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poem de septembrie
Brînduşele
Tărîna verii pe sfîrşite,
Prin crîngul gol, în fiecare an,
Întinde-n soare pîlnii otrăvite, Brînduşe, flori subţiri de porţelan.
De ce s-ascunde nenoroc şi moarte
În inimile lor nevinovate?
Ori, poate, morţii doborîţi departe,
Cu sufletele grele de păcate,
Îşi toarnă peste veac otrava lor
În sufletul curat al florilor?
Spre veşnic alte primăveri mă-ndeamnă
Parfumul vechi al florilor de toamnă,
Ţărîna grea şi putredă de ploi,
Ce ne aşteaptă, răbdătoare, şi pe noi...

Otilia CAZIMIR

Lumina vine de la Răsărit?
Valeriu STANCU
Nu bănuiam, atunci cînd am publicat articolul de
fond intitulat „Din Hotin şi pân' la Mare/Vin muscalii
de-a călare”, că va stîrni reacţii atît de vehemente, mai
ales că am avut grijă ca orice afirmaţie despre
„frăţietatea” noastră cu vecinii de la răsărit să fie
susţinută şi de argumentele pe care mi le oferă şi
realitatea şi istoria (evident, afirmaţia mea are în
vedere ca răsăritean hotar Nistrul, nu Prutul!). Am fost
împroşcat cu tot soiul de ameninţări şi de invective de
reprezentanţi ai comunităţii frăţeşti slave, ameninţări şi
invective pe care, oricît de obişnuit ar fi condeiul meu
de prozator cu cele mai spurcate cuvinte ale limbii
române, nu le pot reproduce. E drept, în astfel de
situaţii tensionate, românul are şi el la dispoziţie în
vocabularul „de urgenţe” pitoreşti trimiteri la vremuri
placentare, dar eu m-am ferit să le folosesc drept
argumente supreme, deoarece în sprijinul afirmaţiilor
mele săreau oricum dovezi irefutabile oferite de
veacuri întregi de „bună vecinătate” cu „fraţii” de la
Soare Răsare. În plus, cred că i-am înjurat destul în
vremea în care am privit atît de mult lumina ce ne
venea de la răsărit, că am chiorît şi am făcut torticolis
de atîta privit! Dar cum să dialoghezi cu ei, dacă
muscalii nu ştiu decît limba forţei, a bunului plac, a
pumnului în gură?!
La început m-a întristat faptul că oameni de condei,
oameni de spirit, oameni de cultură (pe unii din ei
chiar îi stimam înainte de a-şi da arama pe faţă!) pot
coborî atît de jos ştacheta unui dialog, apoi atitudinea
lor greţoasă m-a bucurat. M-a bucurat pentru simplul
fapt că mi-a arătat lipsa de argumente a celor ce
înfierau atitudinea mea vădit antirusească din articolul
respectiv. Le înţeleg furia „interlocutorilor” mei, căci ea
este expresia neputinţei. A neputinţei de a demonstra
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cu argumente că dreptatea e de partea lor. Cine nu are
dreptate nu are argumente. Cine nu are argumente se
înfurie, ţipă, jigneşte, ameninţă, se descalifică. Şi e
primul care ridică piatra lapidării.
Subiecte ca antirusismul, antisemitismul, xenofobia,
extremismul sunt şi vor rămîne întotdeauna sensibile
în eterna şi fascinanta Românie. În ce mă priveşte,
mulţumesc Domnului şi mamei care m-a crescut şi m-a
format în ideea că toţi oamenii trebuie să fie fraţi, că au
aceleaşi drepturi în faţa legilor pămînteşti, în faţa
istoriei şi în faţa lui Dumnezeu. Primus inter pares nu e
o formulare de care Cel de Sus să ţină cont. Şi atunci de
ce să ţinem noi?! Numai pentru că acel primul între
egali e mai puternic? Pentru că poate apela la legea
pumnului? Pentru că face doar ce-i trece prin cap ca să
arate că asta-i pohta ce-a pohtit?
E drept că şi viaţa din cartierul Păcurari al Iaşilor
curgea altfel pe vremea copilăriei mele. Copiii din
cartier (odrasle de români, de evrei, de ruşi, de nemţi
ce creşteau în perfectă devălmăşie) învăţau, se jucau,
mîncau, se distrau împreună fără să le pese de
diferenţele de naţie, sex, religie (convingeri politice nu
aveam pe-atunci nici noi – prea fragezi pentru
bălăcăreala politică – nici părinţii, care trebuia să fie în
unanimitate susţinători ai comuniştilor ce stăpîneau
ţara cu ajutorul tancurilor ruseşti). Şi, slavă Domnului!
erau în cartier şi ortodocşi şi catolici şi protestanţi (mai
ales nemţi) şi evrei şi stilişti şi pravoslavnici (ruşi şi
ucraineni) şi lipoveni şi scapeţi. Oameni de toată mîna!
Dar pentru noi, cei mici, nu conta. Toată lumea era a
noastră, toţi eram la fel. Pînă şi diferenţele de avere
erau aproape insesizabile, deoarece comunismul
avusese grijă să ne ia tot tuturor. Crescînd, mi-am
păstrat prietenii vechi, mi-am făcut şi alţii noi şi pot
spune că am prieteni peste tot în lume, prieteni de toate
rasele, de toate naţiile, de toate culorile şi convingerile,
de toate credinţele şi religiile, de toate stările sociale.
Fiind deschis spre lume, nu am scris decît cu greu,

foarte rar şi foarte puţine articole în care să abordez
probleme etnice, rasiale, religioase, din cauza
sensibilităţii subiectelor, din cauza convingerilor mele
şi din cauză că nu vreau să înveninez relaţii deja
încordate. Dar nici nu mă pot preface că nu văd
problemele care există! Am fost nu de mult în
Republica Moldova (la Chişinău, Bălţi, Soroca şi Orhei)
şi în Ucraina (la Cernăuţi şi Herţa), adică în ţinuturi cu
adevărat româneşti. Ei bine, pe aceste meleaguri care
ţin de plaiul mioritic, aproape nu se mai vorbeşte
româneşte. Mai grav este faptul că vorbitorii nativi de
limbă română nu mai au curajul să-şi vorbească limba
maternă în locuri publice. Nu fac această afirmaţie cu
nostalgia celor ce visează cai verzi pe pereţi şi Românii
mari şi tari, ci o fac scandalizat de faptul că în Europa
anului 2010 se încalcă în mod flagrant drepturile
omului. Nu visez la ziua cînd vom recăpăta teritorii
care nu ne mai aparţin, de care ingratitudinea şi
nedreptăţile istoriei ne-au despărţit secole lungi şi
poate chiar definitiv. Dar visez la clipa cînd românii pe care vitregiile sorţii şi voinţa celor puternici i-au
despărţit de patria lor - vor avea drepturi egale cu
populaţia care astăzi e majoritară în teritoriile cîndva
româneşti, indiferent de statele în care se află aceste
teritorii şi în care românii, din nefericire, îşi duc traiul.
Pentru a nu ştiu cîta oară m-a fulgerat un gînd : nici în
cele mai nenorocite momente ale dictaturii, noi, cei care
am trăit între graniţele statului naţional, nu am
cunoscut problema cu care se confruntă clipă de clipă
românii din spaţiul extrafrontalier : nenorocirea de a fi
minoritar, de a aparţine unei comunităţi doar cu
rădăcini în spaţiul în care eşti trăitor, o comunitate
căreia nu-i mai aparţine propriul pămînt, o comunitate
care e străină în propria ţară. Condiţia de „venetic” de
alogen, de Ausländer este incomodă în orice situaţie,
dar atunci cînd statul devine pentru unul mumă iar
pentru altul ciumă acestă condiţie devine cumplită,
umilitoare, degradantă.

fragmentarium istoric
Libera circulaţie a persoanelor
în spaţiul european
Cătălin TURLIUC
În contextul atât de tensionat al evenimentelor
conexe expulzării romilor din Franţa, al atitudinilor
adoptate la nivel european în acest sens, dar şi al
iminentei noastre intrări în spaţiul Schengen în
primăvara anului viitor, o prezentare sumară a dreptului
de liberă circulaţie în spaţiul european şi a Acordului
Schengen este, credem, binevenită.
Uniunea Europeană este rezultatul efortului de
cooperare între ţările europene, început după cel de-al
doilea război mondial. De-a lungul deceniilor postbelice
Uniunea Europeană a devenit o organizaţie care îşi
propune crearea unei Europe unite din punct de vedere
politic, economic, social, cultural, păstrând în acelaşi
timp valorile şi identitatea naţională a statelor
componente. Prin constituirea Uniunii Europene a fost
urmărită realizarea unor principii esenţiale înfăptuirii
proiectului de cooperare economică, politică şi de
securitate. Între acestea se află şi libera circulaţie a
persoanelor.
În dreptul comunitar, primele prevederi referitoare la
libera circulaţie a persoanelor apar în cadrul Tratatului
de la Roma (1957), care stabileşte „eliminarea, între
statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţie a
persoanelor, serviciilor şi capitalului” şi statuează faptul
că „în scopul aplicării prezentului Tratat şi fără a aduce
prejudicii vreunei prevederi speciale incluse în acesta,
este interzisă orice discriminare pe motiv de
naţionalitate”.
Libera circulaţie a persoanelor în cadrul Comunităţii
Europene a fost definită de Actul Unic European din
1986 drept una dintre cele patru libertăţi fundamentale
ale Pieţei Interne. Acest nou statut a dus la accelerarea
procesului de extindere a dreptului de liberă circulaţie
asupra unor noi categorii de persoane (studenţi,
persoane ce nu depun activităţi economice, dar au
resurse suficiente de trai). Conceptul de „cetăţenie
europeană” a fost prima oară introdus prin Tratatul de
la Maastricht (1992) prin care s-a acordat drept de liberă
circulaţie şi de liberă rezidenţă în interiorul Uniunii
tuturor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene.
În cursul anului 1980, a fost redeschisă problema
„liberei circulaţii a persoanelor”. Unele state membre au
considerat că aceasta se aplică numai cetăţenilor uniunii,
ceea ce ar implica menţinerea graniţelor interne sub
supraveghere, astfel încât să se distingă între cetăţenii
uniunii şi cetăţenii ţărilor din afara uniunii. Deşi statele
membre au ajuns greu la un acord, Franţa, Republica
Federală Germania, Belgia, Luxemburg şi Olanda au
decis să creeze un teritoriu fără graniţe interioare.
Irlanda şi Marea Britanie nu au semnat nici Acordul
Schengen nici Convenţia ulterioară deşi vor participa, în
viitor, la anumite aspecte ale Schengen ce privesc
cooperarea între poliţiile statelor.
Guvernele Belgiei, al Republicii Federale Germane, a
Franţei, al Beneluxului au fost iniţiatoarele Acordului de
la Schengen, pornind de la mai multe considerente între
care progresele înregistrate în cadrul comunităţilor
europene în vederea asigurării liberei circulaţii a
persoanelor, mărfurilor şi a serviciilor; necesitatea
consolidării relaţiilor dintre state prin eliminarea
obstacolelor din calea liberei circulaţii la graniţele
comune între statele Uniunii Europene. Mecanismele de
aplicare ale Acordului au presupus în plan intern al
fiecărui stat semnatar, măsuri legislative supuse
parlamentelor naţionale, în funcţie de prevederile
propriilor constituţii. Mai târziu la nivel comunitar s-a
semnat în 1990 Convenţia de aplicare a Acordului
Schengen din 14 iunie 1985. Scopul încheierii Acordului
a avut temporar un caracter experimental. În prima
instanţă numai ţările semnatare au încercat asumarea
prevederilor Acordului.
Următoarea etapă a dezvoltării spaţiului Schengen a
fost semnarea Convenţiei din 19 iunie 1990 de către ţările
originar semnatare. Convenţia a servit ca impuls pentru
celelalte ţări ale comunităţii europene. Portugalia şi
Spania s-au alăturat în 1991, Grecia în 1992, Austria în
1995 şi cele cinci state nordice din care trei, Finlanda,
Danemarca şi Suedia, sunt state membre, iar Norvegia şi
Islanda, state terţe în 1996. Prin iniţiative Schengen
statele semnatare se angajau să faciliteze circulaţia
persoanelor pe teritoriul lor neaducând atingere nici
suveranităţii naţionale şi nici libertăţilor individuale ale
cetăţenilor lor. De asemenea, trebuia să se facă o
armonizare a tuturor legislaţiilor naţionale în materie.
Au existat numeroase amânări până în martie 1995
datorită faptului că unele state nu erau efectiv pregătite
pentru a-şi deschide frontierele. Pentru aplicarea
Convenţiei a fost constituit Comitetul Executiv,
constituit din câte un reprezentant desemnat de fiecare
stat, organ decizional care statuează în unanimitate.
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Începând cu mai 1999, Protocolul Schengen al
Tratatului de la Amsterdam din 2 octombrie 1997 a
integrat cooperarea Schengen în cadrul Uniunii
Europene. Deşi Marea Britanie şi Irlanda nu sunt părţi
ale Acordului Schengen, ele pot, cu aprobarea
Consiliului UE, să aplice acquis-urile Schengen în
întregime sau în parte şi să participe la dezvoltarea
ulterioară. Acordul şi Convenţia, împreună cu
declaraţiile şi deciziile adoptate de Comitetul Executiv
Schengen, formează aşa-zisul acquis Schengen. Acquisul Schengen a fost inclus în legislaţia Uniunii printr-un
Protocol anexă la Tratatul de la Amsterdam în primul
rând datorită similarităţii obiectivelor între Schengen şi
politica Uniunii Europene asupra liberei circulaţii a
persoanelor, iar în al doilea rând datorită bazei legale
pentru cooperare Schengen. Protocolul Schengen ce
presupune acquis-ul Schengen sub formă de tratate şi de
decizii, este anexat atât la Tratatul Uniunii Europene cât
şi la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene.
Protocolul Schengen permite Uniunii să exercite control
asupra graniţelor externe mai mult de la un nivel
supranaţional decât de la nivel interguvernamental.
Întrucât acquis-ul Schengen e constituit din acorduri
separate, Consiliul Uniunii Europene a dezvoltat diferite
baze legale raportat fiecărui stat membru. La un prim
nivel se află Acordul Schengen în forma negociată de
părţi iar pe un alt plan regăsim politica naţională a
fiecărui stat. Nu trebuie să se facă confuzie între Acordul
Schengen care reprezintă primul acord
interguvernamental şi Protocol, care este un instrument
ce cuprinde acquis-ul în Tratate. Text al Acquis-ului este
şi anexa Protocolului Schengen, parte a Tratatului
Uniunii Europene.
Pentru asigurarea libertăţii circulaţiei trebuie să se
respecte norme imperative de securitate. În scopul
realizării acestui obiectiv sunt necesare anumite tipuri de
măsuri: în spaţiul Schengen se va efectua un control al
frontierei exterioare şi se va pune accent pe aspectul
preventiv şi de reprimare a infracţiunilor. În acest sens sau stabilit reguli comune pentru efectuarea controlului şi
s-a înfiinţat o bază de date denumită Sistemul de
Informare Schengen (SIS). Convenţia Schengen se aplică
diferit celor ce doresc să intre, să circule sau să rămână
pe teritoriu comun al statelor părţi. Convenţia cu privire
la Implementarea Acordului Schengen formulează mai
clar anumite obiective. Punctele cheie ale acordului
vizează măsurile de creare, în urma abolirii controlului
vamal comun, a unui spaţiu comun de securitate şi
justiţie.
Obiectivele principale ale acordului constau în:
armonizarea prevederilor legate de intrarea şi şederea de
scurtă durată în spaţiul Schengen a cetăţenilor din afara
UE (omogenizarea vizei Schengen); problema azilului
(cu determinarea privind cărui dintre Statele Membre se
va supune solicitantul azilului); probleme de combatere
vamală a crimelor legate de droguri; cooperarea poliţiei;
cooperarea dintre statele Schengen în probleme de
justiţie. Problema prevenirii şi combaterii criminalităţii
internaţionale a devenit o preocupare pentru
comunitatea internaţională prin organismele specializate
şi pentru Uniunea Europeană. Una dintre măsuri se
referă la crearea unui Sistem de Informaţii Schengen
(SIS) care să permită statelor părţi să obţină date despre
persoanele care intră în acest spaţiu şi activităţile
infracţionale pe care le desfăşoară (trafic de arme, de
persoane, falsuri de monedă, spălarea banilor, trafic de
bunuri furate) la care au acces forţele de poliţie din
aceste state, fişier permanent actualizat. O altă măsură se
referă la creşterea cooperării între forţele de poliţie prin
crearea unor structuri de comunicaţii şi în scopul
combaterii traficului cu droguri şi a consumului
acestuia.
În anul 2000 au început efectiv negocierile de
aderare, pe capitole, ale României la Uniunea
Europeană. Capitolul referitor la libera circulaţie a
persoanelor a început să fie negociat abia în 2002, la
Bruxelles, în cadrul primei Conferinţe de Aderare.
Începând cu data de 1 ianuarie 2002 (la 20 de zile după
publicarea, la data de 12 decembrie 2001, în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene), cetăţenii români au
putut intra fără vize pe teritoriul statelor Schengen şi
efectua un sejur de maximum 90 de zile, în decursul unei
perioade de 6 luni. În anul 2005, prin O. G. nr. 28/2005 sa adus o modificare care prevede că persoanele care au
depăşit termenul legal de şedere în spaţiul Schengen şi
care au documente justificative în acest sens, îşi pot
recupera actul de călătorie în baza acestor dovezi. Până
la apariţia acestei prevederi, românilor care erau
returnaţi din ţările Uniunii Europene pentru că
depăşiseră termenul legal, le erau automat suspendate
paşapoartele chiar dacă aveau acte care să justifice acest
lucru. Cu toate acestea, în momentul în care cetăţeanul
român se prezintă la punctul de frontieră, iar poliţistul
de frontieră observă că acesta a stat mai mult de 90 de
zile în spaţiul Schengen, îi reţine automat paşaportul
chiar dacă acesta prezintă documente emise de statul în
care a fost şi care justifică întârzierea. Actele justificative
nu au valoare la graniţă. Practic, persoana care a depăşit
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Valeriu STANCU

perioada de şedere în spaţiul Schengen nu mai poate
intra în ţările Uniunii, ceea ce este corect, dar nu mai
poate călători nici în statele care nu fac parte din spaţiul
Schengen, pentru că nu mai are paşaport.
Dispariţia frontierelor şi libera circulaţie a
persoanelor în tot spaţiul comunitar poate duce la
apariţia unor probleme legate de migraţia clandestină.
Art. 3-8 din Convenţia Schengen reglementează modul
de supraveghere şi control al frontierelor externe. În
vederea creării unui spaţiu sigur, cu frontiere sigure şi a
combaterii migraţiei ilegale este nevoie de o cooperare a
statelor în acest domeniu. Programe privind cooperarea
între administraţiile vamale ale statelor membre sau
între serviciile de poliţie, precum EUROPOL, ori
programe de cooperare în domeniul judiciar, precum
programul GROTIUS, duc la realizarea unei solidarităţi
între state şi la crearea unui spaţiu comunitar sigur.
Progrese semnificative au fost făcute şi de ţara noastră în
alinierea cu acquis-ul din domeniul controlului
frontierelor externe. Acestea aliniază legislaţia
românească din domeniu cu cea similară a statelor
membre ale Uniunii Europene.
Să sperăm că odată cu admiterea noastră în spaţiul
Schengen problemele legate de libera noastră circulaţie
în spaţiul european vor dispare şi nu vom mai fi martori
ai unor momente ca cele pe care le trăim în aceste zile.

CRONICA

tertium non datur
Chantal JAQUET:
Reflecţia filosofică păstrează
întreaga sa vigoare (II)
Interviu realizat de
Bogdan Mihai MANDACHE

filosofia mirosului
Bogdan Mihai MANDACHE: - Filosofia din zilele
noastre se deschide către noi cîmpuri? Ce înseamnă
Philosophie de l'odorat, pentru a relua titlul cărţii dvs.
apărute în primăvara acestui an la Presses Universitaires de
France?
Chantal JAQUET: - Dacă filosofia de astăzi se
deschide către noi cîmpuri şi poate crea concepte, ea nu
o face ex nihilo, ea se hrăneşte din istoria sa pentru a
putea să meargă la sursa forţelor intelectuale şi pentru
a se aşeza la o distanţă care să îi permită să se smulgă
din tirania prezentului, din evidenţa sa imediată,
pentru a învăţa să vadă altfel şi să pună problemele sub
un unghi inedit. În această privinţă, meditaţia asupra
puterilor corpului pe urmele lui Spinoza este cea care
m-a condus la investigaţii asupra mirosului/simţului
mirosului căci slăbiciunea sa aparentă apărea ca un
contraexemplu. Mirosul, ca simţ, este victima a ceea ce
istoricul Alain Corbin a numit tăcerea olfactivă, căci
mult timp nimeni nu a vorbit despre el şi nu a făcut
obiectul unei reflecţii aprofundate, aşa cum este cazul
vederii sau auzului. Filosofia, dacă este să-l credem pe
Aristotel, începe cu uimirea. Această uimire în faţa
tăcerii filosofilor faţă de acest subiect a fost punctul de
plecare al reflecţiei mele. Întreaga chestiune era de a şti
cum să interpretezi această tăcere: neputinţă sau
desconsiderare? Absenţa unei reflecţii filosofice asupra
mirosului, care să fie echivalentă numeroaselor
cercetări intreprinse asupra armoniei şi muzicii, sau
asupra picturii şi vizibilului, este legată de simple
prevenţii şi prejudecăţi, sau ţine de natura intrinsecă a
mirosului? Fără îndoială, lipsa de curaj intelectual,
conservatorismul înfrigurat şi supunerea în faţa
tradiţiei sînt cele care au incitat în general la a subscrie
filosofiei dominante, la a reproduce şi la a continua
tipuri de investigaţie care se bucură de o recunoaştere
instituţională, nu sînt străine de mutismul olfactiv
ambiant, dar nu ar fi suficiente pentru a-l explica.
Tăcerea ţine poate de asemenea de dificultatea de a
constitui o filosofie a mirosului.
O filosofie a mirosului, cum sugerează prepoziţia,
poate fi înţeleasă în două sensuri; o filosofie asupra
mirosului; o filosofie prin miros. În primul caz, mirosul
este un obiect constituit prin filosofie, în al doilea
mirosul este constitutiv al unei filosofii. Altfel spus,
este vorba nu numai de a se întreba dacă filosofia poate
face din miros şi din simţul mirosului un obiect de
reflecţie, ci dacă există cîmpuri filosofice care nu pot să
se constituie fără nas, care necesită mirosul ca o
condiţie de posibilitate a emergenţei lor. Elaborarea
unei filosofii a simţului mirosului este dintr-o dată
problematică, căci ideea unei gîndiri a nasului,
înţeleasă ca gîndire despre sau prin nas, pare dintr-o
dată lovită de zădărnicie. Ea ar părea ciudată, în vreme
ce obiectul investigaţiilor pare fără importanţă şi
subţire. Mirosul, din cauza caracterului nemijlocit şi al
evanescenţei sale, nu are o mare realitate; el se pretează
cu greu unei "prinderi" conceptuale, astfel încît o
interogaţie filosofică faţă de miros riscă să dispară şi să
se volatilizeze, după imaginea obiectului său. El nu are
greutatea ontologică a unui lucru nici consistenţa
epistemologică a unei idei. El trimite la lumea fugitivă
a aparenţelor asupra căreia nici o speculaţie solidă nu
ar putea să se fondeze. Mai mult, cînd vorbim de
parfum, mirosul ţine mai mult de cosmetologie decît
de filosofie. Legat de universul frivol al modei, de
artificiu şi de podoabă, parfumul rămîne încă amprenta
pecetei femininului futil sau al superficialităţii
mondene care îl îndepărtează de profunzimea
speculaţiei virile. Întreaga mea muncă a fost de a
constitui lumea mirosului ca obiect filosofic şi să-l
smulg din volatilitatea şi futilitatea sale.
Prima misiune este mai întîi de a ridica obstacolele
epistemologice disipînd prejudecăţile care înconjoară
sensibilitatea olfactivă pentru a înţelege mai bine
natura sa şi pentru a o reabilita. O dată înlăturate
prejudecăţile, speculaţia asupra mirosului se poate
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constitui în jurul unui triplu obiectiv: antropologic,
estetic şi filosofic. Primul are ca obiect să pună în
lumină versantul antropologic al nasului şi să
determine rolul său în constituirea identităţii şi al
alterităţii. Sîntem corpuri simţitoare şi simţite, la fel de
bine în sens larg punînd în joc sensibilitatea în general,
cît şi în sens restrîns la simţul mirosului. A-l simţi pe
celălalt sau a fi simţit de el, înseamnă totdeauna a
descoperi partea intimă a unei fiinţe şi a pătrunde în
interioritatea sa. Aceasta ţine de faptul că mirosul este
emanaţia corpului, exteriorizarea spaţiului interior în
afara frontierelor pielii. Mirosul celuilalt este carnea sa
exhalată şi inhalată de mine. Celălalt întinde influenţa
sa asupra lumii, prelungeşte corpul său prin mirosurile
sale. Mirosul permite astfel încorporarea celuilalt prin
mireasma sa şi aboleşte distanţa între corpul meu şi al
său. Ea implică o fuziune între altul şi mine, care poate
lua forma unei intruziuni. Prin metonimie, a-l simţi pe
altul sau a nu-l putea simţi devin în franceză expresia
unei relaţii de proximitate sau dimpotrivă de distanţă
şi implică o judecată de valoare asupra fiinţei sale în
întregime. În limbajul obişnuit, expresia "îl simt bine",
folosită despre un altul exprimă o conivenţă, un raport
de încredere, şi înseamnă că privesc personalitatea sa şi
că nu văd indiciul unei înşelătorii sau duplicităţi. În
schimb dacă eu spun că "nu pot să-l simt", eu afirm fără
a lăsa să planeze nici o îndoială că celălalt îmi este
odios, suscită în mine repulsie şi cortegiul său de
pasiuni ostile. Toate aceste expresii împrumutate
registrului mirosului arată cum esenţa celuilalt este
percepută, repertoriată, asimilată sau respinsă în
funcţie de o judecată negativă sau pozitivă în privinţa
sa. Intersubiectivitatea este astfel marcată de legile
nasului care fondează un panteon de valori exprimînd
în mod olfactiv relaţia cu altul, sub speciile de fiinţă
care trebuie detestată sau fiinţă dragă. Analiza figurilor

olfactive ale iubirii şi ale urii arată existenţa normelor
olfactive care guvernează conduita indivizilor. Mijloc
de seducţie sau de excludere, mirosul conduce în mod
invariabil la tipuri de tratament care constau totdeauna
în a pune pe celălalt deoparte, fie că este ales sau
exclus. Independent de puterea sa de atracţie sau de
repulsie şi de sistemul de valori intersubiective pe care
îl zămisleşte, mirosul apare ca semnătura unei fiinţe,
cartea sa de vizită şi marca identităţii sale.

"întreg geniul meu este în nările mele"
- Se poate vorbi de expresii artistice ale mirosului?
- Dincolo de expresia propriu-zis antropologică,
mirosul are o vocaţie estetică ce depăşeşte simpla
folosire igienică sau cosmetică a parfumurilor. Iată
pentru ce o filosofie a mirosului are ca sarcină să
promoveze o adevărată artă olfactivă care substituie "a
simţi frumos" lui "a simţi bine". Întrega dificultate a
întreprinderii ţine de faptul că mirosul este simţul fără
cuvinte. Noi simţim mirosurile în manieră imediată,
uneori confuză şi ne dăm osteneala să le numim, să le
descriem. În afară de specialişti, cum sînt fabricanţii de
parfumuri sau oenologii, vocabularul pentru a
desemna mirosurile şi a le descrie este imprecis şi
sărac. Noi ne mulţumim să le caracterizăm prin
provenienţa lor ( se simte un miros de...trandafir sau de
ars) sau prin plăcerea sau repulsia pe care le suscită (
acesta miroase bine sau acesta miroase rău). În aceste
condiţii, se pune problema de a şti cum se constituie un
limbaj pentru a exprima mirosurile. Demersul urmat a
constat, pe de o parte, în a căuta expresii artistice
indirecte ale mirosului: în literatură la autori precum
Huysmans (A rebours), Balzac (Le lys dans la vallée),
Proust (A la recherche du temps perdu); în muzică, de
exemplu Debussy care a compus Les parfums de la nuit
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sau preludiul Les sons et les parfums tournent dans l'air
du soin; în pictură şi sculptură, mai ales la Gauguin şi
albumul său Noa Noa, termen care înseamnă plăcut
mirositor în limba maori.
În prelungirea acestui demers, este vorba, pe de altă
parte, de a urmări expresii artistice directe ale
mirosului unde parfumul însuşi posedă o vocaţie
estetică şi un statut de operă de artă în întregime.
Această căutare a permis de a pune în evidenţă
existenţa unei arte olfactive fără echivalent în lumea
întreagă, Kodo, calea miresmelor născută în Japonia în
era Edo şi care se bazează pe creaţia originală a
amestecurilor aromatice pe care esteţii le inspiră
apreciindu-le şi judecîndu-le în cursul unei ceremonii
în care ei se reunesc pentru "a asculta tămîierea", după
propria lor formulă. Dincolo de această veche cale a
miresmelor, performanţele şi instalaţiile în arta
contemporană, rupînd cu concepţia unei opere perene
şi eterne, deschid posibilitatea unei estetici a
nepersistentului şi efemerului şi fac dreptate mirosului
în evanescenţa şi fulguranţa sa. Astfel ideea poate să se
exprime în miros în maniera că nu este divorţ în mod
necesar între senzaţie şi concept.
- Există conceptul de nas filosofic?
- După constituirea unei estetici care arată unitatea
spiritului şi a nasului, este posibil de a concepe o
filosofie olfactivă la drept vorbind. Deşi misiunea este
mult mai anevoiasă decît a căuta filosofii fondate pe
modelul percepţiei vizuale, este posibil de a repera
filosofii olfactive, care să ia ca punct de sprijin mirosul
şi care să-l ridice la rangul de principiu pentru a
întemeia teoriile lor. Fără a enumera totalitatea
speculaţiilor sprijinite pe simţul olfactiv, ar trebui să
amintim exemplul celebru al statuii lui Condillac, care
se deschide lumii cunoaşterii prin inspirarea mirosului
de trandafir. Pentru a stabili în manieră apodictică
teoria sa empiristă, după care întreaga cunoaştere nu
este decît senzaţie transformată, autorul cărţii Traité des
sensations se bazează pe nas în manieră principială. În
adevăr nu ar mai trebui un alt principiu, căci ar fi inutil
de a începe prin vedere, auz, gust sau pipăit, pentru că
un adversar sceptic ar putea totdeauna contesta
concluziile care ar fi trase obiectînd că nu ar valora
pentru miros a cărui contribuţie la dobîndirea
cunoştinţelor ar părea mai slabă decît a celorlalte
simţuri. Iată pentru ce doar simţul mirosului permite a
atesta în manieră absolută şi fără contestaţie posibilă că
senzaţia conţine în germene întreg sistemul de
cunoştinţe şi facultăţi umane. Tocmai slăbiciunea
pretinsă a acestui simţ este cea care îi dă întreaga sa
forţă în demonstraţie. Neverosimilul poveştii unui om
mărginit la miros este preţul de plătit pentru a
transforma verosimilul teoriei senzualiste în adevăr.
Dovedind că numai cu senzaţia olfactivă un om ar
avea toate facultăţile sale, Condillac face deci din
simţul mirosului un model care nu poate fi evitat în
serviciul unui empirism radical. Astfel adevărul iese
din nări şi statuia care inspiră cu toată puterea este
acolo pentru a dovedi aceasta.
Dar incontestabil modelul filosofiei nasului se
găseşte în filosofia nietzscheană. Pentru Nietzsche,
simţul olfactiv este mijlocul privilegiat de descoperi
adevărul: "sînt primul care a descoperit adevărul, doar
prin faptul că sînt primul care a simţit –care a
adulmecat- minciuna ca şi mincinosul (...) întreg geniul
meu este în nările mele" (Ecce Homo). Simţul mirosului
descoperă adevărul în negativ, în manieră indirectă. El
reperează mai întîi falsul şi îl îndepărtează pentru ca
adevărul să poată să se arate. Adevărul şi minciuna sînt
ascunse şi deghizate sub prejudecăţi. Ele rămîn deci
invizibile şi imperceptibile ochiului gol. Iată pentru ce
doar nasul poate percepe diferenţele minimale care
separă adevărul de imitaţia sa frauduloasă. Înţelegem
atunci de ce întreg geniul lui Nietzsche stă în nările
sale. Fără posibilitatea de a discerne minciuna de
adevăr, întreaga filosofie este imposibilă şi se reduce la
o metafizică a amăgelii. Această afirmaţie nu se reduce
la o simplă metaforă, ea exprimă corelaţia profundă
între gîndire şi starea corpului. Corpul, pulsiunile sale
şi instinctele sale sînt în adevăr la fundamentul tuturor
interpretărilor şi judecăţilor. Simţul mirosului cu care
se mîndreşte filosoful este de esenţă psihofiziologică şi
nu se reduce nici la o aptitudine fizică mărginită la nas
nici la o stare de spirit. Adevăratul ins perspicace
adulmecă cu toate simţurile sale şi întreaga fiinţă, şi în
consecinţă filosofează, adică are nas.
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patrimoniu naţional
Carte-tezaur,
cinste cui te-a păstrat!(XI)
Cătălin BORDEIANU

CĂRŢI RARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA
(IX)
162. SESTINI, FRANCESCO DA BIBBIENA. Il maestro di
camera. Venetia, Gio: Pietro Brigonci, 1662. 108 p.; format
16°.
Legătură cotor piele. Legată împreună cu „relatione
della corte din Roma” de G. Lunadoro.
I – 2051
163. SEVERUS, SULPICIUS. Opera omnia... Opera et
diligentia M. Hieronymi Mercier... Paris, Michael Robin,
1656. 450+22 p.; format 16°.
V. Brunet, V, col. 322; Graesse, VI, 1, p. 376.
Însemnări despre autor, în limba latină, pe foaia de
gardă verso.
Legătură în pergament.
I – 2090
164. (SOTERUS, HENRICUS). Suecia, sive de Suecorum
regis dominiis et opibus... Lugd. Batav. Ex officina
Elzeviriana, 1633. 4+306 p.; format 16°.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în piele.
I – 2078
165. STATIUS, PAPINIUS (PUBLIUS). Opera quae extant.
Sylvarum libri V. thebaidos libri XII. Achilleidos libri. V.
Ingolstadius, Ex typographeo Adami Sartorii, 1610, 562 p.;
format 16°.
Semnături: Pe copertă verso. „Mon(aste)rii Garstenii”.
Pe foaia de titlu: „Catal(ogus) bib(lorum) B. V. in Garsten
inscript(um) 35 : 3...”.
Legătură în pergament.
I – 2110
166. STRADA, FAMIANUS. De bello belgico decades
duae, ab excessu Caroli V imp... ad annum 1676
continuatae... Francofurtus ad Moenum, sumptibus Iohannis
Beyeri, 1651. 4+778+110 p.; format 16°.
V. Brunet, V, col. 357; Cornelius a Beughem, p. 246;
Graesse, V, 1, p. 507.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Ex bibliotek Ilustri.
Maximilia... Irinczi Zaslawie an: Do: 1808, nr. 45”.
Numeroase gravuri în afara textului. Antetitlu gravat.
Legătură în pergament.
II – 3432

16°.
V. Brunet, V, col. 636.
Semnături: Pe foaia de titlu greu descifrabil: „Col.
Societatis Jesu Claudipolitani; 1660”. Pe verso blazonul lui
Io H. Pentz V. Pentzenau.
Însemnări marginale.
Legătură în pergament.
I – 2088
169. TACITUS, C.C. Opera. Amstelodamus, Daniel
Elsevirius, 1673, 22+1224 p.; format 16°.
V. Graesse, VI, 2, p. 9.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în pergament.
II – 3424
170. TACITUS, CORNELIUS C. Historiarum libri quinque.
Lugdun. Batavor. Ex officina Elseviriana 1640; 403+25+16
p.; format 16°.
Legătură în pergament. Legată împreună cu „Analele”
de acelaşi autor.
I – 2088
171. TAVERNIER, GIO BATTISTA... Viaggi nella Turchia,
nella Persia e nella Indie... tradotti da Giovanni Luetti... fatti
stampare in italiano da Giuseppe Corvo libraro... Dedicati
al... signor cardinale Francesco Maidalchino. Roma,
Giuseppe Corvo, 1682. 12+488 p.; format 16°.
Semnături: Pe coperta verso: „Ego Iosephus Magratus
huius libri Dominus”. Pe foaia de gardă: „Sanzia L. fila
1, vol. 2”. Gravură la prefaţă şi după ultima pagină.
Legătură în pergament.
II – 3302
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180. VILLEHARDVIN, GEOFFROY. L'histoire ou
chronique de... contenant la conqueste de l'empire de

173. THOU, PERRON de. Perroniana et Thuana. Pensées
judicieuses... du Cardinal du Perron et de Mr. le President de
Thou... Cologne, f.e., 1692. 458 p.; format 16°.
V. Graesse, VI, 2, p. 148.
Ştiri privind istoria României la p. 378.
Legătură în piele.
I – 2058
174. TURSELINUS, HORATIUS. De particulis latinae
orationes... recognitus et locupletatus a M. Iacobo
Thomasio... Lipsia, Impensis Philippi Fuhrmanii, Excudebat
Johannes Wittigau, 1663. 30+455+64 p.; format 16°.
Semnături: Pe foaia de gardă: „Ioh. Lang Sab...”;
„Sigismundus Gsellhoffer constat 12 sgl”.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în pergament.
I – 2089

176. VERBOCZI, ISTVAN. Decretum latino hungaricum
juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae Transylvaniae.
Màgyar ès Erdély orszgnak Törveny-Könyve Verböczi Istvan
– által iratott 1514 es esztendöben... (Lipseşte partea
inferioară a foii de titlu), (după 1578). 22+624+126 p.;
format 16°.
Legătură în piele cu blazon presat la cald.
II – 3405

168. TACITUS, CORNELIUS, C. (Annalium libri XVI)...
Amsteloedamus, Ioannes Blaev, 1649. 10+400 p.; format

179. VILLEDIEU, de. Les amours des grande hommes.
Première partie. Lyon, Hilaire Baritel, 2969. 6+340 p.;
format 16°.
Semnături: Pe coperta verso ex libris gravat: „Pierre de
Querbon”. Pe foaia de titlu: „Ex libris Leonardi
Despiney Francopolitani”.
Legătură în piele.
I – 2319

172. TAVERNIER, GIO : BATTISTA... Viaggi nella Turchia,
nella Persia e nell Indie... Bologna, Gioseffo Longhi, 1690.
2 vol. Vol. I – 20+422 p.; Vol. II – 6+826 p.; format 16°.
Ştiri privind istoria României: Vol. I – p. 426, 431 – 433.
Legătură în piele.
I –2213, I – 3631

175. VARENIUS, BERNH. Geographia generalis...
Amstelodamus, Ex officina Elzeviriana, 1671; 38+784 p.;
format 16°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Emer Tekeli, Ho... Sepsi,
1846”.
Foaia de titlu gravată.
Legătură în pergament.
I – 2087

167. SUETONE, TRANQUILLE. De la vie des douze
césars, nouvellément traduit en françois... Paris, Jean Picher,
1616. 26+544 p.; format 8°.
V. Graesse, VI, 1, p. 525.
Semnături: Pe foaia de gardă: „André Celey”. Antetitlu
gravat în 1610 de Iaspar Isac; portretele împăraţilor gravate
de D. Pelletier.
Legătură în pergament.
III – 2672

1670. 10+348 p.; format 16°.
V. Cornelius à Beughem, p. 261; Graesse, VI, 2, p. 299.
Semnături: Pe copertă verso: „Peculium per card.
Samuelis Talyai... cuius symbolum: Et ego novi Poelem
vivere”. Pe foaia de titlu: „Roncz m.p. 1874”.
Însemnări: Pe foaia de gardă: „Not. de Nomine Urbii
Romae”.
Foaia de titlu gravată. Numeroase portrete gravate în
text.
Legătură în pergament.
II – 3247, II – 3270

177. VICTOR, AURELIUS SEXTUS. De vita et moribus
imperatorum Romanorum excerpta ex libris Sexti Aurelii
Victoris... Editio vulgata. Andreas Schottus... emendabat,
Quibus accesserunt et Eliae Vineti notae. Lugd. Batav.
Gaesebequios, 1669. 140 p.; format 16°.
V. Cornelius a Beughem, p. 261; Graesse, VI, 2, p. 299.
Portrete gravate în text.
Legătură în pergament. Legată împreună cu „Historia
romana” de acelaşi autor.
II – 3247, II – 3270
178. VICTOR, AURELIUS SEXTUS. Historiae eomanae
breviarium. Cum Schotti, Macchanei, Vineti, Lipsii,
Casauboni, Grutteri... notis. Lugdun Batavorum et
Amstelodamus, Daniel, Abraham et Adrianus à Gaesbéeck,
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Constantinople... De nouveau mise en françois. Lyon,
guillaume Rouille, 1601, 80+10 p.; format 4°.
V. Brunet, V, col. 1239; Graesse, VI, 2, p. 322.
Portrete gravate în afara textului.
Legătură modernă în pergament.
V – 88
181. VIRGILIUS, MARO P. Opera. Interpretatione et notis
illustravit Carolus Ruaeus. soc. Jesu. ad usum Serenissimi
Delphini. Paris, Simon Bernard, 1675. 22+588+186 p.;
format 8°.
V. Graesse, VI, 2, p. 340.
Semnături: Pe coperta verso: „Mr. Auger. Le”. Pe foaia de
gardă verso: „Demullet de la Lague”. Antetitlu gravat
de L. Cossin.
Legătură în piele.
III – 2677
182. Vita del padre Paolo dell'ordine de Servi... Leida, f.e.,
1646. 300 p.; format 16°.
Însemnări pe copertă verso: „E. II. Nr. 436”.
Legătură în pergament cu ornamente presate.
I – 2074
183. (VRIGNY, de). Défense du parlément d'Angleterre dans
la cause de Jaques II. Rotterdam, Abraham Acher, 1692.
18+123 p.
Legătură în pergament. Legată cu „Histoire des princes
d'Orange...”.
I – 2108
184. WERDENHAGEN, IOH. ANGELIUS. De republicis
hanseaticis tractatus generalis. Lugdunum Batavorum,
Ioanes Maire, 1641. 38+558 p.; format 16°.
Foaia de titlu şi un portret în gravură.
Legătură în pergament.
I – 2142
185. WOVVER, IOAN A. De polimathia tractatio... F. 1, Ex
bibliopolia Frobeniano, 1603. 296 p.; format 16°.
Semnături: Pe foaia de titlu: „Ex bibl. Chaussard”.
Legătură în pergament.
II – 3427
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privitor ca la teatru
Medeea sau complexul
străinului (II)
(text şi mizanscenă)

Ioana PETCU

Dacă privim destinul protagonistei în întregimea lui,
vom observa că gena ei închide un fel de complex al
străinului. Medeei îi este frică să se adapteze, să rămână. Ea
se dezrădăcinează din ţara care o crescuse, apoi oricunde
planta din ea şi-ar fi putut înfige firele în vreun pământ,
femeia îi va rupe picioarele, frângându-se din nou pe ea
însăşi. Într-un interviu acordat în cadrul Festivalului de la
Avignon, Isabelle Huppert îşi definea personajul: „Médée
n'aime qu'elle-même. Chez Euripide, la blessure est
narcissique. Jason n'est pas l'amour de sa vie, c'est l'erreur de
sa vie. Et s'il y a pu avoir un amour fou, il n'en a été comme
de tout amour fou : soi-même que l'on aime à travers
l'autre”. [Medeea nu se iubeşte decât pe sine. În Euripide,
rana este narcisistă. Iason nu e dragostea vieţii ei, este
eroarea vieţii ei. Şi dacă s-ar putea vorbi despre o dragoste
nebună, nu a fost o dragoste nebună ca oricare alta: iubindu-l
pe celălalt ne iubim sinele (trad. n.)]. Am putea lua în
considerare cuvintele actriţei franceze, dar trebuie să
completăm cu observaţia că această iubire narcisistă, egoistă
chiar, este în cele din urmă anulată, omorâtă. Tot ceea ce i-ar
fi putut aparţine, Medeea aruncă departe, în pustiul uitării.
Pleacă de lângă tatăl ei după ce l-a înşelat furându-i una
dintre avuţiile cele mai de preţ – Lâna de Aur. Aflat la
capătul nervilor (cam firavi nervi !), soţul îi reproşează întruna din disputele lor că doar Kypris a desprins-o de casă şi a
încurajat-o să-l ajute în furtul Lânii : „Desigur, ai o minte
ascuţită, dar nu-ţi place să înţelegi că Eros, cu arcul său nu dă
greş, te-a obligat să mă salvezi”. Însă amarnic se înşeală acest
vorbitor despre nimic. Medeea simţise nevoia să plece,
întâlnirea cu fiul lui Aeson a fost momentul decisiv când ea a
înţeles că înlăuntrul ei nu mai poate sta în Colhida. Timpul
călătoarei sosise. În filmul lui Pasolini nevoia plecării este
evidentă, căci Medeea lui nu pare deloc îndrăgostită de Iason
şi nici Kypris nu-şi face simţită prezenţa nicăieri. Femeia din
ea s-a trezit şi vrea să se rupă de origini, de linişte, are nevoie
să se piardă în lumea cea mare unde nu se va simţi nicăieri
bine. Regizorul şi actriţa – o Maria Callas coborâtă din piatra
unei statui antice – urmăresc cu atenţie reacţiile personajului
pe nava Argo. Protagonista stă retrasă de grupul bărbaţilor
care aparent îi creează repulsie prin comportările
nemaivăzute de ea; în cortul lui Iason intră pentru că tânăra
din ea a crescut, are nevoie de recunoaştere trupească, de
certitudinea frumuseţii ei. Callas se mişcă precum o felină
înaltă, îmbătată parcă de ea însăşi şi de orizontul deschis sub
ochii ei.
Pe drum, Medeea lasă victime ca şi cum s-ar despuia
neîncetat de pielea ei: fratele Absyrtus şi copiii au fost răpuşi
ca semn al renunţării. Ei îi aparţineau, reprezentau o
stabilitate (familia), erau rădăcini care ar fi înfipt-o în
adâncurile argiloase. Îi omoară ca o renunţare: renunţarea la
casă, renunţarea la Iason şi la viaţa împreună cu el. Parcă şiar şterge capitole din cartea vieţii ei. Dar această fugă,
această îndepărtare de uman încercată prin actul omorului îşi
are latura sa paradoxală. Cu cât colhidiana loveşte mai tare
în familia ei, retezând rădăcini şi trunchi, cu atât fantomele o
năpădesc mai mult, iar faptele sale oribile nu vor putea fi
uitate, ajungând să constituie, alături de jumătatea ei
omenească, mitul Medeei. Străina nu se opreşte doar la ceea
ce-i aparţine, ci le anulează şi altora norocul. Lui Iason îi
omoară într-un mod meschin unchiul, fiicele lui Pelias fiind
cele care înfăptuiesc crunta acţiune. Aşa cum Agave, asupra
căreia cuborâse Lyssa, îşi sfâşie fiul pe muntele Citeron,
fetele lui Pelias îl fierb pe tatăl lor deposedându-se fără
ştiinţă de origini. Logodnica, viitorul socru, pruncii sunt
îndepărtaţi şi ei de Iason pentru totdeauna.
De altfel, bărbatul cu care s-a unit devine încet victima ei.
În primul rând, contrar caracterului soţiei, el caută
stabilitatea şi e victima propriului eşec. Tatăl şi fratele lui
fuseseră răpuşi de unchiul uzurpator; casa lui Aeson fiind
răsturnată, copilul e alungat din patria-mumă. Lâna de Aur
nu a câştigat-o pe drept, precum nici încercările dictate de
Aetes nu sunt trecute pe propriile-i puteri. Aşadar,
certitudinea Eroului s-a sfărâmat. În cetatea sa nu poate să se
impună, mai ales după ce revine cu ciudata soaţă care
unelteşte crima împotriva lui Pelias. Încă o dată,
moştenitorul e alungat din chiar oraşul său. Stabilitatea pe
care tronul i-ar fi permis-o nu-i este îngăduită în nici un chip.
Cu Medeea fericirea nu poate fi posibilă şi-atunci bărbatul
caută în altă parte. Corintul este şansa lui pentru o nouă casă
şi poate pentru un tron mai sigur. Însă visul îi este spulberat.
În urma logodnicei moarte, în urma vlăstarelor răpite pe
tărâmul lui Hades, rămâne un Iason distrus, căruia i s-au
refuzat liniştea şi statornicia. În filmul lui Lars von Trier, una
dintre secvenţele finale este grăitoare în acest sens: după
plecarea femeii sale, „eroul” este filmat de sus într-un cadru
dreptunghiular care se direcţionează perpendicular pe
suprafaţa unui lan şerpuitor în bătaia vântului. Personajul se
zbate precum o gâză neputincioasă în limitele acestui cadru
care parcă îl apasă în acelaşi timp cu rafalele furtunii – o
furtună care mai degrabă e interioară, decât stârnită de
forţele naturii dezlănţuite. Calul său dispare, sabia se
îngreunează. Atât de mic e Iason în această secvenţă, atât de
dezorientat se mişcă în îngrădita porţiune de pământ, încât
senzaţia este că a rămas prizonier propriilor temeri. În final,
cade în agonie, în vreme ce ierburile culcate de furtună îi
mângâie obrazul.
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Medeea distruge şi se distruge. Este unul dintre
personajele cele mai complexe din tragedia antică. Andrei
Şerban, adesea întrebat de ce a ales Medeea pentru a începe
Trilogia antică, răspunde simplu: „Pentru că Medeea este o
piesă pe care nu o înţeleg de loc”. Într-adevăr ce-ar putea fi
de înţeles din faptul că o femeie, deşi păcătuieşte capital, este
ridicată la cer de carul Soarelui şi, mai mult, zeificată după
moartea ei? Oreste a păcătuit şi el prin matricid, fapta sa
fiind într-un fel mai motivată decât cea a străinei din Corint.
Oreste e bântuit de Erinii, dând astfel naştere unei a treia
piese din ciclul Orestiei, Eumenidele. Medeea nu are coşmaruri
şi nu e devorată de fiicele lui Uranus; cel puţin textele nu
menţionează nimic în acest sens. Dar colhidiana este o fiinţă
tragică, ea este scindată între pământ (om) şi cer (zeu).
Slujeşte în templul Hekatei (zeiţa forţelor subpământene) şi
se foloseşte de puterile lui Helios (Soarele, Aurul, Focul).
Firea ei deşirată între omenesc şi divin îi alimentează
nestatornicia. Este adevărat că Erinile nu-i devastează
mintea, dar străina Medeea se zdrobeşte cu fiecare omor al
ei, cu fiecare fiinţă pe care o părăseşte, lăsând din ea câte o
fărâmă prin fiecare loc pe unde trece. Dacă personajele din
basme îşi presărau calea cu boabe de grâu pentru a şti
drumul înapoi spre casă, fiica lui Aetes lasă după trecerea ei
suferinţă, îndoială, frică – sentimente care-l stăpânesc pe
omul simplu. În varianta lui Şerban scena finală, probabil
una dintre cele mai problematice scene din vechiul text, întratât a fost de reformulată la nivel scenic, se detaşează clar de
cuvântul lui Euripide. Semnificaţia însă rămâne sugestivă.
Protagonista izbucneşte în hohote de râs, răsturnându-se cu
capul în jos dintr-o spărtură a tavanului. Sub ea, Iason stă
drept, privind fix spre public, strângând unul dintre copii la
piept. După puţin timp se desprinde şi el şi se îndreaptă
către ieşirea din scenă râzând nazalizat. Este evidenţiată aici
diferenţa spaţiilor din care cele două personaje vin. Străina
Medeea vine de sus, dintr-o lume răsturnată, absurdă, dintrun univers în răspăr, care este şi al zeilor şi al oamenilor – de
fapt al nimănui. Iar bărbatul s-a pietrificat în universul lui
mic, fără scăpare. Ea şi El – două tărâmuri care nu se vor
contopi nicicând. După plecarea ei, Iason va rătăci ca un
nebun până-şi va găsi sfârşitul în mod subit, după cum spun
legendele. Din universul lor absurd, zeii râd. Într-o amiază,
pe când bărbatul adoarme sub ruinele corabiei Argo,
ferindu-se de căldura solară la umbra ei, o bucată din navă se
desprinde strivindu-l. Iason este efemerida prinsă în capcana
spaţiului desacralizat. În realizarea lui Lassale, acest univers
dublu, împărţit între uman şi inuman este redat şi prin
construcţia scenografică: pe verticală, lumea obiectelor, a
muritorilor este redată de zidurile impunătoare, întunecate,
ale Palatului Papal; pe orizontală apa împresoară lumea
oamenilor ca o pojghiţă enormă în care imaginea se
inversează şi tremură pe oglinda luminoasă. Primordialul şi
nepieritorul evidenţiază încă mai mult cosmul îngust în care
totul e perisabil.
Uneori regizorii optează pentru semne distinctive care să
facă din Medeea o străină. În spectacolul de dans al Dianei
Dobreva eroina poartă în câteva secvenţe un cap de berbec ce
aminteşte de momentul când şi-a prădat casa şi a fugit de
(pe) meleagurile copilăriei. Într-o mişcare dezlănţuită, femeia
strânge la piept aceste semne ale ei personale: capul de
berbec şi o cămaşă albă, cămaşa ei de fecioară. Plecarea deacasă, părăsirea copilăriei îşi revendică drepturile: oricât ar
vrea să le înece în uitare, oricât femeia din ea se înalţă şi
domină, ele revin şi mai chinuitoare. Semnele care o disting
pe Medeea dintre Ceilalţi, nepermiţând Celorlalţi să o
asimileze, sunt şi Eriniile sale. În Trilogia antică, Ciel Smith
poartă o extraordiară pălărie Kathakali pe creştet, singurul
element spectaculos din toată simplitatea montării lui
Şerban, element care-i aparţine doar ei, femeii-montru,
femeii-mamă. „Pălăria Kathakali e – ea singură – un
spectacol întreg. Masa ei aurie e de trei ori mai mare decât un
cap de om, e acoperită migălos, pe toate suprafeţele ei
curbate cu o infinitate de podoabe mărunte – forme
decupate, arabescuri, microreliefuri, mărgele colorate. Bizara
podoabă pentru cap, un fel de mitră, se aşază în mod firesc
pe capul Medeii triumfătoare”. Şi Pasolini pune accent pe
lucrurile personale ale eroinei. Când ea devine soţie, este
dezbrăcată de un grup de fete din Corint, iar podoabele ei
greoaie, haina sa somptuoasă bătută cu pietre scumpe sunt
învelite într-o pânză albă şi puse la păstrate într-un cufăr.
Asupra acestor obiecte s-a insistat destul de mult, camera
apropiindu-se adesea de ele. Medeea le mai foloseşte doar
pentru a le dărui tinerei mirese, dar de nuntă care va coborî
nenorocirea peste palatul lui Creon. Pentru câteva clipe
străina se contopeşte cu autohtona, femeia matură cu tânăra
fragedă. Euripide scrie: „Îndată ce-a văzut podoabele, s-a
îmbunat şi întru totul s-a unit cu vrerea soţului. Abia trecură
dincolo de pragul casei Iason şi copiii săi, că ea se şi găti cu
vălul învrâstat, îşi puse peste plete coroana ta de aur şi-şi
potrivi zulufii într-o oglindă clară. Apoi se ridică din jeţ şi sa plimbat, păşind uşor prin încăpere şi-i străluceau picioarele
ca neaua”. Glauce se priveşte cu mândrie în oglindă; ea
poartă pentru un moment lucrurile rivalei, lucruri pe care
poate în taină şi le-ar fi dorit. Apoi prinţesa ia foc; în altă
variantă a mitului ea înnebuneşte şi se aruncă de pe
înălţimile palatului. Ei nu îi este permis a se încorona cu aur,
tot ceea ce a avut până acum (bogăţii, supuşi, frumuseţe) nu
sunt decât pulberea unui vis. În viziunea lui Pasolini,
imaginea din oglindă se deformează, sluţind fragilul chip
parcă îndoliat în hainele grele dăruite de „vrăjitoare”.
Dincolo de speculaţia lui Euripide potrivit căreia otrava i se
scurge în sânge şi-i cuprinde trupul în flăcări, momentul în
care Glauce se vede pe luciul oglinzii este şi cel în care
prinţesa conştientizează că viaţa împreună cu Iason nu este
posibilă. Ea nu poate fi Medeea, Iason nu va fi niciodată
bărbatul ideal pe care-l visează. Focul care o cuprinde de fapt
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îi luminează mintea şi, evident, că această lumină a
adevărului, a raţiunii, o înspăimântă şi o ucide. Nebunia lui
Glauce este moartea copilului din ea, este trezirea din vis,
este pătrunderea pe un pământ mişcător necunoscut şi
nedorit: cel al maturităţii şi al suferinţei. Mai departe,
nebunia lui Creon este aceea a unui părinte deposedat de tot
ceea ce iubeşte mai mult şi nebunia unui orgoliu înfrânt.
Departe de a-l face pe rege un incestuos, von Tier marchează
în personaj latura unei paternităţi dezvoltate. Înfruntând
ceţurile din zona în care locuieşte Medeea, merge după ea
spre a-i anunţa exilul. În dialogul lor Medeea îl opreşte pe
rege pentru o secundă: „[Şi dacă plec] Ce li se va întâmpla
copiilor mei?” Iar Creon răspunde încercând să iasă din
mâlurile în care s-a adâncit „Tu îţi iubeşti copiii, aşa cum şi
eu îmi iubesc copilul”. Tăcerea se aşterne pentru o secundă
şi-apoi vocea mamei se aude fără ca personajul să apară în
obiectiv: „Nu e nici o durere mai mare decât dragostea”.
Aşadar, Creon însuşi s-a vrăjit, iubindu-şi fiinca nespus şi
neputând să treacă peste inexistenţa ei. Încă o dată, se poate
sesiza cu uşurinţă cum Medeea este foarte actuală şi foarte
umană.
Medeea s-a lovit mereu de Celălalt – uneori zidul s-a
spart, alteori a rămas de neclintit. Dacă Celălalt a fost un om,
el a putut fi răpus, dacă a fost un popor, a putut fi
înspăimântat, însă când Celălalt este chiar fiinţa ei, zidul va
rămâne de nepătruns. Jocul dintre Eu şi Tu este fascinant în
piesa lui Euripide. Femeia se opune bărbatului, femeia se
opune altei femei, iar străina se opune autohtonilor, dar
dincolo de aceste simple paralele se opun moduri diferite de
gândire. Interminabilele analize în jurul dialogului dintre soţ
şi soţie, s-ar putea restrânge (nu reducţionist) la observaţia
potrivit căreia confruntarea se poartă în realitate între două
minţi diferite, care nu-şi vor găsi niciodată punctele de
contact sau de complementaritate. Apriga Medeea cunoaşte
multele slăbiciuni ale soţului şi-l loveşte din plin acolo unde
e mai sensibil. La fel procedează şi în cazul celorlalte victime.
Gândirea puternică se opune gândirii slabe. Hotărârea,
viciului. Rezistenţa, labilităţii. Caracterul eroinei se clădeşte
tot în contextul neapartenenţei ei la locurile în care ajunge.
Sub mâna grea, sub chipul sec, se tăinuieşte un fel de copil
Glauce, pofticios şi răsfăţat, dar care sub scutul exterior
reuşeşte să nu-şi pună capăt zilelor. Străina se aclimatizează
cu ea însăşi, dar în mod ciudat între cele două feţe ale ei va
exista mereu un hiatus.
În drumul lor prin Colhida către corabie, călăreţii
argonauţi traversează un relief cu dune chircite în care
vântul a sculptat găuri şi tăieturi piezişe (ecranizarea lui
Pasolini). Fugarii întind pe relief umbre deformate care se
frâng printre iregularităţile dunelor, un fel de pseudoprelungiri ale omului. Trupurile lor se micşorează
supunându-se imperiului natural înconjurător şi timpului.
Timpul: acela care sapă riduri în piele, înmoaie oasele,
apleacă umerii, oamenii ajungând să semene cu nişte movile
de lut erodate. Iason parcurge drumul de la palatul lui Creon
(refugiul lui unde poate să viseze la bogăţia lumii) către
vechea sa locuinţă, devenită brusc o lume prea mică pentru
ca visele să fie posibile (ne referim la ecranizarea lui Lars von
Trier). Urmele lui se şterg prin nisipul suflat de briza mării.
Ca şi cum nimeni nu a trecut pe acolo. Au existat vreodată
aceşti călători fără urme: aceste Meidei, aceşti Argonauţi,
aceşti Ulişi rătăciţi prin vieţile lor?
Pe lângă mitul lui Oedip, Medeea este şi ea unul dintre
cele mai prolifice personaje în literatura şi în teatrul modern.
Personajul tragic al lui Seneca, nuanţele pe care le capătă în
clasicismul francez prin Corneille, Longepierre, apoi în
romantism cu Ernest Legouvré, Hippolyte Lucas şi germanul
Franz Grillparzer, sau în estetica fin-du-siècle prin
reformularea lui Catulle Mondés, portretul călătoarei se
disipează în reverberaţii persistente. Ilustrând tendinţele
stilistice ale epocilor pe care le traversează, mitul Medeei
ajunge un studiu de caz al psihanalizei freudiene (la Hans
Henny Jahnn) sau îşi transformă personajele în victime ale
non-sensului modernităţii (la Robinson Jeffers şi Jean
Anouilh). Cineastul Tonino De Bernardi vede săpată în
femeia prezentului o fărâmă din bătrânul suflet al
personajului lui Euripide (Médée Miracle / Miracolul Medeea,
2007), iar iugoslavul Danis Tanovic urmăreşte reflexiile
mitului în destinul a patru femei (mama şi cele trei fiice ale
sale) îndrăgostite, fragile şi închise: „Gelozia Medeei este
imensă, aşa că pentru a-l pedepsi pe soţ a comis cel mai
cutremurător sacrificiu: şi-a omorât copiii. Tragedia are ca
subiect interogaţia asupra naturii umane, poziţia omului în
univers şi relaţia lui cu divinitatea. Ea are ca motor actele
omului şi cele ale zeului. De aceea, azi nu mai există tragedii.
Societatea noastră şi-a pierdut credinţa. Trăim într-o lume
care l-a uitat pe Dumnezeu. Cel mult putem să trăim o mare
Dramă” (The Hell / Infernul, 2005). Pe scena românească,
Olga Delia Mateeascu resuscitează în Medeea substanţa
meseriei de actriţă. O femeie părăsită de soţ, de prieteni, de
ea însăşi, trădată de Teatrul în care a lucrat ani buni, o femeie
care nu se mai regăseşte în nimic, precum o străină ajunsă la
o destinaţie de nerecunoscut – aceasta este noua imagine
„teatrală” a unui mit coborât în lumea secolului XXI.
Când Nietzsche susţinea în Naşterea tragediei că Euripide
nu a făcut decât să marcheze declinul tragediei antice,
desacralizând personajele şi punând sub semnul întrebării
acţiunea divină, filosoful german nu se învinovăţeşte decât
prin tăria termenilor, în rest ideea se susţine întru totul. Şi azi
vom putea să alegem dacă ne place sau nu cum a alunecat
arta din amfiteatru pe scenă, cum vârsta zeilor s-a trecut,
cum oamenii de pe rampă seamănă din ce în ce mai mult cu
cei din sală, din semi-întuneric. Şi dacă n-ar fi fost Euripide
să se îndoiască de Zeus, atunci se va fi găsit un Nietzsche al
antichităţii care să-l alunge pe Zarathustra din munţi. Teatrul
– şi el un mare Călător în sine.
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privitor ca la teatru
Luluşa Dănăilă –
o ziditoare
Ştefan OPREA
M-au impresionat
întotdeauna ziditorii. Şi
mi-au impus respect şi
iubire. Se spune că un
om care a zidit o casă, a
săpat o fântână, a sădit
un pom şi a dat viaţă
unui copil se poate
socoti împlinit; nu a
trăit degeaba pe faţa
pământului. M-am
gândit la toate acestea
mergând în urma
carului mortuar al
Nataliei Dănăilă
(Luluşa) spre cimitirul
„Sfântu Vasile” din Iaşi.
Şi când mormântul ei sa închis, mi-am zis: Luluşa a fost o ziditoare! Toată
viaţa ei a fost închinată teatrului. Teatrului în general
şi teatrului pentru copii şi tineret în special. N-a fost
zi în care să nu fiu pus o cărămidă la această zidire şi
nu cred că există – cel puţin în Iaşi – cineva care să
aibă merite mai mari. Atâta entuziasm şi voinţă, atâta
capacitate de a aduna în jurul ei talente, atâta
iniţiativă şi putere organizatorică şi formativă, rareori
se întâlnesc la un singur om. Luluşa le-a avut pe toate
şi pe toate le-a pus în slujba teatrului.
A început ca secretar literar al Teatrului de păpuşi.
L-a avut, aici, îndrumător şi model pe Nicolae Foca,
directorul şi regizorul acelui teatru, căruia toată viaţa
i-a purtat recunoştinţă şi respect, chiar şi după ce a
ajuns ea însăşi directoare şi regizoare la acelaşi teatru.
Între timp a fost redactor al emisiunilor de teatru la
Radio Iaşi.
Teatrul de păpuşi din Iaşi avea un sediu mic şi
amărât în curtea Bisericii Catolice de pe strada Ştefan
cel Mare. Se petreceau aici mici minuni teatrale pe
care ea, împreună cu Titi Brehnescu (viitorul ei soţ), le
înfăptuiau cu o „frumoasă nebunie”, spre marea
bucurie şi fascinaţie a copiilor Iaşului. Resimţeau acut
lipsa textelor pentru cei mici? Nu s-au speriat, n-au
stat cu mâinile în sân, au adaptat şi au dramatizat ei
înşişi poveşti celebre şi opere literare din programa
şcolară şi le-au pus în lumina reflectoarelor cu un har
ales. I-au provocat irezistibil pe scriitori să „comită”
piese, să dramatizeze, să adapteze pentru mica scenă,
încât şi-au constituit, în scurt timp, un repertoriu
valoros. Au atras colaboratori de valoare dintre
artiştii Iaşului: regizori (Cătălina Buzoianu şi Anca
Ovanez), compozitori (Vasile Spătărelu, George RodiFoca, Anton Zeman, Sabin Păutza, Cristian Misievici,
Viorel Munteanu), pictori (Dimitrie Gavrilean,
Francisk Bartok, Ion Gânju), apoi actori de la teatrul
Naţional, balerini de la Opera Română ş.a.; Teatrul de
păpuşi a devenit un teatru al tuturor vârstelor.
După câţiva ani, sediul, mic şi amărât, le-a fost
luat. Dezamăgire? Nicidecum! S-au mutat cu tot
calabalâcul la Casa Tineretului şi Studenţilor. Sală
mare, scenă la fel, deşi fără dotări corespunzătoare.
Trebuia regândit totul funcţie de aceste condiţii. Şi
totul a fost regândit şi redimensionat. Aici s-a
petrecut, în fapt, transformarea micului teatru de
păpuşi într-o nouă instituţie teatrală: Teatrul pentru
copii şi tineret, cu două secţii: păpuşi-marionete şi
teatru cu actori. Au început să gândească şi să
practice un teatru mai deschis, mai flexibil, în care se
îmbinau animaţia, dansul, poezia, muzica, masca,
pantomima, cu jocul actorilor de dramă, comedie şi
vodevil. Se schimba stilul, se năştea un stil nou,
teatrul trecea într-o altă vârstă artistică. Inima şi
creierul acestor înnoiri: Luluşa Dănăilă şi Titi
Brehnescu.
În teatru se vorbea frecvent despre Happening şi
Bread an Puppets, despre Open Theatre şi Living
Theatre. Numele lui Julian Beck şi Judith Malina, ale
lui Joseph Chaikin şi Peter Schumann deveneau tot
mai familiare, iar experienţele lor îi animau pe
membrii trupei. Spectacolele teatrului au început să
iasă în stradă, în parcuri, în spaţii neconvenţionale.
De aici până la lungile turnee (cu spectacolele în
valiză!) pe toate meridianele lumii na fost decât un
pas. Din Franţa şi Italia până în India şi din Austria,
Polonia şi Germania până în America teatrul condus
de Natalia Dănăilă s-a mişcat cu o dezinvoltură şi o
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predispoziţia în faţa succesului cum, din România,
numai Teatrul Naţional din Craiova a mai făcut-o sub
conducerea altui „frumos nebun” numit Emil
Boroghină. Fără Luluşa nimic din toate acestea nu sar fi petrecut.
Această inedită dimensiune a noului teatru dus la
ideea unui sediu propriu. Sediu nou într-o vreme
(anii '80) când orice construcţie în domeniu era
imposibilă pur şi simplu; erau indicaţii ferme în acest
sens. Şi totuşi! Dar numai Luluşa putea crede că se
poate. Şi a crezut cu atâta tenacitate, şi a bătut atât de
ferm la toate uşile, şi a avansat argumente peste
argumente, încât a obţinut ceea ce visa: un teatru nou,
un sediu modern cum rar se întâlneşte. Munca ei a
căpătat încă o dimensiune – a devenit şefă de şantier,
dură, temută dar şi respectată de toţi. A stat lângă
arhitecţii proiectanţi, le-a spus ce vrea şi cum vrea; a
stat lângă inginerii constructori şi lângă muncitori, i-a
îndemnat, ia stimulat cu entuziasmul ei. Şi minunea
s-a înfăptuit: Iaşul a primit un dar nepreţuit, un sediu
modern, cu dotări excepţionale, care oferă condiţii de
realizare a unor spectacole complexe. Misiunea pe
care Luluşa şi-o asumase de bună voie – aceea de a
zidi nu numai în spirit, ci şi în pragmatica teatrului –
fusese îndeplinită. Am văzut-o fericită.
A venit însă ceea ce s-a numit „revoluţie”. Şi a
început o altfel de nebunie, urâta nebunie!
Ingratitudinea, nedreptatea şi toată suita de mizerii
pe care evenimentele tulburi le scot la suprafaţă din
ascunzişurile fiinţei umane au izbucnit şi în trupa
Teatrului „Luceafărul”. Directoarea, cea care ctitorise
totul, cea care înnoise totul, cea care investise în
oameni şi în instituţie ca nimeni altcineva a fost
alungată din teatru; pentru că era prea severă (şi era!),
pentru că era prea nervoasă (şi era!), pentru că cerea
multă muncă (şi cerea!), pentru că pretindea sacrificii
(şi pretindea!). S-au găsit repede înlocuitori
oportunişti. S-au găsit imediat denigratori perfizi, toţi
uitând ce îi datorează. Teatrul a decăzut, câţi ani el
nemaiînsemnând nimic în viaţa artistică a Iaşului. A
fost nevoie de multe strădanii pentru redresare.
Fără a-şi clama suferinţa, fără a se descuraja, fără a
renunţa la dragostea şi pasiunea ei pentru teatru, şi-a
îndreptat eforturile în altă direcţie, tot teatrală însă. Se
lovise prea mult, în activitatea ei, de lipsa, la Iaşi, a
şcolii de teatru. Institutul de teatru, şcoală de mare
tradiţie şi cu rezultate excepţionale, se desfiinţase, în
1952, printr-o măsură abuzivă a regimului. Iaşul
suferea din acest punct de vedere, obţinând cu greu
absolvenţi buni de la celelalte şcoli de teatru din ţară.
Ei bine, Luluşa şi-a zis că nu se mai poate aşa şi,
împreună cu doi actori de la Teatrul Naţional, Sergiu
Tudose şi Emil Coşeru, s-au dus la minister şi au
reuşit să-l convingă e ministrul Mihai Şora să aprobe
reînfiinţarea şcolii de teatru la Iaşi. Şi, în toamna lui
1990, şcoala şi-a deschis porţile pentru viitorii actori.
Ba chiar cu o secţie care nu mai existase până atunci –
de păpuşari-marionetişti. Şi-a desăvârşit studiile de
regie, şi-a dat doctoratul, a devenit profesoară şi
conducătoare de doctorat, a format şaptesprezece
promoţii de absolvenţi actori-păpuşari-marionetişti
care au completat trupele teatrelor din toată ţara, şi-a
continuat activitatea regizorală atât în şcoală, cât şi la
Teatrul „Luceafărul”. A fost invitată, împreună cu
studenţii ei şi cu spectacolele lor, la importante
festivaluri internaţionale – la Charleville-Asézières
(Franţa), la Mistelbach (Austria), la Praga (Cehia), la
Schibenik (Croaţia), la Murmansk (Rusia), la Veneţia
(Italia), la Zwikau (Germania), la Chişinău ş.a.
A contribuit substanţial la dezvoltarea teoriei
teatrale în domeniul păpuşăresc cu lucrarea Magia
lumii de spectacol – măşti, păpuşi, actori, marionete
(Ed. Junimea, 2003).
În ultimii ani s-a îmbolnăvit grav. Operaţii peste
operaţii. Medici. Medicamente. Drumuri la Cluj.
Speranţe. Suferinţe. Venea la şcoală în cârje. Nu voia
să cedeze. Muncea. A făcut un ultim spectacol la
„Luceafărul”, Căsuţa din valiză (2008), în care îşi
sintetiza, de fapt, preocupările de-o viaţă şi credinţa
ei în teatru.
Într-un ultim interviu (acordat unuia dintre actorii
formaţi de ea, Toma Hogea), spunea: „Sunt
îndatorată Cerului că încă mă bucur de viaţă, că pot
să continui câteva cursuri de masterat în domeniul
regiei teatrului de animaţie, că pot veni la Teatru să
văd cum progresează foştii mei studenţi şi sunt
fericită pentru toate acestea”.
Sa-stins la 24 august 2010.
În încheiere, citez vorbele lui Viorel Vârlan, alt
actor format de ea: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că
am întâlnit oameni ca doamna Natalia Dănăilă!”.
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jurnal cu scriitori
„Părerişti” şi „pleznirişti”
Şerban CIONOFF
Nu ştiu, măcar până la ceasul când tastez (parcă
aşa se zice, nu?) aceste rânduri, dacă domnul Florin
Biciuşcă şi-a omologat termenul - „plesnirism”- pe
care l-a aruncat pe piaţă într-o carte pe cât de mică
pe atât de inteligentă. Carte care poartă titlul scurt şi
cuprinzător: ”Plesnirismul.”
Ce este „plesnirism”-ul şi la ce (nu) foloseşte el?aflăm la pagina a 9-a: ”Lunga defilare a seturilor de
criterii după care s-ar cere să judecăm arta pare să fi
plictisit îngrozitor. Drept care, tot mai mulţi s-ar
repede peste nevoia de criterii şi trec direct la
emiterea unor sentinţe scurte: bun/ rău, interesant/
plictisitor, tare/aiureală…” „Aşa a apărut - zice
Florin Biciuşcă - tagma „Păreriştilor”, a inşilor care
spun orice despre orice, fără a se sinchisi de
argumente, de logică şi, de ce nu?, de bunul simţ
elementar. Iar de la „părerişti” şi până la
”pleznirişti” nu mai a fost decât un pas. Bineînţeles,
un pas mic pentru om, dar uriaş pentru omenire!
Mai ales pentru acea parte a sa care se proclamă
”corect-politică” şi, neapărat, populist-democratică
sub deviza: „ a vorbit şi nea Ion că şi el e om!”
Mai scrie Florin Biciuşcă: „Plezniriştii” sunt gata
oricând să inventeze sisteme de criterii, remarcabile fie şi
doar prin inconsecvenţa lor. Uneori, când un “pleznirist“
nu cunoaşte subiectul şi nu poate să-şi recunoasă
nepriceperea, emisia sa este însoţită de o abia vizibilă
grimasă misterioasă şi trânteşte un ditiramb halucinant…
la „plesneală“ - cum spun cei fără o instrucţie academică
solidă, dar cu bun simţ şi spirit de observaţie…
Pornind de aici, cartea face o „disecţie pe viu” şi
ne dă o lecţie de anatomie şi fiziologie a
pleznirismului. Cu trimitere directă la „ valoarea de
piaţă“ a actului de cultură şi la obsesia maniacală a
„ratting“-ului. Din aproape în aproape, tot la „
manelizarea“ societăţii româneşti ajungem!
Personajul principal şi ubicuu este, se înţelege!,
„ignoranţa cu ifose“! Pe vremuri, G. Călinescu făcea
o subtilă distincţie între „impresia profanului” şi
„impresia priceputului”. Mai aproape de noi, marele
pictor şi înţeleptul amar-ironic C. Piliuţă decreta: „Să
te ferească Dumnezeu de incompetentul cu
iniţiativă!” A venit rândul lui Florin Biciuşcă să
avertizeze, prin reducere la absurd: „Ideea de vot
universal a cotropit teritorii străine politicii.” Şi, mai
departe: ”Nici un medic nu va apela la plebiscit
pentru a pune un diagnostic!”
Opresc aici citatele din această admirabilă „cartecapcană”- vreau să spun o carte din seria celor care,
sub aparenţe îmbietoare, îţi pun în faţă o oglindă
necruţătoare - şi îmi dau, şi eu, cu părerea. Deci (fără
un „deci” în capul frazei, orice pleznirist pur sânge
se sufocă!), pleznirismul nostru carpato-ponticodâmboviţean îşi are trainice rădăcini istorice despre
care unul dintre ctitorii vizionari ai României
moderne scria, la 8 decembrie 1896: „ Proclamarea
redeşteptării şi emancipării noastre politice a fost
semnalul inaugurării celei mai teribile şi înjositoare
tiranii- tirania vorbei”(…) „Ea a avut, ca toţi tiranii
clasici, gardă şi gărzi, curtizani, linguşitori, bufoni şi
mulţime aiurită. Vai de cel ce cuteza să nu i senchine! era huiduit de curtezani, scuipat de bufoni,
biciuit, stigmatizat şi executat în aplauzele mulţimii
nenorocite de închinători.”
Nu aş mai adăuga decât amănuntul că, spre a
scăpa de această „tiranie a vorbei” şi a curtezanilor
ei, acest pleznirist avant la lettre se refugiază la
Berlin, de unde, cu gândul, ne mai va trimite şi azi
misive iscălite: „al matale, Caragiale”.
Cât priveşte împrejurarea că despre această pe cât
de înţeleaptă pe atât de savuroasă carte - apărută
încă în 2008! - nu s-a înghesuit multă lume să scrie,
nu ne miră câtuşi de puţin. Într-o lume, atât de
modernă şi de originală (ca să exprim mai…
diplomatic), ca a noastră, „plezniriştii” şi-au câştigat
dreptul ca, despre ei, să nu îşi dea nimeni cu părerea.
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opinii, controverse
O discutabilă apariţie
editorială

Gheorghe MACARIE

Reapărută la 13 ani de la
prima ei ediţie („Cimitirul
Eternitatea”, ed. Alfa, Iaşi)
dar nu atât de mult pentru a
nu-i da atenţia cuvenită, noua
ediţie reproduce întru totul
textul primei ei apariţii
(1995), implicit greşelile ei
necorectate, greşeli
multiplicate pe parcursul
adaosurilor ei introduse în
mod firesc, având în vedere
trecerile în nefiinţă în ultimii
15 ani ale menţionaţilor
alfabetic mai mult sau mai puţin iluştri, precum şi a
completărilor mai mult sau mai puţin justificate, deseori
inadecvate dar necesare pentru a crea măcar într-unul din
vechile capitole (Dicţionarul personalităţilor) impresia de
carte scrisă din nou; în realitate nici acest capitol în care s-a
exercitat „personalitatea” Olgăi Rusu prin completări şi
adaosuri, submediocru redactat, nu justifică menţionarea
ei pe copertă, ca singură autoare (nici măcar coordonatoare
de volum). Având în vedere că însuşi acest capitol a fost
scris şi de alte 2-3 persoane (în realitate mai multe,
autoarea însăşi le mulţumeşte în Argument) – nume care
semnează în prima ediţie dar sunt eliminate în noua ediţie
de ambiţiile autonomiste ale „autoarei” –, subsumarea
întregii cărţi unui singur nume nu este posibilă. Chiar dacă
s-ar admite, forţând nota, proprietatea absolută a
„autoarei” asupra acestui capitol, celelalte capitole
(Istoricul cimitirului Eternitatea de Constantin Ostap,
Mormintele militarilor de Constantin Bucos, Arta
monumentelor funerare de Gh. Macarie) – în treacăt fie
spus destul de consistente, depăşind ca valoare
Dicţionarul…–, au apărut în continuare, cu
consimţământul autorilor, semnate în consecinţă de
aceştia, încadrându-se unui volum colectiv, nu unuia
acaparat de o singură persoană. Inutil să mai adaug că
simpla notă editorială informativă Argument (2-3 p.) şi
Indicele de nume, semnate de autoare, nu pot fi
considerate capitole… Gestul Olgăi Rusu capătă astfel
proporţiile unui penal abuz editorial. Mă întreb cum i-a
scăpat editorului de la „Alfa” eroarea, mai precis frauda de
domeniul evidenţei…
Ediţia, de la bun început debutează cu un fals. În
Argumentul-prefaţă, autoarea atribuie iniţiativa apariţiei
acestei cărţi Societăţii culturale „Junimea '90” şi Muzeului
Literaturii Române. În realitate, ideea apariţiei unei
monografii a „Cimitirului Eternitarea” vizând nu numai
reevaluarea personalităţilor ieşene aici înhumate dar şi
stoparea distrugerii unor monumente funerare – opere de
artă – străjuind mormintele, considerate abandonate şi în
consecinţă revândute, a apărut şi a fost monitorizată pe
parcursul transpunerii ei în practică în cadrul şedinţelor
Primăriei ieşene. Primăria ieşeană, spre cinstea ei, nu s-a
limitat doar la finanţarea lucrării, ci, în cadrul şedinţelor –
numeroase – din anii 1992–1993, a propus şi chiar a schiţat
planul viitoarei monografii, alături de alte proiecte
preluate apoi de societatea ACREMIS zămislită în
intervalul dezbaterilor aprinse de atunci. Mărturie stau
procesele-verbale de atunci, păstrate în arhiva acestei
societăţi, cele mai multe semnate, între alţii, şi de prof.
Olga Rusu.
Departe de mine de a-mi atribui, nejustificat, dreptul la
capul de serie al iniţiativei, dar mi-aduc aminte (şi eu dar
şi alţii) cum în momentul în care în 1993–1994 coautorii
ediţiei s-au pus serios pe treabă, am predat membrilor
ACREMIS harta şi inventarul (mult mai sumar fireşte faţă
de cel al ediţiei de faţă) al monumentelor de artă funerară
din cimitirul „Eternitatea” – realizate de mine în aprilie
1965, cu aproape trei decenii în urmă, cu ajutorul
studenţilor Facultăţii de arte plastice din Iaşi şi sub
îndrumarea remarcabilului profesor George Văideanu; din
păcate lista prezentată în acel an la Sfatul Popular a fost
pusă atunci la sertar, iar subsemnatului i s-a atras atenţia
că monumentele de artă pentru care solicitam protecţia au
aparţinut numelor (ilustre altădată, damnate în acel
moment) ale aristocraţiei şi burgheziei ieşene – nume total
incompatibile cu spiritul vremurilor noi etc. etc.
Bucurându-se de succes prin însuşi ineditul ei, ediţia
din 1995 şi-a încurajat autorii astfel că, într-o şedinţă a
societăţii ACREMIS (noiembrie 1997), s-a pus problema
reluării ei concomitent cu eliminarea neajunsurilor
manifestate în prima ediţie; între altele s-a propus, firesc şi

CRONICA

necesar, extinderea perimetrului cercetării la celelalte
cimitire; s-ar fi asociat astfel şi personalităţile înhumate în
cimitirul evreiesc din Păcurari, cele din parcela armeană
din apropierea „Eternităţii”, din cimitirul mănăstirii Sf.
Atanasie din vii sau cimitirele Sf. Vasile, Sf. Petru şi
Pavel şi Buna Vestire şi altele – parohiale (Galata etc.,
limitrofe oraşului). Primăria şi-a dat încurajatoare
asentimentul apoi... oamenii s-au schimbat cu trecerea
anilor şi lucrurile s-au tărăgănat. Deşi avertizată asupra
actualizării ideii proiectului cărţii tuturor cimitirelor
ieşene, Olga Rusu a găsit soluţia „salvatoare” editând
volumul colectiv pe numele ei, din motive de orgoliu
personal.
În acest context, întrebarea firească ce se pune,
solicitând în consecinţă răspunsul corect, este cea asupra
contribuţiei originale îndatorată „autoarei”, contribuţie cel
mult raportată la un singur capitol (Dicţionarul
personalităţilor înhumate în cimitirul „Eternitatea”)
integrat între celelalte semnate de ceilalţi autori. Departe
de a-l fi scris integral, capitolul în discuţie nu-i aparţine
decât parţial. El preia vechiul capitol scris şi semnat, în
ediţia anterioară (1995) şi de alţi autori, menţionaţi atunci,
eliminaţi în noua apariţie editorială. La vechiul text din
ediţia din 1995 se adaugă evident şi alte nume de persoane
duse, firesc, în ordinea înmormântării, la cele veşnice în cei
aproape 15 ani câţi s-au scurs şi pentru a-şi justifica falsa
ipostază de autoare integrală, se adaugă sumarelor
biografii ale celor decedaţi date în plus luate de-a gata din
vechea Enciclopedie română de dinainte de război, din
cea a lui Lucian Predescu din 1940 şi volumele consacrate
personalităţilor ieşene din ultimele trei-patru decenii ale
lui I. Maftei. Noroc că autorul din 1940 al Enciclopediei
apărută la ed. „Cugetarea” – Georgescu Delafras – nu mai
trăieşte, altfel „autoarea” ar trebui să suporte rigorile
prevăzute în contrapagina lucrării citate: „Orice
reproducere trebuie să poarte indicarea completă a
izvorului. Contravenienţii vor suporta rigorile legii.”
Este ceea ce fac autorii celorlalte capitole ale lucrării, care
indică sursele tipărite sau manuscrise ale arhivelor etc.; dar
„autoarea” cărţii este în capitolul în discuţie mai presus de
aceste considerente…
Confundând configuraţia cărţii, structural concepută
firesc, iniţial, ca o monografie-ghid de orientare într-un
cimitir, e adevărat de renume, cu enciclopedia, minată
criptic de ambiţia de a-şi justifica asumarea ipostazei de
„autor total”, mimând în consecinţă erudiţia şi…
originalitatea, O. Rusu adaugă la autorii preluaţi din ediţia
anterioară, schiţaţi mai sumar şi aş adăuga mai cinstit,
numeroase date „noi” – preluând de-a gata din numeroase
surse, necitate, între care cele amintite mai înainte. Se fac
ierarhizări valorice şi aprecieri asupra unor personalităţi al
căror profil profesional ar solicita cercetarea unor
specialişti din numeroase domenii, angrenaţi în munca
colectivă a unui dicţionar enciclopedic… Rezultatul s-a
finalizat în numeroase erori şi confuzii – de la cele
documentare la cele de domeniul selecţiei valorice. Nu mai
vorbim de calitatea redactării, frecvent sub nivelul necesar
în asemenea situaţii.
Mai oneşti s-au dovedit soţii Olga şi Liviu Rusu, de-a
lungul activităţii lor de muzeografi, în selecţia şi
asamblarea fotografiilor în diferite albume consacrate
Iaşului (chiar dacă acestea nu ar putea fi considerate drept
cărţi) sau în volumul Iaşi – chipuri în bronz, marmură şi
piatră, Ed. Vasiliana, Iaşi, 2004, în care supunându-se la
obiect au dat o bună lucrare documentară – util
instrument de lucru la îndemâna eventualilor cercetători.
Depăşită de arealul întins, mult diversificat, al
personalităţilor – tot atâtea ipostaze specializate –, cartea
oferă frecvent imaginea unui contrast între ambiţii şi
realizare. Dincolo de erorile de documentare, numeroase, a
căror enumerare de la capitol la capitol ar depăşi spaţiul
afectat materialului de faţă, ierarhizarea valorică existentă
şi ea în planurile autoarei este deficitară. Dacă până spre
1940 aceasta este, în linii mari, corectă, timpul omologând
la modul obiectiv valorile de non-valori, pentru deceniile
5-10 ale secolului (recent) trecut este discutabilă, valorile
neavând răgazul, de timp, să se cearnă.
În acelaşi context subiectivitatea îşi spune şi ea la
modul penibil cuvântul. Dacă comparăm dimensional
spaţiul acordat în carte muzeografului Liviu Rusu, cu cel
rezervat marelui filolog Al. Philippide, constatăm că la
primul acesta este aproape de două ori mai mare, citând
lista isprăvilor editoriale ale celui dintâi, deliberat şi
artificial lărgită, în care albumele lui cu poze, broşurile,
poate şi pliantele trec drept „volume-cărţi”, am putea trage
concluzia superiorităţii „operelor” acestuia faţă de ilustrul
savant-filolog, pus într-o ridicolă concurenţă numerică de
titluri (şi doar Olga Rusu este absolventă a Facultăţii de
filologie…). Situaţia se repetă în cazul marelui profesor
Theofil Simenschy, căruia îi ortografiază greşit numele (nu
e singurul caz) dar şi multora altora. De altfel, o justă
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ierarhizare valorică ar fi solicitat participarea sau
consultarea mai multor persoane de specialitate, acţiune
pe care autoarea n-a avut timpul şi nici intenţia s-o facă.
Subiectivitatea „autoarei” devine penibilă în cazul
capitolului consacrat de ea lui Eugen Andone, „liber
profesionist” într-o viaţă întreagă, căruia i se insinuează
configuraţia unui geniu neînţeles de pe urma căruia ar fi
rămas lăzi de manuscrise proprii etc. Personajul,
consumator de literatură dar necreator de aşa ceva, s-a
complăcut într-o boemă confortabilă sprijinită financiar de
antecesori grijulii faţă de unica lor odraslă; fără a fi prestat
vreodată o lună în câmpul muncii, scria şi-i apărea, o dată
la patru-cinci ani, câte un neînsemnat articolaş, fapt ce nu-i
justifica poza de literat pe care el însuşi, deliberat, şi-o
acredita.
De altfel nu ar fi fost singurul „caz”. Oraşul în care a
strălucit cândva geniul lui Eminescu, unde s-a impus
temeinic, cândva, spiritul critic maiorescian sau cel al lui
G. Ibrăileanu, s-au adăpostit, în ultima jumătate de veac a
secolului (recent) trecut, şi destui impostori, de moment
sau de durată, oploşiţi mai cu seamă în sectorul „umanist”
al culturii şi, straniu la prima vedere, şi-au găsit, nu o dată,
şi admiratori… De ce să ne mirăm de priorităţile şi
judecăţile de valoare ale Olgăi Rusu, când prin aceeaşi
vanitoasă grijă a soţiei, imediat după deces, bustul
monumental, în bronz, al lui Liviu Rusu a tronat ani în şir
printre celelalte busturi-glorii ale literaturii române expuse
în unul din holurile muzeului.
Să ne gândim că acestea se petreceau în clădirea
Muzeului literaturii române din Iaşi, în care fostul
proprietar – junimistul Vasile Pogor –, cu mai bine de un
secol în urmă, dimpreună cu celebrul său companion Titu
Maiorescu, mentorul „Junimii”, ilustraseră cu strălucire
spiritul critic în cultura românească; gândul la
rememorarea eminesciană a figurii lui Vodă Ţepeş, ca şi
ecoul celor două strălucite umbre ale „Junimii” de
odinioară, ne-ar fi determinat o revoltată invocaţie similară
dacă printre colocatarii profesionali de astăzi ai edificiuluimuzeu s-ar fi găsit cineva să-i audă…
Să ne mai mirăm că în volumul Toamna vaporului
(2006), volum calchiind la modul grotesc un In honorem,
închinat evident „eternizatului” în bronz amintit mai sus,
volum în care recunoaştem tenacitatea făţişă sau de subsol
a Olgăi Rusu de a se integra şi a-l integra pe omagiat unor
altitudini şi ipostaze intelectuale cărora amândoi nu le
aparţin, găsim o listă de propuneri (viitoare nume de
străzi) între care, alături de nume de autentici
reprezentanţi ai spiritualităţii noastre – unii din ei
adevărate glorii naţionale (Sergiu Celibidache, Adrian
Marin, Iosif Sava, Mihai Ursachi, Mihai Drăgan, Ioan Petru
Culianu) –, găsim şi numele lui Constantin Liviu Rusu !?
Ioan Petru Culianu şi Constantin Liviu Rusu… Orice
comentariu este de prisos…
Pe aceeaşi linie a spectacolului grandomaniei
organizate găsim, în aceeaşi Toamnă a vaporului, o altă
„propunere” în care nici mai mult nici mai puţin Olga
Rusu reclamă un bust în bronz al aceluiaşi Liviu Rusu în
faţa casei memoriale C. Negruzzi din Trifeşti. De astă dată
autoarea substituie cunoscutei personalităţi căreia i s-a
consacrat muzeul, pe organizatorul acestuia.
Ce ar putea pretinde atunci Ion Arhip, fostul director al
Complexului muzeistic Palatul Culturii, ctitor cu preţul a
numeroase şi incalculabile eforturi personale a mare parte
din muzeele ieşene, remarcabil în statornicirea unui
emulativ climat intelectual care a făcut din acestea
adevărate focare de cultură?
Câţi din ieşeni ştiu că în tensionatele decenii 8-9, când
în Bucureşti se demolau Văcăreştii dar şi numeroase alte
biserici, când se desfiinţau muzee de talia muzeului
Zambaccian, la Iaşi, datorită acestui om, nu s-a desfiinţat
niciunul…?
Parte din ieşeni o ştiu, convinşi de rolul pe care l-a
avut, înainte chiar de a-i fi apărut în librării confesiunile
referitoare la Odiseea muzeelor ieşene.
Îl vedem şi astăzi, ca şi altădată trecând printre oameni,
modest şi anonim, se pare nerăsplătit cum s-ar fi cuvenit,
manifestând aceeaşi smerenie pe care a avut-o în sprijinul
actelor de cultură…
Dar, lăsând la o parte digresiunile făcute – vizând un
caracter ca şi situaţia pe care, în consecinţă a creat-o Olga
Rusu –, invităm în final cititorii să lectureze volumul
Cimitirul Eternitatea şi să-l compare cu cel al ediţiei
anterioare, din 1995; se va constata că asupra capitolelor
editate şi semnate de alţi autori, „autoarea” practic nu a
intervenit cu nimic; un singur capitol (Dicţionarul
personalităţilor), semnat în 1995 de Constantin Ostap,
Adrian Pricop, Olga Rusu (în realitate lucrat de mai mulţi),
a cunoscut unele adaosuri la biografia decedaţilor; chiar
dacă de la bun început l-ar fi conceput singură, retipărirea
în continuare a celorlalte capitole semnate de ceilalţi
colaboratori la această operă colectivă nu ar fi justificat
subsumarea întregului volum sub semnătura unui singur
nume.
Astfel stând lucrurile, dacă în 1995 soţii Olga şi Liviu
Rusu încasau drepturile de autor (ei singuri sau în partaj
cu altă persoană introdusă pe coperta interioară dar care,
în această carte nu a scris niciun rând), în timp ce coautorii
reali nu primeau nimic, de astă dată Olga Rusu îşi poate
ridica liniştită şi de una singură dreptul de autor – este
doar singura autoare…
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comentarii
Coordonate clasice ale gândirii
estetice britanice în secolul
al XVIII-lea ( I )

Monica BOŢOIU

Cercetarea fenomenului cultural din spaţiul britanic
al sfârşitului de secol al XVII-lea şi începutul secolului al
XVIII-lea a născut destul de numeroase controverse în
privinţa autenticităţii experienţelor estetice ale acelei
perioade. Se poate vorbi de clasicism englez? Dacă da,
este acesta doar o anexă artificială a manifestărilor
franceze sau are o individualitate proprie? Pentru a
răspunde la aceste întrebări vom lua în consideraţie
câteva opinii mai importante, structurându-le în două
mari categorii – cele care susţin autonomia deplină a
clasicismului englez şi cele care vizează o anumită
impuritate a acestuia.
Din prima categorie face parte lucrarea lui Matei
Călinescu – Clasicismul european – în care autorul
argumentează individualitatea manifestărilor engleze
(cât şi a celor din alte spaţii culturale) prin prisma
faptului că, în linii generale, clasicismul ar trebui privit
drept o forma mentis care transcende condiţiile istorice
particulare care au generat-o. În acest sens, se afirmă că
diferenţierea de modelul francez nu reprezintă decât o
altă faţetă a aceluiaşi curent literar, concluzionându-se că
„a existat un puternic clasicism englez, purtând pecetea
spiritului iluminist şi sentimentalist burghez.” Se
observă, totuşi, în această afirmaţie amestecarea a trei
tipuri de viziuni estetice şi anume cea clasică, iluministă
şi romantică (prin aluzia făcută la sentimentalism), ceea
ce demonstrează până la urmă impuritatea epocii.
Oliver Elton în studiul său despre „epoca
augustană”, aşa cum numeşte autorul perioada de la
1660 până la jumătatea secolului al XVIII-lea, extinzând
denumirea asupra întregului spaţiu cultural european
(deşi sintagma era folosită pentru a ilustra o epocă ce
ţine strict de istoria Angliei), sugera în aceeaşi direcţie că
ambele culturi – cea franceză şi cea engleză – au avut o
individualitate puternică, nefiind posibil ca una să o
absoarbă pe cealaltă. Se accentuează, astfel, originalitatea
în gândire şi în creaţie a lui Dryden sau Pope, permiţând
identificarea pe deplin a unei epoci clasice în literatura
britanică. Clasicismul francez a reprezentat doar o
putere fertilizatoare, furnizând trăsături precum
accentuarea formei, structurarea conţinuturilor, ordinea,
trăsături ce nu erau native englezilor, dar pe care aceştia
au fost dornici să le înveţe şi să le prelucreze în stil
propriu.
O altă periodizare şi o altă viziune propune Henri
Peyre care încadra etapa clasică engleză între 1688 – anul
„Revoluţiei glorioase”, care presupune îngrădirea
atribuţiilor regelui şi creşterea puterii Parlamentului – şi
anii 1740-1745, când apar primele semne ale ceea ce s-a
numit ulterior pre-romantism. Manifestările acestei
perioade sunt considerate cele mai apropiate de
clasicismul francez, mai ales că literatura engleză a avut,
la fel cu cea franceză, o evoluţie continuă din Evul
Mediu, ceea ce i-a permis să-şi creeze propria
personalitate, asimilând orice influenţă într-o manieră
particulară. Cu toate acestea, clasicismul englez este
privit ca fiind mai puţin spontan, mai puţin asumat
interior – o formulă ce nu a fost trăită pe deplin. De
altfel, Henri Peyre considera că singura manifestare întru
totul originală şi unitară a elementelor clasice a fost doar
cea desfăşurată în Franţa lui Ludovic al XIV-lea. Prin
raportare la experienţa franceză, care a corespuns cu cea
mai importantă epocă a literaturii naţionale, varianta
engleză nu a constituit nici cel mai frumos moment al
măreţiei britanice, nici înflorirea celor mai importante
genii ale sale. De asemenea, se atrage atenţia asupra
impurităţii contextului literar englez care anticipa prin
diverse elemente romantismul, precum şi asupra
absenţei unei anumite seninătăţi datorită frământărilor
politice ale acelei perioade.
Pe aproape aceeaşi axă a argumentării se situează şi
T. S. Eliot, care însă devine mai tranşant în acordarea
verdictului: „Părerea mea este că nu avem, în literatura
engleză, nici o perioadă clasică şi nici un poet clasic.”
Sentinţa aceasta este justificată prin faptul că, prin
raportare la alte perioade sau la alte culturi, epoca în sine
se dovedeşte a fi provincială: „Când ne gândim la un
Shakespeare, la un Jeremy Taylor, la un Milton în
Anglia, la un Racine, un Molière, un Pascal în Franţa
secolului al XVII-lea, suntem înclinaţi să spunem că
secolul al XVIII-lea şi-a desăvârşit grădina doar
restrângând aria cultivată. Simţim că, dacă clasicitatea
este cu adevărat un ideal valoros, ea trebuie să poată
dovedi o amploare şi o universalitate la care secolul al
XVIII-lea nu poate aspira.” Incapacitatea atingerii unui
caracter universal, lipsa unei maturităţi depline precum
şi inabilitatea de a crea un stil comun sunt argumente
care fac din literatura engleză a acelei epoci „o literatură
clasică minoră”.
Totalitatea opiniilor însumate aici scoate în evidenţă,
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până la urmă, greutatea analizării acestei perioade, care
poartă în aparenţă semnele exterioare ale aceluiaşi tip de
clasicism precum cel francez, dar se manifestă totuşi întro manieră particularizată, dezvoltând aspecte ce nu sunt
comune cu modelul galic. Astfel, pentru stabilirea unei
viziuni de ansamblu vom lua în consideraţie
periodizarea făcută de Matei Călinescu ce distingea trei
etape: 1660-1700 – coagularea ideilor, 1700-1740 –
maturitatea, 1740-1770 – stingerea. Fiecare din aceste
diviziuni se subsumează, din punct de vedere al
teoretizării anumitor concepte, celor trei nume
importante – John Dryden, Alexander Pope, Samuel
Johnson.
Prin eseul său Of Dramatic Poesy – Despre poezia
dramatică – apărut în 1668, înaintea Artei poetice a lui
Boileau (1674), Dryden este primul în spaţiul britanic
care coagulează într-o manieră atractivă şi plină de forţă
aspecte ale ideologiei clasice. Textul lui Dryden nu are
caracterul dogmatic al poeticilor în general, ci se
structurează sub forma unui dialog între patru personaje
care întruchipează puncte de vedere diferite cu privire la
modalitatea de concepere a creaţiei dramatice. Astfel,
Eugenius ia apărarea modernilor, fiind purtătorul de
cuvânt al celor cu viziuni mai radicale ce ţin de noutate
şi originalitate, Crites este de partea Anticilor, subliniind
virtuţile teatrului greco-latin, Lisideus este admiratorul
teatrului francez contemporan, iar Neander – care pare
un alter ego al autorului – scoate în evidenţă calităţile
teatrului englez. Prin multiplicarea perspectivei se
asigură o viziune complexă şi dinamică, bazată pe
construcţia inteligentă a dialogului prin care se
dezvăluie treptat o analiză pertinentă a realităţilor
dramatice ale momentului – atât cele engleze cât şi cele
franceze –, puse în paralel, dar şi raportate la teatrul
antic, propunându-se, totodată, soluţii şi sfaturi pentru
creatori. Prin acest text se pun astfel bazele criticii

moderne în general, Dryden putând fi considerat în
acelaşi timp şi unul din precursorii comparatismului.
Ideile exprimate sunt preluate parţial din
poeticile antice – mai ales cea a lui Aristotel, din câteva
texte ale contemporanilor francezi – de exemplu Discours
des trois unités al lui Corneille, dar, în marea lor
majoritate, sunt rodul observaţiilor personale ale
autorului englez. Trebuie apreciate, în acest sens,
originalitatea şi luciditatea interpretării, dar şi puterea
de sinteză.
Creaţia dramatică este definită în liniile imitaţiei
naturii şi subsumată dublului scop de a instrui şi a
plăcea. Dincolo de definiţie însă, se tratează în mod
minuţios toate elementele mecanismului dramatic,
făcându-se istoricul lor acolo unde este cazul şi
stabilindu-se în urma schimburilor polemice de idei,
calea ce ar trebui urmată. Ne vom opri puţin asupra
discuţiilor privitoare la cele două mari viziuni culturale
ale epocii – cea franceză şi cea engleză – surprinse prin
masca lui Lisideus, respectiv Neander. Astfel, primul
dintre aceştia laudă reuşitele teatrului sub patronajul lui
Ludovic al XIV-lea accentuând omogenitatea subiectului
în teatrul francez prin surprinderea unui singur episod
al acţiunii, ceea ce a permis câştigarea unei libertăţi mai
mari a versului. De asemenea, este elogiată maniera de a
asigura un echilibru între acţiunile ce trebuie
reprezentate pe scenă şi cele care trebuie doar povestite.
Nu în ultimul rând, Lisideus susţine respectarea strictă a
celor trei unităţi (a căror justificare este, de altfel,
discutată îndelung şi prin raportare la Antichitate) şi a
scrierii tragediilor în versuri.
Pe de altă parte, Neander îşi începe discursul prin a-i
da dreptate antevorbitorului în ceea ce priveşte
superioritatea francezilor în construirea intrigilor şi în
respectarea legilor comediei şi ale decenţei, dar afirmă
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„cred că nici greşelile noastre, nici virtuţile lor nu sunt
destul de însemnate ca să-i aşeze pe ei mai presus decât
noi” Se manifestă pe deplin aici orgoliul britanic, parţial
justificat, dar care îi dă totodată posibilitatea lui Dryden
prin vocea personajului ales, să îşi exprime convingerile
personale. Se susţine, astfel, îmbinarea elementului
tragic cu unul mai puţin grav, de factură comică, având
drept argumente aceeaşi raportare la natură, care
amestecă în mod frecvent pe cele două, dar şi înlăturarea
monotoniei: „Permanenţa tonului grav ţine spiritul
nostru prea multă vreme încovoiat; din când în când,
trebuie să-i mai împrospătăm forţele.” De asemenea, se
argumentează necesitatea introducerii unor intrigi
secundare, care trebuie, totuşi, să se armonizeze, să se
substituie unui scop comun: „...lipsa coordonării într-o
piesă prezintă la fel de multe primejdii şi posibilităţi de
abatere de la natură ca şi într-un stat. Pe de altă parte,
[...] varietatea noastră, dacă e bine rânduită va oferi
publicului mai multă bucurie.” Susţinerea acestor
aspecte – tragi-comedia sau diversificarea intrigii –
contravin doctrinei clasice, fiind rodul acelei libertăţi la
care spiritul englez nu a putut renunţa niciodată. Ion
Constantinescu vedea această atitudine drept o „evadare
din clasicism”, permiţându-i lui Dryden să-l aprecieze pe
Shakespeare a cărui operă este supusă unei analize
deosebit de pertinente. Astfel, prin raportarea la Ben
Johnson, dramaturg care este mult mai riguros, mai
ordonat, se face următoarea afirmaţie memorabilă:
„Shakespeare a fost Homer, sau tatăl poeţilor noştri
dramatici; Johnson a fost Virgil, matricea scrisului
elaborat; îl admir, dar pe Shakespeare îl iubesc.”
Această prezentare a opiniilor lui John Dryden am
considerat-o necesară pentru stabilirea datelor generale
ale contextului literar în care va apărea Eseul asupra
criticii a lui Alexander Pope. Acesta din urmă îşi publică
textul în anul 1711, an care marchează, totodată, moartea
lui Boileau, dar şi traducerea integrală a operei acestuia
în limba engleză. Este o dată care semnifică deopotrivă
un sfârşit şi un început în ordinea evoluţiei literare. „Le
Roi est mort, vive le Roi!” s-ar putea exclama simbolic în
acest sens, cu atât mai mult cu cât opera britanicului îi va
aduce acestuia denumirea de „Boileau englez” şi un
prestigiu aproape asemănător cu cel al omologului
francez. Deşi asemănările între Eseul asupra criticii şi Arta
poetică sunt numeroase, Pope nu trebuie privit drept un
epigon, având în vedere că textul publicat în 1674 nu
constituie singura sursă de inspiraţie, la acesta
adăugându-se Poetica lui Aristotel, Epistola către Pisoni a
lui Horaţiu sau Tratatul despre sublim al lui Longinus.
Toate acestea constituie fondul comun din care s-au
născut principiile clasicismului, pe care Pope le-a urmat,
însă le-a şi adaptat în spiritul unei libertăţi, despre care
am văzut deja că este tipic britanică, dar şi sub semnul
unei exaltări a vârstei, deoarece avea doar 22 de ani când
a scris poemul. Prin raportare la axa biografică, dar şi
luând în consideraţie că Eseul marchează debutul literar
al scriitorului, fiind astfel un poem al începuturilor, se
poate vorbi mai mult de caracterul programatic al
textului, decât de rodul unei acumulări de experienţă
literară. Pe de altă parte, analizând aceleaşi elemente,
surprinde şi impresionează maturitatea gândirii precum
şi capacitatea de a reda într-o formă concentrată şi atent
şlefuită adevăruri durabile. Este, de altfel, ceea ce a
învăţat mai presus de toate de la maeştrii săi dintre care
cei mai apropiaţi au fost Horaţiu şi Boileau, după cum o
arată şi opţiunea pentru versificarea principiilor
transmise. Relaţia cu acesta din urmă, cel mai apropiat
cronologic, este una destul de complexă, având în
vedere, pe de o parte, admiraţia pentru ilustrul scriitor,
pe care îl va numi „primul între poeţii francezi aşa cum a
fost Virgil pentru latini”, dar şi îndepărtarea într-un fel
orgolioasă de acesta şi de dogmatismul francez, aşa
după cum se observă în versurile din secvenţa finală a
Eseului asupra criticii prin care se scoate în evidenţă în
mod ironic atitudinea de supunere literară
necondiţionată a francezilor, „o naţie născută pentru a
servi”, situându-l totodată pe Boileau în umbra lui
Horaţiu. Această atitudine, oarecum contradictorie, a
generat şi interpretări diferite în ceea ce priveşte
chestiunea stabilirii unei filiaţii literare, poemul lui Pope
fiind considerat pe de o parte „unul dintre cele mai
faimoase produse ale influenţei lui Boileau”, iar pe de
altă parte independent de acesta, asemănările
datorându-se unor surse comune, cum ar fi Horaţiu sau
Longinus.
Dincolo însă de trasarea cu exactitate a liniilor
inspiraţiei, trebuie admirat produsul final, care a fost
considerat drept unul din cele mai valoroase texte ale
timpului său, nu doar în spaţiul cultural britanic, ci şi în
restul Europei, unde a fost propagat prin intermediul
traducerii în franceză, care, după cum ştim, era limba
schimburilor intelectuale ale acelui secol. Succesul
înregistrat nu se datorează doar concretizării unor
principii în spiritul clasicismului, care domina încă
începutul secolului al XVIII-lea, cât şi manierei de a le
transmite, manieră apreciată, desigur, mai mult de către
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Nevoia de a ne spune „bună dimineaţa”!
Adi CRISTI

Stai şi te întrebi, de cele mai multe ori fără rost, „oare cât
vom mai rezista”? O întrebare ce pare a fi retorică, dacă vrei
cu adevărat să fii sincer cu tine până la capăt. „De rezistat
vom mai rezista, totul e să avem capacitatea de a ne da
seama că noi suntem aceia care ne târâm ca şarpele prin
viaţă, încercând să ne ţinem minte urma lăsată, fără a avea
frica rătăcirii, atâta timp cât frica noastră fundamentală este
aceea a conştientizării realităţii, a ţinerii minte a durerii din
suferinţă.
Poate de aceea ne doare atât de mult greşeala greşiţilor
noştri. Poate de aceea erorile noastre par mici copii pe lângă
ce avem noi de pătimit de pe urma celor în care singuri, de
bună voie, am investit încredere, lăsându-ne vieţile în
mâinile lor.
Nu aş vrea să privesc politic această realitate crudă şi
nedreaptă. Acest tip de atitudine m-ar îndepărta prin patimă
de pulsul din ce în ce mai firav al poporului român.
Greutăţile, de regulă, îţi oferă nesperata şansă a solidarizării.
Din ce în ce mai rar ne trezim să ţinem cont şi de cel de
lângă noi, atâta timp cât viaţa de zi cu zi ne face mult prea
concentraţi asupra „următorului pas”, mult prea încordaţi
asupra şanselor noastre de a avea cât mai mult, de a ne
descurca cât mai bine, de a profita de clipa predestinată de a
fi aleşii momentului.
Politica ar putea să ne strice aşteptările. Să ne falsifice
mesajele, să ne compromită bunele intenţii. Încerc să privesc
omul de dincolo de acest tip de ricoşeu al vieţii trecute prin
malaxorul interesului politic. Încerc să mă apropii de mine
sau de vecinul meu (chiar şi de vecina mea Paula) cu
sentimentul că oamenii aceştia pot să aibă probleme reale,
probleme generate artificial de incompetenţa celor care au
cuţitul şi pâinea în mână. Nu sunt de vină ploaia sau arşiţa,
gerul sau nămeţii de faptul că noi o ducem din ce în ce mai
greu, că viaţa ne este din ce în ce mai potrivnică. Într-o lume
în care Natura îşi are locul ei recunoscut, în care calamităţile
naturale vin să-şi ia jertfele, ajunse a fi identificate în
termenii fatalităţii, tot ce ne atacă în plus, tot ceea ce ne
pedepseşte în plus, ce nu poate fi trecut pe răbojul lui
Dumnezeu, e semn de autoflagelare, de sinucidere colectivă.
Este vina noastră că o ducem aşa cum am ajuns astăzi să
trăim. Este vina noastră că nu conştientizăm încă faptul că
trebuie să ne-o asumăm, să ne facem mea culpa, dar nu
pentru a mai termina un lucru inutil, ci pur şi simplu pentru a
ne revolta.
Avem nevoie de revoltă mai mult decât avem nevoie de
aer. Avem nevoie de acest catalizator al deşteptării, de o
trezire în forţă, astfel încât să ne dăm singuri seama unde
suntem, cine am ajuns, ce a mai rămas bun în noi. Marea
dilemă rămâne aceea a alegerii. Pe cine să ne alegem
conducătorii care să nu ne trădeze, care să nu ne
batjocorească din nou. Avem nevoie de acel tip de
conducător care să nu se grăbească a ne sacrifica, pentru ca
toţi cei rămaşi în viaţă să poată trăi mai bine. Încă la noi
funcţionează rugăciunea perfidă a conducătorului rămas fără
soluţii: „Să dea Dumnezeu să mai moară lumea asta, să
scape de mine!”
Avem nevoie de oameni pe care încă nu-i avem. Pe care
încă nu-i observăm că sunt în imediata noastră apropiere sau
ascunşi în partea lor de bun simţ, de timorare, de neîncredere
în vremurile pe care le trăim. Poate şi de aceea suntem
blocaţi în reflexul: „alegem din ceea ce ni se oferă”. Există,
astfel, în faţa noastră un mare zid. Un zid al condamnaţilor,
dar şi un zid al provocărilor. Trebuie să-l escaladăm, să
trecem dincolo. Să fim cât se poate de cutezători şi de
înţelepţi, de hotărâţi şi de greu de minţit din nou, astfel încât
să răscolim jăratecul, să scoatem în prim-plan noile flăcări,
în preajma cărora să ne redescoperim noua sursă de lumină,
noua sursă de căldură.
Aceasta ar putea fi calea spre adevăratul nostru destin,
acela de a nu ne mai lăsa călcaţi în picioare, acela de a nu ne
mai lăsa striviţi de interesele meschine ale interesului politic.
Poate, din nepricepere sau din prea multă încredere în
„aleşii noştri”, am făcut posibilă această invazie a politicului
peste tot, în tot ce poate să respire şi să mişte în societate,
ajungând astăzi sclavii acesteia.
Nu cred că mai avem resurse de supravieţuire în aceste
coordonate ale umilinţei, ale reactivării poliţiei politice,
forma tradiţională de păstrare a puterii în mâinile celor care
nu se mai satură de ea, ale celor care s-au arătat dispuşi să
strivească valorile democraţiei sub călcâiul cizmelor lor,
atunci când cineva sau ceva le stă în cale.
Nu aş vrea să privesc politic această realitate crudă şi
nedreaptă. Acest tip de atitudine m-ar îndepărta prin patimă
de pulsul din ce în ce mai firav al poporului român.
Intrăm din nou în toamnă şi ar fi bine să nu trecem cu
vederea galbenul frunzelor, destinul acestora de a se aduna
peste paşii noştri, din ce în ce mai rari, mai şovăielnici, din
ce în ce mai absenţi. Zgomotul pe care îl face o cădere de
frunză ar trebui să fie atât de puternic, încât inima noastră să
tresară, să se producă acea deşteptare care să ne adune, care
să ne facă să vibrăm şi să ne strângem mâinile, să ne facem
simţită prezenţa nu sub forma personajelor rătăcitoare, ci a
forţei care ştie să se impună, care ştie să-şi ia viaţa în mâini,
să dispună de ea, să-şi afirme vrerea şi năzuinţele, idealurile
şi, mai ales, simpla şi fireasca aşteptare, aceea de a ne fi
puţin mai bine azi decât ne-a fost ieri. Nu cu mult, ci pur şi
simplu cu acel zâmbet pe care viaţa ar trebui să ni-l plătească
sub formă de recompensă de fiecare dată când ne trezim şi
ne spunem unul altuia, Bună dimineaţa!

CRONICA

jurnal cu scriitori
Manuscrisul
de la
Înviere

Horia ZILIERU

Sarcofag
Sicriu îmi e şi leagăn salomeea
regină harpă vidra dansatoare
ogiva coapsei ritm trohaic are
metrou şi bar striptease (în galateea)
Hermetici sânii/ grote nucleare/
refractă mersul lunii şi mareea
şi sexul îşi deschide orhideea
la tropice. Neptunice nectare
genuni inundă iar subt văl înoată
o tigvă sângerândă pe tipsie:
roşcatul leu ioan? epilepsie?
Blestemul! cea din urmă roadă/roată.
Troiţe pun ca semn şi steauă nodul
să te întorci cînd o să pierzi Exodul

accente
GRIGORE VIERU –
Taina care îl apără

Daniel CORBU

Dacă în cazul oricărui poet autentic al lumii este
obligatoriu să vorbim de locul şi limba în care s-a manifestat
poeticeşte, în cazul lui Grigore Vieru trebuie să accentuăm
elementele. Născut în România, în localitatea Pererita, de pe
malul stâng al Prutului, la 14 februarie 1935, el va deveni la
cinci ani, cetăţean al Republicii Sovietice Moldoveneşti, ţinutul
românesc numit Basarabia, fiind arondat de Stalin în 1940
imperiului bolşevic. Astfel, toată copilăria, adolescenţa şi o
bună parte a maturităţii, poetul n-a putut privi România decât
“prin sârma ghimpată ce trecea prin fundul grădinii”, de fapt
doar dealurile Miorcanilor lui Ion Pillat din dreapta Prutului.
Oricine ia în discuţie “cazul” lui Grigore Vieru, va trebui să
pornească nu doar de la talentul autentic şi forţa lirică absolut
debordante, ci şi de la privaţiunile spirituale ale tânărului
Grigore Vieru. Să ne gândim doar la faptul că până la
douăzeci şi trei de ani el nu citise Eminescu, Arghezi, Bacovia,
Blaga, fiind interzişi în Basarabia. Când a citit poezia şi
publicistica lui Eminescu, pe ascuns, într-o ediţie interbelică
(de aici mărturiseşte că a învăţat adevărata istorie a
României), Grigore Vieru avea să scrie un poem tulburător,
Legământ, care a însemnat de fapt începutul punerii în
circulaţie, în Basarabia, a geniului nostru tutelar şi a luptei
pentru limba română strămoşească.
Grigore Vieru face parte din generaţia poetică '60, al cărei
buzdugan e considerat Nicolae Labiş, din care fac parte
Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Ana
Blandiana, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Ioanid
Romanescu, Cezar Baltag, Cezar Ivănescu etc., poeţi care au
reuşit să refacă, fiecare cu pecetea personalităţii sale, punţile
de legătură cu poezia românească interbelică, distruse în
perioada proletcultistă, îmbâcsită de ideologia comunistă.
Dacă această pleiadă de poeţi români era acuzată de „estetism
deşănţat”, de abatere de la ideologie, în cazul lui Grigore
Vieru se mai adăuga acuzaţia de „naţionalist”, egală cu aceea
de duşman al poporului. Fiind în Basarabia un poet al
resurecţiei, Grigore Vieru şi-a luat în serios şi rolul de tribun şi
iluminator. Altfel, cum s-ar explica truda asupra paginilor
unui Abecedar (1970), alcătuit împreună cu scriitorul Spiridon
Vanghele, a atâtor culegeri pentru şcolari, a clasicului şi
modernului manual de scriere şi cetire Albinuţa (cartea de
căpătâi a cîtorva generaţii de copii din Basarabia) şi cum s-ar
explica mai multe tiraje de cărţi topite pentru că poemele
cuprindeau în metafora lor tricolorul şi limba română? Cum sar explica prezenţa înflăcărată, împreună cu alţi intelectuali
basarabeni, în bătălia pentru impunerea limbii române ca
limbă oficială şi revenirea în Basarabia la alfabetul latin?
Cu Grigore Vieru poezia română se întoarce la izvorul
curat al gândirii şi simţirii poeziei populare. Asta nu înseamnă
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că nu este de o izbitoare modernitate, poetul fiind, prin
sincronia sa cu ceea ce se scria în ţară, un port drapel pentru
poezia din Basarabia. În fond, Grigore Vieru este un
neoromantic din falaga metafizică a poeziei române, venind
pe linia de aur Eminescu, Bacovia, Magda Isanos, Labiş, un
poet la care întâlnim un sentiment al naturii asemănător cu al
lui Blaga, o concentraţie a limbajului deseori asemănătoare cu
Bacovia şi destule sclipiri lingvistice care-l apropie de Nichita
Stănescu.
Demonstrând în cărţile sale de debut că e un excelent poet
al copilăriei, al jocului care recrează lumea, al paradisului
recuperat de cel vîrstnic prin candoare şi fast imaginativ,
Grigore Vieru a devenit repede, mai ales din 1968 când
publică volumul Numele tău, poetul-simbol al Basarabiei, un
poet căruia i se recunoaşte faptul că a revigorat poezia
tradiţională. Mama şi maternitatea sunt teme esenţiale ale
poeziei lui Vieru: „Uşoară, maică/ C-ai putea să mergi
călcând/ Pe seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ/ În
priviri c-un fel de teamă,/ Fericită totuşi eşti -/ Iarba ştie cum
te cheamă,/ Steaua ştie ce gândeşti" (Făptura mamei). George
Coşbuc a scris poezia Mama şi devenit cunoscut datorită manualelor
şcolare, Grigore Vieru are peste zece astfel de excelente poeme, de la
Mâinile mamei la Mică baladă, de la Făptura mamei la
extraordinarele, profundele Litanii pentru orgă, fiind unul din cei
mai mari poeţi ai temei. Celelalte teme, Patria, Naşterea, Moartea,
Eminescu, Limba română, se întâlnesc obsesiv tratate în formulă
proprie, în toată lirica sa.
În poezia lui Grigore Vieru întîlnim misterul cosmic, taina,
natura în plenitudinea ei, în „fireasca ordine”, dar şi o
dimensiune morală care ordonează. Această dimensiune
morală e pregnantă mai ales în poezia oracular-mesianică, în
poezia de strigăt existenţial. Altfel, poetul a devenit un tribun
în apărarea limbii române şi a fiinţei româneşti.
De curînd, la Iaşi (Ed. Princeps Edit) a apărut antologia
TAINA CARE MĂ APĂRĂ, o ediţie critică de excepţie
alcătuită de poet împreună cu subsemnatul , o selecţie severă
din toate volumele apărute în perioada 1968-2005, la care se
adaugă un număr mare de inedite. O prefaţă semnată de
criticul şi istoricul literar Mihai Cimpoi, o postfaţă a lui
Theodor Codreanu, o bibliografie şi un itinerariu biografic
extins, aproape exhaustiv, însoţesc textele lirice. Ediţia e
completată cu un fascicol de iconografie şi o serie de studii
critice apărute atât în România, cât şi în străinătate. Într-un
cuvînt introductiv, Grigore Vieru, numind Taina care mă apără
(format academic, 750 pag.) „Cartea vieţii mele”, mărturiseşte:
„Cred că am răsărit ca poet din chemare, iar nu din emulaţie.
În acelaşi timp cred că vin ca poet şi din suferinţă, la fel din
înţelegerea că viaţa nu este o joacă. Deci, nici poezia nu poate
fi o zbenguială a cuvintelor. La toate acestea, vom adăuga şi
frumuseţea Limbii Române care ea însăşi este un poem, după
cum spunea Blaga, ea însăşi îţi pune în mînă condeiul.”
Prin trecerea lui Grigore Vieru la poporul stelelor, am
pierdut pe unul din marii noştri poeţi, un prieten nepereche,
de o măreaţă şi cuceritoare simplitate, un luptător pentru
limba şi simţirea românească, un simbol pentru românismul
de dincolo şi de dincoace de Prut.

Concursul Internaţional de Poezie
„Grigore Vieru” - Ediţia a II-a
Concursul de poezie purtând numele marelui poet
Grigore Vieru se desfăşoară în cadrul Festivalului
Internaţional „Grigore Vieru”, ediţia a II-a, care va avea
loc în perioada 10-13 octombrie 2010 la Iaşi şi Chişinău, în
organizarea Editurii „Princeps Edit”, a Asociaţiei
Culturale „Feed Back”, a Primăriei Iaşi şi Primăriei
Chişinău.
Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea
tinerilor poeţi de limbă română din România, Republica
Moldova şi din toată diaspora.
Pot participa tineri poeţi până la 30 de ani, care nu
sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai
altor uniuni de creaţie şi care nu au volume individuale
publicate.
Manuscrisele, constând într-un volum de autor care
nu trebuie să depăşească 100 pagini, scrise pe computer,
corp 14, în două exemplare, se vor trimite pe adresa:
Editura „Princeps Edit” Iaşi, Str. Păcurari nr 4, Cod
700511, Iaşi, jud. Iaşi, până la data de 4 octombrie a.c.,
data poştei.
Lucrările se vor juriza după un motto la propria
alegere a concurentului şi care va fi trecut pe plicul de
pus la poştă şi pe fiecare pagină prezentată în concurs.
Lucrările vor fi însoţite de un plic închis ce se va
introduce în plicul mare cu lucrările şi va purta acelaşi
motto, iar înăuntru datele personale ale concurentului:
numele, data naşterii, profesia, adresa exactă, telefonul, emailul şi o scurtă prezentare a activităţii literare. Pe plicul
mare, în loc de numele şi adresa concurentului se va trece
doar motto-ul.
Juriul, format din personalităţi marcante ale literaturii
române de dincoace şi de dincolo de Prut, va acorda
următoarele premii:
!- Marele Premiu „Grigore Vieru”, constând în
publicarea cărţii premiate în 300 exemplare;
- Premiul I – 500 lei;
- Premiul II – 400 lei;
- Premiul III – 300 lei.
La acestea se vor adăuga premiile unor importante
reviste literare din România şi din Republica Moldova.
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Motto: se-nalţă deja plopii cei albi şi îi stropesc
cu lacrimi otrăvite din lagărul privirii
ţîşnite-nspre tîrziul din care orbii-şi cresc
aceeaşi lume nouă în cearcănul muririi

Z., 10 august 2010
Ziua mamei si o lumină răcoroasă revărsîndu-se
peste dealuri şi peste coamele salcîmilor ca o
îmbrăţişare generoasă şi puternică, precum e şi firea
sărbătoritei, care primeşte cu sfială cele cîteva atenţii.
Fascinantă această dată! Toată copilăria mi-am dorit
să fi fost şi a mea, pentru că, răsucită pe toate părţile,
tot a lider aducea: locul 1 sau nota 10 acestuia îi erau
destinate. Mama îmi pare istovită de lupta neostoită
cu timpul, cu întîmplările, cu însăşi firea ei
zbuciumată, dar senină, pentru că îi suntem aproape,
pentru că şi-a dus la bun sfîrşit aproape toate
treburile destinate acestei veri. Îmi vin în minte
versuri de mult închipuite: Teamă mi-e, mamă/ de
cearcănele tale negre/ seminţele durerilor/ şi-ale
neliniştii din venele mele/ ce se spală în fiecare
dimineaţă/ de moarte.
Nu se potrivesc însă acestei zile, pentru că e una
specială, cu tihna ei, cu fluturii coloraţi, cu
zburdălnicia celor doi căţelandri, cu rîsetele noastre
sincere şi proaspete. Nimic rău parcă nu poate intra
pe poarta acestei zile.
Z., 11 august 2010
Jurnalul C.B. e-atît de dens, sufocant, îmi dă
senzaţia că nu mai pot să respir, ca după cîţiva
kilometri parcurşi cu încăpăţînare, fără oprire.Mă
impresionează căldura, dragostea nemărginită ce
răzbat din paginile dedicate Ioanei şi lui Andrei.
Copiii şi creaţia sunt, fără îndoială, cele două
coordonate fundamentale ale existenţei autoarei:
„Copiii mei se ceartă pe jucării. Grămezi de hăinuţe
pe două scaune pliante. Şi sîrma de rufe e plină tot cu
de-ale lor. Pe masa de aluminiu, maşina mea de scris.
(...) Numai copiii şi maşina de scris, ca să mă
concentrez într-o direcţie”.
Iaşi, 14 august 2010
Reîntoarsă în oraş cu sentimentul că nu-mi simt
venele suple, golite de zgură. Arunc o privire peste
scrieri ale unei alte vîrste şi mă întreb de ce ne
fascinează atît moartea; nu e romantică, nu e o cale,
pare doar misterioasă, dar e hidoasă şi ne ciunteşte
sufletele. (Madrid, august 1996: Călătorind prin moarte,
retina prinde-a mirosi a îngeriu, călătorind prin moarte,
glezna-mi pierd şi-mi poartă mersul o ceată de îngeri, şi
forma buzelor o pierd şi-mi poartă sărutul cuvîntul, şi
toate clipele îngeri îmi sunt, şi toată şederea mîngîiată de
aripile lor tămăduinde... Şi-atunci, de ce, Doamne, mă
grăbesc să mă nărui în trăire?, Madrid, septembrie 1996:
Călătoresc prin moarte cu o brăţară de argint înfăşurată de
gleznă, în fiecare dimineaţă îmi netezesc cutele privirii,
chipul mi-l dăruiesc pentru încă o zi; aşa o numesc eu: zi,
dar ar putea fi orice. Călătoresc prin moarte cu un şuvoi de
lumină tăinuit în aurul pleoapei şi-l numesc mirare; aşa-i
spun eu: mirare; unii îl numesc vedere, dar ar putea fi
orice. Călătoresc prin moarte cu înţepături cumplite în
carnea tăcută a călcîiului stîng; eu îi spun îndoială, alţii o
numesc pur şi simplu durere, dar ar putea fi orice).
Iaşi, 17 august 2010
E seară, întuneric aproape, uit de reproşurile pe
care mi le-am făcut pentru că n-am ajuns la medic, de
goana căţelandrilor sturlubatici; am rămas noi, cei
doi, ne facem culcuş confortabil în singurătatea
noastră. Alunec departe, în vîrste pe care îmi place să
cred că le-am trăit în aşa fel, încît să nu se
rostogolească spre mine cîndva prea multe regrete (
Iaşi, 1985: porţile nopţii rănesc/ pulpa cerului/ şi
aerul se umple de dragoste/ de femeie).
Iaşi, 19 august 2010
Au adormit în mine durerile şi din pămîntul ars
ţîşnesc izvoare. Reînvierea ca o lamă de cuţit. Sunt
uneori furioasă pe mine însămi, pe capacitatea mea
de regenerare; las răul în urmă, nu catadicsesc să-l
privesc, să-l mai înfrunt, iar el se strecoară lîngă mine
înşelător, ca o umbră, şi se depune lent pe rîsul meu,
pe lumina mea, pe chipuri, pe lucruri şi otrăveşte
iremediabil ceea ce sunt, ceea ce respir, ceea ce iubesc
( Madrid, ianuarie 1997: Cenuşă de îngeri spulberată pe
arcul amurgului... Tremură noaptea, carnea ei neagră o
sfîşii, să-ţi zăresc albastrul călcîiului înfăşurat în zbor.
Semnul meu – searbăd fîlfîit de aripi, chemarea mea –
zvîrcolirea tainică a curcubeului, dorinţa mea - dîră vînătă
de fum; întinde-mi mîna, chiar dacă nu te pot atinge,
apleacă-te deasupra secundei ce ne cuprinde-n nepăsarea
şi-n întunecimea ei, chiar dacă nu mă poţi zări!).
Iaşi, 20 august 2010
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Recitesc cu entuziasm volumele de poeme La
lilieci de Marin Sorescu. Fermecătoare prin umor,
plasticitatea imaginilor, savurosul limbajului, cu
ajutorul cărora converteşte spaţiul Bulzeştiului în
topos literar. Mi-am spus mereu că poezia trebuie să
doară, să biciuie, să stîrnească, să fericească, poetul e
cu fruntea în nouri şi cu picioarele bine înfipte în
pămînt, de aici şi zbuciumul, sfîşierea. Măcar într-o
anumită măsură, spusele lui Sorescu îmi dau
dreptate: „Am avut, uneori, senzaţia că o parte a
poeziei noastre este prea volatilă, supusă deci foarte
uşor pericolului dispariţiei în eter. Nu cred că este
foarte important să dai frumos din aripi sub un
clopot de sticlă. Foarte important este să mergi cinstit,
omeneşte, chiar şi prin noroi, dacă este cazul, să o iei
pieptiş, să transpiri, să te rătăceşti şi iar să găseşti
drumul. Poezia are pentru mine valoare, în măsura în
care reprezintă un „of”. Adică are omul un dor pe
inimă şi-l spune pe şleau. Această „icnire” poate să
fie şi de fericire şi de îndoială şi aşa mai departe,
întocmai ca viaţa” (Interviu realizat de Ilarie
Hînoveanu, publicat în volumul Convorbiri cu...,
Scrisul românesc, Craiova, 1974). Transcriu un poem
scurt, edificator: „Pălăria mea a ajuns în casă/
Niciodată nu credeam/ C-o să fiu aşa de important/
Să am pălărie în cap./ Cînd eram mic, fratele mai
mare/ Ne cam bătea – şi avea pălărie/ Care îl
dezvinovăţea/ Şi umplea casa”.
Z., 26 august 2010
Bucuria succesului înăbuşită, înverşunare şi
lacrimă, răni, balsam, neguri, tăcere. Aceeaşi revoltă
în faţa unui destin „duşmănos” o exprimam altfel în
urmă cu un sfert de veac:dă-mi drumul, nebune,/ salerg printre rune/ să-mi chem caii albi/ pe riduri de
spume/ s-adune tăcerea/ din capăt de lume/ să-mi
umple paharul/ cu cheaguri de noapte/
să scapere-amnarul/ chircit între şoapte/- să
fumege zarea/ de-atîta senin-/ să-mi cînte cîntarea/
cînd n-o să mai vin.
Iaşi, 1 septembrie 2010
M-au prins zorii răsfoind aceleaşi pagini
îngălbenite în care sunt turnate poveştile atîtor
destine. Nici nu-mi mai amintesc cînd s-au închegat,
îmi îmaginez că în nopţile în care vegheam pruncul
abia venit pe lume, căci, de teamă că nu l-aş auzi,
citeam şi aşterneam pe hîrtie frînturi de gînduri cel
mai adesea, uitînd de oboseală, foame şi somn.
Sancţionez naivităţile (mele), mă încîntă
încrîncenarea (personajelor), dar mă întristează că în
lumea construită de mine cei altfel sfîrşesc învinşi. Nu
reuşesc să descopăr în mulţi- mea de foi împrăştiate,
nici nu mai încerc, întîmplarea al cărei final poate
astăzi l-aş construi altfel. Îmi răsare în minte o
întrebare şi mă cutremur: oare, tineri fiind, moartea e
„tărîmul celălalt”, pe care pare că n-am putea păşi
niciodată şi, prin urmare, o iubim, o ironizăm şi-o
alungăm cu dezinvoltură, iar cu cît ea îşi găseşte tot
mai mult loc în ungherele şi-n netihna fiinţei noastre
invocăm tot mai des lumina? Mă apropii de
personajul despre care numai atît am aflat: Repeta
mecanic enunţul: o dată, şi încă o dată, şi încă o
dată...Buzele i se uscaseră, cuvintele, cleioase, i se
amestecau în minte; îndrăcite, nu mai voiau să capete
sensuri. Norul cenuşiu, imens încetă să mai fie doar o
ameninţare. Ploaia se întinse acaparatoare. Ciudat: în
depărtare, satul părea vesel, mulţumit, ploaia era pentru el
o binecuvîntare. Pămîntul moale i se prindea de tălpi;
încercă un pas şi încă unul, dar chenarul roşu i se învîrtea
înaintea ochilor, se răsturna, urca pe colină, se pierdea pe
linia orizontului. Ar fi dorit să-l atingă, ba nu, să-l prindă,
să-l sfărîme. Ridică braţele bîjbîind în aerul gros, dar le
lăsă îndată să cadă ca nişte aripi istovite. Încercă să se
sprijine de ceva fără să privească. Alunecă şi, pătrunsă de
ploaie, se chirci lîngă zidul scund. Veşmintele i se lipiră de
trup, o usturau ochii şi abia se putea împotrivi să nu
adoarmă. Prăbuşită în genunchi, strivi o mică vietate,
speriată pesemne, ce se deplasa de-a-ndăratelea, legănînduşi trupul rotund, masiv pentru picioruşele firave. Îşi fixă
cu ciudă mîinile zdrelite, şterse cîteva firişoare subţiri de
sînge şi începu să plîngă în hohote, scurmînd durerea,
silind-o s-o cuprindă, s-o devoreze cu iuţeală sau să se
topească. În spate, ochiul bulbucat al fîntînii se rotea
lacom.
Iaşi, 3 septembrie 2010
Cînt în taină miezului nopţii, încă obosită,
tulburată, la cîteva zile de la întoarcere: doar îi văd
însăilînd în aer strigăte/ de ajutor/ nu se mai aud nici
urmele paşilor,/ nici lătratul cîinilor noaptea,/ sunt ca o
pasăre care şi-a rătăcit cuibul la întoarcere/ către boltă îmi
tremur freamătul/ îngerii se ascund în nouri/ ca-n case
proaspăt văruite/ sfătuiesc zgomotoş/ în căuşul palmelor
ploaia-mi azvîrle/ pămîntul/ şi hohotul/ şi unghiile lor
negre.
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jurnal cu scriitori
Molitvelnicul şi Codul penal
Ionel BOSTAN
Părintele Fotea a venit în
parohia noastră, prin
optzecişiceva, chiar de pe
băncile Seminarului Teologic
de la Neamţ. Încă de la
primele slujbe enoriaşii
aveau să remarce că stăpânea
meseria „la sânge”. Nu tu
bâlbe, nu tu timpi morţi…,
nici nu realizai când se
scurgeau câteva ceasuri. Dar
şi ce cuvântări ţinea! Îi
atingea profund, folosind o
grămadă de pilde, cam pe
toţi cei aflaţi pe cale să intre în stăpânirea Diavolului. De
la beţivanii comunali, care stăteau zilnic în faţa bufetului
cu nasul în stacana de votcă „Cristal”, la procesomanii
care îşi târau prin judecăţi, din te miri ce, megieşii sau
neamurile… Pentru că-şi găsi credincioşii cam rupţi de
lume, trebuindu-le jumătate de zi să ajungă cu căruţa la
oraş, părintele îi anunţă că le va face şi o gară în sat. Linia
ferată şerpuia printre prispele lor, dar trenurile treceau
glonţ, hurducându-le casele de chirpici din temelii, fără
să fi oprit vreodată. Evident, nimeni n-a stat să creadă o
iotă din promisiunile preotului „cel nou”, dar undeva în
jur de un an „cursele personale” staţionau deja, pentru
două minute, în „Halta Popii”.
A bătut, pentru asta, sute de drumuri la ministere,
CSP, institute paranaţionale, a făcut memorii şi a stat cu
zilele în anticamerele unor mari demnitari „de partid şi
de stat”. Devenise cunoscut la cele mai înalte niveluri şi
autoritatea morală îi crescuse pe măsură. Intervenţiile
pentru o repartiţie de butelie, de lot pentru casă sau
pentru obţinerea unui loc de muncă pentru tinerii
enoriaşi erau bagatele. Forurile comunale şi judeţene nu-l

prea puteau refuza. Dacă totuşi se întâmpla, în câteva zile
venea cu semnături ministeriale de la Bucureşti. Acum, e
adevărat, niciodată nu era deplasat în solicitări, dar erau
mai tot timpul pe undeva la marginea regulilor sau nu
aveau un precedent clar. Nefiind hapsân (mersese până
acolo, încât, uneori, să oficieze gratis sau să „dea rest”
dacă aprecia că unul îi dă vreo sumă în neconcordanţă cu
puterile lui), deveni adulat de toată suflarea satului. Cam
10-15 ani a ţinut povestea aceasta. După Revoluţie, lumea
se-nrăise ceva de nu-i adevărat. Pe hudiţele glodoase şi
liniştite de altădată apăruseră ca din pământ crâşmele
particulare. Tăriile industriale erau la putere, iar
măgăoaiele îţi luau auzul, cu manele, şi în zi de lucru şi
sărbătoarea. Cu vorbă bună n-a avut nici o şansă
părintele. Rugă apoi şeful de post să facă ceva pentru a le
retrage autorizaţiile măcar bodegilor din vecinătatea
bisericii, pentru că nu-şi mai putea ţine slujba nici cu uşa
şi geamurile închise. Pentru că n-a reuşit, i-a luat de gât
pe „patroni” şi s-a bătut pe bune cu „consumatorii”.
Unuia i-a mutat o falcă, altuia îi fisurase două perechi de
coaste şi uite aşa începuse cu judecăţile prin tribunale.
Mai în vară prinse unul la cosit iarbă în ţintirim şi îi
aplică (laiceşte) un „cap în gură”, de-l lăsă fără dinţi.
Inspecţiile „de sus” curgeau gârlă şi începu să primească
avertismente şi mustrări. Dar atât. Părintele Fotea se
apăra straşnic. Singur, fără avocat, chiar şi în procesele
penale. Sfinţia-sa terminase Dreptul (la fără frecvenţă) şi
ştia bine cum se pune problema. Nu ţi l-ar fi pocnit acum
cu martor pe unul, nici în ruptul capului. În geanta
neagră, din piele, pe care o purta mereu cu el, stăteau
cuminţi, alături de molitvelnic şi patrafir, Codul penal şi
Codul de procedură penală. Numai să-l fi văzut
oţărându-se pe unul ori să-l fi auzit înjurând prin
preajmă-i, că-i făcea încadrarea (juridică) „pe loc”: „Ha,
ha! Io-te ici, la lege: infracţiune!...”, jubila bătând cu
arătătorul în foaia cu textul incriminator. „Te bag la beci,
ca popa, de la trei la şase luni! Şi să ştii că acţiunea se
pune în mişcare la plângerea băiatului (mea – n.n.) pe
care am s-o fac uite-acuşica...”
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jurnal cu scriitori
Iaşul poetic de azi
Dumitru Spătaru – „cămătarul
de semne”

Emanuela ILIE

O schiţă biobibliografică
ce însoţeşte ultimul volum
semnat de Dumitru Spătaru
– Caii ninsorilor (300 de
poeme) (cu o prefaţă de Ioan
Holban), Editura ARTES,
Iaşi, 2009 – confirmă
informaţia oferită de autor
în CV-ul aflat pe mult
aşteptatul site al Filialei Iaşi
a USR: de la debutul
editorial din 1995 şi până în
2009, Dumitru Spătaru a
semnat nu mai puţin de 8
volume de autor: Colocvii,
versuri, Editura ,,Cronica”, Iaşi, 1993; Calul troian,
versuri, Editura,,Cronica”, Iaşi, 1994; Rugă pentru
anotimpurile din noi, versuri, Editura,,Cronica”, Iaşi,
1995; Cel ce ridică piatra, versuri, Editura,,Helicon”,
Timişoara,1995; Ultimul paradis, versuri,
Editura,,Spiru Haret”, Iaşi, 1993; Cămătarii de semne,
versuri, Editura ,,Junimea”, Iaşi, 1993; El, versuri,
Editura ,,Junimea”, Iaşi, 2002; Clondirul cu mastică,
versuri, Editura ,,Opera Magna”, Iaşi , 2004; Buna
Vestire, versuri, Editura,,Opera Magna”, Iaşi, 2008.
Cum nu mă număr printre cunoştinţele autorului, nu
îmi este cunoscut niciunul dintre ele. Abia antologia
Caii ninsorilor mi-a căzut întâmplător în mână, odată
cu alte numeroase cărţi ajunse pe raftul „Poeziei”. Cred
însă că acest ultim op suplineşte cu prisosinţă lipsa
celorlalte, mai vechi şi în orice caz intruvabile, ale
poetului sexagenar, ce ne anunţă într-o notiţă
explicativă că scrie poeme de peste 25 de ani, deşi este
prezent editorial, în Iaşul poetic, abia de 17.
În primul rând, pentru că avem de-a face cu o
selecţie (şi încă nu una prea severă) din întreaga sa
operă lirică, pe care antologatorul (presupun, chiar
Dumitru Spătaru) o divide în patru mari secţiuni.
Prima, Colocvii, este nu doar cea mai extinsă, ci şi cea
mai densă sub raport tematic. Mare parte dintre
poemele incluse aici justifică opinia criticului celui mai
fidel autorului de care ne ocupăm, Ioan Holban: „Altfel
de romanţe pentru mai târziu, cântece de inimă
albastră, (ne)disimulate fabule, tonalităţi lirice care,
unui cititor grăbit, i-ar părea „minore” sau, mai mult,
„facile”; într-un cuvânt, o sensibilitate de tip
minulescian”. Într-adevăr, suficiente sunt exemplele
care dovedesc apetenţa poetului Dumitru Spătaru
pentru rescrierea în maniera celui pe care E. Lovinescu
l-a considerat „adevăratul stegar al mişcării simboliste”
româneşti. Mai mult decât orice altceva, rescrierea
(uneori într-o cheie ludică, relaxată, alteori într-una
apăsat parodică) denotă, fireşte, admiraţia
nedezminţită pentru modelul poetic minulescian
(considerat de autorul multora dintre Colocvii drept
paradigmatic), ceea ce implică mai întâi utilizarea unei
recuzite de împrumut, specifice unei anume vârste a
simbolismului românesc. Astfel se explică preferinţa
pentru teme şi motive precum marea călătorie (corabia,
pelerinul, gara, marea), geografia exotică, misterul,
artificialul, pietrele preţioase, parfumurile rare ş.a.m.d.
Dar şi uşurinţa de invidiat a versificării pe aceste
motive date, notabilă mai ales pentru că poetul se dedă
exclusiv plăcerilor oferite (seulement pour les
connaisseurs!) de prozodia tradiţională, pe care dă nu o
dată dovada că poate să o stăpânească aproape la fel de
bine ca marii predecesori … minori cărora le este
îndatorat, Minulescu, Topârceanu ori Păstorel: „În
noaptea-aceea Luna avea chipul lui Crist,/ un chip pe
care vlaga l-a părăsit de mult;/ stam singur la fereastră
cercând ca să ascult/ cum tresărea cu stele neantul deametist.// În noaptea-aceea cerul, ca Marea
Marmara,/ se răscolea de valuri sosite din abisuri,/ iar
Luna, ca un fruct de grele compromisuri,/ onchipuiam drept capul răpus al lui Marat.// Părea că
sunt cu Luna, pluteam cu ea şi eu/ - ne îndreptam spre
Ţara ce nu ştim a cui e;/ părea că-n depărtări răsare-o
cetăţuie;/ în turnul vechi, acolo, ne-aşteaptă tristul
Zeu,/ să descifrăm în zodii uitatele zidiri/ cu odalisce
tandre, iubite de satiri.” (Nocturnă)
La fel ca şi maestrul căruia îi şi dedică poemul de
mai sus, Dumitru Spătaru cultivă apoi specii
considerate drept minore sau vetuste (romanţa, fabula,
sonetul) şi îşi înmoaie penelul în cernelurile temelor
poetice consacrate: nostalgia copilăriei (Matricea
copilăriei), temporalitatea umană şi cea cosmică (Numai
prezent), raportul viaţă – moarte (Înţelepciune). Două
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sunt totuşi temele predilecte ale Colocviilor sale: iubirea
şi relaţia om – divinitate. Erotica lui Dumitru Spătaru
are, în esenţă, o gravitate nepervertită nici când
sonurile ei par mai degrabă ludice (aşa cum se
întâmplă, spre exemplu, în Hetaira) şi se traduce în
efuziuni extatice amintind, cel mai adesea, de Ultimele,
splendide, sonete închipuite ale lui Shakespeare în
traducere imaginară de V. Voiculescu. „Sămânţa
eternităţii” pe care o cântă Voiculescu este sădită, spre
exemplu, în cuplul de îndrăgostiţi din Să ispitim
povestea întâilor auguri, în care se celebrează un tip de
eros spiritualizat cu sursă livrescă perfect
recognoscibilă: „Ţi-am pus pecetea nunţii pe inelarul
drept;/ te căutam de-o viaţă, te căutam mereu,/ erai
sortită mie cum ţie îţi sunt eu/ - de azi eşti lângă mine,
azi, încă te aştept…// Te-aştept să-ţi sfâşii voalul
misterelor de ieri/ când încă nu erai decât închipuire:/
ridică-l de pe ochii ce nu au amintire/ - un duh păgân
vor naşte ascunsele-ţi averi.// Dă-mi mâna să pornim
prin crânguri, prin păduri,/ să rătăcim un veac ştiutele
cărări!/ Pluti-vom pescăruşi spre-albastre depărtări/
să ispitim povestea întâilor auguri./ închisă va fi calea
întoarcerii spre cer,/ s-o clătina trecutul de patos
efemer”. Cealaltă mare temă a poeziei lui Dumitru
Spătaru, cea religioasă, se raportează şi ea la retorica
uzuală a acestui tip de text: iconografia este cea
convenţională, atmosfera cea specifică, iar
ceremonialul apropierii de divinitate are treptele şi
miza aşteptate (Cum depărtările gândurilor dor, Cântarea
Cântărilor, Doamne, lumina mea, Nevrednic sunt, Doamne,
de Tine). Fiorul trăirii este însă autentic, iar lirismul
capătă adesea străluciri îmbietoare, ca în această Rugă
unde inplozia de candoare şi ludic (deloc gratuit,
dimpotrivă!) echilibrează încărcătura de solemnitate
inerentă acestui tip de comunicare poetică: „Dulce
Domn/ copil din somn/ gând deschis,/ copil din vis,/
gând curat,/ copil de-mpărat,/ pe tron de aur,/ pe
frunte cu laur;/ rugă stelară,/ la pragul de seară,/ de
mamă, de tată,/ de ochii de fată,/ de ziua de mâine,/
de abur de pâine,/ de stropul de soare,/ de-alin şi
iertare…”
A doua mare secţiune de poeme, Stanţe, deturnează
spectaculos semnul major al liricii lui Dumitru Spătaru,
înspre faţa mai puţin serioasă, mai critică, dar şi mai
autentic umană, a realităţii sale interioare. Poemele
(care nu respectă convenţia stanţei, fiind alcătuite de
regulă dintr-o strofă de 14 versuri sau două catrene
plus o sextină, supuse totuşi normei rimei) sunt
ocazionale şi surprind latura ironică, dar
comprehensivă a autorului acestui gen de „şarje” în
fond afectuoase. Idilă tomnatică este un exemplu
emblematic în acest sens, dar şi pentru că surprinde
maniera specifică de lucru a lui Dumitru Spătaru:
scriitorul obţine acum cel mai potrivit material
amestecând în pasta câte unui episod cotidian (ce nu îi
poate stârni decât reacţii hazlii şi repede trecătoare)
neostoita sa pasiune culturală: în acest caz particular,
debutul textual invocă direct un vers celebru dintr-o
romanţă cântată cu foc inimitabil de Nicolae Niţescu –
în treacăt fie spus, puţini ştiu că textul, numit Intimă, îi
aparţine finului umorist Cincinat Pavelescu, pe care cu
siguranţă Dumitru Spătaru l-a citit. Sentimentalismul
ieftin pe care l-ar induce textul-sursă este însă repede
substituit de o ironie cu dublă ţintă, dacă luăm în calcul
şi finalul: „<<Îţi mai aduci aminte, doamnă>>,/ Când
ne plimbam la braţ pe-alei/ cum mirosea a mititei/ şi-a
must neînţărcat şi-a toamnă?/ Şoptindu-ţi vorbe
descântate/ te conducem spre un loc de taină/ - tu-mi
relatai despre o haină/ ce-o cumpăraseşi ieri, în
rate…/ Pe-o bancă, mână-n mân-am stat,/ era – ţii
minte? – pe-nserat:/ de la ciorap fugind un fir,/ ai dat
un ţipăt, m-ai împins/ şi-astfel amorul mi s-a stins/ ca
un păcat sub patrafir.”
Următorul ciclu, Calul troian, se naşte din aceeaşi
sensibilitate anacronică a lui Dumitru Spătaru, a cărei
sursă de admiraţie este de data aceasta imaginarul
Antichităţii; peste admiraţia care este, cum bine
observa Gaston Bachelard, „o formă primară şi ardentă
a cunoaşterii” lirice, se adaugă, aici, când o pojghiţă
subţire, când un strat gros de ironie specifică, inclusiv
livrescă. Sursa poetică este preluată direct din istoria
sau cărţile esenţiale ale culturii greco-latine (în special
Iliada, Odiseea, Metamorfozele), de unde se împrumută
simboluri, scheme narative şi figuri mitice de eroi sau
zei: Geloasa Hera, Eros, Calul troian, Pristavul Hermes,
Călcâiul lui Achilles, Thalia, Melpomene, Muncile lui
Heracles etc. etc. Textele se încheie, de regulă, într-un
distih cu cheie moralizatoare sau o poantă ce
prelucrează construcţii apoftegmatice bine cunoscute.
Iată, bunăoară, sfârşitul Potopului: „Când groapa altuia
o sapi de zor,/ să pieri în ea, nu-i lucru-ntâmplător”.
Sau morala poveştii de dragoste dintre Philemon şi
Baucis: „Averea doar iubirea să ne fie/ - nimic nu luăm
cu noi în veşnicie”.
Din acelaşi filon umoristic se hrănesc, şi încă mult
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mai evident, ultimele două secţiuni ale Colocviilor…
Două lozuri conţine „Altfel de fabule”, ne avertizează
de la început autorul unor texte inspirate, ce conţin
suficiente asociaţii surprinzătoare, construcţii de o
ironie subţire, dar se remarcă şi printr-o anume
ingenuitate bine conservată. Titlurile, redundante,
clarifică ab initio tema şi/sau morala istoriilor animate
de personaje binecunoscute din regnul animal ori
insignifiante reprezentante ale realităţii obiectuale –
greierele şi furnica, ursul şi vulpea, cocoşul şi găina,
lupul şi oaia, fotoliul şi scaunul: Cântăreţul urecheat
(sau: cântăreţ nu poţi să fii/ doar de ai urechi zglobii!);
Apărătorul găinilor (sau: hoţul când ajunge paznic/ din
păziţi îşi face praznic!) etc. În fine, Na-ţi-o frântă că ţi-am
dres-o este subintitulată „Parodii amicale”. Acest din
urmă element peritextual este un indice exact al
modalităţii scripturale alese aici de Dumitru Spătaru;
mă întreb, însă, dacă acesta l-a şi exonerat în faţa unora
dintre „amicii” parodiaţi în ultima secţiune a cărţii,
care nu cred că i-au primit fără să crâcnească reverenţa
auctorială. În orice caz, genul parodic pe care îl cultivă
de o vreme autorul Clondirului de mastică (prima?) îi
şade foarte bine. Pentru că acest gen poetic (pe care
numai ignoranţii l-ar mai putea astăzi considera minor)
solicită de la parodist nu atât o uşurinţă a versificării
pe tipare date – uşurinţă care nu e decât aparentă, din
moment ce, singur, talentul nativ nu o poate produce,
în lipsa unui exerciţiu îndelungat – cât o inteligenţă
ascuţită, pliată pe o empatie nu numai literară. Cum
am mai afirmat şi cu alte prilejuri, parodia nu este doar
o simplă rescriere a modelului parodiat (rescriere, ea
însăşi, foarte dificilă), ci şi o meditaţie asupra felului în
care autorul vizat vede şi gândeşte lumea. Pretextul
parodiilor semnate de Dumitru Spătaru este, natural,
fie livresc, fie biografic: Promisa călătorie „spre fericitul
nicăieri” a lui Daniel Corbu, frustrările trăite În trenul
de Bârlad de Vasilian Doboş (vegheat îndeaproape de
„Ulmu şi Boroda/ ce beau whisky îndoit cu soda”), o
meditaţie despre Ultimul ban a lui Ioan Hurjui, o erotică
ceremonioasă marca Cezar Ivănescu, având drept ţintă,
în parodia rezultată, Părul cel mai lung din lume, un
autoportret narcisiac, Ca-ntr-o oglindă, al Indirei
Spătaru etc. Plecând însă de la un astfel de pretext,
Dumitru Spătaru chiar reuşeşte, în cele mai reuşite
dintre „amicalele” care încheie Caii ninsorilor, să
„vadă” lumea în maniera autorilor vizaţi. Iată un Pastel
lasciv în care, pe scurte secvenţe, pare că oftează (sigur,
parodic) precum Valentin Talpalaru, un poet pe care,
nu mă îndoiesc, îl apreciază: „Fătase luna licurici/ în
apa limpede-a fântânii,/ prin tufe greieri ţes arnici,/ pe
când la stână latră câinii…/ Doar eu, ca fugărit de
bici,/ mai bântui sub lumina lunii/ - te-aş fi dorit să fii
aici,/ să-ţi pipăi pe sub bluză sânii;/ dar, singur sunt
şi-n ritm lasciv/ bat câmpii, precum un beţiv/ colindă
crâşmele de-a rândul…/ E-un ceas târziu în noaptea
clară,/ tu n-ai venit, ah! domnişoară,/ iar eu mă
amăgesc cu gândul…” În alte numeroase cazuri,
penelul parodic nu lasă, ca aici, impresia că este
afectuos ori empatic, devenind, dimpotrivă, vitriolant.
Rezultatul laboriosului proces parodic devine astfel o
eboşă de portret prea puţin amical, dacă nu caricat de-a
binelea. Autodeclaratul „cămătar de semne” nu iartă
viciile prea puţin literare ale confraţilor întru poezie,
fixându-le o dobândă nu întotdeauna mică pentru
laşitate, egoism, ipocrizie, pasiunea neostoită pentru
talanţi, nuri sau aburi etilici. Iaşul poetic de azi se poate
de bună seamă recunoaşte, cu luminile şi mai ales
umbrele lui, în dulcile-amărui poetizări secunde ale lui
Dumitru Spătaru…
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jurnal cu scriitori
Deliciile anticarului şi
lepra zidurilor

Theodor CODREANU

Dicţionarul general al literaturii române, principală sursă
de documentare în materie de literatură pentru
următoarele decenii, îl clasifică pe Emilian Marcu printre
„tradiţionalişti”, în ciuda intenţiei „de inovare a
limbajului”. Poetul ar fi tradiţionalist prin tematică, prin
apelul la sursele mitologiei româneşti şi prin doza de
„misticism gândirist”. De asemenea, prin preferinţa pentru
poezia cu formă fixă. Toate acestea sunt simple etichete
izvorâte din „complexele de cultură” ale autorilor, care
complexe duc, de regulă, la deformări de recepţie istoricoliterară, cum se întâmplă în Istoria critică a literaturii române
a lui Nicolae Manolescu, unde numeroase valori
contemporane sunt ocultate sau marginalizate pe criterii
de asemenea factură, deşi ilustrul critic jură că singurul
reper al „listei canonice” este cel al valorii estetice. În
definitiv, nu există valori durabile care să nu se sprijine pe
diverse aspecte ale tradiţiei. Exemplele sunt la tot pasul.
Ermetismul canonic barbian se fundează pe oda pindarică,
pe folclor, pe Anton Pann etc., ducând la perfecţiune
formele clasice, aidoma lui Eminescu, lăsând, totodată,
impresia unui inovator radical în modernitate. In acelaşi
timp, el a respins modernismul lovinescian, arătând că era
conştient de propria transmodernitate, deşi conceptul nu se
ivise încă, Ion Barbu preferându-l pe cel de infrarealism.
Includerea lui Emilian Marcu în „tradiţionalism”,
valabilă, aparent, pentru poezie, trebuie corectată citindu-i
proza şi recitindu-i poezia, cel puţin în sensul că tradiţia
este şi în cazul său productivă, nerezumându-se la pitoresc
şi la o anume patriarhalitate sămănătoristă. Din contră,
viziunea lui asupra satului este antisămănătoristă, sub
semnul unei apocalipse şi al unui tragism care ameninţă şi
civilizaţia urbană. (Vezi Muzeu de sate, Editura Junimea,
Iaşi, 2001). Din „urbană”, această civilizaţie, care a făcut
mândria Occidentului, tinde să devină „suburbană”, încât
„muzeul de sate” românesc se răsfrânge, contrapunctic, în
ceea ce Emilian Marcu va numi suburbie. Iată o punte
seducătoare între poezia şi proza lui Emilian Marcu,
derulabilă la nivelul imaginarului poetic. Această
transbordare a imaginarului de la poezie la proză nu este
recentă, cum ar părea la prima vedere, fiindcă întâiul său
„roman”, Iadul de lux, datează din anii 1976-1978, chiar
dacă apariţia editorială se produce abia în 2004, la Editura
Juminea. Sintagma oximoronică „iadul de lux” mi se pare
caracterizatoare pentru întreaga proză a lui Emilian Marcu
şi în ea se ascunde imensa ironie din adâncurile suburbiei
măcinate lent şi ireversibil de lepra pietrei.
„Romanul” Suburbii municipale cuprinde patru volume:
Suburbii municipale, I (2005), Suburbii municipale, II,
Mormântul călugărului ioanit (2007), Suburbii municipale, III,
Aducerea cenuşii la Templu (2009), toate trei la Editura
Augusta din Timişoara, Suburbii municipale, IV, Ultima cină
a Palatinului, Editura Pim, Iaşi 2010. Am pus numele
speciei între ghilimele deoarece Suburbiile municipale nu
este, propriu-zis, un roman. Aceasta ar fi prima abatere de
la „tradiţie”, încât „tradiţionalismul” proclamat al lui
Emilian Marcu nu se confirmă. Intrus în sânul generaţiei
sale, care ar trebui să fie cea a postmoderniştilor optzecişti,
Emilian Marcu îşi „radicalizează”, paradoxal, discursul,
fără a parodia tradiţia, accedând mai degrabă într-un ethos
transdisciplinar, formula sa fiind aceea pe care Constantin
Virgil Negoiţă a numit-o postmodernism premodern.
Mărturia autorului că a scris, mai curând, un „antiroman”
se susţine prin lipsa epicului, deşi el rezultă dintr-o anume
fatalitate a destinului fiinţei suburbiale care alunecă încet
şi ireversibil către o apocalipsă cu straie sărbătoreşti, în
culori baroce, sfârşind sau salvându-se în delicii estetice.
De aici şi structura izbitor oximoronică a prozei lui
Emilian Marcu, fără ca autorul să recurgă numaidecât la
această figură de stil.
Lipsa epicului şi gustul enorm pentru metaforă,
observa Al. Dobrescu în postfaţa la volumul al II-lea, face
dificilă lectura romanului. Asta până când cititorul găseşte
cheia imaginarului, contaminat, observam, în altă parte, de
gustul comparaţiei şi al metaforei pe care l-am întâlnit cu
asupra de măsură în proza lui Fănuş Neagu. Textura lui
Emilian Marcu abundă în imagini concrescute din
metafore plasticizante. „Trunchiul de fum” al Evei
barbiene se conturează, senzual şi rafinat, în cel al
Hristinei-fecioara, zămislitoare de lumină, când e
contemplată de Oswald Zaur Austriacul, bunăoară, sau de
elevul visător de la Şcoala de Arte şi Meserii „Fichtt”:
„Trupul ei ca de fosfor, luminând până hăt departe, în
sufletul lui, o barcă de lumină pe apele cerului înstelat i se
arăta printre ostreţe şi mâna lui caută să-i mângâie acea
formă hieratică, acea lumină uşor curgătoare ca o piele
subţire de fluture lasciv şi morocănos, ce se învelea cu
pânză subţire de maclafan verzui şi plutea peste grădina
raiului, acolo unde plutea şi trupul ei, înflorind şi
trimiţând spre acel elev o lumină argintie, ca de lună
plină”. (p. 14). Trupul Hristinei-fecioara pare a fi şi măsura
estetică a constructorilor suburbiilor, meşteri „alchimişti”
şi „astrologi” care urmează planurile Primarului:
„Pietrarii, meşterii cei mai hârşiţi în tot felul de căutări,
buni cititori în semne, în stele şi în pietre ciudate, cu
muchiile aspre, diforme, cu pieliţa pielii solzoase, de ai fi
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zis că sunt adevăraţi astrologi, se luau după umbra ei,
umbra Hristinei-fecioara, şi alunecau, departe în noapte,
până descopereau cuibul pietrelor. Îl cercetau în amănunt,
cu o bucurie pe care abia şi-o puteau stăpâni, o bucurie a
visului împlinit şi ridicau, sub clar de lună, fiecare piatră
bine finisată şi mângâiată cu podul palmei, fibră cu fibră,
un adevărat ritual mistic, un ritual al supunerii, ca într-o
religie demult apusă, că deasupra cuibului, piatra aceea
fulgerată devenea lucioasă şi transparentă (curioşii priveau
cu emoţie ca printr-un ochean, priveau prin ea viaţa secretă a
Primarului), de la flacăra fulgerului”. (pp. 16-17).
Suburbia este, desigur, margine, zonă de maximă
transparenţă între ficţiune şi realitate, prin care „curioşii”
par a citi viaţa secretă a Primarului, care doreşte ca tocmai
în margine de existenţă să ridice „Construcţie temeinică,
fără de moarte” „din piatră şi pământ alb de biserici,
pământ sfinţit acolo de Călugărul Beniamin, pământ alb
cărat, zi şi noapte, chiar şi pe tălpile saboţilor din lemn de
jugastru, de ucenici şi calfe, când veneau de la truda de
peste zi, în colibele lor de la poalele dealului” (p. 17).
„Oraşul cel nou”, suburbial, „de colibe”, urmează a fi
construit, „sub comanda fermă a lui Oswald Zaur
Austriacul”, „sub dealul proaspăt ridicat”, după planuri
minuţioase, concepute „în nopţile cu lună plină sau în
zilele lungi de vară”, citite „pe îndelete, şi puse, bucăţică
cu bucăţică, în practică”, toate acestea „sub atenta
îndrumare (ce-i drept de la distanţă) a Marelui Maestru”
(p. 7). Cititorului i se lasă impresia unor imense pregătiri
sofisticate, oculte, după ceremoniale esoterice, într-un
amestec halucinant de credinţe, religii şi experienţe
alchimice şi astrologice. Este, dacă vreţi, a doua lovitură pe
care autorul o dă propriului „tradiţionalism” religios, încât
inserţia de „misticism gândirist” nu se mai verifică precum
într-o parte a poeziei. Din acest punct de vedere, Emilian
Marcu apare ca un ciudat „eretic”, cum am remarcat şi
altădată. Însă ar fi o vădită greşeală de lectură să
hermeneutizezi în spaţiul teologic, când referinţa centrală
este imaginarul poetic baroc, amestec de medieval şi de
modernitate, sugerat, altminteri, şi de ilustraţiile care
străbat toate cele patru volume.
În mişcarea neostoită a ridicării suburbiei, sunt
angrenate zeci de personaje, între care mai amintim pe
Zoroastro, Palatinul, Bătrânul Anticar, Sava Gotul, surorile
Caraculacu (unul dintre puţinele nume de provenienţă
locală), Călugărul Beniamin, Coloniu Apostatul, „gemenii”
Batofix şi Danauto, Comisiona, posesor al unei lunete
magice, Prima Doamnă, Montezuma Munteverdi zis şi
Mareşalul, Mavrocosta ş.a. Contrastul oximoronic între
maiestatea onomastică şi realitatea suburbială este dat,
bunăoară, de amănunte precum acela că Montezuma
Munteverdi zis şi Mareşalul călătoreşte în suburbii cu
R.A.T.A., vehicul ordinar de pe vremea comunismului.
„Problematica” pusă pe tapet în acest ultim volum
este, de fapt, aceea prezentă în toate celelalte părţi ale
tetralogiei. Ţinta finală este ultima cină a Palatinului, pentru
care se fac toate construcţiile, toate planurile secrete,
minuţioase, poruncite de Primar. O nouă „cină de taină”,
care ascunde sub faldurile ceremoniei cancerul zidurilor
suburbiale, al lumii în care trăim. Cele o sută de turnuri cu
o sută de clopote sunt puse în balanţă cu cele cincizeci de
curve din focul pregătirilor. Prin geamul prăfuit al ratei,
lumea se vede altfel decât prin luneta magică: „Privea
Montezuma Munteverdi zis Mareşalul oraşul prin ochiul
ferestrei mereu nespălate, dintr-o sticlă mai mult cenuşie,
al geamurilor autobuzului ce icnea din toate încheieturile
de ai fi zis că-i gata să-şi dea duhul, să-i lase pe călători în
voia sorţii tocmai acolo la capătul oraşului, plin de gropi
duhnitoare, de pisici jigărite şi de câini lihniţi de foame;
liotă pregătită ca în orice clipă să muşte-n dezordine
asemenea unei armate fugind de pe lina frontului, aşa cum
fugisem şi noi atunci când se rupsese frontul, adică, „s-au
întors armele”, cum spuneau comandanţii noştri, şi apoi o
tuliseră şi ei, care încotro, iepureşte, pe câmpurile arse de
soare”. (pp. 47-48).
Invocam altădată definiţia poeziei dată de Eminescu:
strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea. Aceasta este şi
lumea ficţiunii lui Emilian Marcu. Scriitorul merge,
instinctiv sau nu, pe urmele concertului din muzică de Bach
al Hortensiei Papadat-Bengescu, unde, pe fondul unei
aristocraţii în surpare, se pregăteşte un fastuos concert,
care vizează nu atât talentul pianistului, cât snobismul
orgolios al mondenităţii. Ca şi acolo, în tetralogia lui
Emilian Marcu străbate o cursă interminabilă de pregătiri
briliante, fără ca ultima cină a Palatinului să-şi afle
finalizarea propriu-zisă. Traseul se repetă în fiecare volum.
Constantin Dram, care prefaţează volumul al II-lea,
observă foarte bine: „De altfel, ultimele secvenţe cuprind
aducerea cenuşii la Templu, într-un amplu ceremonial
bizar şi complex, în noaptea de Sânziene; pregătirea
acestui ceremonial ocupă mare parte din macronaraţiunea
romanului, de altfel”. Constanţa mitic-religioasă a nopţii de
Sânziene, de rezonanţă sadoveniană şi eliadescă, este
aceeaşi şi-n cazul ultimei cine a Palatinului. În cel din
urmă volum, atmosfera e augmentată de cornul
abundenţei culinare, reflexe, în altă cheie stilistică, a
voracităţii rabelaisiene şi crengiene, cu bogată prezenţă,
altminteri, în literatura română, de la Ţiganiada lui Ion
Budai-Deleanu până la romanul lui George Bălăiţă, Lumea
în două zile. Deliciile culinare par a fi stimulentul central al
imaginarului, Emilian Marcu realizând memorabile
descrieri: „Canafurile atârnau ca nişte lilieci ai disperării
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pe marginea mesei, clătinându-se încet când treceau prin
preajmă călugării cu tăvile de bucate parcă pentru a aduna
acolo mirosurile speciale şi sofisticate./ Mrene din
strâmtoarea Siciliei, mrene grase, mari şi cu burţile
plesnind de icre coapte, stridii răsfrânte pe tăvi ca nişte
gulere de la cămaşa de mire, din Maiendros, buze late şi
grase de crap, cu mustăţile încă la vedere, din Skiathos,
scoici viu colorate, cu valvele abia deschise, aduse din
Paloris şi mai ales din Methymna şi din Abydos, temeinic
ornate cu peştişori, şi ei de diverse culori, fuziformi, ca
nişte andrele, din Lipara, aşteptau pofticioasele guri. Ştiuci
attice, care după ce erau preparate păreau a se zbate şi
scrumbii de Daphne pe pat de mirodenii, tronând regeşte,
în tăvi lungi, bandajate în sosuri aspre, albe şi roşii,
producând parcă sfioasă durere ochilor doritori de
asemenea provocare. (…) Aroamele îmblânzite de boabe
de piper alb, negru şi roşu, firişoare de cuişoare şi praf de
scorţişoară, îmbrăcate în frunză de mentă şi de busuioc
încă verde, se preumblau prin toate cotloanele ca o
domnişoară la primul ei dans, cu timiditate dar şi cu
nerăbdare. Homarii burduhoşi, mustăcioşi şi buimaci se
adăpau, pe furiş, din acele sosuri, prelungindu-şi, special,
vioiciunea molatecă, să-i momească pe invitaţi”. (IV, pp.
284-286). Splendorile acestea continuă pe alte pagini
pentru preparatele din carne, pentru legume şi băuturi.
Cu siguranţă, structura primă antropologică a
imaginarului lui Emilian Marcu nu este nici vizuală, nici
auditivă, fiindcă aceste tipuri fundamentale ale percepţiei
lumii sunt absorbite, cu o rară lăcomie, de simţul gustului.
Am putea vorbi de metafora gustativă, ca şi în cazul lui
Fănuş Neagu. Sursa inepuizabilă a deliciilor imaginarului,
în toată puritatea gratuităţii estetice, remarcată de Al.
Dobrescu. Cu toate acestea, „gratuitatea” aruncă şi o
umbră de cutremur şi de nelinişte, fiindcă în adâncuri dăm
peste „ţărâna cea grea”. Splendorile megalomanice ale
Primarului ascund mizeria şi boala. Liturghia din noaptea
de Sânziene este neagră: „Din când în când câte un ţipăt
uşor se auzea prin suburbii, un ţipăt de durere scos de
prăbuşirea pieilor de pe peretele zidurilor. Boala aceea îşi
făcea tot mai mult simţită prezenţa prin aceste ţipete de
disperare”. (p. 252). Primarul însuşi este „prizonier al
nesiguranţei”: „I se păru că aude, pentru o clipă cum se
răstoarnă prin suburbii planurile sale despre ultima cină a
palatinului şi avu frisoane puternice pe spate ca nişte
lovituri de bici în timpul operaţiei pe care Mavrocosta o
săvârşise cu atâta măiestrie şi delicateţe sub aparenta
supraveghere a Primei Doamne care, nerăbdătoare, bătea
cu lingura de lemn de abanos în tigaia de argint, încinsă
până se înroşise, în care urma să prepare cenuşa sacră,
cenuşă pe care trebuia să o ascundă în cruciuliţa de lemn
de la gâtul Primarului”. (p. 279).
Arhitectura acestei construcţii tetralogice este iarăşi o
deviere de la tradiţionalism, căci, în esenţă, ne aflăm în faţa
unui metaroman. Operă mascat livrescă, înfăşurată de
tainiţele Anticarului Bătrân. Nici Montezuma Munteverdi
zis Mareşalul, nici Călugărul Beniamin, nici Marele
Maestru, nici Zoroastro şi nici Primarul chiar nu sunt
stăpânitorii suburbiei. Marele Arhitect nu-i altul decât
Anticarul Bătrân: „Totul era ca o mlaştină a uitării totale,
ca un fel de clopot nins aşezat aşa într-o doară peste fişele
în devălmăşie pe care Bătrânul Anticar încerca să le
ordoneze, acolo în sala Armelor, adunând cu penseta,
fiecare foiţă risipită, fiecare literă după ce trecuse peste
rosturile pardoselii cu măturica din păr de cămilă”. (p.
276). Anticarul Bătrân, alter ego al autorului, este
măsluitorul răbdător al suburbiilor de cuvinte. Nu
întâmplător Anticarul Bătrân este apariţia dintâi încă din
primul volum. Cartea debutează astfel: „În acea zi ploioasă
de toamnă, sau de primăvară, căci era octombrie spre
sfârşit sau noiembrie spre început, dacă nu martie pe la
mijloc (aici relatarea Bătrânului Anticar suferă de o groaznică
inconsecvenţă, pierzându-şi din când în când chiar logica,
pentru că memoria lui devenise asemenea caşcavalului la modă
mult mai târziu în urbe, cu suficient de multe găuri
nefolositoare), municipalitatea oraşului, însuşi Primul om al
ei – Primarul, veni în dugheana scundă, igrasioasă, cu
pereţii burduşiţi de rafturi după care pete mari de mucegai
se arătau; unde ca să poţi pătrunde trebuia să cobori
câteva trepte, să te cocoşezi, încovoindu-te de spate, ca
într-o continuă şi fără noimă plecăciune; să te transpui fără
de voie într-un limax al timpului, să-ţi rupi coastele la care
cântă îngerii când treci pragul în infern, să te însoţească
această muzică diafană şi acolo în tainiţele pământului că
doar aşa ţi-ar fi suferinţa mai suportabilă în eternitatea ei.
Chiar Primarul veni să-i aducă Ordinul: – scris citeţ –
pentru aceasta, Primul Administrator al urbei (Bătrânul
Anticar accentua întotdeauna cuvântul primul) aduse
dintr-o urbe vecină, cu care erau în relaţii cordiale şi de
bună vecinătate un gravor-pictor să încâlcească lucrurile
cu «arta lui», să treacă pe curat Ordinul”.
Romanul este trecerea „pe curat” de către scriptor
(Bătrânul Anticar) a Ordinului şi a planurilor aflate în
devălmăşie, după o logică a caşcavalului, care este opera lui
exclusivă, chiar dacă alţii se iluzionează că este a lor. Iar
„caşcavalul” despre care face vorbire vocea auctorială, este
unul la modă (postmodernist, desigur). Această structură
mozaicată, fractală, face dificultatea lecturii până când
cititorul dă de capătul firului care duce în labirint. Mă
întreb, cu mult temei, dacă nu cumva Suburbii municipale
este o subtilă parodiere a metaromanului postmodernist.
De aici, ar putea începe o nouă lectură şi o altă exegeză.

Băiatul şi lupul
Simion BOGDĂNESCU
Magului Dac Mihail Sadoveanu,
pentru magicul „Ochi de urs”.
Nu se luminase bine de ziuă, cînd Ştefan Vîlcu sări din pat
şi începu iute să se îmbrace ca să plece la stînă. Cotrobăia prin
chiler ca să-şi pună cele de nevoinţă în traistă şi nevastă-sa,
Mădălina, se dădu la spatele lui, rugîndu-l cu glas înceţoşat:
– Trezeşte băiatul! Ia-l şi pe Mirel cu tine la stînă că iar mă
plînge toată ziua că ai plecat şi nu l-ai luat să zburde pe lîngă
miei pe imaş sub streaşina pădurii şi să mănînce urdă şi caş
dulce... Acuş împlineşte şapte anişori şi, gata cu umblatul pe
dealuri, se va duce la şcoală şi n-o să mai poată umbla
creanga, după voia lui.
– Şi cine-l aduce înapoi acasă? Are el astîmpăr să mă
urmeze pe unde-am să port eu oile? Dar dacă zici tu ca să-l
iau, du-te de-l scoală şi ajută-l să se înţolească mai repejor. Ca
să nu-l ciuruiască purecii, am să-l culc singur alături de
strungă şi de ţarcul mioarelor, în coliba de paie burduşită cu
frunze de brustur şi cu pelin.
Mirel însă era deja în capul oaselor, îşi trăsese pantalonaşii
de doc şi tricoul verde şi-şi încălţase tenişii cam purtaţi, mînjiţi
de noroi:
– Sînt echipat, tătuţă, apăru el în prag!
– Te pomeneşti că n-ai dormit toată noaptea numai ca să
mă pîndeşti cînd plec şi să nu te las acasă în ogradă! Mare
şmecher mai eşti! Hai!
Femeia, mulţumită că n-a ieşit cu scandal şi cu plînsete, i-a
urmat pînă la poartă. Soarele încă nu încolţise din deal.
– Vezi să nu te rătăceşti prin pădure, Mirele, că te mănîncă
lupul, ascultă-l pe tat-tu. Dacă nu, altădată nu mai pupi tu
urdă şi caş dulce... Şi nici eu n-am să mai pun vorbă bună pe
lîngă el ca să te ia...
– Ei, na, se zbîrli copilandrul, ţinînd subsuoară toiegelul
alb, lucrat dintr-o rădăcină de corn, pe care părintele i-l
adusese din gîtul pădurii ce se numea Belitul Lupului (fiindcă
acolo, spuneau bătrînii, oamenii din sat prinseseră în laţ un
lup şi, după ce l-au lovit cu ciomegele în cap, l-au jupuit de
piele pe loc). Ei, na, păi de ce am toiegelul cu mine. Şi mi-am
pus şi briceagul în buzunar şi, uite, şi toporişca la brîu...
Văzîndu-l aşa înarmat, tătuţa şi mămuţa o deteră pe rîs:
– N-ai tu forţă să te lupţi cu lupul. Eşti un laudă-mă gură.
Dacă te-ai afla faţă-n faţă cu fiara, de frică ai să faci pe tine.
Ţine-te mai bine pe lîngă oi şi pe lîngă cîini. Şi vino sănătos
înapoi, zise mă-sa, că n-am chef după aia să te duc pe la babe,
şi să te descînte de sperietură! Mergeţi în pace!
*
De cum depăşiră la creastă gura satului, spre sud
orizontul se deschise larg în bătaia razelor aurite pulverizate
spre cenuşiu. Se vedea pînă hăt departe valea curgînd între
dealuri înţesate cu porumbişti, cu grîie şi salcîmării. Iar mai pe
stînga, un pisc triunghiular însufleţea în văzduh o imensă
pădure de stejari şi jugaştri, de tei şi cireşi văratici. Tocmai
dincolo de această branişte tainică, la depărtare de vreo şase
kilometri, se ascundea, ca într-o uriaşă lingură de lemn, stîna:
– Avem cale lungă pînă la popas, Mirele! Ce zici, or să te
ţină picioarele? grăi tatăl.
– Merg pas la pas cu tine, tată. Am antrenament. Păi nu joc
fotbal cu băieţii, sîmbăta şi duminica, pe izlaz? Şi acolo ne mai
dăm şi pe la cotoaie, şi tot nu mă prinde oboseala.
– Să fie cum spui tu. Să nu mi te smiorcăi, la noapte, să fiu
nevoit să-ţi frec pulpele cu zer... Ţine-te mai aproape... Nen-tu
Horică sigur e nerăbdător să-l înlocuim, că i s-a terminat
rîndul.
La Poarta Ţărnii cotiră şi se îndemnară pe-un drumeag ale
cărui margini păreau ţesute în covor de troscot verde. Cu vreo
cîteva zile în urmă, plouase şi se iviseră acum pîlcuri de
ciuperci cu pălării albe strălucitoare ca oglinzile:
– Mireluş, îl dezmierdă tătuca, să ne dăm după ele şi să
culegem, ca să avem ce frige diseară pe cărbuni. Adunară aşa
din cele mai proaspete şi mai lucioase şi mai cărnoase, şi
înaintară la deal înspre codru. Marginile lui erau înflorite de
măceşi şi albinele zumzăiau de zor, lăcustele şi cosaşii
forfecau, ţîrîiau şi săreau, şopîrle verzi-albastre alergau în
sinusoide, turturele şi mierle, cintezoi şi auşei fermecau aerul
şi ramurile îngroşate ale vechilor stejari. În iarba înaltă şi pe la
umbră creşteau în neclintire piciorul-cocoşului, umbraiepurelui, coada-şoricelului, coada-lupului şi ici-colo în cîte o
poieniţă făceau salbe şi inele şi cercei sumedenii de fluturi
albi, galbeni, albaştri, punctaţi uneori cu negru, de parcă îi
atrăgea necunoscutul în misterioase tunele.
O cumătră le tăie calea. Dintr-un tufiş izbucni un şoldan,
pe-o cracă se cocea la soare cureaua lungă a unui şarpe leneş.
– Măi băiete, în codru e frumos, dar periculos. Primejdia-i
mare cînd pleci de unul singur şi te rătăceşti... Şi dacă se
întîmplă una ca asta, te uiţi la rădăcina copacilor, şi acolo
unde găseşti muşchiul verde să ştii că acolo-i nordul şi te poţi
orienta în sensul opus către sud. Asta să ţii minte de pe acum
pentru toată viaţa.
– Şi cum s-au pierdut de la noi din sat copii în pădure? îl
întrebă fiu-său, mergînd cu fruntea-n pămînt, că-ncepuse să-l
bată soarele-n cap şi să transpire uşor.
– De la noi nu, dar îmi povestea bunicul, că s-a rătăcit unul
din sat de la Ghicani. Că zicea că l-au trimis în codru ca să
caute un viţel şi dus a fost. L-au căutat toată vara şi nu l-au
mai găsit. Poate că l-o-nghiţit balaurul sau l-o fi mîncat lupul,
de nu i-au mai dat de urmă.
Inima băiatului se porni să zvîcnească prinsă ca de
păianjenul fricii.
Pulsul înfiorat de cuvintele tatălui pocnea în micuţa
jugulară de la gît.
– Şi nu are nimeni ce să le facă? Nu-i poate omorî nimeni?
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sertarul cu manuscrise
– Pot numai cei care au armă!
– Şi tu de ce nu ai?
– Am avut, dar mi-a confiscat-o statul. Am predat-o la
primărie, că altfel mă arestau miliţienii şi intram la puşcărie.
– Atunci miliţienii şi cu statul ţin cu lupii şi cu balaurii, nu
ţin cu băieţii!
– Cam aşa, măi băiete! i-o întoarse Ştefan Vîlcu. Da' am
mai auzit de-un caz. Un copil din satul de peste deal ajunsesen hotarul comunei vecine şi i-au ieşit mulţi băietani în cale şiau început să-l bulgărească şi să strige după el: „Mi-e-a mînca
de carne de bogdănesc”, „Mi-e-a mînca de carne de
bogdănesc” şi băieţaşul aşa de tare s-a speriat de ei să nu-l
prindă şi să-i facă felul, încît a intrat în pădure şi n-a mai fost
găsit nici pînă astăzi... Aşa că-i bine, ascultă aicea, să fii
cuminte şi să stai la locul tău, să nu ieşi din vorbele mele, c-o
păţeşti ca ei!
Mirel se înfricoşă chiar să cadă jos din picioarele ostenite şi
mai întrebă:
– Bine, eu nu mă duc după el, dar dacă vine el la mine şi
caută să mă înghită?
– N-are el curajul să se arate la stînă. Păi eu ce sînt acolo?
Am ghioagă noduroasă de ulm şi topor mare ascuţit la fierar!
Şi cînd dau drumul şi celor trei dulăi, praf l-am făcut. Nu te
teme, că sar şi ceilalţi mocani de la celelalte stîni şi-i zdrobim
măselele-n gură.
Numai că trebuie să ştii că a păţit-o şi un cioban cu lupii...
Stai să ne odihnim vreun sfert de ceas la umbra stejarului
ăstuia şi-ţi povestesc şi întîmplarea cu păstorul care s-a luptat
cu o haită alcătuită din trei lupi.
Se aşezară într-o rînă în iarba deasă şi înaltă de la
marginea unui vechi cer ale cărui braţe se înnegriseră şi
crăpaseră de vreme şi de vremuiri.
...Şi cum îţi spuneam, era cică un mocan de pe la
Pătrăşcani, unul Bărbăscu, şi nu obişnuia pe timp de iarnă săşi aducă turma de oi acasă în curte. Ierna tot la stînă. Se
încotoşmănea în cojocul miţos şi lung, îşi trăgea căciulă din
piele neagră şi-şi înfăşura picioarele în obiele mari de lînă,
ţinea jăratic mult în vatră şi rezista ca un pustnic în munte. Şi
cică era o iarnă aspră, cu omăt pîn' la cer şi cu ger de crăpau
pietrele. Şi-ntr-o noapte se stîrnise şi ceva viscol. Cînd, pe
după miezul nopţii, aude că dau cîinii (avea doi zăvozi negri
şi mari cît un viţel!). Şi cică iese zdrahonul (că era înalt şi gros
în trunchi) cu ghioaga ghintuită cu ţinte ca un buzdugan
domnesc, dă drumul la dulăi,dar lupii, trei la număr, pieptiş
la el. Dă cu bîta chiorîş în spinarea unuia şi-l rupe de şele, dar
scapă şi arma din mînă. Un cîine, prost, se hărăţăia la namila
ce urla de durere şi încerca să se tîrască, să scape. Celălalt
cîine dădea otrocol să ţină pe loc pe-a doua dihanie.
Rămas fără apărare, ţinu piept celui de-al treilea lup care
era şi cel mai fioros şi cel mai mare şi care îi sărise la gît. Prin
cenuşa nopţii înzăpezite de crivăţ îi vedea colţii ascuţiţi, îi
simţea răsuflarea urîtă în faţă. Cît ai clipi, de frică, nu mai avu
altceva de făcut, şi-şi înfipse pumnul braţului stîng în gura
căscată, de pătrunse pînă în gîtlej. Atunci, cum îl zgîria cu
ghearele labelor dinainte şi-i rupsese bundiţa ferferniţă, îşi
aduse aminte că are cuţitul în teacă. Trase junghiul cu putere
şi cu o forţă înspăimîntătoare îl tăie pe lup la burtă. Grozav de
singur, se porni să urle, să strige, dar viscolul îi ducea sunetele
sinistre în vîjîiala lui smintită.
Încercă să-şi scoată braţul din gîtul lupului mort, dar nu
putu în niciun chip.
Fu cuprins de cutremur la gîndul că s-ar putea repezi
asupra lui ultima dihanie rămasă în viaţă, dar aceasta o luase
către crestele dealului, se aşezase pe coadă şi urla, urla amar.
Îi jeluia poate pe prietenii lui de haită, acuma lăsaţi fără
suflare.
Viscolul se mai potolise. Noroc pentru Bărbăscu, noroc
mare, căci, cu toate sforţările , căci colţii de racilă i se
înfipseseră între vine ca piroanele, n-a reuşit să-şi scoată
braţul din gura fiarei sălbatice. Şi-atunci i-a trăsnit o idee. Cu
mîna dreaptă liberă, a apucat lupul de piciorul de la spate şi
aşa l-a tîrît, cu greu, prin omătul adunat în troiene, pînă la
stînă. Dulăii se retrăseseră pe lîngă el şi mîrîiau îndrăcit. Cu
chiu cu vai mocanul încă neliniştit a dibuit după uşă securea,
a lovit cu ea cum a putut şi cum s-a chinuit, a despicat pieptul
fiarei şi gîtul de jos, cu atenţie, să nu-şi taie propria mînă. Aşa
a stat pînă la ziuă cu capul şi gîtul lupului în mîna lui. Un
frate de-al lui, tot cioban, a venit dimineaţa cu sania, l-a urcat
în ea şi l-a dus la spitalul de urgenţă în tîrg la Luperceni.
Chirurgul a meşteşugit cu multă luare-aminte şi i-a eliberat
braţul. I-au făcut şi nişte injecţii în burtă, că cică, dacă lupul
era turbat, turba şi păcurarul. Aşa întîmplare, să te ferească
Dumnezeu de ea!
Băiatul Mirel stătuse cu picioarele adunate în braţe,
ascultase şi nu scosese niciun cuvinţel. În schimb, sufletul lui
firav aşa se răvăşise, încît, de uimire şi groază, îi lăsase gura
apă şi buza i se pleoştise uitată şi prostită în jos.
– Hai la drum, că mai avem ceva de-ntins pînă la stîna
noastră. E început de vară şi la ea nu dau lupii!...
*
Începu Mirel să cunoască din plin viaţa de la stînă.
Înţelegea acum cum se dau oile la strungă, cum se mulg, cum
fierbe în ceaunul mare şi negru laptele, cum se încheagă şi
cum se strînge brînza, îşi umflă bîrdanul cu caş dulce şi zer, cu
jintiţă şi urdă, şi-l însoţi pînă îndeseară pe taică-su la
plimbarea oilor pe coastele dealurilor, cu cîinii legaţi la gît cu
jujău. Dar mai cunoscu şi ce-nseamnă să rabzi de sete pînă ce
dai de o ştioalnă şi culegi apa din mîl în căuşul palmelor şi bei
fără cană. De dormit, dormea în coliba de-alături, pentru că în
odaia stînii l-ar fi boboşit purecii şi ţînţarii.
A treia noapte, cum somnea, avînd capul în gura colibei,
fu trezit de un răsuflet greu asupra feţei. Deschise încet
ochişori şi întrezări prin întunericul spălăcit gura imensă şi
limba lungindu-se rece printre colţi ale unui zdravăn lup.
Tăcu chitic. Dar, vrajă, cîinii nici nu-l simţiseră, că nu hămăise
niciunul. La tată-său se gîndea să ţipe, după ce pusese mîna
pe toiegel. Şi-odată zbucni în picioare, strigînd: – Tatăă!
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Tatăă!.. Tatăă! Zbang, o rupse lupul din loc, aruncîndu-i ţărnă
în ochi cu ghearele labelor din spate. Inima începu să i se
zbată cu putere în coşuleţul pieptului, iar Vîlcu, ce totdeauna
dormea iepureşte, ţîşni alarmat din odaia stînii şi-ntr-o clipă i
se arătă:
– Ce-i, dragul tatii, ce s-a întîmplat?
Băiatul, ca năuc, se scutura de plîns şi se îneca, sughiţînd:
– Tată, a venit lupul să mă mănînce!
– Linişteşte-te, dragul tatii, şezi blînd! Ai visat,ţi-o fi fost
gîndul la jivina dracului, că alaltăieri ţi-am povestit
grozăvenia aceea...
– Nu, tată se încăpăţînă Mirel, a venit pînă la capul meu, la
colibă. I-am simţit răsuflarea şi m-a trezit. A fugit cînd m-am
ridicat şi-am strigat către tine. Mi-a aruncat ţărnă în ochi...
– S-o crezi tu, păi dacă venea lupul, nu lătrau dulăii noştri,
de trezeau toată pădurea? Hai că vin să dorm cu tine în colibă.
La spatele lui, trupul băiatului zvîcnea din cînd în cînd. Să
ştii că s-a îmbolnăvit de sperietură! Astăzi îmi vine schimbul
şi plecăm acasă. Să vedem cum vor înainta semnele bolii şi-o
trimit pe nevastă la vreo babă vrăjitoare să-l descînte. Vezi
dacă nu m-a ascultat să rămînă în bătătură. Ce-i trebuia lui,
taman acum, la intrarea în şcoală, viaţă de stînă.
*
Pe drumul de întoarcere erau fără chef amîndoi. Tatăl
ducea greutatea celor doi coşi în cîrcă, iar băiatul, ofilit ca
frunza de brustur tăiată, păşea lent şi, la zăstimpuri, ofta. Se
împiedica bleg prin bulgării uscaţi.
– Tu-i mama măsii de poveşti cu lupi! Mi-am îmbolnăvit
copilul! Măi Mirele, dragul tatii, păi nu te lăudai tu la plecare,
cînd te-am luat cu mine, că eşti înarmat şi poţi să înfrunţi
jivina? Prinde inimă de voinic, n-a fost decît o nălucire. Ţine-te
mai aproape de pasul meu.
De cum intrară în ogradă, mamă-sa se şi repezi neliniştită
către copil. Acesta, zguduindu-se de plîns, îngăimă:
– Mămucă, mămucă, lupul...
Femeia îl luă în braţe, îl scuipă de deochi. Vîlcu părintele
aduse o cană cu apă, îl stropiră pe obraji, îl frecară pe la
tîmple şi, într-un fel, Mirel îşi reveni. Îl duseră în pat şi, cînd şi
cînd, îl cercetau:
– A adormit, dar tresare prin somn, zise nevasta. Dacă
pînă mîine dimineaţă nu-i trece, îl duc la baba Anica să-l
descînte de lichitură.
În zori erau la băbuşcă în cocioabă. Peste tot atîrnau
numai ţolice zdrenţuite. Pe vatra încinsă, într-o tingire, se
topea o bucată de plumb. La rădăcina uşii odihnea un topor
vechi, fără coadă. Vrăjitoarea, înştiinţată de ce s-a petrecut cu
băiatul, îl trase către pieptul ei zbîrcit, îl depărtă cîţiva
centimetri, îl scuipă între sprîncene şi la piept, de cîte nouă
ori. Se aplecă după vătrai, alese din cuptor nouă cărbuni şi-i
stinse într-o cană zincată, în care se afla apă neîncepută:
– Bea cîte o înghiţitură de nouă ori, măi ţîcă! Las' că acuşi
scoatem noi lupul din tine. A intrat, bată-l pacostea, pînă în
suflet. Îi fac eu de petrecanie, de-o să fugă ca dracul de tămîie!
Şi, deodată, cînd nici nu se aştepta, iute baba luă toporul şi-l
repezi pînă aproape de pieptul băiatului. Apoi din nou. Ţîncul
tresări. Repetă, scurt şi ritmic, pînă la nouă, suflă de trei ori
cîte trei asupra pleoapelor lui şi hotărî:
– După trei zile să-l aduci iar la mine. Facem treaba asta de
nouă ori, tot la cîte trei zile şi o să-şi revină, o să ţi-l dau ca
nou.
*
Ajunseră cu descîntatul pe la mijloc. Şi-l vede Mădălina
într-o zi pe feciorul ei că, fără a spune cuiva un cuvinţel, se
urcă în mărul din faţa casei, se sprijină cu spatele şi cu
picioarele într-un cuib de crengi şi frunze, rupe un fruct şi
începe să-l muşte.
– Doamne Maica Domnului! se cruci. Ia te uită cît de lungi
i-au crescut dinţii! Parcă ar avea colţi! Şi braţele i-s năpădite
de păr! Ptiu, drace, băiatul meu are înfăţişare şi apucături de
lup!... Dă-te jos, Mirele, din pom! Coboară, mă, n-auzi?
Mirel rînji, arătîndu-şi colţii, îşi lungi limba peste buza de
jos, dădu un urlet scurt şi sări flexibil din culcuş drept lîngă
prispă.
– Măi băiatule, dragul mamei, ce-i cu tine? Îl zgîlţîi: – Ce-i
cu tine? Spune o vorbă, n-auzi?
Dar el mai scoase un mîrîit, îşi lungi gîtul, mergînd în
patru labe, pătrunse în cameră, se trînti pe pat şi se culcă.
– Ştefane, măi Ştefane! ţipă după soţ. Ia lasă ridicatul
lemnelor şi vino-ncoa'! Vino să vezi ce n-ai văzut de cînd îi
lumea asta! Băiatul nostru s-a lupit.
– Măi dihai tu ai înebunit! Ţi s-au urcat gărgăunii la cap de
cînd umbli pe la farmazoana aia de babă mincinoasă! Hoaşca
dracului! O s-ajungi ca ea, lupită, numai zbîrcituri, cu guşă şi
mustăţi ca ale dumneaei!
Se furişară amîndoi în odaie şi se uitară cu insistenţă, de
aproape, la Mirel. Dormea şi nu părea schimbat.
– Îl mai duc şi mîine la baborniţa vrăjitoare, şi dacă nu se
observă nicio schimbare în chejii lui, musai să-l consulte un
doctor. Nici la şcoală nu poate umbla aşa căhui! Pare a fi cu
mintea rătăcită şi cu sufletul pribeag...
N-au mai apucat să-şi împlinească hotărîrea. În mijlocul
nopţii, Mirel se ridică din pat, se înţoli pe întuneric şi ieşi ca
un somnambul în ogradă. Era lună ca ziua şi o noapte caldă
de sfîrşit de august. Începuseră totuşi păsările călătoare să
treacă pe sus în pîlcuri şi-n vîrtejuri. Halucinant, băiatul
deschise poarta, porni pe drumeag uşor ca o pană, şi la
marginea satului se uită drept în luna care apunea. În sfera ei
gălbuie stătea pe coadă un lup. Începu să alerge către acolo,
dar nu-şi mai dădu seama că pătrunde, de fapt, în inima unei
păduri şi se duce, se duce şi tot se duce, pribeag şi netrebnic,
în tărîmul scufundat al unei imense Lupării!
(Din volumul „Toiagul Magului”, aflat în pregătire)
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Valorile etice la
Petre Andrei (I)
Cătălin BORDEIANU
Valoarea morală, în viziunea filosofului român, îşi are
izvoarele în experienţă, în viaţa psihică, fără a fi redusă,
însă, la viaţă în sens biologic. Dar înainte de a-şi
fundamenta teza afirmată, el menţionează că timpurile
moderne se îndepărtează tot mai mult de consideraţiile
metafizice în alcătuirea valorilor etice, făcând loc
încercărilor de a da eticii un fundament social. În acest sens
se impune curentul social-etic, în viziunea căruia etica
individualistă se subordonează eticii sociale, tinzând să se
armonizeze în totul cu aceasta.
Cercetând problema naturii valorii morale, Petre
Andrei clasifică în patru grupe răspunsurile date. Astfel, sa considerat că valoarea morală este de natură psihologică,
logică, biologică, socială. Potrivit teoriei psihologice,
valoarea morală are o bază psihică; ea este rezultatul
constituţiei noastre sufleteşti şi depinde de aceasta. Pentru
H. Meyer, valoarea morală este un produs al voinţei eului,
al voinţei de a-şi perfecţiona personalitatea. Deci, valoarea
este dependentă de această voinţă. La rândul său, Wundt
consideră că orice acţiune este determinată de motive şi
scopuri reale, aceştia fiind doi factori ai acţiunii morale,
care condiţionează valoarea morală. În esenţă, valoarea
morală este rezultatul unui act subiectiv de voinţă, al unui
impuls către valoare. Petre Andrei atrage atenţia că unii
teoreticieni, admiţând natura psihologică a valorii morale,
consideră sufletul, eul individual, ca subiect şi obiect
absolut al valorii etice, trasând o direcţie egoistă şi
individualistă în etică.
Valoarea morală este determinată de ideea datoriei şi
este, în cele din urmă, un imperativ, căruia trebuie să ne
supunem cu toţii. Şi totuşi Kant încercând să excludă orice
element psihologic în întemeierea valorii etice, este silit să
recunoască sentimentul respectului către legea morală, ca
singurul mobil care determină voinţa morală, şi acesta este
singurul sentiment cunoscut apriori. Aici, Petre Andrei
amendează teza lui Kant socotind-o greşită, întrucât şi acest
sentiment este cunoscut prin experienţa internă, psihică.
Logicismul lui Kant este un formalism, care face abstracţie
de orice consideraţie teleologică, luând în atenţie numai
concordanţa faptelor cu imperativul categoric, spune
filosoful român, afirmând: “Kant a vrut să găsească o valoare
etică general valabilă, trecând peste orice considerare a realităţii
psihologice".

de elementul psihologic afirmat ca fundament al moralului.
El deosebeşte: o teorie intelectualistă, care deduce valoarea
morală din raţionament din reprezentarea unei idei sau
legi, ceea ce a dat naştere logicismului lui Kant; o teorie
afectivă, care întemeiază valoarea pe sentiment afirmând
numai mobilul unei acţiuni morale (morala milei, morala
binefacerii etc.). Petre Andrei respinge această teorie,
pentru că, în opinia lui, sentimentul este un element
însemnat în acţiunea morală, dar nu cel mai important.
Căci "valoarea etică este rezultatul unor relaţii dintre anumite
obiecte reprezentate şi anumite sentimente legate cu acele
reprezentări". Sentimentele şi reprezentările morale au ca
mobil, în ultimă instanţă, o dorinţă, o tendinţă a sufletului
către binele general. Dar această dorinţă nu este pur
individuală, subiectivă, ci are un moment obiectiv, întrucât
se referă la ceea ce este social-cultural.
A treia teorie din sfera orientării psihologiste este cea
voluntaristă, care afirmă voinţa ca element fundamental,
care determină valoarea morală. Rezervând voinţei un rol
însemnat în fundamentarea valorii în general, Petre Andrei
găseşte că această teorie este "cea mai justă" aliniindu-se
astfel lui Windelband, Eisler etc., principalii ei susţinători.
Referitor la cel de-al doilea curent, cel logicist, după care
valoarea etică este de natură logică, Petre Andrei stăruie
asupra concepţiei lui Kant pe care îl apreciază ca fiind cel
mai de seamă reprezentant al acestei direcţii. Filosoful de la
Königsberg înlătură psihologismul, întrucât experienţa nu
poate da judecăţi necesare şi universal valabile, şi
întemeiază valoarea morală pe un principiu raţional
apriori.
Concluziile la care a ajuns Kant şi ceilalţi filosofi, care
accentuează natura raţionalist-logică a valorii etice sunt
neadevărate, apreciază Petre Andrei, deoarece nu au dat
atenţia cuvenită fenomenului psihic al valorii. Introducerea
elementelor psihologice în structura valorii etice este
impusă de faptul că ea se referă la acţiune, voindu-se o
normă pentru reglementarea acţiunilor.
Împotriva raţionalismului şi logicismului eticii se
manifestă curentul biologist care se plasează în extrema
opusă, în cel mai necritic empirism. Biologismul etic
consideră viaţa ca fiind suma tuturor valorilor morale,
valoarea cea mai înaltă, şi tot ceea ce concură la
conservarea ei are valoare. Această etică identifică legile
morale cu cele ale naturii, cu deosebirea doar că acceptă un
plus de teleologism. Principalul reprezentant al acestei
morale este Spencer, care socoteşte drept valoare etică tot
ceea ce contribuie la maximul de viaţă, al cărui principiu este
maximul plăcerii. Petre Andrei apreciază că Spencer a
încercat să deducă valoarea morală din legile naturii,

morală trebuie să cuprindă şi individualismul şi altruismul
în sine.
Temeiul criticii sociale îl constituie concordanţa
indivizilor prin voinţa morală, adică prin tendinţa către
scopul suprem. Prin această convingere, fiecare individ
caută să lucreze pentru fericirea tuturor.
Etica este o ştiinţă social-culturală normativă. În
concepţia lui Petre Andrei, etica socială nu exclude, ci
presupune pe cea psihologică, întrucât ţine seama de
motivele şi scopurile acţiunilor umane.
În afară de cele patru moduri principale de a întemeia
valoarea etică, Petre Andrei menţionează şi alte încercări
precum estetismul lui Ruskin, care confundă bunul cu
frumosul: intelectualismul lui Rasius, heterofilismul lui
Tolstoi, care este un altruism bazat pe libertate şi iubire etc.
De asemenea, arată că unii gânditori, considerând valoarea
morală drept cea mai complexă, au introdus în ea unele
momente eterogene. Între aceştia, Platon este socotit un
model. După autorul Dialogurilor, conceptul valorii morale
cuprinde frumosul şi adevărul. Astfel, potrivit concepţiei
lui Platon, în valoarea etică există un element logic
(adevărul), unul matematic (simetria) şi altul estetic.
Detaşându-se de teoriile amintite şi ca un corolar al
comentariilor făcute pe marginea lor, Petre Andrei afirmă
că "după noi natura valorii morale este socială şi originea ei de
asemenea".
Abordând o altă problemă fundamentală, filosoful se
întreabă: Care este criteriul valorii morale? Răspunsul îl
formulează imediat: "Criteriul după care judecăm o faptă drept
morală sau imorală este conformitatea cu o poruncă, cu o Lege,
care, permite sau opreşte săvârşirea unei acţiuni".
Înaintea dezvoltărilor privitoare la criteriul valorii
morale, Petre Andrei spune că prin valoare morală se pot
înţelege patru lucruri diferite: 1) stabilirea unui principiu
pentru determinarea conţinutului moral al acţiunilor; 2) valoarea
morală arată izvoarele cunoştinţei noastre despre legea morală; 3)
spre deosebire de Windelband, al treilea sens este sancţiunea legii
morale; 4) valoarea morală considerată ca motiv al acţiunii.
Cu sensul de normă, de motiv al acţiunii, valoarea
morală poate fi heteronomă, atunci când este impusă de o
autoritate externă, şi autonomă, când individul îşi dă sieşi
Legi. Petre Andrei observă că trecerea de la morala
heteronomă la cea autonomă o face Socrate, care pune ca
temei al valorii etice Conştiinţa de sine a omului în general.
De aceea Socrate este privit ca adevăratul întemeietor al
moralei autonome.
Cercetarea criteriului valorii morale a determinat
numeroase discuţii, care au dus la soluţii variate. Unii au
ridicat plăcerea la rangul de criteriu al valorii morale –

Petre Andrei
Nu este lipsită de adevăr observaţia lui Petre Andrei,
cum că cei mai mulţi teoreticieni reduc sfera valorii la etică,
ceea ce explică faptul că valorile etice au fost temeinic
studiate. Printr-o recunoaştere unanimă s-a impus ideea că
valoarea etică este "un regulativ" al vieţii practice.
Pe această linie, a abordărilor praxiologice, Nicolai
Hartmann consideră că din cele trei întrebări, pe care Kant
le aşeza în faţa travaliului filosofiei moderne, ce putem şti:
ce ar trebui să facem, ce ne putem permite să sperăm ?; a
doua constituie problema etică fundamentală. Aceasta este,
în genere, acea formă a integrării umane care conferă eticii
caracterul unei filosofii "practice", căci în faţa întrebării "ce
trebuie să facem? ne aflăm în orice clipă".
În comparaţie cu Hartmann, întrebarea fundamentală
Petre Andrei o plasează în plan teleologic, întrucât el
socoteşte că viaţa omenească este o neîntreruptă tendinţă
de realizare a unor scopuri, a unor valori. Ca atare, omul se
găseşte mereu în faţa întrebării: "care e cel mai bun scop?",
căruia să-i consacre încordarea voinţei sale prin acţiuni.
Răspunsurile sunt variate, după indivizi. Dar dacă valorile
etice ar fi aşa de variate, unitatea acţiunilor ar fi sfărâmată
şi s-ar instala un haos moral. "De aceea ni se impune găsirea
unei valori etice, care să fie general valabilă, recunoscută de toţi".
Din punct de vedere etic, Petre Andrei apreciază că
valoarea supremă este personalitatea creatoare de cultură.
Aceasta înseamnă că orice act care tinde la creşterea
personalităţii umane, are valoare morală.
În interiorul orientării psihologiste referitoare la natura
valorii etice, Petre Andrei decelează trei direcţii, în funcţie
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considerând legea naturală ca un ideal.
În acelaşi curent biologist Petre Andrei îl aşază şi pe
Nietzsche care susţine şi el că este moral tot ceea ce ajută
viaţa, care înseamnă voinţă de putere, al cărei ideal este
supraomul. Sprijinindu-se pe această teză, unii eticieni
susţin că Nietzsche reprezintă cel mai unilateral
individualism şi egoism al forţei. Alţi filosofi, ca Riehl,
apărându-l pe Nietzsche, susţin că el este protagonistul
unei morale superioare, morala culturii întrucât
predominarea supraomului nu înseamnă predominarea
forţei brute, ci preeminenţa omului cultural, ea are cea mai
mare răspundere pentru viitorul umanităţii, al culturii sale.
Între promotorii biologismului etic este şi Fr. Paulsen,
adversar al logicismului kantian. După el, legile morale
sunt legi naturale, a căror nerespectare aduce după sine
răul. Etica îşi scoate reguli din viaţă şi pentru viaţă; ea nu
poate stabili valori universal valabile. Acceptând ideea lui
Paulsen care afirmă necesitatea experienţei ca izvor al
valorii morale, Petre Andrei socoteşte, totuşi, că
"biologismul distruge adevăratul sens al valorii morale".
Concepută ca o ştiinţă a normelor de realizare a unei
stări social-culturale de valoare, etica vrea să influenţeze
voinţa oamenilor, stabilind valorile ce trebuie realizate, în
vreme ce politica arată căile pe care voinţa devine fapt.
Deci politica este un fel de servitoare a eticii. Petre Andrei
arată că etica modernă este în general universalistă, prin
faptul că afirmă ca fundament al conştiinţei morale
tendinţă către ceea ce este general, către social. Individul şi
societatea se presupun reciproc, ceea ce înseamnă că voinţa
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eudemonismul; alţii, utilul-utilitarismul; alţii, perfecţiuneaperfecţionismul. Aceste răspunsuri s-au întemeiat pe
deducerea valorii morale dintr-un sentiment.
Există şi teorii care au pus valoarea morală în
dependenţă de voinţă şi de inteligenţă. Ca urmare, unii
filosofi au socotit datoria ca valoare morală, alţii cultura şi
personalitatea. Toate aceste teorii sunt supuse, de Petre
Andrei, unei analize critice profunde, pentru a formula, în
cele din urmă, concepţia sa referitoare la "adevăratul"
criteriu al valorii morale.
În drumul spre această ţintă, demersul teoretic al lui
Petre Andrei stăruie asupra teoriei kantiene, care încearcă
să stabilească un criteriu universal valabil al valorii morale,
teorie ce va constitui fundamentul concepţiei filosofului
român în problema discutată.
Etica lui Kant pune ca valoare supremă personalitatea.
După el, aşa cum am subliniat mai sus valoarea morală este
raţională, apriorică, fără ceva experimental, în sine. Nimic
nu este rău sau bun decât după scopul căruia îi serveşte.
Scopul este stabilit de voinţă, în care îşi află izvorul binele
şi răul. Astfel, etica lui Kant are un caracter voluntarist. Dar
factorii determinanţi ai voinţei nu sunt instinctele, ci
raţiunea; de aceea voinţa devine raţiune practică.
Principiile care determină voinţa sunt: maxime, când sunt
subiective, adică au valoare numai pentru voinţa
subiectului, şi legi, când sunt obiective, valabile pentru
orice subiect şi se impun. Dar nu orice voinţă este morală,
ci numai aceea care este determinată de reprezentarea legii
deci care este în afara oricăror motive contingente.
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fondul principal al culturii române
Aşadar, legea morală impune omului acţiunea, ea
porunceşte şi, ca atare, legea voinţei este un imperativ.
Imperativele, însă, pot fi ipotetice, când sunt condiţionate de
un scop, şi categorice, când rezidă în ele însele. Imperativul
categoric este apoditic, căci exclude orice conţinut material
al voinţei, considerând numai voinţa în sine. Imperativul
categoric are şi el un scop la bază, un scop absolut în sine,
impus de raţiune. Şi acest scop absolut este demnitatea
persoanei. Din acest scop derivă forma legii morale:
"acţionează astfel ca să foloseşti umanitatea atât în persoana ta,
cât şi în persoana oricui altuia totdeauna în acelaşi timp ca scop
iar niciodată numai ca mijloc".
Aşadar, valoarea morală supremă este personalitatea.
Kant înţelege voinţa ca fiind autonomă, întrucât numai ea
poate să-şi dea legi sieşi, numai ea poate urma Legea,
deoarece este liberă. Libertatea, nu în sens psihologic, ci
transcendental, aparţine numai lumii inteligibile,
numenului. Omul este în acelaşi timp fenomen şi numen.
Este fenomen ca obiect al experienţei şi este numen,
întrucât se gândeşte pe sine ca ceva deosebit de fenomene.
Ca fenomen, omul este supus cauzalităţii empirice; ca
numen este independent de timp, deci liber. De aici Petre
Andrei conclude că "morala lui Kant e o morală a adevărului şi
a demnităţii proprii, o morală care afirmă datoria ca motor al
oricărei acţiuni".
În concepţia kantiană, valoarea morală este un
regulativ; ea nu trebuie să explice acţiunea umană, ci
numai să ajute la finalizarea ei. Ideea de personalitate este
fundamentul eticii lui Kant.
Autorul Criticii raţiunii pure concepe personalitatea ca o
fiinţă cu raţiune şi autonomă. Personalitatea are deci două
trăsături de bază: autonomia şi libertatea. Situată dincolo
de experienţă, personalitatea este idealul omenirii, în afara
vreunui interes sensibil. Această personalitate are un dublu
rol: este subiect şi obiect al legii morale. Subiectul legii
morale este personalitatea, care devine scop final, scop
absolut al ei. Petre Andrei sesizează, însă, că personalitatea
este numai o idee, fără o intuiţie corespunzătoare ei în
filosofia kantiană. Două tipuri de personalitate deosebeşte
Kant: o personalitate empirică şi o alta transcendentală. Prima,
deci, personalitatea empirică, are drept nucleu esenţial
inteligenţa ca facultate a sintezei unei diversităţi. Conştiinţa
şi personalitatea empirică presupun însă apercepţia pură,
care face posibilă orice cunoştinţă. Deci personalitatea
empirică are drept bază pe cea transcendentală.
S-ar putea pune următoarea problemă: personalitatea
morală este empirică sau transcendentală?
Deşi nu s-a pronunţat limpede asupra acestei probleme,

corectiv valorii morale supreme. Prin urmare, el afirmă că
"valoare supremă morală este personalitatea creatoare de
cultură".
Racordat deplin la nivelul cercetărilor din vremea lui,
Petre Andrei spune că personalitatea, ca valoare etică
supremă, "este astăzi general recunoscută". În acest sens îl
citează pe Rickert care afirmă că viaţa are drept ţintă
dezvoltarea personalităţii autonome, care se impune ca un
criteriu de apreciere a tuturor acţiunilor unui individ.
Un alt teoretician, H. Cornelius susţine că valoarea
personalităţii este o condiţie a celorlalte valori. Pe aceeaşi
linie, Th. Lipps este de părere că scopurile variate şi
multiple ale indivizilor sunt ordonate după criteriul
personalităţii, căci tendinţa activităţii merge spre deplina
afirmare a eului.
Există şi teorii care contestă supremaţia valorii morale a
personalităţii, aşa cum apar în opera lui Hegel sau a lui R.
Richter. În raport cu acestea, Petre Andrei îşi expune
propria concepţie despre personalitate şi arată cum etica
trebuie să fie una a personalităţii.
Din perspectiva psihologică, personalitatea este o
unitate, care sintetizează întreaga diversitate a fenomenelor
individuale trăite. Încercând o definiţie a personalităţii,
Petre Andrei spune că, din punct de vedere psihologic, "se
numeşte personalitate orice fiinţă conştientă de ea însăşi, care
poate să execute acte deliberate dotată cu voinţă liberă şi gândire
liberă şi, în consecinţă, responsabilă".
Personalitatea se relevă prin două caractere
constitutive: o conştiinţă de sine, de unitate a fenomenelor
vieţii proprii şi o autonomie a voinţei, o libertate de a se
determina cineva, în acţiunile sale, după motive conştiente.
Personalitatea, în acest sens este personalitatea psihologică,
care nu înseamnă valoarea etică supremă.
Petre Andrei face distincţie între personalitatea
individuală şi personalitatea socială. Dacă prima este
definită şi are elementele constitutive, aşa cum am
menţionat mai sus, a doua, personalitatea socială, cuprinde
individul ca pe un element component, deci are un caracter
global, şi este considerată de Petre Andrei ca fiind valoarea
socială absolută. Caracteristicile personalităţii sociale,
rezidă în faptul că ea reprezintă o unitate de voinţe
individuale, constante şi independente, şi o subordonare a
scopurilor parţiale individuale unui scop unic, acela al
societăţii.
Aşa cum în viaţa individuală, valoarea absolută constă
în crearea şi perfecţionarea personalităţii autonome
individuale, în seria valorilor sociale, valoarea absolută o
reprezintă personalitatea socială, care este creatoare de

supremă. Dimpotrivă, dacă eticul este considerat ca ceva
mai presus ca supunere către legea morală, atunci avem o
etică formală. În primul caz, valoarea nu este absolut
separată de celelalte valori culturale; în al doilea caz
valoarea etică are o poziţie cu totul deosebită în lumea
valorilor; este ceva ce se impune tuturor valorilor.
După etica formală, conţinutul acţiunii este indiferent
pentru valoare, întrucât importantă este voinţa, forma pură
a voinţei. Căci, în opinia lui Petre Andrei, etica stabileşte
valori absolute, cărora trebuie să li se supună orice individ,
iar determinările conţinutului imperativelor etice trebuie
luate în societatea culturală. În toată variaţia determinărilor
materiale, constantă rămâne numai credinţa într-o valoare
supremă, în bine, în datorie. "Acţiunile noastre sunt călăuzite
de ideea unei valori absolute care ne dă tăria de a rezista răului",
care face din noi "un membru al imperiului spiritelor", după
expresia lui Lotze.
Dacă valoarea etică este o valoare culturală, atunci se
naşte întrebarea: moralitatea creează cultura sau o
presupune? În această problemă ca şi în toate celelalte,
Petre Andrei se fereşte de absolutizări şi caută echilibrul,
afirmând: "Cultura este o condiţie şi un efect al moralităţii".
Este o condiţie sine qua non, căci ea este o stare în care
convingerea morală influenţează, în care legea morală se
poate realiza. Cultura este o continuă creare şi transformare
de valori, care dă mereu noi conţinuturi etice, punând pe
om în poziţia de a fi creator de valori, a căror sinteză
generală este cultura spirituală a omenirii.
Referitor la cele două procese corelative, de cunoaştere
şi recunoaştere a valorilor în sfera eticului, Petre Andrei le
dezvăluie particularităţile corespunzătoare. Cercetarea
principiului etic suprem, cu însuşirile sale deosebite,
exprimă procesul de cunoaşterea a valorilor etice.
Aplicarea valorii etice la actele individuale reprezintă
esenţa procesului de valorificare. Evaluarea, aprecierea
faptelor se face numai după principiul sau valoarea
supremă, care poate arăta dacă ceva este moral sau imoral.
Acţionând în vastul domeniu al relaţiilor umane,
valorile morale sunt de natură socială. "Valorile etice –
spune Petre Andrei – sunt valori sociale, care se nasc din
contactul indivizilor între ei şi care îşi găsesc rădăcinile în
natura socială a omului". O acţiune are valoare etică numai
dacă o judecăm nu numai după intenţiile subiective ale
autorului ei, ci şi după efectele, după influenţa ei asupra
societăţii. În afară de aceasta, conţinutul valorilor etice
provine din societatea culturală, nu din viaţa individuală,
ceea ce arată că socialul reprezintă un factor constitutiv
fundamental al valorilor etice.

Alma Mater Iassiensis
Kant afirmă totuşi existenţa unei legături între aceste două
tipuri de personalităţi. Personalitatea empirică este nu
numai condiţia sine qua non a celei morale, dar şi mijlocul
pentru realizarea ei, cum observă Greiner. Recunoscând că
există această idee în filosofia kantiană, Petre Andrei ne
atrage atenţia să nu uităm totuşi că, pentru Kant
personalitatea empirică există numai întrucât se referă la
cea transcendentală, absolută, perfectă, care este numai o
idee.
Pornind de la această observaţie, filosoful român se
întreabă: "putem noi formula un ideal etic, o valoare
morală absolută, care să nu aibă nici o legătură cu viaţa
sufletului nostru, cu aspiraţiile grupului social căruia
aparţinem? Poate oare o simplă formulă goală şi moartă să
însufleţească pe indivizi şi să determine acţiunile"?.
Dezlegat de condiţionările spaţio-temporale, individul este
numai o idee. De aceea, în filosofia kantiană, continuă Petre
Andrei, personalitatea este o proiecţie formală,
transcendentală. Etica însă operează cu acţiuni, al căror
izvor este sufletul omenesc, cu înfăţişările sale polimorfe.
Cu toate acestea, subliniază marele merit al lui Kant de a fi
stabilit în principiu, adevăratul criteriu al valorii etice,
valoarea personalităţii; "etica modernă este etica
personalităţii şi a culturii". Kant a văzut că ceea ce este mai
interior şi mai profund în ea este personalitatea. Dar acesta
a întemeiat un sistem autotelic, întrucât ideea de
personalitate nu a pus-o în legătură cu o altă idee
fundamentală şi de care nu trebuie despărţită, anume cu
ideea de cultură, susţine Petre Andrei. El va aduce acest
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cultură intelectuală. Personalitatea psihologică devine
valoare supremă când este pusă în serviciul culturii.
"Personalitatea creatoare de valori culturale este personalitatea
morală, idealul moral, valoarea absolută", spune Petre Andrei.
Aceste valori culturale formează idealul umanităţii şi
reprezintă o unitate a voinţei care concentrează toată
activitatea spiritului omenesc. Astfel, idealul umanităţii
este idealul cultural, care constituie valoarea etică supremă.
În conflictul valorilor individuale ori a celor totalesociale, dreptatea este de partea celor care sunt mai
aproape de realizarea idealului umanităţii. În structura
raporturilor sociale noi vedem personalităţi, care ne sunt
superioare, şi atunci se naşte ideea unei personalităţi
ideale, care tinde să se realizeze în fapt producând astfel o
valoare nouă. Moralitatea sau imoralitatea acţiunilor unui
individ trebuie apreciate din perspectiva scopurilor şi
intenţiilor sale.
Valoarea morală rezultă tocmai din ordinea şi calitatea
scopurilor şi din intenţie, care sunt determinate de
personalitate. De aceea, personalitatea este adevărata
valoare morală. Această valoare este necondiţionată, dar ea
condiţionează toate celelalte valori. "Valoarea etică supremă
admisă de societatea culturală modernă este deci cea culturalsocială".
Deosebind între conţinutul şi forma valorilor etice,
Petre Andrei afirmă că valorile etice pot determina două
direcţii: o etică materială şi o etică formală. Dacă eticul este
privit ca ceva cu un conţinut atunci se ajunge la o etică
social-culturală, admiţându-se ordinea culturală ca valoare
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Ca disciplină a moravurilor, etica trebuie să se
întemeieze pe teoria socială, afirmă Petre Andrei, întrucât
numai aceasta ar cuprinde adevărul. În fine, prin natura sa,
etica este o ştiinţă socială şi, ca urmare, valorile stabilite de
ea au tot un caracter social. Astfel, Petre Andrei încheie
demersul asupra valorii etice, gândind că prin aceasta a
finalizat studierea diferitelor laturi ale vieţii sociale. De
celelalte categorii de valori, istorice, estetice, religioase,
filosoful se va ocupa în mod special, întrucât alcătuiesc
cadrul de fiinţare a realităţii sociale.
Venind dinspre sociologie spre etică, Petre Andrei este
preocupat de descifrarea naturii, temeiului, originii,
izvorului valorilor etice, a criteriului judecăţii morale, a
valorii morale supreme, deci a idealului moral, de
evidenţierea fundamentului etico-sociologic al fericirii
umane, iar exprimarea propriului gând o face sprijininduse pe solida sa formaţie culturală analizând problemele din
perspectivă istorică, delimitându-se de diverse tendinţe,
orientări, perspective, indicându-le meritele şi limitele, cum
singur o spune, căutând să aducă problematica în discuţie
la stadiul gândirii moderne.
Putem remarca în gândirea lui Petre Andrei perspectiva
integralistă, viziunea sistemică, efortul de a pune în raport,
de a corela şi detaşa, în acelaşi timp, aspecte ale problemei
în discuţie, perspectiva relativistă, preocuparea pentru
aspectul static, devenit, dar şi pentru dinamismul,
devenirea vieţii sociale. Sunt binefaceri cu care Petre
Andrei vine în câmpul gândirii etice, desigur, dinspre
domeniul cercetării sociologice. Mărturie stau în acest sens,
Filosofia valorii, Etica, Problema fericirii.
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salonul literar
IMPERII VEGETALE ÎN UMBRA TA...
Mă las răpus…

Născut la 28 septembrie 1950 într-o
localitate de mare rezonanţă lirică:
Heleşteni, judeţul Iaşi,localitate aflată la
intersecţia drumurilor dintre Paşcani, Tg.
Frumos şi Mirceşti, la 12 Km. de fiecare
dintre cele trei localităţi( unde s-au născut
:M . Sadoveanu, Vasile Alecsandri, G.
Ibrăileanu). Absolvent al Institutului de
Biblioteconomie, Bucureşti, 1973.Angajat
la Casa de Cultură a studenţilor din Iaşi,
din anul 1974 . Debut în presă: în revista
„Familia”,aprilie,1974, prezentat de
poetul Şt.Aug.Doinaş şi în
„Amfiteatru”,decembrie,1974,prezentat
de poeta Constanţa Buzea. Publică în mai
multe reviste literare din România şi
înainte şi după decembrie,1989. Ca elev al
liceului din Tg. Frumos a publicat primele versuri în revista „Mioriţa”, revistă editată de
acest liceu, în anul 1967 sub îndrumarea prof. Costin Merişca şi a poetului Emanoil
Florens.
A primit, printre altele, următoarele premii:
Marele premiu la Festivalul Naţional de poezie de la Suceava „Nicolae Labiş”,1975,
Premiul revistei „Luceafărul”,1978,Premiul C.C. al U.T.C. 1985, Premiul ziarului
„Scânteia tineretului” în anii;1978,1983,1987,Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova în anul 2000 pentru cartea de sonete „Umbra şi îngerul”, Premiul Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Bacău pentru volumul de poeme „ Atlet moldav”,2005
,Premiul de excelenţă pentru poezie patriotică, în 2005, de la revista „Oglinda literară”,
Premiul revistei „Convorbiri literare”,2006,pentru critică literară, Premiul Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova pentru volumul de sonete „Mormânt în
metaforă”,2007,Premiul Salonului internaţional de carte de la Chişinău, pentru romanul „
Suburbii municipale –vol. II – Mormântul călugărului ioanit”, 2008, Premiul „Mihai
Eminescu” la salonul internaţional de carte, Iaşi, 2008,Diploma de excelenţă la a 40-a
ediţie a Festivalului naţional de poezie „ Nicolae Labiş” Suceava,2008, Premiul
internaţional de poezie „M.Eminescu” la Salonul de carte Gh. Asachi, Iaşi,2008, Premiul
Uniunii Scriitorilor, Filila Bacău, 2010, pentru romanul „Aducerea cenuşii la templu”,
etc.
Poezia sa este tradusă în: Spania, Franţa, Anglia,S.U.A, Elveţia, Ucraina, Rusia,
Serbia,etc.

Cărţi publicate:
Volume de versuri:
„Nunta în sâmbure”, Ed. Junimea,Iaşi,1974;
„Amiaza câmpiei”, Ed. Junimea,Iaşi1977,
„Sub zodia Traciei”, Biblioteca „Opinia studenţească”
„Sigiliul toamnei”, Ed. Junimea,Iaşi,1982,

Mă las răpus de-nchipuiri o mie
Mă las răpus de toate cîte sunt
Frunza-n copaci, de toamnă se subţie,
Lumina umbrei intră în pămînt.
Răpus mă las de-această-ngemanare
De saltu-n timp al gîndului nespus
Sunt mai tăcut ca iarba sub picioare,
Mai revoltat ca fulgerul răpus.
In umbra ta mă-nchid acum durere;
De cât te-aştept e timpul îngheţat
Te-mbraci în taină clipa, în tăcere
Mă las de gînduri, iar, crucificat.
Răpus mă las de-nchipuiri o mie
Intru-n cămaşa morţii pentru cununie.
Cu fiecare clipă...
Cu fiecare clipă îmi eşti tot mai aproape
Deşi planeţi şi ziduri se-nalţă între noi
Precum lumina lunii lucidă peste ape
Mă-nchid, cu disperare, în umerii tăi goi.
Surpări de lumi incerte în şoaptă mi se-arată
Mai triste ca ninsoarea cazândă peste flori.
Cu fiecare clipă în tâmpla mea-nspicată
Iubito pleoapa tainei e candelă-ntre nori.
Deşi planeţi şi ziduri se-naltă-n disperare
Să ne cuprindă-n sine: tărâm necercetat.
Se clatină-n privire perdeaua ca o mare,
Se clatină amurgul în care m-ai uitat.

Treaptă cu traptă călătorind,
Treaptă cu traptă vamesul trece
In mormântul ciudat printre astre plutind.
Respiraţia pruncului, caldă, încă se simte.
Pe floarea de zarzăr un timp odihnindu-se.
Cosmica ploaie şi praful stelar
Umbrele noastre ca o mantie-mbracă.
In lumea iniţierii primare în plutire spre sine.
In cercuri adânci te afunzi.
Un nufar, numai cenuşi, în urma ta se deschide :
Poartă a sufletului spre mormântul ciudat.
Mereu rămasă-n pândă…
Mereu rămasă-n pândă iubirea-mi dă târcoale,
Se furişează-n gânduri cu pas de căprior.
In tremurarea frunzei şi-a tainei din petale
Răpus mă las de clipa căzândă-n tragic zbor.
Uitări de sine-mi pare ades mă înconjoară
Mereu îmi dă târcoale ca unda de izvor.
In gând, cu disperare, ranita caprioară
Cu teamă-şi pune-n saltu-i nesigurul picior.
Mereu ramasă-n pândă iubirea-n chingi mă ţine,
In chingi şi ierburi groase ca-ntr-un tânjit regat.
In plină aşteptare uităm, uităm suspine
In care-am fost, cu teamă, adesea fulgerat.
Mereu ramasă-n pândă ca luciu-n ghilotină
Iubirea-mi dă târcoale în cuve să mă ţină.

Iubito, pleoapa tainei mă-nchide-ncet în sine
Deşi planeţi şi ziduri în cuie umbra-mi ţine.

Printre manuscrisele vechi

Ăn cărţile ceriului…

În dimineaţa de toamnă printre ceţuri imense
Arta Grădinarului cu propria-i muncă se confundă.

In cărţile cerului, în cărţile abisale
Semne, simboluri, desene şi gânduri răzleţe
Se-adună-n tăcere printre nouri şi gheţuri,
Se-adună în clipa de reculegere.

Iaşi1979,”

Lăcaşul se surpă şi iar se întrupă
In cercuri adânci precum apa-n izvoară,
Precum gândul lunecând printre manuscrise
In lumea iniţierii primare.

Hubloane cereşti îi acoperă truda:
Miasmele florilor îl înnobilează.
E singurul punct de sprijin în Univers: arta lui.

Emilian MARCU
„Neliniştea singurătăţii”, Ed. Junimea,Iaşi,1987,
„Lecţie pe Ostrov”, Ed. Junimea,1995,
”Îngândurat ca muntele de sare”, Ed. Helicon,Timişoara,1996,
”La porţile singurătăţii”, Ed. Junimea, Iaşi,1998,”
„Flori pentru Augusta”, Ed. Augusta, Timişoara,1999,
”Scoica sonoră”,Ed. Fides, Iaşi,1999,
„Umbra şi îngerul”,Ed.Augusta,Timişoara,2000,
”Ţăranul zidit”, ed. Miremis, Iaşi,2000,
”Feţele insomniei”, Ed. Augusta,Timişoara,2001,
„Muzeu de sate”, ed. Junimea Iaşi,2001,
”Coroanele împărăteşti”, Ed. Junimea, Iaşi,2003,
„Atlet moldav”,Ed. Augusta, Timişoara,2004,
„Melancolia şarpelui”,Ed. Alfa,Iaşi,2004,
„Privilegiul giulgiului”, Ed. Junimea;Iaşi,2005,
”Mormânt în metaforă”,Ed. Princeps- edit, Iaşi,2007,
„Foşnetul mătăsii în manuscrise”,Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi,2007,
„Cartea celor opt zeci şi opt de taine”,editura Em.ol.is,2008,
“Zăpada timpurie”, sonete, Editura Pim, Iaşi, 2010.

Acolo între râuri, într-un exacerbat ritual
Îngerul intră în partea vorbită a gestului,
În umbra cuvântului magic, a aurei pe hârtie.

Atlase celebre dorm nedescoperite-n sicriu plutitor,
Dorm asemenea florii de zarzăr spre primavară.
Ziua astrală şi magica noapte
Protejează lumea de semne,
Protejează truda astronomului.

Printe manuscrisele vechi, icoane ale gândului
Grădinarul cultivă seminţe de necunoscute
mirodenii.
Le usucă-n pridvor cu respirarea palmelor lui,
Le îngemănează-n mirare să le vânture timpul :
E singurul punct de sprijin în univers arta lui!

Riguroasa mişcare a stelelor
Prinde sens în atlase şi în alte mesaje
Prin simboluri, desene şi gânduri răzleţe.
In sicriul acesta plutind taina se-nchide o vreme.

Romane:
„Iadul de lux”, Ed. Junimea, Iaşi, 2oo4,
„Suburbii municipale vol. I .”, Ed. Augusta, Timişoara, 2oo5
„Suburbii municipale vol. II – Mormântul călugărului ioanit”, Ed. Augusta, Timişoara,
2007
”Suburbii municipale vol. III, „Aducerea cenuşii la templu”, Ed. Augusta, Timişoara,
2008
„Suburbii municipale vol. IV. „Ultima cină a Palatinului”, Editura PIM, Iaşi, 2010
Au scris despre cărţile lui Emilian Marcu:
Şt.Aug.Doinaş, Constanţa Buzea, Al.Piru, Laurenţiu Ulici Liviu Leonte, Al.Dobrescu,
A.D.Rachieru, Mihai Cimpoi, Tudor Palade, Tudor Ghideanu, Constantin Dram, Ioan
Holban, Gheorghe Lupu, Corneliu Ştefanache, Emil Vasilescu, C. Pricop, Virgil Cuţitaru,
Lucia Olaru Nenati, Simion Bărbulescu, Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi, Cecilia
Popescu-Latiş, Ionel Necula, Marius Manta, Valeria Manta-Tăicuţu, Petre Scutelnicu,
Simion Bărbulescu, Ion Beldeanu, Rodica Oprean, Ion Cozmei, Cezarina Adamescu,
Constantin Blănaru, Horia Zilieru, Ion Maftei (Flavus), Gabriela Ioniţă, Irina Petraş,
Adina Ungur, Gheorghe Secheşan, Liviu Grăsoiu, Călin Ciubotari, Dana Pitrop, Ion
Rotaru, Viorel Dinescu, Nicolae Busuioc, Adrian Botez, Dumitru Spătaru, Daniel Corbu,
Petru Scutelnicu, Anca Negruţi, Liviu Apetroaiei, Bogdan Baghiu, George Bădărău,Vasile
Constantinescu, Marcela Gafton, Constantin Mănuţă, Constantin Huşanu, Nicolae
Panaite, Aurel Stefanachi, Petre Isachi, Ludmila Bârsan, Ion Hurjui, Mariana Vârtosu,
Doina Cernica, Valentin Talpalaru, Radu Tătărucă, Constantin Miu, Ion Roşioru, Diana
Petrişor, Vasile Ciocârlan, Adrian Voica, Julieta Pendefunda, Constantin Parascan, Elena
Olariu, Rodica Mureşan, Vasile Filip, etc.
Selecţii din referinţele critice:
„Drumul pe care şi-l propune este unul al simbolurilor, o structură concentrică a
reinterpretărilor. Tocmai din această pricină poezia lui Emilian Marcu este şi o poezie a
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Nourii limpezi, mândri, puternici, ordonaţi
In formă de dragoni, femei frumoase şi de veşminte
Mesaje trimit lumilor viitoare.

Atlase celebre dorm nedescoperite, în sicriu plutitor,
Dorm asemenea florii de zarzăr spre primăvară.
Nourii limpezi, mesaje trimit lumilor viitoare
In cărţile cerului, în cărţi plutitoare
In ziua astrală şi magica noapte în cărţi abisale.
Ce-i părul tău sub iarbă…
Ce-i părul tău sub iarbă sau iarna sub zăpadă
Când mii de spaţii moarte ne-nchid în amintiri?
Luceafărul de ziuă cum va putea să vadă
Tăcerea umbrei tale sau ploaia din priviri?
Ce-i pleopa ta lăsată de înserare-n apă
Ca un ecou prin ţepii uscaţi de trandafiri
De pasul meu nu simte oglinda ce mă scapă,
De umbra ta-nfloreşte-n necunoscute firi?
Ce-i părul tău sub iarbă uitat în mângâiere
De mâna mea uscată nu poate sa-l, alinte?
De nu te pot cu palma găsi? Câte mistere
Se răzvrătesc în cale-mi uitatele-oseminte?
Ce-i părul tău sub iarba uscată prin ponoare?
De nu te simt aproape iubito clipa moare.
În mormântul ciudat…
In mormântul ciudat, ca un trup de copil
Plutind printre astre, plutind,
Floarea de zarzăr se-nveşniceşte,
Floarea de zarzăr îmbracă tăcerea.

Septembrie 2010

În dimineaţa de toamnă, printre ceţuri imense,
Printre manuscrisele vechi, rune de timpuri uitate
Unde iubirile veşnice proaspete se lasă ochiului
pradă,
Grădinarul cultivă seminţe de mirodenii uitate.
Vânt uşor prin cuvintele manuscriselor,
Clătinare înceată în apa picturilor tulburi
Se simte pulsând în cordul stelelor, în aura de hârtie.
În dimineaţa de toamnă cu ceţuri imense
Din manuscrise, seminţele de mirodenii
Umplu ceriul cu o uriaşă explozie.
Călătorie printre nuferii îmbobociţi
Călătoream peste plaur, peste nuferii îmbobociţi,
Prin zona galactică, spre Ostrov, în zori,
Pe fundul Mării Sarmatice
Fără să bănuim, fără să ştim
Că suntem perechea damnată, cu haine de flori.
Pe mâini cu mirare, cu iarbă pe pleoape,
Ciudată pereche, lunecam pe recile ape.
Călătoream peste plaur, peste ciudatele forme
Printre gheizere fără sfârşit.
Prin filtrata lumină de la arteziane
Un vulcan uriaş se-arătase în zori,un vulcan uriaş.
Singuri eram pe planeta ciudată,
Prin zona galactică mergând spre steaua polară,
Singuri mergând spre steaua din vis
Călăuziţi de miracole, de întâmplări şi de fulger,
Călătoream peste plaur-perechea ciudată.
Spre Ostrov ,în zori
Spre coliba de flori.
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Nici o vibrare nu se trezise, nici o adiere :
Era ca în noaptea de dinainte de Înviere.

Între fluturi sub platoşa lunii,
Memoria crinului o clădeşte în taină.

Nici un semn dinspre Ostrovul de floare înzăpezit.
Pereche damnată la singurătate –
Călătoream spre plus infinit.

Un castel ireal, o ciudată lumină,
Sub cămaşa de aur a morţii,
Ghintuite parfumuri şi culorile-adânci,
Lumii le-arată Grădinarul în zori.

Un vulcan uriaş se-arătase în zare:
Pe Ostrov, Grădinarul, devenise un semn de mirare.
Spre Ostrov, în zori
Spre coliba de flori….
Spre Ostrov, în zori…

Arta lui, crinul acesta imperial
În fiecare dimineaţă nouă ni-l aduce-n memorie.
Aburul ochiului şi tremurul mâinii
Peste memoria crinului
Sunt semnele existenţei lui ireale.

Arta: imens ritual

Eu pe ape…

Un imens ritual în acest început de septembrie.
Frunzele în derivă magnetizează culori,
Buburuzele sapă tainiţă în pământ,
Iarba se întoarce în rădăcină,
Privighetorile în cântec odrăslesc.
O infernală mişcare tectonică,
o infernală mişcare.
O luptă în microcosmos.

Eu pe ape, eu pe ape,
Tu în lăcrimat de pleoape…
Ştii, lumina din pământ
Nu-i dogoare şi nici vânt
Nu-i nici zare ci-nserare
Cât nu-i răsărit de soare!

Timpul nu mai are răbdare. Îl descoase uşor,
Îl desfoaie fir cu fir, moleculă cu moleculă.
Arta lui de mâinile lui se lasă rostită
Într-un imens ritual în acest început de septembrie.
Timpul nu mai are răbdare.
Îl macină-ncet, îl prefiră,
În propria-i artă transformându-l.
Frunzele în derivă magnetizează culori
În acest început de septembrie.
Grădinarul intră în trepidaţie:
Arta lui de mâinile lui se lasă uşor rostuită.

„ Emilian Marcu scrie o proză modernă fabulosul şi realul se substituie şi se optimizează
prin recursul la deodorantul poetic, care matlasează , întreaga structură narativă. Poetul
Emilian Marcu nu se dezminte nici atunci când se refugiază în registrul epic”.
Ionel Necula, Revista „Porto Franco, Anul XVII,nr. 10-11-12 (140), oct.-dec. 2007
„ Ceea ce este remarcabil, în primul rând,în romanul (romanele) lui Emilian Marcu este o
uriaşă disponibilitate a textului de a putea fi citit în lecturi diversificate, autorul relevând,
într-un acelaşi text, multiple faţete ale unei personalităţi literare, fără ca acest aspect să fie
un simplu joc determinat de regulile unei orientări
moderniste,postmoderniste,pospostmoderniste. Dimpotrivă, putem bănui o reacţie a
scriitorului Emilian Marcu, excedat de amploarea ismelor din ultimele decenii,care
operează, simultan, pe mai multe teritorii, atrăgând însă mereu atenţia, delicat, ce-i drept,
că o singură direcţie adevărată ar putea exista, aceea a bunei literaturi. Aşa că textul din
acest volum anulează frecvent, delimitările clasice dintre sincronie şi diacronie, putând fi
citit,parcă, din multiple direcţii, iar ceea ce se întâmplă în story, putând fi plasat într-un
timp şi un spaţiu greu delimitabil, nici măcar acel risc al inventării teritoriului ( ca la
Faulkner) neputând fi un argument viabil.
Constantin Dram,”Convorbiri literare”, iulie,2007
„ Poet din născare, Emilian Marcu, rămâne poet în tot ce atinge. Inclusiv în Suburbii
municipale, un recital proiectat pe mai multe voci, dar interpretat de una singură. Nu e
uşor de citit romanul lui Emilian Marcu. Întâi, pentru că sumedenia de comparaţii şi
metafore îţi încetineşte ritmul lecturii, obligându-te la repetate şi, să
recunoaştem,folositoare popasuri. Apoi, fiindcă autorul însuşi are grijă să rupă cursul
povestirii, revenind asupra unor momente anterioare ca să le adauge un plus de
incertitudine.. In fine,deoarece, în pofida avalanşei de amănunte concrete, principalul rost
al discursului său nu pare acela de a relua un curs anume al lucrurilor, ci de a crea o
atmosferă halucinantă, copleşitoare,strivitoare,fantastică - la urma urmelor.
Alexandru Dobrescu, Postfaţă la romanul Suburbii municipale,vol.II

Eu pe ape, tot pe ape
Tu în lăcrimat de pleoape

Bizarerie în catalogul astral.
Grădinarul intră în trepidaţie,
în starea lui de imponderabilitate.

codului ce are însemnele autenticităţii. Versul viguros al poetului girează într-un final
ideea că o trăire de tip romantic nu este desuetă la început de mileniu trei ci ar
pute,dimpotrivă, constitui una dintre puţinele alternative de a te raporta corect la
problematica lumii.
Marius Manta, Revista „Ateneu”, Bacău,Anul 43 (serie nouă),iulie 2006;

Prin lumina-n strecurare
Toată dor şi aşteptare
…eu pe nor în zbor pustiu
Ca în cel mai blând sicriu!
Nu pun iubirii…..
Nu pun iubirii nici zăgaz nici lacăt
Cum pui la uşi care demult nu s-au deschis.
În crugul iernii fulgii mari dau scapăt
Tor luminând o taină de proscris.

Note despre schimbarea fazelor lunii

Prea plinul semnelor e-n clipa de răcoare
În care roua groasă-a lacrimii te cere.
Vezi, tu lacăt pui iubirii şi-asta doare
Cum doare-n aer frunza în cădere.

O semilună argintie, ca un cârlig,
Atârnă pe vălul pictat, pe mătasea-nflorată cu nouri,

Zăgaz vei pune sau doar o părere
Sau poate doar un zvon drept căpătâi?

„Romanul” ( Iadul de lux) se citeşte în superba „gratuitate” acaparantă a discursului
epico-liric, convingându-ne că Emilian Marcu este una din cele mai puternice voci ale
generaţiei sale”
Theodor Codreanu , „Convorbiri literare”,mai 2004,
Includerea lui Emilian Marcu în „tradiţionalism”, valabilă, aparent, pentru poezie,
trebuie corectată citindu-i proza şi recitindu-i poezia, cel puţin în sensul că tradiţia este şi
în cazul său productivă, nerezumându-se la pitoresc şi la o anume patriarhalitate
sămănătoristă. Din contră, viziunea lui asupra satului este antisămănătoristă, sub semnul
unei apocalipse şi al unui tragism care ameninţă şi civilizaţia urbană. (Vezi Muzeu de
sate, Editura Junimea, Iaşi, 2001). Din „urbană”, această civilizaţie, care a făcut mândria
Occidentului, tinde să devină „suburbană”, încât „muzeul de sate” românesc se
răsfrânge, contrapunctic, în ceea ce Emilian Marcu va numi suburbie. Iată o punte
seducătoare între poezia şi proza lui Emilian Marcu, derulabilă la nivelul imaginarului
poetic. Această transbordare a imaginarului de la poezie la proză nu este recentă, cum ar
părea la prima vedere, fiindcă întâiul său „roman”, Iadul de lux, datează din anii 1976-

Eu pe ape, eu pe ape, / Tu în lăcrimat de pleoape…
O semilună ţinând pe cocoaşă o broască râioasă,
O semilună argintie, o femeie frumoasă,
Iepuraşul de jad în infinită mişcare
Pe vălul pictat sub scutul de rouă,
Descriu schimbarea fazelor lunii.

Lumina-n candelă a devenit de miere
Precum tăcerea-n clipa cea dintâi.

Boli de sânge, arteriale, anchilozări, boli rebele
Zvâcnesc asemenea ploilor primăvăratice printre
arini,
În zori, printre manuscrise filigranate.

Imperii reci de frunze…

Clepsidra mereu în mişcare: o cometă arzând arată,
Arată fazele lunii în caleidoscopul teribil.
O semilună argintie, ca un cârlig
Agaţă câteva fâşii răsucite de nourii albi
Înfăşurând o femeie frumoasă, chip biblic,
Pe aripile unui dragon cu arome de plante.
Luna închipuie semne în diversele ei ipostaze.
În această necontenită mişcare, pe vălul pictat,
Luna străluce şi se întristează, se bucură şi plânge
Sub marea clepsidră atârnând pe vălul pictat:
Pe mătasea-nflorată o cometă arzând se arată.
O bibliotecă despre stările lunii,
O bibliotecă zidită-ntre nouri
Pe vălul pictat, primăvara ades se arată.
Luna închipuie manuscrise filigranate,
Luna întruchipează-n tăcere chiar arta Grădinarului.
Memoria unui crin
Între fluturi, sub platoşa lunii,
Printre arţari fără număr şi ierburi abia înverzite,
Memoria crinului îmbracă tăcerea.
O cămaşă a morţii, o cămaşă de ivoriu –
Parfumul crinului imperial peste lume,
Simţurilor noastre primare,
Asemenea unei fecioare,
Nud se arată, şi proaspăt, şi pur.
Aburul ochiului şi tremurul mâinii –
Privirea atentă a Grădinarului
Cu multă migală şi multă răbdare,

CRONICA

În crugul iernii fulgii mari dau scapăt
De pun iubirii ori zăgaz ori lacăt…

Imperii reci de frunze vor guverna o vreme
Tăcerea rănii-n care sălaş şi-a-nfiripat
Misterioase sonuri, ca vulturi să te cheme
Cum mugetul bulboanei surpare-i peste sat.
Culorile-n cădere pe dunga unei pleoape
O vreme vânt aşteaptă în clătinatul vis
Cât zborul în înalturi tăceri o să adape
Şi-atâtea începuturi de rouă-n manuscris.
Jertfinda gură agonizează-n rodul
Parfumelor învinse de plânsul altei ploi.
Imperii reci de frunze începe-vor exodul
Surpării peste lume, surpării peste noi.
Imperii vegetale în umbra ta-n jertfire
În răzvrătirea frunzei încearcă să se mire.
Cine mai ştie…
Cine mai ştie, Doamne, cine mai ştie
De umărul casei acuma se mai subţie,
De fluturii, în amurg, mai visează
Lumina din candelă că e de strajă?
Ce păsări ciudate, pe cer, ce ciudate.
Văl negru poartă mireasa spre moarte?
Nourii toţi rotocoale-n devălmăşie:
De strajă sunt, Doamne-n această pustie!
Lacrimi de ceară, o, lacrimi de ceară
Tâmpla mi-o acoperă în călătoria de seară!
Floarea de vis va-nflori, o, ce mister:
De umărul casei se sprijină o parte de cer!
Cealaltă parte, de pleoapele mele se ţine
Şi, în tăcere, drumul începe să mi-l înlumine!

1978, chiar dacă apariţia editorială se produce abia în 2004, la Editura Juminea. Sintagma
oximoronică „iadul de lux” mi se pare caracterizatoare pentru întreaga proză a lui
Emilian Marcu şi în ea se ascunde imensa ironie din adâncurile suburbiei măcinate lent şi
ireversibil de lepra pietrei.
Theodor Codreanu, Deliciile Anticarului şi lepra zidurilor, Postfaţă la Suburbii
municipale, vol. IV
„ Ascultând „foşnetul nisipului din manuscrise”, împresurat misteric de umbrele
lăptoase, cercând a afla – sub „ lăcrimarea hipnotică a clipei” –tainiţa luminii, poetul
Emilian Marcu contemplă, din biblice timpuri, beatitudinea şi deşertăciunea deopotrivă.”
Adrian Dinu Rachieru,” Convorbiri literare”,decembrie2007
„Privilegiul giulgiului ne aduce la lumină o creaţie ce se desăvârşeşte pe măsură ce,
precum vinul, se învecheşte.”
Emil Vasilescu, Revista „Biblioteca”
„ Emilian Marcu îşi ordonează discursul ( text, subtext,metatext) cu rafinamentul
interpretului de la vioară,rezultând o compoziţie armonioasă, prozatorul nu renunţă nici
o clipă la poet, după cum şi poetul ştie că naraţiunea devine mult mai ispititoare printr-o
impregnare cu frumuseţea metaforei, încât topirea poeziei în ţesătura textului nu tulbură
cu nimic, din contră, pare firească,organică…. Există aici o atracţie magică de care
prozatorul se foloseşte inspirat şi subtil, o tainică plăcere pentru limba culeasă parcă din
vechile izvoade, încât întreg textul romanului are aerul uşor arhaic, cu acel parfum
plutitor al graiului muzical şi flexibil, cu acele compoziţii de arabesc şi caligrafie fină, cu
bogate expresii plastice şi comparaţii pitoreşti, cu desfăşurări sintactice pe care le
întâlnim doar într-o limbă românească autentică.”
Nicolae Busuioc, Revista „Cronica”,
Temele “metaforice” sunt: iubirea neîmplinita, bivalenţa suferinţei în dragoste,
platonismul a-mitologic, unitatea dintre teluric şi astral, vegetativ şi cosmic, real şi
imaginar, în noi forme lirice, străbătute de fiorul iubirii poetului cu paşi etnici, “ iubitori
de nunţi nupţiale cupidonice”. Astralul, ţinut al “urselor” rotite în spiralele timpilor
siderali sub “pleoapele lactee” omeneşti. Temele, reunite, converg spre un dulce leagan
eminescian, al convieţuirii eu-lui poetic – Marcu Emilian, într-o limbă literară dulce
grăitoare de iubiri latente, succedaneu al iubirii “ cătăliniene”, “hyperionice', în conflict
pentru o “Cătălină” nepăsătoare la nemuriri temerare în eternitate, cele fără “accidentul
erotic al creatiei”.
Ioan Toderiţă
Emilian Marcu îşi dovedeşte încă o dată capacitatea de a reinventa continuu într-un
domeniu în care totul părea spus. Arta poeziei fixe îl obligă la căutări nu numai formale
din cele mai diverse, din care iese biruitoare încrederea în creaţia adevărată, expresie a
arderilor dinlăuntru a unei conştiinţe ce înţelege să-şi împlinească menirea.
Emil Vasilescu
Poetul Emilian Marcu se apropie cu forţă şi har poetic de miracolul poeziei, universul
liric este dominat de originalitate, poemele degajă inteligenţă poetică, iar metafora
străbate poemele cu o tentă elegiacă.
Petru Scutelnicu, („Plumb”, an II, iulie 2007, nr. 5)
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născocitorul de gânduri
mări, şi să scurteze inutilitatea unor drumuri. Nu
Despre lucrurile prime (20) descoperim
nicio urmă a lui Nero, pentru că timpul a
Cetăţeni, spre Micene
Vasile POPA HOMICEANU
Smogul paralizează trecerea spre Corint. Am obosit, în
trafic presupusa lumină a prezentului murea. Şi Athena
parcă ne-ar fi leagat de pietrele care s-au smuls veciei,
pentru a ne preumbla prin suflete, cu răcoarea înţelepciunii
arhonţilor... Cu eroismul ciudat al luptătorilor... Cu poema
democraţiei, onorabile Pericle, cu statuile dezgolite de
toate spaimele mitice... Cu pompa hirsuţilor tragos, din
teatrul lui Dionis, unde, cu cîteva ceasuri în urmă, ne-am
eliberat de angoasa tăioasă, izvorîtă din comediile lui
Arstofan... A fost o eclatare să participăm la Banchet.
Chiar dacă Cleon l-o fi acuzat pe poet de defăimarea
cetăţii în faţa străinilor, şi l-o fi adus în faţa tribunaluilui,
Broaştele au primt onoarea cetăţenilor pentru a fi jucată a
doua oară, iar autorul a primt coroana civică. Eu îl admir
în Lysistrata, piesă compusă în timpul războiului
peloponeziac, versurile sugerînd că unitatea dintre Sparta
şi Atena, ar trebui să conducă Grecia... O uniune necesar
oricărui prezent. Dar mai ales spiritul pacifist al femeilor,
şi am senzaţia şocantă a unui catharsis total, asemenea
visului sau beţiei ... Cînd acestea se dezbracă, îşi arată
corpurile soţilor lor, dar le interzic să facă sex cu ele, pînă
ce masculii nu opresc războiul... E o grevă sexuală
minunată, poate prima din istorie, îmi şopteşte, zîmbind
feminist, Anaforeea, cînd tocmai autovehiculul nostru a
ieşit din smogul vîrtos. Aud spiritele relaxate defilînd prin
porturi imaginare, cu triremele lăsate în paragină. Reuşim
să ne întreptăm către Pelopenez. Mai dulce uscatul, îmi
spun, gîndind că acela care bea vinul, trebuie să soarbă şi
din drojdie.
Ce curaj să dezminţi o utopie! În Adunarea femeilor
ironia este totală, comicul triumfă, rîsul ne rumegă sub
piele, Aristofan aruncă peste construcţia comică o tolbă de
săgeti, dezvăluind relaţii păguboase, întemeiate pe
corupţie, făcînd trimiteri la perosane, obiceiuri, stări, cu
dezinvolura şi eleganţa unui mare spirit... Dramaturgul
imaginează un stat condus de femei, şi întemeiat pe
comunitatea bunurilor... Voi face să crească o viaţă
comună, la fel pentru toţi, spune stratega Praxagora,
conducătoarea revoltei femeilor, care , deghizate în
bărbaţi, preiau puterea în Cetate. Stratega adună femeile, le
îmbracă în haine bărbăteşti, care înarmate cu ciomege,
pornesc spre locul Adunării. Pînă se dezmeticesc bărbaţii,
femeile au pus stăpînire pe sat. Praxagora prezintă noua
alcătuire socială, din care merită să numim că nu va mai fi
nevoie de tribunale, pentru că nimeni nu va mai avea de ce
să fure şi să înşele, va fi un singur sălaş în cetate...
Dispărînd pereţii dintre camerele caselor, averea va deveni
obştească, iar femeia va fi bun comun, bineînţeles, după
anumite reguli... O utopie, gîndesc, probabil prima
construcţie de acest fel, realizată înainte de Platon ... La
care jinduiesc, utopia, chiar respectînd diferite reguli, şi
fiind în acord cu Praxagora, pentru a fi şi eu, unicul fiu
deghizat, al acestei proiecţii ideale...
Fascinant teatrul grec, pietrele zălogite de vreme încă
adună misiţi, într-un nou carnaval al păcatului,
catharsisului şi iertării. Comedia parcă-i mai aproape de
sufletul oamenilor, ei au nevoie să rîdă, de aceea îţi strig
mărite Sofocle : prea mult sînge a curs, în cetatea ta
conflictuală, nu vezi atîţia psihastenici, în jurul tău! Ei
mişună bezmeticiţi printre noi, cu ochii pierduţi în
coşmarele nopţilor... Nu-i vezi, lesne caută aceştia pe acei
tragos din vechime, sileni, bacante şi alte stihii fabuloase,
din acel timp, cînd dănţuiau şi-l venerau pe Dionis. Simt
nevoia să rîdă: acea descărcare a hormonilor mintali,
îndelung reprimaţi de
angoasă... Simt nevoia ca o
fiinţă detaşată de moarte, să
le aline sufletul, vor să rîdă,
să rîdă de ascunsul
nefericiirii lor. Pentru că în
substitutul firii noastre există
acel spiriduş, cornut şi cu
coadă, care face tumbe şi ne
distrează. Prin aceasta, caută
să spargă teroarea
implacabilului destin. Azi
oamenii fug de nori, şi caută
lumina în stufoasa, umbroasa
proiecţie a viitorului. În
imagnar, virtual, na, c-am
spus-o, am descoperit
cuvîntul care depăşeşte
umoarea psihastenică, şi se
prinde în actul solipsist...

şters umbrele, dar există un profil demonstrativ al
încercărilor lui, care a pus la treabă vreo şase mii de evrei
scalvi, prizonieri de război. O fi fost el, cel care a
îndepărtat primul coş de pămînt! Posibil, şi meritoriu
pentru un împărat poet nebun... I-o fi venit idea cu canalul
după ce va fi ascultat prezicerile Phytiei, şi care i-o fi
sugerat că nu va muri de moarte bună, iar el, din
răzbunare va fi jefuit sanctuarul. Dar chestia cu canalul e
bună... Echipele de constructori au început să sape din
ambele laturi ale istmului, iar o a treia săpa puţuri adînci
pentru a determina natura rocilor... Nero nu şi-a realizat
visul , dar inginerii secolului 19, i-au utilizat puţurile, şi
au proiectat construcţia pe cursul canalului său. După
aproape două mii de ani. L-am pomenit pe Nero, pentru a
strecura puţină lumină în existenţa sa ca împărat. Nu e
primul care a încercart să unească marea Egee de cea
Ionică. Prima încercare a fosat aceea tiranului Periander ,
cu vreo şapte veacuri înainte de Nero, după care Demetrius
I al Macedoniei renunţă, pentru că topogarfii săi au
calculat greşit nivelul mărilor adiacente... Pînă şi Iulius
Cezar a avut în vedere tăierea unui canal în istmul de
Corint. Salut Corintul, Anaforeea piguleşte statui de
marmură şi alabastru. L-a descoperit pe Socrate, pe care-l
achiziţionează, cu tot cu spirit şi barbă, la pachet, pentru
cîţiva euro. Ce monedă o fi aceasta, nici de aur, nici de
argint, dar perfect rotundă, precum cercul lui Thales.
Voluptatea în conflict cu drahmele... Ţin în mînă o copie
care străluceşte nefiresc, îi simt doar vechimea simbolică,
şi mă înfior, pe revers Zeus, aşezat pe tron, cu sceptrul în
mînă, pe avers, Hercule cu blana de leu pe cap. E din
vremea lui Alexandru, îmi şopteşte Anaforeea, şi eu rîd, în
timp ce traversăm coama unui munte... Coborîm spre
mare, într-un intrînd de uscat se vede o frumoasă livadă de
portocali, şi pe culmile defrişate, nişte vile albe, albe, care
sugerează ordinea, şi o posibilă linişte, în solitudine.
Taverne cu suveniruri, o mulţime de statui, reproduceri
de eroi, zei, sfincşi, bacante, temple, core şi şerpi...
Obiectele copii poartă amprenta unor idei. Şi ideile trebuie
să fi fost cînva lucruri, cum altfel, domnilor, nu există
neantul, ci ideea care preumblă în capul nostru neantul. E
aici şi Pericle, minunatul, iluminatul Platon, cu toate
ideile, şi închipuirile care izvorăsc din idei, ca lucruri, şi
Aristotel, cu motoru-i prim, şi Hades, care pregăteşte prin
soţia sa, Persephona, întoarcerea vieţii, după o iarnă de iad,
şi-mi spun că Grecia e pămîntul care lansează în univers,
cele mai multe simboluri, un tezaur imens, de abis, cultură,
filosofie, nemurire şi genialitate. Ce ne-am fi făcut fără
anticii greci! Retorică întrebare, la care nu vreau un
răspuns. Acesta vine prin sine. Doar văzînd şi călcînd
locuri, pe acolo pe unde au umblat zeii. O poveste de
nesfîrşită umanitate e Elada. Un poem fastuos care se
desfăşoară prin datul acestui pămînt de piatră, dar atît de
viu. Pentru că oamenii trebuie să supravieţuiască în ţinutul
portocalilor şi al măslinilor... Nu se poate muri de foame,
dacă gîndeşti, sapi pămîntil, respecţi ordinea lucrurilor
simple, în primaritatea lor funciară... Şi aici, în Corint,
Apollo îşi are sălaş, l-am descoperit pipăind piatra porosă,
măsurînd coloanele ruginii, şi închipuindu-mi că apa
curge, fluid perpetuu, prin canalele vieţii. Anaforeea poartă
cu mîndrie funcţia simblică a unui filosof, eu zîmbesc,
doamna din seraiul bacantelor, cumpără şi ea un ţap, cu
chip de tragos, şi zîmbeşte, numai soţul ei discută stelar cu
neamurile din ţară. Transpiră, şi nu de căldura soarelui, ci
de anxietatea trezită de nişte demoni, care se prăbuşesc
peste fiinţa lui, de pretutindeni.
.
Teatrul erodat, gradenele frînte, în arenă obsesia morţii,
tragedia, obsesia zvîrcolirilor spiritului, comedia, iar în
depărtare, prezentul: nişte ochiuri de apă şi sticlă, care
închid mîndria unei bune alcătuiri a lucrurilor, hrana cea
de toate zilele.

Am coborît. Canalul
Corint, alungit de albastrul
apei şi de verdele uşor
încărunţit al frunzelor, o
punte de două palme în care
să încapă un popor curios...
Distanţa dintre cele două
capete, care să unească două
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fascinaţia lecturii
Taina ascunsă
Nicolae BUSUIOC
Am scris cândva despre una dintre cărţile poetului
Constantin Mănuţă reliefând gama de stări pe care le trăieşte
şi le exprimă cu sensibilitate, întâlnind în discursul său liric
tristeţea şi suferinţa, melancolia şi singurătatea, deprimarea şi
oboseala. În noul său volum – Taina din rană (Timpul, 2010)
încerc să identific alte surse şi stări existenţiale care
determină cuvântul-vers ce premerge trecerea spre poem,
spre acea obsesie de transcendere şi vis. Înainte de a face
câteva precizări în acest sens, am dori să ne reamintim unele
aspecte referitoare la misterul textului. Există un asemenea
mister? A spune despre o operă că există înseamnă a
recunoaşte faptul că dăinuie în ea o entropie (entropia nu se
apropie mult de mister?) ce poate fi epuizată la un moment
dat, dar în alte circumstanţe ea poate fi explorată prin
răscolirea unor noi stimuli. Desigur, plăsmuirile lirice îşi
refuză până la urmă „figuraţiile antropomorfice”, devin
autonome, orgolioase, iscusite, dar tot din substratul natural
se trag, precum florile gingaşe din solul care le-a dat viaţă şi
frumuseţe. Plecând de la această minimă explicaţie, înţelegem
parcă mai clar de ce scriitorul dispune atât de capacitatea de
autoexprimare, cât şi de dreptul de a şi-o exercita punându-şi
în valoare calităţile inventive. Prin urmare, la naşterea operei,
fie ea lirică, epică sau dramatică, contribuie deopotrivă
cunoştinţele alternative acumulate, revelaţia şi talentul dar
numai într-o strânsă legătură cu genele, cu starea psihică şi cu
încă alte lucruri, mai mult sau mai puţin vizibile, mai mult
sau mai puţin ştiute sau pur şi simplu neştiute. De aici
misterul ascuns al textului sau încorporat direct în el. Din
această perspectivă natura umană, în cauză cea a scriitorului,
desemnează ceea ce îl singularizează: temperamentul,
dispoziţia, aptitudinile, psihologia, sensibilitatea etc. Ne
oprim însă aici cu această paranteză.
La Constantin Mănuţă ansamblul irealului, în sens
metafizic, nu este altceva decât un sistem de cauze şi efecte
necesare intuitiv, încât sentimentul că timpul trece este doar o
iluzie, iar substituirea subiectelor care primesc impresiile
heterogene din exterior este tocmai momentul realizării eului
plecat de la sine şi ajuns la supraeu. Un exemplu: „Jinduind
întreg înaltul/ Timpului ce m-a minţit;/ Drama mea a fost
asaltul/ Sângelui din asfinţit?/Ocrotit voi fi de gândul/ Florii
de-a trăi-n lumină;/ Nopţi întregi cuget de-a rândul/
Torturat de-o mare vină?/ Domnul a venit să-mi spună/ Să
mă-ntrebe, să mă-ndrume;/ Am băut apă din lună/ Şi m-am
depărtat de lume...” Distanţarea de real nu-i decât o fugă de
himere, pentru că amăgirile capătă contururi clare sub forma
versului-cuget. „Citind mai întâi fabuloasa bibliotecă a
dealurilor şi a pădurilor, a câmpiei, el a adunat imagine lângă
imagine şi le-a zidit în cărţile sale”, cum spune un alt poet,
Emilian Marcu. Orice-ar face, încotro ar lua-o, Constantin
Mănuţă se reîntoarce la natură, neuitând, sau cu atât mai
mult, să-şi pună mereu întrebări esenţiale. El caută un ceva
care să deschidă mintea şi sufletul. Foşnetul uşor al frunzelor
se transformă parcă într-un murmur de cuvinte care-l tulbură
şi-l îndeamnă la cugetare. Cuvintele iau chip de câmpie şi
deal, de iarnă şi zăpezi, de primăvară, păsări, copaci, stele,
fluturi, şerpi, iarbă şi rouă, dar peste tot, „cu inima întoarsă”
se loveşte de „sentimente” şi suferă ca o „rană de amurg”,
descoperind până la urmă „taina din rană”, deşi „Nu pot să
spun acuma ce mă doare/ Cum să-ndepărtez de forma
diafană;/ Omenirea-ntreagă prinsă în visare/ Rodeşte adânc
în taina dintr-o rană?”. Poetul rămâne un romantic fără leac,
se foloseşte constant de forma versului clasic pentru că magia
acestui limbaj poate decupa mai bine lumea în fragmente ca
apoi din ruptura dintre părţi şi din imaginile disparate să
rezulte întregul armonios şi trist, frumos şi melancolic,
romantic şi utopic.
Se observă în poezia lui Constantin Mănuţă, ca şi în cea
din Taina din rană, un descriptivism însufleţit de o trăire
interioară impetuoasă, un autobiografism proiectat între
meditaţie şi cosmos, punând în valoare resursele poetice ale
imaginaţiei, introspecţiei şi reveriei. Lirica-i cantabilă asigură
o simplă dar emoţionantă stare de nostalgie a timpului trăit,
cu toate întâmplările lui fericite şi nefericite. Până şi
sentimentul iubirii declarate se reverberează într-un sfârşit
când stenic şi cu speranţe, când încărcat de uimiri umbrite de
grele şi imprevizibile urmări. Poezia e ca o rană vindecabilă
în măsura în care necunoscutul ascultă revelaţia des
întretăiată de ipostaze contradictorii, până la urmă însă
umbrele devin luminoase şi mulţumirea pare deplină.
Copacii îşi vorbesc în şoaptă, sunetele izvorăsc din marea
dragoste pentru fiinţele din jurul lor. De la câmpul cu flori la
cerul cu stele şi înapoi în labirintul naturii: „Să-mi aline
întristarea/ Teiul dis-de-dimineaţă;/ Ascultând în vis
chemarea/ Codrului ce mă răsfaţă/ Chiar de-oi adormi
întruna/ Cum se-ntâmplă în poveste; Mă veghează-n ceruri
luna/ Înflorită sus, pe creste/ Mâine voi pleca de-acasă/
Vara-n florile de mac; / Şi de soarta nu mă lasă/ Voi găsi un
alt copac”.
La cele peste zece volume de versuri câte a scris până
acum Constantin Mănuţă se poate vorbi de „limba însăşi care
gândeşte”, de starea reflexivă a unui poet care confirmă, cum
spuneam, fascinaţia cuvântului plasat la interferenţa dintre
contemplare şi rememorările patetice, dintre reperele
vastităţii şi limitele umane, totul într-o consonanţă asumată şi
provocatoare, totul înscris într-un discurs liric sincer, sensibil
şi durabil. Poezia vieţii, strâns împletită cu cea a naturii,
conduce la cunoaşterea metafizică, iar aceasta e ca o iniţiere
în spaţiul labirintic de confruntare cu semnele care pot
desluşi drumurile de vis şi rătăcire, e ca într-o pădure
legendară unde întâlneşti necunoscutul, frica şi singurătatea,
dar şi şansa aflării tainei ascunse.
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la vreme şi la nevreme
18. Noul de piaţă şi nimicul care
există

Marinică POPESCU

Globalizarea se impune prin schimbul intens
consumist, şi deci sufocant, de piaţă al neasemănării
(mărfuri fel de fel) cantitativizate până la preţ, bani,
deci până la asemănare, în mod aproape ritualic - în
conformitate cu un scris ori nescris mercurial - de înşişi
cerberii evaluării, ieşiţi din placenta primei benzi de
producţie, standardizate sub semnul timpului nemilossuccesiv, tailorizate.
De stringentă importanţă se arată mişcarea,
schimbul. Chiar consumul ca atare ţine astfel de partea
metabolică responsabilă cu evacuarea deşeurilor,
dejecţiilor, consumabilelor; nu pot să nu intereseze
neadormitele râuri de sudoare, flegmă, sânge, urină…
În strategia osmotică a lumii în care trăim, graniţa poate
funcţiona ca membrană de purificare, de avantajos
schimb. Graniţa - marcaj al intimităţii constitutive,
personale ori a unei anumite colectivităţi (etnie, popor,
naţiune, cultură) - e doar provocare şi criteriu
identificând, de o parte şi de alta, schimbul pragmatic
al consumului, dar fără a se percepe de fapt asemănarea
neasemănării, valoarea, darul, promisa traducere a
intraductibilului comun şi deopotrivă unic, de felul
metaforei. Cu-adevărat valoarea nu poate fi confiscată
de un egoist, de unul care confundă propria lui gură
(nesătulă şi fără urechi proprii de auzit) cu agora;
intimitatea nu constipă, nicidecum.
Mai nou, de vânzare-cumpărare totul fiind - de felul
unui vehicul -, orice graniţă (cu trimitere chiar până la
numele, intimitatea persoanei, cu sensul de a fi în
numele cuiva) tinde să devină a unui imperiu, obeză
entitate. Graniţa devine piaţă. Ea lucrează cu fervoare
globalizarea, căci totul se schimbă, se vinde şi se
cumpără, totul trebuie să se prefacă ex-istenţă (ex-este,
a fi în afară, un a fi cu graniţă interioară în loc de inimă,
a fi de vânzare-cumpărare, marfă, viguroasă şi
materială vibraţie, schimb şi plus de piaţă, iar nu puls
de subtilă, transfigurată, sublimă viaţă). Concertul de
animată piaţă dă reperul molipsitor, mecanica bielămanivelă - evident manipulatoare - a dependenţelor de
orice fel.
Entitate fără de elită, democraţia cantitativăconsumistă cu marca globalizării procreează prin
supraconsum, prin gestaţia obezităţii propriu-zise,
obedienţă faţă de sine - cum te-ai vinde, trădător, ţie
însuţi -, de felul dependenţei-clonării, fiinţare fără de
percepţie proprie, fără de propriu gust, fără de limba
proprie, care ea însăşi gândeşte.
Nemăsura - a fi fără de chip propriu, fără de spirit
de discernământ - produce mutanţi. Pentru unii ca
aceştia nu contează în ce loc ori în ce condiţii ar fi puşi,
mutaţi, permutaţi, căci ei nu simt reper în inima lor
începutul, nu simt şi nu sunt diferenţa lor proprie şi vie,
nu percep ca pe o rană distanţa dintre ei şi ei înşişi de la
o clipă la alta, tocmai de a tinde, în mod articulat, şi
dinspre sfârşit înspre început, cu toată fiinţa lor.
Mutanţii locuiesc în adăposturile stranii, utopice (locuri
fără de loc, spaţii din care spaţiul a şi trecut) ale
timpului succesiv; ei sunt fără de sentimentul şi fără de
sensul „acasă” al locuirii (propria ta casă înseamnă mai
mult decât toate semnele universului puse la un loc), ei
nu se circumscriu timpului reflexiv, cu loc lăuntric, sens
propriu.
Cu marcajul constitutiv al indiferenţei, mutanţii s-au
specializat a fi cei care câştigă numai; pentru nimic în
lume nu vor urmări - cu ascultare, cu aruncare-golire
din sine în demersul viu, ca sens, al întregului - un nou
şi bun început. Ei îşi cunosc statutul lor şi intră în el ca
într-un aparat ghispat; ei nu aleg şi nu se aleg, ci sunt
aleşi (pasivul, aici, e însemn de destin). Sunt cei fără de
graniţă (cetăţeni ai pieţei de schimb, ai globalizării,
„boschetari” universali de felul dependenţilorclonaţilor). Pentru unii ca ei comunicarea - egalul de
lucru cu „semenii”, ca relaţie de asemănare în
neasemănare - se reduce la schimbul de piaţă, la
„existenţă” pragmatică, imagine-reclamă. Schimbul de
piaţă în acest caz are loc în ins, între ins şi el însuşi, un
război al fiecăruia cu sine, din care ţi se pare că, de fiece
dată, alegi să ieşi - ca în sinucidere - evident câştigător.
Nu se poate să nu ne întrebăm dacă nu cumva
schimbul de piaţă se specializează, sub forma
globalizării, în a lucra performant evacuarea din sine a
planetei - marcată destinal de propriile-i deşeuri.
Deocamdată nu ne putem cu mulţumire, recunoştinţă
gândi la câştigători, la cei care ne „sunt” aleşi.
Şi-i mai mult decât revoltător, e dizarmonic şi
dizgraţios, total resentimentar faptul că „aleşii”,
politicienii democraţiei pragmatic-electorale, sistematic
fac - din excepţiile, mofturile, capriciile lor, din chiar
interesele lor proprii în flagrantă atingere cu ale omului
şi umanităţii în general - însăşi regula, legea supremă,
conform căreia totul este permis ca preţ al voturilor. În
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falsul fast al regimului ca o maşină de confecţionat
voturi, continuu voturi, iată culeşii - cei mulţi, alegătorii
- aleg cu chiar voinţa lor să fie legaţi, re-legaţi, cu pulsul
înşurubat, tot mai adânc şi mai insesizabil, puls
împietrit precum credinţa în pieptul unei religii, destin
cazon.
Fenomenul se cere privit mai de aproape, din el
însuşi. După ce şi-a dat votul, el, alegătorul, rămâne tot
în starea lui - într-un fel străin în el, ca şi cum ar fi „de
lângă” sine, fiinţă formată din părţi ce trebuie legate,
spre-a fi tot ins cu statut de cules, stins -, iar nu un
aşteptat în el însuşi, fiinţă „din” părinţi, fiinţă „din”
întreg, „din” sine. Însă oricum, cel ce şi-a dat votul
aşteaptă schimbări; el crede în valoarea proteică, cu
mănoasă menire - pentru sine, pentru omenire -, a
schimbării; strivit chiar, el crede, mocnind sub un
munte, în scânteia lui ! Poate votul lui a fost mic, nimic,
dar „un nimic care este” - şi nu care nu este -, un nimic
„din” el însuşi, precum nimicul din care - valută forte
pe piaţa de schimb -, ei, negustorii, mereu câştigă, ori,
încă, precum nimicul din care El, Creatorul, a făcut
lumea, prin cuvântul său. Şi pentru că nimeni nu-i
propune nimic, insul nostru, al fiecăruia din noi, al
fiecăruia din el însuşi, îşi promite să vorbească, să se
folosească de această legătură dintre el şi el, să
rostească limba cu lăuntrică scânteie, care ea însăşi
gândeşte şi deopotrivă cheamă la fiinţă cele ce nu sunt
în fiinţă. E, aici, felul de a trece de la starea de
singurătate la singularitate, de a percepe nu atât
momentul, cât evenimentul scânteii care eşti în Univers.
Desigur, pe nimeni din ţesătura acestei lumi nu mai
miră legătura de rudenie, profundă până la rădăcina
fiinţei, de nimicnicie dintre politicieni şi negustori în
gestionarea libertăţilor obligatoriu democratice.
Întrebarea legitimă căreia încă încercăm să-i aflăm
răspunsul: dacă divinitatea a făcut - deci facere - la
început un popor cules, iar mai apoi, când era în
binemeritata odihnă după creaţie, dacă a chemat la
fiinţă, a afăcut - deci afacere - poporul ales, pe gustul
său, popor de negustori.
Schimbul de piaţă orchestrează reflexivitatea
vulgară şi pulsul vulgar, care ţin de principiul
identităţii noii specii de mutanţi. Pentru ei schimbul,
câştigul gras de piaţă constituie referenţiala
performanţă, competenţa. În ce-i priveşte, capacitatea
lor se află departe de ceea ce numim prin cuprindere,
prin înţelegere, prin asumare, e pur şi simplu
indiferenta desprindere, explozia ce se vrea însumare,
umflată sumă. Câştigul de piaţă cultivă nu doar sporul
cel şi de o parte şi de alta - al înţelegerii, al bunei măsuri
şi stări -, ci el cultivă (ca pe-o grădină ?) teribila
explozie surdo-mută şi oarbă, capabilă să producă
neasemănarea grabnică şi pragmatică, cea care nu este
prin facere şi asemănare, cuatificabilă deci, ci devine
pur şi simplu afacere, avalanşă de noi câştiguri,
cotropitoare, scandaloase, „daruri” obscene, de crasă
violenţă.
Tema şi ţinta de neratat, seducătoare pentru
fiinţarea sublunară: noul de piaţă, pragmatic. Noul de
câştig, care nenumărat-necântărit-neîmpărţit câştigă
nonşalant pe nimic, doar prin schimbul de piaţă, ca şi
cum Creatorul - care a creat lumea din nimic, prin
cuvântul său, şi-acum se află în binemeritată odihnă - îi
este cuiva (cui? noului?) el însuşi dator vândut,
promiţându-i totul, prin cuvântul său. Capul de afiş al
spectacolului (la care participăm vrând-nevrând) îl
deţine „noul” care exclude, exclusivist (în nici un caz
exclus, căci are grijă ca, sub masca exclusului - pe sine
însuşi ca-ntr-o capcană de carton punându-se drept
victimă -, el să-i excludă realmente pe „ceilalţi”, toţi).
Desigur pe planeta aceasta unor inşi le repugnă „a
naşte” ori „a face” ceva punându-şi la bătaie sudoarea,
sângele, umorile lor; ei preferă, le e mai la îndemână „a
aface”, adică afacerile, câştigurile pe nimic, fără de
implicare, fără tresărirea unui fir de simţ, de gust - chiar
cu nesimţ, căci „banii nu au miros” -, în chip
negustoresc, neasemenea. (Numai într-o mulţime de
oameni trăieşti cu-adevărat singurătatea, când-unde
poţi pierde ori câştiga colosal de mult.)
Fantomă fără de saţ şi fără de soţ, fără asemănare şi
cunoaştere de sine - un recuperator, revendicator
sagace şi vorace, din specia găurii negre -, iată că „noul
de piaţă”, stăpân peste prezent, îşi cere drepturile,
promisiunile, îşi manifestă vocaţia de a exclude orice iar fi asemănare, deci prezent, atât din trecut cât şi din
viitor, pur şi simplu spre a fi el şi numai el: noul,
neasemănare şi lui însuşi. În acest caz, izbitor, cu ochiul
liber se observă că lumea e marcată de prezentul
agonic, fără de sens, care nu e deopotrivă şi trecut, şi
viitor, nu e degustare, asemănare a neasemănării - de
felul metaforei, inutilitatea cea mai utilă, ca însăşi
menirea pentru omul om, pentru omenire. În mijlocul
cetăţii-lumii, pe locul agorei - unde gură la gură
semenii comunică, unde limba ea însăşi gândeşte,
concepe şi naşte - tronează piaţa de schimb, care în chip
pragmatic aface, adică face afaceri, produce pentru unii
uriaşe câştiguri, pe nimic.
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După socotinţa noastră, cel mai rentabil pe piaţă e
noul atât de nou, că nu este decât un nimic, dar „un
nimic care este”, care te face negustor, care te poate face
însă şi creator. Pur şi simplu creatură-făcătură, se
pierde pe sine (îşi taie şansa de-a se fi născut din
părinţi, cât şi şansa naşterii din nou) cine se face
asemenea neasemănătorului de piaţă, noului de piaţă;
se face nefacere, afacere, amestec din specia
montuozităţii. Noul de acest fel nu poate include decât
excluderea, pierderea de sine, spre a-ţi târî, violent, în
prăpastie pe cei dragi. Şansa insului în acest caz e să se
piardă în mare. Ei, afaceriştii, susţin cu argumentele, cu
voturile pieţei globalizarea, astfel să afacă, să-şi vândă
nu numai părinţii şi prietenii, neamul, ci să poată vinde,
să-şi trădeze până la rădăcină, profesionist, însăşi
specia umană.
Cum vom vedea, prin hipnoza, drogul noului noua nevoie - de piaţă, afaceriştii neagă pur şi simplu
nevoile semenilor, pe care le prefac, le afac drept voi,
drept voinţe date, voturi pentru ei, negustorii. Clar
lucru, fenomenal „democratic”, de felul evenimentului:
negustorii se văd aleşii, noua elită, însă una cu viziune
vânzătoare şi trădătoare, care taie, rade până la rădăcini
neamul omenesc. Noutatea noutăţilor: ca rasă, aceşti
tabularasatori sunt „mutanţii”, cei ce se mută din rasă cu-adevărat vânzătorul-trădătorul se află „înlăuntru” -,
ca şi cum ei deja ar pleca, s-ar plasa pe altă planetă, în
urma lor producând, lăsând potopul, apocalipsa,
pecetea de pecingine a Marii Afaceri.
Negustorii fără de saţ şi fără de soţ, deci fără
asemănare, ei, noii aleşi ce vor morbid să compare, să
cumpere, să ia totul pe nimic, cu gustul pustiitor al
nimicului ei fiind, tocmai că se dovedesc - în criza
mondială ce au declanşat-o - a fi canibali. Spre a fi
însuşi neasemănătorul, semenul îşi mănâncă semenul.
Desigur, respectând condiţia de bază: important e să
obţină imunitate faţă de sine, să-şi piardă gustul de
sine, sâcâitoarea capacitate de a degusta.
Proveniţi dintre oameni, nesemenii menirea şi-au
vândut-o, au făcut-o valuta, voinţa forte care, cu fălcile
comparaţiei şi corupţiei, ale schimbului de piaţă, vor să
cumpere, să smulgă totul, până şi fătul din pântecele
mamei, până şi sufletul din oameni. Unii ca aceştia nu
au perceperea, gustul, limba de sine, care ea însăşi
gândeşte, e conştiinţă, e a fi cu vocaţia începutului, cu
chemarea de a fi „din” întreg. Ei sunt cei ce de fapt vor
să cumpere, să ia începutul, şi însăşi lumea - în întregul,
în trecerea, în petrecerea ei -, s-o ia drept sfârşit, pur şi
simplu nimic, pe nimic. Ca şi cum numai dacă storc de
ea însăşi, până la ultima picătură, această lume, numai
aşa ei sunt cu-adevărat.
Mutanţii - cei ce ţin să mute planeta în neant pledează însă continuu cum că sunt oameni normali, cu
drepturi egale, dar că sunt discriminaţi. Ei. De fapt ei se
discriminează, căci singuri s-au făcut şi se fac - prin
negaţia negociatoare - însăşi afirmaţia şi existenţa de
temut pentru semeni, s-au făcut „aleşii” cu drepturi
divine de la chiar temelia lumii şi, încă, cu promisiuni
teribile, ameninţătoare, apocaliptic „Amin”. Strania lor
strategie - a fi fără de saţ şi fără de soţ, a fi neasemenea se dă (în uz intern, în literă de şi mai nouă scriptură) cu
sorţ de izbândă. Ideea lor de originare şi identificare
ţine tocmai de tehnologia dihonic strategică, de
canibalica ideologie făcută pe calcul „care pe care”,
talionic.
În chestiune, oarece sos, poveste mitologică,
religioasă e binevenită; roţile dinţate ale celei mai
perfecte, neiertătoare maşinării trebuie unse. Interesant,
aici, se arată faptul că după ce a făcut lumea, Creatorul
s-a retras în odihnă. El nu mai face, el aface; generosnobil, cu graţie, el dă. Ba încă, după noul noului
testament (înţesat numai cu promisiuni, inventar
nesfârşit), ce se citeşte numai sub patrafirul tejghelei
negustorilor, el Se dă. Suportă cu gingăşie şi nobleţe
travaliul chenozei, căci El îi înfiază, drept fii ai odihnei,
pe cei care conjugă verbul „a aface”. Pe tot felul de
negustori, afacerişti care par să-i cânte în struna
odihnei, păcii mângâietoare. Cum (dacă nu mai face
nimic), cum să-i înfieze ? Prin promisiune, prin aceea că
pe sine, chenotic - lăsându-şi slava divină, într-un fel
golindu-se, în chinuri de moarte chiar ajungând - se dă
unora ca aceia (din el ei să mănânce, să bea, să trăiască
în lux, în toate cele, destrăbălări şi violenţe).
Se pare că suntem îndreptăţiţi să anunţăm o nouă
religie: religia promisiunilor. Referim de fapt despre
singura religie care e totodată şi credinţă; testamentul
noii instituţii („Testamentul promisiunilor divine”,
noul noului vechiului testament) vine să testeze - prin
regulile şi legăturile ce ţin de religie, re-legare - însăşi
credinţa: a Creatorului, a divinităţii. Credinţa divinităţii
în ea însăşi, ca întoarcere, relegare, credincioşie faţă de
Sine. Şi atât de tare crede în sine Cratorul, că crede şi
pentru afaceriştii de toată mâna, puşi cu cinism pe a
lua; de aceea el nu doar e credincios, ci şi promite, se
promite, se lasă legat religios, suplinind necredinţa,
anticredinţa partenerilor pământeşti.
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comentarii
Coordonate clasice ale gândirii estetice
britanice în secolul al XVIII-lea ( I )
(urmare din pagina 8)
publicul britanic, deoarece orice traducere deformează,
până la un punct, construcţia exterioară iniţială. În acest
sens, Reuben A. Brower atrăgea atenţia că doar
perspectiva sincronică a criticilor şi editorilor din secolul
al XIX-lea până aproape de prezentul recent a dus la
receptarea Eseului asupra criticii drept un text exclusiv
doctrinar, accentuându-se conţinutul de idei în
defavoarea formei prin care au fost transmise. Cititorii
secolului al XVIII-lea – contemporanii lui Pope – au
perceput însă poemul mai degrabă sub aspectul
expresiei, privindu-l, în primul rând, ca o poezie bine
scrisă şi apoi ca un set de reguli. În acest sens, se poate
evidenţia, într-adevăr, curgerea armonioasă a versurilor
şi, mai ales, capacitatea scriitorului de a concentra
expresia în formulări axiomatice, care au supravieţuit
secolelor, devenind parte din vorbirea comună. Două
exemple ilustrative ar fi „To err is Human, to Forgive,
divine” (A greşi e omeneşte, a ierta este divin) sau „Fools
rush in where Angels fear to tread” („Nesăbuiţii se
năpustesc acolo unde îngerilor le e teamă să calce”).
Această particularitate de a exprima adevăruri general
valabile poate fi văzută ca o contaminare cu stilul lui
Horaţiu (din opera căruia se pot desprinde câteva
cugetări devenite celebre: ut pictura poesis; parturient
montes, nascetur ridiculus mus; quandoque bonus dormitat
Homerus etc.), ca o consecinţă a tratării acestui tip de
subiect – formularea unor principii referitoare la creaţie,
creator, critic –, dar mai degrabă poate fi rodul şi
mărturia genialităţii.
Principiile sunt structurate în trei secvenţe pe care
autorul însuşi le-a delimitat cu ocazia republicării operei,
adăugând, totodată, o prezentare succintă a ideilor
esenţiale ceea ce sugerează până la urmă dorinţa de
rigoare şi de claritate, care este subsumată unei fibre
clasice a fiinţei. Astfel în linii generale, prima stabileşte
posibilităţile de bază ale judecăţii critice, a doua
surprinde factorii care împiedică o critică obiectivă şi a
treia vizează elementele ce ţin de comportamentul
adevăratului critic.
În ceea ce priveşte conţinutul, acesta valorifică, după
cum am mai menţionat, idei clasice pe care însă Pope le
adaptează şi reia într-o manieră subiectivă, originală – cu
atât mai mult cu cât sunt redirecţionate spre tărâmul
criticii ceea ce constituie o primă mare deosebire faţă de
modelele anterioare. Cu toate acestea, deşi primele
versuri par a trasa o graniţă între cele două domenii –
critica literară şi poezia – , această delimitare se topeşte
treptat pe parcursul textului care devine deopotrivă un
„îndreptar” al actului critic cât şi al creaţiei artistice.
Temperamentul impetuos al poetului, care
contrastează oarecum cu dorinţa de ordine, după cum
sugera Paul Hazard, răbufneşte năvalnic încă din
deschiderea poemului, dând forţă sentinţelor ce privesc,
în primul rând, criticii lipsiţi de talent, care devin prin
puterea lor cu mult mai periculoşi decât scriitorii aflaţi în
aceeaşi situaţie. Este un adevăr care ar putea fi subsumat
până la un punct unor frustrări personale de natură
literară, dacă nu am fi forţaţi să raportăm poemul la
contextul publicării sale ceea ce duce la recunoaşterea
maturităţii autorului în analiza raporturilor dintre actul
critic şi cel literar, în ciuda lipsei de experienţă în această
direcţie. Diatriba lansată la adresa semidocţilor este
făcută în spiritul aceleiaşi evaluări pertinente a
realităţilor artistice, duritatea tonului justificându-se prin
dispreţul faţă de aceste creaturi „neterminate” care îşi
alocă dreptul la judecăţi literare. Este, astfel, scoasă în
evidenţă impostura pentru a servi drept contra exemplu
viitorului critic care este sfătuit să-şi cunoască mai întâi
propriile limite. În acest sens, tonalitatea poemului se
schimbă în una mai moderată, făcându-se trecerea de la
persoana a III-a a adevărurilor generale la persoana a II-a
a intenţiilor didactice. Astfel, un critic valoros trebuie să
aibă geniu, bun gust şi educaţie. Sunt elemente care se
subsumează viziunii clasice la fel ca îndemnul de a lua
natura ca reper esenţial: „Mai întâi urmează natura şi
calibrează-ţi judecata / după standardele ei drepte”
Imitarea naturii are aici dincolo de semnificaţia realizării
verosimilului şi pe cea a accederii la perfecţiune.
Totodată, Pope asociază imitarea naturii cu imitarea
celor vechi: „Învaţă de a respecta regulile anticilor / Căci
a copia natura-nseamnă, de fapt a-i copia pe ei” Se
concentrează aici, prin exprimarea inspirată a lui Pope,
justificarea veneraţiei pentru opera anticilor, veneraţie
care a constituit unul din pilonii de bază ai clasicismului.
Redirecţionarea inspiraţiei către scrierile Antichităţii
presupune până la un anumit punct o subscriere a
acesteia în zona livrescului căci „Acele reguli descoperite
în vechime / Sunt tot natură, dar natură-organizată”,
preferându-se, astfel, modelul literar – şi artificial în
mare măsură – celui autentic, deoarece primul
presupune o esenţializare, o purificare, realizată sub
imperiul ordinii. Prin acest precept, se ilustrează-n mod
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programatic ideea de intertextualitate. Nici un alt curent
literar nu a mai pus la baza creaţiilor sale acest tip de
intertextualitate conştientă, organizată. Desigur,
postmodernismul va exploata cel mai mult resursele
intertextualităţii, dar într-o manieră ironică, parodică,
vizând de fapt, o inversare a polarităţilor. Tradiţia –
înţelegându-se prin aceasta totalitatea hipotextelor – nuşi păstrează statutul de model, ci devine o matrice golită
de conţinutul iniţial spre a fi reinvestită sub semnul
jocului şi al ironiei cu un alt conţinut. Clasicismul, însă,
doreşte o preluare integrală a modelului antic, lăsându-i
neatinsă aura de superioritate şi semnificaţiile originare.
În acest sens, tradiţia nu-şi modifică semnificatul, aşa
cum se întâmplă în postmodernism.
Afilierea la un model presupune însă, pe lângă
avantajul unei lecţii superioare şi dezavantajul apariţiei
epigonismului. Este, de altfel, una din criticile de bază
care s-au adus acestei subordonări faţă de scrierile şi
ideile anticilor după cum am discutat pe larg în capitolul
privitor la faimoasa Dispută. În Prefaţa la primul său
volum de versuri, Pope preîntâmpină aceste atacuri,
situându-se în acest fel de partea Anticilor: „Ceea ce este
raţional a fost aşa dintotdeauna; şi ceea ce noi numim
Învăţătură nu reprezintă decât cunoştinţele transmise de
predecesorii noştri. Aşadar, cei ce afirmă că gândurile
noastre nu ne aparţin deoarece se aseamănă cu cele ale
anticilor, ar putea tot atât de bine să afirme că ale noastre
chipuri nu ne aparţin pentru că seamănă cu cele ale
taţilor noştri”
Această raportare la modelul antic aduce în discuţie
şi problema regulilor şi a măsurii în care acestea intră în
relaţie cu originalitatea creatoare. Poemul lui Pope
conturează, în acest sens, o atitudine echilibrată, justă, ce
vizează păstrarea respectului faţă de reguli – după cum
s-a observat în pasajele citate anterior privitoare la
imitarea anticilor – dar cu încurajarea aplicării acestora

într-o manieră individuală, particularizantă, care să
asigure unicitatea şi originalitatea creaţiei. Problema se
reduce, de fapt, la raportul dintre talent – înnăscut – şi
meşteşug – dezvoltat prin exerciţiu. Astfel, pe de o parte,
Pope afirmă clar că: „Uşurinţa adevărată-n scris e rodul
artei, nu al întâmplării”, subliniind ideea „construirii”
unui stil clar, accesibil, iar pe de altă parte, accentuează
importanţa talentului, a geniului creator care depăşeşte
schematismul unor reguli: „Muzica-i asemenea poeziei,
în ambele / Există frumuseţi nenumite pe care nici o
metodă nu le poate învăţa / Şi care doar de geniu pot fi
însufleţite.” Pope merge chiar mai departe, arătându-se
în favoarea licenţelor poetice, care ajută în manifestarea
deplină a frumuseţii. Prin acceptarea unor neregularităţi
în actul artistic ca sursă a frumosului, autorul se
îndepărtează oarecum de doctrina clasicismului, care
presupunea o ordonare riguroasă a formei.
În acest sens, Pope se distanţează de aplicarea
dogmatică a regulilor; dincolo de acestea există
inefabilul substanţei poetice care nu poate fi schematizat
şi care este dat de manifestarea intuiţiei creatoare ce, la
rândul ei, nu poate fi sigilată în ecuaţii rigide. Se
statuează, astfel, superioritatea talentului în faţa
meşteşugului. Importanţa acordată talentului este legată
de o altă coordonată generală a poemului lui Pope şi
anume respingerea mediocrităţii care este relaţionată în
ceea ce priveşte criticul şi cu aspectul privitor la
insuficienţa cunoştinţelor acumulate: „Învăţătura puţină
e un lucru grav / Soarbe până la fund, sau nu mai bea
deloc din Izvorul muzelor”
Dincolo de existenţa intuiţiei, unui critic i se mai cere
empatie în sensul subsumării la intenţiile creatorului
precum şi răbdarea şi înţelepciunea de a cerceta opera în
întregul ei pentru a surprinde înţelesul deplin al acesteia.
Nu perfecţiunea părţilor trebuie căutată, ci doar
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perfecţiunea întregului. Sunt observaţii deosebit de
pertinente şi logice, la fel cu cele privitoare la greşelile ce
se pot naşte din evaluarea creaţiilor doar prin prisma
formei. Această afirmaţie generează o serie de observaţii
cu privire la raportul conţinut – formă în ceea ce priveşte
creaţia literară: „Ca şi un pictor, bardul lipsit de dibăcie,
/ Nereuşind să facă natura moartă vie, / Acoperă cu
aur, cu fir şi ornament / Pasajele ce n-au fost compuse cu
talent” Comparaţia poetului cu pictorul este menită în
acest context să sugereze modul în care incapacitatea
artistului de a reda natura este mascată printr-o aservire
a formei care se subsumează excesului. O versificaţie
pompoasă poate ascunde lipsa talentului şi acesta este
un aspect de care un critic pregătit nu trebuie să se lase
păcălit.
Ideile enunţate anterior vin în concordanţă, de
asemenea, cu principiul simplităţii. Acesta reprezintă, la
rândul său, unul din fundamentele ideologiei clasice,
care se subsumează, în primul rând, acordării unui rol
esenţial receptorului. Astfel, în viziunea clasică,
claritatea asigură coerenţă atât a subiectului, cât şi a
stilului – după cum observă Pope: „Cum umbra dă
luminii nou farmec, tot aşa, / Prin simplitate, geniul
mereu va câştiga” sau „Cuvintele-s ca frunza: de-a lor
îmbelşugare, / Gândirea sănătoasă puţine roade are.” Se
întăreşte ideea profund clasică referitoare la riscul
obscurizării sensului, chiar al pierderii totale a acestuia
prin apelul la un stil, o expresie mult prea încărcată. De
altfel, ceea ce se sugerează la nivel general este că
expresia trebuie să potenţeze conţinutul, rămânând la
stadiul de vehicul al acestuia şi intrând în armonie
deplină cu sensul: „Expresia frumoasă, ca neschimbatul
soare, / Însufleţeşte-o lume cu raza-i lucitoare, / O
aureşte, însă n-aduce vătămare. / Expresia e straiul
gândirii omeneşti: / Te prinde numai dacă-ai ştiut s-o
potriveşti” sau „Sunetul trebuie-un ecou al sensului să
fie”. Adaptarea formei la conţinut este una din regulile
clasicismului, care se subsumează principiului mai larg
al verosimilităţii.
Revenind la actul critic, se sugerează adoptarea unei
atitudini temperate, prin evitarea extremelor şi a
unilateralităţii, care este văzută drept rodul unei
îngustimi nejustificate şi neproductive a spiritului: „Nu
cerceta de-nţelepciunea-i veche-or nouă, / ci preţuieşte
adevărul şi-acuză impostura.” Dincolo de exprimarea
unor principii profund clasice, care ţin de echilibru şi de
asumarea adevărului drept scop suprem, ceea ce se
transmite prin versurile lui Pope sunt idei care prin
„inteligenţa” lor asigură un caracter modern acestei
scrieri. În acest sens, se poate aminti şi îndemnul de a nu
se cădea în capcana unei critici părtinitoare. Analiza
trebuie să vizeze opera şi nu persoana autorului şi să fie
scoasă din sfera oricăror influenţe externe – politice sau
de factură emoţională. Ura, invidia ca şi iubirea, de altfel,
nu sunt fundamentele unui bun act critic; acesta trebuie
să se ridice deasupra mărunţişurilor subiective, a
ambiţiilor şi orgoliilor personale. În acelaşi sens, se
sugerează prin binecunoscutul vers care prelucrează o
sintagmă latină, căpătând la rândul său, în timp, statutul
de maximă: „A greşi e omeneşte, a ierta este divin” că
severitatea extremă în judecată nu este una constructivă,
deoarece atingerea absolutului artistic este imposibilă în
măsura în care actul creaţiei este subsumat
imperfecţiunii umane.
Toate aceste precepte înlănţuite artistic vizează în
fapt acelaşi lucru – cultivarea unei critici obiective, în
sensul depersonalizării acesteia de impuritatea unor
mânii sau preferinţe nejustificate, atitudine care
dovedeşte, după cum am mai arătat, o maturitate
deosebită a gândirii autorului care pare să-şi devanseze
cu mult timpul.
Dacă partea a doua a poemului a urmărit cauzele ce
duc la o critică incorectă, partea a treia vizează calităţile
pe care trebuie să le posede un critic. Incipitul acestei
ultime secvenţe are în centru sintagma „critică morală”,
conturându-se astfel ideea corectitudinii din punct de
vedere etic. Astfel, dincolo de intuiţie, judecată şi
cunoştinţe, criticul trebuie să se subsumeze adevărului şi
purităţii, să fie modest şi temperat. Iată idealul moral al
clasicismului.
În aceeaşi linie, portretul criticului model mai include
plăcerea de a educa, trebuind ferită totuşi de orgoliul
unei cunoaşteri absolute, renunţarea la ambiţii sau
mânie, adoptarea sincerităţii şi a unei severităţi în
limitele umanului, capacitatea de a se ridica dincolo de
duşmăniile personale, acumularea unor cunoştinţe
livreşti, dar şi legate de natura umană, cu alte cuvinte
atât erudiţie, cât şi abilitatea de a descifra fiinţa. Această
însumare a trăsăturilor se face şi prin raportarea la
câteva nume reprezentative care sunt propuse drept
exemple: Aristotel, Horaţiu, Petronius, Quintilian,
Longinus etc.
Prin valoarea sa incontestabilă, poemul lui Pope nu
reprezintă doar un reper important între poeticile de
factură clasică, dar ajută, totodată, la legitimarea actului
critic ca dimensiune autonomă, cu trăsături şi reguli
proprii, anticipând la început de veac evoluţia
spectaculoasă a criticii literare.
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arheologia spiritului
Oglinda şi reflectările sale:
între adevăr şi iluzie
Bogdan Mihai MANDACHE
Oglinzi: Nimeni încă
n-a putut spune ce sînteţi
în sinea voastră.
R. M. Rilke, Sonetele lui Orfeu
Oglinda este un obiect studiat deopotrivă de
ştiinţă şi de filosofie, dar prezent prin numeroase
reverberaţii şi "reflexii" în artă şi literatură. La
origine, speculum (oglindă) desemna observarea
cerului şi mişcarea astrelor cu ajutorul unei oglinzi;
acelaşi cuvînt speculum avea să dea şi cuvîntul
speculaţie. "Sidus (stea) a dat deasemenea cuvîntul a
considera, care înseamnă etimologic a privi stelele.
Aceste două cuvinte abstracte, care astăzi
desemnează nişte operaţiuni intelectuale elevate, îşi
au rădăcina în studiul astrelor reflectate de oglinzi.
De aici provine faptul că oglinda, ca suprafaţă care
reflectă, stă la baza unui simbolism extrem de bogat
în ordinea cunoaşterii", scriu autorii celebrului
Dicţionar de simboluri. Semnificaţia oglinzilor
provine din credinţe vechi după care imaginea şi
modelul sînt legate de o corespondenţă magică;
multe obiceiuri cer ca în camera mortuară oglinda să
fie acoperită pentru a nu reţine sufletul celui mort;
demonii şi fiinţele supranaturale nu se reflectă în
oglindă, în vreme ce încarnările diabolice nu suportă
propria imagine, exemplul cel mai cunoscut fiind
Basilicul, fiinţă fabuloasă venită din lumea şerpilor,
care nu poate fi ucisă decît făcînd-o să se privească în
oglindă.
De la primele teoretizări asupra simbolismului
oglinzii s-a reliefat că aceasta se află sub o
bipolaritate: este instrument al adevărului, dar şi
creator de iluzii şi perspective false. În antichitate,
oglinda, pe atunci o suprafaţă metalică, de regulă
bronz sau argint, reflectînd imagini de o slabă
calitate, fascina şi neliniştea. Începutul acestor
distincţii îl găsim în dialogurile lui Platon, în teoria
imitaţiei (mimesis); în Republica oglinda apare ca
simbol al imitaţiei artistice, iar în Sofistul se face
diferenţa între reproducerea fidelă a realului şi
opoziţia la acest principiu.Situîndu-se în cîmpul
cunoaşterii, filosoful are o poziţie ambiguă faţă de
oglindă. Pe de o parte, el se opune aparenţei
imaginilor care răsfrîng lumina: "dar cel mai repede
este dacă vrei să iei o oglindă şi să o porţi
pretutindeni. Vei face repede soarele şi ceea ce e în
cer, pămîntul, te vei face repede şi pe tine, ca şi
celelalte animale, lucrurile, plantele şi tot ceea ce
spuneam adineaori. Da-zise- dar acestea sînt
aparente, nu există în realitate" (Republica, X, 596). Pe
de altă parte, el recunoaşte că reflectarea, prin
imaterialitatea sa şi prin asemănare, se pretează la o
cunoaştere analogică şi spirituală. În comentariul la
dialogul Timaios,
Proclus scria că zeul
privindu-se şi
contemplînd
propria imagine, a
creat pluralitatea, iar
această reflectare a
sa este lumea prin
care se exprimă în
aparenţă. Proclus
arată că "teologii
antici au propus
oglinda ca simbol al
conformităţii la
perfecţiunea
intelectuală a
universului".
În Evul Mediu,
dar şi în Renaştere,
cele mai multe
lucrări enciclopedice
purtau titlul de Speculum pentru a reflecta mai bine
diversitatea lumii. În literatură, această metaforă a
oglinzii îşi are una din celebrele întruchipări în
povestirile fantastice ale lui Borges. Biblioteca Babel
nu este numai metafora universului cu galaxiile sale
hexagonale repetate la nesfîrşit, poate fi imaginea
capelei oglinzilor din Klementinum-ul din Praga, sau
imaginea sufletului care se caută pe acele suprafeţe
care pot figura infinitul şi îl pot promite. Revenind la
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cărţile medievale, Speculum maius a dominicanului
Vincent de Beauvais ocupa singură o bibliotecă:
Speculum naturale avea 32 de cărţi şi 3708 capitole;
Speculum doctrinale avea 17 cărţi şi 2354 capitole, iar
Speculum historiale avea 31 de cărţi şi 3793 capitole.
Postulatul borgesian al unui univers care absoarbe în
el reflexia trecătoare a lucrurilor pentru a cînta gloria
Unicului, după imaginea unei biblioteci care conţine
în ea memoria cărţilor, se înscrie într-o lungă tradiţie
enciclopedică.
Oglinda a fost un motiv literar prezent în basme,
în romane sau în poezie. În oglindă, oamenii se

caută, şi în acelaşi timp se pierd. "Oglinda abuzează
de încrederea noastră şi, prin imposibilitatea de a
concilia imaginea pe care o avem despre noi şi
reflectarea speculară, ameninţă să ne facă să ne
pierdem capul", scrie Michela Marzano amintind
frumoasa poveste a fraţilor Grimm Albă-ca-Zăpada şi
întrebarea reginei care-şi contempla chipul într-o
oglindă: "Oglindă, oglinjoară,/ Cine-i mai frumoasăn ţară? – Cea mai frumoasă Măria Ta-i/ Dar Albă-caZăpada e de o mie ori mai!" Răspunsul este fără
echivoc, cu atît mai mult cu cît reflectarea care
îngheaţă imaginea reginei este dincolo de timp şi de
spaţiu, în vreme ce în timpul acela Albă-ca-Zăpada
creştea şi se făcea din ce în ce mai frumoasă ( "Cea
mai frumoasă aici Măria Ta-i,/ Dar între munţi, la cei
şapte pitici/ Albă-ca-Zăpada-i de o mie de ori mai").
Mai tîrziu, lui Borges oglinda îi va părea ca un spaţiu
de nelocuit: "Cît mă priveşte, am cunoscut de mic
această oroare a unei duplicări sau chiar multiplicări
spectrale a realităţii, însă în faţa marilor oglinzi. Pe
atunci, infailibila şi permanenta lor funcţionare,
urmărirea continuă a gesturilor mele, pantomima lor
cosmică îmi apăreau, odată cu lăsarea serii, de-a
dreptul supranaturale. Una din rugăciunile
stăruitoare pe care le adresam lui Dumnezeu şi
îngerului meu de pază era să nu visez oglinzi.(...) Nu
de mult, am aflat că Julia a înnebunit şi că în
dormitorul ei oglinzile sînt, toate, învăluite, din
pricină că în ele vede reflexul meu, uzurpîndu-l pe al
ei, şi tremură şi nu scoate o vorbă şi socoteşte că eu o
urmăresc prin meşteşuguri magice" (Oglinzile
acoperite).
Oglinda arată dublul nostru, făcînd din reflexia
speculară un loc de uimire: în faţa unei oglinzi
sîntem deopotrivă spectatori ai unui corp expus şi
actori ai unei imagini care se reflectă; ajungem la
viziuni în general ascunse, alteori sîntem trădaţi de
infidelitatea lor. Oglinda ajunge astfel o capcană care
inversează sistematic dreapta cu stînga, obiectul şi
reflectarea sa nefiind niciodată superpozabilă.
Oglinda introduce o distanţă în însăşi inima
asemănării; oglinda simulează privirea celorlaţi. În
romanul lui Luigi Pirandello, Unul, nici unul şi o sută
de mii, drama lui Vitangelo Moscarda începe în faţa
oglinzii şi descoperirea distanţei între imaginea pe
care o are despre el însuşi şi cea pe care i-o arată
oglinda. Fiu al unui bancher sicilian, om care duce o
viaţă confortabilă, Vitangelo Moscarda ajunge la
vîrsta de 28 de ani fără a se fi întrebat vreodată
asupra propriei identităţi. În ziua cînd s-a aflat în
faţa oglinzii şi cînd soţia i-a adresat o întrebare
asupra înfăţişării sale, tînărul Moscarda şi- a dat
seama pentru prima oară că imaginea pe care alţii o
pot avea despre el nu coincidea cu a sa. Ochii care îl
priveau nu vedeau ceea ce vedea el. Şi viaţa pe care
ceilalţi i-o atribuiau rămînea pentru el de nepătruns.
Moscarda asistă la spargerea personalităţii sale în
mii de fragmente şi devine în mod progresiv
spectatorul inert al vieţii sale: "Cum să tolerez în
mine prezenţa acestui străin? Acest străin care eram
eu însumi pentru mine? Cum să renunţi la a-l vedea?
Cum să rămîn condamnat să-l port cu mine, în mine,
vizibil pentru alţii şi totuşi de nevăzut pentru mine?"
Dintotdeauna oglinda a avut o putere magică,
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Raphael Mirami afirmînd la 1582 că "pentru unii
oglinzile au fost o hieroglifă a adevărului întrucît
dezvăluie orice lucru care li se înfăţişează, aşa cum
adevărul iese întotdeauna la iveală. Pentru alţii,
dimpotrivă, ele au fost simboluri ale amăgirii pentru
că deseori arată lucrurile altfel decît sînt". Multe
povestiri despre oglindă asociază forţa sa înşelătoare
cu apariţia diavolului; în Copilul şi Oglinda, de
Nietzsche, Zarathustra se întreabă: "De ce m-am
speriat aşa tare şi cine m-a trezit? N-a venit la mine
un copil cu o oglindă? O Zarathustra, îmi zice
copilul, uită-te-n oglindă. Şi cînd m-am uitat în
oglindă am ţipat, speriat, pentru că-n ea nu m-am
văzut pe mine, ci scălîmbăiala şi rîsul sarcastic al
diavolului".
Istoria oglinzii, nu ca obiect, ci din perspectiva
receptării puterilor ei, a fost marcată de o
neîncredere a oamenilor în imagini, în reproduceri şi
reflectări. Cînd în 1682 ,la Versailles, a fost deschisă
publicului Galeria Oglinzilor, momentul a fost
salutat cu strigăte de admiraţie pentru a omagia
spectacolul; oglinzile plasate în faţa fiecărei ferestre
întîmpinau vizitatorii multiplicînd imaginile
răsfrînte pentru a omagia Manufactura regală de la
Saint Gobain, fondată de Colbert în 1665. Semn al
fastului epocii, acest eveniment ilustrează fascinaţia
populară pentru oglinzi şi reflectările sale. Martorii
vremii spuneau că în vreme ce oamenii simpli erau
seduşi de imaginile speculare, artiştii şi intelectualii
începeau să-şi arate neîncrederea în faţa iluziilor
optice. Nu trecuse multă vreme de cînd Diego
Velasquez pictase tabloul Las Meninas (Domnişoarele
de onoare), 1656, în care marele pictor se juca cu
spectatorii şi privirea lor. Luminozitatea şi aspectul
intens colorat al prim-planului tabloului-care
reprezintă infanta regală-captează atenţia
privitorului, dar se arată în final a fi o amăgeală:
figura pictorului, îndepărtată în stînga tabloului,
priveşte dincolo de cîmpuri, către un model nevăzut,
şi sugerează că şambelanul reginei este în adevăr
propriul său dublu. Tabloul de mari dimensiuni redă
atelierul pictorului, în care el însuşi tronează grav, cu
pensula şi paleta în
mîini, contrastînd
evident cu grupul
zburdalnic al
infantei Margarita şi
micii ei curţi. Este
interesat că oglinda
din fundal reflectă
portretele
suveranilor Spaniei,
care pozau
artistului, fiind
plasaţi în afara
tabloului.
"Velasquez
aminteşte astfel,
notează Michela Marzano, că vizibilul poate fi o
simplă reflectare, o aparenţă superficială, şi deschide
uşa obsesiilor generaţiilor posterioare".
Ideea lumii transcendente pe care o întrezărim
numai cu ochii minţii o regăsim în "Magdalenele" lui
Georges de La Tour, maestrul clarobscurului francez
din secolul al XVII-lea. "Magdalenele" sale sînt
simboluri monumentale ale meditaţiei cele mai înalte
şi totodată embleme ale întregii creaţii a artistului.
Într-un studiu ce precede un album Georges de La
Tour, Victor Ieronim Stoichiţă sublinia că "Obiectulsimbol al întrebărilor fundamentale este oglinda. La
Georges de La Tour gheaţa oglinzii devine un spaţiu
antitetic interiorului luminat de flacără. Opoziţia
flacără-oglindă cristalizează opoziţia fundamentală
aici-dincolo. Magdalena Fabius interogînd neantul
oglinzii primeşte un răspuns funest: tigva. Craniul
însuşi, chiar atunci cînd apare izolat, poartă în sine
semnificaţia unei oglindiri funebre", asemenea
gîndurilor exprimate de P. de Saint Louis în poemul
La Madelaine: "La picioarele unei cruci, o tigvă de
mort/ sau de moartă mai degrabă îi mărturiseşte
soarta sa.../- În golul ochilor mei şi pe acest craniu
neted/ Ia seama cum am murit şi cum vei muri şi
tu.../ Uită-te la mine ca la propria ta oglindă".
Oglinda a fost percepută totdeauna ca locul prin
excelenţă în care se amestecă indefinit adevărul şi
iluzia, identitatea şi alterităţile; privind într-o
oglindă, Dorian Grey îşi dădea seama că mai păstra
strălucirea frumuseţii şi a tinereţii în vreme ce
portretul îi îmbătrînea...
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cultura religie filosofie
Literă şi spirit
Paradigme vechi şi noi
Wilhelm DANCĂ
Nu ştiu dacă aţi fost
atenţi la gestul pe care-l fac
preotul şi credincioşii din
Biserica Catolică atunci
când ascultă Evanghelia:
stau în picioare şi se
însemnează cu semnul
sfintei cruci pe frunte, pe
buze şi pe inimă, folosind
degetul mare de la mâna
dreaptă. Oare de ce fac
asta? Este vorba despre un
simbol, prin care cei ce
vestesc şi ascultă Cuvântul
vor să spună că îşi deschid şi mintea, şi gura, şi inima, adică
fiinţa întreagă, pentru ca puterea divină a lui Cristos Isus din
Evanghelie să erupă în viaţa lor. Aşadar, în Biserică, omul
întreg stabileşte un raport cu Biblia. Dar, atunci, cum se
justifică studiul filologic al Bibliei? Poate fi separat de aspectul
teologic? Ar trebui să fie păstrate în legătură una cu alta aceste
două direcţii de cercetare?
Desigur, universitatea nu este Biserică, facultăţile de litere,
centrele de cercetare şi laboratoarele lingvistice nu sunt capele
sau paraclise. Şi atunci, câtă legitimitate au eforturile laice de a
traduce şi interpreta Scriptura? Cum se încadrează ele în
corpul spiritual al Bisericii, în ambientul existenţial unde textul
sacru s-a născut şi s-a dezvoltat? Totodată, exprimările
lingvistice vehiculate în biserică pot face abstracţie de părerea
filologilor? Eufonia liturgică poate să rămână autoreferenţială?
Cred că aceste întrebări sunt întemeiate, deoarece, un
hermeneut biblic nu poate ignora faptul că „Sfânta Tradiţie şi
Sfânta Scriptură constituie tezaurul unic al Cuvântului lui
Dumnezeu încredinţat Bisericii”, iar „misiunea de a interpreta
în mod autentic Cuvântul lui Dumnezeu scris sau transmis a
fost încredinţată numai Magisteriului viu al Bisericii”. De
asemenea, şi acesta este un aspect important, interpretul biblic
ştie că „Sfânta Tradiţie, Sfânta Scriptură şi Magisteriul Bisericii,
din hotărârea preaînţeleaptă a lui Dumnezeu, sunt atât de
strâns legate şi asociate încât nu pot exista separat”. Prin
urmare, dacă nu vrea să trădeze „adevărul” unui text biblic,
interpretul laic îşi va asuma competenţe teologice sau, dacă nu
va reuşi, va căuta să păstreze deschisă dinamica teologică a
scrierilor sacre.
Dar nu toţi interpreţii biblici au o dublă pregătire, şi
filologică, şi teologică, de aceea mă întreb dacă nu există
cumva o metodă de lectură în stare să-l introducă pe cititorul
textului sacru în spiritul şi epoca autorului. Voi căuta
răspunsul la aceasta întrebare în istoria hermeneuticii creştine.

Paradigma patristică şi medievală
Din punct de vedere creştin, teoria hermeneutică a început
o dată cu Origene şi cu sfântul Augustin. Găsim pentru prima
dată la aceşti doi autori adevărata conştiinţă a problemelor
hermeneutice, începând cu posibilităţile şi modalităţile de
interpretare, cum ar fi raportul dintre literă şi alegorie, şi
terminând cu discuţia despre statutul epistemologic al
exegezei care, potrivit mentalităţii de atunci, trebuia să
coincidă cu teologia.
Pornind de la „începutul” prologului Evangheliei
după sfântul Ioan, Origene a identificat principiul (arche) cu
Logos-ul, Înţelepciunea, şi a afirmat că începutul ştiinţei
teologice este Logos-ul. Dar, ca orice altă ştiinţă, teologia se
articulează în baza a două perspective: natura lucrului (physis)
şi gândirea noastră (pro emas). Ştiinţa referitoare la Logos
(cristologia) trebuie să aibă prezente ambele perspective, dar
începutul autentic îl constituie a doua perspectivă pentru că e
mai adecvată caracterului limitat al intelectului nostru.
Înţelegerea Logos-ului potrivit naturii divine constituie
momentul final al itinerarului interpretativ, care trebuie să
înceapă de la înţelegerea Cuvântului-trup, de la evanghelia
corporală. Înţelegerea evangheliei spirituale are loc în urma
unei dezvăluiri progresive. Această deosebire între evanghelia
corporală şi cea spirituală face trimitere la deosebirea dintre
literă şi spirit şi precizează misiunea hermeneuticii, adică
traducerea evangheliei sensibile în evanghelie spirituală,
coborând în adâncimea evangheliei pentru a scoate la
suprafaţă adevărul curat, fără nici o haină.
Pentru Origene, procesul de interpretare trebuie să ţină
cont de logica unei afirmaţii care, la prima vedere, poate părea
curioasă, şi anume că toată Biblia este evanghelie. Origene
întemeiază această reductio ad evangelium a întregii Biblii pe
înţelegerea evangheliei ca discurs ce vesteşte prezenţa unui
bine aşteptat. Astfel, adevărul Vechiului Testament constă în
aşteptarea exprimată prin fapte, personaje şi profeţii, iar
adevărul Noului Testament constă în prezenţa propriu-zisă a
binelui. De asemenea, Origene era convins că ceea ce se
cuprinde în Scriptură „este chipul văzut al unor anumite taine
şi imitaţii ale realităţilor dumnezeieşti”. De aceea, interpretarea
trebuie să dezvăluie simbolurile şi imaginile Noului Testament
din Vechiul Testament şi cele ale realităţilor ecleziale şi
eschatologice prezente în Noul Testament. Această teorie a
interpretării se bazează pe încă două supoziţii importante, care
fac diferenţa între alegorismul creştin şi cel păgân: mai întâi,
toată istoria mântuirii are un caracter unitar şi, apoi,
dezvăluirea completă a adevărului are loc în Cristos.
Dacă adevărul cristologic reprezintă orizontul de sens al
întregii Scripturi, atunci problema hermeneutică constă în
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raportul dintre literă şi spirit, dintre istorie şi alegorie, dintre
imagine şi taină, potrivit acestei afirmaţii: „când e vorba de
întreaga Scriptură, să recunoaştem că în ea găsim în orice pasaj
un înţeles duhovnicesc dar unul literal nu avem în orice pasaj”.
Pentru aceste cuvinte, Luther şi tradiţia protestantă l-au
respins pe Origene, văzând la el un fel de erupţie a
iluminismului păgân în credinţa creştină sau o infiltrare a
filosofiei în dogma creştină, ori amestecul misticii în
spiritualitate sau al alegoriei în exegeză. Dar, Origene a spus
că, deşi litera rămâne pentru totdeauna izvorul sensului, ea nu
poate reprezenta sensul definitiv. De multe ori, litera este
imposibilă (adynaton) şi iraţională (alogon). Caracterul imposibil
şi iraţional al literei dă naştere procesului de interpretare. Miza
este concepţia despre Dumnezeu (descoperirea sensului
limbajului antropomorfic despre Dumnezeu) şi tainele despre
condiţia umană.
Pentru a explica raportul dintre literă şi spirit, Origene a
comparat litera cu un vas de teracotă, spunând că e un vas
fragil ce ascunde în interior Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a
trece de la literă la sensul spiritual, Origene a propus criteriul
antropologic, făcând deosebire între trei stadii ale sensului:
nivelul soma, nivelul psiche şi nivelul pneuma. Litera (soma) este
pentru începători (incipientes), sensul moral (psiche) este pentru
avansaţi (progredientes) şi sensul spiritual (pneuma) este pentru
cei desăvârşiţi.
Acest mod de articulare a raportului dintre literă şi spirit
nu comportă fracturi, nici diferenţe; momentul spiritual, ca
plinătate a sensului, este diferit şi comportă un salt, dar nu
negarea literei. Totuşi, Origene nu a rămas fidel acestui
criteriu, deşi i-a subliniat dimensiunea infinită: „Sigur că ai
putea merge şi mai departe în cercetarea aceasta, înaintând tot
mai adânc în cunoaştere, dacă se face apel la ajutorul harului
lui Dumnezeu care luminează mintea, dar ajungerea la ţinta
deplină a cunoaşterii totuşi nu va fi cu putinţă. Nici o făptură
creată nu are posibilitatea de a ajunge la o cunoaştere deplină:
pe măsură ce reuşeşte să cunoască «o parte» din ceea ce caută,
mereu apar altele de căutat …”. Aşadar, pentru Origene,
alegoria era o interpretare legitimă a credinţei, dar
interpretarea ca atare rămânea deschisă şi neîntreruptă, pentru
că nu avea statutul unei ştiinţe bazate pe reguli şi structuri
epistemologice proprii.
Lucrul acesta are loc la sfântul Augustin. Pentru el,
hermeneutica are sensul de ştiinţă (doctrina sau tractatio),
deoarece se fundamentează pe epistemologia generală a
lucrurilor (res) şi a semnelor (signa), a modalităţilor lor de
existenţă şi, apoi, a modalităţilor în care ele sunt înţelese.
Augustin ordonează problema lui intelligere sau intus-legere,
care se găseşte între modus inveniendi şi modus proferendi,
sistematizând credinţa sau regula fidei ca grad de cunoaştere
sau ca structură pre-comprehensivă necesară, pe de o parte, iar
pe de alta definind procesul intelligere, de înţelegere ca proces
care trece de la res la signa şi de la signa la res.
Înainte de a defini regulile de interpretare, sfântul
Augustin a pregătit o anumită teorie a limbajului pornind de la
semiologia în care cuvântul este definit ca signum datum,
deosebit de semnele naturale, şi căruia i se recunoaşte
întâietatea în semnificare. Semnul-cuvânt are intenţionalitate
dublă: cuvântul are putere (vis) de semnificare şi exprimă
voluntas significandi în acela care vorbeşte. Astfel, cuvântul este
perceput atât sub aspect fonetic (sonus vocis), cât şi ca putere de
semnificare, adică poate să spună altceva diferit de sine.
Potrivit teoriei augustiniene de interpretare a textului
sacru, Sfânta Scriptură este signa divinitus data, adică voinţa
divină de semnificare intră în timp (istorie), mai întâi,
asumându-şi ambiguitatea cuvântului-semn şi apoi fragilitatea
şi întunecimea trupului. Deci, înainte de a spune Verbum caro
factum est, trebuie să admitem că Verbum verbum factum est.
Principiul exegetic general este enunţat astfel: „tot ceea ce, în
textul divin, nu se poate referi în sens propriu nici la
onestitatea comportamentului, nici la adevărurile de credinţă,
este figurat”. Oricum, procesul de interpretare este unitar,
chiar dacă există mai multe sensuri, deoarece semnele proprii
se deosebesc de semnele figurate. Sensul literal şi sensul
alegoric se găsesc în puterea de semnificare a semnului
lingvistic, care păstrează echilibrul între exigenţa filologică şi
sensul spiritual al textului sacru. Corectitudinea exegezei
polisemantice nu se bazează pe conştiinţa interpretului, nici pe
intenţia autorului, ci pe criteriul adevărului: „Când însă din
aceleaşi cuvinte ale Scripturii se înţelege nu un singur lucru, ci
două sau mai multe, chiar dacă rămâne neclar ce a gândit acela
care a scris, nu este nici o primejdie, dacă se poate arăta, după
alte pasaje ale Sfintelor Scripturi, că oricare din ele este potrivit
cu adevărul”. Deci pluralismul hermeneutic este fundamentat
kerygmatic, nu antropologic; acel divinitus dare este sursa
inepuizabilă a unicităţii sensului.
În modul de interpretare a alegoriei, Sfântul Augustin a
păşit pe urmele lui Origene, pentru că, spre deosebire de
alegoria păgână, cea creştină este allegoria facti sau in factis şi nu
doar în cuvinte. Pentru Origene evenimentele istorice au fost
scrise pentru a fi interpretate alegoric, iar Augustin credea că
realitatea Noului Testament este prefigurată în timpurile
profeţilor nu atât în cuvinte, cât mai ales în acţiuni. Alegoria
nu spune nimic despre cunoaşterea istorică; faptul este auzit şi
primit prin credinţă, iar taina doar este obiect de cercetare. Prin
urmare, statutul epistemologic al interpretării alegorice la
Augustin, dar şi la Origene, pune în umbră capacitatea raţiunii
umane de a cunoaşte tainele lui Dumnezeu şi ale existenţei
umane. Raţiunea se mişcă în orizontul credinţei, iar puterea ei
de cunoaştere vine din energia credinţei. De aceea, cunoaşterea
care provine din Scriptură este superioară cunoaşterii naturale.
Necesitatea alegoriei în exegeza biblică corespunde necesităţii
intelectului din fides quaerens intellectum (de la sfântul Anselm
de mai târziu). Istoria este întotdeauna o fides rerum
temporalium; căutarea ţine de credinţă, iar găsirea semnificaţiei
este lucrarea intelectului. Fiind intellectus fidei, interpretarea
alegorică este adevărată putere de cunoaştere ce presupune
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credinţa ca pre-comprehensiune a conţinuturilor revelate şi
fixate în regula fidei de Biserică şi intelectul ca putere de
cunoaştere adâncă şi pluristratificată ce reface legătura dintre
signum - res significata – semnificaţie simbolică.
Aşadar, interpretarea alegorică are trei constante: Cristos ca
semnificaţie integrală a celor două Testamente, Biserica
prefigurată în poporul Vechiului Testament şi Istoria
mântuirii. Cu referire la istoria mântuirii, trebuie remarcat
faptul că, la nivelul cunoaşterii istorice, alegoria este anistorică,
însă la nivel teologic, ea este legată în mod esenţial de
evenimentele salvifice, percepute în tripla lor dimensiune de
timp: trecutul ca narratio, viitorul ca praenuntiatio, prezentul ca
demonstratio.
Origene şi Augustin i-au încredinţat alegoriei două
funcţii importante, una era demitologizarea realităţii divine,
care trebuia prezentată ca substantia spiritualis (fără
antropomorfisme) şi alta apărarea sau apologia credinţei
creştine în raport cu religiile păgâne şi ebraică.
Paradigma hermeneuticii patristice cu cele patru sensuri
ale Scripturii – literal, alegoric, moral şi anagogic – a fost
preluată de teologia medievală, care a căutat să sistematizeze
regulile exegetice şi să transforme hermeneutica într-o
disciplină propedeutică. În domeniul ştiinţei, noua perioadă
istorico-culturală face distincţie între ordo cognoscendi şi ordo
essendi şi duce la aprinderea discuţiilor cu privire la raportul
dintre raţiune şi credinţă, dintre filozofie şi teologie. Potrivit
soluţiei echilibrate pe care a propus-o sfântul Toma de Aquino,
filosofia şi teologia se bucură de autonomie reciprocă; folosirea
raţiunii în teologie este legitimă, deşi raţiunea este limitată din
cauza condiţiei de creatură a omului. Oricum filozofia este
deschisă în mod natural spre teologie, aşa după cum şi natura
este deschisă supranaturalului. În ce priveşte hermeneutica
biblică medievală, se cultivă unitatea dintre literă şi alegorie, se
recomandă înţelegerea spirituală, se susţine caracterul
kerygmatic al revelaţiei şi se interzice înlocuirea adevărului
Scripturii cu propria opinie. Sistematizarea celor patru sensuri
este propusă după cum urmează: littera gesta docet, quid credas
allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia.
De fapt, în Evul Mediu, cele patru sensuri sunt reduse la
două: sensul literal sau istoric şi sensul spiritual sau mistic.
Lucrul acesta este vizibil la Sfântul Bonaventura, pentru care,
cercetarea hermeneutică rămâne fidelă schemei augustiniene
(modus inveniendi şi modus proferendi) şi, în consecinţă, ar trebui
să ajungă la un raport just între sensul literal şi sensul spiritual.
Căutând să sublinieze caracterul unitar al procesului de
înţelegere în orizontul dinamicii dintre sensibilitate şi
înţelegere, Sfântul Toma de Aquino a pus accentul pe
elementul istorico-literal, care este fundamental şi poate să aibă
mai multe sensuri: „Dar este natural pentru om să ajungă la
cele inteligibile prin cele sensibile, deoarece toată cunoaşterea
noastră îşi are începutul de la simţ. De aceea, ne sunt transmise
în mod potrivit în Sfânta Scriptură cele spirituale prin metafore
ale celor corporale”.
Paradigma hermeneuticii patristice a rămas valabilă în
timpul Renaşterii şi al Reformei, cu precizarea că Luther, deşi a
folosit schema tradiţională littera et spiritus, sensus litteralis et
sensus tropologicus, a acordat mai multă atenţie hermeneuticii
lingvistice şi a formulat aşa numitul „principiu scriptural” ce
subliniază autonomia Scripturii în ordinea înţelegerii sensului
ei, renunţându-se astfel la medierea integrativă a tradiţiei
Bisericii. De la Luther până în zilele noastre, nu s-a mai vorbit
atât despre raportul dintre literă şi alegorie în Biblie, cât mai
ales despre capacitatea Bibliei de a se explica pe sine prin sine.
Această autonomie se fundamentează pe faptul că ceea ce este
esenţial (res), adică sensul literal, este clar prin sine şi poate
lumina părţile obscure ale textului. S-a conturat în felul acesta
începutul fundamentării unor criterii promovate de tradiţia
exegetică recentă, cum ar fi armonia textelor şi intenţia
autorului. În acest context s-a dezvoltat interesul pentru
studiile de limbă ebraică şi greacă şi s-au multiplicat
traducerile Scripturii în limbile diferitelor popoare. După
evoluţiile spectaculoase din secolele XVI şi XVII, hermeneutica
a intrat în uitare. Începând cu F. Schleiermacher şi W. Dilthey
şi continuând cu R. Bultmann, G. Gadamer, P. Ricoeur, J.
Greisch şi alţii s-a ajuns să se vorbească despre interpretare ca
o constantă a culturii europene. În acest context, Mircea Eliade
a introdus conceptul de hermeneutică creatoare şi de homo
hermeneuticus. Dar, în ciuda acestor înfloriri remarcabile,
hermeneutica nu a depăşit statutul de metodologie filologicoexegetică.

Paradigme hermeneutice contemporane

„Fiecare epocă trebuie să încerce din nou, în felul său, să
înţeleagă Cărţile Sfinte”, spunea cardinalul Joseph Ratzinger în
1993, prefaţând un document al Comisiei Biblice Pontificale
despre Interpretarea Bibliei în Biserică. „În istoria interpretării”,
spunea în continuare cardinalul Ratzinger, „utilizarea metodei
istorico-critice a marcat începutul unei ere noi. Mulţumită
acestei metode, s-au ivit noi posibilităţi de înţelegere a textului
biblic în sensul lui originar. Ca tot ce este omenesc, această
metodă, pe lângă posibilităţile sale pozitive, comportă şi
anumite riscuri. Căutarea sensului originar poate duce la
exilarea Cuvântului în trecut, astfel încât răsunetul lui în
prezent să nu mai fie perceput. Se poate ajunge astfel la a nu
mai considera ca reală decât dimensiunea umană a
Cuvântului; adevăratul autor, Dumnezeu, scapă posibilităţilor
unei metode care a fost elaborată în vederea înţelegerii
realităţilor umane. Aplicarea la Biblie a unei metode «profane»
era în mod necesar discutabilă”.
Ceva mai târziu, cardinalul Ratzinger a revenit asupra
acestor observaţii în prefaţa cărţii sale Gesù di Nazaret, încă
netradusă în limba română, şi a făcut câteva precizări
metodologice importante. Printre altele, a recomandat din nou
metoda istorico-critică, pentru că e strâns legată de structura
credinţei creştine, şi a atras atenţia asupra faptului că, deşi
metoda istorico-critică este una din dimensiunile fundamentale
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cultura religie filosofie
ale exegezei, ea nu epuizează procesul interpretării în cazul
aceluia care vede în textele biblice Sfânta Scriptură inspirată de
Dumnezeu. De asemenea, Papa Benedict al XVI-lea a afirmat
cu tărie că metoda istorico-critică este limitată. Prima limită
constă în faptul că, prin natura sa, trebuie să caute cuvântul ca
pe ceva ce ţine de trecut şi să-l lase în trecut. Fidelitatea faţă de
trecut, precizia prin care explică trecutul constituie atât
splendoarea, cât şi limita acestei metode. A doua limită se
referă la faptul că presupune caracterul uniform al contextului
în care sunt integrate evenimentele istoriei şi consideră
cuvintele pe care le are în faţă ca pe cuvinte umane. Totuşi,
trebuie să perceapă printr-o analiză mai atentă „valoarea
adăugată” cuprinsă în cuvânt, dimensiunea mai înaltă spre
care face trimitere şi, în felul acesta, să deschidă calea spre
auto-transcenderea metodei. Oricum, obiectul propriu al
metodei istorico-critice rămâne cuvântul oamenilor ca şi
cuvânt uman. În sfârşit, a treia limită este că nu vede unitatea
scrierilor Bibliei ca pe un dat istoric imediat. Fireşte poate
vedea liniile de dezvoltare, maturizarea tradiţiilor şi direcţia ce
duce spre unica „Scriptură”. Dar, într-un prim moment,
metoda istorică trebuie să se întoarcă la originile fiecărui text şi
să-l plaseze în trecut, iar după aceea, într-un moment
secundar, să facă un pas înainte urmărind formarea unităţii
textuale. Din acest punct de vedere, efortul de cunoaştere a
trecutului nu depăşeşte niciodată domeniul ipotezei, pentru că
trecutul nu poate fi adus în prezent în mod exhaustiv. Există
ipoteze despre realitatea trecutului cu un mare grad de
probabilitate, dar rămân ipoteze.
Aşadar, deşi este utilă, validă şi recomandată, metoda
istorico-critică lasă în umbră multe aspecte ale scrierilor pe
care le studiază, de aceea trebuie integrată cu alte metode
complementare. Printre acestea, trebuie să amintim aici
metodele noi de analiză literară, în special de analiză retorică,
analiză narativă şi analiză semiotică. Dar, şi aceste metode
literare sunt insuficiente pentru interpretarea Bibliei, fiindcă
ele privesc fiecare scriere izolat. Or, Biblia este un ansamblu de
texte legate între ele, un ansamblu de mărturii ale aceleiaşi
mari Tradiţii. Dintre metodele exegetice recente care au
subliniat această perspectivă unitară a Scripturii – abordarea
canonică, abordarea prin recurgerea la tradiţiile iudaice de
interpretare şi abordarea prin istoria efectelor textului – aş vrea
să mă opresc la exegeza canonică.
Exegeza canonică a apărut în Statele Unite ale Americii în
urmă cu vreo treizeci de ani. Ea interpretează fiecare text biblic
în lumina Canonului Scripturilor, adică a Bibliei ca normă de
credinţă pentru comunitatea credincioşilor. Fiecare text este
situat şi actualizat în cadrul planului unic al lui Dumnezeu. În
interiorul acestei abordări există mai multe curente: unele
subliniază forma canonică finală a textului (carte sau colecţie),
forma acceptată de comunitate ca având autoritate în
exprimarea credinţei şi călăuzirea vieţii; altele acordă mai
multă atenţie procesului canonic, modului în care vechile
tradiţii au fost reutilizate şi recitite în contexte noi, înainte de a
constitui un întreg în care se exprimă credinţa şi identitatea
comunităţii credincioşilor. Printre alte efecte, abordarea
canonică relativizează ceea ce este presupus a fi original şi
primitiv, ca şi cum numai acestea ar fi autentice, şi valorifică
rolul comunităţii credincioşilor ca şi context adecvat pentru
interpretarea textelor canonice. Dar, şi această metodă este
limitată şi se luptă cu mai multe întrebări. Începând de când se
poate spune că un text este canonic? Din momentul în care
comunitatea atribuie textului o autoritate normativă?
Hermeneutica «canonică» (repetarea şi actualizarea tradiţiilor)
sau procesul de interpretare care a dus la formarea Canonului
trebuie recunoscut ca regulă de interpretare a Scripturii până
astăzi?.
Asumându-mi răspunsul pe care l-a dat Papa Benedict al
XVI-lea la aceste întrebări, pledez pentru integrarea metodei
istorico-critice cu teologia credinţei din exegeza canonică:
„Fiecare carte în parte a Sfintei Scripturi, ca şi ea însăşi în
ansamblul ei, nu sunt pur şi simplu literatură. Scriptura a
crescut în şi din subiectul viu al poporului lui Dumnezeu
peregrin şi trăieşte în el. S-ar putea spune că, de fapt, cărţile
Scripturii fac trimitere la trei subiecte ce interacţionează între
ele. Mai întâi este fiecare autor în parte sau grupul de autori,
cărora le datorăm o carte a Scripturii. Dar aceşti autori nu sunt
scriitori autonomi în sensul modern al termenului, căci aparţin
subiectului comun «poporul lui Dumnezeu»; pornind de la el
vorbesc şi lui i se adresează astfel încât poporul este «autorul»
cel mai adevărat, cel mai profund al Scripturilor. De asemenea,
acest popor nu este auto-suficient, ci ştie că este călăuzit şi
interpelat de Dumnezeu însuşi care, în fapt, vorbeşte prin
oameni şi umanitatea lor. Pentru Scriptură raportul cu
subiectul «poporul lui Dumnezeu» este vital. Pe de o parte,
această carte – Scriptura – este criteriul care vine de la
Dumnezeu, puterea care arată poporului drumul, iar, pe de
altă parte, Scriptura trăieşte numai în acest popor, care în
Scriptură se transcende pe sine însuşi şi astfel – în sens
definitiv în virtutea Cuvântului întrupat – devine popor al lui
Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu – Biserica – este subiectul
viu al Scripturii; în el cuvintele Bibliei sunt întotdeauna
prezenţă. Fireşte, însă, se cere ca acest popor să se primească
pe sine însuşi de la Dumnezeu, în cele din urmă de la Cristos
întrupat şi de El să se lase orânduit, condus şi călăuzit”.
Subliniind importanţa perspectivei credinţei comunităţii în
care textul biblic este recitit şi actualizat, Papa Benedict al XVIlea îşi asumă una dintre concluziile hermeneuticii religioase
contemporane care, prin Mircea Eliade, de exemplu, susţine că
„un fenomen religios nu se va dezvălui ca atare decât
considerat în propria sa modalitate, adică studiat la scară
religioasă. (…) Fără îndoială, nu există fenomen religios pur;
nu există fenomen care să fie în chip absolut şi exclusiv
religios. Religia fiind un fenomen uman, prin însuşi acest fapt
ea este şi fenomen social şi fenomen lingvistic şi fenomen
economic – căci omul nu poate fi conceput în afara limbajului
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şi a vieţii colective. Dar ar fi zadarnică încercarea de explicare a
religiei printr-una din aceste funcţiuni fundamentale care
definesc, în ultimă instanţă, omul. (…) Fireşte, nu încercăm să
contestăm faptul că fenomenul religios poate să fie în mod util
abordat sub diverse unghiuri; dar, înainte de toate, trebuie să
fie considerat în el însuşi, în ceea ce are ireductibil şi original”.
Aşadar, fiind un caz particular al hermeneuticii religioase,
caracteristicile specifice ale hermeneuticii biblice provin din
obiectul său. Evenimentele mântuirii şi împlinirea lor în
persoana lui Isus Cristos dau sens întregii istorii. Noile
interpretări istorice dezvăluie sau desfăşoară aceste bogăţii de
sens. Însă, trebuie să recunoaştem că, atunci când se încearcă
înţelegerea deplină a acestor evenimente doar prin raţiune,
atunci respectivele teorii hermeneutice sunt inadecvate pentru
interpretarea Scripturii. Acesta este cazul interpretării
existenţiale a lui Rudolf Bultmann care, sprijinindu-se pe
gândirea lui Heidegger, a susţinut că exegeza unui text biblic
nu este posibilă fără elemente presupuse care dirijează
comprehensiunea. Pre-comprehensiunea este întemeiată pe o
relaţie vitală a interpretului cu lucrul despre care vorbeşte
textul. În felul acesta filosofia devine normă de interpretare şi
nu instrument al comprehensiunii a persoanei lui Isus Cristos
şi a evenimentelor mântuirii împlinite în istoria umană.
Interpretarea autentică a Scripturii descoperă mai înainte de
toate sensul dat în evenimente şi, mai ales, în persoana lui Isus
Cristos.
Spre deosebire de Bultmann, mulţi filosofi au situat
raţiunea într-un raport just cu interpretarea textului sacru, ca
de exemplu, Georg Gadamer şi Paul Ricoeur. În lucrarea
Adevăr şi metodă, Gadamer a vorbit despre distanţa istorică
dintre text şi interpret, despre cercul hermeneutic, despre
tradiţie ca sursă a anticipărilor şi preconcepţiilor ce marchează
comprehensiunea şi alte chestiuni hermeneutice. Esenţial e că,
pentru Gadamer, interpretul trebuie să dialogheze cu realitatea
din text şi comprehensiunea are loc în fuziunea orizonturilor
diferite al textului şi al cititorului. Dacă nu există afinitate între
interpret şi obiectul său, comprehensiunea nu este posibilă.
Fiind un proces dialectic, comprehensiunea unui text conduce
la o mai largă înţelegere de sine.
Pentru o corectă înţelegere, Paul Ricoeur a scos în relief că
este necesară o anumită distanţare faţă de text. Sunt mai multe
feluri de distanţare: între text şi autorul lui, când textul începe
să parcurgă calea sensului; între text şi cititorii lui, care trebuie
să respecte alteritatea textului. Oricum, actualizarea sensului
unui text se realizează în trăirea cititorilor care şi-l însuşesc.
Deşi a susţinut că metodele de analiză literară şi istorică sunt
necesare interpretării, Ricoeur nu a limitat cunoaşterea biblică
la limbaj. Limbajul religios al Bibliei este simbolic, de aceea «dă
de gândit», este un limbaj cu sensuri ce se descoperă neîncetat,
un limbaj care vizează o realitate transcendentă şi trezeşte
persoana umană la dimensiunea profundă a fiinţei sale.
Pe scurt, prin contribuţia recentă a hermeneuticilor
filosofice şi a studiilor istorico-literare, exegeţii biblici au
aprofundat înţelegerea misiunii lor. Dacă hermeneuţii patristici
şi medievali atribuiau oricărui text mai multe nivele de sens,
iar distincţia cea mai curentă se făcea între sensul literal şi
sensul spiritual, hermeneuţii actuali au adoptat mai mult sau
mai puţin deschis teza unicităţii sensului, potrivit căreia un
text nu poate avea simultan mai multe semnificaţii. Dar
această teză este contrazisă de hermeneuticele filosofice şi de
ştiinţele limbajului care susţin polisemia textelor scrise.
În sine, actualul conflict al interpretărilor este deja o
dovadă că textele religioase au mai multe sensuri. Şi pentru
hermeneutul biblic din zilele noastre, definirea sensului precis,
a sensului literal al unui text este legitimă şi obligatorie, pentru
că „toate sensurile sunt întemeiate pe unul singur, adică pe cel
literal”. Dar sensul literal nu trebuie confundat cu sensul
«literalist»: sensul literal nu se obţine prin traducerea unui text
cuvânt cu cuvânt. În cazul Sfintei Scripturi, sensul literal este
cel care a fost exprimat direct de autorii umani inspiraţi. Sensul
îl putem discerne analizând precis textul, situându-l în
contextul lui literar şi istoric. Deşi este foarte important, sensul
literal al unui text poate să fie, şi să nu fie, unic. Se poate
întâmpla ca un autor uman să se refere în acelaşi timp la mai
multe nivele ale realităţii, cum este cazul poeziei; sau, când
expresia umană pare să aibă o singură semnificaţie, inspiraţia
divină poate produce o ambivalenţă. Prin urmare,
hermeneutul religios trebuie să fie atent la aspectul dinamic al
unui text şi să-i precizeze direcţia de gândire, nu să-i precizeze
doar sensul. De asemenea, trebuie să ţină cont de faptul că
atunci când este pus în scris, cuvântul uman îşi modifică
statutul, primind determinări noi. Totuşi, deşi sensul literal
este deschis unor dezvoltări ulterioare şi se poate îmbogăţi
prin «recitiri» în contexte noi, nu se poate atribui textului biblic
orice sens. În cazul de faţă, hermeneutul nu trebuie să admită
sensuri eterogene care ar putea să-l îndepărteze de rădăcina
istorică a textului, pentru că ar aluneca într-un subiectivism
incontrolabil. Desigur, noţiunea strâmtă, «istoricistă» a
sensului literal poate bloca acceptarea autenticei eterogeneităţi
a unui text, care înseamnă continuitate şi trecerea sensului la
un nivel diferit. Această continuitate în diversitate ţine de
aspectul dinamic al unui text şi poartă numele de «sens
spiritual».
Potrivit credinţei creştine, sensul spiritual este „exprimat
de textele biblice atunci când sunt citite sub influenţa Duhului
Sfânt în contextul misterului pascal al lui Cristos şi al vieţii noi
care rezultă din el”.
În privinţa relaţiilor dintre sensul literal şi sensul spiritual,
hermeneutica religioasă contemporană înregistrează mai multe
opinii. Unele curente de interpretare susţin că nu există o
distincţie între aceste două sensuri. De exemplu, sensul literal
al textelor biblice care se referă direct la misterul pascal al lui
Cristos este un sens spiritual. Acesta este cazul tuturor textelor
din Noul Testament şi al multor texte din Vechiul Testament.
Alte curente de interpretare sunt pentru o distincţie între
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sensul spiritual şi sensul literal. Sensul literal este baza, iar
trecerea la un nivel superior al realităţii (împlinire prin
continuitate şi conformitate) o exprimă sensul spiritual. Sensul
spiritual nu trebuie confundat cu interpretările subiective,
rodul imaginaţiei şi al speculaţiei intelectuale. Sensul spiritual
creştin înseamnă punerea în relaţie a trei nivele de realităţi:
textul biblic, misterul pascal şi viaţa actuală în Duhul Sfânt. În
raport cu hermeneutica patristică şi medievală, să notăm faptul
că actuala hermeneutică biblico-religioasă acordă o atenţie
nuanţată interpretărilor alegorice şi tipologice.
În fine, se vorbeşte în zilele noastre şi de «sensul plenar» al
textelor biblice, ca fiind un sens profund, voit de Dumnezeu,
dar nu exprimat clar de autorul uman. Pentru a identifica
sensul plenar se face apel la comparatismul cu alte locuri
biblice în care apare respectivul text sau la relaţia cu ansamblul
dezvoltării şi receptării revelaţiei. În primul caz, semnificaţia
este atribuită de un autor biblic într-un text anterior cu un sens
literal diferit, iar în al doilea caz, semnificaţia provine dintr-o
tradiţie doctrinară autentică. De exemplu, contextul din Matei
1,23 dă un sens plenar textului din Isaia 7,14 unde se vorbeşte
de almah care va zămisli, utilizând traducerea LXX (parthenos,
fecioara va zămisli). Apoi, învăţătura patristică şi conciliară
privind Sfânta Treime exprimă sensul plenar al doctrinei
Noului Testament despre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh.
Sensul plenar poate fi considerat ca un alt mod de
desemnare a sensului spiritual, care se deosebeşte de sensul
literal. Temeiul este teologic: Sfântul Duh l-a călăuzit pe
autorul uman să aleagă unele expresii pentru a exprima un
adevăr despre Dumnezeu pe care autorul nu-l percepe
complet, dar urmează să se reveleze în decursul timpului. Încă
o dată, sensurile potenţiale ale unui text biblic sunt puse în
lumină de relectura lui într-un context nou. De aceea,
parafrazând începutul Evangheliei după Ioan, putem să
formulăm acest principiu sinteză de interpretare: la început era
nu atât cuvântul sau textul, cât mai ales contextul.

Concluzie

Între 1991 şi 2001, John P. Meier, un iezuit american, a
publicat o carte – Un evreu marginal. Regândirea lui Isus istoric –
care se prezintă aproape ca un model de analiză a
hermeneuticii istorico-critice, scoţând în evidenţă importanţa şi
limitele acestei metode. La câţiva ani după apariţia primului
volum, Jacob Neusner i-a făcut o recenzie care merită citită; ea
este centrată pe această întrebare: de fapt, cine mai are nevoie
astăzi de un Isus istoric?
Papa Benedict al XVI-lea spune că „pentru credinţa biblică,
într-adevăr, este fundamentală referinţa la evenimente istorice
reale. Ea relatează istoria ca un ansamblu de simboluri de
adevăruri istorice şi se întemeiază pe istoria ce s-a petrecut pe
acest pământ. Pentru ea, factum historicum nu este o cheie
simbolică ce se poate înlocui, ci un temei constitutiv: et
incarnatus est – cu aceste cuvinte mărturisim intrarea efectivă a
lui Dumnezeu în istoria reală. Dacă dăm deoparte această
istorie, credinţa creştină ca atare este eliminată şi transformată
într-o altă religie. Dacă istoria, în sensul de factum, aparţine în
mod esenţial credinţei creştine, aceasta din urmă trebuie să se
deschidă metodei istorice. Acest lucru este cerut de credinţa
creştină însăşi”.
Cu aceste precizări metodologice, revenim la magisteriul
viu al Bisericii care, în secolul trecut şi la începutul acestui
mileniu, s-a pronunţat acestor chestiuni în forme obişnuite sau
solemne. Într-un cadru solemn, de exemplu, Conciliul
Ecumenic Vatican al II-lea, a stipulat următoarele: „Pentru a
înţelege corect ceea ce a voit să afirme în scris autorul sacru,
trebuie avute atent în vedere atât modurile de a simţi, de a
exprima sau de a povesti curente în mediul şi în vremea
hagiografului, precum şi cele obişnuite în diverse locuri, la
acea epocă, în relaţiile dintre oameni. Dar, întrucât Sfânta
Scriptură trebuie citită şi interpretată întru acelaşi Duh în care
a fost scrisă, pentru a descoperi exact sensul textelor sacre
trebuie avute în vedere cu nu mai puţină grijă conţinutul şi
unitatea întregii Scripturi, ţinând seama de tradiţia vie a
întregii Biserici şi de analogia credinţei”.
Totuşi, Biserica catolică nu a adoptat o metodă ştiinţifică
anume; ea utilizează toate metodele ştiinţifice care permit
sesizarea corectă a sensului textelor în contextul lor lingvistic,
literar, socio-cultural, religios şi istoric, clarificându-le prin
studiul izvoarelor lor şi ţinând cont de personalitatea fiecărui
autor. Specificul «exegezei catolice» este situarea în tradiţia vie
a Bisericii, care se manifestă prin fidelitatea faţă de revelaţia
biblică, prin continuitatea cu dinamismul de interpretare
întâlnit deja în interiorul Bibliei şi prelungit apoi în viaţa
Bisericii. Riscul pe care trebuie să-l evite hermeneutul catolic
este acela de a atribui textelor religioase un sens pe care ele nul exprimă, acesta fiind în fapt rodul unei dezvoltări ulterioare a
tradiţiei.
Dincolo de aceste nuanţe metodologice, câteva lucruri
rămâne certe. Mai întâi, pentru înţelegerea Sfintei Scripturi,
hermeneutica biblică este indispensabilă. A renunţa la
misiunea exegezei biblice înseamnă a da dovadă de lipsă de
respect faţă de Scriptura inspirată de Duhul lui Dumnezeu.
Apoi, dată fiind natura textelor biblice, pentru a le interpreta,
se recomandă în continuare metoda istorico-critică. Spre
deosebire de alte mesaje religioase, mesajul biblic este puternic
înrădăcinat în istorie. De aceea scrierile biblice trebuie cercetate
atât „diacronic”, cât şi „sincronic”. Hermeneutul biblic din
zilele noastre trebuie să-şi asume limitele metodei istoricocritice şi să se deschidă spre dimensiunea canonică sau
teologică a textelor sacre.
Dacă paradigmele hermeneutice contemporane rămân
centrate pe raportul dintre literă şi spirit, atunci pentru
interpretarea corectă a acestui raport dinamic şi circular,
hermeneutul trebui să fie nu doar inteligent şi bine pregătit din
punct de vedere teologic şi filologic, ci şi expert în valorile
veşnice pe care ar trebui să le cunoască şi să le trăiască.
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literaturile imaginarului
Împărat şi rob sub semnul
atitudinii stoice: Marcus
Aurelius şi Epictet (II)
George CEAUŞU
Vă închipuiţi cum roiau „filosofii” în jurul
împăratului Marc Aureliu, dar parcă este un „déjà-vu”
prea enervant. La urma urmei, el putea să procedeze la
fel ca şi Domiţian, după cum aflăm din aceeaşi sursă: so pornească la luptă, să nu dea piept cu duşmanul care
se tot retragea, dar să se oprească undeva, într-un loc
public, să plaseze însemnele imperiului şi să ofere un
ospăţ ostaşilor săi pentru sărbătorirea victoriei!
În viziunea lui Raphaël Liogier, valorile bunăstării
au în atenţie atât libertatea exprimării spirituale şi a
alegerii locului de muncă, cât şi dorinţa dezvoltării întrun stat suficient de „personalizat”, astfel încât individul
să depăşească psihic problema diferenţelor salariale din
societate şi a distanţării sale faţă de natură (prin
incluziune socială) (Raphaël Liogier, L'individoglobalisme et l'essor des ONG confesionelles, în: Les ONG
confessionelles. Action internationale et mutations
religieuses, Paris, 2-3 februarie, 2004).
Dimpotrivă, menţinerea ordinii, protecţionismul
economic şi cultul naţional fac parte dintre valorile
supravieţuirii statului-naţiune. Sociologii spun că, în
România, pentru o bună parte dintre cetăţeni, „a trăi
bine” este sinonim cu a avea, înainte de toate, bani,
hrană, locuinţă şi serviciu (pe cât posibil sigur), dar
aceasta înseamnă, în limbajul lor, tocmai „a
supravieţui”, nu „a trăi bine”! „A trăi bine” înseamnă aţi permite, pentru un timp destul de lung (numit de
regulă, „liber”), şi preocupări spirituale. Însă, pentru
nişte cetăţeni care beau, mănâncă şi petrec (cei-drept,
mai fac şi serviciu, cum se întâmplă şi cu preşedintele
ales) se pare că-i acelaşi lucru.
Filosofie romană
În perioada maximei expansiuni a Imperiului
Roman, stoicismul poate fi socotit drept principal
curent filosofic – la concurenţă cu epicureismul şi cu
şcoala neo-pitagoreică. Tot în această perioadă apar
toate „ingredientele” unei filosofii creştine, fără ca
acestea să atingă aceeaşi răspândire ca şi stoicismul.
Nedepinzând de om, soarta trebuie acceptată cu
obedienţă, fără luptă şi fără protest, spuneau stoicii.
Istoriile universale alcătuite pe principii materialiste
observă că o astfel de etică este pusă în serviciul clasei
conducătoare (S. L. Utcenco (coord.); Istoria universală,
vol. al II-lea, traducere de V. Costăchel şi Al. Vianu,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, pp. 654 sq.), dar, pe
de altă parte, trebuie să observăm şi o puternică
dominantă individuală, obţinută prin partiţia între
intern şi extern. Factorii externi sufletului nu depind de
om, sunt indiferenţi şi trebuie acceptaţi în totală
seninătate, cu toate că între aceştia se numără lucruri pe
care mulţi oameni pun preţ, şi anume situaţia socială,
bogăţia, libertatea, sănătatea şi chiar viaţa însăşi.
Dimpotrivă, factorii interni sunt determinanţi pentru
libertatea umană.
Meritul stoicilor este acela de a fi teoretizat datoria –
în comparaţie cu legile sociale – şi prin aceasta, de a fi
îmbunătăţit reglementarea obligaţiei şi permisiunii în
societate. Pentru mulţi oameni, a respecta legile statului
este sinonim cu a-şi face datoria, dar acesta este numai
un început. Statul pedepseşte păcatele strigătoare la cer
(să nu ucizi), deposedarea de avuţie (să nu furi) sau
perversiunile majore (să nu fii desfrânat), dar statul se
declară pe deplin neputincios în faţa reglementării
sufletului uman, deoarece, chiar pedepsiţi, anumiţi
indivizi continuă să ucidă, să fure sau să comită
perversiuni. Şi atunci nu statul reglează problemele
etice în societate, ci eul personal. Opera principală a
împăratului Marcus Aurelius Antoninus (121-180 e.n.)
se numeşte Către mine însumi (prima traducere
românească a apărut în 1923: Marc Aureliu, Către mine
însumi, traducere de Ştefan Bezdechi, Bucureşti, 1923) şi
am fi tentaţi, după titlu, să o expediem la capitolul
„egoism” sau „lipsă de comunicare”. Nimic mai fals: el
recomandă chiar ostaşilor de sub comanda sa (şi nu
numai lor) un exerciţiu de introspecţie: când mintea nu
este ocupată cu lupta (şi, marea majoritate a timpului,
chiar nu este astfel ocupată), atunci să ne figurăm în
minte cunoscuţii, prieteni sau duşmani, de aproape sau
de departe, rude sau ne-rude, şi, prin comparaţie cu
aceştia, micul nostru suflet, şi astfel să ne dăm seama şi
noi cine suntem.
Ei bine, stoicii ne conving că nu este o putere
decidentă mai mare decât eul, acest for individual, în
care este adăpostită propria conştiinţă. Şi Marc Aureliu,
şi Epictet, recunosc puterea zeilor suprapusă peste
această conştiinţă, însă această putere, fiind aceeaşi
pentru toţi, contează mai puţin în diferenţierea
indivizilor. Este cazul să observăm că termenul
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„conştiinţă” este unul târziu pentru gândirea filosofică
şi apare prin secolul al XVII-lea. Anticii aveau
„sufletul” (psihé), care era aproape totuna cu mintea iar
stoicii şi epicureicii teoretizau eul împreună cu primii
filosofi creştini. „Sufletul” putea să fie şi al ţânţarului, şi
al armăsarului – nu numai al cetăţeanului roman: era
un cuvânt care îşi extindea competenţele şi asupra
lumii umane, şi a celei animale – de ce nu chiar şi a celei
vegetale în concepţiile hilozoiste.
Animiştii concepuseră şi un „suflet al lumii”, descris
ca atare de Platon (în special în Timaios, 30b şi 35a) şi de
Aristotel (De Animus II, 4; 415 b7). Încă o dată atenţie la
saltul prin milenii, pentru că acesta a schimbat radical
ideea omenirii despre univers. Pentru romani şi dacogeţi nu Pământul se învârtea în jurul Soarelui, ci invers
(aşa cum afirmă Ptolemeu în Almageste), şi iarăşi
„Pământul este rotund, deoarece este creat de zei iar
zeii nu puteau să-i dea decât forma perfectă”, aşa cum
argumenta, în mod eronat, Pitagora. Iar Pitagora este
prezent, în teritoriile daco-getice, prin discipolul său,
Zamolxis. Ştiinţele frecventate de iniţiatul preot
Deceneu, continuatorul cultului zamolxian, sunt
cosmologia, astrologia şi astronomia – în viziunea unui
binecunoscut Dicţionar al religiilor (Mircea Eliade; Ioan
P. Culianu; H. S. Wiesner, Dicţionar al religiilor,
traducere de Cezar Baltag, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1993, p. 267).
Bine măcar că pământul, plat, nu era sprijinit pe
spinări de elefanţi, aşa cum credeau înţelepţii hiduşi. Să
recunoaştem ştiinţei contemporane meritele sale cu
privire la noua imagine a universului şi să reproşăm
aceleiaşi ştiinţe că ne-a spus atât de puţine lucruri
despre suflet (psihic în versiunea actuală) şi despre
Dumnezeu după milenii de cercetări acerbe. Prin asta
se fac utili şi filosofi de talia lui Marcus Aurelius,
îndemnând: „nu uita nici un moment care este natura
universului şi ce fel este a ta proprie, ce legătură este
între aceasta şi aceea şi ce fel de parte alcătuitoare eşti
tu şi din care întreg şi în urmă, ţine mereu minte, că
nimeni nu te poate împiedica să faci sau să zici ceea ce
este în concordanţă cu natura din care tu însuţi eşti o
parte (II, 9)” (Nicolae Bagdasar; Virgil Bogdan;
Constantin Narly (ed.), Antologie filosofică. Filosofi străini,
Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, pp. 124, 125).
Lumea lăuntrică şi nu cea exterioară contează
pentru împăratul care, totuşi, îşi ia asupra lui sarcinile
imperiului, vinde o parte dintre domeniile imperiale
pentru a reorganiza armata şi a apăra graniţele acestuia.
Stoicismul roman este o filosofie mai puţin teoretică
faţă de stoicismul originar grec, în care latura
doctrinară şi logica sunt dominante. Autoperfecţionarea
morală are pentru împăratul-filosof aspecte concrete:
refuzul unei vieţi de huzur, rectitudinea morală, traiul
aproape eremit.
Poate elogiul pe care atât împăratul-filosof, cât şi
libertul Epictet (circa 50-circa 138), îl aduc statului
roman, este supradimensionat. Primul conducea
imperiul, oferindu-se, la 60 de ani, să conducă el însuşi
campania contra marcomanilor în care îşi află şi
moartea; al doilea tocmai îşi dobândise libertatea,
simţindu-se astfel obligat faţă de stat. Sclavul eliberat
din Roma se reîntoarce în Grecia, nu lasă nimic scris,
dar are discipoli de nădejde, între care Flavius
Arrianus, care îi şi atribuie două opere, Disertaţiile şi
Manualul lui Epictet, un rezumat al Disertaţiilor.
Independenţa lăuntrică şi nu robia pasiunii este ţelul
celui care înalţă un adevărat elogiu libertăţii
individuale.
Traducătorul lui Epictet în româneşte, Constantin
Fedeleş, îi rezumă filosofia în câteva fraze eliptice: „La
dânsul totul e linie dreaptă. O singură mântuire –
filosofia; o singură filosofie – a faptei; o singură fericire
– libertatea; o singură putere – voinţa; o singură nobleţe
– raţiunea; o singură atitudine – demnitatea [...]. Orice
gând care ştirbeşte demnitatea fiinţei umane nu este
admis: „Nu-ţi întuneca sufletul cu gândiri ca acestea:
«voi trăi necunoscut, ca un om de nimic!» [...] Ce?
Măririle şi banchetele sunt oare menirea ta?” Nu.
Atunci de unde ruşinea că nu le ai? Şi cum să te socoţi
un om de nimic, când ştii că valoarea omului nu stă în
ce pare, ci în ce este el, şi ştii bine că, în această privinţă,
nu te întrece nimeni?” (Nicolae Bagdasar; Virgil
Bogdan; Constantin Narly (ed.), op. cit., p. 109).
Stoicii observă că individul este o rotiţă necesară în
organismul statului şi respectarea legilor, o condiţie
suficientă pentru ca acest organism să funcţioneze; altfel,
statul nu poate îndeplini nici măcar un minim de
dreptate socială: pedepsirea criminalilor şi tâlharilor.
Desigur, idealul libertăţii, promis cetăţenilor de
actualele democraţii naţionale, era doar iluzoriu pentru
un stat sclavagist a cărui prosperitate se baza, în primul
rând, pe munca sclavilor.
Tot ceea ce este real este corporal, susţineau stoicii.
Ei pretind materiei atribute care nu convin decât unei
substanţe spirituale. Ideile de spiritual şi corporal,
care după Platon şi Aristotel erau distinctive, acum se
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confundă din nou. La Epictet, „sufletul lumii” este
mai întâi destin şi providenţă iar sufletul uman,
corporal şi nu spiritual, este un fragment din
Dumnezeu. Ei dovedeau direct materialitatea
sufletului prin câteva trăsături: simpatia sa cu corpul,
pătrunderea sa în tot organismul şi asemănarea
morală a copiilor cu părinţii care i-au născut. Sufletul
menţine elementele corpului, prezidează dezvoltarea
sa şi este principiul vieţii intelectuale. O asemenea
ierarhie a funcţiilor nu-i alterează unitatea, el este
întotdeauna un singur şi acelaşi foc divin,
îndeplinind funcţii diverse în materii diferite.
Să luăm, deci, aminte la aceste spuse ale lui Epictet,
om păţit: cine vrea să fie liber, nu se ia după ce fac sau
nu fac unii ori alţii, căci atunci sclav rămâne. Ne uităm
în jur, dar apoi deliberăm: părerile celorlalţi contează
mai puţin câtă vreme eul, judecătorul tuturor lucrurilor,
sălăşluieşte în noi. Aristotel, desigur, pusese fiinţei
umană eticheta de zoon politicon (animal social) – cu
gândul la maimuţă şi la capacitatea acesteia de a imita,
pentru că „dihania” aceasta, omul, se uită cu luareaminte în jur, la ceilalţi oameni, înainte de a lua o
decizie. El, omul, pare uneori mai interesat de ce spun
şi fac ceilalţi decât de ceea ce spune sau face în mod
personal. Închide ochii şi abia atunci vei vedea universul ce
are corp şi suflet, ca şi tine.
Este un mesaj interesant al stoicilor târzii. Pentru noi
şi contemporanii noştri, universul a devenit anorganic,
asimetric şi în expansiune, dar poate e un privilegiu
pentru ei, cei din inima Imperiului, că universul lor şi al
contemporanilor era aproape organic, trăia, poate chiar
respira şi executa un fel de partitură militară: aşa cum
toate drumurile duceau la Roma, Soarele şi întreg
firmamentul cu stele se învârteau cu respect în jurul
Pământului-stat, un adăpost vremelnic al fiinţe umane.

Noapte boreală

Beatrice BADEA

Ridicându-şi privirile, Ek se izbi cu putere de
pelicula stelară.
Undeva, departe, de pe luxuriantul Triton, Nastika
îi zâmbea mistic. Bîntuit de racoarea mortuara a nopţii,
îşi intinse mâinile şi privi lentila din palme. Acum
Nastika era mult mai aproape. Iar el, înţelegându-i
misterul, se ridică puţin pe vârfuri. Ridică lentila
concavă si se lăsă apoi, fluid, în apele ei.
Scăldat în aburi, Triton-ul se întindea singuratic sub
lumina difuză a nopţii. Ex îi absorbea adierile
parfumate. „Noaptea boreală e pe sfârşite. Avem atât
de puţin timp”, îi şopti Nastika. „E pe sfîrşite...” „Da,
Ek. Iar stelele vor începe sa cadă. E unica noastră şansă,
înţelegi?” şi el văzuse planetele, aveau doar contur.
Dintre tritoni rămăsese doar ea.
Auzind-o, Ek îşi privi din nou lentilele din palme.
Erau clare şi numai bune să dirijeze lumina ploii
meteorice peste întregul Triton. Cu paşi mari, Nastika
se îndreptă către un liman nisipos. Privind-o fascinat
prin ceţurile nopţii, Ek zări la un moment dat, printre
movilele de nisip, ovulele gelatinoase pe care ea le
pregătea cu grijă pentru placa meteorică. Văzându-le
clipocind spasmodic, Ek se simţi îngreţoşat. Din când în
când, Nastika îi făcea semn să-şi privească lentilele din
palme.
Stelele tremurau nervoase.
Ek îşi privi pentru ultima oară lentilele. În faţa sa se
întindeau, alunecând în spume verzui, ovulele.
Deodată, universul se scutură de toţi aştrii. Ploua.
Ek îşi dilată imediat lentilele din palme. Zburlită,
lumina stelelor se arunca acum şi mai mult peste
Triton. La strigătul Nastikăi, dirijă lentila către ovule.
Invadate de radiaţii, acestea se zbăteau tot mai mult iar
suprafaţa lor vascularizată începu să se subţieze văzând
cu ochii.
„Uită-te, Ek! Încep să se spargă!”
Privi înmărmurit cum, dizolvată, membrana
ovulelor se destrămă, dezvelind trupurile mici şi roşii,
lipsite de piele, care se zbăteau prin spuma verzuie.
Aveau ochii ca bucăţile de cristal fluid iar gura ca un
orificiu cărnos. Văzându-i, Ek privi încruntat către
Nastika şi ea îl simţi: "Aşa arătăm noi, tritonii, când
suntem mici. Aşa am arătat şi eu."
„Totuşi, eşti altfel acum!”, bâigui Ek. „Aşa vor
deveni şi ei, imediat ce vor începe să se hrănească.” „Să
se hrănească? Dar ce mănâncă?”
Privind în sus, văzu gurile flămânde şi se trezi
înconjurat de tritoni. Câte milioane de ere le-o fi trebuit
să ajungă până aici? Ascunsă între stele, Nastika aşteptă
în tăcere.
Ploaia stelară încetă. Noaptea boreală începu să se
destrame şi ziua se ridică încet, ca o pastă omogenă.
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restituiri
Finis coronat opus
Ionel SAVITESCU
Indubitabil, Mircea
Eliade este unul dintre cei
mai proeminenţi savanţi
umanişti ai secolului al XXlea, acoperind cu
prodigioasa sa activitate
mai bine de jumătate de
secol. Format ca savant la
Bucureşti, în cultul lui Nae
Ionescu, care „te silea să
gândeşti”, apoi, la Calcutta
sub îndrumarea lui S.
Dasgupta (deşi idolii săi de
tinereţe au fost Papini şi
Frazer), mai târziu, în 1933,
ucenicia pe lângă G. Tucci a
ratat-o: „Când m-am întors
din India mi s-a părut că
încheiasem ciclul: eram un
om format. Etapa mea de învăţăcel era încheiată”. Mircea
Eliade se va impune în deceniul 30 – 40, din secolul trecut,
ca un tânăr erudit în istoria religiilor (specialist în sistemele
Yoga), şi un romancier de succes, apoi după plecarea în
străinătate (1940 şi stabilirea la Paris în 1945), Eliade va
intra în contact cu lumea savanţilor occidentali (Georges
Dumézil, Stig Wikander, Jean Filliozat, Louis Renou, Paul
Masson – Oursel, J. Przyluski, Louis de la Vallée – Poussin),
în fine, apogeul carierei ştiinţifice îl va atinge în State unde
a trăit ultimele trei decenii de viaţă (1956 – 1986). Mare
admirator al Orientului şi specialist în istoria religiilor (o
disciplină grea, în care după cum se exprima Eliade trebuie
să ştii totul), Eliade s-a dorit şi un mare scriitor, însă
credinţa noastră este că această activitate adiacentă, în care
adesea îşi implanta propriile experienţe şi cunoştinţe
esoterice, i-a răpit mult timp din cercetările de specialitate,
unde, într-adevăr, s-ar fi putut impune fără rival. Cu aceste
gânduri am început lectura celui de-al patrulea tom al
Istoriei credinţelor şi ideilor religioase, apărut în urmă cu
câţiva ani*. După cum aflăm dintr-o Notă asupra ediţiei
(datorată d-nei. Tereza Culianu – Petrescu), acest volum, ce
încheie magistrala lucrare, fusese anunţat încă din 1983, dar
vârsta, boala şi sfârşitul neprevăzut l-au împiedicat să
definitiveze opera începută, încât „Aşa cum profesorul
dorise însă, tematica prevăzută pentru această ultimă
parte a Istoriei… a fost dezvoltată de foştii colegi şi
colaboratori ai săi, care au înţeles să omagieze astfel
memoria maestrului” (p. 9). Prefaţa volumului în chestiune
este semnată de Ioan Petru Culianu (coordonator al
lucrării), care mărturiseşte că înainte de stingerea
maestrului său, acesta îl rugase să definitiveze ultimele
două proiecte editoriale de anvergură: Dicţionarul
religiilor (apărut în 1990), şi volumul al patrulea al Istoriei
credinţelor şi ideilor religioase, unde Eliade contribuise
iniţial cu trei capitole, iar celelalte şapte capitole urmau să
fie scrise de discipoli şi colegi cu aceleaşi convingeri
ştiinţifice şi religioase. Aşadar, avem în faţa noastră acest
tom 4 (subintitulat De la epoca marilor descoperiri
geografice până în prezent), volum masiv de aproape 500
de pagini, ce încheie o laborioasă muncă şi activitate şi
chiar dacă Eliade nu a reuşit să-l scrie el însuşi, volumul e
conceput şi scris în spiritul gândirii eliadeşti. Trecând în
revistă cuprinsul, bibliografia critică selectivă, lista
colaboratorilor, constatam cu satisfacţie, cu cât avansam în
lectură, că acest ultim volum întruneşte calităţile celorlalte
tomuri, fiind alcătuit din studii onorabile, ce l-ar fi încântat
pe Eliade, iar bogăţia de fapte şi informaţii fac aproape
imposibil o prezentare în detaliu. De aceea, ne vom limita
numai la câteva aspecte care ne-au reţinut în mod deosebit
atenţia. Dintre colaboratori, numai Waldemar Stöhr
redactează trei capitole ale cărţii, restul de colaboratori câte
un singur capitol. Dintre cei unsprezece membrii ai
colectivului de redactare, patru nu mai sunt în viaţă:
Culianu, H. Dumoulin, Henri Maspero, Nelly Naumann.
Aşadar, volumul se deschide cu capitolul consacrat unor
vechi religii din America Centrală (scris de David
Carrasco), zonă geografică – în care s-au succedat un şir de
religii şi populaţii: olmecii, mayaşii, toltecii, aztecii –,
cunoscută sub denumirea de Mezoamerica (termen
introdus în 1943 de etnologul german Paul Kirchhoff, „din
convingerea că în Mexic şi în unele părţi ale Americii
Centrale se pot constata influenţe culturale speciale pentru
evoluţia culturilor urbane”, p. 18). Toate aceste religii pot fi
cercetate şi studiate pe baza unor surse documentare, între
care naraţiunile şi descrierile rituale ale unor preoţi spanioli
(p. 21). Suplimentar se poate consulta Bernal Diaz del
Castillo „Adevărata istorie a cuceririi noii Spanii”, I, II,
Editura Meridiane, 1986, autor amintit în Bibliografia
critică selectivă, p. 452 / 453. Între aceste religii şi populaţii
străvechi, olmecii şi cultura olmecă constituie în concepţia
cercetătorului Miguel Covarrubias „cultura – mamă a
Mezoamericii” (p. 22). De la olmeci s-au păstrat câteva
centre de cult: San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes (unde
s-ar fi găsit aşa-numită stelă C pe baza căreia s-a tras
concluzia că olmecii au inventat primul calendar şi prima
scriere, p. 26). Centrul culturii maya a fost descoperit în
1839 de John L. Stephens. Din cartea lui C. W. Ceram Zei,
morminte, cărturari (Romanul arheologiei), Ed. Ştiinţifică,
1968, aflăm peripeţiile acestor descoperiri. Ce uimeşte la
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azteci este practica unor sacrificii umane ce înspăimântă
prin ferocitatea lor. Capitolul 41 consacrat Daoismului
constituie o contribuţie mai veche a lui Henri Maspero,
reputat sinolog francez, dispărut într-un lagăr nazist. Ce
surprinde e faptul că într-o oarecare măsură de acest
subiect s-a ocupat Mircea Eliade la începutul volumului al
doilea al Istoriei… (1986). În China antică şi-au disputat
întâietatea trei religii – confucianismul, budismul şi
daoismul –, cu perioade inegale de dominare sau
coexistenţă, toate fiind constituite de gânditori de excepţie:
Confucius, Buddha, Lao Zi. Dacă confucianismul şi
budismul erau axate mai mult ca modele de comportament
uman (etici de viaţă), daoismul, în schimb, era preocupat
de obţinerea nemuririi recomandând diete de viaţă severe
(din care erau excluse o mulţime de alimente şi băuturi),
toate fiind combinate cu tehnici spirituale, reţinerea
respiraţiei, progrese în viaţa religioasă, meditaţie,
contemplaţie. Prin reţinerea respiraţiei se ajunge, bunăoară,
la Respiraţia Embrionară perfectă (de care vorbeşte şi
Mircea Eliade), însă e clar faptul că toate aceste practici
trebuiesc începute la vârste fragede: „Sigur că, până la
nemurirea deplină, practicile daoiste prelungesc viaţa” (p.
63). Chestiunea, care complică aceste practici constă în
aceea că fiecare individ îşi are soarta prescrisă de la naştere
de Stăpânul Destinului, iar evitarea unei morţi timpurii e
determinată de faptele bune (ca în Karma indiană):
„Relatări hagiografice arată că atingerea nemuririi începe
de obicei prin practica faptelor bune” (p. 64). Există o
regulă a vieţii daoiste – „Schiţa celor mai importante
ritualuri, reguli şi interdicţii” –, ce inventaria numărul de
greşeli săvârşite şi pedepsele cuvenite (p. 65). Ceea ce ne
surprinde este faptul că în paragraful 333 (Teogonie şi
Cosmogonie), p. 69, Henri Maspero scrie următoarele: „Iar
dacă se întâmplă din când în când catastrofe, omul este
întotdeauna cel vinovat. Omul poate acţiona bine sau rău,
se poate orienta adică, în funcţie de cer sau poate să nu o
facă. În cazul din urmă, revolta lui se răsfrânge asupra
întregului sistem al lumii, pricinuind potop, eclipse de
soare şi lună, cutremure, incendii, inundaţii etc. De aceea
chiar zeii, sfinţii şi marii Nemuritori, care ar avea putere
să dirijeze lumea, o lasă în cursul ei firesc, ferindu-se să-i
deregleze mecanismul”. Aceleaşi lucruri le constatăm şi în
cartea lui Braid T. Spalding „Vieţile maeştrilor”, Editura
Herald, 2009, p. 149. Waldemar Stöhr, custode la Muzeul
din Köln, tratează materia a trei capitole cu religii diverse
ale unor popoare cuprinse în spaţiul geografic al emisferei
sudice: Indonezia, Polinezia, Melanezia, Micronezia. Pe
lângă alte aspecte bine surprinse (viaţa, cultura, religia,
influenţe, răspândire) impresionează existenţa în acest
spaţiu (pe insula Java) a templului budist Borobudur („cel
mai mare şi desigur cel mai grandios sanctuar al său”, p.
90), reminiscenţă a unei epoci când budismul era la apogeu
şi căruia Paul Mus i-a consacrat o exegeză în 1935 (Hanoi),
în fine, originea polinezienilor este amplu dezbătută, încât
„Unii vedeau în ei resturi din populaţia unui continent
scufundat sau chiar cele zece triburi pierdute ale lui Israel”
(p. 166), teorii depăşite, chiar şi a lui Thor Heyerdahl (după
care polinezienii au părăsit cândva America), şi existenţa
acelor statui uriaşe din Insula Paştelui, nu întru totul
elucidate ca provenienţă şi menire. A se vedea în acest sens
şi Fr. Mazière „Fantastica insulă a Paştelui”, 1975: „Cu
colonizarea insulelor din Pacific, polinezienii au înfăptuit
o performanţă maritimă ce-i pune în umbră şi pe vikingi”
(p. 167). În ceea ce-i priveşte pe vechii locuitori ai
Australiei, Waldemar Stöhr îşi pune, de la bun început,
următoarea întrebare: „Ce grup de oameni mai poate
prezenta oare o continuitate de 40.000 de ani, ca aborigenii
australieni? Săpăturile arheologice au scos la iveală în
Australia mai multe situri cu o vechime de peste 30.000 de
ani. Toate semnele indică prin urmare faptul că strămoşii
australienilor de astăzi au ajuns pe al cincilea continent cu
peste 40.000 de ani mai înainte, când în Europa începea
paleoliticul superior… Nu se ştie încă dacă populaţia care
e emigrat aici era o entitate omogenă din punct de vedere
rasial, dacă a venit în mai multe grupuri şi în epoci
diferite” (p. 184). Pentru noi, aceste mărturii ştiinţifice ale
vechimii fiinţei umane intră neîndoios în contradicţie cu
vechimea lumii conform Bibliei. Din alte lecturi, am
constatat, adesea, că misionari ai Bisericii Catolice aflaţi în
America Centrală şi de Sud întâmpinau greutăţi în a
corobora textul biblic cu vechimea unor relicve arheologice.
Descrierea australienilor realizată de William Dampier, în
urma unei vizite pe coasta de Vest a Australiei (1688) a
uimit Europa (p. 186). Ce surprinde e următorul fapt în
materie de iniţiere şi acte rituale (v. paragraful 361): tinerii
care urmau să fie iniţiaţi erau supuşi la operaţia de
circumcizie. Însă, acest procedeu al circumciziei constituia
legământul dintre Dumnezeu şi Avraam (v. Facerea, 17, 9,
10, 11, 12), încât Waldemar Stöhr comentează: „Obiceiul
tăierii împrejur coboară adânc în istoria omenirii şi ar fi o
naivitate să aşteptăm o explicaţie plauzibilă a sensului
său de la aborigenii australieni” (p. 199). Dacă aborigenii
australieni au fost cruţaţi de noii colonişti, aborigenii din
Tasmania au fost exterminaţi în urma Războiului Negru
(Black War), din 1825, iar în 1832 supravieţuitorii au fost
mutaţi pe o insulă izolată, unde se sting treptat, în 1869 şi
1876 mor ultimul bărbat şi ultima femeie: „Şi totuşi
strămoşii tasmanienilor au fost cei care ajunseră deja de
pe la sfârşitul ultimei glaciaţiuni pe insula încă legată de
continent” (p. 204). Religiilor existente pe continentul
african le sunt rezervate două capitole (al 45-lea şi al 46-lea)
scrise de Hans A. Witte şi John Mbiti. De la bun început,
Hans A. Witte observă: „Este simptomatic că Africa neagră
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nu a produs niciodată mari forme de religie, care ar fi putut
aduce cu sine o unitate complexă în ţinuturile ei atât de
întinse… La o privire generală, religiile Africii negre sunt
caracterizate de orientarea lor practică ce respinge
meditaţiile filozofice şi consideraţiile mistice” (pp. 207 –
208). Informaţiile despre religiile africane provin mai mult
din însemnările de călătorie ale unor călători arabi şi
occidentali, săpăturile arheologice, tradiţii orale etc. Lipsa
unei scrieri proprii care „a marcat profund mentalitatea
africană” (p. 211) se armonizează bine cu ideea exprimată
în Phaidros (274 d, 275 a, b), că scrierea distruge gândirea
personală, însă ce surprinde este faptul că oamenii acelor
timpuri nu-şi făceau iluzii despre o viaţă viitoare răsplătită
în Paradis sau pedepsită în Infern. Popoarele Africii de
Vest cultivă cultul strămoşilor, iar existenţa vrăjitorilor
(vrăjitoarelor) este reală, în fine, „Toate popoarele Africii de
Vest cred în existenţa unui Zeu al Cerului care a produs
societatea omenească, fie că a creat-o el însuşi, fie că a
făcut-o să fiinţeze prin intermediul slujitorilor sau fiilor
săi” (p. 230). Cele două Americi formează obiectul de
studiu pentru Maria Susana Cipolletti şi Peter Bolz, ambele
capitole fiind urmate de o bibliografie. Ţările Americii de
Sud erau străbătute de diferite triburi de indieni, fiecare
dintre ele cu credinţele şi datinile lor, bunăoară, indienii
guarani (amintiţi şi de Mircea Eliade în Nostalgia
originilor), care căutau Ţara – unde – Răul – nu – există,
indienii aceştia erau răspândiţi de-a lungul continentului
închipuindu-şi diverse modalităţi de apariţie a lumii, a
oamenilor, despre existenţa de dincolo şi eventual cum va
dispărea lumea, prin potop sau incendiu: „După
afirmaţiile şamanilor, cauza sfârşitului lumii era în primul
rând oboseala lumii, care îmbătrânise şi îşi dorea liniştea”
(p. 276). Indienii nord-americani erau izolaţi în rezervaţii,
cu timpul interzicându-li-se tradiţiile, obiceiurile şi datinile
strămoşeşti. În sfârşit, două capitole (49 şi 50) sunt
rezervate religiilor din Japonia: şintoismul (religie
străveche din perioada prefeudală a Japoniei, caracterizată
prin animism, cultul strămoşilor, al eroilor, al împăratului)
interzis în 1945, dar rezumat în cerinţa fundamentală: „Fii
cinstit şi drept!”. Impunerea şi evoluţia ulterioară a
şintoismului a fost determinată de împăratul Temmu.
Epoca medievală este marcată în Japonia de lupte intense
pentru putere, în multe privinţe China este imitată, iar
credinţa în puterea cerească impresionează: „În concepţia
chineză, suveranul este un ales din cer, el şi-a primit
mandatul de sus. Manifestările cosmice şi comportamentul
suveranului se află în cea mai strânsă relaţie: orice mişcare
greşită a suveranului provoacă o perturbare cosmică. Atât
catastrofele naturale cât şi rebeliunile îşi au cauzele în
astfel de mişcări greşite ale suveranului. Iar dacă
suveranul este chiar doborât de un rebel, înseamnă că cerul
a retras mandatul cuiva nedemn şi l-a acordat în schimb
celui vrednic, chiar uzurpatorului încununat de succes” (p.
314). De o mare audienţă s-a bucurat în Japonia budismul,
deşi „Budismul nu a fost niciodată în sens propriu religie
de stat japoneză, dar gândirea şi simţirea budistă şi-au
pus fără încetare pecetea pe cultura japoneză, timp de o
mie de ani” (p. 321). Dintre cele două şcoli budiste:
Mahāyāna şi Hinayāna (Theravāda), în Japonia a prins
budismul Mahāyāna (Marele Vehicul), introdus în 552 din
Coreea, care îl preluase din China, iar principele regent
Shotoku Thaisi „a adoptat din toată inima doctrina
budistă, asigurându-i o poziţie privilegiată, a făcut ca
doctrina lui Buddha să devină accesibilă poporului
japonez, aşa încât, în pofida straiului ei chinezesc, a
terminologiei preponderent chineze şi a multor rituri
introduse din China, această doctrină a fost simţită de
popor ca japoneză” (p. 325). Cu timpul, budismul
Mahāyāna s-a divizat într-o mulţime de curente şi şcoli,
însă în epoca Kamakura apar trei şcoli specific japoneze,
active şi astăzi: Zen (a se bucura de lume), credinţa Amida
(drumul salvării pentru toţi), Nichiren (mare popularitate
în toate straturile societăţii). Însă, ceea ce este regretabil e
faptul că peste tot se observă o decădere spirituală. O
femeie, budistă ferventă, constată: „Astăzi formalismul
secolului sare în ochi tuturor. Ceremoniile funerare şi
pomenirea morţilor atârnă doar de o sumă de bani, am
putea vorbi mai degrabă despre funcţionari funerari decât
despre oameni religioşi…” (p. 344). Înfiinţarea unor
organisme universale – Uniunea Budistă Universală a
Japoniei, Uniunea Femeilor Budiste, Liga Budistă de
Tineret, Corporaţia pentru Deschiderea de Surse
Financiare au darul de a reuni în sânul lor pe credincioşii
budişti. Se mai pot menţiona iniţierea de simpozioane,
conferinţe şi congrese internaţionale, comemorarea (1956 –
1959) a 2.500 de ani de la intrarea lui Buddha în Nirvana, ce
completează un capitol dens şi bogat în informaţii. În
sfârşit, un ultim capitol final (redactat de Richard
Schaeffler) dezbate problemele religioase de la Iluminism
până astăzi. Ce s-ar mai putea adăuga? Doar, credinţa că
Mircea Eliade s-ar fi declarat mulţumit la vederea şi lectura
acestui al patrulea tom al Istoriei credinţelor şi ideilor
religioase, încât publicarea volumului constituie un
veritabil act de cultură, din păcate, fără prea mare ecou.
* Mircea Eliade „ISTORIA CREDINŢELOR ŞI IDEILOR
RELIGIOASE” 4 De la epoca marilor descoperiri geografice
până în prezent. Volum coordonat de Ioan Petru Culianu. Cu
contribuţii de Peter Bolz, David Carrasco, Maria Susana
Cipolletti, Heinrich Dumoulin, Henri Maspero, John Mbiti, Nelly
Naumann, Richard Schaffler, Waldemar Stöhr, Hans A. Witte.
Traducere din limba germană de Maria – Magdalena
Anghelescu, Polirom, 2007
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Strategia
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ
Undeva... în EUROPA...într-o ţară democratică şi
liberă locuită de un popor mic, harnic şi vesel... Pe una
din străzile vechii capitale, o stradă oarecare, într-o
clădire discretă, funcţionează, la fel de discret, D.I.D.ul, o instituţie bugetară. Intrarea în această instituţie
este mascată de un magazin în care se găsesc de
vânzare oale de noapte, ceaiuri purgative şi proteze
dentare second hand, iar vânzători sunt nişte flăcăi
chipeşi, înarmaţi, care se schimbă din cinci în cinci ore.
Cum însă curiozitatea, împletită armonios cu
pălăvrăgeala, este o calitate indiscutabilă a acelui popor
fericit, toată lumea ştie că acolo este sediul principal al
Direcţiei Informare-Dezinformare, o structură
subordonată uneia mult mai mari, numită generic:
organ.
Astăzi, la etajul trei, în sala mare, sala de consiliu a
instituţiei, sunt convocaţi şefii de subdirecţii în număr
de doisprezece. În capul mesei se află domnul... mă rog,
numele chiar nu are nici o importanţă, cel care conduce
cu fermitate şi competenţă, destinele destul de
întortocheate ale direcţiei de mai bine de trei decenii.
Şefu', cum i se spune, are figura unui bunicuţ ce-şi
trăieşte cu nostalgică mândrie clipa când l-a văzut pe
nepoţelul favorit cum îşi scoate coşuri de pe nas. Asta
dacă nu luăm în considerare privirea sa cu care se pot
desface la o nevoie cutii de conserve iar, într-o situaţie
limită, se poate perfora şi blindajul unui portavion cu
ea.
Şi tot astăzi, bravii săi subordonaţi stau cu moace
spăsite, privindu-şi atent unghiile sau scobindu-se în
nas cu ferma convingere că de acolo le va veni
scăparea. Privirea şefului, una din cele mai rele,
zbârnâie prin aerul îngheţat mai ceva decât sabia
urâtului ăla de lord Vader. Dacă ar fi să luăm în
socoteală personajele şi compoziţia consiliului în
întregul său, am putea estima cu maximă precizie că Da
Vinci nu s-ar fi băgat să-i picteze, nici plătit, chiar dacă
sub titlul: „şedinţa cea de taină”. poate Hyeronimus
Bosch, numai că, momentan şi acesta era indisponibil.
- Zi, bă, Petrică, zi tu, că doar am făcut împreună
liceul la seral, cum se conduce un popor, folosindu-ne
de tradiţiile şi înţelepciunea lui, hai, zi odată, că simt cacuma-mi vine damblaua şi te dau cu capu' dă toţi
pereţii!
- Păă, şefu', atuncea ierea simplu, noi puneam
pulanu' pă ei şi nu crâcnea nimenea-n front, da acu' să
cam schimbară unele marafeturi şi nu prea mai merge...
suspină nostalgic dar cam pierdut, numitul Petrică.
- Nu băăă, ce zice poporu', nu ce făceam noi, că noi
îl apăram dă dujmani!
- Şefu' să mor dă ştiu, că dupe ce-i dovedeam şi-i
umflam, îi dedeam la operativ şi ce spunea ei acolo nu
prea am aflat, că îi lucra băieţii d-acolo şi ăia ierea foşti
boxeri, umbla mai mult beţi, săracii dă ei, că cu cultura,
nu prea le aveau. Da' ierea mult respect şi le dârdâia
izmenele-n cur la toţi când auzea dă ei!
- Aşaaaa, bă! Aia e! Frica bă, că aşa zice şi poporu':
frica păzeşte bostănăria, iar noi am ţinut cont
întotdeauna dă ce zice el, adica poporu'! Şi spui tu cacuma-i, altfel!? Băăă, nu te supăra da' eşti cam bou! Ia
zi tu bă, Tomiţă, tu, biblia ai citit-o?
Tomiţă, un individ cu figura unui otrăvitor
profesionist, avea marele har de a mima, la nevoie, o
privire atât de idioată, că părea, pentru neiniţiaţi, de-a
dreptul angelică. Acum avea mare nevoie de întregul
său talent. Aşa că îl folosi din plin!
- Şefu', nu vă supăraţi, da' io am lucrat mai ales pă
lupta contra misticismului şi nu ierea să citesc tomnai
ce combăteam nooo!?? Că mai intram şi la deviaţionism
şi... dacă mă ghiceaţi al'de matale, mă cam păştea vaca
neagră, nu vă supăraţi...
- Rău ai făcut, bă! Că vedeai şi tu acuma ce
meseriaşi era ăia dă scriseră sfintele scripturi! Ţi să face
păru' măciucă dă grozăviile pe care le-au băgat în carte
ca să îi ia spaimele morţii pă ăia care nu respectă litera
legii. Păi, pe lângă ei, noi suntem pâine caldă! Acolo să
vezi pedepse, tăticu'! Ploaie dă foc, inundaţii
catastrofale, bube dulci, nori toxici, gândaci, în fine,
artişti băieţii! Iar noi îi ţineam dă ciobani ori papagali şi
ştiam una şi bună: bătaie şi iar bătaie! Slab, foarte slab,
băi, fraţilor!
- Oliooo, şefu' acu' pricepui io unde bateţi matale!
O luăm şi noi cu biblia, că tot e la modă acu'! Cu ocazia
asta băgăm şi popii pă fir, că aia cu dracu' cu care te
faci prieten până-ţi vezi interesu' e tot dă-n popor. Eşti
mare, bre, meriţi să dau o beriţă pă chestia asta! Vorbise
GRIGORE un cărpănos exemplar, rămas în structuri
încă din fericitele vremuri ale colectivizării.
- Băi, GLIGORE, ţia ţi s-a terminat inteligenţa încă
de când nu ţi-a mai dat voie partidu' să tragi cu
mitraliera în duşmanii socialismului, aşa că mai bine
ascultă aici! Cum să ne folosim noi, bă, dă chestia asta
când aicia-i alţii mult mai pricepuţi ca noi, da' cu care la
scopuri coincidem?! N-ai gâcit!
- Stimate domnule director, am onoarea de a vă
cere îngăduinţa să-mi exprim la rândul meu opiniunile
personale referitoare la cauza în discuţie. Vorbise
agentul special Stelian, cel care lucra în direcţie, având
însă o excepţională acoperire ca profesor universitar.
Reprezenta prin prezenţa şi activitatea sa, strălucita
adaptare a instituţiei la noile exigenţe socio-politice, un
exemplu de transformare profundă a acesteia în plan
democratic, pentru slujirea cu devotament a intereselor
poporului.
- Zi, băi, Licuţă, că poate tu ne scoţi dă-n căcatu'
ăsta, că doar vorba aia, tu ai şcoală la bază, nu glumă!
- Distinse domnule director, consider, în primul
rând, că este necesară o panoramare a formelor şi
metodelor folosite în timp pentru împlinirea scopului
magistral definit de domnia voastră şi, mai apoi vom
obţine prin eliminări succesive informaţiile suficiente şi
necesare focusării pe o anumită strategie care să
răspundă dezideratelor de inedit, de tradiţional, dar şi
celor de eficienţă.
Mai vechii luptători oftară uşuraţi şi începură să
picotească, fericiţi că pentru cel puţin jumătate de oră
nu-i mai deranja nimeni cu întrebări.
- Aşadar, enumerând succint problematicele
încălzirii globale concomitent cu glaciaţiunea
prognozată, impactul asteroidului ce va schimba faţa
Terrei, erupţia marilor vulcani şi dispariţia vieţii aşa
cum o cunoaştem acum, atacul unor viruşi modificaţi
genetic, scăpaţi sau furaţi de terorişti din laboratoare,
putem afirma cu certitudine, că toate aceste scenarii au
fost folosite din plin, cu rezultate remarcabile, asta şi
pentru că au fost susţinute de o logistică pe care, din
păcate, noi nu o avem. Aş aminti aici marile studiouri
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cinematografice care au reuşit timp de peste cinci
decenii să exploateze emoţional, cu toată măiestria,
temele amintite şi să le distribuie pe întregul
mapamond, realizând, în context, profituri remarcabile.
În fine, nu voi insista prea mult în direcţia astfel
propusă, deoarece noi, precum bine ştim, am folosit
aceleaşi mijloace de propagandă doar pentru a arăta
patriei pofta nestăvilită de muncă a cetăţenilor ei,
devotamentul cu care clasa muncitoare îşi îndeplinea
sarcinile planului cincinal. Cu ce rezultate, nu
comentez! Nu mai vorbesc nici de scenariile zonale cu
gripa aviară, boala vacii nebune, pesta porcină, sida,
valurile tzunami, epidemiile de tot felul, ebola sau
chiar de chestia aia, pe care acum n-o mai ia nimeni în
serios, cu extratereştrii care ne fură creierul, ei bine,
toate, toate au fost exploatate şi trebuie să recunoaştem
că, indirect, şi noi am profitat din plin de ele, iar
prietenii noştri au fost informaţi la timp şi au făcut
averi de pe urma lor. Iar dacă ei, prietenii sau
colaboratorii, au câştigat, nici noi, instituţia, nu am
pierdut! Dar asta-i deja o altă problemă! Oricum, ca un
corolar a tot ce am argumentat, putem extrage
concluzia că toate strategiile enumerate sunt perimate,
că din ele s-a scos tot ce era de scos şi că ne trebuie ceva
nou, şocant, cu mare impact emoţional asupra
publicului larg. Ce putem face noi acum, dat fiind acest
context oarecum defavorizant în acest moment!?
Propun ca, începând de mâine, să ne întrunim în
plen, într-un brainstorming, pentru o dezbatere lărgită
dar şi aprofundată, apoi, peste cam zece zile, maximum
o lună, să ne prezentăm în faţa domniei voastre cu
ideea forţă a unei acţiuni de mare anvergură şi
eficacitate precum şi cu planul aferent de implementare
a acesteia prin intermediul mass-media. Vă mulţumesc
pentru îngăduinţă, iar distinşilor noştri colegi pentru
bunăvoinţa cu care m-au ascultat. Permite-ţi-mi să iau
loc.
- Futu-vă muma-n cur dă intelectuali, gândi şeful
în timp ce distinşii colegi tresăreau din somn, băgaţi
teorie la greu, da' când să fie vorba dă practică, o daţi
cotită! Cutre băăă, cutre, cum bine le mai ziceau clasicii
marx... ăăă... revoluţiei...
- Da, băi, Lică, ar merge şi ce bâigui tu, numa' că
aia n-avem, timp, că acu' să cere sus, daî sus dă tot,
ceva aşaaa ca o bombă, că uite, vine alegerile şi dacă nare bizonu' o spaimă-n el, te pomeneşti că-l trăsneşte
cine ştie ce idei la băgatu' votului în urnă! Iar dacă-l
bagă naşpa, te trezeşti că o să fii nevoit să iei viaţa-n
piept numai cu salaru' dă profesor şi nu prea te văz
bine!
Un fior de groază trecu prin toţi participanţii,
inclusiv distinsul profesor. Şeful avea dreptate! Era
groasă rău de tot!
Undeva la capătul celălalt al mesei se ridică timidă
o mână. Era a lui Neluţu, nepoţelul şefului, un câcâcea
care terminase facultatea şi ca să nu devină şomer,
intervenise în forţă, doamna director. Iar atunci când
intervin soţiile, se ştie, nu ai scăpare nici dacă eşti, aşa
cum se spune acum, cel mai puternic om al planetei.
Din disperare, şeful îi dădu şi lui cuvântul, deşi nu
se aştepta la nimic bun. Ar fi fost şi absurd, în acest
context, în care cei mai vestiţi agenţi, cu vechi state de
funcţiune, nu putuseră veni cu nimic nou.
- Domnilor, aţi auzit de Maya? întrebă destul de
abrupt tânărul.
Veteranii izbucniră în râs. O formidabilă
descărcare se produse în atmosfera cumplit de
încărcată până acum. Avea haz puţoiul!
- Băiii, copchile, spuse printre lacrimi nea Lucică,
un domn care pe vremea când era tovarăş răspunsese
de bordelurile clandestine, pă cine n-o cunoaşte băiii,
pă Maia dă la Felinaru' că ierea vestită băăă, spărgea
nuca-n buci, nu mai sunt acuma ca ea! Aştea-s toate
nişte fleşcăite, nişte leşinături miorlăite şi spălăcite, fără
vână-n ele! Atunceaaa...
- Nu, nu, vă rog să mă scuzaţi, exact pe această
ignoranţă mă bazez, acum este vorba de civilizaţia
Maya, o străveche civilizaţie andină, care a lăsat
omenirii inestimabile mărturii ale spiritualităţii lor...
Râsetele încetară, făcând loc unei îngrijorări
evidente. Bănuiala că tânărul se droghează era de
natură să tulbure armonia unei structuri sociale ale
cărei obiceiuri nu se abătuseră până atunci de la
încălcările fireşti ale decalogului.
- Vă rog să mă ascultaţi, mai rosti bietul tânăr cu
lacrimi în glas. Oamenii aceia aveau o inexplicabilă
pasiune pentru astronomie şi pentru calculul timpului.
Iar calendarul pe care ei ni l-au lăsat, indică o dată,
21.12.2012 ca fiind data certă la care se va produce
sfârşitul lumii. Este adevărat că, în timp, această temă a
fost folosită de nenumărate ori, însă este demonstrat,
de fiecare dată, a dat rezultate excelente. Mai ales că,
această dată, calculată de mayaşi, este foarte apropiată
de cea a caldeenilor, ei vorbind despre sfârşitul lumii în
anul 2018, o diferenţă neglijabilă, dacă stăm să ne
gândim. Nu mai amintesc de faptul că astfel, torpilăm
şi bazaconia aia a americanilor cu asteroidul, fiind ea
planificată pentru 2035. Aşa că, obţinem un avantaj net
asupra lor! Propun acesta temă ca strategie pentru
îndeplinirea scopurilor genial comunicate de luminatul
nostru director şi îndrumător.
Restul colegilor consilieri rumegară gânduri de
eliminare a tânărului, folosind mijloacele clasice ale
călcării cu maşina ori trenul sau, şi mai bine, înecul
într-o copcă, în timp ce unchiul său îl privi cu drag şi-şi
propuse să-l mute ca director într-o sucursală
periferică. Prea avea cap băiatul!
*****
Întâmplător sau poate nu, peste două zile, pe
internet apăru un articol scris de un reputat ziarist care
analiza cu mult aplomb sfârşitul lumii, bazându-se pe
calendarul mayaş. În ziua următoare, toate mijloacele
media preluară ideea de bază, o completară cu
informaţii care până atunci zăcuseră în cele mai
ascunse locuri din lume, mai ales sub oraşul sfânt
LHASSA, ori în catacombele din jungla peruană şi
omenirea fu lămurită cu cele mai ştiinţifice argumente
că sfârşitul lumii se va produce fix la data 21.12.2012.
Ora nu avea prea mare importanţă, era oricum după
somnul de prânz. Faptul că scrierea Maya nu este
descifrată nu prezenta un impediment, pentru că,
oricum, toate informaţiile proveneau de la surse,
dincolo de orice suspiciune, nişte iluminaţi cu acces
nelimitat la arhive necunoscute celor neiniţiaţi.
*****
Şi astfel, în cunoştinţă de cauză, oamenii începură să
petreacă, veseli şi bine dispuşi cum le era felul,
începutul celui de al o mie cincizeci şi patrulea sfârşit al
lumii.

UNEI DORNICE DE MĂRITIŞ
De Eminescu i-am spus eu,
Apoi vecinii toţi
De-atunci ea caută mereu
Un şir de plopi... cu soţi !

SONETUL „OMULUI CARE RÂDE”
E filosof, boscar, poet, paiaţă,
Dar şi-amorez, faimosul Arlechino,
Cel ce mereu imploră: „Colombino,
Fi şi a mea, măcar odată-n viaţă!”

UNEI MONDENE
Şi-apoi zâmbind, dar prins de un suspin,
o
Stângace tumbă face spre semeaţă,
Cu creta-i albă strălucind pe faţă'
Pe când repetă-ncet: „Te rog, divino!”

Îmbrăcată toată-n roşu,
Dată şi la ochi cu negru,
Banii i-a pǎpat lui moşu'
Ce părea un om integru.
Ioan NEGOIŢĂ
ANGAJAMENT ELECTORAL
Voi munci şi zi şi noapte
Într-o luptă colosală
Să obţin prosperitate...
Personală !

Dar ea, făcând o piruetă, râde
Şi îi răspunde fără nici o milă:
„Nu te cunosc, deci caută-ţi un gâde!”…
Paiaţa însă îşi ascunde chinul
Rostind supus, cu vocea sa umilă:
„Să râdă toţi, căci acesta mi-e destinul!”

D-REI DOCTOR
Rămân profund îndatorat
Că aţi făcut să mă simt viu
De câte ori m-aţi operat
Pe cord, dar fără bisturiu !
Val ANDREESCU
LA CRIPTA REFORMEI
Sfidând acuzele deşarte,
C-un corp perfect întreţinut,
Arată chiar şi după moarte,
La fel de ... gol de conţinut.
EPITAFUL REFORMEI
Că am murit, ştiţi bine,
Însă regret nespus
Că n-am luat cu mine
Pe cei ce m-au propus !

Eugen DEUTSCH
SONETUL SONETISTULUI-MAG
Durând din versuri pure mici şiraguri,
Maestrul-Mag, înconjurat de muze,
Ca un copil înşiră să se-amuze
Metafore-simbol şi perle-gaguri
Culese în pierdute-arhipelaguri
Din marea cu recife şi meduze,
Să lase boabe de sidef pe bluze,
Ca ploaia pe exotice meleaguri!...
Şi sub puterea magicei baghete
Ajung mărgăritarele sonete
În joc de ape scăpărând pe aţă,
Iar sonetistul, rătăcind pe cale
Ca un trouver din vremi medievale,
E filosof, boscar, poet, paiaţă...

Gheorghe BĂLĂCEANU
CĂSĂTORIE OARBĂ
Că orb am fost, aşa se pare,
Dar să vă spun cum s-a-ntâmplat:
C-un ochi eram la-nsurătoare,
Cu celălalt… la ce-am lăsat.
SO!IEI LA ANIVERSARE
De la creştet la picioare
E superbă-a mea iubită,
De-o asemăn cu o floare…
Cu o floare vestejită.
Mihai HAIVAS

RONDÓ-UL SONETELOR

SĂ RÂDĂ TOŢI...
Să râdă toţi, căci ăsta mi-e destinul:
Eu vă amuz c-o mie de secrete
În vechi barăci de bâlci, sau la banchete
Că şi Poetul sunt, şi Arlechinul
Ce hărăzit a fost de Prea-Divinul
Spre-a converti banalul în sonete
Şi cu puterea vorbei să vă-mbete
Cum din potire vă îmbată vinul!...
Aşa că... râdă-n hohote norodul
Chiar când, damnat, urca-voi eşafodul
Pe care încruntat, crud, analitic,
Alături de-un butuc şi-un coş cu paie,
Având în mâini securea care taie,
M-aşteaptă, impozant şi dur, un... critic!
Vasile VAJOGA

SONET PLIN DE ILUZII
Pe scena înţesată de dichisuri
Un scamator îşi flutură jobenul
În timp ce-o fostă Miss, pudrându-şi
tenul,
Dansează lent solicitând noi bisuri…
În faţa lor pulsează doar antrenul.,
Se înfiripă-n minţi încinse visuri
Ce-n van promit alese paradisuri
Precum prescrie, cu emfază, genul…
Iar fantezistul nostru se amuză
Scoţând din sac metafore trăsnite
Căci fosta Miss se transformase-n muză
Şi-i inspira sonete ilicite
Pe care le orna cu perle-gaguri
Durând din versuri pure mici şiraguri.
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Zbuciumată în raza de lumină
pasărea coboară ca o picătură de
1
ploaie
„o mare actriţă
de comedie cotidiană
îmi explică semnificaţia
fiecărui concept”
Ana Karolina Dovaly
„Sănătatea, lipsa de datorii, rămînerea în ţară, relaţiile
cu oamenii cumsecade, un mijloc de trai sigur, o şedere
neprimejduită: şase bucurii ale lumii celor vii.”
Mahabharata

În editorialul din Familia („Criză”, mediocritate şi trei
N. B.) Traian Ştef ajunge la o concluzie tristă: „Într-o
ţară a mediocrităţii cultivată cu grijă, nu pot exista
decît soluţii mediocre. [...] Dacă noi facem lucrurile tot
la 20 de ani după ce le termină alţii, e firesc să fie aşa.”
În consonanţă şi cu Gheorghe Grigurcu („Cum să ai
încredere în sinceritate?”): „Cine se aseamănă se-adună.
Cîteodată, dimpotrivă: cine se-aseamănă se ocoleşte.
Zicalele, de atîtea ori contradictorii, au învăţat a nu se
supăra pe realul ingrat care se întîmplă să nu le
confirme.” Altfel, un număr care se deschide cu o Carte
de onoare pusă, pe parcursul întregului an, la dispoziţia
„tuturor prietenilor revistei care doresc să-şi
împărtăşească gîndurile la aniversarea a 145 de ani de
la întemeierea Familiei” (şi în care semnează, printre
alţii, Radu Ţuculescu, Norman Manea, Andrei Zanca,
Daniel Vighi, Lucian Vasiliu, Marta Petreu, Dan
Culcer). Un număr din care am mai reţinut paginile
propuse de Al. Cistelecan (Nicolae Oprea), Alexandru
Vlad (Despre eroi şi morminte), Alex. Ştefănescu (Cum se
cucereşte o femeie), Ioan Moldovan (Despre catastrofele
preţioase), Caius Dobrescu (Majestatea imperială a
inteligenţei şi toleranţei), Ion Urcan (Ţiganiada lui Traian
Ştef). Nu în ultimul rînd, semnalez poemele Anei
Karolina Dovaly, alături de fragmentul de proză
semnat de Ileana Urcan (Romanul cu ferestre albastre de
pe colină).
Din revista gălăţeană Porto Franco, (nr. 170, apriliemai-iunie), am reţinut paginile dedicate lui Virgil
Tănase, proaspăt Doctor Honoris Causa al Universităţii
din Galaţi (semnate de Viorel Mînzu, Eugen Simion,
Silviu Angelescu şi Doiniţa Milea), alături de eseurile
asumate de Gabriela Ciubotaru (Dimensiunea tanatică
reflectată în lirica lui Mihai Ursachi), Magda Ursache
(Scriitorul de alături) şi Ana Dobre (Emil Cioran sau
„căutarea infinită de sine”).
Revista arădeană „de literatură, eseu, arte vizuale,
muzică” Arca, nr. 4-5-6 (241-242-243), elegantă şi densă
ca de obicei, oferă un sumar generos, la care contribuie
substanţial Vasile Dan (Ieudul ca pseudonim al
captivităţii), Romulus Bucur (peisaj cu căderea lui Icar),
Ovidiu Pecican (Transilvania), Petru M. Haş (Între
Sappho şi Libera întreprindere), Andrei Mocuţa (Tăcerea
minţii), Gheorghe Schwartz (Copilăria lui Quasimodo –
Erostrat), Viorel Chirilă (O metaforă a istoriei agresive),
Radu Ciobanu (În familie). Poezia de calitate (Liviu
Georgescu, Constantin Mara, Monica-Rodica Iacob),
secţiunea de Arte vizuale, susţinută cu aplomb şi
competenţă de Carmen Neamţu (Cîntecul lebedei sau
despre viaţa în/cu teatru) şi Onisim Colta (Horia Damian –
arta ca „geometrie proiectivă a spaţiului spiritual”) şi nu în
ultimul rînd consistentul dialog purtat de Ciprian
Vâlcan şi Ilinca Ilian cu Carlos Eduardo Maldonado,
profesor de filosofie la Universidad del Rosario din
Bogota, întregesc un volum care se citeşte cu plăcere şi
interes.
Cetăţenia europeană. Între artefact şi realitate se
intitulează editorialul semnat de Oana Albescu în
Tribuna, nr. 188, 1-15 iulie: „Aserţiunea lui Paul
Magnette cetăţenia europeană este o invenţie mă face să
mă întreb dacă nu cumva acest concept este o alcătuire
artizanală fragmentară care mai are de parcurs un
traseu sinuos pînă la împlinirea peceţii Europei unitatea în diversitate? [...] Credinţa mea este că cetăţenia
europeană va îndeplini destinul împărtăşit din
preambulul Tratatului CECO doar odată cu
redescoperirea fundamentelor creştine ale Bătrînului
Continent, şi doar atunci această măreaţă cucerire a
Europei – cetăţenia europeană – îi va converti pe
cetăţeni în adevăraţi redutabili actanţi pe scena
politică.” Vă recomand şi cele scrise de Octavian
Soviany (Tratatul de descompunere), Şerban Axinte (O
operă critică „de sistem”), I. Francin (Nu numai virtuoz,
dar şi lutier – I. P. Culianu), Horia Lazăr (Arhivele
viitorului), Laszlo Alexandru (Un lapsus al lui Borges),
Ion Pop (Ion Zubaşcu – scrisul ca „logoterapie”), Florin
Dumitru Soporan (Germanii în Europa Centrală: geneza
unui parteneriat), Paul Boca (De ce nu pot scrie despre
Eminescu?), Jean-Loup d'Autrecourt (Adaptare şi
individuare) şi Virgil Stanciu (Romanul ecologist al lui Ian
McEwan).
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degustări cultural - literare
Poezie şi bucurie se intitulează numărul 2(52), vara
2010, al revistei ieşene de cultură poetică, Poezia,
grupînd sub acest generic pagini semnate de George
Popa (Bucuria poeziei), Liviu Pendefunda (Ars Longa –
Poesie şi bucurie) şi Cristina Rusu („murind să înflorească
celor muritori/ floarea'nvierii din grădinile de jos” –
Învierea Mîntuitorului Hristos cea mai mare bucurie a
creştinilor). În editorial Cassian Maria Spiridon (Cămara
bucuriei) concluzionează: „În Mahabharata citim:
«Sănătatea, lipsa de datorii, rămînerea în ţară, relaţiile
cu oamenii cumsecade, un mijloc de trai sigur, o şedere
neprimejduită: şase bucurii ale lumii celor vii». La care
îndrăznim să adăugăm pe a şaptea: poezia.” V-aş mai
recomanda: interviul cu Ion Miloş (Durerea de a fi
român), realizat de Adrian Dinu Rachieru, eseurile
semnate de Viorella Manolache (O proiecţie filosoficterapeutică: gîndirea aleatorie), Constantin Miu (Făpturi
duhovniceşti în lirica religioasă a lui Ioan Alexandru),
Noemi Bömher (Jocuri şi cuvinte despre Broaşte săritoare,
cu sugestii despre ODE adormitoare bahluENE) şi Dragoş
Vişan (Brâncuşi. Emulaţia lui Caraion faţă de Brâncuşi şi
spaţialismul poetic european), alături de multă poezie de
calitate românească (George Popa, Chris Tănăsescu,
Melania Cuc, Victor Sterom, Viorica Răduţă, Monica
Mureşan) şi străină (William Carlos Williams, André
Breton, El King, Anna Pogorowska, Ludmila
Balabanova, Osama Khalil, Jean Herold Paul,
Anderson Dovilas).
Cazul Marino este comentat de Vasile Popovici
(Cartea ca reglare de conturi) în Orizont, nr. 7(1534):
„Adrian Marino se războieşte şi după moarte cu sine,
cu familia, cu lumea literară, cu lumea largă. [...] Viaţa
autorului nu e o justificare şi nici măcar o confesiune
tardivă: e doar o revanşă, o relansare de vechi conflicte
literare şi umane, fără putinţă de soluţionare după
dispariţia sa.” Se citesc cu interes cele scrise de Cornel
Ungureanu (G. Dimisianu şi cealaltă istorie a literaturii
române), Alexandru Budac (Iniţiaţi, visători, narcomani,
cafegii şi beţivani), Graţiela Benga (Camera şi fluturele),
Radu Cernătescu (Sadoveanu şi Francmasoneria), Dan
Negrescu (Cum l-am cunoscut pe Adolf Hitler), Victor
Neumann (Evreii şi traumele războiului). Jean Mattern
este prezent cu un fragment de roman (De lapte şi
miere), în traducerea Gabrielei Adameşteanu şi cu un
amplu interviu realizat de Smaranda Vultur: „Nu cred
în eficacitatea colectivă a unei arte angajate, dar arta,
literatura, da, joacă un rol esenţial în a permite omului
accesul la o formă de umanitate.”
În Tomis, nr. 484, iulie 2010, am citit, firesc, mai
întîi editorialul lui Bogdan Papacostea (Solidaritate şi
băşcălie în ţara măgarilor), apoi cele scrise de Daniel
Clinci (Michel foucault şi gîndirea post-nietzscheană şi
Angela Marinescu: un model al scriturii feminine în poezia
română), Luana Luban (Despre Holocaust… în trei
personaje alături de Vaslav Nijinski, faunul care a schimbat
lumea dansului şi Arhiva sentimentală a familiei Steurer),
Mădălin Roşioru (Exerciţii de stil), Graţiela Dumitrache
(De la mitocritică la mitanaliză), Alina Costea (Despre
pitici şi alţi demoni şi Elefantul, biserica şi calea regală),
Adrian Majuru (Bucureştiul secolului al XIX-lea între
Orient şi tentaţia modernităţii) şi Irina Iacovescu (Lumini
oameni fotografie). Sau cum scrie debutantul Yigru Zeltil
(Monografia ciocolatei roz): „Zmeura nu este chiar fructul
meu preferat./ Pentru o ciocolată roz,/ aş face însă, în
general,/ orice/ de pildă:/ o monografie.”
În al optulea an de apariţie, Ex Ponto, nr.2(27),
aprilie-iunie, se deschide cu un interviu evocator (Cu
toate pînzele sus!) luat de Oana Dragomir lui Ovidiu
Dunăreanu: „Mai toţi cei care se retrăseseră de la Tomis
au ales să colaboreze cu grupul noii echipe Ex Ponto şi
iată că, după opt ani de apariţie, publicaţia noastră
păstrează aceeaşi echipă experimentată şi solidă.”
Poezia (Ion Beldeanu, şerban Codrin, Radu Vancu,
Emin Emel, Fatma Sadîc, Dan Ion Nistor, Eugenia
Vîjiac), proza (Nicoleta Voinescu, Adrian Buşilă),
memorialistica (Al Săndulescu) se completează fericit
şi în acest număr cu eseul (Angelo Mitchievici – SF-ul
între ideologie şi utopie, Traian Diaconescu – Povestirea în
ramă. Structuri epice şi funcţii narative, Ligia Tudurachi –
Emoţia clişeului, sau Florentin Popescu – Discreţia, ca
semn de nobleţe: Florin Burtan). Am mai reţinut: grupajul
O carte în discuţie, asumat de Nicolae Rotund (Adrian
Marino, Viaţa unui om singur) şi Ana Dobre (Claustrarea
în ideal), alături de paginile semnate de Magda Vlad ( O
relectură: Ana Blandiana – Refluxul sensurilor), Liviu
Grăsoiu (Relatări dintr-o lume urmuziană), sau Alina
Costea (Ultimul Mircea Nedelciu, în proza scurtă).
Dosarul din Apostrof, nr. 7(242), este dedicat lui
Adrian Marino, despre care Alexandru Niculescu
(Viaţa unui om neliber) şi Marian Victor Buciu (Etica
indeciziei în absenţa ideologiei): „Să faci cultură în
comunism fără să-ţi renegi anticomunismul, iată ce şi-a
propus Marino, schinbînd din mers, la nevoie, pactul
cu sine.” Am mai reţinut un amplu interviu cu Ion
Vianu, realizat de Gustavo Dessal, alături de multă şi
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bună poezie (Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian,
Alexandru Vlad, Adrian Alui Gheorghe, Lucian
Vasiliu, Olimpiu Nuşfelean, Magda Grigore, Sorin
Durdun).
Un N. Steinhardt inedit (André Gide şi Dostoievski),
citim în Mozaicul, nr. 7(141), alături de interesante
sinteze critice semnate de Luminiţa Corneanu (Poezie
vs. filosofie: trei arte poetice ale lui Leonid Dimov), Gabriel
Coşoveanu (În lumea aventuroasă a bunelor intenţii), Ion
Militaru (Eros în absenţa cuvintelor), sau Ion Buzera (Un
altfel de continuitate). Şi interviul realizat de Adriana
Teodorescu cu Emil Boroghină (Festivalul Shakespeare –
raţiunea mea de a exista) se citeşte cu interes.
Dacia Literară, nr. 4(91), ne răsfaţă cu un sumar
bogar şi variat: Adina Pantazi (O femeie într-o lume a
bărbaţilor), Ionel Necula (Natalia Negru – colaboratoare la
Revista scriitoarei), Katarina Kilzer (O metaforă despre
viaţă şi despre moarte din romanul Hertei Müller), Nicolae
Mareş (Wladimir Hegel – reprezentant de seamă al artei
monumentale româneşti), Theodor Codreanu (Aforismele
lui Grigore Vieru), Stelian Dumistrăcel (Blugiştii), Ilie
Dan (Omagiu pentru mica Florenţă), Nicolae Busuioc (De
la limpezimea clasicităţii la patosul aprig - Nicolae Dabija),
sau Bogdan Ulmu (Singura dictatură agreabilă) merită a
fi citite.
Biblioteca revistei Convorbiri literare, nr. 7(175),
este dedicată preotului-poet Dorin Ploscaru: „da am
văzut lacrima/ transparentă în dimineaţa de azi/ pe
obrazul curat, alb al/ zilei douăzecişiunu din Florar”.
Am mai citit şi vă propun spre lectură paginile
semnate de Irina Mavrodin (În căutarea timpului
copilăriei), Basarab Nicolescu (Victor Cupşa sau tentaţia
muntelui analog), Gheorghe Grigurcu (Vîrste), Ioan
Holban (Mărunta iluzie din ştreangul zilei), Daniel
Cristea-Enache (Un azil de bătrîni), Emanuela Ilie (Doina
Ruşti: încă un pariu cu fantasticul), Constantin Cubleşan
(Eugen Ionescu – Hugoliana). Poezia (Mircea M. Pop,
Spiridon Popescu, Doina Mănăilă Marandici, Virgil
Andronescu, Gabriel Mirea, alături de Peter Thabit
Jones în traducerea Olimpiei Iacob) şi proza (George
Arion, Alex Mihai Stoenescu, Bianca Marcovici)
completează un număr întru totul reuşit.
În Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 7(700),
Nicolae Breban (Matei Călinescu şi linia vieţii mai puţin
decisă) se confesează: „vorbind de Matei Călinescu, e
ca şi cum aş vorbi despre o parte din mine, a piece of him
cum se desemna Horatio, prietenul prinţului Hamlet.”
Irina Petraş este la al zecelea episod din Cartea viselor,
Alex. Ştefănescu scrie despre Oda în metru antic a lui
Mircea Cărtărescu, Ştefan Borbely despre O formulă
intelectuală neintegrată încă: volume erudite scrise în limbi
străine, Răzvan Voncu despre Ioan Groşan (Un exemplar
roman optzecist). Am mai reţinut, dintr-un sumar bogat,
paginile scrise de Aura Christi (Fluturii ştiu cum se
moare), Magda Ursache (Poligloţi în limba română),
Ştefania Mincu (Faţetele poeziei), Nicolae Balotă (Abisul
luminat), Marian Victor Buciu (Marino autocritic), Irina
Dincă (Basarab Nicolescu şi drumul către sine). Traian D.
Lazăr continuă desfăşurarea biografică a lui Radu Gyr
(Rapsodul popular al puşcăriilor), Dana Duma scrie
aplicat despre TIFF (Un barometru al filmului românesc),
iar Luiza Barcan despre Emil Petrescu – pictorul cu suflet
de copil.
În Argeş, nr. 7(337), continuă serialele asumate de
Luca Piţu (Episoadele mancante din romanul-foileton
«Brazde peste haturi» revisited), Ana Bazac (Filosofia
neruşinării şi filosofia îngăduinţei), Liviu Ioan Stoiciu
(Cîte ceva despre fenomenul optzecist în literatura română),
Aurel Sibiceanu (Glorioşii ani ai ratării). Jurnalul
neterminat al lui Roland Anceanu, cronicile literare
semnate de Ştefan Ion Ghilimescu (Diferenţele poeziei),
Lazăr Popescu (Comunicarea cu gutuiul), sau Alexandru
Brichiuş (Repere ale universului sabatian) se însoţesc de
poezii de calitate asumate de Marius Zinca, Costin
Tănăsescu sau Dorin Cozan spre rotunjirea unei
publicaţii vii, ce se citeşte cu interes.
Din Bacău, primim la redacţie revista Ateneu, nr. 78(491-492), unde citim despre Andrei Terian şi
despărţirea de călinescianism, sub semnătura lui Adrian
Jicu, despre Modernitatea central-europeană sub semnul
oximoronului (Cristina Popescu), despre Dopul de plută
(C. D. Zeletin), Jamie (Elena Ciobanu), Poveştile
bunicului (Dan Perşa), sau Impozite pe cultura sunetului
(Liviu Dănceanu). Boris Marian publică o convorbire
cu Radu Cârneci (Eternitatea marelui cînt), despre
Cîntarea cîntărilor în antologia variantelor româneşti,
Ioan Burlacu ne propune Amintiri din Cehia, iar
Valentin Ciucă glosează pe marginea unei expoziţii a
graficianei Luminiţa Radu (Perpetua dimineaţă a
candorii...).
Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1
Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia
autorului.
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Orientalia
Haiku japonez contemporan
Haiku a păşit de multă vreme peste graniţele
Japoniei, răspândindu-se pe toate continentele, şi acest
lucru a însemnat şi un alt fel de schimbări, mai multe
trenduri, discuţii legate de formă, de conţinut ş.a.
Diversitatea de opinii este evidentă şi în cazul
teoretizărilor legate de haiku. După unii, haiku trebuie
să rămână în universul tradiţional, fără maşini, obiecte
moderne, în natură, să se oprească la emoţiile omului,
alţii cer ancorarea „în realitate”. Dar, în practică, şi în
revistele specializate ale asociaţiilor de haiku, chiar
din Japonia, lucrurile nu stau mereu aşa. De pildă,
într-o selecţie realizată de Taboo Haiku pot fi regăsite o
serie de haiku despre prostituţie, incest, menstruaţie,
abuz de droguri ş.a.
Schimbările în lumea haiku sunt semnificative azi,
mai toate stârnind discuţii. Auzim despre inovaţii,
nou/ noutate, variaţiuni formale ca haiku scris în linie
(oarecum o întoarcere la origine), uneori fără nici un
semn de punctuaţie, alteori vertical, formă numită şi
„monoku”, introdusă de poetul şi translatorul japonez
Hiroaki Sato (n. 1942). Întâlnim variante/ idei de
scriere a haiku în stil „novator” şi în 1-6 „linii”, haiqua
– haiku în patru „linii”, cirku – haiku scris „circular”,
fără „început” şi „sfârşit”, definite chiar dintr-un
singur cuvânt (Cor van den Heuvel, în 1998), „zip” –
„formă de haiku” (spun unii) creată de John Carley,
din 15 silabe, aşezate pe două rânduri, fiecare
despărţit în două de o spaţiere triplă. Jim Carley însă
defineşte „zip” ca „o analogie, un analog al haiku”,
astfel: „Poeme scurte… scrise într-o formă strictă pe
care eu o numesc zip. Aceasta este propusă ca un
analog al haiku japonez, dar foloseşte o formă mai
potrivită pentru a calităţile fonetice şi semantice
înnăscute ale limbii engleze”; şi, în privinţa formei –
„cincisprezece silabe, două pauze moi şi una tare.
Poemul este centrat pe cezură”. Am întâlnit şi formula
„haiku noir”, definit de Dennis M. Garrison ca „o
nouă varietate a vechii forme poetice haiku”. Haiku
noir, în viziunea lui Garrison, ar aborda subiecte nu
tocmai obişnuite în acest tip de poem: tragedie,
pierderi, depresie, nebunie, teroare, furie, macabru,
crimă, subcultura, eros, science fiction ş.a. În Eight
Shades of Blue, Garrison are şi două texte despre
Prosody for the Crystalline şi Prosody of the Crystalline in
English Verse, în care defineşte „crystalline” ca o
„analogie” la haiku, „un cuplet de 17 silabe care preia
cât de mult posibil din tradiţia haiku în tradiţia
poeziei engleze”.
Se mai vorbeşte despre „haiku rimat”, „antihaiku”, „haiku vizual”, „foto-haiku” (cu discuţii
denominative despre „foto haiku” şi „foto haiga”,
ţinând cont că, în ultimă instanţa, la origine, haiga
incumbă desen, pictură), „haiku multimedia”. William
J. Higginson, în Haiku Handbook. How to Write, Share,
and Teach Haiku, carte emnată împreună cu Penny
Harter, ediţia 1985, p. 70, după ce dă un exemplu din,
spune el, „seria de test patterns” ale lui Gates, devenit
„un clasic” al „concrete haiku”, la pagina 73, citează
un exemplu, semnat de Bill Pauly, o „varietate de
concrete haiku” (haiku concret”) (dar, de data aceasta,
adaugă „so-called” – „aşa-numit”), din care lipesc
cuvintele cu totul, fiind vorba despre nişte semne
grafice, linii, reprezentarea schematică a unei păsări
ş.a. (ceea ce Eric Amman numea „Wordless Poem”).
Ulterior, Bill Pauly avea să spună că acest „eyeku” (în
lb. engleză, eye – ochi), cum denumeşte el forma de
„haiku concret” în cauză, ales de Higginson nu este
reprezentativ pentru creaţia lui, nici pe departe.
În 1995, Tom Brinck lansa ideea de „scifhaiku”
(„science fiction haiku” – care are în vedere subiecte
de acest tip) ş.a. (În treacăt fie spus, în privinţa ideii de
„haiku rimat” să amintim că prima carte în limba
engleză dedicată haiku a fost The Bamboo Broom,
publicată în 1934, de Harold Gould Henderson,
1889–1974. Ulterior, autorul a publicat o ediţie
revăzută, cu titlul An Introduction to Haiku, 1958. Toate
poemele haiku au fost traduse, atunci, cu rimă, ceea
ce, cum ştim, nu există în japoneză). Unul dintre
adepţii trendului inovativ, George Swede, lansa o
expresie în 1987, în Cross-Canada Writers' Quarterly, „to
experiskinno”, în care voia să cuprindă termeni ca:
„experimenting, taking risks, being innovative”, linie
urmată de o serie de autori de pe continentul nordamerican, şi nu numai. Swede a făcut şi o scurtă
analiză a modului în care a fost urmată sau nu această
linie a sa, în Tracks in the Sand: Experiskinno Japanese
Short Form Poetry. Într-o antologie editată în Canada
întâlnim multe poeme care aduc aminte de
Experiskinno al lui Swede (de altfel, este antologat şi
Eric Amman, printre alţii – cu „haiku collages”,
Richard Kostelanetz, cu „language centered haiku” sau
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literatură universală
Sabine Sommerkamp, cu o secvenţă haiku de şapte
pagini), de tipul unui haiku din numai trei cuvinte ş.a.
Exemplele despre „inovaţii”, „modernisme”,
trenduri ar putea continua. Am ales un scurt grupaj de
creaţii haiku ale unor autori japonezi contemporani,
parte a diferitor grupări/ asociaţii haiku, pentru a
oferi o mostră despre cum se scrie astăzi în Japonia.
Ban'ya Natsuishi
Masayuki Inui (pseudonim Ban'ya Natsuishi), preşedintele
World Haiku Association, s-a născut în oraşul Aioi,
Prefectura Hyôgo, Japonia, a obţinut un masterat în literatură
şi cultură comparată la Tokyo University, în 1981. În 1998, a
fondat împreună cu Sayaumi Kamakura revista trimestrială
de haiku Ginyu, la care este redactor şef.
*
Între tata şi mine
munţi, râuri
şi oraşe de foc
*
Vânt violent –
o mie de şoareci
împing un car de foc
*
Visele a o mie şi una de nopţi –
acest nume e o sămânţă
a cerului şi pământului
*
O reţea de sisteme binare –
translaţia creează unde
pe mare
*
Luni o decizie grea
Trandafiri
luaţi de vânt
*
Jungla din Tokyo
cântă într-un vis
sunt sub mare
Sayumi Kamakura
S-a născut în Japonia, în 1953. Din 1998 este editor al revistei
de haiku „Ginyu”, împreună cu Ban'ya Natsuishi. A publicat
şapte volume de haiku, este coautoare la alte treisprezece.
*
În timpul rugăciunii
călcâiele mele
făcute din sticlă
*
Transparent
un iepure
străbate orizontul
*
Templele mele
înecate în singurătate
sărută-le, te rog
*
Iubirea e fum…
ca praful stelar,
dar fum
*
Norul orbitor –
când am fost depăşită de el?
Toshio Kimura
Toshio Kimura s-a născut în Tokyo, în 1956; este profesor de
engleză la diferite universităţi din Tokyo şi marea Britanie,
membru al Modern Haiku Association, Japonia.
*
O porumbiţă
zburând în întunericul
pălăriei unui magician
*
Continentul –
în ziua de mâine
sub braţul meu o harpă
fără semnătură
*
O maimuţă în laborator
îngrijorându-se degeaba
când e hrănită
*
Viaţa cu un robot
care mormăie singur
mereu
Tateo Fukutomi
Tateo Fukutomi, membru al Modern Haiku Association,
s-a născut în 1936 în Miyazaki, capitala prefecturii Miyazaki.
A început să scrie haiku în 1963, studiind cu Tohta Kaneko. A
publicat mai multe volume de haiku: Straw Hat, 1979 (ediţia
engleză a apărut în 2000), Kappa, River Sprite, 1989, The Sound
of Waves, 1997, şi eseuri: Trial and Error in a Foreign Land, 1974,
Kappa's Notebook, 1985, Haiku verses and prose pieces/ Poeme
haiku şi proză, 2007 ;.a.
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*
Colina cocotierilor
un soţ, cele trei soţii ale lui
şi ai lor cinci copii
*
Soarele aburit
o biserică cu
ziduri ocru
*
Într-un ţinut străin
incapabil să dorm, munte
după munte, numai linii de contur
*
Obosite de drum –
stelele se risipesc
peste câmpurile terasate.
Makiko Otani
S-a născut în Japonia, în 1974. A început să ţină un jurnal
haiku din 2009. Pentru ea, haiku s-ar putea descrie drept ceva
prin care se poate exprima mai direct decât prin conversaţia
uzuală. Din ianuarie 2010 locuieşte în Debreţin, Ungaria.
Primăvară
*
Vacanţă de Paşti,
se aude repetat un mesaj
de la călugăriţă
*
Înainte de vară
romanul nu ajuns
încă la climax
Vară
*
Într-un miraj
am spus ceva
ce nu trebuia
*
Pe drumul de întoarcere
De la concertul rock
stele legănându-se
Yuko Tange
S-a născut în Kamakura, Japonia, în anul 1936, a absolvit
Universitatea naţională din Saitama. Pictor, poet, este
membră a World Haiku Association, al Japan Artists'
Association şi International Association of Art.
*
de la distanţă
se zgâiesc la mine
spinii trandafirilor

Midori Tanaka
Midori Tanaka scrie în cartea sa, Fingertips on the piano,
apărută la Tokyo, în, 2008 că, într-un moment mai dificil al
vieţii ei, a descoperit ce înseamnă haiku.
*
tuşind la telefon
«eşti bine?»
întreabă prietenul meu orb
*
degetele
pe pian
adâncesc iarna
*
zori de primăvară
moţăie –
eu în copilărie
Kika Hotta
„Metafizice”
un poem despre apocalipsă
întipărit în chiar centrul
unei flori
*
O, iubire
suntem toţi doar umbre ale florilor
în faţa ochilor tăi
*
aceşti ochi ai unui peşte îngheţat
trebuie
să se mişte

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
CRONICA

breviar filosofic francez
Religia intelectuală
Profesorul francez Louis Pinto şi-a obişnuit cititorii
cu abordarea unor teme
şi subiecte care nu ţin de
locul comun; în cadrul
acestei rubrici am mai
prezentat şi alte din
lucrările lui Louis Pinto,
dintre care amintim: Les
Neveux de Zarathustra;
La vocation et le metier
de philosophe; La
theorie souveraine. De
puţin timp lui Louis
Pinto i-a apărut o nouă
carte: La religion
intellectuelle. Emmanuel
Levinas, Hermann Cohen,
Jules Lachelier, Paris,
Presses Universitaires
de France, coll.
"Philosophie
d'aujourd'hui", 2010, 174 p. Din titlu este lesne de
înţeles că ne aflăm în faţa unui studiu axat pe o temă
puţin cercetată, mai totdeauna contribuţiile filosofilor
fiind raportate la inepuizabila problemă a raporturilor
între raţiune şi credinţă, lumină naturală şi revelaţie,
disimulînd astfel raportul şi istoria specifice fiecărui
individ faţă de credinţă. Pascal scria că o religie pur
intelectuală este potrivită unei elite, dar nu ar servi
poporului, singur creştinismul fiind în măsură să se
adreseze tuturor, să ridice poporul din interior şi să-i
coboare pe trufaşi din exterior. Este vorba de un
studiu de caz, de analiza anumitor aspecte ale
religiozităţii intelectuale, de a înţelege cum indivizi
purtători ai unui important capital cultural au încercat
"să pună în formă un discurs al mîntuirii în armonie
cu poziţia lor singulară printre alţi intelectuali, un
discurs în care ei se pot recunoaşte ca literaţi şi în
acelaşi timp ca membri ai unui grup confesional".
Gînditorii asupra cărora s-a oprit Louis Pinto sînt
Emmanuel Levinas, Hermann Cohen şi Jules
Lachelier; Emmanuel Levinas este cel mai celebru
dintre cei trei, şi îi este urmărit proiectul intelectual
prin orizontul filosofic propriu, prin adeziunile şi
refuzurile teoretice; Hermann Cohen, filosof de
origine evreiască, la fel ca Levinas, dar care a avut o
altă filiaţie intelectuală datorată "reîntoarcerii la Kant";
Jules Lachelier a fost o figură marcantă a
învăţămîntului universitar la începutul celei de a treia
Republici, a căutat să perpetueze, într-o conjunctură
politică şi intelectuală nouă, tradiţia franceză a
spiritualismului. Aceste trei figuri ale religiozităţii
intelectuale sînt reunite de Louis Pinto întrucît ele
evocă o postură antimistică: "contactul cu Absolutul
nu trece prin căile afectului ci prin cele ale abstracţiei,
ale intelectului, ale efortului asupra sinelui. Cititori ai
lui Kant, aceşti autori au reţinut un raport problematic
în discursul despre Absolut. Absolutul nu se dă ca un
lucru de luat ci în distanţă, retragere, anunţare,
promisiune." Deşi aceşti autori nu epuizează căile unei
religiozităţi intelectuale, ei prezintă interesul de a
întrupa "în manieră remarcabilă formele intelectualiste
care se disting de diverse căi neluate în seamă aici,
proletaroide sau aristocratice." Diferenţele între
formele de religiozitate ale celor trei sînt manifeste şi
ţin de stările diferite ale cîmpului filosofic, ale
raportului acestuia cu cîmpurile religios şi politic.
Emmanuel Levinas a avut o traiectorie atipică, un
filosof cu relaţii în diverse medii sociale şi intelectuale,
un gînditor care se reclama din iudaism dar nu fără a
manifesta preocuparea de a da gîndirii sale o
deschidere universală şi propriu-zis filosofică. Era
firesc ca unui gînditor de asemenea anvergură ( "În
Franţa, el a fost, fără îndoială, prima figură de gînditor
evreu"), Louis Pinto să-i acorde în studiul său un
spaţiu pe măsură. De altfel, autorul mărturiseşte că
studiind gîndirea lui Levinas a putut aborda un fapt
social total. Istoria intelectuală practicată avea ca
ambiţie să ţină laolaltă omul şi gînditorul, opera,
cititorii, filosofia şi religia. Sînt urmărite proprietăţile
traiectoriei sociale şi intelectuale ale lui Levinas, dar şi
modurile de manifestare ale identităţii iudaice, atît în
cîmpul religios cît şi în cel intelectual. Hermann
Cohen pune înaintea imperfecţiunilor societăţii
empirice, Idealul unei cetăţi unde sub emblema
universalului sînt reunite filosofia, religia iudaică,
naţiunea germană, socialismul; el se remarcă prin
combinarea originală a unei referinţe la epoca
Luminilor. Dacă primii doi gînditori aparţineau
tradiţiei iudaice, Jules Lachelier aparţinea religiei
dominante, catolicismului, dar într-o perioadă de
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criză a raporturilor între Biserică şi Stat, cea de la
începutul secolului al XX-lea. Creştin convins, nu
putea abdica în calitate de filosof de la prerogativele
raţiunii; certitudinea Cogitoului devenea fundamentul
unei religiozităţi a contemplaţiei. Achitîndu-se de
datoria sa faţă de filosofie, Lachelier putea să se
întoarcă liniştit, fără rezervă dar şi fără exces către
practicarea credinţei catolice. Noţiunea de religiozitate
intelectuală permite de a da seamă de afinitatea
incontestabilă între anumite forme de activitate
intelectuală şi căutarea mîntuirii. Dar studiul lui Louis
Pinto readuce în discuţie şi cîteva întrebări la care sînt
invitaţi să caute răspuns cei se apleacă asupra
fenomenului: între religiozitate ca dispoziţie intimă şi
religie ca ansamblu de credinţe şi ritualuri nu este o
distanţă? Între mesajul esoteric al literaţilor şi credinţa
profanilor nu este o diferenţă? Un studiu de caz, aşa
cum este recentul volum al lui Louis Pinto, nu poate
da răspuns unei diversităţi interogative, dar deschide
calea întrebării şi a căutării răspunsurilor.

Exerciţii şi lecturi filosofice
Profesor emerit al Universiăţii Paris-Sorbona,
laureat al Marelui premiu pentru filosofie al
Academiei Franceze, Jean-François Marquet este
cunoscut pentru lucrările sale despre metafizica
germană, raporturile filosofie-literatură, gnoză şi
mistica creştină. Dintre lucrările sale, parte din ele
prezentate şi în cadrul acestei rubrici, amintim: Liberté
et existence, 1973; Singularité et evenement, 1995;
Miroirs de l'identité. La littérature hantée par la
philosophie, 1996; Restitutions. Etudes d'histoire de la
philosophie allemande, 2001; Philosophie du secret.
Etudes sur la gnose et la mystique chrétienne, XVIXIX siècle, 2007. De curînd a publicat un nou volum:
Exercices, Paris, Les editions du Cerf, coll. "La nuit
surveillée", 2010, 210 p. Nu este vorba despre o
culegere tematică, ci despre studii care se înscriu în
domenii foarte diverse, ordonate strict cronologic; în
acest prim volum (sînt prevăzute trei) sînt reunite
studii publicate în reviste sau volume colective între
anii 1963-1989. Scurta povestire Martorul, a marelui
scriitor Jorge Luis Borges, îi prilejuieşte filosofului
francez o incursiune, o meditaţie despre trecerea prin
lume; "Fapte care au îmbogăţit odată spaţiul şi care
pier cînd cineva se stinge pot să ne umple de uimire,
însă adevărul este că un lucru – sau un număr infinit
de lucruri – piere cu fiecare agonie; salvarea este că
există o memorie a universului, aşa cum au pretins
teozofii. Cîndva, demult, o zi anume a stins cei de pe
urmă ochi care-l văzuseră pe Crist; bătălia de la Junin
sau dragostea Helenei au pierit cu moartea unui om.
Ce va pieri cu mine odată, ce întruchipare patetică sau
neînsemnată va pierde, în
clipa aceea, lumea?", scrie
Borges. Meditaţia lui
Marquet în marginea
acestui tulburător text
bogesian este despre
ultimul martor, despre
ceea ce reţine o prezenţă
înainte de a se cufunda în
noaptea uitării. Sens şi
consumarea timpului
este un text despre
legătura care uneşte un
eveniment el însuşi de
neînţeles, sfîrşitul
timpului, de desăvîrşirea
unui mister, totul
pornind de la o celebră
formulare din Apocalipsa:
"Şi s-a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, Care a
făcut cerul şi cele ce sînt în cer şi pămîntul şi cele ce înt
pe pămînt şi marea şi cele ce sînt în mare, că timp nu va
mai fi". Jean-François Marquet aminteşte diferitele
înţelesuri ale noţiunii de timp şi misterul sfîrşitului
timpului ("Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe
care Tatăl le-a pus în stăpînirea Sa"), mister care este
unul al completitudinii, aşa cum îl anun ţă cuvîntul
enigmatic al îngerului. Timpul este însă conceput şi ca
interval, ca răbdare a lui Dumnezeu, ca suspendare a
eternităţii. Rămînînd în acelaşi registru al timpului,
amintim studiul despre preistorie şi postistorie:
"Istoria este un fenomen a cărui omniprezenţă ne face
să uităm începutul relativ recent. Născută acum şase
milenii în anumite puncte ale unei umanităţi fără
vîrstă, ea a proliferat puţin cîte puţin şi numai în
secolul nostru (al XX-lea- n.n.) a luat aspectul unei
mobilizări planetare căreia nici o societate nu i se
poate sustrage"; sînt trecute în revistă concepţii despre
timp şi istorie, timp sacru al mitului şi timp istoric,
pentru a arăta în final că atît preistoria, cît şi

Septembrie 2010

postistoria sînt la frontiera cu prezentul. De la Platon a
existat o obsesie pentru dialogul filosofic, văzut de
multe ori ca posibilitate deplină de a exprima paşii în
cunoaştere sub forma unui schimb în care fiecare
angajează lipsa sau plenitudinea cunoştinţelor. JeanFrançois Marquet se opreşte asupra dialogului Clara al
lui Schelling, un dialog asupra naturii înseşi a
dialogului filosofic; un pastor (purtător de cuvînt al lui
Schelling însuşi) deplînge în faţa prietenei sale Clara
jargonul şi hermetismul filosofilor moderni şi evocă
tipul ideal de expunere: "Nici unul din aceşti domni
nu are deci o prietenă căreia îi place să-i comunice
convingerile sale? Şi dacă o face de ce nu poate vorbi
ansamblului poporului cu acelaşi limbaj pe care îl
foloseşte pentru prietena sa exprimîndu-se asupra
obiectelor spirituale?". În practica dialogului de la
Descartes la Comte, susţine Jean-François Marquet,
femeia nu reprezenta decît gradul zero al inteligenţei,
pe parcursul dialogului devenind un elev al cărui
orizont se lărgeşte. Pentru Schelling, dimpotrivă,
femeia, şi în mod deosebit incomparabila Clara, ocupă
simbolic un loc determinat, legătura vie şi substanţială
unde corpul şi spiritul
se înnoadă în
personalitatea omului
în deplinătatea sa. Clara
este un "produs
deconcertant (operă
literară? eseu filosofic?
discurs religios?) – cele
trei vocaţii între care
Schelling, geniu
polimorf şi nehotărît,
nu a vrut niciodată să
aleagă cu adevărat".
Textele reunite în acest
prim volum pot fi citite
şi ca borne care
mărginesc "cărarea
gîndirii".

Condiţia umană
Anul trecut, tot în
această rubrică, făceam cîteva notaţii pe marginea
cărţii lui André Cantin Etre est aimer I. Partir en
philosophie; de curînd a apărut cel de-al doilea volum:
Etre est aimer II. La condition humaine, Paris, Les
Editions du Cerf, 2010, 112 p. Amintesc despre autor
doar că este director emerit de cercetare al CNRS, că
multă vreme s-a consacrat studierii începuturilor
aventurii europene a raţiunii în secolul al XI-lea, că a
revenit la filosofie, în liniştea meditativă pe care i-o
oferă confreria monastică de la Vézelay. Eseul lui
André Cantin pleacă de la convingerea autorului că
diversitatea ştiinţelor umane nu pune suficient în
lumină ceea ce este propriu omului; dincolo de
specialităţi precum lingvistica, sociologia,
antropologia, istoria, unde omul este studiat sub un
aspect particular, se cuvine ca el să fie aprofundat de o
singură ştiinţă, care ar putea să se numească ştiinţa
omului. Evident, fundamentele teoretice ale unui
astfel de demers le-ar oferi filosofia; în primul volum,
André Cantin avansase cîteva propuneri asupra
datului universal al oricărei experienţe umane. Acum
investigaţia sa caută să afle pînă în ce punct condiţia
noastră umană este inteligibilă, "căci ştiinţa omului nu
se poate mărgini la a descrie. A ne înţelege este o
exigenţă a spiritului nostru şi fundamentul unei
conduite raţionale". Neglijat multă vreme de discursul
filosofic, în ultimele decenii corpul este subiectul
reflecţiei filosofice, corpul fiind primul aspect cu care
este perceput omul; André Cantin propune o privire
de ansamblu în care corpul şi sufletul sînt în armonie ,
pornind de la acel "suflu al vieţii" insuflat de Creator
asupra creaţiei sale. O altă temă propusă de André
Cantin este unul din daturile esenţiale ale condiţiei
umane şi anume diferenţa dintre sexe, nu pentru a
distinge ceea ce le este propriu, ci pentru a căuta care
este semnificaţia acestei dualităţi care se prelungeşte
în funcţia vitală a sexualităţii, care "este cvasicoextensivă vieţii luate în înţelesul său cel mai larg".
André Cantin vorbeste in cartea sa de modurile
cunoaşterii umane, preferînd acest termen celui de
grade ale înţelegerii, de gradele acţiunii umane, de
răscrucea unde se întîlnesc a cunoaşte cu a voi,
răscruce unde aşază sentimentul, nu memoria,
gîndirea, imaginaţia sau invenţia. Eseul lui André
Cantin este o pledoarie pentru cunoaştere, pentru
înţelegere. A cui? A omului de el însuşi! Dacă el ar fi
de neînţeles în înţelegerea sa, de neînţeles în dorinţa
sa de a cunoaşte, atunci ar fi sortit neantului.

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE
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gîndul şi lumea
Cuba – „insula misterioasă” ( 24 )
Cum se dialoghează cu un Sfinx?
Valeriu STANCU
Cum tovarăşii mei tăcuseră tot timpul, iar spaniola
mea nu putea convinge pe nimeni că aş fi cubanez,
cum eu nu aveam nici o şansă să fiu declarat în mod
fraudulos „cetăţean cubanez prin naştere” aşa cum
fusese declarat în 1959 argentinianul Ernesto Che
Guevara, devenit cubanez prin graţia lui fidel şi prin
falsificarea istoriei, biata femeie a înţeles foarte repede
că are a face cu un străin şi nu mi-a cerut nici buletinul,
nici cartela de alimente, nici adeverinţa de la comitetul
de apărare a revoluţiei că am dreptul să deţin pesoul
convertibil, ci, aşa cum era normal, mi-a cerut
paşaportul, adică actul care atesta faptul că mi se
dăduse dreptul de şedere în insulă. Numai că
paşaportul meu îşi făcea o binemeritată siestă, alături
de cele ale colegilor mei, într-un seif al Ambasadei
României la Havana şi nici nu-i păsa că în timpul lui de
odihnă era solicitat de zor la alimentara pentru străini.
Am fost nevoit să-i spun cu sinceritate vînzătoarei : „Nam!” „Ce nu aveţi?” Pe chipul Sfinxului se citea
uluirea. „Cum ce n-am? N-am paşaport!” „Şi-atunci ce
căutaţi aici? Nu ştiţi că fără paşaport nu se vine la
cumpărături?” „Nu, nu ştiu! La mine în ţară merg la
cumpărături cu maşina, nu cu paşaportul!” Femeia se
crispă. „Faceţi comentarii ireverenţioase despre situaţia
din Cuba?” Am intuit imediat viclenia întrebării şi
capcana ce se ascundea în ea. De altfel, cuvîntul
necuviincios (irreverente) folosit în forma lui neologică
m-a trăsnit ca o măciucă în moalele capului, arătîndumi cît de imbecil sunt eu şi cine este Sfinxul cu
adevărat; probabil sub tejghea avea şi vreun
kalaşnikov!) „Nu, nu fac! A fost o glumă.” „Glumele să
le ţineţi pentru dumneavoastră! Noi nu glumim în
timpul serviciului!” „Nici noi!”, nu m-am putut abţine.
„Atunci, dacă nu aveţi paşaport, duceţi alimentele
înapoi la raft!” Tonul Sfinxului era imperativ. Al meu,
din cauză că vedeam cum ni se strică liniştea
dimineţilor, era îndărătnic. „Nu le duc, doamnă! Nici
n-aş şti unde să le pun! Dar, uitaţi! În locul
paşaportului pe care l-am lăsat la Ambasadă de teamă
să nu-l pierd prin mulţimea de... – şi am cotit-o în
ultima secundă – turişti, vă ofer alte acte, cu ajutorul
cărora să mă puteţi identifica. În clipa în care a auzit
cuvîntul Ambasadă, femeia a ciulit urechile : „Ce acte
aveţi?” „Păi am buletinul de identitate, cartea
internaţională de jurnalist, legitimaţiile de membru a
două Academii de Arte şi Ştiinţe...” Era clar că actele
mele o lasă rece. Începeam să îmi epuizez argumentele.
„Şi, şi cam atît! Ba nu! Mai am legitimaţia de membru
al Uniunii Scriitorilor din România”. N-o convinsesem,
dar eu lăsasem la urmă artileria grea. „Aaaa! A propos
de legitimaţia de scriitor : mai am o invitaţie de a
participa la ediţia din acest an a Festivalului
Internaţional de Poezie organizat de UNEAC şi de
scriitorul Alex Pausides, preşedintele festivalului. Dacă
femeia era cine credeam eu – şi era! – atunci ştia despre
ce e vorba, ştia că festivalul se desfăşoară sub
patronajul direct al lui Fidel Castro. Iar mie îmi
spuseseră studenţii de la Litere că evenimentul e
cunoscut în toată ţara şi că toţi cubanezii care, într-un
fel sau altul, puteau intra în contact cu participanţii la
festival erau puşi în gardă de cedere şi dăscăliţi cum să
se comporte. „Aveţi la dumneavoastră o astfel de
invitaţie?”, mă întrebă neîncrezătoare „vînzătoarea”.
Pesemne nu mai văzuse pînă atunci un poet în carne şi
oase. Între timp, din lipsă de clienţi şi interesate de
dialogul pe care-l purta colega lor, în jurul ei se mai
strînseseră cîteva vînzătoare. „Da!”, i-am răspuns şi am
început să cotrobăi prin nelipsita mea geantă de umăr.
Ca un făcut, n-o găseam. O rătăcisem printre alte hîrtii
din geantă. Femeia începu să mă privească ironic, dar
avea o răbdare îndelung exersată. „Uitaţi-o!”, strig
triumfător într-un tîrziu şi îi întind vînzătoarei hîrtia ce
purta pe ea, ca pe nişte medalii, tot felul de semnături
şi ştampile. Aceasta a cercetat-o cu atenţie, a dat-o şi
colegelor, hîrtia a mers din mînă-n mînă ca banii
pentru biletele de tramvai, şi, în cele din urmă, doamna
în halat alb mi-a spus : „Mda! Aşa este. Chiar sunteţi
scriitor!” „Şi în acest caz nu mai trebuie să pun
alimentele în raft?”, mă lua iar gura pe dinainte. „Nu.
Nu mai trebuie. Daţi-mi un act de identitate!” „Care
din ele?” mă auzii întrebînd. Dar cum invitaţia oficială
pe care o ţinuse în mînă îi sporise gradul de
amabilitate, femeia răspunse laconic : „Pe oricare din
ele.” „Atunci vi-l dau pe cel cu poza cea mai
frumoasă!” Doamna se abţinu să mai facă vreun
comentariu la adresa glumelor mele. I-am întins cartea
de identitate
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În schimb, ea îmi întinse la rîndu-i, un chestionar
tipărit pe nişte foi de hîrtie de culoare lila. De ce aveau
foile acea culoare?! Habar n-am! În timp ce eu mă
uitam la foi ca viţelul la poartă nouă, cucoana îşi nota
datele de pe cartea mea de identitate într-un registru.
Cînd termină şi ridică ochii, mă găsi tot în poziţia
inteligentă a unui viţel matur care nu ştie de ce e pus în
jug. Eram cu foile-n mînă, iar Sfinxul mă lămuri că e un
chestionar pe care trebuia să-l completez, dacă voiam
să intru în posesia alimentelor. Mă uitam la foi şi
simţeam că-mi ies ochii din cap. Chestionarul era
întruchiparea absurdului. Nu ţin minte toate rubricile
pe care trebuia să le completez, nu ţin minte toate
întrebările la care trebuia să răspund, dar unele din ele
cred că fuseseră născocite de nişte minţi bolnave. Eram
obligat, între altele, să explic provenienţa banilor şi
modul în care-i obţinusem, să explic de ce cheltui atît
de mulţi bani şi de ce nu-i folosesc pentru a sprijini
revoluţia. Evident, erau unele rubrici şi întrebări
referitoare la starea civilă, la sursele stabile de venituri,
la starea bunurilor mobile şi imobile pe care le am în
proprietate. Eram întrebat de cîte ori am fost însurat,
cîţi copii am, dacă am fost condamnat vreodată la
închisoare, dacă am fost internat în taberele de muncă
voluntară sau dacă am fost (şi, în caz că răspunsul e
afirmativ, de cîte ori) privat de dreptul de a avea
cartela de alimente. Eram apoi obligat să spun ce
destinaţie dădeam alimentelor cumpărate şi dacă eram
nemulţumit de cantităţile raţiilor de ep cartelă sau de
calitatea alimentelor. În sfîrşit, pe cea de a treia foaie,
trebuia să spun dacă am călătorit în străinătate, în ce
ţări, în ce scop, cît timp am lipsit din Cuba etc.
Chestionarul era un interogatoriu în toată regula şi era

clar că nu se adresa străinilor, dar putea fi şi o cursă,
pentru ca membrii poliţiei secrete să afle cît mai multe
despre aceştia. Aşa că eu mi-am luat rolul în serios,
completînd cît mai conştiincios fiecare rubrică, spre
uluirea femeilor în halate albe care mă priveau fără să
înţeleagă nimic din concentrarea mea, care în nici un
caz nu trăda vreo intenţie ironică. Colegele Sfinxului se
uitau din ce în ce mai intrigate la mine, în timp ce
completam fişa, iar vînzătoarea „mea” căuta ceva în
nişte foi ce păreau a fi pomelnice, liste ori tabele. La un
moment dat, partenera mea de dialog, căreia o colegă îi
şoptise ceva la ureche, îmi ceru chestionarul; eu i-am
spus să mi-l mai lase, că n-am terminat de completat,
dar ei, probabil, îi era destulă străduinţa mea de pînă
atunci şi mi l-a luat aproape cu forţa, dar prezentîndumi oarecum scuze şi explicîndu-mi că încurcase foile şimi dăduse o fişă pe care trebuie să o completeze doar
cetăţenii cubanezi care deţin peso convertibil. Lucru pe
care-l ştiam şi eu, doar citisem şi completasem
chestionarul, dar mai ştiam că femeia nu încurcase
foile, ci mi le dăduse în mod conştient, căci o interesau
cîteva din răspunsurile mele de cetăţean străin la
problemele cu care se confruntau concetăţenii ei. Eu
nu-mi reveneam din uluială şi o sfîşietoare tristeţe
punea stăpînire pe sufletul meu. Nici măcar n-aş fi
putut bănui pînă atunci că insularii lui Castro sunt atît
de strict urmăriţi, supravegheaţi, anchetaţi, că sunt atît
de strict controlaţi prin intermediul cartelelor de
alimente.
Pentru străini, fişa era infinit mai simplă, dar m-a
pus în încurcătură de la bun început, deoarece, într-una
din primele rubrici, după cele repartizate datelor de
identificare, trebuia să explic provenienţa banilor. Dar
nu se specifica dacă e vorba de banii cu care intrasem
în ţară sau de banii cubanezi pe care-i aveam asupra
mea. am întrebat una din doamne ce răspuns trebuie să
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dau la acea întrebare şi m-a lămurit că trebuie să spun
unde am schimbat valuta cu care am intrat în ţară în
peso convertibil. „La Nea Gică!”, îmi dădea nu ştiu ce
drăcuşor ghes să răspund cu sinceritate, dar
sinceritatea nu e întotdeauna un sfetnic bun, iar eu
ştiam asta. Oricum, nu-mi venea să cred că trăiesc o
astfel de situaţie. În Vietnam, o altă ţară în care se
construieşte socialismul sau poate chiar comunismul
victorios puteam să schimb oricît de mulţi bani voiam,
fără să mi se ceară nici un fel de act de identitate. Iar
aici mă obligau să le spun de unde am banii. Bine că nu
mă întrebau şi ce şoseste port în pantofi. Dar, pesemne,
asta ştiau deja! Dar ce conta de unde am banii, de
vreme ce eu nu le încercasem să plătesc în monedă
străină. Sau poate tocmai asta îi încurca : cum de
aveam eu bani de-ai lor, de vreme ce nu figuram în nici
un catastif că aş fi schimbat bani pe teritoriul cubei?!
M-am cutremurat, intuind ce avea să urmeze! Probabil
tocmai asta verifica atunci Sfinxul. Din acest motiv îmi
acceptase în cele din urmă orice act de identitate
Între timp, Sfinxul îşi terminase de cercetat listele şi
ceea ce bănuiam se întîmplă. Cu un glas ce ar fi
îngheţat şi un urs polar pe banchiza lui de joacă,
amabila vînzătoare îmi spuse : „Cetăţene Trotuşanu,
dar dumneavoastră nu aţi schimbat nici un cent de
cînd aţi intrat în ţara noastră! Aşadar, de unde aveţi
banii?” Şi-atunci să te ţii : i-am spus că n-am avut cînd
să schimbăm şi că am împrumutat de la Ambasadorul
nostru, urmînd să-i rambursăm suma împrumutată,
după ce ne vom face timp să schimbăm. Femeia nici nu
voia să audă. O ţinea neabătut pe calea ei trasată de
necesitatea victoriei revoluţiei : „N-aţi schimbat valută
înseamnă că nu aveţi peso convertibil. N-aveţi peso, nu
puteţi schimba!” Logic, nu? „Bine, dar aceştia ce
sunt?”, i-am arătat eu un fişic de pesos cubanezi şi
extrem de convertibili. „Nu mă interesează. Banii aceia
nu există! N-aveţi acte de provenienţă pentru ei. Naveţi acte, nu vă puteţi asuma cumpărăturile!” „Femeia
asta l-o fi citit pe George Berkeley”, mi-am spus în
gînd. „În fond, are şi ea dreptate : „esse est percipi”. Dar
eu cum intru în posesia cumpărăturilor?” Şi tare, cu
glas rugător : „Doamnă...” „Nici o doamnă, mi-o tăie
scurt, nici o doamnă! Eu aici sunt un cetăţean pus în
slujba patriei şi a revoluţiei! N-aveţi acte, nu puteţi...”
Credeam că visez! Începeam să simt că explodez, cînd
mintea mea de pe urmă se lumină dintr-o dată : „uitaţi
cartea de vizită a Ambasadorului. Aveţi marcat pe ea şi
numărul său de telefon. Puteţi să-l apelaţi, iar
Excelenţa Sa vă va confirma spusele mele. Sfinxul s-a
uitat la mine ca la mumia lui Tutankamon : „Fără
ironii, por favor!”. Nu înţelegeam, „de ce nu dă telefon,
revoluţionara dracului?!” N-a dat telefon, iar eu în
secunda doi mi-am dat seama că mă credea un retardat
mintal. Asta şi eram sau cel puţin mă comportam ca un
astfel de sărman. Cu ce să dea biata femeie telefon, cînd
nicăieri în Havana (cu excepţia instituţiilor
guvernamentale şi a celor revoluţionare) nu există
invenţia scoţianului american Alexander Graham Bell.
„Păi dacă s-a făcut american, mama lui de coţcar!” Şi
tocmai cînd îmi storceam ce mai rămăsese din creierii şi
din inteligenţa mea - şi aşa „incertaine”, discutabilă,
adică – ca să iau o hotărîre cum să procedez, soluţia a
picat din cer. De fapt, a intrat pe uşă : „Nea Gică”! „Firar să fie, ce imbecil pot să fiu! Cum, Doamne, de-am
uitat de el?!” Şi doar ne avertizase Excelenţa Sa că
pentru rezolvarea oricărei probleme ivite pe teritoriul
Republicii Cuba să apelăm la Nea Gică. Acesta,
îngrijorat de faptul că întîrziam atît de mult în
magazin, venise după noi să vadă dacă nu ni s-a
întîmplat ceva. În cîteva cuvinte l-am pus la curent cu
situaţia în care se aflau părţile beligerante. „Păi de ce
nu mi-aţi spus că aveţi de gînd să cumpăraţi şi romul
pentru acasă, că atunci aş fi ştiut că depăşiţi suma
admisă şi mi-aş fi asumat eu cumpărăturile, ca să vă
scutesc de atîtea încurcături!” Da' de unde mama
dracului aveam să ştiu că în societatea asta
revoluţionară consumul e plafonat?!” izbucnii eu, deşi
bietul om nu ave nici o vină pentru mésaventurile
mele. „Nu am avut cum să vă spunem, căci nu am
ştiut!”
Nea Gică a scos urgent o legitimaţie (nu ştiu ce fel
de legitimaţie era!), i-a fluturat-o pe sub nas
vînzătoarei, aceasta i-a dat o fişă pe care îngerul nostru
salvator a semnat-o doar, a plătit, femeia ne-a eliberat
alimentele luate ca ostateci şi pe-aci ţi-e drumul!
Scandalul de la casa alimentarei pentru străini ne-a
tăiat cheful de a mai face cumpărături, aşa că ne-am
luat plasele în mîini şi picioarele la spinare şi haida tată
la maşină. În refugiul acela răcoros, care era un
teritoriu românesc ambulant, i-am dat lui Nea Gică
suma cuvenită şi am plecat victorioşi spre casă. Pardon,
spre Ambasadă. N-aş vrea cu nici un chip să am casa
într-o ţară în care pînă şi alimentele sunt puse la
popreală! Adio, doamnă Sfinx, brav cetăţean al
revoluţiei castriste! (va urma)

CRONICA

Marie-Antoinette
Epilogus (I)
Natalia CANTEMIR
[...]

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

Mais il ne s'agit pas de vivre, il faut régner [...]”
BÉRÉNICE: Vous êtes empereur, Seigneur, et vous
pleurez!”
Iar Maria Mancini i-ar fi spus lui Ludovic al XIV-lea în
momentul despărţirii: „Ah, Sire! Voi sunteţi rege iar eu
plec!”
Piesa lui Pierre Corneille (1606-1684) Titus et Bérénice a
fost mai puţin aplaudată decât a rivalului său Racine, deşi
autorul a nutrit aceeaşi admiraţie pentru tragedia antică,
împrumutând subiecte din istoria greacă sau romană.
Ambii dramaturgi francezi au conservat ceremoniosul
pieselor antice, acţiunea simplă, marcată de suflu nobil,
limba poetică majestuoasă, intensitatea dramatică obţinută
prin respectarea celor trei unităţi: de timp, de loc, de
acţiune, precum şi prin funcţia iniţiatică şi purificatoare.
Corneille adaugă sentimentelor de teroare şi milă –
admiraţia cu scopul unei funcţii modelatoare; diferenţa
dintre cei doi dramaturgi se relevă prin conflictul tragic,
eroul cornelian găsind prilejul de a înfrunta cu bravură
destinul, pe când Racine dezvăluie o viziune mai
pesimistă asupra condiţiei umane.
Dacă în secolul al XVIII-lea, din admiraţie pentru
Racine, Voltaire va scrie numeroase tragedii, în secolul al
XIX-lea romanticii vor respinge regulile clasice iar Victor
Hugo le va ridiculiza în celebra sa prefaţă la piesa
Cromwell; în secolul XX tragicul a rămas un mod de
expresie privilegiat, amintind de tragediile antice prin
exaltarea revoltei, singurătăţii umane (Beckett, Ionesco
ş.a.) sau dând o interpretare modernă a temelor tragice
greceşti (Giraudoux ş.a.).
...Romanul de dragoste dintre Maria Mancini şi
Ludovic al XIV-lea nu s-a încheiat atunci, la despărţirea de
la scara caleştii, misive oficiale vor servi drept paravan
legăturii epistolare dintre exilată şi regele care, în cele din
urmă şi în lipsa cardinalului
plecat pentru ultimele
acorduri dinaintea semnării
tratatului din Pirinei, cere de
la mama lui îngăduinţa unei
ultime întrevederi. Filmul
menţionat mai sus susţine
prin mijloace specifice de
convingere că acel adio n-a
făcut decât să întărească
pasiunea celor doi tineri şi
abia în momentul când
Mazarin exasperat şi-a
prezentat demisia („Cum
puteţi spera, Madame, că voi deveni complicele unei
înşelătorii? [...] Vreţi să continui să-l mint pe primulministru al Spaniei?”), regele a declarat că „este absolut
hotărât să-şi înăbuşe pasiunea”.
Faza cea mai acută a crizei sentimentale părea a fi
depăşită; mai departe, perfidul cardinal a folosit-o pe
Olimpia, sora mai mare a Mariei, devenită contesă de
Soissons şi contând pe duplicitatea unui soţ fără
prejudecăţi; şi-a putut astfel permite uşurarea suferinţelor
din dragoste ale suveranului Franţei. Maria Mancini a dat
în Memoriile sale (cf. Apologia, ovvero le autentiche memorie di
Maria Mancini connestabile Colonna scritte da lei stessa,
Sellerio, Palermo, 1987) măsura deziluziei şi ofensei care
au determinat supunerea ei voinţei cardinalului Mazarin.
Oricum, unchiul ei era capul catolic al Franţei! A plecat la
Roma, devenind soţia lui Lorenzo Onofrio Colonna, prinţ
de Paliano şi Castiglione (vă amintiţi, o ducesă Castiglione
i-a creat probleme împărătesei Eugénie, încercând cu
determinare să-l seducă pe Napoleon III?) şi în Roma
papilor, Maria, ca soţie a marelui conetabil al regatului de
Napoli s-a bucurat de o libertate pe care numai Franţa o
îngăduia femeilor; a fost fericită în splendidul palat
Colonna, aducând pe lume trei băieţi şi primind în salonul
ei pe cine şi când dorea. Dar numai după şase ani de
căsnicie, Maria a pus capăt brusc intimităţii conjugale şi
când reproşurile şi ameninţările soţului despot au devenit
insuportabile, s-a îmbarcat împreună cu sora ei Ortensia la
Civita Vecchia, pe o ambarcaţiune întâmplătoare, căutând
refugiu în Franţa. În speranţa că Ludovic al XIV-lea o va
ajuta, Maria n-a ţinut cont nici o clipă de faptul că ar fi
putut deveni un oaspete incomod; libertatea femeilor era
în Europa secolului al XVII-lea, în cel mai bun caz, o
concesie galantă pe care bărbaţii din înalta nobilime
franceză o puteau acorda nevestelor lor, dar conetabilul
era italian. Pretindea prin urmare fie întoarcerea, de bună
voie sau silită, a soţiei la Roma, fie închiderea ei într-o
mănăstire.
Legea era de partea lui, pentru respectarea ei au
intervenit papa, regele Spaniei, ce putea face prin urmare
Ludovic al XIV-lea? Maria a părăsit mai întâi Franţa, mai
apoi Piemontul, în cele din urmă a fost închisă într-o
mănăstire din Madrid. În toţi anii ei rătăcitori prin Europa
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gîndul şi lumea
au fost solicitaţi să găsească o soluţie „cazului” suverani,
papi, nunţii papali, ambasadori, etc. Abia moartea
conetabilului a soluţionat cazul, redându-i Mariei
libertatea, nu însă şi o reconciliere cu Roma, deşi copiii ei
au primit-o cu înţelegere şi chiar afectuoşi. Viaţa Mariei
Mancini a continuat cu 25 ani de existenţă rătăcitoare,
timp în care a păstrat cu îndârjire doar colanul cu 35 perle,
dăruit de Ludovic al XIV-lea (care aparţinuse mai înainte
reginei Angliei) şi magnificul diamant dăruit de furiosul
conetabil în ziua nunţii lor romane.
De lumea aceasta Maria Mancini şi Ludovic al XIV-lea
s-au despărţit în acelaşi an: 1715.
Regele-Soare a sacrificat-o pe Maria Mancini unei
raţiuni de stat, care i-a impus acceptarea infantei Maria
Tereza drept soţie. În căsnicia aceasta cred că a contat
enorm sentimentul că ambii aparţineau aceleiaşi familii şi
rasei celor mai iluştri monarhi din Europa. Despre această
pereche regală se poate vorbi inclusiv în termenii
trăsăturilor somatice ale Habsburgilor: faţă alungită, obraji
căzuţi, buze cărnoase, ochi albaştri strălucitori, păr blondcenuşiu.
La nouă luni după căsătoria cu Maria Tereza şi la
moartea cardinalului Mazarin, Ludovic al XIV-lea şi-a
asumat conducerea guvernului, hotărât să nu mai permită
nimănui – bărbat sau femeie, inclusiv mamei sale – să
intervină în viaţa sa.
Benedetta Carieri, în cartea citată, ajunge la concluzia:
„Cel mai adorat dintre fii se iubea în primul rând pe sine”.
Probabil că psihicul regelui Ludovic al XIV-lea era mai
complicat decât atât, dar în orice caz, ca soţ infidel şi
amant inepuizabil şi arogant, Ludovic al XIV-lea a creat în
lunga lui domnie mentalitatea după care atenţia
poporului nu trebuie s-o atragă reginele, ci amantele
regale. Poeţii de curte (inclusiv Molière sau La Fontaine) lau sprijinit, ocupând în acest sens locul lăsat liber de
panegirişti banali, în timp ce presa de scandal
(clandestină?), sfidând rigorile legii, nu obosea cu
relatarea amănunţită despre cuceririle sentimentale ale
foarte harnicului suveran.
„Colecţiile”, atât ale infatigabilului Rege-Soare, cât şi
ale următorilor doi Ludovici, al XV-lea şi al XVI-lea, se
compuneau dintr-un şir de „regine ale inimii”, îndrăzneţe,
hazardate, viclene peste măsură, combative in extremis. Au
fost însă şi reprezentante remarcabile ale „sexului frumos”
care s-au înscris în istoria Franţei, atât prin întâietatea în
frumuseţe şi eleganţă, cât şi prin influenţa benefică asupra
celor 2 Ludovici – al XIV-lea şi al XV-lea. Să le invocăm.
Din îndelungata domnie a Regelui Soare, încercând să
desluşim şi alte tipare ale mentalităţii franceze prin
„reginele inimii” suveranului, ne vom opri la marchiza de
Montespan, cu fascinanta ei frumuseţe, reprezentând fără
doar şi poate tiparul noii civilizaţii mondene, născute în
casa doamnei de Rambouillet, pe care o ironiza Molière în
Preţioasele ridicole. Inteligenţa ei sclipitoare şi arta elocinţei
i-au fost apreciate de Saint Simon, doamna de La Fayette ia dedicat romanul Prinţesa de Clèves iar La Fontaine – a
doua culegere a Fabulelor. Un celebru portret făcut de un
pictor rămas anonim şi păstrat la Galeria Palatină de la
Florenţa impresionează prin atmosfera intens erotică. Cu
Radu Negru, în primăvara anului 1993, ne-am mai întors
încă o dată de la Perugia, ca să rezolvăm contradicţia:
gamba stângă sau cea dreaptă se iveşte provocator din
tricliniul déshabillé-ului, sprijinindu-se pe vraful de perne
de la picioarele patului, îmbrăcat în tonalităţi de roşu şi
castaniu al ţesăturilor lucrate cu aur, care o înfăşoară pe
această nouă Venus ca pe un soi de casetă preţioasă,
exaltându-i luminozitatea pielii? Ca de obicei, Radu avea
dreptate, observaţiile lui şi memoria vizuală erau fără
greş. Poate pentru că privirea marchizei – probabil
contemplând pe cineva aflat dincolo de tablou sau fiind în
aşteptarea regelui – se încrucişase cu a lui Radu Negru şi
nu cu a mea. Normal.
Palatul pe care şi l-a construit Montespan la marginea
parcului Versailles costase o sumă imensă tezaurul regal,
grădina i-a fost proiectată de Le Nôtre, animalele din
proprietatea ei de la Clugny impuneau aprecieri
superlative, cu un secol înaintea bergerie-ei organizate de
Marie Antoinette la Petit Trianon; două noi spaţii la
Versailles („Trianonul de porţelan”, în plăci de faianţă
albe şi albastre, cu un incredibil pat grandios, ornat cu
oglinzi, aur, argint, cât şi „Apartamentul băilor”, cu o
piscină somptuoasă şi o impozantă colecţie de parfumuri)
vorbeau de la sine de o intensă pasionalitate. Între 16691674 Françoise de Montespan, care căpătase şi apelativul
Athenaïs (în consonanţă cu gustul „preţios”) a adus pe
lume patru copii, care prin lege rămâneau ai soţului
părăsit.
În 1676 însă, partida evlavioşilor a pus la punct o
veritabilă ofensivă contra imoralităţii, în creştere la curtea
franceză; exista altminteri riscul ca exemplul regal să
spulbere decenii de eforturi ale Bisericii şi statului francez
întru apărarea concepţiei catolice despre căsătorie şi
familie.
Prolificul Ludovic al XIV-lea a urmat exemplul lui
Henric al IV-lea şi în privinţa legitimării copiilor
concubinelor, pentru că în cazul familiei regale era greu,
pe atunci, de stabilit o linie de demarcaţie clară între sfera
strict privată şi sfera politică. Doi vicari s-au ridicat însă
împotriva doamnei de Montespan iar capul bisericii
franceze, episcopul Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704),
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apărător al credinţei şi al monarhiei de drept divin le-a
ţinut partea. Preot de vocaţie, provenit dintr-o familie de
magistraţi din Dijon şi foarte apreciat pentru marile
calităţi oratorice puse în valoare de o elocvenţă
maiestuoasă şi energică, Bossuet, la cererea lui Louis XIV,
a devenit în 1670 perceptorul Dauphin-ului. Discours sur
l'histoire universelle (1681) este rezultatul acelei activităţi
pedagogice, dezvoltând ideea că Providenţa
reglementează destinele oamenilor şi se înscrie în istorie.
(Nu-i cea mai frumoasă idee din toată literatura franceză?)
Insistând ca regele să pună capăt relaţiei cu Athenaïs,
Bossuet şi-a luat obligaţia de a comunica favoritei
obligaţia să plece de la curte. Despărţirea celor doi amanţi
atât de înfocaţi a durat şase luni, între timp regina Maria
Tereza, din exces de zel (ca de obicei), a dus-o pe
Françoise de Montespan s-o viziteze pe Louise de La
Vallière, devenită maica Louise de la Miséricorde iar
societatea franceză a rămas stupefiată: cele „trei regine”
compătimeau împreună! (Să nu uităm însă că pe lista
„reginelor inimii” ale lui Ludovic al XIV-lea numai
ingenua Louise de La Vallière face o excepţie absolută.)
Regele s-a împăcat însă cu metresa favorită, care
revenind în epicentrul Parisului petrecăreţ şi-a oferit
satisfacţia unei revanşe asupra partidei evlavioşilor. A fost
însă o victorie „à la Pyrrhus”, căci aşa cum ilustrul
comandant militar grec şi rege al Epirului a reuşit să-i
învingă pe romani la Ausculum (279 î.I.H.) cu preţul unor
pierderi imense, tot astfel sublima Montespan ar fi putut
afirma că „încă o asemenea victorie şi sunt terminată”. A
trebuit să suporte pătrunderea „îndrumătorilor spirituali”
în apartamentele regale, aceştia descoperind şi o altă nouă
favorită – Isabelle de Qudres; în toată această
învălmăşeală amoroasă, regele a început s-o prefere pe
doamna de Maintenon, guvernanta copiilor pe care-i avea
cu doamna de Montespan!
La 40 ani, pregătindu-se pentru o nouă metamorfoză
în viaţa lui „sacră”, regele, dus de mână de Françoise de
Maintenon, supranumită „Institutoarea Franţei”, a mai
făcut un „coup de foudre” pentru domnişoara de
Fontanges, numai că brusc comedia s-a transformat în
tragedie, când „preafrumoasa” de numai 20 de ani a murit
la naştere.
Spre deosebire de
Montespan, noua Françoise
care se strecurase în inima
regelui avea multe trăsături
comune cu „Cenuşăreasa”,
din basmul povestit de
Charles Perrault la 10 ani
după ce se încheiase „secolul
lui Ludovic cel Mare” (1697).
Fusese născută în închisoare,
crescută în sărăcie, iar pe
timpul când privirea regelui
s-a oprit asupră-i era văduva
scriitorului paralitic Paul
Scarron. Cât timp acesta mai
trăia, în casa lui se întâlneau
ex-frondişti cu slujitori leali
ai coroanei, nobili de capă şi
spadă cu mari finanţişti, scriitori începători cu marii clasici
ai regimului – tot acest anturaj o ajutase pe Françoise să-şi
edifice un ideal de înţelepciune, fondat pe tradiţia
epicureică şi pe stoicismul eroic al teatrului lui Pierre
Corneille. Născut la Rouen şi primind de la iezuiţi o
formaţie clasică, orientat spre avocatură, dar consacrânduse carierei de autor dramatic, triumful, dar şi înverşunate
contestări (lumea literară hrănindu-se deopotrivă din
mentalitatea curţii franceze), i l-a adus lui Corneille Le Cid
(1637).
Pentru cei care au terminat mai de mult liceul sau vreo
facultate filologică, să amintim că acţiunea piesei are loc la
curtea regelui Castiliei, unde eroul piesei Rodrigue trebuie
să rezolve dilema: apărarea onoarei ultragiate a tatălui său
sau iubirea pentru Chimène, fiica celui care-i ponegrise
tatăl.
„...Misérable vengeur d'une injuste querelle
Et malheureux objet d'une injuste rigueur
Il faut venger un père et perdre une maîtresse”
(De precizat că în secolul al XVII-lea francez femeia
iubită era numită „maîtresse”, fără conotaţia negativă mai
tardivă de întreţinută sau ibovnică sau concubină.)
„Je dois tout à mon père avant qu' à ma maîtresse
Que je meure en combat, ou meure de tristesse...”
Aceasta a fost (păstrând proporţiile, desigur) şi dilema
doamnei de Montespan. N-a murit de tristeţea coabitării
cu bătrânul libertin Scarron, de la care moştenise atât
capodopera Le Roman Comique, dar şi o mulţime de
datorii; încercând să se recunoască în ideologia
domnişoarei de Scudéry, idealul de înţelepciune al
văduvei Scarron însemna bucuria satisfacţiilor curate
oferite de viaţa intelectuală: a citi, a se cultiva, a impune
admiraţiei ceea ce valora efectiv în persoana ei, fără să
cedeze chemării simţurilor şi aspirând la o formă de
autonomie printr-o severă disciplină auto-impusă.
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poezia lumii, poezia în lume

Francis Combes (Franţa)
Înainte de începerea Serilor
Poetice de la Struga, în timp ce ne
plimbam pe malul Drimului, într-o
noapte risipită-n stelele ce-şi
străluceau poezia în apele întunecate
ale rîului, scriitorul sîrb cu inimă de
român Adam Puslojić mi-a spus :
„Săptămîna trecută, la un festival
din Provence m-a impresionat
recitalul unui poet francez, Francis
Combes. Acum e aici la Struga. Să-i
urmăreşti evoluţia! Merită! E poet
adevărat”. Am ţinut cont de sfatul prietenului sîrb şi mam convins foarte repede că are dreptate : Francis Combes
e cu adevărat poet. O ştie şi el, dar lasă modestia să i-o ia
înainte. Din acest motiv, puţini din cei care-l cunosc ştiu că
nu e doar poet, ci şi un inspirat prozator, un riguros
traducător, ba chiar şi un redutabil editor, Francis Combes
dirijînd o foarte cunoscută casă de presă şi editură : Le
Temps des Cerises (vă asigur că instituţia culturală pe care
o conduce nu-şi datorează reputaţia doar faptului că şi-a
împrumutat numele de la faimosul cîntec al lui Renard
inspirat din versurile poetului comunard Jean-Baptiste
Clément!).
Francis Combes s-a născut pe 31 mai 1953 la Marvejols
în Lozère, adică prin sud-estul Masivului Central din
Franţa. A fost membru al redacţiei prestigioasei publicaţii
Europe şi director literar al editurii Messidor.
Concretizarea unui mai vechi proiect al său face ca şi
astăzii staţiile de metrou din Paris să fie adevărate săli de
lectură a poeziei. De altfel, insolita antologie pe care a
scos-o împreună cu Gérard Cartier, Cent-un poèmes dans
le métro (Le Temps des Cerises, 1994), a suscitat un interes
crescînd, ajungînd astăzi la cea de a şaptea ediţie. Din
volumele de versuri pe care le-a publicat de-a lungul
vremii amintesc : Apprentis du printemps (EFR, 1979),
L'Amour, la marguerite et l'ordinateur (Messidor, 1983),
Cévennes ou le ciel n'est pas à vendre (Ipomée, 1986), La
Dame de la Tour Eiffel (Editions Contrastes, 1989), Au
Vert-galant jeté en Seine (Ecrits des Forges et
Europe/Poésie, 1991), La Ballade du Cœur insoumis (La
Malle d'aurore, 1996), Les petites leçons de choses (volum
căruia în 1997 i-a apărut cea de a treia ediţie în colecţia
Commune). Proză a publicat mai puţin, vreo patru-cinci
volume, din care amintesc doar Les Apologues de Jean
Lafleur (Le Temps des Cerises, 1996) şi La Romance de
Marc et Leïla (Le Temps des Cerises, 2000), lucrare pe care
autorul şi-o subintitulează roman-poème. Poeziile din
această pagină fac parte din volumul La Fabrique du
bonheur, apărut în 2002 la prestigioasa editură canadiană
Ecrits des Forges, volum pe care autorul mi l-a dăruit în
semn de prietenie „et pour cette chanson de la vie que
nous partageons”.
Pe prag
Omul care doarme pe pragul uşii mele
e culcat pe pămînt înconjurat de ziare vechi,
şi de pliante publicitare
care anunţă pe hîrtie de lux
solduri excepţionale în raionul „dormitoare/aşternuturi”
la saltele, canapele şi sofale.
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui e un animal inteligent.
Se înclină, orice oră ar fi,
în faţa interlocutorului său.
Printre ierburile grădinii
se spune despre ea
că nu-i bună
decît pentru uleiuri.
Artă poetică
Ce s-a ales de roze
aceste domnişoare bătrîne ale poeziei noastre?
În serele din Basse-Provence
geneticienii selecţionează speciile.
Ei iau rozele,

le castrează de stamine
le organizează (fără consimţămîntul lor)
fecundarea
şi creşterea lor in vitro
şi fiecare roză astfel creată
aduce în jur de 100 de milioane.
Căci – înainte de a fi o floare –
roza este un brevet.
Apoi, 70% din producţie
se realizează în Spania, în Sud,
acolo unde salariile sunt mai mici.
Cel mai mare centru comercial
este în Olanda
într-o hală imensă în întregime informatizată
pentru vînzarea la licitaţie
a florilor de agrement
ale neo-capitalismului.
Reabilitare

şi de a circula liber
invizibile şi volatile
prin oraşe.
Şi îmi spun
că probabil asta este
poezia acestui timp ştiinţific :
- sentimentul metamorfozei.
Rondel despre impuritatea lumii
Aproape de ierburi şi de sălcii
Într-o dimineaţă cu promoroacă
Într-un pîrîu cîntă
Un pahar de cristal fin
Invizibil, abia ghicit
Şi începi să crezi
În inocenţa trezirilor
Într-o lume în care nimic nu e simplu
Afară de cei simpli

Vorbim despre ea, bineînţeles,
prin toate locurile
Dar, în realitate, nici nu ne pasă de ea.
Nu gîndim prea mult
la inimă
la cea adevărată
care lucrează
douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru
în întuneric,
indispensabilă şi ignorată,
ca un muncitor;
pînă în ziua
în care se satură
şi ne-o aduce la cunoştinţă.
Dar atunci, adesea,
e puţin cam tîrziu.

Şi gîndesc la Marot
La tihnitul timp al rondelurilor
la timpurile atît de grele cînd lume
încă însemna pur
Frumosul timp al cîntecelor
şi al persecuţiilor
Celor simpli.

Viziune hibernală pe strada Senei
într-o zi de vizită la Academie

Şi încetişor se tînguie
căci vremea care trece
îi înţărînează.

În dimineaţa asta am trecut pe strada Senei
să-i duc un plic unui Nemuritor
(un tip fermecător care-şi are reşedinţa
la etajul trei
al Academiei
pe un nor roz).
Afară, un nesfîrşit cer albastru
şi un frig de îngheţau pietrele,
un frig să nu dai afară nici un academician,
nici măcar un cîine.
De altfel, n-am văzut nici un academician,
n-am văzut nici un cîine.
Doar un boschetar
aşezat pe trotuar
şi, în micul scuar,
o domnişoară goală-goluţă
căreia îi îngheţau fesele.
Totuşi, rămînea pe loc, dreaptă şi mîndră,
- şi nu fără motiv de academia ei,
aparent nepăsîndu-i de frig,
de cîine (care nu era acolo),
de vagabond (deja pe jumătate violet)
şi de mine
care nu făceam decît să trec
foarte aproape de Nemuritori
şi care gîndeam :
„Iată ce ne lipseşte nouă,
sărmani muritori,
pentru a suporta cel mai bine
rigorile acestui timp :
un cur de bronz
sau poate o inimă de piatră!”
Raport despre starea poeziei
Se pare că poezia
nu e un articol prea cerut
în raioanele
Supermagazinului
Şi totuşi
- blocat într-un ambuteiaj
între mare
şi parkingul uriaş al Centrului Comercial –
gîndesc la înflorirea
în rezervorul meu de benzină
a marilor ferigi ale preistoriei
care vreme îndelungată au stat ascunse
sub pămînt
înainte de a reveni la suprafaţă

Lamantinii
Lamentabilii lamantini
pe care marinarii de odinioară
îi confundau cu sirenele
dorm sub ape
enormi, blînzi şi leneşi
ca nişte maimuţe din India

Norul
Chiar dacă nu posezi mare lucru,
chiar dacă nu ai nimic,
nimeni nu are dreptul
să te deposedeze
de firava simfonie roz
a norului care trece,
singur pe cerul înserării pe deasupra aşezării.
Confesiune
N-aş vrea cîine să renasc,
să-mi schimb starea civilă, să mă reîncarnez
în baset
sau în spaniel
nici măcar în ciobănesc german
chiar n-aş vrea să lîncezesc pe sub mese,
să dau laba, să scot limba
pentru o bomboană
n-am chef
să mi se facă toaleta
să fiu frizat
Nu vreau
să scheaun, să stau în două labe
nici să iau bobîrnace peste bot
nu vreau
să latru, să fac frumos
nici să dau din coadă
pentru stăpînul meu reîntors de la birou
Nu, nu vreau
să fiu fericit ca un cîine
Nu sunt copt
pentru metempsihoză,
pentru Budism şi pentru avatarurile lui
nici pentru revelaţiile zornăitoare
de la raionul cărţi al supermagazinului
despre viaţa
de după viaţă
nu sunt
halit
de haleală
De-un os
de ros
Fericire cacá
Hare Krişná!

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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