şi rubine
Spre-a te peŃi prin marile cetăŃi

Şi bidiviii, negri ca păcatul,
Zvîcnind pe şleauri măsurate-n trap,
Robeau pămîntu-n lungu-i şi de-a latul
Şi le curgea sudoarea sub val

- Muşcînd cu bici de plumb din armăsari -

Şi aştepta în cale să-i răsari

Trecea caleaşca, vremilor nălucă,

Mînată de nestinsu-i dor de ducă
Se lăfăia-nlăuntru

Sub roŃi călcat-a orice colŃ de lume
În căutarea veşnicului ieri
Trecea caleaşca, armăsari în spume
O tot purtau spre-un tainic nicăieri

Vecii mureau cum moare-o biată clipă,
Cădeau imperii, se stingeau eroi
Caleaşca sorŃii ce plecase-n pripă

u-şi mai aflase drumul înapoi,

Ci rătăcea prin locuri fără nume
Purtînd pe uşi blazonu-ncoronat;
Trecea caleaşca, armăsari în spume
O-nstrăinau de fostul ei palat

Castelu-mbătrînea sub steaua vremii
Se ruina sub propriul asfinŃit

i şi boemii
L-au apărat, l-au plîns, l-au părăsit...

Nu mai trecea caleaşca spre niciunde
Îmbătrînit-au vizitiu şi cai
În turnul unde nimeni nu pătrunde
Surîzătoare tu o aşteptai

Şi-ntr-un tîrziu, cînd dorurile toate
S-au stins în depărtări fără hotar
Caleaşca mea cu steme-ncoronate
Află din nou castelul solitar

Şi-ntr-un tîrziu, cînd dorurile toate
S-au stins pe drumuri fără de-mpliniri
Strălucitoare rază în cetate
O aşteptai lumina-Ńi să-i răsfiri

Erai frumoasă ca o Dumnezee

Erai statuie, umbră şi femeie

O mare de vise acum ne desparte!
inima mea...

donjoane reci;

n copite scînteiau a drum

Iar vizitiul, mîndru, în fireturi,
Cu trupul zvelt – un paj cam tinerel –

Trecea calea

trap

Iar vizitiul, Doamne, vizitiul

Îndoliase lumilor pustiul

Pe perne moi, cuprinse-n catifea

umbra mea

N

Curtenii, regii, clovni

Cum nici un zeu nu ar putea crea

baladă

Erai, ispitoareo, Moartea mea!

Profesoara -
c
r
n
r
decolteul alb al rochiei

s aprins al centurii -

n
Immanuel Kant

discipolii ei o sorbeau din ochi

prin paturile lor
d
e
m
decît o indecent

a
toate,
s
pe care mi-l strecurase într-un caiet :
„Te iubesc.

!”

i în pauza care a urmat
a

,
d
n
Gabriel Garcia Marquez
î , mai tîrziu, mult mai tîrziu,

- în Mexic -

Alvaro Mutis.

La ore nu m-am mai întors,
c

soneria
.

iar eu n-am devenit agnostic,
dar am aflat atunci

sunt ,
sunt ...

colind

Patru cai pe dalbe mese
Patru cai

Drum spre rai

Patru cai

Evantai

Patru cai sabie vie
Patru cai
Rotitoare herghelie
De cobai

Patru cai

Patru cai reflex morminte
Patru cai
Harul din potire minte

Patru cai dormind pe ape
Patru cai

Haide-hai...

relative
doar iluzii

Alicant de sori se Ńese

Patru cai colindă-n salbă

Ceara gîndurilor albă

Patru cai leagăn de rouă

Sarafan de lună nouă
SorŃii strai

Fără grai

Steaua lacrimii să-ngroape

o indecentă fantasmă

u sîni halucinanŃi,
ăzvrătiŃi,
ăvalnici,
evărsaŃi generos din

şi cu o talie de viaspă
ubliniată de roşul

e vorbea cu patimă despre

şi despre adevărurile lumii...

şi-şi doreau s-o tăvălească amarnic

e bărbaŃi în devenire
u îmi priveam o colegă
ai frumoasă

ă fantasmă
şi gîndeam că
devărurile lumii,

e strînseseră în bileŃelul ei,

Dragostea noastră nu se va sfîrşi niciodată
Dintr-o dată a sunat de recreaŃie
ş
m trăit cu adevărat

eşi pe atunci
ici nu auzisem măcar de

n casa căruia

aveam să-mi petrec o fabuloasă
după-amiază de toamnă
împreună cu bunul meu prieten

ăci băieŃii au blocat
cu bucăŃele de chibrituri

care ne dădea adunarea

Nu peste multă vreme
Profesoara a murit obeză,
fata s-a măritat imediat după terminarea şcolii,

că toate adevărurile lumii

Cien años de soledad

Erau livezi. Ce fructe-aromitoare

Erau livezi - ce dulce risipire! -,
Iar noi eram rodirilor gropari

i

Fugeam de lume prin livezi edene
Desfrîu de fructe ne pîndea în jur

Se afundau ca talpa în condur

Noian de fructe strînse pe tipsie

Chiar fructul ars de ultimul

De-arome, de lumine, de culori.

Un voal de plumb,

O fe

Un strai de zale,
Un balsam,
O liturghie

-
E clipa de plecare -

A zori de zi,
A iad,

!

a devreme

O mare de vise acum ne desparte!

E noapte
Doar visele-mi caii le iau sub copite

i cîntec de stea

Din cer părea că se coboară-n noi
Şi sclavi înlănŃuiŃi pîn' la picioare
Le adunau să nu se piardă-n ploi...

Mă îmbătai cu glezna ta subŃire
Şi cu parfumul sfîrcurilor tar

În ochii tăi, rănite cosînzene

Eu te sorbeam zăbavnică otravă
În marea nopŃii tale cufundat
Cînd ne-au sosit rodirile pe-o tavă
Fildeşuită-n aur preacurat

ÎncătuşaŃii servi ne-au oferit
Dar între ele trebuia să fie
Doar unul singur fructul otrăvit

Iar braŃul fin, întins cu voluptate,
O clipă doar păru c-a ezitat
Şi mîna ta ales-a dintre toate

păcat.

Erau livezi – nebună simfonie

Tu ai murit trăind cu lăcomie
Cînd eu abia te învăŃam să mori...

Eu am să plec
Şi pentru ochi străini
Ce va rămîne din iubirea noastră :

O rugă,
reastră

Deschisă spre altarul la care te închini?

Eu am să plec neîntrupat, deodată,
Ca vîntul care a uitat să bată...

Eu am să plec
Şi pentru cei rămaşi
Robia noastră ce-ar putea să fie :

Rănită ca-n nisipuri urmele de paşi?

Eu am să plec, rostirea mi-e păgînă
Şi mi-e otravă apa din fîntînă...

Eu am să plec

Cocoşii nopŃii chiar au trîmbiŃat

A lepădare
De pătimirea celui alungat

Eu am să plec, venit-am pre
La cina cea de taină nu-i nimeni să mă cheme...

Trec sănii, iubito, prin inima mea,
Te poartă cu ele-n adîncul departe
E noapte tîrzie şi iarna e grea

Trec sănii, iubito, prin inima mea...

tîrzie şi ranele dor

Zăpada se tulbură-n trecerea lor
Şi sîngeră luna în zări troienite.

E noapte tîrzie şi ranele dor...

Trec sănii, iubito, prin inima mea,
Stingher zurgălăii în tîmplă-mi răsună
Zvonind a colinde ş

risipire

robie

Urmează-mă, Doamne, în împărăŃia mea!
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Ilustrarea vizuală a operei dramatice vine prin
decor, costum şi însemna în
teatrul grec masca actorului, rolul acestuia, actorul
însuşi, ca,  apoi,  ieşind din incinta teatrului, se
generalizează, extinzîndu-se asupra fiinŃei umane.
Evident,  ne vine în minte  persoana, şi conceptul care o
defineşte,  dar de ce  gîndul ne duce la Persephona sau
Persus? Poate, pentru că sună adînc, mistic, misterios,
sau,   poate că,  însăşi persoana, să fie expresia,  subtil
lin vistică şi hermeneutică,  a devenirii unor zeităŃi. Se
ştie că romanii au preluat  masca teatrală de la etrusci, şi
însemna mască de

personaj în scenă. Era şi un sens , cu
referinŃă la rolul social îndeplinit în teatru sau în viaŃă
de către ins. Al treilea sens  face referire la actorul
însuşi, la individualitatea fizică şi psihică a celui care
joacă rolul, iar  un al patrulea sens, adaugă conceptului
de persoană atribute valorice, calităŃi ale omului, în
mediul  social. O, cum ne cuprinde viciul alunecării spre
alte Ńinuturi de observăm că,   filosofic
şi psihologic, această ,  născută timid în spaŃiul
teat

În scenă,  aureolat de mit şi geniu, a intrat Eschil...
Persoana lui e lămuritoare pentru tragedie, vine de la
Salamina, de pe cîmpul de luptă, sau mai bine zis, de pe

vins colosul persan, el va fi
luptat şi la Maraton, şi va fi alergat, dimpreună cu
tînărul Pheidippides, pînă la Athena, pentru a anunŃa
victoria împotriva lui Darius, va fi strigat ,
şi-l va fi prins în braŃe pe cel ostenit, de datul victoriei şi
al morŃii... Cine ştie!  A scris, sigur nouăzeici de tragedii,
din care i s-au păstrat şapte, ce număr damnat,
Anaforeea,  în fruntea cărora stau şi
trilogia , singura pe care ne-a lăsat-o antichitatea.

originar din care s-a născut
tragedia, iar Eschil introduce un al doilea actor, şi
micşorează rolul corului, el scade lirismul şi pune accent
pe dalog şi pe  dramatismul operei.  Conflictele sunt
puternice, avînd la bază subiecte  concentarte şi simple,
unde eroii  se luptă cu destinul, manifestat prin
intermediul zeilor. este  istoria morŃii unui
im riu şi totodată a unei civilizaŃii, prea mîndru de
sine, sfidînd dumnezeirea. Şi refuzînd dreptul la
existenŃă al  celor asemenea lui, omul  se autocondamnă
la pieire... Ce-ar fi fost lumea fără victoria de la

, ce dureroasă interogaŃie, iar răspunsul ni-l
oferă ipotetic timpul, uneori sărăcit de vanitate, alteotri
îmbogăŃit de înŃelepciune şi eroism. Salamina a frînt
aripile nefaste ale unui vultur venit din răsărit, şi-a dat
Europei şansa de a-şi manifesta geniul, pentru că a
urmat acel secol de victorie a spiritului contra
ignoranŃei mitice. A fost să fie Temistocle,  care  are
intuiŃia războiului, şi-i convinge pe ateni să se
pregătească de luptă. O victorie împotriva lui Darius era
prea puŃin.  Herodot ne încîntă în istoria sa,  că acest
Temistocle era un bărbat,  care avea semnele
ale geniului, şi că era cel mai bun profet al viitorului...
Precum oracolul de la Delphi, care-i avertizează pe
leneşii ateniei:

!  Temistocle abandonează
Athena, şi-şi evacuează poporul pe insula Salamina,
spartanii îl sacrifică pe eroul Leonidas la Termopile,
inutil, apoi vin dispute, viclenii, şi unitatea...  O
încleştare de proporŃii, cele două flote încetează
manevrele şi  sutele de galere se unesc într-o platformă
uriaşă, pe care soldaŃii luptă corp la corp.  Temistocle
face o breşă între  navele feniciene, şi soarta bătăliei se
dă aici: hopliŃii athenieini împotriva marinarilor
fenicieni!...  Minunat, imaginile se succed în fantasmă,
navele  fenicciene încearcă să se retragă, dar sunt lovite
în flanc de o escadră de treizeci de galere egeene
ascunsă în golful Ambelaki. Efectul este teribil,
triremele persane sunt cuprinse de panică, grecii aruncă
echipajele persilor peste bord, insula Psytaleia ocupată
de perşi, este atacată de Aristide, şi înfrîngerea perşilor
se transformă în dezastru...  La Salamina luptă Eschil, şi
iată-l notînd în memorie teribila luptă, şi spaŃializînd-o,
şi aducînd-o în scenă, şi  o, e aici regina mamă, şi zeii, şi
Xerxes, abandonat de curaj şi dorinŃă...

, colindă corul,
igă regele, şi părăseşte scena, urmat de cor.

Nenorocită cetatea, imperiul căzut, dar ceea cea înflorit
şi rodit  trebuie să moară, pentru a se înălŃa din belşugul
enzimelor alte plante. Peste alt secol, Macedon, marele
va călca răsăritul, pînă în I

Trecem pîlnia  Corintului, o tăietură rea în inima
pietrei, ochii prind marea, şi Salamina niciunde, doar
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NenorociŃilor, de ce staŃi aici? ZburaŃi,
zburaŃi la hotarele creaŃiei

Durerile cutreieră
cetatea morŃii tînguiŃi-i, şi tînguiŃi şi

povară

într-o alunecare de piatră, templul lui Apollo, cu o
înclinare spre afrodite, şi  teatrul, şi, aici, desigur,
teatrul, un motiv de civilizaŃie...  Cînd vom ajunge la
Micene,  vom înŃelege de ce Eschil , arată că nenorocirile
oamenilor nu sunt plănuite şi pricinuite de zei, ci de
nonvirtutea , lăcomia şi caracterul oamenilor.
Agamemnon este asasinat de către soŃia sa,
Clitemnestra, iar crima este pedepsită de către Oreste şi
sora sa Electra... Destinul implacabil sucombă, şi omul
trebuie să dea socoteală în faŃa justiŃiei... E aici o altefel
de , fatalitatea există pretutindeni, dar insul
uman răspunde pentru faptele sale, omul are slăbicuni,
şi este conştient de nimicnicia sa... Nu doar masca, ci şi
sentimentele profunde şi impulsurile iraŃionale pe care
oamenii le simt trăind în suferinŃă. Persona este
complexă, tragic de complexă.

Să-l credem pe Aristotel care spune că
stîrneşte frica şi mila, dar care săvîrşesc , adică
purificarea sufletului prin intermediul operei...
Personajele sunt angajate în luptă cu destinul potrivnic,
cu ordinea existentă a lumii. sau cu propriile
sentimente, conflictul soluŃionîndu-se cu moartea
eroului sau cu  înfrîngerea sa... deşi mor , persoanjele
lasă în urmă ideea adevărului pentru care se sacrifică,
ies din individualitate şi e devin modele pentru semnei.

dezvoltă
dialogul şi dă importanŃă decorului şi costumelor... Cel
ce s-a născut la Colonos, primeşte o bună educaŃie, este
iniŃiat în teoria şi practicca muzicală, în practicarea
dansului şi călăriei, şi  însărcinat de compatrioŃi, ca la
şaisprezece ani  să conducă pe tineri, în celebrarea,  prin
cîntări şi jocuri,  a aniversării luptei de la Salamina. Iată-
l şi pe el în teatrul lui Dyonisos, alături de Eschil şi
Euripide, şi atras de tragedie, obŃine premiul   cel mare ,
cucerind auditoriul rafinat al Athenei. Alte 23 de victorii
literare  îi vor încununa fruntea, iar moartea îl va
întoarce în pămîntul natal, cinstit fiind de
contemporani... A fost alături de Pericle... A fost om de
stat... A fost preot... A înfiinŃat scoală de literatură... A
complotat împotriva statului democratic... A fost
trezorier şi diplomat... A primt lauri...  Licurg i-a turnat
o statuie de bronz... A murit... L-a creat pe Oedip...
Recrează mereu tragicul, unde  personajele mor,
idealurile se sting, şi  valorile  se îmbogăŃesc , prin
dăinuire şi forŃă estetică.  Nu-i adevărat că tragicul se
asociază cu dionisiacu desigur,
cele două forŃe artis ce  se complinesc, dar tragicul este
aproape de apolinic, care exprimă calmul şi liniştea
eroului, cu hybrisul, adică orgoliul, lipsa  de măsură,
dar şi cu moira, destinul, şi cu sublimul, adică înălŃarea,
în sens de depăşire a finitudinii.

Dezlegarea enigmei morŃii lui Laios, şi împlinirea
destinului lui

u a afla adevărul, în timp ce Teba
suferă de ciumă. El aruncă blestem asupra ucigaşului,
pe care îl sorteşte să fie urmăruit toată viaŃa de păcatul
săvărşit. Adevărul  aflat prăbuşirea eroului, cel pe
care-l omorîse cu ani în urmă fusese chiar tatăl său, iar
Iocasta, regina cu care s-a căsătorit, este chiar mama sa.
Un slujitor aduce vestea că soŃia sa s-a spînzurat, acelaşi
slujitor înştiinŃează că Oedip, la aflarea veştii, şi-a scos
ochii cu un ac pentru a-şi ispăşi pedeapsa.  Nu vrea să
moară, pentru că nu suportă gîndul că-şi poate întîlni şi
vedea părinŃii pe lumea cealaltă... SuferinŃa continuă.
Bătrîn şi orb soseşte la Colonos, condus de fiica sa
Antigona, acolo este respins de cetate, şi povesteşe
bătrînilor originea sa blestemată... Război în familie,
între Polinike şi Eteocle, fii săi,  pentru tron, ... apare
Teseu care îi acordă lui Oedip găzduire în Ńara sa. Nu
moare de moarte naturală, ci un zeu l-a răpit, sau
pămîntul s-a deschis pentru a-l primi şi a-l elibera de
toate suferinŃele... Fan

Acum apare în agora filosoful
scenei, adică Euripide.  SimŃim că
teatrul lui Dyonisos e liber, şi în

intră
, psihologia

feminină
le fatalităŃii oarbe, ci

purtătoare de pasiuni, şi
sentimente ... Se stinge Eschil,
debutează Euripide, şi teatrul
continuă să nască sacralitate...

inxului, şopteşte
Anaforeea, doar Oedip, arată că
este un alt fel de erou, unul al
inteligenŃei subtile, nu al forŃei
fizice. El salvează cetatea, găsind
răspunsul.  Tragicul existenŃei sale,
este plin  de um

ine, dar va salva
demnitatea umană. Cetatea.
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anitate, el se va
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Despre lucrurile prime (19)

Persona
Vasile POPA HOMICEANU

fascinaŃia lecturii
Metafore ale omenescului
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o carte a sincerităŃii e Ńiei exprimate pe suportul unei
sensibilităŃi deosebite, a unei stări lirice adormite

aginile scrise cândva şi date uitării, apoi trezite la viaŃă.
Mihai LiŃu Munteanu îşi iese din sfiala proverbială,
acum are curajul de a aduna toate melancoliile şi
nostalgiile caracteristice anotimpurilor trăite într-o
asumare poetică mişcătoare, uneori vibrant-patetică.
După un ocol lung cât o viaŃă petrecută printre cărŃi dar
şi prin studii de certă valoare se opreşte la genul la care
probabil visează de mult şi prin care îşi poate mărturisi
mult mai bine sentimentele impregnate adânc în
memorie. Ca la mulŃi alŃi poeŃi, şi la Mihai LiŃu
Munteanu, iubirea îmbracă multiple infăŃişări, cum atent
observă Vasile Filip în prefaŃa volumului. ExperienŃele
realist- aliste intrate armonios în combinaŃie cu
trăirile interioare dau explicaŃia acestor „ipostaze” ale
sentimentului gingaş-metafizic al dragostei: „Bat
mugurii a frunză verde,/ Tu zici că primăvara vine!/
Iubito, primăvara e în mine/ Şi nu în frunza care se va
pierde” sau „Ai apărut din neant copilă,/ Din ziua-n
care te-am zărit/ Eu am întors a vieŃii filă,/ O pagină
spre infinit”, sau „Iubesc pământul, dar mi-e drag şi
cerul”. Trecute prin cugetări filosofice, iubirea vieŃii dar
şi puterea de a accepta neantul se îndepărtează de
spaimele vizibile şi invizibile ale omului, de acele
obstacole existenŃiale care invocă tristeŃea, suferinŃa,
angoasa: „Acum ne despărŃim, dar nu de stea,/ Şi
călăuza noastră-n viaŃa viitoare;/ E jurământul că vom
privi spre ea,/ În fiecare seară-n semn de adorare!”

ascultă parcă o muzică tainică ce-l poartă
departe, pe tărâmuri magice. Există o enigmă, fără
îndoială, în această muzică, din moment ce ea are darul
vibraŃiilor misterioase şi pe undele cărora planează
sufletul spre un undeva indefinit. O stare indescriptibilă,
ceva de genul razei purtătoare spre inălŃimi, îl cuprinde
şi uită de el şi uită de totul. Unde este? Nici el nu ştie,
pentru că vigoarea ochilor s-a ofilit, iar obscurul ia locul
luminii. Atunci, dialogul cu sine ia forma versului
născut din amintiri tulburătoare pentru a trece de utopie
şi de bariera timpului necruŃător. „Publicate foarte
târziu, dar scrise pe parcursul unei vieŃi de om, de peste
o jumătate de secol, imaginile şi ideile poetice îşi
păstrează lirismul proaspăt din poetului”,
spune Constantin MănuŃă. Zodia aceasta e aidoma
s nzaŃiei trecerii clipei, e ca un gol lăsat în orizontul
amurgului ceŃos. Dar e golul care se cere umplut: „Dacă
vrei să fii poet,/ Nu cânta pe mal de ape;/ Luna prinde-
o la pătrar,/ Căci în tolba ta încape!/ E o seceră de
vânturi,/ Păsări trec mereu aproape;/ Nu poŃi prinde
printre cânturi,/ Tot ce-i dor ascuns în pl oape.../ Nu
visa la alte soarte,/ Luna-i reflexivă-n ape;/ De poetu-i
unic frate

Dacă unele elemente rămân în memorie, atunci
nucleul de gânduri şi întâmplări, pierdut pe undeva prin
zonele ascunse ale eului nostru, este oricând gata să
evadeze şi să iasă la suprafaŃă. S-a intâmplat la Mihai
LiŃu Munteanu, s-a întâmplat pe calea liricii, natural şi
sincer, ceea ce este echivalent cu jertfirea părŃii oferite
semenilor lui. Îşi înnobilează viaŃa în măsura în care ştie
să se înconjoare cu gânduri frumoase şi cu amintiri de
neuitat. Versurile sale au ceva din starea de graŃie a
trăirii sub semnul echilibrului şi al emoŃiei curate, o
stare opusă ost ntaŃiei, frivolului, indecenŃei şi
inf ării. Sunt metafore ale omenescului, cu mâhniri,
melancolii şi scepticism, da şi cu credinŃa că viaŃa
trebuie pri ită cum e, în toată complexitatea şi
dramatismul ei.

odia tinereŃii
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Pentru subiecŃi, persoane, pentru cei care nu şi-au
făcut credinŃa, credinŃele - prin negustorie - religie
(cum se ştie: obligatoriu „universală”), a merge ca
nenegustori la piaŃa de schimb presupune a te arunca
pe un câmp de bătaie unde cu siguranŃă vei fi
măcelărit.

Vrând să fie instituŃie a tuturor instituŃiilor - a
tuturor inşilor - , religia nu are loc propriu; nu locuieşte
locul lăuntric timpului (reflexiv), ea nu locuieşte timpul
trăit, al credinŃei. De multe ori se dovedeşte a fi acea
utopie violentă, însuşi calapodul, modelul artificial al
instituŃiei absolutiste - de felul dictaturii unu-insului,
dictatură clasică (având în frunte un despot, satrap,
monarh, preşedinte), sau de felul dictaturii multiplu-
insului, dictatură recentă (comunism, fascism, terorism
religios ori materialist-pragmatic). În corpusul lumii,
religia de fapt nu reuşeşte să fie un sistem (de felul
celui politic-social), ci un regim (de dictatură), pentru
că ea se vrea totodată şi credinŃă. Fără de fireasca
înŃelegere a „celuilalt”, religia se foloseşte de limba
care dictează; pentru oficiali şi conducători îşi ascute
limba execuŃiei şi excluderii, excomunicării, pentru
semenii de rând uzează până la abuz de limba imitării
sufocante pe calapodul nimicului, limbă a limitării şi
nimicniciei, a autonimicirii. Priveliştea preferată, de
marcă, a instituŃiei cu veleităŃi dictatoriale,
concentraŃionar-globalizatoare: insularizarea în neant a
insului.

Tăioasă, devine instrumentul favorit
al democraŃiei care practică în mileniul III ceea ce
numim noua „tabularasare”. Propriu-zis, dintotdeauna
pe negustori negarea iar nu afirmarea persoanei,
patriei, planetei-globului i-a interesat; cu zeloase
deprinderi de mercenari, ei au slujit şi slujesc pe orice
mecena ce însuşi se dă drept cuprinderea-întruparea
religioasă de felul globalizării şi universalizării. Prin
orice - mai mult sau mai puŃin ortodoxe - mijloace,
negustorii folosesc ca supremă strategie negarea care
afirmă; în măsura în care negarea scade preŃurile
„celorlalŃi”, îi neagă, în aceeaşi măsură ea, negarea,
urcă preŃurile negustorilor, îi afirmă, spre a lua de piaŃă
mult mai ieftin. Sagace, negustorii urmăresc negarea
care adună, care scrupulos pentru ei face suma, fără de
fapt să-i pună în situaŃia dramatică să-şi asume ceva.

Prin extensie, piaŃa de schimb devine
obalizare. PiaŃa de schimb e corolarul

instrumentelor - al tehnologiei, prelungirilor de tot
felul, inclusiv ideologice - prin care, din cunoaştere-
credinŃă, să obŃii bunurile, însăşi realitatea care odată
cu timpul a şi dispărut, a dispărut deja (au rămas
cuvintele, cunoaşterea propriu-zisă). Însă dincolo de
orice competiŃie, demersul în cauză - ce se produce pe
piaŃa de schimb - e unul revendicativ, revanşard,
invidios chiar. „Cunoaşterea tehnologic-ideologică,
religioasă” e apăsat invidioasă, e fără uimire şi fără
milă, e deopotrivă neuimirea şi nemila faŃă de semen.
Individul invidios, spoit cu pojghiŃa subŃire de
civilizaŃie a pieŃei, devine ins fără nume, devine număr
de inventar: un instrument, de felul obiecŃilor (obiect şi
deopotrivă subiect, marfă). Or piaŃa de schimb, această
capodoperă a instrumentelor - a prelungirilor
tehnologice şi ideologice de tot felul, supremă instituŃie
globalizatoare -, se află în mâinile rapace ale
negustorilor-politici, ale celor ce practică, sub masca
democraŃiei, regimul-sistem al dictaturii, al dictatului şi
urii, al competiŃiei compromisurilor.

Aici trebuie să precizăm: globalizarea înseamnă,
totodată, tabularasarea persoanei, patriei, planetei-
globului şi, totodată, crearea condiŃiilor pentru prăsirea
întru stăpânir : negustorii, cei
care - fără de loc propriu fiind, de fapt cu loc fără de
loc, precum piaŃa de schimb, fantă în real a utopiei -
deja locuiesc (cu acte şi drepturi în regulă, cu statut de
judecători) însăşi globalizarea (iar nu pers

În fapt, tăişul neantizant al pieŃei insularizează,
până la disperare, omul, până la evaporare-volatilizare,
până la explozie: teribilă, ucigaş-sinucigaşă, violenŃă.
Cu devastatoare putere, schimbul ce se produce pe
piaŃă (zi de zi, clipă de clipă) îl smulge pe om din
timpul constitutiv-reflexiv, cu loc lăuntric, din sistemul
lui propriu, şi-l aruncă, neantizându-l, în timpul
exclusivist-succesiv în regimul-sistem pragmatic.

Nu o dată ni s-a amintit de cei care ucid sufletul,
care până la sânge ne taie lumina, până la sânge, aerul
de răsuflat. Acum îi vedem. Tăişul schimbului absolut,
al „noului cu orice preŃ” - nou râvnit şi obŃinut cu
preŃul omului -, din omul viu taie locul lui propriu,

piaŃa de schimb

tabula rasa

rase umane

model pentru gl

e a unei noi

oana, patria,
planeta-globul).

lăuntric, constitutiva lui oglindă, astfel încât pe el
însuşi omul să nu mai vadă, din sine şi din început -
„din” întreg - să nu mai pulseze, reflexiv, pentru sine,
şi-aceasta tocmai spre a nu-şi mai fi sieşi asemenea: vie,
luminată . Aprig şi orchestrat, se
urmăreşte ca omul astfel să devină un nimeni, :
cel provenit din nimic (care nu poate fi el însuşi, din el
însuşi, adică „din” întreg, care e neînstare să
circumscrie în el asemănarea de cer şi de pământ, să
experimenteze forma de aură, starea de-a fi fără urmă
de ură).

De reŃinut: nimicul nu se face sieşi asemnea, nu se
face „este”. Nimicul nu are o anume menire - pentru el
nefiind nici primire, nici primenire - a asemănării prin
conştientă, adeseori şi tragică, asumare. În fel şi chip s-
a pus, totuşi, problema dacă se poate vorbi, pentru om,
de vreo menire a nimicului: „nimicnicia”, a fi fiinŃă fără
cheag, fără de chip lăuntric, a fi fără de menirea de a fi
om drept supremă credinŃă; altfel spus: a fi nimeniul,
după chipul devastatoarei globalizări.

Însă, specific omului - subiect, persoană -,
se face sieşi asemenea, „este”; fiece om e

asemenea celorlalŃi şi totodată el însuşi, unic, adică
total diferit de ceilalŃi. A se vedea şi în sensul: în
măsura în care e asemenea celorlalŃi, el e deosebit de
sine, în acest caz socotindu-l pe fiecare „celălalt” drept
fiinŃă unică. Comunicarea şi comuniunea de la subiect
la subiect, de la fiinŃă unică la fiinŃă unică, se face în
virtutea „neasemănării care se face sieşi asemenea”
prin asumare, atât a celuilalt, cât şi a ta, atât de către
tine, cât şi, respectiv, de către celălalt. În acest caz, al
„neasemănarii care sieşi se face asemenea prin
asumare”, e menirea definitorie, e metafora omului de
a fi om: fiinŃă cu capacitatea de a găsi şi de a fi
asemănătorul în neasemănător, de a fi întregul, „din”
întreg, „din” sine.

” se pune în locul fără de loc al devastatoarei
globalizări ? „Nimeniul, nimeniii”. Depopularea de
subiecŃi a globului e contrabalansată de popularea cu
nimenii, negustorii. Aici, se impune să facem unele
precizări, dacă e vorba de un anume fenomen de
„tabularasare rasistă”, în fond naŃionalist-
negustorească.

Mai întâi: credinŃa devenită religie-ideologie
exclusivistă e şi autoexclusivistă, după cum, de
exemplu, poporul ales şi în general negustorii îşi
părăsesc, într-un fel sau altul, neamul-naŃiunea-patria,
după cum iarăşi, pentru a ucide, adeseori teroristul se
sinucide. În acest sens sinuciderea e o supralicitare -
prin răzbunare - a morŃii ca înviere, ca şi cum în ucigaş
se ridică la luptă, îşi fac dreptate (conform a ceea ce se
cheamă un slogan) morŃii, toŃi morŃii lui, ai
sinucigaşului. Pe piaŃa istoriei, la bursă, morŃii Ńin să-şi
facă pofta, dreptatea. Pe când îşi vor face şi uimirea, şi
mila ? Dacă credinŃa se ocupă de învierea vieŃii, religia
globalizatoare se ocupă, cu sistematică încrâncenare, de
învierea morŃii.

Se pune pe treabă un anume maniheism prost
înŃeles. Ireconciliant. Însă lucrurile se văd altfel din
perspeciva sfârşitului, prin plasarea subiectului la
sfârşitul lor, la sfârşitul lumii; într-un fel prin plasarea
subiectului „dincolo” de sfârşitul lumii, adică la
sfârşitul sfârşitului (două negaŃii dau o afirmaŃie, aici:
începutul), iată se percepe nu doar dinspre începutul-
prim lumea, ci ea, lumea, aici şi acum se percepe şi
deopotrivă începe şi dinspre sfârşit - lumea însăşi
lucrează un nou început. Cu nostalgică, consistentă
turnură, depăşind statutul unui indiferent-indolent-
invidios turist, subiectul realizează că nu numai
începutul, ci şi sfârşitul e creator. Infinit importantă
pentru noi e lecŃia întoarcerii, vegherii şi venirii în sine.

Buna-înŃelegere ne atrage atenŃia că prea adesea pe
piaŃă se practică făŃiş , a fi, a face
pe placul autorităŃii sfârşitului, a lucra -
instituŃionalizat - deja sfârşitul, cu obedienŃă. În acest
caz proba de demnitate se cheamă asumarea reflexiv-
reversibilă a sfârşitului, folosirea pieŃei de schimb doar
ca mijloc, iar nu drept scop pentru tine, pentru lume.

se întrec pe ele în a anunŃa
evenimentul evenimentelor: lumea a reînceput, dinspre
sfârşit. Desigur e greu să ne închipuim o lume formată
numai din judecători; o lume de sfârşit de lume: oricine
judecă pe oricine, prezentul e format din trecut şi din
tocmai-sfârşitul viitorului, astfel că trăim un sfârşit
prezent, continuu. Uluitor când-cum s-au întâmplat, se
întâmplă toate astea…

Pentru noi, trăitorii din aici-acum, iată că în fapt
judecătorii de lucru, oportuniştii sfârşitului din
prezent, ne sunt negustorii. Afaceriştii. La diurna
judecată de apoi a pieŃei de schimb, ei nu „fac” anume
ceva - un lucru, un bun anume cu valoare de
întrebuinŃare, căci lucrurile par a nu avea decât

-, tocmai spre a nu putea fi şi ei,
judecătorii, judecaŃi. Ei „afac”, conjugă verbul „a face”
la infinitiv. Practic, ei, negustorii, afac - a-fac (nu fac) -

se

nimeniul

Ce

oportunismu

primire şi primenire

neasemănarea

l sfârşitului

valoarea
de judecată, de judecare

„

Desigur, reclamele

cutare şi cutare lucruri, le neagă ontologic (în ce-i
priveşte, le scad preŃul) tocmai spre a le obŃine, a şi le
însuşi, poseda cu plăcere instituŃională (căci li se
cuvine, sunt astfel recunoscuŃi, regimul pentru ei
devine sistem) de la „ceilalŃi”, judecaŃii.

Pentru negustori, valoarea de judecare e valoare de
întrebuinŃare (a se vedea: valoarea de întrebuinŃare a
unui măr e de a fi mâncat, asigură omului anume
hrană, vitamine necesare). Ei nu iau lucrurile atât cât să
trăiască, să le consume, folosească pentru nevoile lor
proprii, nevoi de om în general, deci ei nu iau lucrurile
pentru valorile lor intrinseci de întrebuinŃare, propriu-
zise, ci pentru a câştiga tot mai mult prin vânzare-
cumpărare, pentru nevoia lor de a fi negustori, de-a
arăta că ei dau valoarea - a se citi: preŃul - a tot ce
există, că totul astfel se circumscrie pieŃei de schimb, se
află în jurisdicŃia lor. Ei lucrează menirea lor. Cei ce, la
prezent, „fac” sunt judecaŃi, ca venind dinspre vechiul
început, al creaŃiei; cei ce „afac” sunt judecătorii, ca
venind dinspre noul început, al judecăŃii, cei ce
lucrează cu autoritatea, teribilă, a Sfârşitului care a
lansat, la infinitiv, vebul ”a aface”, al afacerilor. PiaŃa
de schimb, încă de la începutul ei (iar noi ştim că
sfârşitul e chiar începutul ei), prin orchestrate
prelungiri ale noii tehnologii, sumă a tuturor
tehnologiilor, în avalanşă aduce toate bunurile acestei
lumi înspre noii gestionari-judecători: negustorii.

Printre instituŃiile care deja lucrează sfârşitul am
numit: religia, tehnologia, ideologia, negustoria. Ele
fixează reper, menire pentru om: „a fi pe placul
sfârşitului”; a fi pe placul instituŃiei, evident sumative,
a insului. Valoarea de întrebuinŃare a lucrurilor, a
lucrărilor tale e tocmai „valoarea de judecare”, însăşi
plăcerea instituŃiei, în fapt suma, respectiv: suma
credinŃei, suma ştiinŃei, suma conştiinŃei, iar nu
asumarea, care înseamnă începutul propriu-zis. Dacă
începutul Ńine de sens, asumare, sfârşitul Ńine de semne
şi sumă.

Însă o sumă fără de asumare nu este un întreg, nu
este reflexivă, nu e con-sistenŃă - con-existenŃă - în timp
reflexiv-reversibil. Judecarea făcută de pragmaticii
judecători - de funcŃionarii instituŃiilor ce lucrează
sfârşitul - nu are a face cu timpul reflexiv, ci în
exclusivitate cu timpul succesiv, al succesului prin
orice fel de mijloace-prelungiri, eminamente
competiŃional exclusive, chiar excomunicatoare.
Sfârşitul ca nou început nu este atât reflexiv-ontologic,
cât pragmatic, competiŃional: o instanŃă - ce se vrea
supremă - de evaluare. A se observa: nu pentru
valoarea de întrebuinŃare reală se produc atâtea lucruri,
nu pentru a astâmpăra nişte nevoi reale, concrete
(hrană, adăpost, sănătate, educaŃie etc.) se cheltuiesc
marile energii şi sume ale acestei planete, ci pentru
„valoarea de judecare”, mai exact: pentru ,
fiecare ins înghesuindu-se să fie el primul în domeniul
lui, ca şi cum i-ar însuma astfel pe ceilalŃi, de după el,
din respectivul domeniu (de exemplu: a fi primul sau
printre primii în industria parfumurilor). Fiecare în
domeniul lui se dă ca şi cum el ar alerga de la începutul
lumii, iar acum merită evident să-şi primească,
supremă plăcere, premiul, coroana de piaŃă. „CeilalŃi”
asistă la concertul întrecerii de piaŃă.

„Plăcerea” devine - în împlinirea dinspre sfârşit,
după ce îŃi satisfaci nevoile reale, concrete, prin
valoarea de întrebuinŃare propriu-zisă a bunurilor,
mărfurilor, consumându-le - printre noile nevoi, reale,
concrete; plăcerea e tocmai imaginea, valoarea de
judecare a ta, proprie, devenită astfel valoare de
întrebuinŃare. Cauză şi deopotrivă efect în buna
funcŃionare, plăcerea e tocmai „ungerea”, alegerea-
recunoaşterea ta de regimul care în tine el însuşi îşi
găseşte plăcerea, se face sistem. Identificăm, aici, acea
calificată şi calificatoare recunoaştere, degustare.

Şi totuşi o scânteie-pumnal Ńi se tot înfige între
coaste: dacă nu cumva tu însuŃi devii, din subiect, un
simplu ins, un instrument, prelungire cochetând cu
agonia unui ecou, un „ce” consumabil ca oricare altul.
Însă numai în măsura în care reflexivitatea e asumare,
întreg - şi pentru „ceilalŃi”-, se poate spune că ea,
reflexivitatea autoevaluatoare, e domeniul propriu
(precum locul propriu) al timpului reflexiv, consistent
ontologic, ce Ńine de durată; altminteri, avem de-a face
doar cu o reflexivitate-spoială a succesivităŃii, prin care
(în mod aşa-zis democratic) enumerarea se vrea
percepută drept simultaneitate ce orbeşte, manipulează
suma-turma, conglomeratul de inşi. Sacrificiul se
dovedeşte consubstanŃial întregului (sacrului,
sacralizării). Nimeni altcineva decât subiectul (care e şi
sărbătorit, şi serv) nu taie pentru invitaŃi în porŃii de
prezent tortul duratei, în care bat

Se pare că agonica criză prin care trece omenirea îşi
poate găsi rezolvarea dacă negustorii vor dovedi că
sunt oameni, capabili să înŃeleagă că pentru om cea mai
mare noutate e întoarcerea la sine, că sfârşitul în stare
de sacrificii poate fi cu-adevărat principiu creator.

imagine

e chiar inima lui.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
17. Negustoria sau despre
globalizarea, tabularasarea
persoanei, patriei, globului
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„Biografiile filozofilor sunt greu de scris, deoarece ele trebuie să
găsească o cale de mijloc între prezentarea detaliilor biografice
şi discuŃia asupra operei filozofice… Dacă o biografie se
concentrează prea mult asupra întâmplărilor care alcătuiesc
viaŃa subiectului, atunci probabil că va fi banală şi plictisitoare
(pentru că filozofii nu au avut şi nu au de obicei o viaŃă foarte
interesantă)”

(Manfred Kühn)
Hotărât lucru, Manfred Kühn nu are dreptate în

ceea ce priveşte viaŃa filozofilor. Dacă facem o incursiune
în istoria filozofiei universale, vom constata cu uşurinŃă
că mai toŃi filozofii, începând cu cei din Antichitate, au
avut o viaŃă încordată, plină de primejdii, care le-a pus
adesea existenŃa în pericol: Socrate, Platon (după cele trei
călătorii în Sicilia era să sfârşească în târgul de sclavi de la
Egina, de unde a fost răscumpărat de generosul Anniceris
şi redat filozofiei), Aristotel (care fugise din Atena pentru
ca atenienii să nu comită „

”), în fine, din Antichitate şi până în vremurile
moderne filozofii erau adesea itineranŃi, nu erau legaŃi
statornic de o cetate, o Ńară sau un teritoriu (să ne
amintim, bunăoară, că Descartes a murit din cauza climei
aspre, în Suedia, unde fusese invitat de regina Christina).
Numai Kant a făcut excepŃie de la această regulă,
nepărăsind Königsbergul natal, decât pentru a da lecŃii
particulare timp de câŃiva ani, refuzând posturile de
profesor la Erlangen (1769), Jena (1770) şi Halle (1778),
aici oferindu-i-se un salariu de şase sute de taleri, apoi,
opt sute şi postul de consilier aulic, Kant preferând să
rămână la Königsberg cu 236 de taleri iar în ziua când nu
şi-a făcut plimbarea (v. pagina 389, nota 153 şi anecdota
lui Jachmann, pagina 235), locuitorii oraşului se întrebau
îngrijoraŃi dacă nu s-a întâmplat ceva grav? Aşadar,
Manfred Kühn, după o prodigioasă activitate de profesor
de filozofie la UniversităŃile Purdue (SUA), Marburg,
Boston şi scrierea a numeroase lucrări despre Kant, David
Hume, Thomas Payne şi iluminismul scoŃian, francez şi
german, a realizat această impresionantă monografie a lui
Kant* ce însumează 469 de pagini. Lucrarea este
segmentată în nouă compartimente ce surprind viaŃa
filozofului german din copilărie până la senectute şi
moarte, o listă utilă a personajelor întâlnite în carte şi o
cronologie a vieŃii şi operei lui Kant, apoi, în final, note,
bibliografie şi index. După cum aflăm dintr-o

, actuala versiune s-a făcut după ediŃia originală
în limba engleză, din 2001, consultându-se totodată
traducerea germană din 2003 (între acestea existând mici
diferenŃe), şi confruntarea cu ediŃia a doua integrală
germană (2007). În fine, cele nouă capitole ale cărŃii sunt
precedate de un Prolog, care începe cu moartea lui Kant
petrecută la 12 februarie 1804, ora 11 dimineaŃă, cu vreo
aproape două luni înainte de a împlini 80 de ani: „

rgul nu mai era din 1701
capitala politică a Prusiei (deşi încoronarea regilor
prusaci se producea încă la Königsberg, unde mai existau
oficii ale puterii), în schimb, „

” (p. 24), afirmaŃie contrazisă de constatarea lui
Friederic cel Mare, care în 1739 vizitând Königsbergul a
remarcat că oraşul „

ică acerbă a UniversităŃii din Königsberg
încheind: „

” (pp. 74, 88). În acest sens, Johann Georg
Bock nota în 1729 că „

” (p. 76). În fine, acelaşi
Johann Georg Bock îi scria

” (p. 73). Iar, mai târziu, în 1787 Ludwig von
Baczko scria despre Prusia Orientală: „

”
(pp. 73 – 74). Evident, moartea lui Kant a produs mare
agitaŃie în oraş, filozoful fusese însoŃit pe ultimul drum
de o mulŃime de oameni, după ce corpul neînsufleŃit
uscat „ ” (p. 23),
fusese înmormântat după 16 zile, din cauza gerului
pământul era îngheŃat, încât nu s-a putut săpa o groapă.
Acest Prolog este o trecere în revistă a tuturor lucrărilor
scrise despre Immanuel Kant, pentru ca în final Manfred
Kühn să-şi expună propriul punct de vedere. Imediat
după moartea lui Kant s-a scris într-un ziar despre
„ ”
filozofului, deşi au existat şi îndoieli, iar înainte de
moarte, Kant ar fi spus că „

o a doua crimă împotriva
filozofiei

Notă asupra
traducerii

Este
dificil, dacă nu chiar imposibil ca, dincolo de texte, să ajungem
la personajul istoric Kant dar asta nu înseamnă că nu trebuie
să încercăm. SituaŃia este oarecum similară cu cea a lui Socrate
şi Iisus, chiar dacă nu este atât de problematică

în ochii multor locuitori ai săi
Königsbergul a rămas capitala intelectuală a Ńării, dacă nu şi a
lumii

ar putea să crească mai bine urşi decât să
servească drept arenă a ştiinŃelor

În domeniul ştiinŃelor naturii, Königsbergul nu era
pe atunci printre universităŃile de frunte ale Europei sau chiar
ale Germaniei

itatea a ajuns într-o stare atât
de deplorabilă încât seamănă cu o şcoală neînsemnată. Filozofia
este infectată de o febră ofticoasă, iar celelalte ştiinŃe sunt şi ele
studiate într-un mod foarte precar

Cum ştii, trăiesc aici, într-un loc în care noile
cărŃi şi scrieri străine ajung asemenea cometelor, abia după
mulŃi ani

aŃia
aproape proastă a unei Siberii învăŃate, şi pe bună dreptate,
întrucât din cauza marii depărtări de Leipzig, centrul
comerŃului de cărŃi din Germania, suferim într-o anumită
măsură, căci primim toate noutăŃile literare mult mai târziu, şi
profesiunea de scriitor nu este favorizată de vânzarea cărŃilor

loialitatea, bunăvoinŃa, onestitatea şi amabilitatea

pleacă din această lume cu

” (pp. 34 – 35).
În acele timpuri, Königsbe

” (p. 74). Manfred Kühn
face o crit

în 1736 prietenului J. Ch.
Gottsched: „

univers

Avem reput

ca un schelet pe care l-ai fi putut expune

conştiinŃa curată, fiind convins că nu a făcut nimănui vreo
nedreptate în mod intenŃionat

Impresii despre viaŃa lui Immanuel Kant
El consolidează perspectivele lui Borowski, Jachmann şi

Wasianski… Toate celelalte biografii apărute în timpul vieŃii
lui Kant sau imediat după moartea lui sunt şi mai puŃin
credibile şi pot fi folosite doar cu maximă prudenŃă. Majoritatea
se bazează doar pe cunoştinŃe obŃinute din auzite, şi nu direct
de la surse referitoare la Kant şi Königsberg. De aceea trebuie
să ne bazăm cu precădere pe cei trei teologi din Königsberg

Kantiana: contribuŃii la viaŃa şi scrierile lui Immanuel
Kant

majoritatea acestora se ocupă cu detalii neînsemnate chiar şi
pentru cei fascinaŃi de filozofia lui Kant

O biografie care să Ńină cont de noile
surse şi de interesele schimbate ale cititorilor este, după aproape
un secol, demult aşteptată

ViaŃa lui Kant este interesantă în sine,
dar, spre deosebire de Vorländer şi alŃii, care au vrut în primul
rând să-l reînvie pe Kant cel aflat la bătrâneŃe, eu mă voi
concentra mai degrabă asupra tinereŃii filozofului, când a
conceput proiectul

Este important faptul că
toată viaŃa Kant a fost foarte conştient de originea sa… Altfel
spus, valorile transmise lui Kant de părinŃii săi erau cele ale
micii burghezii. El a învăŃat importanŃa muncii aspre, a
onoarei, curăŃeniei şi independenŃei. A dobândit şi un simŃ
pentru valoarea banului

îi bătea în mod brutal pe cei care-şi
neglijau obligaŃiile

atmosfera apăsătoare

Chiar dacă Knutzen era profesorul preferat al lui Kant, el nu
era singurul. Kant aspira la cea mai desăvârşită formă de
educaŃie care putea fi dobândită într-un loc pr

Istoria generală a
naturii şi teoria cerului care a apărut unsprezece ani mai
târziu
Cartea pe care Kant o terminase în 1746 a apărut în 1749

ReflecŃii despre adevărata evaluare a forŃelor vii

sugerează că îl considerau un
profesor şi un om de calitate

o neobişnuită mulŃime de oameni
învăŃaŃi… întregul auditoriu a demonstrat printr-o linişte şi
atenŃie depline respectul cu care îl recepta pe magistrul în

” (p. 26). Nu au lipsit
detractorii: Johann Daniel Metzger si Johann Gottfried
Hasse. În schimb, editorul lui Kant, Friedrich Nicolovius
a publicat un volum de s

”, 1805:
„

” (p. 35), încât
Manfred Kühn scrie: „

ase în Rusia Petru cel Mare care
folosea

”, „

chiŃe biografice al lui Kant scrise
de oameni care l-au apreciat: „ ”. Pe
Kant l-au cunoscut bine Ludwig Ernst Borovski, Reinhold
Bernhard Jachmann şi Ehregott Christian Wasianski, iar
Johann Christopher Kraus a refuzat să scrie despre Kant.
În fine, despre Kant ar mai fi putut scrie Karl Ludwig
Pörschke, dar nu a făcut-o. Friedrich Theodor Rink
elaborează „

” (p.
29). O biografie târzie din 1860 aparŃine lui Rudolph
Reicke „

”. Această sinteză a vieŃii lui Kant mai cuprinde
impresiile lui H. Heine (p. 33), apoi, Manfred Kühn
observă că, în cei 200 de ani trecuŃi de la moartea lui Kant
există o bibliografie de 23 de pagini, cu 483 de titluri.
„

” (p. 36). Aşadar, această
biografie, se înŃelege, este scrisă de Manfred Kühn, acesta
precizându-şi propriile puncte de vedere, după care
trebuie să fie redactată biografia unui filozof, încheindu-
şi, astfel, pledoaria: „

” (p. 39). Având în
vedere că această a apărut în 1781,
dând naştere la opinii controversate, Kant se apropia
neîndoios de vârsta senectuŃii: 60 de ani. Aşadar, Kant s-a
născut la 22 aprilie 1724 (în familia unui meşter curelar),
ca al patrulea copil, din nouă, din care au supravieŃuit
numai cinci. Familia era oarecum înstărită, atât timp cât
tatăl a câştigat bine, de la ambii părinŃi adoptând
învăŃături şi modele de comportament, care i-au rămas
întipărite în memorie toată viaŃa: „

” (pp. 56 – 57). Soarta a făcut ca
Immanuel Kant să trăiască în timpul domniilor a trei regi
prusaci: Friederich Wilhelm I (care obişnuia să-şi bată
supuşii cu bastonul: „

”, p. 66, iar pe un funcŃionar necinstit l-a
spânzurat. La fel proced

), Friederich Wilhelm II şi Friederich
Wilhelm III. Remarcat de copil pentru aptitudinile sale
intelectuale, Kant este dat la Collegium Fridericianum,
instituŃie şcolară unde-şi va perfecŃiona deprinderile de
învăŃare, deşi după pierderea mamei (1737), Kant era
deprimat de „ ” de la şcoală şi cea
familială. După gimnaziu, Kant intră la Universitatea
Albertina din Königsberg, unde existau patru facultăŃi:
filozofie, teologie, drept şi medicină, iar profesorii erau
diferiŃi ca pregătire, unii dintre ei chiar necalificaŃi (p. 74):
„

” (p. 85). Acest Knutzen devenise celebru
prin prezicerea în 1739, că o cometă observată în 1698 va
reveni în 1744 (chiar dacă s-a constatat că nu era vorba
despre aceeaşi cometă), an în care Knutzen publicase o
lucrare ce l-a determinat pe Kant să scrie „

” (p. 86), deşi în Note (p. 378, nota 102 se precizează
„ ”)
este menŃionat alt an, iar în , p. 17 este
indicat anul 1755, Kant făcându-şi debutul în 1749
(„ ”).
Terminându-şi studiile în 1748, Kant va trăi până în 1754
din lecŃii particulare oferite unor copii de oameni avuŃi
din localităŃi învecinate cu Königsbergul, între care
familia contelui Keyserlingk. De necrezut, Kant s-a
considerat un preceptor slab, însă modul în care a fost
preŃuit de familiile nobile ai căror copii i-a educat,
păstrarea acestor relaŃii („

”, p. 97), evitarea unor umilinŃe,
rafinarea manierelor în contact cu aristocraŃia au
contribuit la emanciparea lui Kant. Revenind după şase
ani de absenŃă în Königsberg, Kant se pregătea să
pătrundă la Universitate: 17 aprilie 1755 dizertaŃia pentru
obŃinerea gradului de magistru în filozofie, apoi, pe 12
iunie obŃine titlul de doctor, Kant Ńinând un discurs în
latină, pierdut, din păcate:

. Borowski menŃionează că
ceremonia a reunit „

Despre Immanuel Kant

ecum
Königsbergul

Criticii raŃiunii pure
Critică a raŃiunii pure

ogia vieŃii…

Despre introducerea rapidă şi
cuprinzătoare în filozofie

dubina

Cronol

devenire
ria generală a naturii şi teoria cerului

de o mulŃime aproape incredibilă de studenŃi

şi mai mult admiraŃia noastră
asupra acestui om, despre care am prezumat erudiŃia cea mai
cuprinzătoare, chiar dacă făcea aici o impresie foarte modestă şi
neînfricoşătoare De
la mine nu veŃi învăŃa filozofie, ci să filozofaŃi; nu veŃi învăŃa
idei pentru a le reda papagaliceşte, ci veŃi învăŃa să gândiŃi

prelegerea de filozofie şi geografie fizică… precum şi cursurile
sale de metafizică, el nu le-a consid

Fruntea sa înaltă, construită pentru a gândi, era
lăcaşul seninătăŃii, cuvântarea cea mai plăcută şi mai bogată în
idei izvora din gura sa plină de elocinŃă. Gluma, umorul şi
buna dispoziŃie erau uneltele sale, dar întotdeauna la momentul
potrivit, astfel încât toată lumea râdea, el rămânând însă serios.
Expunerea sa publică era ca o conversaŃie agreabilă. Vorbea
despre un autor, medita el însuşi pe marginea lui, adesea
trecând dincolo de orizontul acestuia. Niciodată însă în cei trei
ani în care l-am ascultat zilnic nu am observat la el nici cea mai
mică urmă de aroganŃă

Cu toate acestea, a rămas până târziu un profesor
conştiincios şi nu sunt în stare să-mi amintesc o singură dată
de vreun caz în care să fi lipsit fie şi numai o oră

cel mai mare
dascăl al timpului său

că
diferenŃele de opinie provoacă scepticismul

care îi va nelinişti pe filozofi şi îi va face să transpire.
Cei prezenŃi au râs, fiind de părere că se pot aştepta cu greu la
aşa ceva de la un diletant în ale filozofiei

lui Kant nu este atât opera unui gânditor
singur şi izolat, cât mai mult produsul unui efort comun

Deşi cuprinde doar
aproximativ şaizeci de pagini, lucrarea poate fi considerată cu
uşurinŃă opera cea mai influentă a lui Kant

principele adevărat există
nu pentru a se desfăta, ci pentru a munci. El trebuie să fie
dominat de sentimentul de patriotism, iar singurul scop la care
trebuie să aspire e de a înfăptui lucruri mari, care să fie
folositoare bunăstării statului său. Acestui scop el trebuie să-i
supună toate preocupările personale, iubirea de sine şi pasiunile
sale… Dreptatea trebuie să fie întotdeauna preocuparea de
căpătâi a unui principe, în timp ce bunăstarea supuşilor trebuie
să troneze deasupra tuturor celorlalte preocupări ale sale.
Conducătorul e departe de a fi stăpânul arbitrar al poporului
său, ci, dimpotrivă, el nu e nimic altceva decât primul servitor
al acestuia

Kant crede că
împăcarea cu soarta este absolut necesară pentru progresul în
cultivarea binelui. Blamarea destinului deteriorează efortul în
direcŃia propriei perfecŃionări. Disconfortul este exprimat în
ceea ce priveşte teama faŃă de război, nemulŃumirea privind

” (p. 99). În această etapă de început, Kant a
publicat în 1755 „ ”,
în care explica apariŃia Universului (diferit de ce se crede
astăzi prin teoria Bing-Bang-ului), printr-un proces ce a
durat milioane de ani şi care probabil va continua, Kant
susŃinând totodată infinitatea universului în spaŃiu şi
timp, ba mai mult, există viaŃă inteligentă şi pe alte
planete, că lumea, deşi are un început, n-ar avea un
sfârşit. Teoria lui Kant este înrudită cu aceea a lui Laplace
(1796), cunoscută, ulterior, ca „ ”. Există
la paginile 103 – 104 două mărturii ale lui Borowski
despre prelegerile lui Kant. Încă de la primul curs, Kant
fusese asaltat „ ”,
fapt ce-l descumpăni pe filozof, marcându-i expunerea:
„

”. Kant obişnuia să spună studenŃilor: „

” (p.
104). Total diferită este mărturia lui Hippel care urmase
„

” (p.
119). A se vedea şi nota 117 de la pagina 388. În fine,
Herder care i-a fost student lui Kant mărturiseşte că
„

” (p. 123). Alte mărturii confirmă
bunele impresii despre cursurile lui Kant, iar Rink îi face
lui Kant o prezentare elogioasă (pp. 235 – 236), încheiată
astfel: „

”. A se vedea
şi citatul acestuia de la pagina 270. La pagina 276 este
menŃionat Kraus care spune despre Kant: „

nd este audiat de Fichte,
Kant era la sfârşitul carierei de profesor, încât este
explicabilă întrucâtva apariŃia unor defecte (p. 304). În
această perioadă, până spre 1770 – 1780 (când intervine o
tăcere de un deceniu), Kant era preocupat, între altele, de
problema scepticismului, observând, bunăoară, „

” (p. 163). În
schimb, Schopenhauer recomandă evitarea discuŃiilor
contradictorii, deoarece nimeni nu renunŃă la ideile sale,
situaŃie, din care se iese prin cedare de către cel mai
inteligent. În mai 1781, după un deceniu de tăcere, Kant
publică (ediŃia a II-a, 1787), lucrare
popularizată de Christian Jakob Kraus la Göttingen în
cercul unor profesori, între care se afla şi Johann G. H.
Feder

” (p. 186). Acest
volum (după cum relatase Jachmann că aflase de la Kant)
a fost c

” (p.
209). După mulŃi ani, Kant îşi cumpără o casă proprie la
sfârşitul lui decembrie 1783, casă în care se mută în 22
mai 1784. Ce surprinde în descrierea acestei locuinŃe de
către Johann Gottfried Hasse (pp. 233 – 234) este
inexistenŃa unei biblioteci a filozofului, deşi pe parcursul
lecturii sunt menŃionaŃi mulŃi autori pe care Kant îi
comenta în prelegerile sale, iar la pagina 106 suntem
informaŃi că I. Kant şi-a vândut din cărŃile sale. Kant era
împotriva unui lux ostentativ, iar singurul tablou din casa
filozofului era portretul lui Rousseau aşezat deasupra
mesei sale de scris. Având preocupări de metafizică a
moravurilor, Kant editează în aprilie 1785 „

”, în care face apologia datoriei şi a
virtuŃii, concepte de bază ale moralei („

”, p. 243), iar
Friederich cel Mare afirmase că „

242). Un alt eseu asupra căruia merită să
zăbovim este „

Isto

teoria Kant-Laplace

Dar tocmai acest lucru a sporit

erat demne de remarcat

prelegerile sale erau cele mai interesante

atunci

Întemeierea
metafizicii moravurilor

Începutul prezumtiv al istoriei omenirii

” (p. 122), Herder
continuând: „

”. În 1791, câ

– „

itit întâi lui Green, încât Manfred Kühn scrie:
„

” (p.
”

(1786), despre care Manfred Kühn scrie: „

Critica raŃiunii pure

Critica

August 1020

Biografia lui Kant
restituiri

(continuare în pagina 24)
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În cunoscutul dialog

scamatorilor, pus dinaintea celor ce
privesc,

de

tre

, este cel mai vechi l

e deschidea
pentru a primi cerul.

ria filosoful francez Jean-François Mattéi. În

"

Una din scrierile an

a lui Porphirius

ale
lui Pitagora despre venirea

Republica

Odiseea

Iliada

Odiseea

Nimfelor

, Platon îndeamnă
la a găsi asemănări în privinŃa educaŃiei şi a lipsei de
educaŃie cu această întîmplare: "iată mai mulŃi oameni
aflaŃi într-o încăpere subpămînteană, ca într-o peşteră,
al cărei drum de intrare dă spre lumină, drum lung
faŃă de /lungimea/ întregului peşterii. În această
încăpere ei se găsesc, încă din copilărie, cu picioarele şi
grumazurile legate, astfel încît trebuie să stea locului şi
să privească doar înainte, fără să poată să-şi rotească
capetele din pricina legăturilor. Lumina le vine de sus
şi de departe, de la un foc aprins înapoia lor; iar între
foc şi oamenii legaŃi, este un drum aşezat mai sus, de-
a lungul căruia, iată, e zidit un mic perete, aşa cum
este paravanul

deasupra căruia îşi arată ei scamatoriile.(...)
Ciudată imagine şi ciudaŃi sînt oamenii legaŃi!".

Peştera joacă un rol simbolic esenŃial în vechile
credinŃe greceşti care sînt înrădăcinate în forŃele
elementare ale pămîntului; religia preistorică
anterioară noii viziuni a lumii olimpiene care se ridică
în poemele homerice se întemeiază pe divinităŃile
materne ale profunzimii pămîntului. Aceste puteri
erau surse deopotrivă ale fecundităŃii şi ale morŃii,
divinităŃile htoniene Ńineau la origine de sfera
feminină, iar domeniul lor obscur nu va fi uitat
lumea luminoasă a zeilor olimpieni. Practicile cultelor
htoniene şi olimpine erau într-un contrast perfect
opunînd orientarea cerească a sacrificiilor celor din
urmă orientării terestre a celor dintîi. Se ucidea o
victimă de culoare albă în cinstea olimpienilor, cu gîtul
înspre cer, pe un altar înalt; pentru htonieni,
dimpotrivă, se sacrifica o victimă de culoare neagră,
adeseori un berbec, cu gîtul înspre pămînt, pe un altar
jos sau într-o groapă adîncă, . Ilustrarea acestui

ritual se găseşte în , cînd Circe îi cere lui Ulise
să se îndrepte că tărîmul lui Hades, către locul sacru
unde se întîlneau cele patru fluvii ale Infernului.

Groapa sacrificială, oc de
cult care onorează lumea tenebroasă şi terifiantă a
morŃilor. Mai tîrziu va lua forma peşterii/cavernei
oferite divinităŃilor htoniene al căror sanctuar
impenetrabil, interzis se opunea templului luminos al
olimpienilor, ridicat pe o înălŃime, care s

În dubla sa dimensiune
simbolică arhaică, peştera este deopotrivă matrice şi
mormînt; fiecare coborîre în infern, către sălaşul lui
Hades,reprezenta pentru greci proba ultimă a
existenŃei care le umplea sufletul de teamă. Lumea lui
Hades, în obscurele sale profunzimi, trebuia să rămînă
pentru totdeauna nevăzută ochilor oamenilor şi ai
zeilor, sc

Homer ilustrează această interdicŃie în
conflictul troian cînd zeităŃile se situează fie de partea
aheenilor, fie de cea a troienilor; cînd Poseidon, în
furia sa, zguduie pămîntul şi înălŃimile munŃilor, lui
Hades îi este teamă că regatul său subteran se va
deschide ochilor muritorilor şi nemuritorilor: "łipă şi
sare din tron ca nu cumva zeul Cutremur/ cu
zguduirea-i de sus deasupră-i să crape pămîntul/ Şi
pămîntenii şi zeii să-i vază cu ochii locaşul/ Muced şi
negru, scîrbit şi de zei.

În timpurile străvechi ale puterilor primitive,
cavernele, peşterile erau consacrate divinităŃilor
subterane, întrucît oamenii nu ridicaseră temple cu
contururi clare în lumina Olimpului. Grota lui Circe,
peştera lui Calypso, groapa sacrificială din
sînt tot atîtea manifestări ale locaşurilor infernale ale
lui Hades. tice pe care nu o
ocoleşte nici un cercetător al mitului peşterii este

, carte în care
discipolul lui Plotin foloseşte versurile lui Homer ca
pretext pentru a expune credinŃele lui Platon sau

sufletelor la naştere; este

bothros

bothros

Peştera

aici o istorie simbolică a primei veniri a sufletului în
generaŃiune şi al reîntoarcerii sale, de mai  multe ori
reînnoite, în această viaŃă. Peştera nimfelor în care
Ulise îşi ascunde darurile primite de la feaci este
amintită ( "Se
nalŃă-n fundul schelei/ Cu frunză deasă un măslin şi-
alături/ I-o peşteră umbroasă, desfătată,/ ZeiŃelor
naiade închinată./ Într-însa erau vase şi ulcioare/ De
piatră, unde roiuri de albine/ Îşi lasă-n faguri mierea
pentru zîne./ Mai sînt în ea vătale mari de piatră/ La
care aceste zîne Ńes cu mîna/ Veşminte porfirii,
minune mare./ Acolo sînt şi ape curgătoare,/ Iar
peştera-i cu două porŃi; pe una,/ Cea despre CrivăŃ, se
coboară oameni;/ Cealaltă-i despre miazăzi, sfinŃită;/

Pe ea nu umblă oamenii, ci zeii") şi explicaŃia lor
simbolică formează materia tratatului lui Porphirius.

că peştera a existat cu adevărat
sau a fost doar o creaŃie a lui Homer, Porphirius
insistă pe simbolismul peşterii, "fiindcă anticii nu
construiau sanctuare fără să recurgă la un simbolism
misterios". Peştera nimfelor este în acelaşi timp
sumbră şi încîntătoare, "acelaşi lucru se poate spune
despre lume, obscură şi invizibilă sub raportul
materiei, plină de farmec şi frumuseŃe prin forma pe
care a căpătat-o în momentul -ului. Peştera
simbolizează deci în primul rînd lumea materială, cu
cele două componente ale sale, materie şi formă. Ea
simbolizează în al doilea rînd lumea inteligibilă,
totalitatea forŃelor sau puterilor spirituale. Aceste
forŃe, într-adevăr, sînt inaccesibile privirilor noastre, ca
şi profunzimile unei caverne",
Simbolismul la care se referă Po phirius se bazează pe
distincŃia aristotelică între materie şi formă; egoria
peşterii din dialogul lui Platon cultivase
ideea că lumea materială este o adevărată peşteră, în
care nu se agită decît umbre, departe de lumea reală.
Şi pitagoreicii vedeau în lumea sublunară un loc
tenebros, un mormînt, o închisoare.

Peşterile oraculare, cum era cea a lui Trophonios,
constructorul primului templu al lui Apollo la Delphi,
se înscriu în acelaşi simbolism arhaic al puterilor
eleme tare; după ce bea din fîntîna uitării şi din cea a
memoriei, pentru a uita trecutul şi a păstra amintirea
iniŃierii în peşteră, cel care consulta oracolul cobora în
adîncul peşterii şi primea cunoaşterea viitorului prin
imagini şi voci, apoi revenea, şedea pe tronul
Mnemosinei şi răspundea întrebărilor preoŃilor. Ciclul
morŃii şi al renaşterii, al memoriei şi al uitării, era
simbolizat prin această dublă mişcare de şi de

care era un element propriu iniŃierii. "Ruptura
cu lumea profană avea ca efect eliberarea sufletului
consultantului de greutatea trecutului său şi de a
permite o conversiune a întregii sale fiinŃe după ce a
pătruns în lum

Filosofia va prelua mitul peşterii şi va accentua
rolul său iniŃiatic, peştera fiind asimilată nu numai
profunzimilor pămîntului, ci totalităŃii materiei
umbroase şi lumii. Într-un fragment orfic se vorbeşte
de zeiŃa Ananke care păzeşte intrarea în "peştera
nopŃii" în interiorul căreia se afla divinitatea orfică a
NopŃii. Despre  călătoria sufletelor în peşteră va scrie
şi Empedocle, iar Plotin va identifica coborîrea
sufletului în corp cu coborîrea în peşteră: "Peştera, la
Platon, ca şi văgăuna la Empedocle, întruchipează,
socot, lumea noastră, unde drumul spre înŃelegere
este, pentru suflet, descătuşare şi ieşire din peşteră".

Comentînd dacă povestirea despre peşteră, din
primele pagini ale cărŃii a VII-a din

i consideră că dacă
rămînem fideli limbajului lui Platon ar trebui să
vedem peştera ca o potenŃialitate de imagini sau chiar
o maşinărie de imagini. Filosoful francez identifică
două niveluri de elaborări distincte ale mitului; un
nivel structural, după o ierarhie triadică, şi un nivel
genetic după Peştera nu
este o pictură mută, asemenea gravurii

a lui Jan Saenredam, ci "este oglinda

de Homer, iar versurile din

Dincolo de faptul da

scrie Félix Buffiere.
r

al

n

ea de dincolo", scrie Jean-François
Mattéi.

, este mit
sau alegorie, Jean-François Matté

un ciclu de ordin pentadic.

Odiseea

Republica

Republica

diakosmesis

Antrum
Platonicum

anabază
katabază

mişcătoare şi sonoră a lumii şi a cunoaşterii care
produce în mod continuu  jocuri de reflexii ale
limbajului şi, în mod paardoxal, reflectarea peşterii
înseşi în discursul lui Socrate", notează Jean-François
Matté Mitul este cel care produce forme sensibile,
imagini, simboluri pe care se implantează formele
inteligibile pentru a le da sens, iar acest mit primordial
este exprimat prin peştera însăşi, Ńesătura matricială în
care orice lucru sensibil capătă o altă imagine care va
reveni mai tîrziu.

Unii comentatori au văzut în peştera gînditorilor
antici si şi al fluxului nedeterminat
unde Ideea vine să ocupe loc. Peştera platoniciană este

nevăzută raportată la Hades unde se gravează
determinările inteligibile ale ideii pentru a oferi
vizibilitatea sa vizibilului. "Actul cunoaşterii, afirmă
Jean-F

a o hierogamie între zeul ceresc al luminii şi
forŃa subterană a tenebrelor, în termeni filosofici, între
Ideea inteligibilă şi obscurul receptacol care protejează
goliciunea sa sub mantia înstelată de imagini din care
va fi ieşit bolta cerească". luminii şi
umbrelor sîntem deopotrivă actori şi spectatori ai
dramei cunoaşterii, ca şi cînd peştera subterană ar fi
un m del redus al lumii pe care o privim din exterior;
putem considera într-un anumit sens că sîntem în
afara lumii pentru a asista la ceea ce se petrece în
lume, "după imaginea unui străin care ia cunoştinŃă
puŃin cîte puŃin de singularitatea condiŃiei sale pentru
că prizonierul peşterii pe care îl priveşte din afară nu
este, în definitiv, decît el însuşi".

Mitul peşterii povesteşte o istorie, nu descrie doar
şederea omului în peşteră; Heidegger vorbea de patru
grade ale şederii în peşteră şi ale încercării de a ieşi la
lumină şi adevăr. În primul, oamenii stau în peşteră
fascinaŃi de umbrele de pe pereŃi; în al doilea, unul din
prozonieri explorează lumea subterană, vede
marionetele din spatele zidului, dar această libertate
de mişcare nu este adevărata libertate, trebuie făcut
dificilul urcuş, , către lumea superioară; în al
treilea, prizonierul ajunge în spaŃiul deschis şi clar
unde lucrurile îi apar în contururile clare şi în limitele
naturale, omul privind constant către ceea ce apare şi
se dezvăluie constan

, şi conflictul care îi opune în peşteră pe cel
care a văzut lumina cu vechii tovarăşi.

În mitul platonician umbrele sînt pentru prizonierii
peşterii adevărata realitate, pentru că ei "nu ar putea
lua drept adevăr decît umbrele lucrurilor". Ce crezi
că ar zice, dacă cineva i-ar spune că ceea ce văzuse
mai înainte erau deşertăciuni, dar ce acum se află mai
aproape de ceea-ce-este şi că întors către ceea-ce-este
în mai mare măsură, vede mai conform adevărul? Nu
crezi că el s-ar putea afla în încurcătură şi că ar putea
socoti că cele văzute mai înainte erau mai adevărate
decît cele arătate acum?", întreabă Socrate. Aceste

întrebări vin să susŃină urcuşul sufletului către locul
inteligibilului, urcuşul şi contemplarea lumii de sus;
atunci soarele va fi privit nu în reflexiile sale, ci în
strălucirea sa. Omul obişnuit cu umbrele unei vieŃi
inautentice, trăitor într-o lume populată de fantasme şi
iluzii aducătoare de trecătoare satisfacŃii, mulŃumindu-
se cu copii palide ale unei realităŃi pe care refuză să o
cunoască se obişnuieşte "îndestulător cu bezna din
lumea de aici"; Ńin

, adică de gîndire.
EducaŃia adevărată, aceasta este lecŃia mitului,
consideră Jean-François Mattéi, nu constă în a vărsa
ştiinŃa în suflet aşa cum se varsă vederea în ochii orbi;
sufletul în întregime, a cărui matrice sensibilă este
peştera, trebuie să se întoarcă din el însuşi către
lumină pentru a contempla fiinŃa. Imaginea peşterii ne
aminteşte neîncetat un cuvînt al lui Pindar, anume că
omul nu este decît

i.

mbolul materiei

rançois Mattéi, este gîndit în termeni mitici de
greci c

În acest teatru al

o

t; al patrulea este coborîrea,

(...)

tuit de patimile sale, sufletul nu
poate fi eliberat decît de

chora

anabaza

katabaza

Nous

visul unei umbre

August 1020

Peştera şi umbrele sale
Bogdan Mihai MANDACHE
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Ideile dezvoltate de
Ingarde

teoretizarea

,  se înscrie printre cele mai notabile

é

utentice viziuni dialectice. Departe
de a prezenta un conglomerat de elemente
eterogene, organizate de un principiu fo

,
în cursul lecturii, cu a

.

n în lucrarea sa
fundamentală,

au dat naştere,
ulterior, la numeroase
controverse. Dintre criticile
care i-au fost aduse
autorului, merită să fie
reŃinute două. În primul
rând, i s-a reproşat
acestuia, şi nu fără temei,

unei viziuni
statice asupra structurii, iar, în al doilea rând, faptul
că aidoma tuturor fenomenologilor care cred în
existenŃa unei ordini eterne şi atemporale a
„esenŃelor”, Ingarden nu consideră valoarea ca
inerentă structurii, ci suprapusă ei. De aceea,
întreaga sa strădanie de a argumenta obiectivitatea
valorilor estetice rămâne extrem de vulnerabilă. Pe
de altă parte, ideea conform căreia intuiŃia este
insuficientă pentru a justifica valoarea unei opere de
artă contribuŃii
ale concepŃiei sale estetice.

În istoria conceptului modern de structură (a
operei literare), limitele gândirii lui Ingarden, vizavi
de aspectul abordat mai sus, au fost parŃial corectate,
nu mult după apariŃia celebrei sale lucrări, de către
cehul Jan Mukarovsky şi americanii (de origine
europeană) Ren Wellek şi Austin Warren.

Primul dintre aceştia, Jan Mukarovsky, membru
marcant al renumitului Cerc lingvistic de la Praga, a
conceput modul de a fi al produsului artistic din
perspectiva unei a

rmal, ca în
teoretizările formaliştilor ruşi, acesta este rezultatul
unui proces de unificare internă, datorat
numeroaselor relaŃii pozitive şi negative care se
stabilesc cu necesitate între părŃile sale: „NoŃiunea de
structură – scrie esteticianul – se bazează pe
unificarea internă a întregului prin raporturile
corelative ale părŃilor, raporturi de natură nu numai
pozitivă – acorduri şi consonanŃe – ci şi negativă –
dezacorduri şi contradicŃii. Iată de ce noŃiunea de
structură este legată, prin esenŃa ei, de gândirea
dialectică”. În felul acesta, întrucât toate
componentele operei de artă se află în relaŃii
tensionate sau mai puŃin tensionate unele cu altele,
unitatea semantică a întregului este, în egală măsură,
produsul participării semnificaŃiei tuturor acestora:
„Când vorbim de unitate, - observă Mukarovsky –
nu avem în vedere unificarea ce se realizează treptat

jutorul compoziŃiei, ci unitatea
principiului structural dinamic, care se realizează
până şi în cea mai mică secŃiune a operei şi rezidă în
sistematizarea unică şi unificatoare a părŃilor”

În acelaşi timp, prin relevarea multiplelor relaŃii
interne (ce contribuie la autoreglarea complexă şi
dinamică a întregului, graŃie unei energii lăuntrice
specifice unor atari alcătuiri) şi externe (întrucât o
astfel de structură nu se identifică niciodată cu opera
individuală, ci constituie un fapt de conştiinŃă
colectiv, obŃinut prin relaŃia subiect-obiect), ce
caracterizează structura artistică, esteticianul
consideră că regimul normal de existenŃă al acesteia
nu poate fi decât devenirea: „Deoarece raporturile
care menŃin unitatea structurii sunt de natură
dialectică, structura se caracterizează printr-o
permanentă mişcare şi schimbare: echilibrul lăuntric
dintre părŃi se strică şi se reface mereu, iar unitatea
structurii ne apare ca o confruntare de energii. Ceea
ce într-o anumită structură durează de la o clipă la

Opera de
artă literară,

alta este identitatea dialectică a existenŃei ei; dat fiind
că fiecare clipă a duratei cuprinde virtual starea
trecută ca şi germenii stării viitoare, se poate spune
că, la un moment dat, structura este şi nu este ea
însăşi. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să ne
punem, în mod dialectic, ca o antinomie a acestei
necontenite mişcări, problema stabilităŃii a ceea ce
durează”

Indiferent însă în ce mod este definită opera, ca
un întreg coerent, creat prin raporturile de tensiune
şi de echilibru dintre părŃi, sau ca un ansamblu de
valori şi de funcŃii extrem de mobile, aceasta
comportă întotdeauna, în gândirea lui Mukarovsky,
o certă

dimensiune estetică, întruc structurarea tuturor
componentelor ei se face sub auspiciile funcŃiei
estetice. Neavând însă un scop exterior, ca funcŃia
morală sau ca cea economică bunăoară, funcŃia
estetică nu are un conŃinut propriu şi, de aceea,
pentru „a umple de sens” semnul căruia îi dă
naştere, este necesară colaborarea ei cu toate celelalte
funcŃii: „Deosebirea dintre o operă de artă şi alte
creaŃii umane rezidă, di punct de vedere funcŃional,
în aceea că, în cazul activităŃilor extraestetice şi al
produselor acestora, orientarea funcŃională este cât
mai unilaterală cu putinŃă, actul sau obiectul fiind
socotit de atunci când este cât mai
bine adaptat scopului căruia trebuie să-i slujească.
Altfel stau însă lucrurile cu opera de artă, unde
funcŃia estetică are misiunea de a împiedica pe
oricare dintre celelalte funcŃii de a dobândi
supremaŃia şi de a-şi adapta organizarea lucrului,
adică a operei de artă, la orientarea unilaterală spre
un singur Ńel. FuncŃia estetică singură, din cauza
naturii sale (din lipsa unui Ńel exterior şi,
implicit, a unui conŃinut care decurge din acest Ńel),
nu este în stare să umbrească nici una din celelalte
funcŃii şi cu atât mai puŃin pe toate laolaltă.
Precumpănirea ei se reflectă numai în faptul că
formează un fel de contrapondere a celorlalte funcŃii,
nepermiŃând nici uneia dintre ele să le reprime pe
celelalte; ea organizează raporturile şi tensiunea
dintre ele pentru ca să se evidenŃieze cu claritate
multitudinea de funcŃii concentrate într-un obiect
unic, care este opera de artă”

În contextul acestui demers teoretic incitant,
trebuie să consemnăm că, deşi admite existenŃa

estetice, Mukarovsky nu dispune de un
capitol distinct, dedicat modului de evaluare şi de
ierarhizare mai puŃin abstract a operelor de artă. În
ciuda acestui fapt, esteticianul lasă să se înŃeleagă,
mai cu seamă prin exemplele cu care îşi susŃine
punctele de vedere, că cel mai de seamă criteriu al
valorii rezidă în coerenŃa pe care se întemeiază starea
de tensiune creată de complexitatea funcŃiilor sale:
„Este de presupus că şi în opera de artă – ca o
contrapondere a gratuităŃii estetice – se manifestă
potenŃial năzuinŃa către o funcŃionalitate unilaterală;
dacă această năzuinŃă se reflectă în mod obiectiv în
structura operei, opera de artă respectivă va schiŃa
tendinŃa către o relaŃie directă cu realitatea; numai că
acestei tendinŃe une plurifuncŃionalitatea de
esenŃă a artei. În caz că precumpăneşte totuşi o
funcŃionalitate unică, se produce o slăbire sau chiar o
anihilare totală a eficienŃei artistice a operei. În artă,
starea optimă constă într-o puternică tensiune polară
între plurifuncŃionalitate şi unilateralitate
funcŃională, cu alte cuvinte, între funcŃia estetică
prioritară şi funcŃia extraestetică, ce se realizează mai
intens în respectiva operă. În cursul existenŃei unei
opere, dintre funcŃiile extraestetice pot avea rol
precumpănitor, alternativ, mai multe funcŃii şi se
poate chiar afirma că şansele operei de artă de a-şi
menŃine eficienŃa în timp sunt cu atât mai mari, cu
cât este mai bogat ansamblul de variaŃii funcŃionale
pe care îl permite; a se vedea

Modul în care au fost abordate şi rezolvate
principalele probleme ale structurii artistice
(definirea structurii ca sistem de relaŃii aflat într-o
continuă devenire, rolul funcŃiei estetice printre
celelalte funcŃii ale acesteia, problema valorii),

.

ât

.

i se op

, în acest sens, exemplul
operei lui Shakespeare”.

maximă eficienŃă

formale

normelor

comentarii
conectat la ideea conform căreia „orice conŃinut
psihic care depăşeşte limitele conştiinŃei individuale
dobândeşte prin faptul însuşi al comunicativităŃii lui,
caracter de semn”, l-a determinat pe Mukarovsky să
considere opera de artă în sfera mai largă a
Semiologiei. De aceea, toate aceste aspecte nu pot fi
separate una de cealaltă, întrucât „opera de artă este
simultan semn, structură şi valoare”. Ulterior,
studiile de lingvistică au acordat o mare atenŃie
acestor chestiuni, iar ştiinŃa generală a semnelor,
semiotica, a cunoscut, prin teoria informaŃiei, o
fundamentare riguroasă.

În esenŃă, abordând capitolele fundamentale ale
esteticii filozofice (specificitatea fenomenului estetic
şi locul lui printre disciplinele spiritului, obiectul
esteticii, dinamica dezvoltării artelor, normă şi
valoare estetică ), Mukarovsky
le-a regândit şi le-a soluŃionat din perspectiva celor
mai de seamă cuceriri ale lingvisticii şi filozofiei
contemporane. DefiniŃia structurii, realizată în
spiritul unei cercetări moderne, interdisciplinare, şi
înŃelegerea operei de artă ca sunt, sub acest
aspect, edificatoare şi exemplare. Din aceste raŃiuni,
esteticianul ceh rămâne nu numai întemeietorul
interpretării estetice structurale, ci şi un deschizător
de drum al semioticii.

Fructificând contribuŃia europeană şi pe cea
americană din acest domeniu, Wellek şi Warren au
construit noul edificiu al operei literare sub aceste
auspicii. Astfel, pentru „a tăia de-a curmezişul
vechile linii de demarcaŃie” dintre conŃinut şi formă,
ei au

numit, în consens cu ideile formaliştilor ruşi,
elementele inerte din punct de vedere

estetic şi , modul în care acestea
combinându-se între ele dobândesc eficienŃă estetică.
În consecinŃă, „ este o noŃiune care include
atât conŃinutul cât şi forma, în măsura în care acestea
sunt organizate în scopuri estetice. Opera literară va
fi considerată ca un întreg sistem de semne, sau ca o
structură alcătuită din semne, care slujesc un scop
estetic precis”. Deşi noua viziune asupra structurii
este lipsită de dinamismul dialectic pe care l-a
evidenŃiat Mukarovsky, autorii americani – observă
Sorin Alexandrescu – „accentuează asupra
elementelor şi din definiŃie, fără a le
acorda însă o dezvoltare prea amplă”

rărilor
lui Ingarden şi Mukarovsky, iar cea de şi de

a structurii a reprezentat o constantă
a gândirii esteticianului ceh.

CălăuziŃi, deci, de o autentică propensiune spre
sinteză, Wellek şi Warren vor simplifica concepŃia lui
Ingarden referitoare la structura fundamentală a
operei literare şi vor ridica edificiul acesteia pe
armătura celor trei straturi ale expresiei. Primul
dintre acestea, stratul sonor, este alcătuită din
secvenŃa tuturor sunetelor cu valoare fonologică, nu
fonetică. Integrate în structuri ritmice şi tipare
prozodice, acestea contribuie, ca orice parte a operei,
la precizarea şi aprofundarea sensului ei. Stratul
următor este constituit de nivelul morfosintactic şi
lexical. Prin acest din urmă component, autorii
înŃeleg necesitatea examinării cuvintelor din punctul
de vedere al provenienŃei lor istorice, nu al sensului
lor, care este studiat de semantică. Pe scurt, „putem
scrie gramatica unei opere literare sau a oricărui
grup de opere, începând cu fonologia şi morfologia,

,

, limbajul artelor etc.

toate

Dar ideea de
a constituit deja piatra de temelie a luc

semn

materiaI,

structura

sistem semn

sistem
semn

finalitate

structură

estetică

Opera de artă (literară)
structurăca (II)

privind definirea conceptului
ConsideraŃii româneşti şi străine

Leonida MANIU
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continuând cu vocabularul (barbarisme,
provincialisme, arhaisme, neologisme) şi terminând
cu sintaxa (de exemplu, inversiunea, antiteza şi
paralelismele)”. În sfârşit, al treilea strat, cel
semantic, este extrem de încăpător, întrucât cuprinde
atât studierea sensului cuvintelor (metafora,
imagine, simbol), cât şi cercetarea lumii „obiectelor
reprezentate” (formele naraŃiunii, tipologia
personajelor etc.).

În ultima instanŃă, întregul eşafodaj conceput de
Wellek şi Warren nu poate exista decât sub auspicii
axiologice. „Structura, semnul şi valoarea – scriu
aceştia, aproape copiindu-l pe Mukarovsky –
formează trei aspecte ale aceleiaşi probleme şi nu pot
fi separate în mod artificial  . Însă, cu toate că
valoarea unei opere pare a fi consecinŃa organizării
structurii ei, a modului în care dinamica scopului
estetic antrenează componentele acesteia în relaŃii
polifonice, totuşi, statutul ei ontologic depinde şi de
subiectul care o contemplă şi o gândeşte în sfera
valorii artistice: „Valorile există potenŃial în
structurile literare: ele sunt remarcate şi într-adevăr
evaluate numai când sunt contemplate de cititori
care îndeplinesc condiŃiile cerute”. Evaluarea valorii
stă sub semnul suveran al unui criteriu cunoscut deja
de la Mukarovsky: coerenŃa întregului şi starea de
tensiune existentă între părŃile lui. „Poezia – afirmă
autorii

ea îşi are propria ei justificare şi propriul ei
Ńel. Poezia de idei, la fel ca orice alt gen de poezie, se
cuvine să fie judecată nu după valoarea materialului
cuprins, ci după gradul ei de coerenŃă şi de
intensitate artistică”

În genere însă, deşi concepŃia despre structură a
lui Wellek şi Warren este inspirată îndeaproape de
ideile lui Ingarden şi Mukarovsky referitoare la
acelaşi fenomen estetic, ea reprezintă cea mai deplină
sinteză a ceea ce s-a făcut în această direcŃie,în, plan
teoretic şi aplicativ, pe cele două

În spaŃiul teoriei literare româneşti, în care
tentativele de a gândi şi interpreta opera literară
cvasistructuralist nu au lipsit,

apărută cu câteva decenii în
urmă, când energiile structuraliste nu-şi epuizaseră
încă resursele, existenŃa unei contradicŃii între modul
de a concepe opera literară ca sistem unitar şi
organizarea ei pluristratificată: „ÎnŃelegerea operei
literare ca sistem unitar, imbricat, exclude orice
disociere şi etajare mecanică ( se propun diferite
scheme verticale, cu trei, cinci, şase, sau mai multe
straturi, simple artificii me ce
îndepărtează posibilitatea oricărei localizări stabile,
precis identificabile, a semnificaŃiei. (…). Schemele
lui Roman Ingarden, Wellek şi Austin Warren
au deci o valoare pur ipotetică. Însă, cel puŃin aceşti
esteticieni acordă o însemnătate deosebită stratului
semantic al operei, punct de maximă convergenŃă al
întregii construcŃii Altminteri spus, în lipsa unei
viziuni globale asupra lucrării, sensul ei general nu
poa fi dedus numai din suma sau din juxtapunerea
părŃilor care Pentru a corecta aceste
carenŃe, Adrian Marino propune o nouă imagine a
structurii operei literare, concepută extrem de
larg,întrucât cuprinde „trei felii pur teoretice,
dispuse în ordine ascendentă, suprapusă,
corespunzătoare, în linii mari, celor trei straturi care
pot fi identificate în orice structură literară”

este alcătuit din
„totalitatea factorilor solidari şi interdependenŃi” (
stratul antropologic, stratul social-istoric

stratul proiectelor) , care, acŃionând asupra
operei în stadiul său pre-formal, prezidează, din
umbră, elaborarea ei într-o anumită formă. Stratul
următor, cel al

onferă operei „coeziune şi fizionomie
distinctă”. Sudând părŃile într-o totalitate
indivizibilă, prin stabilirea unor legături
indestructibile între întreg şi părŃi ( idei, teme,
personaje etc.), această energie (entelec ) lăuntrică
face ca întregul să devină o structură, adică un
sistem de relaŃii complimentare sau de opoziŃie,

”

– nu este un succedaneu al
filozofiei;

.

continente.

Adrian Marino a
sesizat, într-o lucrare

todologice ), ceea

René

te
o compun.

. Primul
dintre acestea,

, stratul
biografic,

, este expresia „unui
principiu unic, interior, de organizare” a elementelor
care c

hie

Teoriei literaturii

substructura,

structurii

stabil şi totodată dinamic. Abia din această
perspectivă, limbajul, care face posibilă identificarea
structurii, dobândeşte semnificaŃie devenind al
unei asemenea legităŃi i

este constituit
din acea tendinŃă permanentă a operei autentice,
care, emanând din propria ei structură, se împlineşte
dincolo de ea, într-un spaŃiu infinit şi
pluridimensional. „Această

congenitală a operei defineşte esenŃa
specifică a suprastructurii literare

Însă, întrucât numai la acest nivel totalitatea
sensurilor germinate de substructură şi precizate de
structură se regăseşte concentrată într-un univers
artistic distinct, suprastructura constituie stratul cel
mai „însemnat” dintre toate. Din aceste raŃiuni, abia
în această zonă prezenŃa valorii devine pregnantă,
întrucât nici o structură literară nu poate fi
concepută în afara dimensiunii estetice: „Nu există
structuri literare indiferente estetic. Întreaga
organizare a sistemului structural produce o emoŃie
specială de tip estetic, imposibil

FrumuseŃea lucrării pleacă dintr-o
convergenŃă de efecte, pentru a se împlini într-o
nesfârşită bogăŃie semantică. S-ar putea chiar risca o
definiŃie, fatal provizorie, a „frumosului”, ca
totalizare a efectelor unitare şi semnificative ale unei
opere. (…) Structurile şi sensurile pure, sterilizate de
orice valori, Ńin de domeniul fan

. Criteriul valorii, coerenŃa şi
complexitatea internă a unei opere, nu este decât

consecinŃa firească a acestui mod de a pune şi de a
rezolva problemele capitale ale esteticii
structuraliste: „Cu atât mai mult va creşte
sentimentul de valoare atunci când principiul
unităŃii dezvăluie o mai mare complexitate (…)
Valoarea operei va fi deci direct proporŃională cu
„grosimea” acestui strat, cu „procentul” său de
ambiguitate”

În linii mari, prin situarea operei într-un context
de factori multipli, substructura, care o
condiŃionează din punct de vedere genetic, structura
literară concepută de Adrian Marino are prin
implicaŃiile de natură deterministă un suport mai
larg decât cel pe care se sprijină orientarea
structuralistă în genere, filozofia fenomenologică.
Departe de a însemna însă o abatere de la normă
faptul ca atare presupune o viziune dinamică asupra
structurii, întrucât permite observarea sensului
fundamental de la primele înfiripări şi până la
deplina sa maturizare în suprastructură. În acelaşi
timp, ideea de valoare este subliniată mai insistent
decât în cazurile precedente şi cu o argumentare mai
plauzibilă, în vreme ce criteriul său de apreciere,
„maximum de unitate în opera literară, asociat unui
maximum de complexitate” rămâne, cu nuanŃările
de rigoare, acelaşi ca şi la Mukarovsky, Wellek şi
Warren. În ceea ce priveşte numărul de nivele din
interiorul unei asemenea alcătuiri, trebuie să arătăm
că, la fel ca în gândirea structuralistă de pretutindeni,
nu acesta este important, ci principiul care susŃine

semn

suprastructura,

polisemie

nterioare. În fine, ultimul
nivel sau strat al operei,

sau

”.

de eliminat în mod
radical.

teziei abstracte.
Acesta este mitul structuralismului obiectivist, plat
descriptiv”

.

plurisemnificaŃie

construcŃia, reciprocitatea şi interacŃiunea părŃilor.
Lărgind aria consideraŃiilor referitoare la

„structură şi fenomenul estetic”
precizarea sferei conceptului de

formă şi a celui de structură, ca şi prin evidenŃierea
judicioasă a principalelor trăsături ale acestuia din
urmă, câteva observaŃii pertinente v

Astfel, departe de a fi identic cu forma, conŃinutul
conceptului de structură nu poate fi considerat
independent de esenŃa acestuia. „Pentru a nu
confunda structura cu forma, vom aminti că avem
de-a face în cazul structurii cu o noŃiune mai
complexă, incluzând conŃinutul şi organizarea sa în
scopuri artistice. Opera de artă va fi considerată
astfel ca un întreg sistem de semne care slujesc un
scop estetic variabil şi presupunând o înŃelegere

Pe de altă parte, noŃiunea de structură
rămâne mai limitată decât cea de formă, întrucât nu
reprezintă opera decât ca un schelet care  - după cum
susŃine Monroe C. Beardsley – este alcătuit din
relaŃiile majore din interiorul operei”

În ceea ce priveşte trăsăturile specifice ale
structurii artistice, trebuie să constatăm că acestea nu
se deosebesc – în viziunea lui Ion Pascadi – de cele
ale valorilor literare, cunoscute deja din estetica
generală, caracterul ei deschis, cel simbolic,
caracterul armonic şi tensionat, limbajul co-notativ,
caracterul impur (în sensul că aceasta conŃine în
cuprinsul ei un amblu de valori eterogene) ,
ambiguitatea, unicitatea, irepetabilitatea, şi
inimitabilitatea, ca şi o finalitate lipsită de orice
obiective practice

Reflectând asupra celor mai importante ipostaze
sub care s-a înfăŃişat conceptul de structură literară,
se cuvine să subliniem că, deşi atenŃia celor mai
riguroşi teoreticieni ai acestuia s-a îndreptat către
fenomenul luat ca atare, independent de cauzele care
l-au generat şi de finalitatea pe care o urmăreşte,
spre a elimina orice tentaŃii speculative, totuşi se
constată, nu de puŃine ori, tendinŃa de a încadra
această structură într-una mai largă, reprezentată de
contextul socio-cultural în care ea a apărut. Wellek şi
Warren admit că „situaŃia socială pare să determine
posibilitatea înfăptuirii anumitor valo iar
Adrian Marino acordă factorilor externi, care
condiŃionează creaŃia, calitatea unui adevărat
strat,substructura. În acest context însă, viziunea
dinamică asupra structurii (Mukarovsky, Adrian
Marino) introduce o dată cu dimensiunea temporală
şi o posibilă corelare a sincroniei cu diacronia.
Totodată,indiferent de fundamentele teoretice ale
cercetării, analiza modului de organizare a
structurilor artistice, ca şi comparaŃia dintre ele, a
sfârşit prin a releva ideea de valoare (intrinsecă) a
acestora (Mukarovsky, Wellek, Warrenş Adrian
Marino, Ion Pascadi) ceea ce a însemnat o certă
depăşire a neutralismului axiologic. Drept
urmare,chiar şi în cazurile extreme ale
structuralismului ortodox, s-a recunoscut că
înŃelegerea operei rămâne o premisă indispensabilă
pentru corecta evaluare a ei şi că, din atari
considerente, analiza structurală trebuie să devină o
componentă fundamentală a actului critic. Analiza
estetică (deci judecata de valoare) – scrie Ion Pascadi
– trebuie să vină după ce a avut loc analiza
structurală a operei şi o analiză a gustului, a
receptivităŃii publicului

În final, credem că este necesar ca toŃi factorii
importanŃi care, din perspective teoretice diferite, au
contribuit la închegarea şi, totodată,la înŃelegerea
fenomenului examinat, să participe la o
circumscriere mai exactă şi mai cuprinzătoare a sa. În
consecinŃă, structura literară reprezintă un

între termenii care intră în constituŃia unei
opere, ca şi între fiecare dintre aceştia şi

e fac parte. Însă, întrucât fiecare termen nu se mai
defineşte în sine, ci prin toate legăturile pe care le
contractează în interiorul operei, centrul de greutate
în existenŃa şi definirea unei atari construcŃii cade pe

şi pe

în genere, Ion
Pascadi face, prin

izavi de
chestiunile examinate.

.

ans

.

ri estetic,

”.

din
car

.

dinamică.

sistem de
relaŃii

ideea de relaŃie nării organice a părŃilor
în întreg

întregul

cea a subordo
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din senatul roman era militară: bărbatul avea onoarea
(ba chiar obligaŃia!) să se sacrifice pentru cetate. Din
când în când, şi câte unui sclav i se dădea această onoare
– o dată cu cetăŃenia. Având obligaŃii ceva mai prozaice,
femeia nu avea drept de vot democraŃia militară
antică, nici în statul imperial. răitorii actuali, spre
deosebire de predecesorii aceştia ai noştri, au din ce în
ce mai mult timp liber cu care nu ştiu ce să facă. Treptat-
treptat, omenirea şi-a dublat (poate chiar şi-a triplat)
timpul dedicat culturii, deşi au apărut şi forme destul de
„fioroase” ale pervertirii acestui timp liber.

În privinŃa „civilizaŃiei orăşeneşti”, vom observa că
este un focar de cultură în antichitate, deci cultura

este în bună măsură , dezvoltându-se
profesional ca un gen de interfaŃă între polisuri. Se poate
argumenta şi în sprijinul „unei filosofii populare”
rurale, a unei culturi orale, transmise prin viu grai, însă
oraşele antichităŃii au acest ascendent al culturii scrise
pe ca

,
vol. al II-lea, Casa CărŃii de ŞtiinŃă, Cluj-Napoca, 2008,
pp. 5-44) e alŃi istorici ai filosofiei, vorbeşte de o
„pre-filosofie dacică” (alŃii spun „proto-filosofie”),
amintind de un om politic, fiu de rege scit şi prieten al
lui Solon – care şi-a petrecut la Atena o bună parte a
vieŃii şi a dat grecilor două lecŃii de fil

Nu proto-filosofie (termenul lui Ion VlăduŃescu), nici
pre-filosofie (aşa cum spune ), ci vom
prefera să-i spunem filosofie – pur şi simplu, căci le vom
acorda geto-dacilor şi circumstanŃe atenuante: nu au
dezvoltat o civilizaŃie orăşenească, ci mai degrabă
sătească; cu toate că este un focar de cultură în
antichitate (cultura este ate
argumenta în sprijinul unei înŃelepciuni populare rurale;
În care caz? Dacă nu vom găsi dovezi filosofice propriu-
zise în civilizaŃia romană sau dacică, genitoarele daco-
românismului, suntem nevoiŃi să le recunoaştem /
concedem acestor oameni un comportament şi o
concepŃie de viaŃă într-o bună vecinătate cu filosofia. La
ce bună filosofia voastră măreaŃă dacă n-o aplicaŃi?

În privinŃa ultimei observaŃii, despre
demografie, socotind o posibilă populaŃie a globului sub
jumătate de miliard la naşterea lui Iisus, trebuie să
înŃelegem că oraşele erau mult mai puŃin populate, că
viaŃa celor mai mulŃi se baza pe agricultură iar minunile
constructive care astăzi se numesc „blocuri”, „reŃea de
apă potabilă” sau „canalizare” nu prea existau. Aici
vedem noi rolul-cheie al Imperiului în privinŃa
civilizaŃiei daco-romane.

În oraşul meu natal de pe malul Dunării, Hârşova
(care în urmă cu două milenii se numea Carsium), există
pe dealul cel mai înalt, la picioarele căruia străjuieşte
Dunărea (un obstacol natural greu

deasupra şi
două dedesubt; am putut vedea apoi mozaicul roman de
la Tomis (ConstanŃa), de pe faleză, şi reŃeaua de băi
publice şi canalizare de care beneficia oraşul antic. Şi
atunci mi-am dat seama de ce istoria consemnează
filosofi romani, dar nu şi filosofi daco-geŃi: primii aveau
în spate, ca vector de susŃinere, statul imperial roman,
cu forŃa lui cosmopolită.

Iată, Epictet, sclav frigian, este eliberat cam pe la 40
de ani (probabil din cauza relelor tratamente aplicate de
stăpân), hoinăreşte câŃiva ani prin Roma, frecventând
prelegerile lui Musonius Rufus – de unde este expulzat
în anul 94 în urma unui decret al lui DomiŃian împreună
cu alŃi „filosofi” care deveniseră cam „nepoliticoşi” faŃă
de zeii şi moravurile romane. Apoi, printr-un concurs de
împrejurări, se stabileşte la Nicopolis, în Epir, unde îşi
e numeroşilor săi admiratori care,
desigur, îl şi întreŃineau.

Din Frigia la Roma şi mai apoi în Grecia – este un
destin uman pe care statul imperial (dar şi cultural,
desigur) îl poate permite. I se spunea şi „şchiopul” lui
Epictet, dar nu era doar şchiop: stăpânul său îl bătuse
crunt, până îi rupsese piciorul. Răbdarea sclavului era,
însă, proverbială: „de ce dai, nu vezi că se rupe?”, îşi
admonesta el stăpânul, cu un glas blând, la fiecare
lovitură. Ce-i drept, n-a făcut decât să-l enerveze şi mai
tare

, Casa Şcoalelor,
Bucureşti, Dar s-ar părea că din asta i se
trage şi libertatea, deoarece era interzis stăpânului să-şi
maltrateze sclavii. De aici survine respectul nostru faŃă
de , care, iată, este pusă în aplicare în acest
caz, existând şi mecanismele instituŃionale aferente.

Ne cam îndoim că undeva, într-o fundătură, într-un
frumos peisaj mioritic, legile statului de drept ar fi fost
imediat aplicate; pentru ciobanul din „MioriŃa”
funcŃionează nu legile statului, ci ale lui Dumnezeu, cel
care fârtaŃii, ceilalŃi doi ciobani, să-i ia viaŃa.
Dar poate şi acel cioban s-ar bucura dacă statul, şi nu
Dumnezeu, ar pune mâna pe asasini şi i-ar băga la
„zdup”, lucru cât se poate de firesc. De regulă, cea mai

nici în
T

re nu îl poate contesta nimeni. Dumitru Isac (

, printr

osofie – de vreme
ce un istoric precum Diogenes Laertios îl ia în
considerare ( ).

Dumitru Isac

), în schimb, se po

de trecut de barbari),
un monumental castru roman cu un nivel

xpune doctrina

(Nicolae Bagdasar; Virgil Bogdan; Constantin Narly
(ed.),

1943, p. 111).

ca
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Pentru a ne f

minut, pentru micu

sau
poate emit respectiva
activitate nu mai este filosofie.
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destinului sinuos
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arc Aureliu

nostru de

reun filosof
recrutat din sistemul penitenciar

nilor,

ei f
de o treime

in punctul de
vedere al carierei profesionale;

demografia era cu totul alta.

.

(August Bebel, , Editura
Pol ).

În special în timpul
imperiului

Noi avem ,
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se maturiza rapid în
campanii militare (uneori de maturiza chiar „de tot”

tut) se
maturiza

ii.

ixa asupra unui înŃeles al filosofiei, vom
reaminti un raŃionament al lui Aristotel: dacă filosofezi,
filosofezi; dacă nu filosofezi, filosofezi; deci, oricum,
filosofezi. Pentru Aristotel, filosofia e ca şi moartea: nu
poŃi scăpa de ea.

Din ce cauză? Bătrân fiind, te plictiseşti de moarte
(sau de viaŃă!) şi îŃi dezvolŃi latura reflexivă. Nu este
cazul vostru, căci sunteŃi foarte tineri. Dar şi tineri fiind,
puteŃi trăi în două feluri: să vă lăsaŃi complet duşi de val
şi să nu aveŃi timp, măcar un Ńul
vostru suflet; timp să vă retrageŃi deoparte, numai cu
gândurile voastre Dacă există cineva dintre voi care nu-
şi găseşte locul , poate „să salte / în muzici
înalte”, vorba psalmistului Dosoftei mitropolitul

e alte pretenŃii culturale, însă

Poate vă reamintiŃi poemul
în care şi Cezarul , şi muncitorii strânşi în

„taverna mohorâtă” meditează asupra
omenirii – primul în linişte şi ultimii, într-un stil

destul de gălăgios. Ei bine, m-a atras personalitatea celor
doi filosofi, M şi Epictet, din cauza enormei
diferenŃe întâlnite la capitolul „stare socială”: primul
este împărat roman iar cel de-al doilea, sclav. ÎncercaŃi
să transpuneŃi această stare la actualul stat-naŃiune şi să
puneŃi şeful statului alături de un rob, adică
un om înlănŃuit, să zicem unul care stă în închisoare.

În penitenciare se organizează sistematic chiar
concursuri de teatru sau de poezie, însă de v

n-am mai auzit. Poate
aş avansa numele lui Nelson Mandela sau al lui Vačlav
Havel, dar aceştia sunt oameni politici, nu filosofi. A
mai existat un filosof şef de stat, şi anume Vladimir Ilici
Lenin, dar aceştia nu sunt de dorit, pentru că au o
putere discreŃionară asupra semenilor lor,
transformându-se pe neobservate în criminali notorii.

Deci trebuie neapărat să ne transpunem în timpurile
de atunci: să facem un salt măcar în anul 1 după Hristos,
de care ne despart 80 de generaŃii (considerând cam 25
de ani pentru schimbarea unei generaŃii). În timpul
dacilor sau roma strămoşii noştri. Există trei
chestiuni ardente pe care va trebui să le luăm în serios:

ăceau mult mai puŃină filosofie decât noi, deoarece
aveau o speranŃă de viaŃă cam faŃă de cea
actuală, deci trebuie să ne fabricăm un termen de
pentru o viaŃă uneori fulgerătoare, mai deprinsă cu
greutăŃile şi mai puŃin „constelată” d

ne mai interesează
distincŃia dintre civilizaŃia „orăşenească” şi cea
„sătească”; în sfârşit,

În privinŃa primei observaŃii, bărbatul era cumva
condamnat să fie filosof, pentru că uneori femeia nu
avea drepturi nici măcar cât un sclav – dacă n-avea
norocul să fie de viŃă nobilă sau să fie protejată de soŃ.
Forma solemnă de căsătorie era cea încheiată în
prezenŃa marelui preot şi a cel puŃin zece martori  Însă
formele cele mai frecvente erau luarea în posesiune a
femeii sub acoperâmântul soŃului, cel puŃin un an, sau
un gen de cumpărare reciprocă, mirele şi mireasa
dându-şi unul altuia monezi şi promiŃându-şi să fie soŃ
şi soŃie

itică, Bucureşti, 1961, pp. 84-86
August Bebel face observaŃia că, pe măsură ce

puterea şi bogăŃia Romei creşteau, vechea austeritate
inspirată de viaŃa în expediŃiile militare a cedat locul
unor vicii şi excese odioase.

excesele, favorizate de împăraŃi, au luat chiar
forme demenŃiale. La un moment dat, numărul tinerilor
care se prostituau în Roma îl depăşea chiar pe cel al
femeilor prostituate din casele publice! Seneca (2-65 e.n.)
consemnează faptul că, din cochetărie, existau femei
care, în locul vârstei, îşi consemnau numărul anilor nu
conform uzului, după consuli, ci după numărul soŃilor
pe care îi avuseseră!

trei vieŃi şi nu una  dacă ne luăm ca reper
cele două milenii de creştinism. Să nu uităm că vârsta
medie a cetăŃeanului atenian pe vremea lui Socrate şi
Platon era de 25 de ani iar şansa noastră statistică de
viaŃă numără 75 de ani. Dacă stimatul cetăŃean prindea
şi vreun război între state, el

, ca
erou căzut în luptă!) iar „cetăŃeanca ateniană” (termenul
e abuziv, căci femeia nici nu avea acest sta

ca adevărată stăpână a gospodăriei şi
educatoare a copiilor în condiŃiile în care mortalitatea
infantilă făcea ravag

De fapt, miza votului masculin din agora greacă şi

Filosofez, deci exist

aici şi

Împărat şi
proletar

Femeia şi socialismul

acum

1)

filosofie

2)

3)

nobilă tradiŃie impune sancŃiuni morale,

Sociologul Roman Inglehart adăuga
, dominante în orice tip de stat-naŃiune, şi

(ale „stării de bine”), specifice
actualelor societăŃi occidentale. Preocupările aferente
ştiinŃei, artei şi religiei – culturii în general – intră în cea
de-a doua categorie (Nicu GavriluŃă,

. Cei trei cunoscuŃi reprezentanŃi ai stoicismului
târziu trăiau bine: Marc Aureliu era împărat, Seneca
senator iar Epictet, sclav eliberat. Notez, totuşi, şi
această observaŃie înŃeleaptă a lui Dio Casius despre
Marcus Antoninus: „de fiecare dată când ieşea fără tatăl
său, se înfăşura într-o tunică simplă, de culoare închisă,
şi niciodată, când vorbea despre el personal, nu obliga
purtătorii de facle să-l însoŃească”, cu toate că „o
mulŃime de alŃi oameni se prefăceau că sunt interesaŃi de
filosofie, numai pentru a dobândi tot felul de avantaje
de la împărat” vol. III,
traducere de Adelina Piatkowski, Editura ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, pp. 360-361)

nu penale.
Statul, în schimb, poate.

, Editura Provopress, Cluj-Napoca, 2006, pp. 20-
23)

(Cassius Dio, ,

valorilor
supravieŃuirii
valorile bunăstării

Mişcări religioase
orientale

Istoria romană

.

Împărat şi rob sub semnul
atitudinii stoice: Marcus
Aurelius şi Epictet
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scurtimea vieŃii şi nostalgia unei epoci de aur în care toate
nevoile noastre vor fi asigurate. Kant încearcă să arate că
războaiele sunt necesare, că scurtimea vieŃii este benefică şi că o
epocă de aur nu este cu adevărat de dorit

Spre pacea eternă: un proiect filoz

ouă lucruri umplu sufletul
cu o admiraŃie şi o veneraŃie mereu noi şi crescânde, cu cât
gândirea se ocupă cu ele mai des şi mai stăruitor:

Deşi cursurile sale nu mai erau interesante, celebritatea sa şi
rolul jucat de el în universitate i-au adus numeroşi auditori.
Sălile de curs erau arhipline. StudenŃii trebuiau să vină cu o
oră mai devreme pentru a-şi rezerva un loc în sală

S-a descoperit că fusese un mare
hedonist biciuit cu prosoape ude de către servitorii
săi

era fiica lui Caspar Reuter şi a
soŃiei lui, Regina, născută Felgenhauer (sau Falkenhauert)

” (pp. 256 – 257).
Ideea necesităŃii războaielor intră, de fapt, în contradicŃie
cu eseul din 1795 „ ”.
Dacă Seneca se considera cetăŃean al Cosmopolisului,
Kant nu se considera prusac, ci cetăŃean al lumii (p. 328).
În 1788, Kant publică (deşi
exemplare ale lucrării se vindeau la Königsberg din
perioada Crăciunului 1787): „

” (p. 267).
La acea dată, Kant obŃinuse un apogeu al celebrităŃii:

pofida dificultăŃii, filozofia lui Kant se preda la
UniversităŃile din Marburg (de Johann Bering), şi Halle
(de Jakob). La Göttingen, Feder şi Christoph Meiners erau
antikantieni. Tot în această perioadă de prietenia lui Kant
s-a bucurat Kraus, fostul său student neglijent în ale
vestimentaŃiei (ca şi Kant în tinereŃe, pp. 72, 106, 151), pe
care Kant îl îndeamnă să-şi ia o haină nouă (p. 276). În
1790, Kant realizează , în
care discută noŃiunile de sublim şi frumos (în partea

) comentate
pertinent de autorul cărŃii fără însă să aducă în discuŃie

şi
din Petersburg ,

dupa ce la sfarsitul anului 1786,fusese ales membru al
Academiei de Stiinte din Berlin. Scrierea unor noi eseuri,
menŃinerea aceluiaşi ritm de viaŃă, vizita unor
personalităŃi, moartea unor prieteni, renunŃarea la
prelegeri (1797) au marcat ultimii ani de viaŃă a lui Kant,
filozoful publicând din ce în ce mai puŃin, iar ultima
lucrare a rămas neterminată. Slăbirea
memoriei şi a trupului l-au condus treptat spre un
implacabil sfârşit. Câteva observaŃii: la pagina 21, în

este menŃionat faptul
că Ludovic al XVI-lea este ghilotinat în 1792. În Micul
DicŃionar enciclopedic, 1972, pagina 1377 este dat ca an al
execuŃiei 1793.La paginile 74,268 si 343 exista neclaritati
in legatura cu regii prusac

”. Aceşti oameni nu sunt hedonişti, ci

ată ca mamă a lui Kant –
Reuter Regina, născută Felgenhauer. Însă, de la pagina
43, aflăm că Anna Regina „

”.
Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că această biografie a lui
Kant, la care s-ar putea adăuga şi lucrarea lui Ion
Petrovici, este un bun îndrumător în elucidarea unor
chestiuni obscure din cuprinsul operei kantiene.

ofic

D

Critica raŃiunii practice

cerul
înstelat deasupra mea şi legea morală în mine

Critica facultăŃii de judecare

Critica facultăŃii de judecare estetice

ogia vieŃii şi operei lui Kant

masochişti

„

” (p. 270). În

întâi

sau dialogurile lui Platon
consacrate frumosului: . În
1794, Kant devine membru al Academiei

i Friedrich Wilhelm II si
Friedrich Wilhelm III fata de explicatiile pe care le ofera
Micul Dictionar enciclopedic , 1972 , p.1239. La pagina
330 despre Hippel „

”, încât era „
. La

pagina 421, nota 15 se precizeaza ca sotul contesei
Keyserlingk a murit in 1787. Insa, la pagina 433, nota 135
aflam ca acelasi conte Keyserlingk murise in 1788.  La
pagina 466 (Index) este indic

Tratatul despre sublim
Hippias Maior Phaidros

Opus postumum

Cronol

* Manfred Kühn „Kant
2009

. O biografie”. Traducere de
Cornelia Eşianu şi Delia Eşian, Editura Polirom,

restituiri
(urmare din pagina 20)
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littératures sans frontières
Songe

Le 9 juin 2008, par un beau
soir d'été, Madame Z songeait
langoureusement au souvenir
de son premier soutien gorge
(jaune, grattant et affreux), tout
en remuant avec force la
composition (très réussie!) de
son minestrone, le cou tendu
vers le nouveau modèle
Aubade à froufrous, pavané
sur une pub, juste en face de sa
cuisine, sur le trottoir d'en.
Pendant ce temps là, Monsieur
Z, sirotait morose de la bonne
bière devant un match nul (au
sens propre et figuré du terme)
entre la France et la Roumanie.
"

!" A cet mots
injustes, (car elle courait plus vite que ça, quand même!),
Madame Z, poussa un soupir, et piocha discrètement dans
une boîte de chocolats cachée sous la pile à torchons.

Au même moment, Monsieur Z Junior (désormais
"Junior" en abrégé) maudissait consciencieusement le
minestrone de la mère et les grognements mous de son père,
penché comme il était amoureusement sur une feuille de
papier vert pâle (le vert, ça aide dans l'inspiration, ça fait
penser au vert de la mer, au vert du printemps, etc, etc..) sur
laquelle il avait gribouillé une dizaine de vers tellement
profonds et modernes, que personne n'aurait pu en déchiffrer
le sens, à part, bien sûr, leur heureux pondeur.

Après trois buts ratés par l'équipe de France et trois bons
paquets de " !!!" hurlés par le père dont le
ventre était aussi rond que le ballon que se disputaient les
joueurs, Junior jeta l'éponge, fit une croix définitive sur sa vie
de poète et écrivit, en gros, l'épitaphe suivant :

" Puis il alluma d'un geste sec sa console de jeux et
entama une carrière de guerrier solitaire, refoulé et immortel.

Lorsqu'il écrivait son épitaphe artistique, Junior ne
s'imaginait point que quelques 200 ans après, un de ses
nombreux descendants directs ( il allait épouser,
effectivement, trois ans après le match France-Roumanie, une
grosse femme blonde qui "adorrrait" faire la cuisine et garder
des nourrissons tout frais sur ses mamelles roses et
majestueuses) allait s'appuyer sur cette phrase écrite par son
aïeul dans un de ses très rares moments de lucidité
désespérée, pour soutenir son mémoire de fin d'études qui
s'intitulait d'une manière strictement interrogative : "

?"

Ne vous empressez pas, cher lecteur, de vous moquer,
car vous ne savez point de quoi vous riez! En 2208, cette
question est non seulement pertinente, mais aussi tout à fait
vitale pour le bien être de l'humanité. Expliquons-nous : la
philosophie scientifique pondue par un groupe de penseurs
de Vienne vers 1930, effrayés comme des poules devant
l'imminence de le guerre et de la vie, chassa l'esprit de
l'homme et lui donna un tel goût pour la matérialité de cette
terre, que celui-ci finit par oublier de réfléchir, créer, et tout le
tra la la qui va avec. La prolifération des bonheurs inhérents
à l'oubli, força l'individu de créer de par la chair et la matière,
tout ce qu'il n'arrivait plus à créer de par l'âme et l'esprit.
Bref, la population de la terre augmenta en flèche, d'une
manière directement proportionnelle à la stérilité spirituelle
et l'indifférence. Toutes les femmes avaient périodiquement
les ventres bombés, et tous les hommes suaient leur front
pour payer le dernier jeu vidéo à leurs progénitures
rampantes et remuantes qui portaient dans leurs couches,
comme les kangourous, le sens de la vie.  (Hélas, les
kangourous étaient bel et bien disparus comme espèce
depuis 2158, quand une bande affamée de jeunes hippies -
<

> - criaient-ils sur leurs pancartes plastifiées -
pénétra de force dans le dernier parc et réservation naturelle,
là où l'Autorité Politique Mondiale conservait, comme dans
une arche de Zoé improvisée, les seules espèces d'animaux
restantes. On mangeait donc les derniers kangourous et le
tribunal excusa la faim de ces jeunes, grâce à l'excellent
avocat que l'association avait
mis à leur disposition. On évoquait aussi, dans leur défense,
le fait qu'ils ne s'étaient attaqués qu'aux espèces comestibles,
les éléphants, par exemple et les hyènes restèrent intactes. )

Sauf que, voilà, il y avait un problème : l'accumulation
des gaz à effet de serre entraîna la formation d'une couche
très inflammable au dessus des villes surpeuplées. Il faut
mentionner qu'en 2208 toutes les villes de la
Terre possèdent entre 5 millions et 500 millions d'habitants
par ville, casés par niveaux, dans des caissons de plastique (
il n'y a plus de bois, ni de pierre pour bâtir des maisons à
l'ancienne), dont la dimension varie en fonction du statut
social de l'habitant. Le descendant de Junior ( que nous allons
appeler, par commodité, Junior Bis), peut s'estimer heureux :
son caisson, façonné en plastique de la meilleure qualité
qu'on puisse trouver sur le marché, mesure 18 m3 et s'élève
sur 3 niveaux. Il a pu même choisir la couleur des trois
couches : bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France.
Il a accroché sur le mur de la cuisine de vieilles photos
représentant le fromage de son terroir et un panier de
tomates. Dans le salon, un ami généreux lui prêta un tableau

Allez, les gars, remuez-vous! On dirait ma femme qui fait du
jogging ! Même elle court plus vite qu'une tortue

putain! quels cons

"La vie est une
merde.

La vie
est-elle une question de merde

marre de manger des pilules proténéiques, envie de manger de la
vraie viande, comme nos ancêtres, être dans la nature, voir du sang,
voir la mort!

Les Amis de la Nature Humaine

anno domini

à cadre doré. Dans son bureau, il mit ses 23 écrans et 57
ordinateurs en ordre, rangés par puissance de mémoire. C'est
ici, dans cette pièce qu'il stocke ses idées. Junior Bis prépare
une thèse dans laquelle il essaie de montrer d'une manière
très rigoureuse et minutieusement argumentée, qu'en
ajoutant au niveau des gaz à effet de serre les gaz d'origine
humaine (des pets), l'atmosphère deviendra en moins de 30
ans, non seulement irrespirable à cause des odeurs, mais
aussi très inflammable. S'appuyant sur des calculs techniques
très précis (en effet, il avait récolté, patiemment, pendant 5
ans, les résultats des expériences de pets chez des sujets de
plus divers, avec un courage et un sang froid jamais démenti
- parfois, dans ses rêves les plus folles, il aimait  bien
s'imaginer être la Marie Curie du gaz humain, extrayant
l'essence de la matière dans des éprouvette en plastique) il
démontra la véridicité de ses thèses et le danger que cela peut
entraîner à la longue. Il démontra également comment les
pilules gastronomiques mises sur le marché par des
laboratoires pharmaceutiques élaborant des substituts
nutritifs pour l'homme, produisent deux fois plus de "gaz
d'échappement", car l'organisme humain travaille deux fois
plus pour éliminer les additifs chimiques.

Il arriva donc à cette conclusion cruciale : quelque chose
doit être fait!  Des mesures doivent être prises! Pendant qu'il
réfléchissait, abattu et triste, se promenant sur les passerelles
suspendues entre les immeubles (le nombre colossal de
bipèdes rend impossible une balade à même la terre;
seulement quelques élus y ont le droit, le reste devant se
contenter des trottoirs suspendus entre les caissons en
plastique), il eut soudain une idée géniale!  Fébrile, il
s'empressa de rentrer à la maison et ouvrit la seule caisse en
bois qui lui restait, pleine de livres. Il voulut chercher dans la
sagesse du passé, une solution pour l'avenir! Et c'est là qu'il
tomba par hasard sur le journal de son ancêtre Junior et sur
son épitaphe prophétique : " " Cette simple
vérité lui servit de champ d'inspiration. Il la transforma donc
en une interrogation pleine de sens : "

?"
Quelques pages plus tôt, son aïeul avait écrit, en

gémissant, sûrement : "

?"
C'est en lisant ces mots que Junior Bis fut frappé par une

soudaine illumination! Ça  y est!  Aussitôt, il proposa dans sa
thèse l'installation d'un tube d'annihilation  des pets dans le
postérieur de chaque individu présentant des risques ou des
antécédents majeurs de ce type de contravention. On
suggérera même d'ouvrir un fichier international
comptabilisant les individus portés sur la gourmandise et
présentant des facteurs aggravants d'émission de gaz.
L'installation des tubes ne devrait pas poser des problèmes,
étant donné que les succès phénoménaux des nannosciences
dans l'industrie de l'espionnage et de la sécurité anti-
terroriste, ont amené les scientifiques à travailler sur des
modèles de plus en plus infimes et performants permettant
d'explorer et d'installer l'autorité politique dans les entrailles
des gens. Notre thésard proposa même qu'on oblige tous les
adultes à porter ces tubes, sous peine d'une grosse amende
pour ceux qui refusent de se faire violer l'intimité de leur
rectum. D'ailleurs, quelle intimité?! Puisqu'il y a des caméras
partout, dans chaque caisson en plastique, afin d'identifier les
comportements dangereux avant qu'ils ne se produisent!

Il prit donc rapidement contact avec son directeur de
thèse et lui fit part de ses découvertes. Ravi, ce dernier lui
offrit tout son soutien et lui promit de faire tout le possible,
prendre contact avec les scientifiques et leur demander de
mettre en place un système de recherches portant sur la
greffe d'un éventuel tube dans le rectum de chaque individu
à partir de 18 ans, afin d'y récolter et annihiler les gaz
inflammables. Le directeur alla même plus loin et proposa à
son protégé de reprendre tous les cahiers de Junior et placer
sa découverte dans un contexte conceptuel plus large, car
cela donne de l'ampleur à l'exposé. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Le jeune chercheur se mit à la lecture et deux jours après, il
écrivit un nouveau chapitre intitulé : "

(son fils avait découvert la
boîte sous les torchons de cuisine)

"
Le directeur approuva son choix et félicita le jeune

homme, tout en lui avouant secrètement que sa femme, aussi,
gobe du chocolat en secret, va savoir pourquoi! Un truc de
bonnes femmes! - décréta-t-il sentencieux et n'y pensa plus,
convaincu que les dix minutes de fornication mensuelle
suffisaient largement pour contenter son épouse accro au
chocolat! (va savoir pourquoi!) De plus, il avait de bonnes
nouvelles pour son protégé : la R. I. P.  (Réseau Informatique
Politique)  avait consenti de mettre à leur disposition un
large choix de matériel vidéo mis à jour, dans lequel on peut
suivre concrètement l'émission des gaz à son origine, c'est-à-
dire dans les toilettes des familles (responsables, selon les
dirigeant, d'une émission importante!) En effet, chaque
secteur ("secteur" est la nouvelle appellation de l'ancien
terme "quartier") dispose d'une propre C.I.E.X. (Commission
Interne d'Experts) qui est là pour déceler promptement un
éventuel taux de danger terroriste au sein des familles.
Chaque enfant qui propage un son qui dépasse un certain
nombre de décibels est soigneusement suivi par une équipe
médicale qui le prend en charge dès son plus jeune âge, afin
de lui éviter le malheur d'être malheureux.

Enfin! Chacun avec sa merde, comme on dit! En tout cas,
ravi de sa trouvaille et conscient qu'une bonne note à sa thèse

La vie est une merde!

La vie est-elle une simple
question de merde

Pourquoi j'ai envie de chier ou de pisser à
chaque fois que je sens venir une idée géniale? Car une fois
réinstallé à mon bureau, j'oublie la phrase qui aurait consacré mon
talent! Pourquoi n'a-t-on pas inventé un tub nous reliant
directement aux waters

Y-a-t-il une rapport
direct et nécessaire entre le fait que 200 ans plus tôt Madame Z
mangeait du chocolat en cachette

pendant que le père
s'égosillait devant le foot et le fils décrétait sagement que la vie est
une merde?

lui amèneront 10m3 de plus à sa piaule, chose qui lui
permettra, enfin, d'épouser une belle blonde pulpeuse dont le
facteur de fertilité dépasse le 50% (en effet, chaque femme est
obligée, dès 18 ans, de passer des tests de fécondité et celles
qui le passent avec brio sont entretenues par l'état qui leur
trouve un mari digne, afin de mettre au monde une
humanité heureuse, alors que celles qui n'ont pas cette
chance doivent trouver un mari de par elles-mêmes), Junior
Bis proposa la dénomination T.A.G.A (Tube d'Annihilation
des Gaz Annaux) pour sa découverte et se fit un plaisir de
déposer le brevet au bureau des conventions et découvertes
scientifiques majeures.

Le jour J venu, il proposa à la Commission de servir lui-
même de cobaye pour l'installation du premier T.A.G.A.
Avant l'opération, il lava soigneusement son postérieur,
épilant au laser domestique les poiles en trop ou mal placés.
Il pénétra dans un couloir étroit et mal éclairé, sur un chariot
poussé par un homme qui portait un masque blanc. Soudain,
il arriva dans la salle d'opération où une forte odeur de
légumes (!) lui donna un léger haut le coeur. Courageux, il se
leva, enleva sa chemise et resta tout nu devant une dizaine de
médecins, prêts à lui installer le premier T.A.G.A.. Conscient
et pénétré jusqu'à l'os de l'importance de ce moment
historique, Junior Bis s'avança vers eux et attendit,
patiemment, qu'on lui fasse un hommage, ou au moins un
révérence. Après tout, il allait risquer sa vie pour le bien de
l'humanité, pour que les enfants qui viendront après lui, ne
respirent plus l'odeur de merde, ou même l'odeur de l'Autre.
Il s'avança donc, blême et légèrement tremblant, jouissant à
l'avance de plaisir de voir tous ces gens lui faire une
révérence et le prendre en considération. Pour une fois qu'il
sortait de l'anonymat des trottoirs suspendus on l'on se
presse pour arriver quelque part, je ne sais pas où! Sauf que
voilà, il attendait attendait, et rien! Au signal d'une
trompette, un des médecins, le plus costaud, s'empara de lui
et lui cria d'une voix autoritaire " " Ahuri, le
héros sent son ventre se rétrécir, croit à une blague et sourit,
hébété. Furieux, le costaud répète : "

Puis, énervé devant l'impassibilité de Junior Bis, l'homme
en blouse blanche le prend par le bras et le jette sur la table, à
bas ventre, lui écartant les fesses. Un autre s'approcha avec
un bistouri luisant dans le noir. Horripilé, Junior Bis poussa
un hurlement d'angoisse.

- - cria Madame Z après avoir vérifié que le
match était  bien fini.

- - grommela le père nouant sa serviette autour
du cou et reniflant avidement le bol de minestrone.

- s'indigna-t-il
tapant légèrement, avec satisfaction, sur son ventre rond et
graisseux comme pour vérifier qu'il était bien en place.

" - pensa la femme, distraite.

!"
-

- tonna le père de sa voix de bass, couvrant la
voix pipelette de sa femme.

Junior sursauta et se réveilla en sueurs. Quel drôle de
rêve! Il s'était endormi sur ses derniers vers : "

. " Il jeta un coup d'oeil soupçonneux autour
et alla se laver le visage, non sans vérifier discrètement le bon
état de son postérieur. Puis il fit son apparition dans la salle a
manger, chancelant et encore lourd de sommeil.

- - grommela le père le toisant avec mépris.

Junior ne dit rien, s'assit doucement sur la chaise, la mine
désolée.

- - demanda l'homme à sa
femme.

La femme, coupable d'une moitié de boîte de chocolat, fit
signe que non.

-
- ajouta-t-elle en guise d'excuse.

- - s'énerva le père contre les joueurs de foot,
n'écoutant déjà plus la réponse de sa femme et s'attaquant
goulûment à son bol.

- - s'attendrit la femme devant
sa salade, vérifiant discrètement, sous la blouse, l'épaisseur
de ses propres bourrelets.

A cet instant précis, Junior se leva majestueusement et du
haut de son 1m80 lâcha un pet retentissant qui consterna
toute l'audience, le chat Papouille compris, qui depuis son
coussin, tourna  une tête curieuse vers la table des patrons.

Un silence royal gagna la pièce. La mère resta clouée,
avec une feuille de salade dépassant de sa bouche, véritable
réflexe de ruminant. Le père, quant à lui, partagé entre
l'envie de faire pareil (il en gardait un coincé depuis la mi-
temps du match) et celle de mettre une claque au fiston, la
gifle étant le symbole universel de sa tout puissance de
géniteur ventripotent, se contenta de jeter sa cuiller dans le
minestrone, éclaboussant la nappe et son propre t-shirt du
liquide parfumé aux choux. Profitant de ce moment de
silence inespéré, le fils, resté débout comme un prophète
orateur devant un auditoire à venir, tendit le bras et expliqua
ainsi son geste:

- J

Sur ces paroles mystérieuse, il alla se coucher, convaincu
que le destin existe. Papouille le suivit ronronnant et la queue
dressée comme un guerrier, indiquant ainsi aux non-initiés
qu'il avait choisi son camp depuis le commencement du
monde.

Monte sur la table!

A table!"

A taaaable!!

Match nul
Des

mauviettes, des cons! Ils ne savent pas courir!

Moi,
si j'avais été sur le terrain...

Oui, c'est ça! Tu ne sais plus te
servir de tes jambes, tellement t'es gros, mon pauvre! Ni de tes
jambes, ni de ton entrejambes, d'ailleurs...

Il est où, cet gosse? C'est l'heure de manger la soupe!
- A taable!

Que la vie nous
monte à la gorge noire / bête, reluisante, forgeronne de foire /
dansante... etc, etc.

Celui-là alors!
Bon à rien! Il va griffonner de la paperasse tout sa vie tu verras!
Incapable de tenir un marteau!

Tu ne mange pas de soupe?

Le soir je mange très léger. J'adore la salade verte, tu sais très
bien.

Enfoirés!

Je suis une véritable chèvre

e veux en profiter de la vie tant que je peux le faire encore,
avant qu'on ne m'installe un T.A.G.A.  dans le cul.

Anna Maria CIAUNICA
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Academia Păstorel

Distinsul şi venerabilul domn hindăuani înjură guvernul. Fără nici
o legătură cu gramatica, înjurăturile domnului Bazile îi colorau existenŃa cenuşie la fel
cum muştele umpluseră de sens pereŃii bucătăriei. Domnul Bazile împotrivă, la
fel de natural cum timp de cincizeci de ani fusese pentru, deşi nici atunci, nici acum,
nimeni nu Ńinea cont de opiniile domniei sale.

Acum şaiz era apelat cu „băi, Vasile, dar-ar brânca-n
tine“, pentru că era ucenic la o sculărie unde meşterii, începători în ale psihopedagogiei, îl
învăŃau meserie mai mult prin metoda castanelor în cap. Când tânărul ucenic devenise
vestit prin abilitatea cu care scăpa totul din mână şi adormea în cele mai neaşteptate
locuri, fu remarcat de alŃi tineri ucenici care, într-o zi, îl invitară să vină la U.T.C. Vasile,
crezând că e rost de ceva mâncare, sau poate chiar de băutură, se duse bucuros şi timp de
câteva ceasuri căscă gura la cele ce se petreceau acolo, fără să înŃeleagă nimic. În curând
aerul său profund stupid şi faptul că nu punea întrebări, pentru că nici nu avea, l-au făcut
eligibil - vorba vine - pentru funcŃia de şef al respectivei organizaŃii, ceea ce l-a mai fi ferit
de bătăile luate de la meşteri. A apărut însă o mare problemă! Numele de familie a lui
Vasile era Căcău, pentru că rudele sale, inclusiv tatăl, erau vestiŃi în Ghindăuani, aşezarea
sa natală, pentru straniul lor metabolism, asemănător unui perpetuum mobile de spiŃa a
doua, în care un impuls declanşează o mişcare fără oprire. În cazul de care vorbim,
impulsul era dat, de regulă, de o strachină de fasole cu murături, în consecinŃă, tot
neamul lor era privit în zonă ca posesor al unui dar divin, deci foarte respectat.

Problema însă a fost rezolvată la serviciul Cadre al organizaŃiei, unde un tovarăş
tânăr, cu ochelari şi studii, pe nume Leuştean, fost Leonstein, a făcut demersurile fireşti
pentru schimbarea numelui. Pe lângă studii, tovarăşul Leuştean avea şi umor, aşa că îi
spuse lui Vasile că se va numi Mer m nu înŃelegea, şi nu
Merdeanoux, că nu ştie nimeni cum se scrie.

Devenit tovarăşul Merdeanu, Vasile a fost numit direct şef al secŃiei unde lucra, fiind
socotit un cadru de nădejde şi foarte calificat în problemă, iar prima măsură pentru
creşterea eficienŃei economice includea demiterea meşterilor ca duşmani de clasă şi
trimiterea acestora la muncă necalificată în cariera de piatră, pentru ridicarea nivelului
ideologic.

În scurt timp secŃia nu a mai putut produce nimic, aşa că a fos fiinŃată, iar
tovarăşul Merdeanu - numit director economic şi trimis la o şcoală pentru formarea
experŃilor în conducerea marilor întreprinderi c e luau naştere prin munca neobosită a
proletariatului. la tâmplele tovarăşului Merdeanu oceii marilor
răspunde iar pe nas o pereche de ochelari care îi dădeau un aer suspect, de intelectual.
Ce-i drept, semnase câteva articole la ziare, scrise evident de secretarul cu propaganda,
aşa că a fost numit şi profesor universitar. După evenimen e din '89, tovarăşul
Merdeanu a devenit domnul Merdeanu Bazile şi a intrat în posesia domeniului părintesc,
respectiv o casă din chirpici şi o grădină în fundul căreia se aflau şase umblători pline
ochi.

străbune a domeniului,
adăugându-i strălucirea propriului patronim şi s-a înscris într-un partid cu renume
istoric, bineînŃeles fără nici o şansă la alegeri. ConsecinŃa a fost scoaterea bruscă a
domnului Bazile Merdeanu-Ghindăuani la pensie.  Aşadar, înjură guvernele, indiferent
de culoarea acestora, pentru că sunt boi şi nu îşi dau seama ce om de valoare ignoră.

Escrocul nu te întreabă dacă eşti credul.
a de la suprafaŃă.

Locul ideilor înaripate a fost luat de ideile cu ardere internă.
Dacă nu poŃi fi cineva, fii măcar ceva.
Când eşti obosit, spune numai şi numai adevărul.
Trebuie să aleg: Hansel şi Gretel sau Greta şi Garbo.
Uneori e mai uşor să faci decât să nu faci.
N-ai carte, n-ai parte şi esti socotit imparŃial.
Cine nu învaŃă n-are viitor. Şi cine învaŃă, tot la fel.
Tot poporul e cu noi! CeilalŃi nu-s decât cincizeci la sută!
De la o anumită sumă în sus, cifrele mă lasa rece.
Unii se Ńin de cuvânt, alŃii se Ńin de cuvinte.
Necrolog:"Şi-a trăit traiul, dar nu şi-a mâncat mălaiul".

vizorii. Dar unele se reciclează
O promisiune respectata înseamnă o speranŃă mai puŃin.
PrezbiŃie: "Citeşte şi dă mai departe".

DACĂ ÎN  VIZITĂ...

Dacă rămâneŃi la masă, şi observaŃi că la murături lipsesc harbujii, nu vă ieşiŃi din pepeni.
Dacă printre invitaŃi se află şi agronomi, aveŃi grijă să nu bateŃi câmpii.
Dacă gazda-i îndrăgostită de zootehnie, treceŃi-i cu vederea gafele, că doar nu-i prima dată

când… o face de oaie.

łIE: Frecventă-n orice dizertaŃ
Ń

AMANTĂ: În orice cuplu, o placă turnantă.
ARAMĂ: De-o dai pe faŃă, e o dramă.

ITATE: Buget făcut pe… nemâncate.

BALIVERNĂ: Minciună pururi eternă.
BASTON: Fără el nu ai blazon.

Ń

ESCHIVĂ: Politica guvernelor în derivă.
FISC: Să-l fentezi e-un mare risc.
GARGARĂ: OcupaŃie parlamentară.

LĂCUSTĂ: Demnitar ce nu doar gustă.

NECROLOG: Urmează dup-un epilog (al fostei guvernări!)
ONOARE: Azi, ceva făr de valoare.

Ń credul, fără egal.
RECIDIVĂ: În politică-i masivă.

łIE: Doar victimele-au crezut că-i o soluŃ
SCATOALCĂ: La alegeri o iei în falcă.

Ń
łEAPĂ: De şti, intri la apă.
UMOR: Te scapă de omor, sau Dacă-l descoperi, ai un spor.

Bazile Merdeanu-G

era, acum,

eci de ani, actualul domn Bazile

deanu, ceea ce el oricu

t des

ar
Timpul a pus ghi

ri

tel

Firesc, domnul Bazile a conservat amintirea gloriei

Ce
oroare!

PROSTUL  SATULUI

Profunzimea începe întotdeaun

Baza piramidei e vârful ei.
Sentimentele sunt ca alimentele: perisabile.
Toate anecdotele sunt pro .

Prostul satului e mai celebru decât primarul lui.

*
*
*

EPIGRAME ÎNTR-UN VERS

ABERA ie.
AMANT: So pe un loc vacant.

ARBITRAJ: Îl descoperi la partaj.
AUSTER
BABORD: Doar cu stânga e de acord.
BALAMUC: Guvernare cu bucluc.

CUREA: O strângi când via a este grea.
DIALOG: Adesea e doar monolog.

HARTAN: Echivalent pentru ciolan
INTELECTUAL: Nu mai este actual.

MINUNE: Un parlament cu legi mai bune.

PAPAGAL: So

REVOLU ie.

TALENT: Doar la pu ini e evident.
-o prime

Dorel Schor

Liviu Călcâi

REMEMBER ' 35

Ehei, ce bine mai era atunci
turii,

Când toamna înotam prin glod la munci

Ce minunat era în anii grei,

vin în gând,

- Ehei ,ce bine mai era atunci,

STROFE LUDICE
(la aniversarea Cenaclului)

Ori râs son

SFAT PENTRU COMBATEREA IPOCRIZIEI

Voi, cei ce urâ i ipocrizia
i-o condamna i la fiecare pas,

Vre i s-o stârpi i? Recomanda i be ia!
ti

RONDELUL TRAMVAIULUI DIRECT

ct,
A i mai bine

i pare-a fi ceva suspect
Tramvaiu-acesta nu mai vine.

Înghea

A i mai bine.

i  în sfâr ine
Dar este scris pe el DEFECT,
Speran
De

RESPECTÂND POSTURILE

in, cu-nver unare,
i postul, precizez,

vrea… un POST mai mare!

UNUI SCRIITOR EXPLOZIV

Versuri multe scrii, frapante,
Epatând în tril de mierle;

i, când acolo, ele-s… perle!

PARADA OUOLELOR ÎNCONDEIATE

Spun spre clo
De eram i noi clocite,

VÂRSTA A PATRA

Mi-i organismul ubrezit…

(se dedică aniversării Cenaclului)

În vremea ceea cruntă-a dicta

Şi alergam nebun dup' ale gurii!...

Când toŃi simŃeam cum strâns ne-nchingă hamul,
Şi ne striveam la zahăr şi ulei
Sau aşteptam la cozi, în frig, salamul!...

Ce amintiri plăcute-mi
Când mă trezeam la ceasul trei din noapte,
Să mă aşez cu sticlele la rând
Ca să apuc măcar un kil de lapte...

Iar de gândiŃi că-i mintea-mi dusă-n lunci,
Voi fi tranşant, stimaŃi contemporani:

Fiindcă-aveam ...doar două-ş-doi de ani

Luând fundalul vieŃii drept decor
În lumea asta maşteră şi hâdă,
Cenaclul de Satiră şi Umor
Pe mulŃi din  noi făcutu-i-a să râdă!...

C-un râs abia schiŃat în colŃul gurii
or din vise să te scoale,

C-un râs decent, în spiritul măsurii
Sau cu un râs ce-Ńi dă dureri de foale.

De-aceea-nclin să cred neîndoios
Iar timpul ce-a trecut o dovedeşte;
Că mulŃi au râs curat şi sănătos,
Iar unii, aŃi ghicit, au râs...mânzeşte!!

Ń
Ş Ń

Ń Ń Ń Ń
Căci ş Ńi doar că „In vino veritas”!

Să vină un tramvai dire
ştept de-o oră ş

Ş

Mai este încă un aspect:
Ńă sângele în mine,

Să vină un tramvai direct,
ştept de-o oră ş

Ş şit, îl văd pe ş

Ńa iară îmi revine,
şi am stat făr de efect

Să vină un tramvai direct.

De post mănânc, nu abuzez,
De post mă Ń ş
Că-i bun ş
Dar parcă-aş

Tu gândeai că-s diamante
Ş

Ouăle frumos vopsite
şca din ogradă:

ş
Cine mai făcea paradă!

Acum când am îmbătrânit,
La capăt sunt de pistă,

ş

!

Vasile Vajoga

Petre Paul Dimitriu

Constantin Bucos

Mihai Cosma

Mihai BATOG-BUJENIłĂ Dar visul mai rezistă!

DIPLOMAłIA

Pe termeni echivoc – oculŃi

Şi a te face că asculŃi.

ZEIłA THEMIS

Femeia austeră şi posacă
Ce Ńine sus balanŃa într-o mână
E oarbă în mitologia greacă
Şi şpanche în justiŃia română.

Nu-l osândiŃi, amici, în van
Când la un rang înalt aderă:
Doar ştiŃi că orice bolovan
Tânjeşte după...carieră.

Intrat cu tot cu turmă-n U.E.
Şi-i musai să observ cum suie

ş

turmă-n U.E.

Cârmaci, măgarul, năzdrăvan,
Trasează turmei cărăruie,
Iar eu, de vreau o frigăruie,
Întâi îmbăt acel cârlan.

De-aplaudă prietenul iubit
ş

Amic adevărat e-acela care
Cu sfatul lui tu te-ai desăvârş

Iar supărat ş
Că n-ai realizat ce-ai plănuit

Ńi arată unde ai greş
De-o trainică-amiciŃ

În încheiere vreau să înŃ
Ńi curat tu să îl legi

Ń Ńă

Că sincerele-aplauze sunt rare
Ş Ńă

Ń

ł

Tu cere-i milă sticlei de rachiu
Ş Ń

Ń

Că ar putea rămâne, n-ai haba

Tu cere-i milă sticlei de rachiu
Ş Ń

ş şit, că ş

Şi dă-le-un sfat ş Ńi, măcar
ş

Şi cere-i milă s

şugubăŃ
Ş
Neîntrecut e la ospăŃ
Când e de treabă… o întinde!

Ecaterina Sofronie

George Petrone

Georgeta Paula Dimitriu

Aurel Baican

E modul ipocrit, bazat

De a te face ascultat

UNUI CARIERIST

RONDELUL BACIULUI ARDELEAN

De-amu mi-s baci european,

Nivelul civic la cioban.

Cântarea fluierei e uie,
SAPARDUL dând la oi pian:
De-amu mi-s baci european
Intrat cu tot cu

De-amu mi-s baci european!

SONETUL PRIETENIEI

La reu ita ta, nu-i da crezare:

it.

de e ti, ca fiecare

Când î it
ie e-n stare.

elegi,
Ca sufletu-
De oameni ce- i vor binele în via

i falsa mângâiere tu înva
S-o po i schimba în critica ce doare!

RONDELUL UNUI BE IV NOTORIU

i nop ilor pierdute în zadar,
Când petreceai tu cu amicii, dar
Regre i acum când este prea târziu.

r,
Pe drumuri, chiar orfan iubitul fiu,

i nop ilor pierdute în zadar.

Gânde te-te cât ai gre tiu
Prieteniile nu-s la pahar

i celorlal
Acum cât tu mai e ti exemplu viu!

ticlei de rachiu!

ROMÂNUL

E--un om amabil,
i analist, cam cât cuprinde,

,

Emil Ianuş

Domnul

August 1020



degustări cultural - literarePurtînd pe umeri o reptilă
lucioasă sub luna plină ce-mi
zîmbeşte noaptea 1

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1SelecŃie din revistele primite la redacŃie şi din cele aflate în colecŃia
autorului.

„ i nu ve
dar spune i-l TOT."

„Timpul este
comite "

Niciodată nu va fi o problemă ş Ńi răni pe nimeni cu
faptul  că spuneŃi adevărul, Ń

şi o mască a regretelor, Asemenea unei pete
pierdute de cerneală ce Primul păcat pe foi albe.

Papa Leon al XIII-lea

Tozan Alkan

În , nr. 1-3, am cu interes

Moldovan (
), Oana Furdea (

), Lavinia Gal, Alexandru Istudor (
), Mirela Dimitriu

( ), Ancu

). Am mai citit, în paginile
maghiare, pe Chuck Palahniuk ( ), în
traducerea lui Làszló Szabolcs, pe Ruxandra
Cesereanu traducerile reu ite
ale lui Visky Zsolt, respectiv Làng Orsolya).

„Ne putem mînia, putem ajunge la exasperare,
putem azvîrli cu pietre în portrete

i,
scîrbi i, superior-nedumeri i. Dar

tem onest: . i nu de azi, de
ieri, ci de cîteva secole...” Am citat din
publicat de Miron Beteg (

) în , nr. 5(534)
legant i distins, aproape bibliofil, din care am mai

re inut contribu iile semnate de Alexandru Vlad
( ), Vasile Dan ( ),
Alex. ), Ioan Moldovan
( ), Marian Victor Buciu
( ), Simona-
Grazia Dima ( ).
Poemele asumate de Coni

escu
i

în prezentarea

), semnat de Theodor Codreanu.
Alina Butnaru (

i Ion Murgeanu (

), Gruia Novac (
iile lui Mihai Merticaru (

) i tefan Amari ei (
,

semneaz   Cristian Simionescu, Petru
, i

George Irava.
„Sînt cî

i
la calcularor ” Am citat dintr-un
amplu interviu cu Ioana Bradea (

), publicat de Alina Radu în
, nr. 6(1533). Am mai re inut subiectele

propuse de Cornel Ungureanu ( ),
Marcel Tolcea ( ),
Alexandru Budac ( ), Radu Ciobanu (

), Diana erban ( ), Tudor
Cre u ( ), Alexandru Ruja (

), Adina Pantazi (
), Daniel Ilea

( ), Daniel Vighi (
), sau Ileana Roman (

). O bucurie a fost i lectura din Doris Lessing
( ), în prezentarea

i Florin Caragiu.
În , nr. 38, mai 2010, Gri

, în timp ce Elena Pîrlog
ne propune un subiect incitant:

. Am mai re inut cele scrise de Romulus Dan
Busnea ( ), M. N. Rusu

Echinox

Familia

Baaadul literar

Orizont

Plumb

răsfoit
dedicat filmului românesc, în care semnează Rareş

Ńa Bodnărescu
( ), sau Lavinia Rogojină
(

şi Nichita Stănescu (în ş

şi în idei, ne putem
face că protestăm pe stradă, putem arăta indignaŃ

Ń Ń măcar să
recunoaş Ş

. Număr
e ş

Ń Ń

Ştefănescu (

Ńa Lena, Gheorghe
Izbăş şi Dan Liviu Boieriu, proza propusă de
Cristian Robu-Corcan ş Ştefan Jurcă, alături de
excelenele traduceri din D. A. Powell,
şi traducerea lui Chris Tănăsescu completează o
lectură agreabilă.

Primim de la Bîrlad trimestrialul de cultură
, nr.2(13), mai 2010, care se deschide cu

o primă parte a unui studiu ce se anunŃă interesant
(

), o frumoasă convorbire între
Octavian Blaga ş

), Valentin
Ciucă (

),
alături de contribuŃ

ş Ş Ń )
trebuie neapărat citite. Multă poezie şi bună

ă ş Andrei, Adrian
Alui Gheoghe, Coriolan Păunescu  Oana Pavăl ş

Ńiva autori contemporani care-mi
luminează figura (şi ziua) instantaneu – mi-e suficient
să mă gîndesc la ei şi să-mi imaginez cum se învîrt
după cafea prin bucătărie, cum povestesc cu prietenii
lor, cum beau vin sau se încruntă sau scriu concentraŃ

şi deja mă înveselesc.

Ń

Ş
Ń

ş
şi

traducerea Mihaelei Negrilă, dimpreună cu poemele
propuse de Sabin Opreanu ş

gore Codrescu
continuă comentariile sale

Ń

Dosarul

Firesc, prea firesc – Marfa i banii regia Cristi
Puiu Un deceniu din via a unui
bumerang Regizori
români „exporta i”
Cristi Nemescu – Despre nesfîr it
De la Omule ul lui Gopo la cine?
Scurte istorii personale. O incursiune în filmele lui

Corneliu Porumboiu
Zsigerek

infernul suntem noi
Editorialul

„
i cu experien ”

Wagner Ilustrate idilice
Comedia numelor

Poezia ca respira
Pariul pascalian al unui

Ion Barbu i Bîrladul
Trei enigme din coresponden a

scriitorului George Iva cu

Gheorghe Alupoaiei – un artist al memoriei
ii Arta înfrîngerii de sine

Sonetul –
regele poeziei

Al i pa i peste grani
Hermeneutica lui Moshe Idel

Mitologii Carnetul
Arabelei Drumul spre altceva

Anotimpurile unui poet Victor
Iancu – estetician i critic Un portret
mai pu in conven ional: Max Blecher
Spinoza – un Vivaldi al filosofiei poveste

cu Assael Asriel L i
bucurie
Memoriile unei supravie uitoare

La spectacolul „istoriei
critice”a lui Nicolae Manolescu

i realitate. Geo Dumitrescu, libertatea de a trage
cu pu ca

ş
Ń

Ń : Radu Mihăileanu
ş

Ń

Angajăm muncitori
necalificaŃ Ńă

şi nevăstuica

Ńie în lumină
călugăr cultural

Mărturii despre bunătatea omenească

ş
Ń

ş
Despre Cezar

Ivănescu înainte de moarte şi după învierea sa
şi

identităŃ

Apocalipsa perpetuă

Despre lumea
dispărută, fără nostalgie

Ń ş Ńă

ş
Ń Ń

iteratură ş

Ń

Poezia modernă între
concept ş

ş
Lumina de la capătul tunelului

( ), Dumitru Zaharia (
)

).
„Nu sunt aici – e-o fantasmagorie – / i tot ce-am

spus la fel se va întrece/ cu-avîntul lumii grosolan
te

Ionu Popa într-um grupaj de versuri publicate în

), tefan
Borbély ( ), Iulian Boldea (

), Gelu Ionescu ( ), Irina
Petra ( ), Constantin Raveca Buleu
( ) se citesc cu interes, ca i
dialogul lui Ovidiu Pecican cu Robert Cohen, sau
amintirile inedite, ale lui Bucur

,
dedicat lui Radu Petrescu, cuprinde amintirile
doamnei Adela Petrescu, într-un dialog cu Mihai
Dragolea. U

i Sorin
Lucaci.

În

ronologic articolul din Apostrof:
„Memoriile contemporanilor nu dau detalii despre
pozi ia i ac iunile lui Radu Gyr sub impactul
evenimentelor de la 23 august 1944

a
mat pozi ia for elor

democratice grupate în BND i a regelui. [...] Vîrsta,
uzura deten iei, absen a unor semnale interna

ul existen ei, sus inut numai de
filonul poeziei.” Am mai lecturat
i aidoma, paginile semnate de Marian Ioni

), Theodor Codreanu (
), Ion Popescu-

Sireteanu ( ), Mihaela
Mitu (

erban Foar
Eminescu este prezent i prezent la

, nr. 6(174), începînd cu editorialul lui Cassian
Maria Spiridon ( ) i
continuînd cu cele asumate de Elvira Sorohan (

), George Popa
( ), Antonio
Patra ( ), respectiv
Liviu Papuc ( ). Cristina
Preutu ne propune un dialog cu regizoarea Anca
Ovanez Doro enco ( ), profitînd de
prezen a acesteia pe scena Na ionalului ie ean.

), Basarab
Nicolescu (

), Ioan Holban (
), Daniela Petro el (

), Emanuela Ilie (
), Ovidiu Hurduzeu (

),
( ) i Petru
Ursache (

(
) începe, ca normal, cu

); reapare,
” C. Trandafir ( );

Maria-
Mirabela Neagu scrie despre

Alexandru Badea despre

te,

În luna iunie s-au împlinit 45 de ani de la apari
. La mul i ani!

i, la rîndul ei,
e în pericol de hibernare

timpurie. ionale spa ii
publice, revista Tomis a reu

” Am citat din editorialul ( ) semnat
de Bogdan Papacostea în , nr. 483, iunie 2010,

Eminescu la răspîntii Ń
ş

Iarnă fierbinte

ş
ş

Ń

şcăriilor 1940-1975

Ńi emblemă: Labiş ş

ş
Perspectiva textului literar – o perspectivă

novatoare

ş
Visul

nemuririi în cugetarea eminesciană
ş

ş Ń
Sărbătorirea lui Eminescu

ş ş

ş Autenticitatea
interbelică. Adevăr ş Ń
iluminări ş Economia
civică ş ş

Ş Ń

Măr
Închisoarea noastră cea de

toate zilele – odiseea intelectualului român în Epoca de
Aur, Ńa feminină în
romanul postmodern

ş ş

Permanen e
cre tin ortodoxe

Poetul Radu Gyr
în amintirile contemporanilor între 1922 i 1940

Cioran în scrisori Modelul i
exemplul „Lansatorul de cuvinte”

Jocul de-a moartea
Tratat de supravie uire

Dosarul

Poetul Radu
Gyr – rapsodul popular al pu

Doi
poe i Tomozei De
la canonul matematic la cel poetic

Nume vechi romîne ti: Basarab

Revizorul colar Mihai Eminescu

Eminescu între autohtonie i universalitate
Eminescu i muta ia valorilor estetice

Teatrul este hazard

Incursiune în contemporan
René Berger i bucuria cunoa terii

transdisciplinare De la Cartea plîngerii la
Cartea oaptelor

i conven ie Misterii,
i noi Falii

i rena terea României profunde
Scurt breviar al ereziilor – secolele I-XIV

tiin a montajului
Biblioteca

Editorialul André Derain – un
avangardist mîntuit

Aerul tare al Prahovei
turii despre Eminescu,

Polivalen
Paul

Constantinescu i Ploie tiul

45 de ani

şi fragmentul de proză propus de
Madeleine Davidsohn (

ş
şi

rece/ în ce-a rămas şi va urma să fie” ne mărturiseş
Ń

, nr. 6(241). Traian T. Lazăr (
Ş

ş
ş

łincu, despre
Octavian Goga, regăsite de Mircea Popa.

n număr mai generos ca altădată cu
poezia, remarcînd aici şi poemele asumate de
Alexandru Ovidiu Vintilă, Linda Maria Baros ş

, nr. 6(336), Traian T. Lazăr (
)

continuă c

Ń ş Ń
şi după, cînd o

parte din legionari au rămas ataş  Ńi Germaniei
naziste, iar altă parte a ur Ń Ń

ş
Ń Ń Ńionale

favorabile schimbării l-au marcat pe poet. La ieşirea
din închisoare, faptele ni-l arată pe Gyr ca pe un om
resemnat de tragism Ń Ń

şi vă propun să face-
Ń Ńă (

), alături de Paul Eluard în viziunea lui
Ş Ńă.

iarăş

ş

ş

ş
Ń Ń ş Lidia

Stăniloae (

ş

Anton AdămuŃ
ş

) semnează pagini
consistente. numărului este dedicată
Simonei- Grazia Dima.

să fie oare
adevărat?! şi altădată,

lui Ieronim Tătaru (
„în loc de cronică

literară Nicoleta
Stoica semnează

, Al I. Bădulescu despre
. Ultima pagină ne uluieş

supărarea lui Marian Ruscu lăsîndu-ne fără replică:

Ńia
numărului inaugural al revistei Ń
„Discretă şi tenace, ca orice ferment autentic, singura
revistă culturală cu ieşire la mare pare să fi găsit
formula care-i permite să stea trează ş să
trezească talentele aflat

Prezentă în cele mai neconvenŃ Ń
şit să impună un stil boem

şi riguros deopotrivă, un model paradoxal, deci, în
stare să rămînă seducător fără să facă rabat de la
substanŃă.

Apostrof

Arge

Convorbiri
literare

Ultimul

inînd
Editurii î

ia.”

Tomis

Tomis

ş

număr din Axioma

„Nu-mi mai pasă! Revista Axioma, aparŃ
(adică subsemnatului), cu regret şi

încetează apariŃ
Premier

cu care suntem întru totul de acord! Daniel Clinci
(

), Luana Luban (
i ), Felix

Nicolau ( ), Marius Conkan (
), la care se

Adrian Majuru (
) i Alina Costea (

) se citesc cu interes. Un consistent grupaj
omagial,

erban-Naclad, Viorel Petraru, Dan
Mihu ioru,
Irina Iacovescu, Ioan-Mircea Popovici, Alexandru

K
anu, Drago

Vi an:
(editura Ta, martie, 2010) are

pat
ii ob te ti ori a po ”.

ile marcante ale criticii literare române

toritate în domeniul comparatisticii i al criticii
literare, nu doar de la noi, ci i (mai ales) în plan
interna ional. Conceptul e,
de exemplu, de neocolit în investiga

ia curentului romantic. La
fel de fecunde pentru evolu

i textele lor, sunt reflec iile lui Nemoianu
despre . [...] Demersul epistemic al
lui Virgil Nemoianu este, în multe privin e inaugural.
[...] ile sale, inf

onceptele

s de interpretare e
absent.” Sunt cîteva din argumentele prin care Iulian
Boldea sus ine excelentul grupaj din , nr. 5-6
(470-471), fericit intitulat

i
un interviu realizat de acela i Iulian Boldea (

i „împricinatului” (
i

), cuprinde mai întîi o sec iune de
(Constantin Nemoianu –

Mirela Roznoveanu – )

ii, Gheorghe Grigurcu, Mircea Anghelescu,
Vladim

at, Maria-Ana
Tupan, Gheorghe Manolache, Sanda Cordo , Codrin-
Liviu Cu itaru, Constantin Severin, Marius Mihe ,
Luigi Bambulea.

Din , nr. 6(699),
am re inut articolele propuse de Alex.

), Maria-Ana
Tupan ( ), tefan Borbély
( –

), Magda Ursache (
), Ironim

Muntean ( ), Liviu Stoiciu (
), Nicolae B

), Basarab Nicolescu (
), Ion Iano i (

), Dana Duma (
), Rodica

Grigore ( ), Mircea
Gheorghe ( ).

tefan Borbély i ne poveste te despre
2010

ie, motiv pentru care un spa iu
consistent, cu panouri verticale, este dedicat lecturilor
omagiale. Printre al ii, Umberto Eco, Salman Rushdie
sau Kertész

[...] Standul românesc: func

iu
simili-sacral, cu sugestii de ascenden      i
spiritualizare.”

Adorno i postmodernitatea
Castigat

ridendo mores
Despre

miopie. Timaios, Critias i Cosmografia
Comunismul românesc – cum a

fost posibil? s al
meu!

In memoriam G

Viseptol

romantismului Biedermeier

teoria secundarului

Virgil Nemoianu – noble ea
exegezei.

„

”
Contextele lui Kafka:

distopie, fantezie, multiculturalism Buimac pe cinci
continente Dosarul

meu Pilu,
Omul lui Dumnezeu

Inter

ii în comunism
Profesorul Iano

Ioan Gro an    neconcludent Nicolae
Manolescu, memorialist

„ ”
Lirism i expresivitate Lec

Abisul luminat Un cavaler al
Cunoa Fenomenul
Nabokov Nevoia de mae tri

Condi ia filmului de scurt metraj
Virginia Woolf. Tradi ie i modernitate

Ironia ca forma mentis: Florin Oprescu
Salon

du livre, Paris,

ş Identitate
culturală la N. Steinhardt

BărbaŃi în arta textilă românească
Arta la tarabă

ş

Ce-i al tău este mai ale

Ń

Logica
naturală îmi spune că atîta vreme cît există literatură va
exista şi o hermeneutică a ei

Evocări Vărul

pretări

O
epopee eroi-comică a vieŃ

şi. Cultura rusă
ş

Cezar
Ivănescu:   Literatura română s-a scris cu sînge

ş Ńii
de morală în cazul Adrian Marino

şterii: Vintilă Horia
ş

Ń
Ń ş

, împreună cu

ş

alătură
ş

eorge Vasilievici, în care
semnează Raluca Ş

Ń, Alina Costea, Daniel Clinci, Mădălin Roş
şi

Mihail Vakulovski, Iulian Tănase, Roman Tolici,
Claudiu omartin, Dan Iancu, Vasile Leac, Miki
Vieru, Anca Stănciulescu, Alina PachiŃ ş

ş „Romanul strigătului de lebădă al lui George
Vasilievici,

ru părŃi. Altfel spus, patru feluri de administrare a
proprietăŃ ş ş Ńiunii adevărului

„Virgil Nemoianu este, neîndoielnic, una din
personalităŃ şti
de după al doilea război. Este, de asemenea, o
au ş

ş
Ń

Ńiile istorico-
literare ce analizează evoluŃ

Ńia cercetării literare, în
ipotezele ş Ń

Ń
CărŃ ormate exhaustiv, cu o solidă

armătură conceptuală, mărturisesc o deschidere
multidisciplinară remarcabilă. C ,
paradigmele culturale, modelele teoretice sunt
circumcise cu un ochi relativizant, într-o tonalitate
critică neutră, din care orice exce

Ń

Deschis cu succintă notă bio-bibliografică ş
ş

), continuat cu două texte
ale însuş

ş
Ń

, urmată de
una densă de , unde semnează, printre
alŃ

ir Tismăneanu, Monica Spiridon, Al.
Cistelecan, Constantin M. Popa, Smaranda Vultur,
Michael Finkenthal, Valentin Chifor, Cristian BădiliŃă,
Daniel Cristea-Enache, Carmen Muş

ş
Ń Ń

Ń Ştefănescu (

Ş
), Răzvan Voncu (

alotă
(

ş
), Călin

Căliman (

Ş vizitează ş ş
, care „aniversează în acest an 30

de ani de la prima ediŃ Ń

Ń
Imre, surprinzătorul laureat maghier al

Premiului Nobel. Ńional,
sobru, util, bine echipat pentru o muncă temeinică.
Personal amabil, îndatoritor: se discută detalii, se
prezintă volume, se răsfoiesc exemplarele expuse pe
rafturi. Patru lumini verticale circumscriu un spaŃ

Ńă ş

Vatra

Contemporanul. Ideea Europeană
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literatură u lăniversaBalcanica

Carmel– Karm El ş.a.), ori caută să folosească, fără
apăsare, nuanŃele unei simbolistici sincretiste.

De bună seamă Osama Khalil are ştiinŃă de poezia
lui care scria despre sine că ar fi chiar cel care
a inventat/ perfecŃionat un gen aparte de

Conştient de ce înseamnă acest
lucru pentru poezie, Khusrau scria în prefaŃa
( (unde, după
asta, discută despre polisemie – arătând, de pildă,
cum unele cuvinte cu mai multe sensuri pot genera şi
mai multe sensuri ale poeziei – şi alte tehnici poetice):
„Înainte de asta, limbajul poetului, care este coaforul
şi cel care împodobeşte poezia, a împletit părul în

în aşa fel încât au rezultat două puncte de vedere
subtile. […] Pe scurt, dacă în timpurile dinainte,
imaginea prezentată de avea două feŃe, şi oricine
ar fi privit la/ ar fi analizat [ ] era uimit, felul de a fi
poetic al lui Khusrau a împărŃit un încât să aibă
mai multă reflexivitate decât oglinda. Pentru că în
oglindă nu este decât o imagine, şi nu poate arăta mai
mult decât o idee. Pe când acest [ al meu] este o
oglindă în care, dacă te plasezi în faŃa ei, va reflecta
şapte idei diferite şi strălucitoare”.

Poate că şi Osama Khalil este adeptul unui mod
asemănător, fie şi în unele privinŃe, cu propria
amplitudine a versului, de a înŃelege/ de a căuta
„jocul de cuvinte” în

Uneori pare chiar a alege cuvinte cu înŃelesuri
altădată speciale în vocabularul sufit (cum se
întâmplă în

sufi misterios, cunoscut şi drept ,
smuls parcă de sub imperiul timpului şi spaŃiului,
Şamsuddin- Şams-

, după R.A.
Nicholson cel mai mare poet mistic al Islamului

Când
lacrimile tale ocean vor fi/ Nourului învolburat/ Din
spada mea curcubeu voi face/ Din potop o cale
lactee/ Lumină din întuneric”. Alteori pare că se
pleacă spre conturarea unei atmosfere/ a unui limbaj
amintind cumva de cea din lumea trubadur

. (să ne amintim şi că
poate cel mai cunoscut trubadur, a fost

înainte de a scrie poemele care l-au făcut atât de
prezent în inimile noastre veşnic înmugurind câte un
Tristan sau Isoldă, prizonier al arabilor). Alteori
aminteşte parcă de limbajul vechilor gnostici din
pustiile lumii din care facem cu toŃii parte: („Isma'El/
Ascultă glasul Domnului tău// Eu sunt cele ce vezi şi
cele ce-Ńi închipui/ DorinŃa ta şi patima ta/ Eu sunt
chipul monadei tale/ Cuvântul treimii tale/ Cifrul
decadei tale/ Eu sunt sămînŃa fertilităŃii tale/ Tulpina
ieşirii tale din găoace/ Cedrul coroanei tale” –

Toate acestea pentru a cânta nu neapărat iubirea
faŃă de o femeie, de un ideal feminin (poate acea „Elle
eternelle” din poezia sa), ci dragostea în sine, în toate
formele ei de manifestare. Prietenia, amiciŃia, chiar
iubirea de iubire. Sau apăsarea curgerii timpului.
Felul în care muşcă timpul din inima, din viaŃa şi din
amintirile noastre: „Al tău chip,/ icoană înscrisă/ pe
un perga

, versuri, ediŃie trilingvă: francez, arabă,
spaniolă, versiunea franceză aparŃine autorului,
versiunea spaniolă: Marianne Lorival-Corfa, prefaŃă:
Anne de Commines, Présentation: Hédi Djebnoun, Le
Scribe l'Harmattan, colecŃia „Le Scribe cosmopolite”,
Paris, 2009, 210 p.

Khusrau,
(un

foarte evoluat/ rafinat joc de cuvinte/ mod de a face
jocuri de cuvinte).

) la divanul

poezia sa.

, dedicat lui Geneviève
Clancy, supranumită Shams/ Soarele, aidoma acelui

, pe care l-a
întâlnit în 1244, la Konya, Jalaluddin Rumi

). Ori
versete amintind de vreun început de qasida: „

ilor
occitani: „O belle/ Grace sublime parmi l'enfance/ Au
cri du coq a l'orée du jardin/ quand les rayons tissent
pour ta taille// un drop du satin/ entrouvre la porte/
me précéderont vers toi/ les nouvelles du matin”–

Guillaume
de Poitiers,

ment” –

), toate în versuri.
Poate că pentru Osama Khalil poezia este un alt

fel de a căuta/ releva/ descoperi înŃelesuri, poate e
o sublimare a unor sentimente pe care nu le-a putut
îmbrăca în haina prozei/ eseului, poate… Şi poate
este bine să încheiem tot cu un vers al lui:
„Binecuvîntat să fie cel mai bun dintre visători” (

).

Osama Khalil,

īhām

Dībā hurrat ul-kamāl

īhām

īhām
īhām

īhām

īhām

chah Ġ

Le nom de Genevieve

Cantique de la Promesse

Le Potier du Verbe

Mes lettres d'Amour/ Mis cartas de
Amor

,

ē Tabriz/ ē Tabriz

dervişul zburător

Chemarea Cedrului. Ascultă Isma'El

Scrisoare către Belkis

.)

.
Volumul are o notă personală şi ca realizare

editorială, cu „PrefaŃă”, Prezentare, o „Lettre”
semnată de Geneviève Clancy şi „Avant Propos” a
autorului (

A
fost odată

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Orientalia

Poezie din Bulgaria

(Bulgaria)

a ilustrat zeci
de volume de poezie

, 1995, , 2000;
, 2003; 2004, 2007, , 2009; peste

hotare: , 2008,

Câmpul alb ca neaua al hârtiei
este minat cu strofe.
Strofele explodează în cuvinte.
Cuvintele explodează în silabe.
Silabele explodează în litere.
Literele – ca bucăŃile de şrapnel
se înfig în mine,

ere.

O lungă procesiune de cuvinte
împotriva albeŃii hârtiei.
O procesiune funerară…
Pe cine îngroapă cuvintele?
Cuvintele se sting cu autorul lor.
Cuvintele îl urmează şi jelesc
viaŃa poetului pe pământ –
chiar de el mai trăieşte,
chiar dacă el nu e pe Lumea de Dincolo…

Poemul scris cu ani în urmă
a supravieŃuit omului care purta numele meu
cel care eram atunci.

ViaŃa
e un şir
de virgule:

O serie de virgule
şi semne de întrebare
e Copilăria

O serie de vigule
de exclamare

e TinereŃea

O serie de virgule
şi puncte de suspensie
e BătrâneŃea

La final,
O mână invizibilă pune
Un punct.

Zornitza Harizanova

Roman Kissiov

/

Ars poetica

Procesiunea cuvintelor

Virgule

Zornitza Harizanova

S-a născut în anul 1962 în oraşul Kazanlâk,
Bulgaria. Absolvent al FacultăŃii de pictură la
Academia NaŃională de Arte Frumoase din Sofia,
profesor, pictor, grafician, poet, eseist,

. A avut mai multe expoziŃii
(personale sau de grup) în Bulgaria, Austria, Italia,
S.U.A ş.a. Volume de poezie publicate; în Ńară:

în croată, ,
2010, în macedoneană

traduse în engleză, rusă,
română, olandeză, daneză, sârbă, croată,
macedoneană, albaneză şi hindi. Locuieşte şi
lucrează în Sofia.

sfâşiindu-mă de dur

şi semne

s-a născut în 1969, în Sofia.
A absolvit universitatea în Bulgaria, specializarea
Studii umaniste, profilul “Culturi orientale” şi
„Religii comparate”. A studiat chineza veche şi
japoneza. Lucrează ca editor şi lector la revistele
„Religie şi cultură” şi „Religie şi civilizaŃie. Publică
în Ńară şi în străinătate, în reviste ca:

PorŃile raiului

Păstorul cuvântului
.

“

Umbra zborului            Pelerinul
luminii Voci

Pelerinul luminii

Poemele lui au fost

NotaBene”,
“National Geographic” , “Philosophical Alternatives”.

Este membră Uniunii Bulgare de Haiku.  Câteva
haiku ale ei:

Cryptus,
svjetlaHodočasnik

Словото Пастир /

*
Ajunul Anului Nou –
fulgii roşii de zăpadă
şi îngeri de neon…
*
Primăvară în oraş.
Pe vechile acoperişuri
cresc mlădiŃe de mesteceni.
*
Du
Încep să lucească mii de sori
În picurii de ploaie pe stinghiile ferestrei!
*
Un melc adormit
pe gardul frânt
visează că zboară…

„Isma'El
Ascultă glăsuirea Domnului tău
La Bab El
La poarta Domnului tău
Yesma'El
Te ascultă Domnul tău

pe care o vei urma
Din tot sufletul tău o vei respecta
Din sămînŃa mea te vei zămisli
Cu buzele tale mă vei cînta
Slove unice îmi vei profera
Către Steaua mea te vei orienta
Acolo îŃi vei găsi Numele
Şi notele Canonului tău
La foc te vei înflăcăra
Cărămida piatră Ńi se va face
Vor lua aminte alŃii
La Bab El
Tu vei rezidi Turnul
Vîrful în nori
Temelia pe pămînt”

Osama Khalil,

Osama Khalil (n. Cairo, 1949), fondatorul (în 1996)
şi directorul institutului de arte şi litere arabe „Le
Scribe-l'Harmattan”, vieŃuieşte de mai bine de 40 de
ani la Paris. Poet, filozof, lingvist, promotor cultural,
traducător, editor, om de cultură, este specialist în
dialectele din nordul şi centrul Africii şi în greaca
veche (a tradus din Parmenide, în arabă şi franceză –
în unele din poemele sale în limba arabă se regăsesc
citate din/ în greacă). Editează pe internet două
periodice, „Caietele Scribului” şi „Scrisorile
Scribului”. În colaborare cu editura Harmattan (din
anul 2003), Osama Khalil editează, prin acest institut,
cărŃi despre cultura arabă, în franceză sau bilingve.

Volumul

.

sau

il n'y a pas son
second./ A celle qui m'a secoué au tapis du dé chiffré
…”

acel (astfel, Babel
devine Bab El, Ismail/ Ismael - Isma'El/

pă furtună

Iată cîntarea

cuprinde, în
versiunile franceză şi spaniolă, opt poeme,

În versiunea arabă sunt şi alte
poeme.

Cu ceva timp în urmă, Osama Khalil publica o serie
de texte, între care

care ar putea fi
privite cumva şi ca o „oglindă”, ca o „explicaŃie” a
felului în care vede şi poezia, pe care pare a o concepe
în felul unei „ziceri” în vers. Sau „în continuitatea”
scrierilor sale de factură filosofică (de notat că
volumul are un moto/ dedicaŃie – „ Unicului”, şi,
dedesubt: „Son nom est multiple;

etc.) De altfel, în alegerea artiştilor pe care îi
promovează prin Scribe „l'Harmattan”, a spus în
interviuri că urmăreşte mereu să faciliteze şi
întâlnirea/ dialogul între culturi. Cunoscător al
filosofiei vechilor elini, provenit dintr-o cultură cu o
literatură rafinată – cea arabă, şi o Ńară cu un loc
important în această comunitate culturală/
lingvistică, anume Egipt, Osama Khalil apreciază
jocul de cuvinte, prin care aduce aminte, în notă
personală, de

Yesma'El,

Scrisorile mele de amor

Chemarea Cedrului. Ascultă Isma'El

Scrisorile mele de dragoste
Mes lettres

a Elle/ Scrisoare pentru Ea, Le Nom de Geneviève/ Numele
Genevievei, L'Appel du Cèdre/ Chemarea Cedrului, Lettre à
Belkis/ Scrisoare către Belkis, Les vœux ne meurent jamais,
Entre doute et certitude, Cantique de la Promesse, Il était
une fois/ A fost odată

L'origines de l'Être dans la langue
arabe Dix mille nome pour une origine,

īhām al lui Khusrau
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Moştenitori fără trecut
De cîteva decenii

reflecŃia asupra crizei
identităŃii cul urale
europene este un subiect
de interes, de dezbatere şi
analize pentru filosofi,
istorici şi istoricii
mentalităŃilor. De curînd o
nouă carte vine să aducă
un

oise Bonardel
este un autor binecunoscut; dintre cărŃile sale
amintim:

oise
Bonardel este centrat pe termenii de cultură şi
european, amintind în introducere că pe coperta cărŃii

menŃionat ă autorul
este "una din ultimele figuri ale marii culturi
europene"; evident, nimeni nu neagă anvergura
intelectuală a acestui om de înaltă Ńinută culturală,
dar poate este momentul unor noi întrebări asupra a
ceea ce este cultura, asupra a ceea ce este eu

sinonimă cu relativismul cultural integral, cînd unele
voci clamează refuzul moştenirilor, revendică tabula
rasa şi eroismul începuturilor, şi acesta fiind un semn
că impostura nu Ńine loc de cultură. În această reală
criză a culturii, sau mai bine-zis a receptării culturii
adevărate, pot fi citite şi semnele unei iluzii de optică
contemporanii preferînd nu să acumuleze, ci să
risipească moştenirea înaintaşilor, să cultive
individualismul şi ni şi
înrădăcinarea nu trebuie să fie "un zăvor ideologic",
cultura trebuie văzută ca afirmîndu-se, în context
european, în spaŃiul intermediar între dezrădăcinare
şi înrădăcinare.  Francoise Bonardel abordează cîteva
teme care pot lămuri im află discursul
despre cultura european ă, dar pot deschide noi
orizonturi şi perspective: disputa între Goethe şi
Herder, înfruntarea tragicului şi asumarea
melancoliei. Unul din resorturile situaŃiei de criză în
care se află cultura poate fi identificat în dificilul
echilibru între replierea asupra sinelui şi

econdiŃionată către celălalt; mondializarea văzută de
mulŃi ca o şansă a dialogului cu alte culturi şi a
omului de a lărgi cercul lumii în care s-a născut şi
format poate fi o amăgeală tragică dacă distruge
proc şi aproprie
umanitatea într-un cadru cultural relativ delimitat,
dar care este lumea sa în care şi-a modelat identitatea.

oise Bonardel vorbeşte desp
mutaŃii tipologice şi posibila salvare a Europei prin
cultură; Husserl scria în 1935 că expansiunea
raŃionalităŃii occidentale poate tulbura culturile
naŃionale  ("fie valorile tradiŃionale sînt totalmente
respinse, fie conŃinutul lor este reluat într-o formă
nouă, în spiritul idealităŃii filosofiei"). Moştenirea
occidentală este una unică; renunŃînd la pretenŃiile de
universalism, europenii pot medita asupra unicităŃii
culturii lor; Huntington spunea că societăŃile non
occidentale se mdernizează fără a abandona cultura
lor şi fără a adopta valori, instituŃii şi pract ci
occidentale, lumea devenind mai modernă şi mai
puŃin occidentală. Mai are spirtualitatea un loc
privilegiat în cultura contemporană?, poate fi una
dintre întrebările majore ale epocii, iar trimiterea nu
este una exclusivă la celebra formula atribuită lui
Malraux, ci una în care spiritul este cel care permite
culturii să nu fie doar fructul inteligenŃei şi al
cunoaşterii dobîndite. Spiritualitatea culturii
înseamnă a rămîne la egală distanŃă de spiritualism şi
de materialism. Ultimele pagini ale studiului sînt
despre atelier "judecat trivial sau poetic după care el
este spaŃiul de lucru al uni artizan sau locul de creaŃie

t

nou punct de vedere
asupra unui subiect
disputat: Françoise
Bonardel,

.

, Chatou, Les editions de la Transparence,
coll. "Philosophie", 2010, 270 p. Franç

, 1985;
, 1987; ,

1993; , 2002;
, 2006; ,

2008.Recentul studiu al doamnei profesor Franç

a lui George Steiner era c

ropean,
acum cînd cuvîntul la ordinea zilei este mondializarea

,

hilismul. Cultura

pasul în care se
care

deschiderea
n

esul prin care fiecare individ î

Franç re posibilitatea unei

i

Des héritiers
sans passé

L'Hermetisme            Antonin Arthaud ou la
fidelité à l'infini            Philosophie de l'alchimie

La Voie hermetique            Petit dictionnaire de
la vie nomade            Boudhisme et Philosophie

Essai sur la crise
de l'identité culturelle

européenne

Errata

al unui artist. Destin încă şi mai tragic fără îndoială să
fii chemat la a deveni locul simbolic unde ultimele
speranŃe ale omului de cultură găsesc să se
investească într-un mod de viaŃă mai mult decît
frugal, garant al unei relaŃii funciar amicale cu sine
însuşi şi cu contemporanii săi".

din care creatorii, pictori,
sculptori, poeŃi sau filosofi pot da măsura
spiritualităŃii unei epoci, pot trasa punŃi de legătură
cu trecutul/moştenirea, pot arunca punŃi către un
viitor de neconceput dincolo de cultură.

Scriam şi cu alte prilejuri, tot în această rubrică, că
e într-o expansiune în ceea ce priveşte

obiectele de studiu. O dovedeşte şi această recentă
apariŃie editorială semnată de Roger Pouivet:

tă recentă: 26
martie 1951, ziua în care Les Paul şi Mary Ford au
înregistrat piesa "How High the Moon", care în cteva
luni avea să ajungă una dintre cele mai ascultate
melodii. Roger Pouivet crede că rock-ul este o creaŃie
mizicală în care înregistrarea are un rol capital; opera
muzicală rock este un tip de obiect sonor, mijloacele
tehnice permiŃînd fabricarea în studio a artefactelor
muzicale. Dar denumirea de filosofie a rock-ului
poate supăra deopotrivă şi filosofii şi rockerii.

e determină interogaŃia filosofică,
iar pe de altă parte filosofia trebuie să arate şi ceea ce
rămîne ascuns pentru majoritatea muritorilor. Pentru
Roger Pouivet filosofia trebuie să se ocupe de
"epifania sensului", iar în acest contex

ă şi o filosofie a rock-ului care să dezvăluie
sensul profund al fenomenului muzical, social şi
politic care este rock-ul. Fără a pretinde că face o
hermeneutică a rock-ului, Roger Pouivet asumă
sensul responsabilităŃilor filosofice cînd discută
despre rock şi nu se fereşte să susŃină existenŃa unei
specificităŃi ontologice a operelor rock, pentru că
acestea au un mod de existenŃă particular, prin
înregistrări şi distribuŃie mondială. Respingerea unei
interpretări hermeneutice nu înseamnă refuzul
oricărei priviri teoretice, ontologice şi metafizice,
termeni asupra cărora
Roger Pouivet aduce cîteva
precizări; în opinia sa
metafizica tratează
chestiuni non ştiinŃifice
asupra a ceea ce există şi
conexiunile necesare între
anumite genuri de
concepte, proprietăŃi şi
relaŃii; ontologia este
ramura metafizicii care
priveşte chestiunile relative
la modul de existenŃă al
lucrurilor studiate de
metafizică. Ontologia este
la rîndul său, ontologie fundamentală, ontologie
aplicată şi ontologie cată aplicată, filosofia rock-
ului Ńinînd de acest ultim nivel. Studiul lui Roger
Pouivet examinează categoria de opere de artă şi
caută să determine statutul ontologic al unui grup
particular de opere muzicale: operele muzicale rock.
Întrebarea căreia auotorul îi caută răspuns este dacă
rock-ul este un stil, care elemente îi apropie sau îi
despart pe Elvis Presley, Queen, Yes, Bob Dylan, Led
Zeppelin, ACDC, ZZ Top. Filosoful francez nu crede
că particularităŃile operelor rock pot fi sesizate prin
identităŃi politice, că estetica şi soci

în explorarea identităŃii
rock-ului, el insistînd că identitatea este ontologică,
corespunzînd modului de existenŃă al înregistrărilor
în contextul artistic şi social al artelor de masă. Roger
Pouivet apără ideea că ontologia rock-ului aparŃine
metafizicii lucrurilor obişnuite şi că metafizica nu mai
trebuie văzută ca o disciplină fundamental abstractă,
separată de viaŃa cotidiană: "Interesul meu pentru o
filosofie a rock-ului este legat de această metafizică a
lucrurilor obişnuite. Cred că rock-ul este interesant
constituind o noutate ontologică în istoria muzicii.

Atelierul, modest sau
plin de fast, este locul sacru

filosofia est

, Paris, Presses Universitaires de
France, coll. "L'interrogation philosophique", 2010,
262 p. Rock-ul este un gen muzical de da

Nu
obiectul este cel car

t trebuie
acceptat

apli

ologia rock-ului
pot aduce noi descoperiri

Filosofia rock-ului

Philosophie du rock. Une ontologie des artefacts et
des enregistrements

ApariŃia sa este din punctul meu de vedere un
eveniment important în istoria muzicii în secolul al
XX-lea, nu pentru un motiv muzicologic, ci
ont Pentru Roger Pouivet esenŃial în rock este
apariŃia o od de
existenŃă, în aceasta constă noutatea lor ontologică;
operele artă rock aparŃin artelor de masă, avînd un
acces facil, economic şi intelectual. Chiar dacă nu şi-a
convins cititorul asupra statutului ontologic al
operelor muzicale rock, Roger Pouivet este sigur că i-
a permis "să înŃeleagă interesul unei metode
metafizice în domeniul filosofiei artefactelor şi al
artelor", ceea ce îl determină să creadă că această carte
este un omagiu adus tradiŃiei metafizice şi o
contribuŃie la reînnoirea sa actuală.

După studii de filologie
clasică, filosofie, teologie şi
ştiinŃa religiilor, Paul
Mommaers a devenit
specialist în mistică
creştină.
urmează sînt prilejuite de o
nouă carte  a profesorului
Paul Mommaers:

2010, 264 p. Prima
afirmaŃie a autorului este
că opera majoră a lui

Proust este un monument literar, prin amploare şi
prin perfecta organizare lăsînd impresia că ne aflăm
în faŃa unei catedrale, căreia nu ne rămîne decît să-i
admirăm proporŃiile şi perfecŃiunea construcŃiei,
"opera lui Proust este de asemenea un monument
istoric care reprezintă un monument memorabil al
istoriei culturale. ApariŃia sa a făcut ca scriitura
romanescă să sufere o schimbare care s-a arătat a fi o
transformare durabilă". mmaers aminteşte o
altă caracteristică a operei proustiene, anume
suprapunerea lumii interioare şi a lumii exterioare;
prima Ńine de memoria involuntară ale cărei
manifestări se vor arăta decisive pentru naşterea şi
construcŃia povestirii; a doua componentă îl priveşte
pe narator cînd redescoperă un moment pierdut
Paul Mommares propune o lectură radical diferită
recentrată pe natura proprie a experienŃei proustiene;
pe de o parte, cititorul este invitat să urmeze geneza
unei scriituri specifice, alternînd naraŃiunea şi
explicaŃia, romanul descrie lenta gestaŃie a unei
vocaŃii de scriitor; pe de altă parte, o întreagă serie de
remarci convergente nu încetează să atragă atenŃia
asupra faptului că această geneză a artei de a scrie nu
este un fenomen sieşi suficient. ConcepŃia estetică
care se elaborează în romanul

ată de o suită de
evenimente care ating fiinŃa eroului şi maniera sa de a

Paul Mommaers urmăreşte în lectura sa
paralelă nŃele" cheie, "impresiile obscure"
decisive, experienŃe, intermitenŃe ale experienŃei,
terminologia "realităŃii", realitate şi artă în "Timpul
regăsit", timp şi identitate personală, conŃinutul cărŃii
şi destinul scriitorului. a
capodoperei lui Proust nu este una exterioară operei
şi este compusă din două elemente majore; primul
constă în maniera de a citi, de a lua cunoştinŃă de
conŃinutul textului, fiind vorba de o apropiere
semantică, căutînd să expună cum s-a exprimat
textual autorul; al doilea element priveşte man era de
a structura această lectură, punînd în evidenŃă ceea ce
Mommaers numeşte experienŃa. Or, această
experienŃă care, reînnoindu-se în mai multe
rînduri şi mergînd împreună cu percepŃia unei
realităŃi nevăzute este cea care îl inspiră pe romancier.

arată că opera literară
autentică îşi trage substanŃa din ceva care o precede,
iar această origine a esteticului este realitate, conchide
Paul Mommaers.

ologic".
perelor muzicale avînd un nou m
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,
Paris, Editions du Cerf,

Paul Mo
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este în mod necesar determin

fi în lume.
"remisce

Metoda care a prezidat lectur

i

Proust – estetică şi mistică

Marcel
Proust, esthetique et
mystique. Une lecture d' A
la recherche du temps perdu

sui generis

În căutarea timpului
pierdut

În căutarea timpului pierdut

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE
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E dificil să fii obiectiv (chiar dacă îŃi propui!),
scriind despre o Ńară pe care ai cunoscut-o doar
cîteva săptămîni, deoarece notaŃiile ce Ńin de
memorialistică

(amintiri, jurnal, note de călătorie, memorii) au o
consistentă doză de subiectivitate. Nimeni nu scrie,
dacă nu are speranŃa că într-o bună zi va fi citit! De
ce să scrii doar pentru tine, dacă tot ce aşterni pe
hîrtie porŃi în fiinŃa ta?! Şi, sperînd că va fi citit, cine
va nota despre sine că e ticălos, meschin, egoist,
zgîrcit, invidios ...?! Aşadar, scrierile de
acest gen sunt cosmetizate ca să pună într-o lumină
favorabilă autorul. Iar eu, eu cum să fiu obiectiv în
privinŃa unei realităŃi filtrate prin propriile trăiri?! Şi
trăirile mele despre C e
pot preface că nu înŃeleg faptul că e o Ńară împinsă
spre moarte. E adevărat, m-a rugat Ambasadorul
Cubei la Bucureşti să fiu obiectiv, dar obiectivitatea
în accepŃia lui înseamnă să scriu doar de bine despre
dictatura castristă. Pot scrie de bine despre poporul
cubanez, care e minunat, despre Ńară, care e
frumoasă şi bogată, dar cum să mă prefac a nu vedea
cum un întreg popor e înrobit clanului lui fidel şi
ideilor lui de om nebun?!

Şi chiar e nebun. O spun pînă şi cei care i-au stat
în preajmă. Am întî din peregrinările
mele prin Habana Vieja o bătrînă mai săracă decît un
călugăr tibetan (şi totuşi trăgea cu poftă dintr-o
havană, ceea ce, cred eu, un călugăr tibetan nu şi-ar
fi permis!). O bătrînă fascinantă care ştia şi toaca-n
cer şi mai ales ştia despre familia lui Castro şi despre
revoluŃie lucruri, situaŃii, întîmplări pe care nu le-am
găsit nicăieri, în nici o lucrare de specialitate. Am stat
cu bătrîna o zi întreagă şi m-a uluit pur şi simplu,
chiar şi prin luciditatea minŃii, nu doar
mulŃimea de cunoştinŃe adunate de-a lungul vremii.
Intrigat de toate cîte mi le spunea, am întrebat-o cum
de ştie atîtea lucruri despre Fidel şi răspunsul ei m-a
dat pe spate :

Cum să nu ştiu, dacă am copilărit împreună?!
Am fost nedespărŃiŃi cîŃi

Şi cum era de mic
Cum să fie? Ca şi acum : autoritar, inflexibil, nu

Ńinea cont decît de el. De cînd a început să se joace cu
băieŃii, cînd cineva îl contrari  , îl nedreptăŃea, îl
supăra, spunea cu o hotărîre şi o încrîncenare care
mă înspăimîntau : „O să vedeŃi , într-o zi, eu o să
ajung stăpînul acestei insule şi-o să vă rugaŃi de mine
să vă las viaŃa!”. Dar cine lua aminte pe-atunci la
vorbele lui? Din nefericire pentru poporul cubanez,
vreme de o jumătate de veac aceste vorbe s-au
adeverit şi 11.000.000 de oameni (şi o lume întreagă
pe lîngă ei!) au fost nevoiŃi să ia aminte la ele.

Încă de la aeroport am simŃit că intru într-un
stat poliŃienesc. Felul în care am fost luaŃi în primire,
controlul actelor – paşaport, invitaŃii, declaraŃii
vamale –, interogatoriul la care mă supuseseră
funcŃionarii îmi readuceau în memorie vremea cînd
trăiam supravegheat în propria Ńară. Cînd eram cu
ceilalŃi poeŃi la manifestările încluse în program,
senzaŃia apăsătoare că cineva e mereu cu ochii pe
mine se mai estompa, deşi chiar şi printre oamenii
implicaŃi – organizatori, autorităŃi culturale, poeŃi
autohtoni, public (dar, după opinia mea, publicul era
selectat cu foartă multă atenŃie, în locurile unde se
desfăşurau acŃiuni din programul festivalului nu
intra oricine, les badauds, aşa-numiŃii gură cască, nu
există în Cuba) – erau din cei care la noi sunt numiŃi
„băieŃii cu ochi albaştri”. Nu ştiu cum le zic
cubanezii securiştilor lor, nu am avut curajul să-i
întreb - tocmai ca să nu-mi adresez întrebarea chiar
unuia dintre aceştia -, dar probabil sunt „băieŃii cu
ochii negri” Însă cînd manifestările se terminau şi
voiam să rămîn doar cu confraŃii români şi să ne
plimbăm prin ce cotloane voia muşchiul nostru, cînd
voiam să vizităm Havana să filmăm locuri pitoreşti
şi oameni deosebiŃi – cum am spus,
avea la el o sculă atît de modernă şi de performantă,
că a făcut linişte printre toŃi reprezentanŃii
televiziunilor prezente la festival! Şi nu erau doar
televiziuni cubaneze! – se găsea mereu cîte cineva
care se lipea de noi cu diferite pretexte. A existat
chiar o tentativă insolită a unui poet care s-a oferit să
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ne ducă la curve! Ca şi cum pentru asta ai avea
nevoie de un benjamin! Sau de însoŃitori indiscreŃi!
Din zona absurdului, în afară de primirea de la
aeroport, în afară de furtul genŃii de pe banca de
lîngă statuia lui Eminescu, în afară de razia de pe
Malecon, în afară de fiecare clipă a vieŃii cubanezilor,
a fost şi un fapt aparent minor, dar care mie mi-a
arătat cît de supravegheaŃi, de urmăriŃi sunt
cubanezii. Chiar a doua zi după sosire, dimineaŃă, în
bucătăria în care ne sorbeam cafeaua la o discuŃie
prietenească – eram pe bune prieteni cu
Ambasadorul, căci fusese, mai bine de zece ani,
primar al oraşului în care m-am născut şi mi-am
petrecut întreaga viaŃă; fostul primar e scriitor, făcea
deja parte din breaslă, şi, în plus, acasă mai suntem şi
vecini - ExcelenŃa Sa ne-a spus : încercaŃi să nu vă
implicaŃi prea mult în rotiŃele sistemului social
cubanez! E mai prudent. nici nu mai
încape vorbă. Pentru voi e intangibil. Tabu! Pentru
orice problemă - schimb de bani, cumpărături, relaŃii
cu instituŃii – să apelaŃi la domnul administrator.
Probabil vă va permite să-i spuneŃi „Nea Gică”!
Oricum, să reŃineŃi că nu e nevoie să vă chinuiŃi voi
să schimbaŃi bani, căci aproape în mod sigur veŃi fi
taxaŃi cu diferite pretexte sau chiar veŃi fi escrocaŃi; la
bancă se duce oricum administratorul, care e şi
diplomat, şi nu veŃi putea voi niciodată obŃine o rată
de schimb mai bună decît a lui : diplomaŃii au şi din
acest punct de vedere un regim oarecum
preferenŃial, în sensul că nu plătesc tot felul de
penalizări pentru deŃinerea de dolari americani, de
exemplu. De asemenea, nu e nevoie să vă pierdeŃi

vremea prin locuri în care nu e aproape nimic de
văzut, în magazinele lor sărace unde nu vei trăi
niciodată situaŃia pe care francezii o definesc drept
„avoir l'embarras du choix”. Magazinele lor cele mai
bine aprovizionate sunt ca alimentarele noastre
înainte de 89. Sărăcie lucie! „Bine, dar curiozitatea
noastră...” am îndrăznit eu, disperat că îmi va scăpa
un aspect important al vieŃii bieŃilor revoluŃionari
insulari.   Aaa! Curiozitatea! Bat-o vina de
curiozitate! MergeŃi o dată cu toŃii la cel mai ochios
magazin, vă va conduce  domnul Gică, şi vă veŃi
lecui pe loc de pîrdalnica voastră curiozitate! Încă un
amănunt : lăsaŃi-vă paşapoartele la Ambasadă, căci
dacă ferească Dumnezeu le pierdeŃi, formalităŃile de
schimbare a acestora şi cele de ieşire din Ńară vor fi
un adevărat calvar. E destul să aveŃi numerele mele
de telefon, legitimaŃiile voastre de scriitori, invitaŃiile
de la . Pierderea lor n-ar fi o mare scofală.
Astea se pot înlocui mai uşor. Pentru orice problemă
se va ivi, autorităŃile n-au decît să mă sune pe mine.
LuaŃi de-aici, bărbaŃilor, cîte o carte de vizită de-a
mea. După ce administratorul va merge la bancă,
încercaŃi să umblaŃi cu cît mai puŃini bani străini la
voi şi cheltuiŃi-i pe cît posibil, în piaŃa de artizanat.
Acolo chiar merită să-Ńi laşi nişte bani

Ajutorul dat de Nea Gică a fost chiar binevenit,
ne-a scutit mereu de drumuri inutile, de timp
pierdut în zăduf, în praf; ne-a scutit de tot felul de
formalităŃi plictisitoare. Aşadar, cu schimbul nu am
avut nici un fel de problemă. I-am dat fiecare cîte 200
de euro administratorului („mai mult nu are rost să
schimbaŃi, căci nu aveŃi pe ce cheltui!”, ne avertizase
Dom' Profesor), iar dumnealui ne-a adus
echivalentul în moneda cubaneză, aşa că la
întoarcerea sa ne-am trezit stăpîni pe o adevărată

De cel politic
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avere. N-a trebuit să umblăm prea mult prin Havada
ca să înŃelegem că a avut dreptate Ambasadorul
punîndu-ne în gardă asupra cheltuielilor, căci, în
afară de rom, havane şi ceva artizanat nu aveai pe ce
să cheltui pesoul cubanez convertibil. Da, dar atunci
cînd a fost vorba să cheltuim banii, a intervenit
absurdul. Şi eu care ştiusem pînă atunci că
Hemingway şi-a petrecut o parte din viaŃă în Cuba,
nu Kafka! De multe ori în cărŃile mele am imaginat
tot felul de situaŃii absurde, dar n-am crezut
niciodată că voi ajunge să trăiesc eu însumi în plin
absurd. Din comoditate, dar şi din bucuria, din
dorinŃa de a rămîne dimineŃile împreună la o ceaşcă
de cafea – mai ales că la împlinirea acestui ritual
venea şi ExcelenŃa Sa, ca să stăm la taifas, la poveşti,
la bancuri, dar şi ca să facem planul zilei –, am
hotărît să nu plecăm la hotelul unde organizatorii
stabiliseră că vom lua micul dejun, ci să ne oferim
plăcerea primei mese a zilei în bine echipata
bucătărie a apartamentelor pe care le ocupam în
Ambasadă. Pentru asta însă trebuia să ne facem o
aprovizionare care să ne permită dimineŃile mese
bogate (mult mai bogate decît cele pe care puteau să
ni le ofere cubanezii), copioase, variate şi, mai ales,
prelungite. Zis şi făcut : ExcelenŃa Sa ne-a oferit
maşina şi şoferul (de fapt, administratorul )
Ambasadei, un domn distins la vreo patruzeci şi
ceva de ani, amabil, săritor, dar destul de stîngaci în
rolul de om bun la toate, căci umerii săi, după opinia
mea, erau grei de stele : fusese probabil colonel al
securităŃii ceauşiste şi eşuase la Havana ca să-l uite
cei ce avuseseră de suferit de pe urma binefacerilor
aduse de comunism şi să nu-l ia valul schimbărilor.
Şi iată-ne parcaŃi în faŃa celui mai mare magazin
alimentar din Havana. Un fel de alimentară de
cartier de pe la noi, ceva mai mare, e drept, dar mult
mai săracă. Am intrat toŃi trei, iar Nea Gică ne-a
aşteptat la maşină. Dreptatea fusese de partea
Ambasadorului, interiorul magazinului era dezolant
din cauza sărăciei, din cauza lipsei de produse, dar,
împinşi de dorinŃa noastră de a rămîne dimineŃile
împreună într-un dolce far (de parcă limba
română nu ar avea expresia „dulce trîndăvie”!), uşor,
uşor ne-am luat cîteva alimente care să ne asigure
prepararea micului dejun. Aşadar, magazinul era ca
ale noastre cele ale anilor '80, adică împărăŃea în el o
sărăcie lucie. Şi să nu uit un amănunt esenŃial : era
un magazin pentru străini! Am aruncat noi într-un
coş nişte salam, nişte brînză, unt, pîine, ouă. Am
adăugat şi nişte sticle cu rom pe care intenŃionam să
le ducem acasă pentru a ne servi prietenii cu licori
dumnezeieşti luate chiar de la sursă şi cam asta a fost
tot. Oricum, valoarea cumpărăturilor depăşea o sută
de firfirei de-ai lor. Ei bine, cînd am vrut să plătesc, a
început bîlciul. La casă nu era nimeni (ca şi în
magazin, de altfel!), aşa că am fost imediat preluaŃi
de vînzătoare. Aceasta avea o faŃă neutră nici un
zîmbet nu cred că i-o înflorise vreodată. Noi eram
toŃi trei în faŃa ei, cuminŃi ca în faŃa unui sfinx. Ne-a
comunicat suma pe care o aveam de plătit pentru a
intra în posesia mărfii, eu i-am întins banii, după
care a urmat un dialog de milioane. „Cine e
cumpărătorul?”, a întrebat Sfinxul. Ne-am uitat unul
la altul fără să înŃelegem mare lucru din întrebare.
„Noi!” am răspuns eu, cît mai convingător posibil.
„N-aŃi înŃeles : cine îşi asumă cumpărăturile?” „Cum
adică?”, scap eu o întrebare tîmpă, izvorîtă dintr-o
totală nedumerire. Sfinxul avea o răbdare de sfinx.
„UitaŃi ce e : în Ńara noastră i se dă fiecăruia după
necesităŃi (ştiam asta, o aflasem de la Lenin, dar

nu am vrut să i-o spun!) şi pentru ca să
evităm specula, pentru ca tot ce se cumpără în
valoare mai mare de o sută de pesos convertibil să
nu ajungă pe piaŃa neagră, în mîinile celor pe care
revoluŃia nu are de ce-i hrăni sau pe masa celor care
nu au dreptul la cartelă, atunci cineva trebuie să-şi
asume cumpărăturile. În acest fel, noi aflăm pe unde
se scurg alimentele spre destinaŃii în care nu trebuie
să ajungă”. „Şi ce implică această asumare?” „Cum
tot ce-aŃi cumpărat depăşeşte valoarea de 100 de
pesos, trebuie să-mi daŃi un act de identitate. Aşadar,
cine îşi asumă cumpărăturile?” „Eu!” mă vitejesc eu.
Răspunsul venise de la sine. „Bine! În cazul acesta,
daŃi-mi paşaportul dumneavoastră!”
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fragment din romanul Suflete cu ieşire la mare
în curs de apariŃie la Editura Tritonic din Bucureşti

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” ( )23
Valeriu STANCU
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Dacă ar fi să recitim fie şi numai cartea lui Stefan
Zweig, apărută la Viena în 1932, care a contribuit la
redeşteptarea interesului pentru Marie-Antoinette, am
putea conclude că „l'Autrichienne” pur şi simplu nu era
sensibilă la calităŃile de seriozitate, integritate, dragoste
pentru studiu ale noului suveran, care-şi datora poziŃia
de moştenitor morŃii fratelui mai mare, a tatălui, a mamei
(toŃi seceraŃi de tuberculoză). Din fire nesigur, timid,
doborât la 15 ani şi jumătate de durere şi speriat de
responsabilităŃile asumate, prost sfătuit de preceptorul
lui, ducele de Vanguyon (un tipic Tartuffe) – acesta era
regele FranŃei.

Înainte ca Maria Antonia să fie încredinŃată delegaŃiei
franceze venite s-o întâmpine la frontieră, tânărul Goethe
(20 ani) vizitase, împreună cu amicii, locul ceremoniei. S-
a cutremurat văzând că tapiseriile pavilionului
reprezentau mitul Medeei! În mai, când s-a dus prima
dată la Paris să asiste la focurile de artificii, cca. 30
persoane au murit strivite în înghesuială.

Au fost semne de rău augur pentru Marie-Antoinette?
Dar de ce aceste „semne”, precum şi altele, au fost

consemnate atât de grijuliu?
În timpul primilor 10 ani petrecuŃi la Versailles, Maria

Antonia trimitea mamei sale o scrisoare pe lună,
informând-o despre familia regală şi alte lucruri care
puteau avea utilitate externă, fără să bănuiască însă că
ambasadorul austriac o contrainforma pe împărăteasă
asupra a tot ce încerca să-i ascundă fiica ei. Mânia Mariei
Tereza a fost teribilă, aflând că Delfina se lăsase implicată
în războiul dus în umbră de fiicele lui Ludovic al XV-lea
contra doamnei du Barry. (Dar s-a abŃinut, după câte ştiu,
să-i scrie fiicei ei că ea însăşi avea nevoie de bunăvoinŃa
lui Ludovic al XV-lea pentru a trece, împreună cu Prusia
şi Rusia, la împărŃirea Poloniei!)

Du Barry, fără origine aristocratică, era mai frumoasă
şi mai elegantă decât arhiducesa austriacă şi era o
favorită fericită prin dragostea pe care i-o arăta
suveranul. Cred că acesta a fost ascendentul principal pe
care franŃuzoaica de origine umilă l-a avut asupra
arhiducesei. ObstinaŃia Mariei Antoaneta a durat 7 luni,
la fiecare recepŃie sau ceremonie Curtea aştepta cu
sufletul la gură ca Delfina să facă un semn de bunăvoinŃă,
dar ea a făcut prima şi răsunătoarea demonstraŃie de
nesocotinŃă. Păcat! Cât priveşte rezultatul vizitelor
conjugale, a fost nevoie de 4 ani şi până la urmă de
intervenŃia personală a împăratului Iosif al II-lea. În
aprilie 1777 acesta a sosit în FranŃa incognito pentru un
sejur de şase săptămâni. I-a făcut o vizită Doamnei du
Barry, considerând că „frumuseŃea este totdeauna
regină!” Avea stil acest prim născut al Mariei Tereza! Dar
este ştiut că austriecii, spre deosebire de prusaci, au ştiut
să cultive galanteria.

Judecata noastră de astăzi trebuie să Ńină cont de
faptul că într-o monarhie ereditară de drept divin, cum
era cea franceză, funcŃia căsătoriei era garantarea
descendenŃei, cu respectarea legii salice, pe baza virilităŃii
regelui şi a neprihănirii reginei. Nu aşteptase FranŃa 10
ani pentru ca regina Caterina de Medici să-i dăruiască
moştenitori lui Henric al II-lea şi, 20 ani mai înainte, ca
Ana de Austria să-l aducă pe lume pe Regele-Soare?

La 20 ani Ludovic August se străduia cu dăruire să
înveŃe meseria de suveran, pe când Marie-Antoinette, la
19 ani, respira plăcerea de a fi liberă în atmosfera de
intimitate şi spontaneitate de la Petit Trianon,
comportându-se precum „prinŃesa Diana” din secolul
XX, deşi valorile din care se inspira ea nu erau
democratice, adică cele care par modela conduita
reginelor şi prinŃeselor din veacurile următoare. Spre
deosebire de Curtea-scenă, loc de emulaŃie şi promovare,
cercul privat al Mariei Antoaneta era un spaŃiu închis.

Încă de la sosirea în FranŃa, Marie-Antoinette va
încerca o profundă antipatie pentru „numele scandalos”
(Du Barry), cum îi scria mamei sale, fără să-şi închipuie
că doar peste câŃiva ani ea însăşi va deveni originea
scandalurilor. Pe când „numele scandalos”, devenind
„maîtresse en titre”, s-a simŃit obligată la o revizuire a
opiniilor (cf. portretul pe care i l-a făcut Talleyrand în

, sugerând o comparaŃie cu a
abatelui Prévost). În această revizuire, Jeanne s-a dovedit
la înălŃimea aşteptărilor francezilor, „stilul du Barry”
anticipând cu cca. un deceniu idealul de frumuseŃe
feminină, naturală şi rafinată totodată, senzuală şi
inocentă în doze egale, care îşi va găsi, tot sub pensula
doamnei Vigée Le Brun, reprezentarea cea mai
importantă. (I-a făcut de 3 ori portretul doamnei du
Barry, a reabilitat-o şi în sale.) Favorita şi-a
încheiat cariera în splendidul Petit Trianon, pe care
celebrul arhitect Gabriel îl ridicase pentru doamna de
Pompadour. Acolo se întâlnea Ludovic al XV-lea cu du
Barry, acolo a simŃit el şi primele simptome ale bolii care
avea să-l răpună – variola. Luându-şi rămas bun de la

Memorii Manon Lescaut

Memoriile

Jeanne, regele i-a hotărât să părăsească chiar a doua zi
Versailles şi să se refugieze la castelul ducelui de
Aiguillon, prietenul lui; dar n-a Ńinut cont de
înverşunarea Bisericii şi a propriei familii: la două zile
după moartea regelui, o „lettre de cachet” (scrisoare
purtând sigiliul regal, cu valoare de ordin) o deporta pe
du Barry la o mănăstire aflată la multe mile de Paris.
După primele momente de disperare, du Barry s-a
adaptat, chiar s-a făcut iubită de maici. PrinŃul de Ligné a
intervenit pentru ea pe lângă Marie-Antoinette,
prizoniera a fost autorizată să părăsească mănăstirea iar
în toamna anului următor Ludovic al XVI-lea i-a restituit
bunurile. La numai 33 ani, foarte bogată şi mai frumoasă
ca oricând, contesa cea independentă a devenit o elevă a
lui Jean-Jacques Rousseau, ducând o viaŃă simplă,
practicând filantropia, transformând castelul şi
proprietatea Louveciennes în loc de pelerinaj pentru
mulŃi străini iluştri. În cele din urmă, doamna du Barry
va lega o lungă şi fericită relaŃie cu chipeşul duce de
Brissac, admiratorul ei înfocat, iar la izbucnirea
RevoluŃiei, generoasă ca totdeauna, s-a dedicat ajutorării
prietenilor, ba chiar şi a familiei regale care o tratase atât
de sever odinioară. La începutul anului 1791 i-au fost
furate celebrele diamante (pasiunea pentru bijuterii a fost
cea mai puternică din viaŃa ei); ca să le recupereze a
călătorit de mai multe ori în Anglia, ceea ce a făcut-o
suspectă în ochii autorităŃilor revoluŃionare; ele au Ńesut o
reŃea deasă de bănuieli şi calomnii iar în septembrie 1793
au aruncat-o în închisoare.

Adusă în faŃa Tribunalului revoluŃionar, transferată la
Conciergerie, procesul a montat întregul trecut împotriva
ei, astfel că procurorul a putut perora: „Lovind într-o
Mesalină vinovată de conspiraŃie împotriva patriei, nu

numai că veŃi răzbuna Republica pentru ofensele ce i-au
fost aduse, dar veŃi smulge din rădăcini un scandal
public şi veŃi afirma domnia moralei”. Procurorul era un
visător romantic, cu siguranŃă. Sau un demagog.

Ca fată din popor, Jeanne n-a încercat vreun orgoliu
aristocratic, astfel că în „căruŃa morŃii”, precum şi în faŃa
ghilotinei va izbucni în urlete sfâşietoare, implorând
mulŃimea oribilă ce o înconjura. Lipsă de demnitate? Mai
curând pierderea definitivă a oricărei speranŃe: în
dimineaŃa execuŃiei, judecătorii i-au promis graŃierea,
dacă divulgă locul unde a ascuns bijuteriile; timp de 3
ore, nefericita a înşirat ascunzătorile...

oamna Vigée Lebrun, tot o fiică a Stării a Treia, are
însă o altă opinie: „Între atâtea femei pe care le-am văzut
pierind în acele zile teribile, ea singură n-a reuşit să
reziste cu fermitate la vederea eşafodului [...] Din această
cauză sunt mai convinsă că dacă victimele acelor vremuri
de detestabilă memorie n-ar fi avut nobilul orgoliu de a
muri cu curaj, teroarea ar fi încetat mult mai devreme”
(apud Benedetta Carieri, op. cit.).

Prin contrast, cupletele satirice şi acuzaŃiile care vor
sta la baza legendei întunecate a Mariei Antoaneta
proveneau chiar de la Versailles (contele de ProvenŃa,
primul în ordinea succesiunii la tron, contele de Artois,
care avea deja un moştenitor, ş.a.). Când, în 1781, Marie-
Antoinette, după naşterea primei fetiŃe, a adus pe lume
mult doritul Delfin, răul era deja făcut iar „afacerea
colierului” (bijuterie unică în lume, compusă din 647
diamante) a pus în lumină imprudenŃa reginei în materie
de simpatii şi antipatii. „Majestatea regală” s-a spart în
cioburile unui roman-foileton, cu protagonişti – o regină,
un cardinal, un mag şi o aristocrată decăzută. Episodul

D

nu poate suporta comparaŃie cu povestea Anei de Austria
şi a ducelui de Buckingham.

Printr-o tragică ironie a soartei, orgolioasa prinŃesă
habsburgică a luat în imaginarul colectiv locul lăsat de
amantele regale, care Ńinuseră atâtea decenii prim-planul
scenei. Dublă tragică ironie a soartei, pentru că această
fuzionare prin intermediul pornografiei a

în
anii când Marie-Antoinette suferea o transformare
profundă, descoperind fericirea dragostei materne.
Naşterii fetiŃei – Madame Royale – i-a urmat, în 1781,
naşterea Delfinului; în 1785 s-a născut ducele de
Normandia iar în 1786 cea de a doua fetiŃă, care a murit
din leagăn. Maternitatea a reconciliat-o pe Marie-
Antoinette cu căsătoria şi cu soŃul ei dar în 1774 întâlnise
deja marea ei iubire: prea frumosul gentilom suedez Axel
Fersen. În 1779 Marie-Antoinette i-a arătat un interese
explicit, dar el s-a lăsat cucerit abia în 1783, după trei ani
petrecuŃi în America, unde a luptat în rândurile armatei
franceze şi în favoarea Rebelilor, dând astfel încă o
dovadă de devoŃiune pentru „sa reine”, de care nu avea
să se dezică niciodată. Epilogul acestei iubiri

Am ajuns la capătul poveştii depănate cu înŃelegerea
că monarhia absolută, autoritatea monarhică, obedienŃa
supuşilor au fost pentru Marie-Antoinette adevăruri de
credinŃă, făcând parte, s-ar putea spune, din zestrea ei
genetică. Literatura pamfletară antimonarhică nu se
înşelase: această „t

ăratul Iosif al II-lea) a fost cea mai inflexibilă
apărătoare a convingerilor unei ordini tradiŃional-
monarhice, deci un adevărat duşman al RevoluŃiei. În
această realitate, deloc simbolică, firul vieŃii „reginei
nedorite” s-a împletit cu funia revoluŃionară, atât de
complex, atât de convulsiv, demonstrând în faŃa
încercării supreme, la care nici o suverană franceză n-a
fost supusă vreodată, virtuŃile reginelor exemplare din
tradiŃia iudeo-creştină.

Benedetta Carieri în cartea invocată merge şi mai
departe, considerând că între zidurile închisorii Temple
„Marie-Antoinette a încarnat perfect, împreună cu soŃul
şi copiii, modelul familiei creştine”.

La patru şi jumătate dimineaŃa, în ziua când a fost
ghilotinată, Marie-Antoinette scria unei cumnate: „Sper
ca fiul meu să nu uite niciodată ultimele cuvinte ale
tatălui său: «Să nu încerci vreodată să răzbuni moartea
mea» [...] Mor în religie catolică, apostolică şi romană,
religia părinŃilor mei, şi îi cer deci cu sinceritate iertare lui
Dumnezeu pentru toate greşelile pe care le-am comis de
când sunt pe pământ. Sper ca în bunătatea lui să se
milostivească şi tot astfel să-şi dea acordul pentru
primirea sufletului meu, în îndurerarea şi bunătatea lui”.

retoricii
contestării politice retorica moralistăcu a avut loc tocmai

l-am
prezentat deja.

ête au vent” (cum o numea fratele ei,
împ

(FACSIMIL)

Citatul în facsimil este pentru a-mi convinge
cititorii/cititoarele că reginele, cu vieŃile lor predeterminate şi
predestinate, sunt efemere, pe când mamele sunt perpetue.

Şi mai adaug o ultimă scuză-mărturisire. Nu-i adevărat că
filosofia istoriei nu serveşte la nimic. Nu poate împiedica
nefericirea, desigur, dar contribuie la fericire. Nu transformă
lumea, desigur, şi nici nu pretinde acest lucru, dar poate
schimba viaŃa.

Căci viaŃa este în întregime de partea Cuvântului, a
discursului şi a imaginarului şi nu există viaŃă mai adevărată
decât cea visată.

Filosofia acestui eseu istoric este adevărul visului meu
despre Marie-Antoinette, o „filosofie” care nu mă poate ocroti
de nenoroc, nici dispensa de suferinŃă. Dar mă poate învăŃa o
fărâmă de fericire, care nu-i o chestiune de şansă, nici un
cadou al destinului, o absenŃă sau o simplă negare a nefericirii.

Fericirea nu-i un fapt, nici o stare, aşa cum sunt nefericirea
şi nenorocul. La limită – fericirea nu există. Prin urmare
trebuie s-o inventăm mereu, totdeauna. Scriind acest eseu, la
îndemnul şi cu ajutorul Treimii sfinŃitoare, mi-am inventat
fărâma mea de fericire în Anno Domini 2009.

În privinŃa textului de faŃă (întrerupt, reluat, încurcat,
recroit) autoarea are luciditatea că, din punct de vedere al
criteriului adevărului, un discurs literar este acceptat din
momentul când produce un sens al lumii pentru emiŃător.

Altfel spus (şi poeŃii o ştiu mai bine), când acest discurs
dobândeşte proprietăŃi auto-seducătoare. Căci unanimitatea de
gusturi nu se cucereşte prin logică pură, nici prin forŃă de
convingere, ci prin virtuŃi seducătoare, ca şi frumosul în genere.
Şi tocmai pentru că se confundă cu frumosul, adevfărul
(inclusiv cel istoric) este estetic. Din această perspectivă sunt
posibile atât reversibilitatea, cât şi ieversibilitatea timpului,
conform legăturilor dintre aceste categorii şi conform clipelor
trăite de autor.

La începutul secolului XXI,adevărul istoric permite o nouă
reprezentare a lumii, nici superioară, nici în continuarea celor
precedente, ci diferită. Sensul şi forma acestei reprezentări este
adevărul, faŃetele lui multiple crează condiŃia supravieŃuirii,
adică a admiterii divesităŃii lumii şi a gândirii. ReflecŃie care
poate părea cititorului prea generală sau prea ambiŃioasă, în
orice caz inutilă în elaborarea unor sinteze istorice pentru
umanitatea care îşi are sursa în străfund de ritualuri magice şi
trebuie să confere sens crizelor actuale.

Aceste crize sunt şi ele finite, ca şi istoria, pentru oameni
rămânând obligaŃia de  aiubi viaŃa şi de a nega moartea
sufletului, lăsându-se conduşi numai de Blândul şi Bunul
Păstor.

gîndul şi lumea
Marie-Antoinette

( )Post scriptum VI

Natalia CANTEMIR
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Considerat unul din cei mai
mari dramaturgi eg

prea
prin

enciclopedii

între care

, prezentat   pe scena
Teatrului Trianon din Paris, în 1996. A publicat mai multe
volume de nuvele (patru, cred) ,
trad

Mohamed Salmawy e

.

,
oroanei în Belgia, în 2008. În Ghana, la Accra, în anul 2009, a

primit Premiul Scriito

,
ivalului, am

primit de la Cairo un pachet în care se aflau cîteva din
volumele lui Mohamed Salmawy. Romanul

sau
lui David.

La pornirea noului an

Într-o
Iar eu sunt în întregime înecat
Sub valurile iubirii.
Gura ta e sîngerul unei flori,

oriu...

În plasa iubirii.
Iubirea ta în inima mea

***
o, Hapy,

Z
Care apari la orizont
Ca zorii unei noi zile

,

ipteni
contemporani, Mohamed
Salmawy s-a născut la Cairo în
urmă cu 65 de ani (nu am
găsit data lui de naştere

, dar mi-a mărturisit
el că e cu cinci ani mai în vîrstă
decît mine). În prezent este
Preşedinte al Uniunii
Scriitorilor din Egipt şi Secretar
General al Uniunii Scriitorilor
Arabi. E prezentat peste tot
(adică şi în sursele tipărite şi în
cele electronice) ca „o figură de
prim-plan al scenei literare
arabe”. Aşa şi este. A scris 12
piese de teatru,

(l'Harmattan, 2003) şi
aceasta din urmă fiind ă

şi un roman,
us şi acesta din arabă în franceză şi apărut în 2009 la

editura Ecriture. tradus, publicat, jucat
mai ales în Statele Unite ale Americii şi în FranŃa, dar şi în Ńara
sa e un răsfăŃat al editurilor şi al scenelor teatrale

E fondator şi redactor-şef al ziarului de limbă franceză
. A fost numit Chevalier des Lettres et des Arts în

1995 în FranŃa, Mare OfiŃer în Italia  în 2006 şi Comandor al
C

rilor Africani. Eu l-am cunoscut la
începutul acestei veri la cea de a IX-a ediŃie a Festivalului
InternaŃional de la Neptun. Am
„pactizat”, nu doar în numele literaturii, ci şi în cel al muzicii
franceze pe care, pare-mi-se, o iubim amîndoi la fel de mult.
Altfel, probabil, nu am fi cîntat împreună pe terasele de pe
plajă , tulburătorul şlagăr al lui Aznavour,
cîntăreŃul care, din cînd în cînd  îi este oaspete la ferma sa de
pe Nil. La puŃină vreme de la încheierea Fest

mi-a plăcut atît de mult, încît am primit permisiunea autorului
de a-l traduce şi publica şi în limba română. „Bine-bine – vă
veŃi întreba – dar ce caută acest dramaturg şi prozator într-o
pagină dedicată poeziei?” Răspunsul este foarte simplu : am
găsit în prozele incluse în volumul (Al-
Dar Al-Masriah Al-Lubnaniah) atîta lirism, încît am socotit că
merită să traduc măcar cîteva fragmente. Cufundîndu-mă în
frumuseŃea simplă a celor zece papirusuri, m-am simŃit la fel
de tulburat ca atunci cînd am citit

Între femei eşti cea mai frumoasă
Nu ai asemănare
Eşti steaua strălucindă

Eşti picătura
binecuvîntată zi de revărsare a apelor...

Sînul tău e o smochină proaspătă
Şi fruntea ta un inel de iv
Iar eu, eu sunt o gîscă sălbatică,
Căzută din senin

Seamănă cu o trestie în inima vînturilor
Care pot să o smulgă şi să o poarte în zbor
Dintr-o grădină în alta
Pînă în abisurile iubirii.

Priveşte-
eu al revărsărilor binecuvîntate

Ce seamănă şi mai multe bunătăŃi
Şi răspîndeşte abundenŃa.
Priveşte-i prospeŃimea pielii,
Cu privirea ea te subjugă
Te vrăjeşte cu vorbele de pe buzele ei născute.

La dernière danse de Salomé /
Ultimul dans al Salomeei Les Chaînes

Perles de colère

Perles de colère

Dix papyrus égiptiens

Psalmii

/ LanŃurile

Cîntarea Cîntărilor

Floarea veşniciei

Al-
Ahram Hebdo

Zile şi NopŃi de Literatură

La Bohême

Gîtu-

Decît plantele nobile.

.

Numai ea poate fi logodnica Nilului.
***

A coborît în ape
necat-o.

Era ca o stea scînteind în ceruri

Iar pletele-i plutinde

***

Apropie-te de surioara ta

Pe mine, lumina ta pe care ai iubit-o

Medicii, prietenii, oamenii

Numai frumoasa mea nu vine
De nimeni nu am nevoie
Numai e

***
Eu sunt iubita ta
Cu talia

În care cu mîinile tale ai plantat

Privindu-te,

Binecuvîntarea norilor

Cît de frumos este malul fluviului
În clipa întîlnirii noastre

Aud în sunetul vocii tale
Corzile harpei

ele naiului de bucurie plin.
***

Penele sale sunt

Ca vîntul

Spre a se avînta acolo
Departe de voi, f

i lung de marmură este
Iar păru-i mai minunat

BraŃele ei sunt mai frumoase
chiar decît strălucirea aurului,
Straiul învălurat pînă în josul spatelui.
Ea seduce pămîntul
atunci cînd îl calcă-n picioare
Nu e doar nobilă, ci şi sveltă şi elegantă,
O încîntare a privirii, vocea îi este blîndă
Ea e soarele zilelor şi luna nopŃilor

Iubita mea neînchipuit de frumoasă
Acolo zace pe malurile lumii subpămîntene

Şi valurile au î
E iubita perfectă
Ce n-are asemănare

Ca o piatră s-a cufundat în adîncul apelor

Rătăcesc în toate părŃile de valuri purtate.

Nu te mai văd
Pe tine cel a cărui inimă e plină de dorinŃă
Ochii te caută
Vino spre cea pe care o iubeşti

Tu a cărui inimă a încetat să bată
Cu nestinsă patimă te chem
Iar plînsul meu se înalŃă
Ca să se facă auzit pînă în ceruri
Dar tu, tu nu mă asculŃi

Fără să fi iubit vreodată pe altcineva
Iubitul meu pentru veşnicie.

Bolnav mă culc în sălaşul meu
Fără motive de boală

Vin să mă vadă

a ştie de ce sufăr
Doar ea singură mă poate vindeca.

zveltă şi subŃire
Şi cu îmbătător parfum.
Eu sunt grădina

Flori şi busuioc.

Văd frumuseŃea cerului

Şi strălucirea lunii.

Cînd mîna mea se culcă în căuşul palmei tale
Trupul mi se linişteşte iar inima se-agită.
Mergînd împreună

Şi-Ńi răspund cu sunet

Ca şoimii,
Se înalŃă acum spre ceruri

pene de gîşte
Spre înălŃimi zboară acum
Şi îmbrăŃişează cerul
Ca păsările îndrăzneŃe

Urcă tot mai sus, tot mai sus

iinŃe umane.

Sarcofagul înghiŃit de mare

Doisprezece palmieri de aur

Rău n-am făcut niciodată
Oameni n-am năpăstuit

-am furat bunurile unui sărman
imănui nu i-am cauzat suferinŃă

N-am măsurat cu talgere măsluite

N-am alungat animalele de pe păşune
N-am pus în grădini capcane pentru păsări

Sunt neprihănit... Sunt neprihănit
ihănit... Sunt neprihănit

Încredere să n-ai nici în prieten, nici în frate
Secretul tău nimeni să nu-l afle
Darnic am fost cu cel sărman
Pe cel mic l-am înălŃat

Pe cel aflat în mizerie l-am hrănit.

E acelaşi care a ridicat oamenii împotriva mea
E cel căruia i-am întins mîna

Trec prin faŃa porŃii iubitului meu
şi o găsesc baricadată.
E seară.

în poartă, dar nimeni
nu răspunde

tăia
a ofrandă pentru lacăt

O gazelă pentru pragul uşii
Şi o gîscă pentru mînerul ei.

Îi voi oferi fraŃilor noştri, tîmplarii
Pentru ca ei să facă un lacăt din răchită
Şi o uşă din
Astfel, îndrăgostitul va găsi la sosirea sa
Poarta celui iubit deschisă
Şi acesta nu va fi dispărut
Voi vedea prin uşă umbra celui iubit

Sunt ani de cînd tot baŃi la uşa mea
iubitule, acesta nu e sălaşul meu

ului slăbit
Însă acolo sufletul meu în aşteptare
Te va reîntîlni într-o bună zi
Cînd tu nu va mai trebui să baŃi în porŃi.

Astăzi moartea îmi stă în faŃă
Cum stă vindecarea în faŃa bolnavului,
Ca prima ieşire după boală

rtea e în faŃa mea

Ca un om ce s-ar transforma într-o pînză
Împinsă de aprige vînturi
Spre portul salvării
Azi moartea e în faŃa mea

Care-l poartă pe om pînă la marginile beŃiei.
Azi moartea e în faŃ
Ca un drum curăŃat

luptătorului după bătălie
Pentru ca el să ajungă în sfîrşit
După nenumărate suferinŃe
În casa lui calmă şi senină.

Nu l-am blestemat pe Dumnezeu
N
N
Nimeni n-a murit de foame din cauza mea
Nimeni n-a plîns din cauza mea
N-am ucis
N-am comis adulter

N-am luat laptele de la gura copiilor

Nu am spurcat apele Nilului

Sunt nepr

Pe cel orfan l-am crescut

Dar cel care s-a înfruptat din hrana mea

E cel care a stîrnit zavistie în jurul meu.

Bat

Voi un taur
C

Cei mai buni tauri ai mei

bambus.

În zorii zilei

Dar,
Ci doar odihna trup

.
Azi moa
Ca mireasma de mosc

.

Ca suavul parfum al florii de Lotus

a mea

Care-i spune „bine-ai venit!”

Vipera în nisipuri ascunsă

TristeŃile lui Khufu

Vin, sînge şi revoltă
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