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Din nefericire pentru cei care ajung să se „bucure” de 
ea, bătrîneţea e o etapă existenţială legată de degradarea 
ireversibilă a fiinţei. Ea se rostuieşte dintr-o stare fizică 
influenţată şi controlată de boli, neputinţe, dureri, 
suferinţe, nevoi, stare ce influenţează, la rîndu-i (în mod 
negativ, din păcate!), condiţia psihică, dispoziţia 
sufletească, armonia interioară. Mai ales atunci cînd 
clipele bătrîneţii sunt înveninate de factori externi, 
aleatorii dar ostili, între care la loc de cinste se situează 
nesimţirea guvernanţilor ce vor să-i transforme pe 
pensionari în cerşetori. 

Cine spune că fiecare etapă existenţială are 
frumuseţea ei minte prin resemnare : bătrîneţea în sine nu 
are nimic frumos decît faptul/mulţumirea că acela care 
ajunge la vîrsta senectuţii a trăit un număr însemnat de 
ani, a trăit mai mult decît o bună parte din semenii săi. 
Constrîngeri, nevolnicii, renunţări, umilinţe, singurătate, 
durere, acestea sunt sigiliile ce pecetluiesc fiinţa la 
bătrîneţe. La care se adaugă boli, sărăcie, marginalizare, 
indiferenţa, invidia sau chiar duşmănia celor din jur. 
Bătrîneţea este vîrsta divanului sau a gîlcevii sufletului 
(rămas tînăr!) cu trupul (minat de poverile pe care 
trecerea vremii i le pune în cîrcă!). Aşadar, e vîrsta 
compromisului cu propria fiinţă, în aşteptarea odihnei 
„ce ispăşire va fi”, după cum sublinia cu discretă tristeţe 
Lucian Blaga.

„Fiinţă superioară”, omul îşi conştientizează sfîrşitul 
aproape din fragedă pruncie, îşi acceptă moartea (pentru 
că nu o poate evita!), se obişnuieşte cu implacabilul ei 
(admirabilul poet Cezar Ivănescu ne-a lăsat un vers 
tulburător despre această acceptare : „cu gîndul morţii ca 
un frate geamăn”). Dar nimeni, niciodată nu pregăteşte 
fiinţa pentru servituţile, umilinţele, suferinţele, durerile, 

neputinţele, bolile bătrîneţii.
Bătrînii nu sunt altceva decît nişte tineri copleşiţi de 

vreme şi de amintiri. Sau „copleşiţi de întîmplări”, după 
cum spune Varujan Vosganian în uluitorul roman Cartea 
şoaptelor. Dar nişte tineri ai spiritului. Care, din 
nefericire, trebuie să ţină seamă şi de cerinţele trupului. 
Oricît de puţine şi de modeste ar fi acestea. Ei sunt nişte 
oameni ai prezentului care trăiesc în trecut. Şi care n-au 
nici un fel de viitor. Cel puţin, nu în România. Cîtă 
dreptate avea Mihai Eminescu atunci cînd afirma că 
„bătrîneţea este o moarte înceată”! Numai că, în România 
de azi, bătrîneţea e o moarte accelerată de genocidul 
practicat de nişte autorităţi care nu mai au autoritatea 
morală de a gestiona situaţia ţării şi a cetăţenilor ei. Între 
care se numără şi mulţi bătrîni. „Prea mulţi”, după mintea 
politicienilor. 

Între sărmanii pe care marea bocăneală şi-a propus să-
i extermine, intră şi bătrînii din generaţia părinţilor mei. 
O generaţie a suferinţei, a sacrificiului, a frustrărilor, a 
compromisului. O generaţie ce a cunoscut şi a suportat 
dictatură, război, prizonierat, ocupaţia rusească, şi iar 
dictatura, foametea, înfometarea (nu vă miraţi : 
înfometarea e cu totul altceva decît foametea datorată, de 
cele mai multe ori,  unor cauze oarecum obiective) la care 
regimul comunist şi-a supus supuşii, anchetele, 
percheziţiile, tortura în beciurile securităţii, confiscarea 
averilor, comunizarea (colhozuri, gospodării agricole 
colective, cooperative), domiciliul forţat, deportările, 
întemniţările, lagărele de muncă forţată, condamnările pe 
motive politice la ani grei de muncă silnică sau chiar 
condamnările la moarte  şi iar, acum, la început de 
mileniu, înfometarea (prin tăierea insolentă a modestelor 
lor mijloace de subzistenţă).

Generaţia părinţilor mei a trăit sub semnul 
provizoratului. Conştientizînd, de cele mai multe ori, 
acest provizorat. Ea s-a format sub auspicii favorabile, în 
entuziasmul provocat de cîştigarea Marelui Război şi de 
realizarea Marii Uniri, în perioada de stabilitate dintre 
cele două războaie mondiale. Dar presimţea că această 
relativă înflorire nu va dura. Noul război începea să fie 

anunţat de semne clare, ca zmeul de buzdugan : 
inconsecvenţă şi precaritate politică – răsfrîntă adeseori 
şi-n latura economico-socială – vînzoleală ideologică, 
atentate şi chiar încercări de a instaura dictaturi. A trăit 
apoi războiul, dar ştia că nu va dura nici acesta o veşnicie, 
că e o etapă provizorie în existenţa ei. Un singur război în 
istorie a durat, cu intermitenţe, o sută de ani. Şi altul, 30. 
În rest, cîţiva ani de sacrificii. Şi se reinstaurează pacea, 
liniştea, prosperitatea, progresul. Provizoratul războiului 
a trecut, dar s-au instalat bolşevismul, dictatura roşie, 
prigoana... „Nu-i nimic – şi-a spus generaţia părinţilor 
mei – or să vină americanii şi vom scăpa de toate astea!” 
Pînă şi speranţele le erau provizorii celor din cea mai 
oropsită generaţie a secolului XX. Americanii au venit, 
dar tîrziu, mult prea tîrziu pentru oamenii deveniţi între 
timp nişte bieţi bătrîni, mult prea tîrziu pentru această 
generaţie, care, la căderea comunismului, cădere pe care a 
dorit-o şi a aşteptat-o cu ardoare, era deja o generaţie pe 
ducă, o generaţie legată de un trecut tot mai estompat. 
Puţinii supravieţuitori au intrat în perioada „tranziţiei” 
(ca şi cînd societatea umană nu ar fi într-o perpetuă 
tranziţie!). Adică într-un nou provizorat. Tranziţie spre 
ce? Doar spre apocalipsă! Din această generaţie cu 
adevărat pierdută, a mai rămas o mînă de oameni : 
bătrîni, neputincioşi, săraci, vulnerabili. Sunt cei care au 
purtat greul războiului şi al dictaturii pe umerii lor. Ei 
bine, acestor oameni, statui încă vii ale îndîrjirii şi 
patriotismului cu care şi-au apărat „sărăcia şi nevoile şi 
neamul”, nişte vremelnici, închipuiţi, şarlatani diriguitori 
vor să le ia dreptul la viaţă : le taie pensiile, le reduc 
indemnizaţiile şi drepturile de veterani de război, le 
scumpesc medicamentele. Profitorii, îmbogăţiţii tranziţiei 
nu mai au altă grijă decît să îi trimită pe bătrîni în lumea 
celor drepţi. (va urma)

P.S.
Pentru a nu fi acuzat de pledoarii pro domo, ţin să le 

precizez eventualilor cîrcotaşi că părinţii mei au trecut de 
mulţi ani la cele veşnice! 

Trei îngeri

Trei îngeri zboară-n asfinţit.
Doi tac şi unul a grăit:

_ “ E liniştea atât de mare…
Aud cum se deschide-o floare.”

Trei îngeri zboară-n asfinţit.
Doi tac şi unul a şoptit:

_ “ E liniştea atât de sfântă...
Aud cum stelele îşi cântă.”

Trei îngeri zboară-n asfinţit.
Toţi tac şi unul s-a gândit:

“Ce zgomote înfricoşate...
Aud o inimă cum bate.”

 Ion PILLAT 

Acest număr este ilustrat cu lucrări ale pictorului Baruch Elron
„Vine cîndva şi odihna / 
ce ispăşire va fi” (I)
(bătrîneţea între umilinţe şi deznădejde)
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fragmentarium istoric

Cea mai mare conferinţă de pace din istoria 
umanităţii. Această simplă aserţiune ar fi suficientă 
pentru a argumenta bogata – luxurianta chiar - 
literatură dedicată acestui moment, cu adevărat unic, 
din istoria politică şi diplomatică a omenirii. 
Conferinţa de pace din 1919 – 1920 a fost însă mult mai 
mult decât atât. Ea a pus capăt nu numai primului 
război mondial, de fapt, primul război total cunoscut 
de umanitate, ci a şi încercat instituirea unei noi ordini 
mondiale prin apelul la moralitate în relaţiile 
internaţionale. De unde această nevoie imperativă a 
momentului? Evident, obiectivele oricărei păcii sunt 
cele care derivă din scopurile urmărite de beligeranţi 
înaintea şi în timpul desfăşurării conflictului. Războiul 
din 1914-1918 nu a fost, în primul rând, un război 
revoluţionar sau ideologic, ci unul care s-a purtat 
pentru scopuri nelimitate. Acestea au fost formulate în 
acord cu spiritul imperialismului sfârşitului veacului 
al XIX-lea, care poate fi rezumat la formula: “ori, ori”. 
Aprecierea lui Eric Hobsbawm : “Dacă vreunul din 
marii miniştri sau diplomaţi ai trecutului – cei de la 
care li se spunea tinerilor aspiranţi de la ministerele de 
externe să ia exemplu, un Talleyrand sau un Bismarck 
– s-ar fi ridicat din mormânt să privească primul 
război mondial, s-ar fi întrebat de ce nişte oameni cu 
scaun la cap nu reuşiseră să rezolve conflictul şi să 
pună capăt războiului înainte ca acesta să distrugă 
omenirea” mi se pare revelatorie în acest sens. Scopul 
urmărit în acest război, ca şi în multe din cele care vor 
urma,“victoria totală”, i-a distrus deopotrivă pe 
învingători şi pe învinşi. Marii învinşii au fost împinşi 
spre revoluţii, iar mulţi dintre învingătorii au fost 
împinşi spre faliment şi dezorganizare economică. 
Pacea de la sfârşitul conflagraţiei nu putea fi deci “o 
simplă pace”, ea trebuia să marcheze intrarea într-o 
nouă epocă a relaţiilor internaţionale. Mai mult, 
“măreţul edificiu al civilizaţiei secolului al XIX-lea s-a 
prăbuşit în flăcările războiului mondial şi stâlpii lui de 
susţinere s-au fărâmat”, iar noua epocă, sperată şi 
aşteptată după acest tragic catarsis colectiv, se vroia 
una a păcii eterne şi a prosperităţii regăsite.

Fără a insista prea mult asupra fundalului ideatic 
care a stat la baza organizării păcii în timpul 
Conferinţei de la Paris din 1919-1920, să invocăm 
totuşi filonul masonic şi liberal internaţionalist, care 
răzbate cu cea mai mare forţă, alături de cel implicit, al 
principiului autodeterminării naţionale. Epitomizarea 
acestei viziuni este conţinută în celebrele “14 puncte” 
ale preşedintelui W. Wilson. Fără a detalia observăm 
că planul wilsonian conţinea propuneri obligatorii 
precum: crearea Societăţii Naţiunilor, diplomaţia 
deschisă, liberul acces la mare, înlăturarea barierelor 
comerciale, dezarmarea generală, rezolvarea 
imparţială a disputelor coloniale etc., ca şi propuneri 
neobligatorii: retrocedarea Alsaciei şi Lorenei, 
autonomia minorităţilor naţionale din Austro-
Ungaria şi Imperiul otoman, reajustarea frontierelor 
Italiei, evacuarea Balcanillor, internaţionalizarea 
strâmtorilor, crearea unei Polonii independente. 
Pentru a completa sumar tabloul să spunem că 
Georges Clemanceau a fost preocupat de gloria şi 
interesele Franţei, iar David Lloyd George, cu 
precădere, de interesele comerciale ale Marii Britanii. 
Desigur, nobilele concepte şi teorii ale “păcii eterne”, 
“diplomaţiei deschise”, “egalităţii de tratament a 
statelor”, “dezarmării generale” etc. precum şi 
consacrarea pe teren a dreptului de autodeterminare 
naţională au fost sever limitate de spiritul vindicativ al 
învingătorilor, de pragmatismul îngust al promovării 
intereselor proprii în manieră imediată, de aroganţa 
marilor puteri şi de însuşi modul de organizare al 
conferinţei, acest “parlament al lumii” cum a fost 
numită conferinţa de către media şi opinia publică. 
Într-o descriere plastică C. J. Bartlett rezumă astfel 
tabloul conferinţei: “Totul era ca şi cum Wilson 
împreună cu asociaţii săi europeni s-ar fi aflat într-o 
barcă de salvare spartă în care, chiar dacă Wilson 

controla proviziile, el era dependent de abilitatea 
celorlalţi de a vâsli şi de a menţine barca la suprafaţă”. 
Sistemul de la Versailles a fost dominat de cinci 
considerente majore: prăbuşirea imperiilor şi apariţia 
bolşevismului, controlul Germaniei, retrasarea hărţii 
politice a lumii în noul context, fricţiunile dintre 
învingători şi, în fine, împiedicarea unui nou război în 
viitor. Cum bine se ştie, aceste considerente, care au 
influenţat obiectivele urmărite la Paris, au depăşit 
posibilităţile şi disponibilităţile reale ale oamenilor 
politici influenţi asezaţi atunci la masa tratativelor. 
Măsura eşecului lor a fost dată, două decenii mai 
târziu, de izbucnirea unei noi conflagraţii mondiale. 
Cu toate acestea, Conferinţa păcii de la Paris a 
transgresat prin mesajul ei şi prin unele consecinţe 
agitata istorie a “secolului extremelor” cum a fost 
numit, cu drept temei, secolul trecut.

În literatura dedicată acestui moment crucial din 
evoluţia omenirii întâlnim două viziuni contradictorii. 
Prima consideră că sistemul de la Versailles a conţinut 
în chiar miezul său sămânţa viitorului război şi a fost 
mai degrabă un mare eşec, a cărui consecinţă a fost un 
armistiţiu de 20 de ani (perioada interbelică). Cea de-a 
doua, fără a nega slăbiciunile şi imperfecţiunile 
sistemului, consideră că el a marcat totuşi un real 
progres în istoria relaţiilor internaţionale şi plasează 
cu preponderenţă cauzele celei de-a doua mari 
conflagraţii mondiale în evoluţiile din deceniul al 
treilea al secolului trecut. Această diferenţă de 
interpretare a conţinutului şi sensului ultim al 
sistemului de la Versailles îşi are sorgintea în chiar 
dezbaterile care au însoţit semnarea tratatelor. 

Adepţii viziunii care consideră sistemul de la 
Versailles un eşec de mari proporţii au pornit de la  
Articolul 231 al tratatului din 28 iunie 1919 care face 
Germania, împreună cu aliaţii ei, responsabila 
exclusivă a dezastrului. Prevederile aceluiaşi tratat 
însemnau pierderea pentru Germania a 13% din 
teritorii, 12% din populaţie, 16% din rezervele de 
cărbune, 48% din cele de fier, 15% din suprafaţa 
agricolă şi 10% din întreprinderile industriale. În fine, 
în anul 1921 s-a fixat totalul  reparaţiilor de război care 
urmau a fi plătite de Germania la fabuloasa sumă de 
136 miliarde mărci aur. Conţinutul tratatului, ca şi 
eventualele sale consecinţe, au fost criticate şi 
comentate de figuri marcante ale epocii de atunci 
precum diplomaţii şi analiştii Harold Nicolson, 
Norman Davies, economistul John M. Keynes sau 
istoricul W.H. Dawson. Chiar după experienţa tragică 
a nazismului şi scăderea drastică a simpatiei pentru 
Germania, Tratatul de la Versailles  a continuat să fie 
comentat negativ şi aceasta nu numai de către 
istoriografia germană, care a excelat în această 
direcţie.

Oponenţii acestei viziuni, la rândul lor influente 
figuri publice, îi numără între adepţi, printre alţii, pe: 
Andre Tardieu, E. Mantoux, istoricul american P. 
Birdsall sau specialistul în relaţii internaţionale S. 
Marks. Ei sunt unanimi în a aprecia că prevederile 
tratatelor de la Paris nu au fost dominate doar de 
dorinţa de revanşă a învigătorilor - a Franţei, în primul 
rând - că ele erau logice şi legitime, în acelaşi timp. 
Hitler nu a fost produsul Versailles-ului, susţin 
aceştia, ci tocmai neaplicarea prevederilor tratatului a 
condus la apariţia lui Hitler. 

Conferinţa Păcii de la Paris a instaurat o nouă 
ordine mondială prin două elemente, care ni se par 
definitorii: crearea Societăţii Naţiunilor şi consacrarea 
principiului autodeterminării naţionale. În ceea ce 
priveşte Societatea Naţiunilor, esenţialmente un 
concept american, W. Wilson spera ca ea să fie “o 
asociere universală a naţiunilor pentru menţinerea 
securităţii mărilor şi oceanelor, spre a fi folosite în 
comun de toate popoarele lumii şi împiedicarea unor 
războaie declanşate, fie fără vreun avertisment 
prealabil şi fără o prezentare completă a cauzelor în 
faţa opiniei publice mondiale, fie în contradicţie cu 
clauzele tratatelor încheiate”. Mai mult, prin 
organizarea şi structura sa, Societatea Naţiunilor 
însemna universalizarea regimului parlamentar şi 
aparent triumful dreptului asupra forţei, instaurarea 
unei ordini juridice care elimina soluţiile violente. 
Autodeterminarea naţională însemna, de fapt, 
impunerea cu autoritate şi definitivă a realităţii 
statului-naţiune ca unitate de bază a sistemului 
internaţional. (va urma)

Cătălin TURLIUC
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Guénon şi criza lumii moderne
Bogdan Mihai MANDACHE: -Diagnosticul pus de 

René Guénon în Criza lumii moderne vi se pare încă 
valabil?   

Françoise BONARDEL: -Cuvîntul diagnostic nu este 
prea puternic atît timp cît în ochii lui Guénon este 
vorba despre o patologie, inerentă lumii moderne, şi 
cîtă vreme nu cere în această privinţă nici o terapie 
paliativă, nici o "acomodare" cum propunea în anii1930 
Max Scheler, ci pur şi simplu o reîntoarcere la 
Principiile metafizice atemporale ale Tradiţiei 
primordiale al cărei cel mai autentic deţinător ar fi 
hinduismul. Rigoarea analizei lui Guénon ţine de faptul 
că el nu recunoaşte nimic modernităţii, deci el nu 
cîntăreşte nici într-un moment bunele şi relele pentru a 
ajunge la un fel de compromis între cele două părţi. 
"Criză" şi "modernitate" nu sînt în ochii săi decît două 
faţete ale aceleeaşi orbiri, ale aceleeaşi falsificări a 
adevărului în mare parte imputabilă vîrstei sumbre 
(Kali-yuga) în care trăiesc Modernii, inconştienţi că 
participă la această ineluctabilă decadenţă cu care 
Nietzsche a rezonat pentru scurtă vreme, şi i-a dat 
numele de nihilism. Ar mai fi multe de spus asupra 
acestei logici care nu lasă finalmente nici o şansă de 
mîntuire, de transmutaţie a modernităţii. Este ceea ce îi 
reproşez personal lui Guénon - şi m-am explicat asupra 
acestui fapt într-un lung articol ("Guénon et les 
Modernes", în René Guénon l'Eveilleur, Connaissance des 
religions, 2002) - recunoscîndu-i pertinenţa şi 
actualitatea analizelor sale tematice în Le Regne de la 
quantité et les signes des temps (1945) mai mult, mi se 
pare, decît în La crise du monde moderne (1927).  

Este uluitor să vedem în ce măsură majoritatea 
criticilor modernităţii - mult mai  numeroşi decît s-ar 
putea crede la prima vedere! - sînt "guenonieni" fără să 
o ştie; cu această diferenţă, şi ea este importantă, că ei 
rămîn simpli diagnosticieni relativ neputincioşi acolo 
unde Guénon se vrea medic: remediul, el o ştie, să lase 
în grija Tradiţiei să şteargă de pe harta lumii această 
"anomalie" - cuvîntul îi aparţine -  care este 
modernitatea. În ceea ce mă priveşte aş propune să 
distingem două aspecte ale modernităţii, din care unul 
este de neocolit, în vreme ce celălalt poate fi foarte bine 
abandonat sau transmutat. Omul "modern" nu a ales 
epoca în care i-a fost dat să se nască şi să trăiască. El 
însuşi este produsul unei evoluţii fiziologice şi culturale 
care a modificat foarte lent psihologia sa şi l-a făcut 
intelectualiceşte, şi deci de asemenea în practică, din ce 
în ce mai performant. Cum să negi acest proces, şi să 
nu-i măsori consecinţele? Dar este un alt aspect al 
modernităţii, acesta este ideologic, care poate fi perfect 
pus în discuţie, cum unii au făcut-o deja 
desolidarizîndu-se de materialism şi de ceea ce este 
utopic în ideea unui Progres fără sfîrşit şi mai ales fără 
altă finalitate decît el însuşi. Prin aceasta au încetat să 
fie "moderni"?

Mi se pare de altfel dificil a afirma astăzi că Orientul 
indian rămîne purtătorul cel mai autentic al tradiţiei 
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faţă de Occident, vector al unei modernităţi 
devastatoare.  Indirect aceasta îi poate da dreptate lui 
Guénon, este adevărat, dar trebuie să constatăm 
fărîmiţarea Orientului "tradiţional" sub loviturile unei 
occidentalizări revoluţionînd modurile de viaţă şi de 
gîndire. Convertit la Islam, şi trăind în acord cu această 
tradiţie spirituală, Guénon nu a mai prezentat creşterea 
puterii unui islamism radical care riscă să facă din nou 
suspectă, dacă nu chiar detestabilă, orice referinţă la 
tradiţie.  Astfel, Guénon totdeauna a raţionat ca 
metafizician, nu ca filosof, ca sociolog şi cu atît mai 
puţin ca politolog. Ceea ce face relativa sa slăbiciune pe 
un plan face forţa sa pe un alt plan. Într-un anume sens, 
nu se scapă de Guénon.

-Interesul omului modern european pentru alte tradiţii 
are un fundament solid sau este un fenomen care ţine mai 
mult de modă?

-Acest interes ar fi fost suspectat de Guénon de a nu 
fi în adevăr decît o modă, decît un divertisment cultural 
printre altele, exceptînd cîţiva "intelectuali" - în sensul 
metafizic al termenului - conştienţi de a trebui să revină 
asupra originii principiale de la care a deviat 
modernitatea. De unde ar putea să le vină această 
nevoie dacă nu din descoperirea unei surse non-
occidentale presupuse încă intacte şi pure? Aceasta a 
fost de exemplu, în anii 1930-40, poziţia poetului René 
Daumal, discipol al lui Guénon şi indianist. 
Împrumutînd din budismul Marelui Vehicul 
(Mahâyâna) distincţia între relativ şi Ultim, aş spune că 
Guénon vorbeşte aproape totdeauna în numele 
Ultimului în vreme ce noi ceilalţi, occidentali şi 
postmoderni, ne situăm cea mai mare parte a timpului 
pe un plan relativ: social, cultural şi chiar religios dacă 
ne amintim că Guénon vedea în religii avatarurile deja 
degenerate ale Tradiţiei, una şi primordială. Totul este 
de a şti dacă această poziţionare ne privează pentru 
totdeauna de un acces la Ultim, sau îi pregăteşte 
realizarea.

De asemenea, este dificil de a aprecia dacă ceea ce, 
în interesul manifestat faţă de alte tradiţii, ţine de o 
motivaţie intelectuală şi spirituală autentică sau nu este 
decît un efect de modă, totul ca un "metisaj" al 
culturilor. Nu ar trebui să ne întrebăm mai întîi ce 
interesează, pe cine şi pentru ce motive? Căci în 
principal occidentalii sînt cei care se interesează de alte 
tradiţii atît din motive de curiozitate intelectuală care îi 
caracterizează, cît şi pentru a se disculpa că ar fi fost 
colonizatori. Cînd aţi văzut ca India, Pakistan, China să 
poarte culturii occidentale un interes pasionat, altul 
decît cel turistic sau comercial? Nu spun nici într-un caz 
că aici ar fi vorba de o inferioritate, ci de o trăsătură 
colectivă de caracter din care de altfel am face bine să 
ne inspirăm dacă nu vrem ca valorile europene să fie 
mai curînd sau mai tîrziu copleşite fie de un 
mercantilism devenit mondial, fie de fundamentalismul 
islamic. Dacă deschiderea către alţii, de orice origine şi 
de orice confesiune ar fi, caracterizează viaţa spirituală, 
să devenim mai curînd adevăraţi "spirituali" pentru ca 
interesul nostru să fie fondat pe altceva decît pe 
curiozitate sau cupiditate. În aşteptare, deschiderea 
necondiţionată către Altul riscă să antreneze o confuzie 
mai mare încă decît cea existentă, sau de a întări 
orgoliul identitar al fiecărei culturi, convinsă că 
finalmente este cea mai bună după ce s-a confruntat în 
mod superficial cu diversitatea modurilor de viaţă şi de 
gîndire.     

dimensiunea "spirituală" a existenţei
-Un dialog între tradiţiile spirituale şi postmodernitate 

este posibil?
- El pare angajat, în orice caz, chiar dacă nu se 

percep în prezent rezultatele concrete. Dialogul 
interreligios, de exemplu, rezultă atît din iniţiativa 
anumitor şefi religioşi, cît şi a responsabililor politici 
care încurajează tot ceea ce poate contribui la a menţine 
pacea socială. Este urgent, este adevărat, mai ales în 
Franţa unde puţin cîte puţin s-a instalat un 
comunitarism neliniştitor pentru instituţiile 
republicane. Dar pentru a dialoga încă trebuie folosit 
un limbaj comun, care rămîne de găsit. En nu vorbesc 
de diferite limbi (engleză, franceză, română, arabă...), ci 
de un idiom mai subtil permiţînd depăşirea barierelor 
culturale inerente oricărei comunicări colective. Mă 
îndoiesc totuşi că se va rezolva această dificultate 
trecînd la a descoperi acest idiom datorită masacrării 
limbilor existente, reduse la cel mai mic denominator 
comun: circa 200 de cuvinte de folosinţă curentă, şi pe 
cît posibil argotice, cu care comunică astăzi majoritatea 
adolescenţilor francezi! Şi poate, vai, europenii...

Să adăugăm că termenul însuşi de 
"postmodernitate" este înşelător prin aceea că evocă 
existenţa unei simple succesiuni în timp, fără referinţă 
la faptul că poate avea loc o mutaţie între naşterea 
modernităţii - să o situăm în linii mari în secolul al XVI-
lea - şi epoca care vine după ea şi care i-a succedat. În 
realitate, postmodernitatea nu face decît să vină după 
modernitate, şi să-i perpetueze ideologia progresistă şi 

tertium non datur
libertară. Ea îi culege anumite fructe, dar îi şi plăteşte 
anumite datorii şi îi asumă contradicţiile şi tăgăduielile, 
interogîndu-se asupra straniei situaţii în care se află: 
trebuie să succeadă moddernităţii cînd însăşi aceasta nu 
a încetat să propovăduiască ruptura cu trecutul, şi să nu 
fie definită decît prin acest "după", fără referinţă 
obligatorie la vreun anume viitor. Dialogul pare a priori 
dificil cu tradiţiile spirituale cîtă vreme ele asumă să se 
înscrie într-un timp deopotrivă istoric şi eshatologic. 
Nu putem să nu  recunoaştem riscul de a vedea 
integrismele religioase frînînd această mişcare de 
deschidere către o spiritualitate mai deschisă şi mai 
pacifică.

Mi se pare totuşi – şi aici este o impresie foarte 
personală – că însăşi ciudăţenia poziţiei postmoderne, a 
se vedea absurditatea sa, va sfîrşi prin a fisura 
certitudinile şi prin a face indispensabil dialogul. Prea 
multe semne atestă că postmodernitatea nu va putea 
prelungi la nesfîrşit starea sa nesigură – există 
totdeauna un după de după! – şi că va sfîrşi prin a-şi da 
o linie a orizontului, dacă acesta nu este un viitor, 
acceptînd să reînnoade legătura cu trecutul, de a reuni 
ceea ce a fost spart de modernitate. Să înţelegem bine că 
nu va fi o simplă reîntoarcere la ceea ce a fost, nici de o 
restaurare conservatoare, ci o inovaţie retroactivă, dacă 
pot spune astfel, permiţînd fiecărui om să se situeze 
într-un timp mai plin şi să ia din nou în considerare cele 
trei dimensiuni: trecut, prezent, viitor.

-În toate epocile, spiritualitatea nu a fost o temă pentru 
toţi oamenii, o preocupare îmbrăţişată de cercuri largi. 
Pentru că viaţa de astăzi are un ritm mai rapid oamenii aleg 
lucrurile care li se par mai simple?

- Totul depinde de ceea ce poate spune "pentru toţi 
oamenii". Dacă este vorba de a aminti o evidenţă, de a 
şti că nu toţi oamenii simt în acelaşi grad dimensiunea 
"spirituală" a existenţei, sau de ceea ce este finalitatea 
ultimă a spiritualităţii – salvarea, mîntuirea, eliberarea – 
atunci, în adevăr, ea nu este accesibilă tuturor şi se arată 
chiar foarte elitistă în sensul că puţini oameni sînt gata 
să facă eforturile, să consimtă la sacrificiile cerute de 
viaţa spirituală. Dar nu se spune la fel despre întreaga 
creaţie artistică?

Eu sînt mai puţin sigură, din contra, că 
spiritualitatea nu ar fi destinată tuturor oamenilor ca 
finalitatea lor interioară cea mai pură, cea mai 
adevărată, fie că ei ar fi conştienţi sau nu. Toţi oamenii, 
fără distincţie, sînt chemaţi să-l urmeze pe Isus; toţi 
oamenii au în ei "natura lui Buda", chiar dacă ei se 
dezinteresează de aceasta, o necinstesc, sau chiar nu 
ştiu nimic. Este adevărat că determinaţiile karmice, 
asupra cărora insistă atît de mult hinduismul şi 
budismul, apasă atît de greu asupra destinului spiritual 
al unui individ încît ele pot să-l facă să piardă din 
vedere această orientare înnăscută a fiinţei sale; 
adevărat de asemenea că doctrina creştină a 
predestinării şi a graţiei reduce atît de considerabil 
partea de libertate lăsată omului pentru a descoperi 
ceea ce este "spiritual" în el încît îl poate conduce la 
disperare, cum îi obiecta altădată Erasm lui Luther în 
cursul unei dezbateri celebre privitoare la dependenţă 
sau la liberul arbitru.

De asemenea nu am avea dreptate dacă am traduce 
această întrebare în termenii unei dezbateri democratice 
contemporane, ca şi cum fiecare cetăţean ar avea 
"drept" la spiritualitate şi că ar trebui abolite cu orice 
preţ privilegiile presupus ataşate acestei noţiuni elitiste, 
sau dimpotrivă să se interzică în mod categoric accesul, 
aşa cum a fost cazul sub regimurile comuniste. Mai bine 
ar trebui amintit că dimensiunea "spirituală" a 
existenţei este în cea mai mare parte a timpului plătită 
cu preţ mare: martiraj, excludere, neînţelegere. Cine 
este gata să plătească acest preţ astăzi, fie şi într-o 
manieră mai discretă şi mai moderată decît în trecut? 
Cine accede la această viaţă are din contra obligaţia, în 
adevăr cu desăvîrşire spirituală, de a nu fi nici arogant 
nici sectar, în orice situaţie discret, cu riscul de a trece 
un demodat. Zeii greci călătoreau incognito pentru a 
testa mai bine inima muritorilor, şi se spune că mulţi 
maeştri hinduşi, sau sufi, se ascund sub zdrenţele 
cerşetorilor.

Mă întreb deci dacă omul de astăzi alege cu 
adevărat "lucrurile simple" din cauza ritmului de viaţă 
rapid, cum este al său. Simple, da, cum sînt modurile de 
viaţă simplificate astăzi în raport cu cele de ieri, mai 
complicate, mai convenţionale şi reglementate. Noi 
trăim în epoca fast food, să nu uităm! Pentru restul, 
contemporanii noştri mi se pare că adeseori aderă la 
simplism şi au devenit duşmanii întregii complexităţi 
care ar veni să deranjeze obişnuinţele şi să pună în 
discuţie certitudinile lor. Simplicitatea, dimpotrivă, cea 
de care vorbesc marii "spirituali" – de la Plotin la 
Maister Eckhart şi chiar Heidegger – este o stare de o 
altă natură, la fel de rară şi de dificil de obţinut ca şi 
Piatra filosofală: "Simplicitatea este pecetea adevărului", 
spunea un alchmist din secolul al XVIII-lea, disimulat 
sub pseudonimul de Cosmopolit. (va urma)  
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philosophia perennis

Paracelsus (Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombast de Hohenheim) este una din figurile 

renascentiste complexe, 
trecînd cu mult dincolo de 
clişeele cu care generaţiile 
mai vechi erau învăţate în a 
privi exclusiv antagonic o 
Renaştere aurorală după un 
Ev Mediu întunecat. 
Lucrurile erau departe de a 
fi atît de simple, Evul Mediu 
lăsînd catedrale în piatră şi 
în spirit de care s-ar mîndri 
multe epoci, după cum, 
Renaşterea, are şi o 
componentă Antirenaştere 
în care regăsim elemente de 
alchimie, magie, hermetism 
care, într-o primă lectură, 

erau trecute sub tăcere. Paracelsus este una din acele 
figuri complexe care dau dimensiunea reală a 
Renaşterii. Cunoscut mai mult pentru lucrări de 
alchimie, una dintre ele, Ars Alchimica, publicată de 
Editura Herald, Paracelsus este şi autorul multor 
tratate de medicină; unul dintre acestea a văzut 
lumina tiparului tot la Editura Herald: Opus 
Paramirum, Principiile artei medicale; traducere, note 
şi îngrijire ediţie: Alexandru Anghel; cuvînt 
introductiv: Franz Hartmann; coll." Quinta essentia", 
2010, 176 p. Evident, într-o lume în care medicina 
foloseşte tot mai mult progresul tehnologic, nici un 
medic nu se va apropia de tratatele lui Paracelsus 
pentru a-şi trata bolnavii după indicaţiile 
renacentistului elveţian, dar citindu-le va înţelege 
preocupările înaintaşilor pentru a găsi explicaţiile 
unor boli, ca şi căile de vindecare. "Cititul nu te 
poate face medic. Medicina este o artă şi ea necesită 
practică. (...) Eu am intrat pe uşa Naturii: lumina ei şi 
nu lampa unei farmacii mi-a luminat calea", scria 
Paracelsus în căutările sale de a descoperi principiul 
vieţii, şi acesta era Archaeus, o esenţă spirituală 
atotprezentă şi invizibilă: "Omul invizibil este ascuns 
în omul vizibil şi are forma omului exterior atît timp 
cît rămîne în acesta". Multe din formulările lui 
Paracelsus sînt memorabile ele arătînd intenţia sa de 
a cunoaşte cauzele şi modurile de tratare, căci boala 
"nu-şi schimbă starea pentru a fi compatibilă cu 
cunoştinţele medicului, ci medicul trebuie să fie 
lămurit asupra cauzelor care provoacă boala", el 
insistînd pe relaţia medicului cu Natura, cea care 
provoacă dar şi vindecă bolile. La rîndul lor acestea 
sînt de mai multe feluri: boli provocate de influenţe 
astrale; boli provocate de impurităţi; boli provocate 
de starea anormală a funcţiilor fiziologice; boli care 
au la bază cauze psihologice (dorinţe, pasiuni, 
gînduri dezordonate şi vicii) şi o imaginaţie 
morbidă; boli care îşi au originea în cauze spirituale. 
Omul este supus unor tentaţii şi rareori rezistă, rupe 
echilibrul, şi atunci are loc "adulterul": trupul 
intangibil îl solicită peste măsură pe cel natural. De 
multă vreme umanitatea este într-o stare de 

Reverberaţii în timp 
Bogdan Mihai MANDACHE

"adulter", încălcîndu-şi mai toate promisiunile şi 
legămintele! 

Termenul de cabală continuă să exercite o 
fascinaţie deosebită, atît în rîndul celor care îi cunosc 
sensul profund, cît mai ales pentru cei care îi atribuie 
puteri miraculoase şi care aşteaptă uimitoare 
revelaţii. Şi aceasta în ciuda faptului că în ultimii ani 
au apărut traduceri ale unor lucrări temeinice în 
măsură să arate rolul şi importanţa cabalei, care este 
mai mult decît doctrina mistică a religiei evreieşti, 
mai mult decît o tradiţie esoterică, este Cuvîntul 
divin, este de obîrşie şi de natură divine. Mulţi se 
vor întreba "de ce cabala creştină?" Cabala creştină a 
apărut în Renaştere, într-o perioadă de redescoperire 
a neoplatonismului, şi începuturile i se datorează lui 
Pico dela Mirandola, fiind înţeleasă ca interpretare a 
temelor cabalei în contextul dogmelor creştine, sau 
ca interpretare a doctrinelor creştine pe baza 
metodelor cabalei. Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea 
au fost marcate de o vie influenţă a cabalei asupra 
filosofiei, teologiei şi ştiinţelor naturale, scrierile 
unor mari personalităţi (  Johannes Reuchlin, 
Cornelius Agrippa, Paracelsus, Robert Fludd, Jakob 
Böhme) conţinînd elemente 
ale interpretărilor cabalistice. 
Una din cărţile 
fundamentale în acest sens 
este Kabbala denudata a lui 
Christian Knorr von 
Rosenroth, apărută în 1677; 
partea a doua a tratatului a 
apărut cîţiva ani mai tîrziu 
(1684) şi cuprinde şi un tratat 
al lui  Franciscus Mercurius 
van Helmont, Adumbratio 
Kabbalae Christianae, carte 
recent tradusă în româna – 
Kabbala Creştină – la 
Editura Herald, colecţia 
"Quinta essentia", 2010, 160 
p., traducere şi îngrijire ediţie: George Scrima. Este 
vorba de un dialog între un cabalist şi un filosof 
creştin, cartea, ediţia originală, apărînd în contextul 
acţiunii de convertire a evreilor la creştinism; de 
altfel, în debutul dialogului cabalistul îi spune 
filosofului creştin că dincolo de deosebiri trebuie 
găsită metoda de a expune dogmele, aşa încît fiecare 
să înţeleagă doctrina celuilalt; cei doi discută despre 
stările universului, cauza primă, lumină şi infinit, 
arborele sefirotic, Tetragrammaton, fiinţele create, 
preexistenţa sufletelor, persoanele divinităţii, 
căderea sufletelor, restituirea sufletelor. Amplul 
dialog prilejuieşte celor doi incursiuni în doctrinele 
iudaică şi creştină, în Zohar şi în Vechiul şi Noul 
Testament, iar cititorilor, prin modalitatea dialogică, 
o apropiere de conţinutul celor două doctrine. Ernst 
Benz spunea că atît cabaliştii evrei care voiau să facă 
un pas spre creştinism, cît şi cabaliştii creştini 
ajungeau într-o zonă de conflict deschis cu 
doctrinele tradiţionale ale religiei lor. La nivel 
teoretic este posibil să existe o zonă de contact, nu de 
conflict, o zonă neutră în care cabala să fie 
recunoscută ca un domeniu al căutărilor filosofice, 
filologice şi teologice.   

cartes. Paris, De Bure, 1788. XXXIX + 27 f.h.
Quérard, I, p. 176.
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Actul I

Scena I

Patriarhia

Personajele: Patriarhul, Secretarul, Generalul Mura

Patriarhul (la fereastră): Doamne, enoriaşii şi-au 
pierdut încrederea în mine. Nu mai sunt decât o 
umbră de patriarh. Dacă sfârşitul acestei zile îmi va 
aduce vestea înfrângerii noastre, se va vedea prin 
mine, atât voi fi de străveziu. Şi ce vei face, Doamne, 
atunci cu mine? (Intră secretarul) E generalul Mura?

Secretarul: Nu. E directorul Ionescu. Doreşte... 
Patriarhul: Îndată. Ce face Mura? Ar trebui să fie 

aici cu veşti noi. (Pauză) La televizor se vorbeşte 
despre lupte armate?

Secretarul: Nu se vorbeşte decât despre asta, 
Sfinţia ta.

Patriarhul: Şi ce se spune?
Secretarul: Că treaba merge şnur. Ai noştri i-au 

înghesuit pe adversari în catacombe şi cimitir. Se dau 
lupte grele. 

Patriarhul: Ştiu, ştiu. Dar cine se bate, poate fi 
bătut. 

Secretarul: Sfinţia ta... 
Patriarhul: Du-te! (Secretarul iese.) De ce ai îngăduit 

una ca asta, Doamne? Vrăjmaşul mi-a înfipt un 
pumnal în spate. Nu ştiu, Doamne, ce planuri ai cu 
mine, dar nu uita că nu mai am treizeci de ani şi că nu 
am avut niciodată chemare spre moarte. E drept, am 
dărâmat câteva biserici, dar nu din vina mea. 
Anticristul m-a dus în ispită... 

În depărtare se aud strigăte: Victorie! Victorie!

Secretarul (intrând): Victorie! Victorie! Suntem 
victorioşi, Sfinţia ta! Iată-l pe generalul Mura! 

Generalul Mura (intrând): Victorie, Sfinţia ta. O 
bătălie model, o zi istorică: inamicul şi acoliţii lui sunt 
măcelăriţi, iar legiunile străine, puse pe fugă peste 
graniţă.

Patriarhul: Îţi mulţumesc, Doamne!... Şi 
Dictatorul?

Generalul Mura: E printre cei morţi.
Patriarhul: Îţi mulţumesc, Doamne! (Pauză) Dacă a 

murit, îl iert. (Către general) Pe tine te binecuvântez. 
Du-te şi răspândeşte vestea în ţară.

Generalul Mura (reluând poziţia regulamentară): Cu 
puţin timp înainte de răsăritul soarelui, am zărit pe 
ecranul radarului un escadron de elicoptere, venea de 

peste mare... 
Patriarhul (întrerupându-l): Nu, nu! Fără 

amănunte. Dar e o victorie, nu-i aşa? 
Generalul Mura: O victorie minunată, de-a 

dreptul elegantă!
Patriarhul: Du-te. Vreau să mă rog. (Generalul iese. 

Patriarhul începe să ţopăie.) Am învins! (Cu mâna pe 
inimă) Au! (Îngenunchează) Să ne rugăm.

Scena II

Partea dreaptă a scenei se luminează. Se văd clădiri şi 
strada. Mihai şi Gelu stau aplecaţi pe fereastră.

Personajele: Mihai, Gelu, Nicolae, Vasile.

Mihai: Nu e cu putinţă. Dumnezeu nu îngăduie 
aşa ceva. 

Gelu: Aşteaptă, or să înceapă din nou. Priveşte. 
Unu – doi – trei... 

Nicolae: Veştile nu sunt niciodată proaste pentru 
un popor ales de Dumnezeu.

Mihai: De mai bine de o oră ne uităm la trasoarele 
care semnalizează. Se repetă, din secundă în secundă, 
mereu aceleaşi. Uite! Unu – doi – trei! (Îi arată cerul.)

Gelu: Situaţia e disperată. Suntem încercuiţi, fără 
aliaţi şi fără hrană. Credeam că Dictatorul o să se lase 
păgubaş, că o să ridice în cele din urmă starea de 
asediu. Când colo, mercenarii lui luptă sub zidurile 
noastre şi nouă n-o să ne mai rămână decât să murim. 

Vasile (intră alergând): Dictatorul a fost înfrânt. 
Prim ministrul şi cabinetul său s-au întrunit în Palatul 
guvernamental. 

Gelu: La naiba! Caută mijlocul de a scăpa. 
Mihai: Mai credeţi, fraţilor? 
Toţi: Da, Mihai, da!
Mihai: Atunci să nu vă fie teamă. Înfrângerea 

Dictatorului e un semn bun. 
Gelu: Un semn?
Vasile: Un semn pe care-l trimite Cel de sus... 

Mihai, dă fuga la Guvern şi caută să afli ce a hotărât.
Scena III

Patriarhia

Personajele: Patriarhul, Ionescu, Secretarul.

Patriarhul (ridicându-se): Hei! (Secretarul intră.) 
Pofteşte-l pe Ionescu. (Intră Ionescu.) Ia loc, domnule. 
Eşti plin de noroi. De unde vii? 

Ionescu (sigur pe el, dar puţin înspăimântat): Am 
trecut prin foc şi gloanţe să vă împiedic să faceţi o 
nebunie. 

Patriarhul: O nebunie?
Ionescu: Sunteţi pe cale să comiteţi o mare 

greşeală.
Patriarhul: Despre ce vorbeşti?
Ionescu: Despre Capitală, oraşul Sfinţiei voastre. 

Dacă bătălia continuă, ne ruinăm, o să păşim pe 
cărămizi şi cadavre. La vârsta Sfinţiei voastre, ar 
trebui să ştiţi ce e de făcut. 

Patriarhul: Nu eu l-am provocat pe Dictator. 
Menirea mea pe pământ este deasupra disputelor 
politice.

Ionescu: De provocat nu l-aţi provocat. Dar acum 
de ce nu vreţi să vorbiţi mulţimii? 

Patriarhul: Toate la momentul lor. Dictatorul îmi 
datora supunere. Ştiu că era un liber-cugetător, 
Diavolul i-a şoptit să mă ignore şi a uitat de semenii 
lui. 

Ionescu: De ce nu l-aţi îndrumat pe calea cea bună?
Patriarhul: Vroia totul.
Ionescu: Bine, în privinţa Dictatorului, fie. Fără 

îndoială că el este agresorul, deghizat în omul cel mai 
bun. Dar oraşul Sfinţiei voastre, Capitala... 

Patriarhul: Capitala, nestemata mea, Capitala, 
dragostea mea, s-a răzvrătit chiar din ziua în care 
Dictatorul a întrecut orice măsură. 

Ionescu: E o vină grea, neînchipuit de grea. (Pauză) 
Dar cine-i va încuraja pe răzvrătiţi, dacă Sfinţia 
voastră păstreză tăcerea, iar cei ucişi sunt cei ce 
trebuie să vorbească?

Patriarhul: Menirea mea este să-i apăr pe preoţi, să 
nu se mai dărâme biserici. Să nu mai avem călugări 
fugari. 

Ionescu: Copilării! Nu s-ar fi refugiat, dacă-i 
sprijineaţi. Fuga e bună pentru cei ce nu au nimic de 
pierdut. 

Patriarhul: Şi tu ce vrei?

Ionescu: Să uităm. 
Patriarhul: Vai! 
Ionescu: De ce vai? 
Patriarhul: Mi-e dragă Capitala, mi-e dragă ţara. 
Ionescu: Şi atunci? 
Patriarhul: Nu eu conduc lupta armată. 
Ionescu: Dar un cuvânt de-al Sfinţiei voastre spus 

răspicat la televizor... 
Patriarhul: Militarul... 
Ionescu: Cine e acest Militarul? Fratele 

Dictatorului? 
Patriarhul: Da. Cel mai bun general din toată 

armata.
Ionescu: Şi ce face sub zidurile oraşului nostru? 
Patriarhul: La drept vorbind, nu prea ştiu ce face. 

N-am de unde să aflu, informaţiile mele sunt puţine şi 
contradictorii. Întâi a fost aliatul Dictatorului şi 
duşmanul meu, apoi aliatul meu şi duşmanul 
Dictatorului, acum... E o fire schimbătoare, ca să nu 
spun mai mult.

Ionescu: De ce vă alegeţi nişte aliaţi atât de 
dubioşi? 

Patriarhul: Aveam de ales? Dictatorul şi fratele lui 
mi-au întinat numele, mi-au limitat atribuţiile. Din 
fericire, am aflat că între ei s-au ivit neînţelegeri şi, în 
taină, i-am făgăduit Generalului tot sprijinul meu, 
dacă mi se alătură. 

Ionescu: Aşadar, a trecut de partea noastră. Şi pe 
urmă? 

Patriarhul: A fost însărcinat cu apărarea zonei din 
nordul Capitalei. S-a plictisit, se pare, şi în ultimele 
zile şi-a dus armata sub zidurile din Piaţa romană. A 
început să tragă, fără ca să ştie cineva, în direcţia 
Palatului guvernamental. 

Ionescu: Rugaţi-l... (Patriarhul zâmbeşte trist şi ridică 
din umeri.) Nu ascultă de nimeni?

Patriarhul: Unde ai mai auzit ca în timpul luptei 
un general să asculte de cineva?

Ionescu: Într-un cuvânt, suntem în mâinile lui.
Patriarhul: Da, asta e situaţia.

Scena IV

Clădirile şi strada se luminează.

Personajele: Mihai, Vasile, Pictorul, Ion, Nicolae, Gelu, 
Ionescu, Preotul

Mihai (intrând): Guvernul a hotărât să trimită soli 
în toate oraşele răsculate. 

Vasile: Poftim! Laşii!
Mihai: Singura noastră şansă este ca revoluţionarii 

să le pună condiţii de neacceptat. Altfel, nici măcar n-o 
să ne lase în viaţă. 

Pictorul: Poate o să cruţe monumentele de artă. 
Preotul: Mi-e teamă că n-o să cruţe nici chiar vieţile 

oamenilor. 
Nicolae: Dar de ce? De ce?
Ionescu: Este un individ de cea mai joasă speţă: o 

hidră, care a întinat idealurile viitorului. Nu-i place 
decât să facă rău. 

Vasile: E o jigodie, un nenorocit: îi place să facă 
rău, în numele binelui comun. Dacă o să vrea să 
distrugă Capitala, revoluţionarii vor lupta până la 
moarte. 

Nicolae: Dacă are de gând să facă oraşul una cu 
pământul, n-o să fie atât de prost s-o spună. 

Pictorul: Trebuie să oprim imediat asediul. Să ne 
rugăm. 

Ionescu: Mi-e teamă că e prea târziu. Măcelul a 
început. 

Gelu (către Vasile): Suntem, într-adevăr, pierduţi?
Vasile: Dumnezeu e cu noi, fraţilor: nu putem 

pierde! În noaptea asta ies din Capitală şi încerc să 
străbat centura de foc ca să ajung în Nord. În câteva 
zile, strâng zeci de mii de oameni înarmaţi.

Mihai: Dar cum o să putem noi rezista câteva zile? 
Gelu: Să chemăm ajutoare străine.
Vasile: Vrei să pui mâna pe putere. 
Gelu: Nu. Situaţia e prea nesigură. 
Mihai: Atunci?
Gelu: Trebuie să-i compromitem pe guvernanţi în 

aşa fel, încât să se teamă pentru capul lor. 
Toţi: Cum?
Gelu: Printr-o campanie mediatică.

Octombrie 2010

sertarul cu manuscrise

Fii ai luminii, treziţi-vă!

Dramă în trei acte

Molia roşie sau Călăul patetic

Ştefan AMARIŢEI

Patriarhul
Secretarul
Generalul Mura
Mihai
Gelu
Nicolae
Vasile
Ionescu
Pictorul
Ion
Preotul
Femeia
Înteleptul
Un cetatean
Emanatul
Alt cetatean
Primul ofiter
Al doilea ofiter
Infirmiera
Dictatorul
Amalie – amanta 
Dictatorului
Aghiotantul

Ofiterul
Un ofiter (ascuns)
Batrânul
Bolnavul de SIDA
Primul taran
Al doilea taran
O femeie
O batrâna
Maria
Ana
Prima femeie
A doua femeie
Tânara
Un om
Orbul
Alt om
Studentul
Un student
Prezicatoarea
Liderul rasculatilor
Oraseni, tarani, militari,
oameni înarmati,studenti

Personajele (în ordinea intrării în scenă):
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Obscurul poet Adrian Sehelbe devine brusc 
importantul romancier Adrian Oţoiu (1958), autor al 
unui unic şi, se pare, inhibant, chiar şi pentru autor, 
roman, Coaja lucrurilor sau Dansând cu Jupuita, 1996. 
Chiar dacă proza scurtă din cele două noi cărţi are o 
continuitate de substanţă şi de formulă epică. Pe 
acestea, autorul le numeşte, asemenea unui 
recenzent al său, „roman hipertextual de tip puzzle” 
(cf. interviul din Observator cultural, nr. 57, aprilie 
2001). În acelaşi interviu, el pledează, ca altădată 
autorii volumului Desant '83, pentru superioritatea 
prozei scurte, ca simptom autohton de sincronizare 
sau, mai exact, de „americanizare” a ei. Ori, dacă nu 
este inferioară romanului, ea n-ar coborî sub nivelul 
lui. Proza scurtă îl atrage pe Oţoiu prin dinamismul 
şi directeţea comunicării, a lizibilităţii şi lipsei de 
mister, a fraternizării neipocrite între autor şi cititor. 
Nu ştiu dacă pot prevedea în această pledoarie şi 
motivare a ei un abandon al romanului, specia cu 
care debutase. Deocamdată, putem spune că A. 
Oţoiu nu este unicul romancier care nu trece de 
primul lui roman, în care a zidit tot ce aflase la 
îndemână, parcă epuizându-şi, astfel, şi rezervele.  

Coaja lucrurilor sau Dansând cu Jupuita, 1996, 
apare după o îndelungă elaborare, în căutarea 
formei proteice, deliberat dezechilibrate, instabile. În 
această sinteză narativă de retorici actualizate, 
materia epică apare asumată, personal şi totodată 
ficţional, în chipuri multiplicate. Existenţa 
configurată aici ajunge (supra)reală, diurnă şi 
nocturnă, viscerală, senzitivă, reflexivă, vitală şi 
morbidă. Cu autoironie tipologică (actanţială), atras 
deopotrivă de pregnanţă şi anomizare,  autorul 
porneşte în căutarea personajelor din el însuşi. 
Romanul este emanat din mintea arhitectului Ştefan 
Gliga. Acesta se eliberează în acest fel de sistemul 
care l-a făcut prizonier. El gândeşte şi exprimă 
motivat, aparent în exces. Trăieşte într-un univers 
totalitar al ecorşării generale, populat de oameni-
cobai, ajunşi exponate ale unui experiment 
catastrofic şi demonic, în care arhetipul (sub)uman 
este Jupuitul bi- sau mai curând asexuat, prezentat 
ca material pentru studiul didactic. Oţoiu are curajul 
ieşirii din trendul autohtonismului conservator ori 
înnoitor cu moderaţie circumspectă sau sceptică. 
Coaja lucrurilor  este un roman în răspăr, violent, 
radical, nonconformist în proiectul executat 
magistral, ca la carte; o nouă carte. În această 
veritabilă operă deschisă lumii literare, există multă 
frenezie, un rar entuziasm al căutărilor 
experimentale. Iată, deci, unul dintre cele mai 
semnificative şi totodată substanţiale experimente 
ale romanului românesc. Marea sa luxurianţă 
retorică l-a apropiat, în era calculatorului, de J. 
Joyce, prin inovaţii în planul enunţării, ori prin 
imitaţia în construcţia timpului şi spaţiului în 
roman. Roman „totalitar”, deplin, pe palier 

problematic şi lingvistic, el pare o sinteză 
rabelaisiano-borgesiano-joyce-iană (referinţe livreşti 
mai mult sau mai puţin dezvăluite în carte), la 
modul românesc. Descoperim aici romanescul 
complex, eclectic-postmodern. El este motivat de era 
mondialistă, virtuală şi haotică. Aceasta este acum o 
eră a sincronizării dispensată de exigenţa 
lovinesciană a diferenţierii moderniste, căzută într-
un impas al obişnuinţei cu crizele. Romanul este 
postmodern prin intertextualism şi prin dezvoltarea, 
deja „clasicizată”, a unor semne grafice jucate 
semnificativ, oarecum şi în siajul uitatei şi sterilei 
poezii concrete. Are, de asemenea, incidenţe vădite 
cu textualismul virtual sau mediatic al lui Ion 
Manolescu. Discursul (ab)uzează de (auto-, inter-, 
intra-)referenţialitate. Oţoiu cunoaşte bine 
procedeele de hipertextualizare, ludicul, parodicul şi 
celelalte. Textul autarhic secretă (şi secretizează!) 
viaţa. Aici, limbajele tiranice apar motivate,  totuşi, 
de „sistemul” totalitarist. Represiunea reflexivă 
devine mai întâi lingvistică, semiologică, violenţa 
apare ca un mister al retoricului. Cu o vervă 
intelectualist-argotică rareori slăbită, A. Oţoiu este 
un magician (post)modern al cuvintelor şi sintaxei, 
care glisează între suprafaţă şi profunzime, realitate 
şi metafizică, material şi simbolic. Performanţa sa 
constă tot în exigenţa bahtiniană, a limbajului 
hibridizat, în căutarea unui idiom complex şi 
autonom. În (i)realitatea curentă, nu se mai disting 
cultura de natură, cunoaşterea de expresie, iniţierea 
de expresivitate. Retorica discursului performativ, 
proteic, aduce nuanţe originale de comic şi patetic. 
Coaja lucrurilor  este o originală parabolă 
antitotalitară, anatomia unui organism social 
funcţionând absurd, ca un cadavru creditat ca încă 
vital. Juisor problematizant, fascinat de un 
pragmatism estetic de sorginte americană, Oţoiu 
este un prozator reflexiv de o ingeniozitate şi o 
inteligenţă singulare. Articularea structurală a cărţii 
este rafinată, complexă, gândită şi pusă în discurs cu 
o exactitate şi o minuţiozitate conduse de „ingineria 
textuală” a unui Nedelciu. Citim în Coaja lucrurilor 
un roman concertistic, simfonic, ca să spun astfel, 
deconcertant, în eşafodajul episoadelor şi edificarea 
protagoniştilor. Naraţiunea apare strâns legată într-
un fel de infinitudine structurantă. Nimic epic 
(tipuri de discurs, conversia lor insolită) nu-i este 
necunoscut lui A. Oţoiu. Dimpotrivă, totul îi rămâne 
la îndemână. Dar nu pentru a fi direct folosit, ci 
mereu transformat şi personalizat.  

În proza scurtă (Chei fierbinţi pentru ferestre moi, 
1998,  Stângăcii şi enormităţi, 1999), densitatea 
autoreferenţială apare din concentrarea retoricii 
narative, dar şi din referenţialitatea realistă, 
fantastică şi absurdă a unui univers ficţional epurat 
de orice idealitate, decăzut în infrarealitate. Umbra 
lui I. L. Caragiale, tutelară în deceniul 9, prin 
enormul şi monstruosul devenite atotcotropitoare, 
însoţeşte aici figuri noi din perioada de tranziţie 
postcomunistă. Un nou autenticism este produs prin 
ceea ce scriitorul ficţional Gabriel Podină numeşte 
„un hiperrealism factual al transcrierii netrucate”.  

jurnal cu scriitori

Octombrie 2010

condurul cenusaresei

„Privind înapoi fără 
mânie” este cartea de proză 
semnată de Gheorghe 
Bălăceanu, carte  ce se 
ataşează cu mare precizie 
preceptului christic de a 
vedea mereu latura bună a 
trecutului nostru tumultos, 
sau nu, pe care oricum nu-l 
mai putem schimba. Este o 
subtilă radiografie a 
peripeţiilor dintr-o 
anumită perioadă pe care 
autorul şi, nu numai, a 

avut-o de străbătut, multe dintre ele tonicie, 
reconfortante, scrise din pespectiva  prozatorului 
dublat de sociologul cultural, de observatorul atent 
şi mai ales detaşat şi nu ultimă instanţă din 
perspectiva celui de care timpul  şi oamenii s-au 
lovit. Gheorghe Bălăceanu, cel care a publicat sub 
acest titlu, un interesant şi atractiv mănunchi de 
proze, dovedeşte un acut simţ al transformării 
banalului în artă cu mare graţie şi mult talent. 

După o scurtă şi subtilă raită prin lumea 
epigramei şi a umorului de bună calitate, prin lumea 
culorilor grele de sensuri, pe care mulţi „specialişti” 
o etichetează drept  artă naivă, dar cu multiple şi 
adânci sensuri în compoziţie, Gheorghe Bălăceanu 
îşi propune să facă o călătorie prin tunelul timpului, 
adică în adolescenţa sa, ce seamănă izbitor de mult  
cu a multora dintre noi, cei de o vârstă apropiată de 
a autorului. 

Lumea cu cele bune şi cu cele rele este 
radiografiată cu minuţiozitate, de prozatorul  care 
este dublat de pictor, surprinzând împliniri dar şi 
deziluzii, unele mărunte altele hiperbolizate de 
efuziunile adolescentine, semănând, de fapt, cu 
marile furtuni într-un pahar cu apă; o lume de la 
mijlocul secolului trecut şi mai ales de la sfârşitul 
mileniului trecut. Iată cât de tineri putem fi chiar 
dacă un mileniu ne desparte de  acei ani furioşi. 

 Este în această carte de proze scurte scrisă de 
Gheorghe Bălăceanu, „Privind înapoi fără mânie” 
aşa cum reiese chiar din titlu, o adevărată împăcare 
a autorului cu sine, o împăcare generatoare de 
lumini  şi umbre, o adevărată fugă în oglinda 
sufletului dar şi a memoriei, într-o oglindă în care  
autorul încearcă să-şi spele rănile  naivităţilor 
adolescentine şi să se înnobileze de candoarea acelor 
vremi frumoase pentru că era tânăr. 

Fiecare din cele 11 proze scurte, fie că se ocupă 
de începutul apostolatului în unul din satele 
moldave ca tânăr absolvent de liceu, unde are 
posibilitatea să intre în contact direct cu oamenii 
satului dar şi cu o parte din intelectualii care i-au 
fost un adevărat sprijin (  Profesor de ţară, 
Directorul,etc), fie că tratează întâmplări din mediul 

studenţesc (Zilierii, Ceasul deşteptător,etc.), fie că 
descrie unele situaţii din mediul orăşenesc, cu situţii 
limită sunt adevărate realizări în domeniul prozei 
scurte. 

Una dintre cele mai izbutite proze din acest 
volum al lui  Gheorghe Bălăceanu mi se pare a fi 
aceea  intitulată Dragoste la prima vedere,  o proză 
care redă comportamentul unei femei ajunsă într-o 
situaţie limită de viaţă şi modul cum personajul 
implicat în această proză găseşte o subtilă rezolvare 
ca în proverbul:  fuga e ruşinoasă dar e  sănătoasă că te 
scoate din belea. Despre modul cum se lucra în 
comunism şi mai ales cum nu se lucra, dar se profita 
de fiecare situaţie ivită,  Gheorghe Bălăceanu face o 
succintă radiografie în  „Zlierii” scoţând în prim 
plan unele racele ale sistemului  dar şi posibilitatea 
de a se „învârti” a unor şefi şi şefuleţi de tot soiul.

 Tarele de comportamnent ale unor parveniţi 
sunt scoase deasemenea în prim plan în unele dintre 
povestirile din această carte cu ascuţimea condeiului 

adesea plin de ironie şi de umor. 
„Povestirile lui Gheorghe Bălăceanu dospesc 

într-un ambalaj de bonomie din care lipsesc aproape 
cu desăvârşire încrâncenarea, ranchiuna, răutatea 
prost mascată. De aceea privindu-te pe dinăuntru 
după o lectură de acest gen, te simţi mult mai 
confortabil...” spune în amicala sa prefaţă, la această 
carte, poetul şi prozatorul Valentin Talpalaru. 
Degustătrorii de proză scurtă, prin Gheorghe 
Bălăceanu, au câştigat un prozator temeinic, un 
prozator aşezat, un prozator care ştie cum şi din ce 
făină se poate face pâine vieţii şi de la care se poate 
afla şi mai ales învăţa multe. Ochiul cald al  
memoriei acestui prozator este mereu atent la 
mutaţiile sociale, la tarele de comportament ale 
multora dintre noi, fiind un adevărat chirurg atunci 
când operează cu cuvintele şi un bun seismograf 
pentru fiecare oscilaţie a sufletului care este judecat 
fără mânie.

Emilian MARCU

Ochiul cald al memoriei

Experimentalistul Adrian Oţoiu
Marian Victor BUCIU
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literatură universală

8.
Nu, nu s-ar mişca, ar rămâne rezemată de tăblia  înaltă a 

patului, şi totuşi ar vrea să-i mulţumească că a intrat, atunci în 
cincizeci şi unu, pe poarta cea mare, că a intrat în casa fraţilor, 
a surorii şi a cumnatelor, casa unde locuia Maria Ema şi fiica 
cea mică pe care Walter o numea nepoţică, şi el, îmbrăcat în 
kaki, ars de soarele din Goa şi de călătorie, dinţi albi, păr 
ondulat, lung, curat pentru cineva care se bucura de seviciul 
militar, intrând pe poarta cea mare a casei tatălui. 

Soldatul devenise furier şi sosea acasă după ce făcuse Ruta 
Cabo şi cunoscuse jumătate de lume. Câinii îl asaltau. Familia 
era în aşteptare, într-o formă mult diferită de cea a câinilor. La 
capătul mesei stătea Maria Ema, căsătorită cu Custódio Dias, 
şi cu siguranţă ar fi şi fiica. Era un timp de mare aştepare 
pentru Franciso Dias, de mare forfotă rurală. Mâncau în 
grabă, şi nu era nevoie să te uiţi la bucuria câinilor  ca să-ţi dai 
seama că Walter Dias era în plus pentru afacerea de familie, 
concepută cu măsură, asemeni unui stat sever. Însuşi Walter 
Dias ar trebui să înţeleagă că făcea o greşeală întorcându-se. 
Pământul său nu mai era deja acesta. Păsările marine despre 
care vorbea nu erau recunoscute de către fraţii săi, concentraţi 
la muncile grele ale câmpului. Proprietăţile lui Francisco Dias 
îi transformaseră pe fii în nişte persoane rezervate, severe, 
tăcute, precum palmele mâinilor lor. Walter nici nu-şi 
deschisese încă valizele de alamă şi îşi dăduse seama să era în 
plus, că toţi doreau ca el să plece deja. Dar nu merita osteneala 
nici să-l grăbească, nici să se ia la cuţite, Walter va pleca de 
bună voie. I se citea pe chip. Şi imaginii acestui chip, mărindu-
se şi îndepărtând imaginea celorlalte chipuri, vroia ea să-i 
mulţumească şi nu putea. 

În cincizeci şi unu, Walter era încălţat şi îmbrăcat în kaki, 
mergând prin casa din Valmares ca un explorator de pădure, 
şi arătând echipamentul pe care comandantul lui RI-16 i-l 
dăduse cu trei ani în urmă pentru anumite servicii prestate. 
Farfuriile fraţilor fuseseră adunate şi, pe masă, Walter aşeză, 
în afara cizmelor, baticului, uniformei şi beretei, care îi 
aparţineau prin lege, o tunică şi o centură pe care trebuia să o 
dea jos pentru a arăta un revolver. Un revolver Smith pe care 
comandantul i-l dăduse pentru protecţie personală. Îl învârtea 
pe deget şi îl punea pe masă, râzând. Dar nimic din toate 
acestea nu ar fi avut importanţă dacă Walter, în loc să se 
adreseze surorii Adelina sau Alexandrinei, nu ar fi cerut 
cumnatei ca ea însăşi să pună echipamentul într-un loc foarte 
special al casei. „Într-un loc foarte, foarte special,  e bine?” – 
ceruse el Mariei Ema. Toţi fraţii se profilau în jurul mesei, 
severi ca într-o cină de-a lui Cristos, în care Cristos nu există, 
există doar trădătorul. – „Tăticule, vino încoce! Walter se 
compromite, în faţa tuturor, cu propria cumnată!” Se spunea 
în  filmul din cincizeci şi unu. 

Atunci fraţii, protejându-i pe Custodio, Maria Ema şi 
copilul, îl întrebară pe Walter dacă avea bani pentru a pleca 
din Valmares. Dacă nu ar avea, ar fi o problemă gravă. Dar 
inteligenţa fiilor lui Francisco Dias era ondulată în interiorul 
craniilor şi din când în când se exhiba în toată splendoarea şi 
densitatea sa. Raţionamentul lor era complex şi dens – „Dacă 
e nevoie de un efort pentru a rămâne în pace, trebuie să facem 
acest efort!” Un mare efort, trebuiau să facă acest efort!” Cu 
un enorm efort, fiecare Dias şi-ar smulge o mie de rei din 
economiile care se îngrămădeau în buzunarele pantalonilor de 
fermă, ceea ce înmulţit cu şapte ar da o sumă suficentă pentru 
a-l trimite pe fratele mai mic la capătul lumii. Fraţii Dias 
făceau socotelile în gând, dând la iveală doar un pic din 
inteligenţa lor. Da, erau înţeleşi între ei. 

Dar amintirea acestui act nu se sfârşea acolo – Walter îşi 
scosese mâna din buzunarul jachetei sale galbene, bătuse în 
buzunar, îl mângâiase, scosese un pachet de bacnote, 
numărându-le una câte una, între farfurii, făcuse un munte de 
bacnote în mijlocul mesei, spunând că nu avea  nevoie de 
banii lor, nici de potăile lor, că venea acasă doar pentru a 
aduce echipamentul, pentru că el, el însuşi, nu dorea decât să 
plece. El râdea, mereu râdea. Ce ştiau fraţii despre viaţă? În 
Australia, un camionagiu bun care se aventura pe drumurile 
de nisip şi cunoştea Land Rover-urile , ar face bani într-un an 

mai mult decât săpând o viaţă întreagă câmpurile strâmte din 
Valmares. Şi el nici nu avea nevoie să se aventureze în 
interior, el ştia cum să câştige chiar lângă ţărm. Dincolo de 
asta, călătorind, se cunoşteau alte specii de păsări – spusese el. 
– „Păsări?Tăticule! El spune că a câştigat acei bani pictând 
păsări!” – ţipase Adelina. „Cu păsările ai câştigat aceşti bani?” 
– întrebă unul dintre Dias , un oarecare dintre ei. Pentru că 
toţi râdeau, în jurul mesei. Râdeau ţărăneşte, râdeau cu 
lacrimi, cu feţele tinere şi fruste ale familiei Dias. Râdeau. E o 
zi de plină primăvară în Valmares, o imagine decupată din 
căldura unui timp sigur – el, la masă, teancul de bancnote, 
fraţii leşinaţi de râs, în jurul mesei. Pe ea se află obiectele care 
sunt parte din moştenirea materială a fiicei, încă intacte. Sub 
braţul stâng, Walter ţine încă înfăşurată mantaua sa de soldat, 
în acest timp din cincizeci şi unu. Adelina spuse , ţipând iar – 
„Tăticule!El nu s-a reformat, el duce o manta sub braţ!”

Apoi Walter umblă, merge prin casa mult prea mult 
populată. Este greu de inţeles  cum un furier desenator de 
păsări a făcut acei bani, fără să fie comerciant. Toţi 
suspectează că sinteza activităţilor lui Walter Dias se 
procesează într-o formă obscură, dar nimeni nu o poate 
demonstra. Ceea ce s-a spus mai târziu este că el folosea o 
manta pentru scopuri diferite, care nu aveau nimic de-a face 
cu desenele cu păsări. Şi de asta toţi râdeau. S-a  spus că 
mereu a folosit-o. S-a spus, în principal, că a folosit-o din plin, 
în Valmares, atunci când  High-Monarch nu l-a luat din  
Londra în Australia, şi de pe acest continent, atât de mare 
încât că îl făcea prizonier, a reluat ruta Atlanticului pe un alt 
vas. Dar înainte, s-a spus de asemenea, că într-o anumită 
după-amiază, Maria Ema şi-a îmbrăcat fiica într-un şorţuleţ cu 
broderie englezească. S-a spus că Walter vroia să o ia în şaretă 
pe fiica Mariei Ema, dar a fost împiedicat de familia Dias. S-a 
spus că un săpător  a dat alarma că Walter avea să o ia cu el, 
pitită  pe genunchiul său. S-a spus că fetiţa a fost smulsă de pe 
hulube de mâna lui Francisco Dias însuşi, chiar în timpul 
mersului. S-a explicat, cu elocvenţă, cum a fost copila smulsă 
de pe hulubele şaretei, în strigătele lui Francisco Dias – 
„Opreşte! Opreşte-te uşuraticule!” – tunând şi fulgerând. Dar 
despre asta nu-mi mai amintesc. De amintit, îmi voi aminti 
numai de momentul când m-a ridicat, în momentul 
fotografierii, când ambii ne-am alăturat capetele, şi cu 
excepţia vârstelor şi a proporţiilor, păream a fi la fel. 

Dar nu puteam să i-o spun. 

9.
De altfel, în acea noapte ploioasă, el a spus – „Nu ţipa, nu 

te mişca!” Şi pentru că ea rămânea lipită de tăblia patului, 
chiar dacă promisiunile lui ţâşneau ca un torent, şi el vroia ca 
ea să răspundă şi să spună că da, că accepta, şi ea nu spunea 
nimic, prizoniera mişcării buzelor lui Walter, unde el ridica în 
fiecare moment o ţigară fără să o aprindă, el o luă de mână şi 
o conduse afară din cameră până la psiché dezbinat. – „Nu-ţi 
fie frică, vino...” – spuse el. 

Oglinda era înaltă, fixată între două rânduri de 
sertare, o mobilă art-nouveau separată de dulap şi de pat. Era 
suspendată, între două volute perpendiculare, gândită astfel 
pentru a se reflecta în ea o lampă cu petrol. Era încă din anii 
treizeci şi ceva, congelată în stranietatea formei sale, tocmai 
pentru ca în acea noapte ploioasă Walter Dias şi ea să rămână 
acolo reflectaţi.  Dar era dificil să ilumineze două chipuri în 
acelaşi timp, căci flacăra fugea, era luată de o oarecare briză ce 
sufla printre ţigle. Atunci el îi spuse – „Ia uită-te aici”! Şi 
apropiindu-se de ea, căută ca amândoi să intre în perimetrul 
oglinzii. „Uite, uite!” – spunea el, ridicând vocea, noaptea 
devenind periculoasă, făcând-o să se simtă criminală pentru 
ceea ce riscau cu toţii. Dar ceea ce o surprindea e că că el 
discuta ca şi cum nu ştia că era vorba de un moment care se 
repeta.  – „O Doamne, cum semănăm!” – spunea Walter, 
rotind sticla lămpii, ignorând fotografia pe care i-o lăsase 
Maria Ema. Mai bine spus, era ca şi cum Walter ar fi uitat de 
tot ce îi lăsase, în afară de fotografiile posterioare, făcute cu 
Kodak-ul, lîngă agave, în care imaginile, micşorate, îi făceau 
pe cei fotografiaţi să semene cu nişte cuiburi de morţi, sau 
apăreau  nedefiniţi ca nişte muşuroaie de furnici, anterior 
acestor portrete, avusese unica, adevărata fotografie. Şi în acea 
noapte, el părea că nu-şi aminteşte. – „Ce tare semănăm!”- 
spunea iar.

Fotografia era de mărimea unei cărţi poştale, în sepia, şi în 
ea copila era agăţată de gâtul lui Walter, ambii sprijiniţi de 
braţele unui fotoliu, însă Maria Ema o ascundea ca  astfel încât 
nimeni să nu o poată găsi.  În casa din Valmares, ea îngropa 
fotografia ca numai din când în când să o facă să plutească 
printre vase şi falduri de rufărie albă, s-o facă să iasă din 
căptuşeala tablourilor cu picturi flamande atârnate aproape 
de tavan, suspendate cu sârme, înclinate către centrul 
salonului, către mijlocul mesei, gata să ne atace de sus în orice 
moment.În anii cincizeci, ea o ascundea în spatele acestor 
tablouri. Muta tabloul, muta locul tabloului. Şi în fiecare 
sâmbătă seara, se urca pe un scaun pe care-l punea pe o 
scăriţă, pentru a făcea să apară fotografia din spatele 
tablourilor oblice, arătându-i cum era agăţată de gâtului 
unchiului ei. – „ Unchiul Walter Dias!” – spunea Maria Ema. 
Şi copila împărtăşea acest secret, acele ascunzători în care 
puneau fotografia la adăpost de toată mulţimea din jurul lor. 

10.
Cu toate acestea, ceea ce conta în acea noapte nu era nici 

ascunzătoarea , nici disimularea Mariei Ema, ci existenţa unei 
fotografii în care soldatul Walter nu mai era îmbrăcat în 
soldat, ci într-o pânză de in, şi copila era lipită de el, în braţele 
sale, dirijaţi de aparatul aşezat pe un trepied ca o burtă a unei 
păsări cu picioare lungi, privind către un punct fix cu acceaşi 
ochii deschişi la culoare. Pentru acei care-i iubeau, aveau ochii 
de înger, dar pentru cei care le erau ostili, păreau să aibă ochii 
de pisică. Adelina Dias avea să scrie mai târziu că aveau o 
privire de panteră. Dar aceste transfigurări personale nu erau 
importante. Puţin importa familia animalică sau angelică din 
care făceau parte. Îngerilor le-ar fi fost mereu dor de noaptea 
în care au fost animale, şi bestiile trebuie că visează mereu la 
ziua fulgurantă în care vor fi vânat întreaga creaţie, în efigia 
lor de îngeri. Nu era soluţie pentru această dublă nostalgie. 
Ceea ce interesa, era că ambii aveau privirile într-un fel 
indefint unite în aceeaşi direcţie, şi de-a lungul anilor care au 
precedat vizita lui Walter, în acea noapte ploioasă, ea şi-a 
imaginat mereu cum corpul ei ar fi rămas aproape de corpul 
lui, cum faţa ei s-ar fi lipit de faţa lui, şi preţ de o clipă – oricât 
ar fi, cel puţin clipa unei fotografieri – ar fi fost învăluită de 
parfumul său de bărbat, şi ea l-ar fi contaminat cu răsuflarea 
acră de copil. Şi asta era de fapt ceea ce vroia să-i spună lui 
Walter Dias, în acea noapte condensată, în care ceva se repeta 
fundamental, în faţa oglinzii, dar nu avea cuvinte, nu avea 
timp, nu putea. El, cu lampa ridicată în faţa gabardinei 
umede, şi ea lângă el, băgată sub cuvertură, erau împreună. – 
„Te rog, uită-te la ce este în faţa noastră!” – spunea el, unind 
capetele în faţa oglinzii, şi apa scurgându-se de pe ţigle, 
căzând pe trotuar, făcând posibilă acea întâlnire. Repetându-şi 
ceea ce s-a întâmplat, cu doisprezeze ani în urmă, în ziua 
fortografierii. Da, ea ştia ceea ce se afla în faţa lor.

În fotografie aveau acelaşi păr încreţit şi capetele erau 
unite. Ea nu ştia cum au intrat la fotograful Matos, nici cum 
au ajuns în Faro, nici nu putea să reconstituie drumul pe unde 
trecuse şareta, nici linia de tren care traversa câmpul. Avea 
doar o  idee  despre Gară, cu şahul de pe perete, cu fagii săi 
înalţi, şi de fluierul trenului în momentul pornirii, trosnetele 
aburilor contra peisajului fierbinte. În rest, nu ştia cum au 
plecat, nici cum s-au întors, cum au scăpat de vigilenţa lui 
Francisco Dias şi de mulţimea fiilor lui. Presupunea că Maria 
Ema ar fi plecat şi ea, că ea i-ar fi acompaniat, şi cei trei ar fi 
fugit cu şareta, trecând pe un drum îngust, străjuit de grâu 
uscat.  Numai după aceea ar fi luat trenul. Dar nimic din toate 
acestea nu conta, în faţa oglinzii înghesuită în acea mobilă. 
Conta doar faptul, că pentru o zi, în cincizeci şi unu, fuseseră 
împreună toţi trei. Şi totuşi, nu către aparat priveau cei doi, ci 
către aceea care le servea drept companie – Maria Ema 
Baptista, aşezată lângă aparatul de fotografiat acoperit de o 
pânză neagră, în spatele căruia fotograful aştepta de la 
amândoi o faptă de vitejie care nu ar fi trecut de o imagine. 
Dar ea nu ştia dacă păstra amintirea clipei, dacă însăşi clipa 
era o invenţie creată plecând de la imagine. Ştia că păstrase 
pipăitul feţei lui Walter, în momentul în care el o ridica în 
braţe şi aparatul trăgea prima poză. Amândoi îmbrăţişaţi sub 
o rapidă splendoare, sub o amintire de bătaie la uşa unei 
eternităţi instantanee. Siguranţa faptului că, indiferent dacă 
seninătatea ar fi o furtună, vor fi uniţi. Şi asta dorea ea să 
spună, în acea noapte ploioasă în care parte din fotografie se 
repeta în oglindă, şi nu putea.

Totuşi, în această noapte, pentru ca Walter să-şi ridice 
ochii din pământ şi să umble în voie prin cameră ca pe un 
chei, pe un chei liber, trebuie spus faptul că asta a fost 
imaginea care a protejat-o, când a trebuit să înfrunte câinele 
înfuriat, poarta încuiată, enigma Matematicii, întunericul 
casei, intimitatea bărbatului, interpretarea Iliadei. Când cineva 
a chemat-o din cealaltă parte a nopţii, şi fără ca cineva să fie în 
aştepare, ea a răspuns chemării. Şi-a asumat acest risc,  a 
sfidat acest defileu deschis către pantele nimicului. A protejat-
o această imagine, fotografia lui Walter, arătată în grabă, între 
almanahuri şi castroane, înfăşurată într-o hârtie cenuşie, pusă 
pe fundul cutiilor şi în căptuşeala tablourilor. Apoi, mult mai 
târziu, îşi aducea aminte că a văzut-o între tacâmurile de 
argint, când Custodio Dias ştia deja că Walter Dias nu avea să 
se mai întoarcă. Americanii se avântau deja către Lună, ea ar 
avea deja douăzeci de ani, dormea dusă deja pe perne străine 
cum erau banchetele maşinilor sau nisipul dunelor. Sau cu 
alte cuvinte, se transformase deja în fiica legitimă a soldatului 
Walter. Dar asta s-a întâmplat mult timp după noaptea 
ploioasă. 

Lídia Jorge, O vale da Paixão (Valea Pasiunii), 
Publicações Dom Quixote, 1990, Lisboa, pp.26-36

Prezentare si traducere de Simona VERMEIRE
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Valea pasiunii

Lidia Jorge este una dintre cele mai valoroase prozatoare ale literaturii portugheze actuale. 
Romanele sale se afirmă prin diversitatea tematică, de la aspecte sociale contemporane ale 
portughezilor (Revoluţia Garoafelor din aprilie 1974) până la condiţia dilematică a femeii. Cultura 
şi tradiţia orală, limbajul grupurilor arhaice, miturile lor şi simbolurile sociale devin pretexte 
predilecte pentru reflecţia asupra identităţii culturale portugheze.

Fragmentul tradus prezentat mai jos este extras dintr-unul din cele mai premiate romane ale 
scriitoarei, O Vale da Paixão (Valea Pasiunii). Textul pune în contrast un punct de vedere feminin cu 
opresiunea regimului lui Salazar (fiica lui Walter/Walter). Aceste doua personaje funcţioneaza ca o 
prelungire nu numai biologică, dar şi psihologică, prin contestarea ordinii, regulilor si modelelor 
oferite de cei mai conservatori. Caracterul contestatar al lui Walter îl duce la izolarea faţă de familie, 
asa cum s-a întamplat şi cu fiica lui, vicitima sa care se va elibera de el numai prin moarte.Romanul 
este un text singular, centrat pe o figură feminină fara nume, pe care o cunoaştem doar ca ”fiică a 
lui Walter”. Admiraţia si pasiunea nelimitată pentru această figură paternă absentă atinge proporţii 
mitice, incestuoase chiar. O treime din carte insista obsedant asupra unei nopţi din 1963 in care a 
avut loc vizita clandestină a tatălui în camera fiicei. Deconstruind temporalitatea cronologica, Lidia 
Jorge reacţioneaza original contra vulgaritaţii, monotoniei si simetriei existenţei.

Personajele sunt învăluite într-o atmosferă de ireal, căci nu sunt decât reprezentări ale fiicei lui 
Walter. Insasi protagonista este ireala, avand in vedere ca existenta sa a fost negata imediat dupa 

consumarea actului sexual incestuos (Walter fuge, mama sa se casatoreste cu un alt barbat). “Familia animalica sau angelica” din 
care face parte ii devine astfel indiferenta, permitandu-si sa aiba fata de aceasta un comportament interzis, cum este cazul 
premeditarii intalnirii incestuoase sau al fapului de a dormi ani de-a randul peste un revolver incarcat. Dar ea nu este unica femeie 
din roman care are relatii ilicite........Chiar mama ei, atrasa de barbatul cu care ramasese gravida cu 15 ani in urma, cedeaza 
fascinatiei adulterului. Dimensiunea psihologica a romanului se bazeaza pe acutizarea senzatiilor: lectorul reuseste sa vada, sa 
auda, sa presimta toate miscarile, ca si cum ar face parte din scenariu. In “Valea Pasiunii” relatiile umane sunt analizate in 
profunzime, devin continutul exclusive al actiunii, asa cum insasi autoarea recunoaste: “Literatura exista pntru a vorbi de 
legaturile complexe pentru care nu exista cuvinte. Daca ar exista cuvinte, nu ar mai fi nevoie sa scriem carti, acestea servind doar 
pentru a pune in actiune complexitatea sentimentelor, a vocilor si a ezitarilor. Lumea relatiei umane este complexa si frumoasa. 
Merita sa fie contemplata”.



8 CRONICA

Printre figurile marcante care par a se fi 
subsumat întru totul sfaturilor din Eseul asupra 
criticii al lui Alexandre Pope, discutat pe larg în 
numărul anterior, se numără şi Samuel Johnson care 
continuă în plin secol al XVIII-lea tradiţia 
clasicismului prin subsumarea analizelor sale 
literare la ideea de raţiune, ordine şi finalitate 
morală.

În studiul său deosebit de interesant – Doctor 
Johnson: A Study in Eighteenth Century Humanism - 
Percy Hazen Houston face o paralelă între criticul 
englez şi Boileau, considerând că există numeroase 
similarităţi între doctrina şi caracterul celor doi 
bărbaţi care reprezintă, în viziunea autorului, 
punctele culminante ale criticii clasice din secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea. Astfel, se sugerează că 
amândoi posedau un spirit mai degrabă logic decât 
imaginativ, amândoi au predicat morala şi virtutea, 
amândoi şi-au bazat demersul critic pe virtuţile 
clasice esenţiale ale raţiunii şi bunului gust, 
amândurora le-a lipsit o perspectivă diacronică 
asupra literaturii – Boileau prin dispreţul pentru 
Renaşterea franceză şi membrii Pleiadei, iar Johnson 
prin ignorarea creaţiilor engleze de dinainte şi din 
timpul epocii lui Shakespeare. 

Spre deosebire de predecesorul său francez însă, 
Samuel Johnson nu şi-a coagulat principiile într-o 
artă poetică, ci şi le-a răspândit prin numeroasele 
studii literare dintre care cele mai importante rămân 
Viaţa poeţilor (1781) şi prefaţa scrisă la ediţia din 1765 
a operelor lui Shakespeare, pe care o vom analiza în 
continuare întrucât reprezintă cel mai deplin 
viziunea clasică a autorului, după cum sugera şi 
Paul Hazard – „Când îl abordează pe Shakespeare, 
ajunge la esenţa însăşi a clasicismului, la 
preocuparea pentru adevărul etern şi universal pe 
care acesta a vrut să-l capteze.” Pare oarecum 
paradoxal ca analiza operelor shakespeariene – 
respinse brutal de majoritatea clasicilor datorită 
ignorării regulilor (după cum se observa la Voltaire) 
– să evidenţieze tocmai trăsături ce ţin de această 
viziune artistică. Acest contrast este însă explicabil 
prin caracterul genial al marelui dramaturg care 
prin scrierile sale transcende orice limite, îmbinând 
totodată elemente variate, ce permit integrarea 
ulterioară în diverse dimensiuni estetice. În acest 
sens, fiecare epocă încearcă să-şi subsumeze geniile 
anterioare, transformându-i în predecesori spirituali 
– Johnson face din Shakespeare un clasic, romanticii 
de mai târziu îl vor considera al lor, modernii îl vor 
revendica şi ei. 

Însă dincolo de orice, o supunere totală la 
canoanele clasice nu era posibilă, astfel încât 
Johnson este nevoit să renunţe la anumite principii 
pentru a păstra admiraţia faţă de marele dramaturg 
şi să recunoască în mod inteligent genialitatea şi 
acolo unde aceasta nu s-a supus neapărat regulilor. 
Înlăturarea dogmatismului marchează, de fapt, o 
treaptă nouă a evoluţiei clasicismului, care capătă în 
secolul al XVIII-lea forme mai liberale. Pe de altă 
parte însă, acest tip de atitudine faţă de Shakespeare 
poate fi justificată şi de apartenenţa la spaţiul 
englez, ceea ce presupune o înţelegere „din interior” 
a operei acestuia, aşa cum au făcut-o şi Dryden sau 
Pope şi aşa cum nu a putut-o face un străin precum 
Voltaire.

Analizând prefaţa scrisă de Johnson se poate 
observa rodul unei minţi flexibile, care, deşi are încă 
o încredere nedisimulată în clasicism, nu şi-l asumă 
cu servilism, fiind capabil să atace convenţiile atunci 
când acestea i se par iraţionale. În acest sens, este 
ilustrativă afirmaţia lui Ion Zamfirescu: „Avem de-a 
face, nu cu un tradiţionalism îngheţat, dogmatic, ci 
cu unul viu, receptiv, de natură să reprezinte şi o 
frână, şi un îndemn critic înspre noi orizonturi şi 
agregări.” 

Această supleţe în gândire se observă încă din 
primele rânduri prin care se surprinde problematica 
abordării unui scriitor din perspectiva timpului. Pe 
de o parte, se accentuează ideea clasică potrivit 
căreia stabilitatea în timp a unei opere echivalează 
cu valoarea acesteia, trecerea anilor aducând 

totodată beneficiul unei obiectivări a receptării 
operei care poate fi privită în coordonatele ei reale şi 
nu prin prisma deformatoare a subiectivităţii 
contemporanilor. Pe de altă parte, se atrage totuşi 
atenţia că uneori factorul cronologic a fost asociat 
norocului în creşterea valorii unui text precum şi că 
judecata umană – chiar şi atunci când vizează o 
creştere gradată a certitudinii – nu este infailibilă, iar 
respingerea sau aprobarea unei opere poate 
constitui rezultatul unei prejudecăţi sau al unei 
mode. De aceea niciodată nu este un demers inutil 
cercetarea modului prin care o anumită capodoperă 
şi-a câştigat statutul. Aceasta reprezintă de fapt 
justificarea demersului propriu în analizarea operei 
lui Shakespeare. 

„Nimic nu poate să placă multora, şi să placă 
vreme îndelungată, în afară de zugrăvirea corectă a 
ceea ce este general. Moravurile particulare pot fi 
cunoscute câtorva, şi deci numai câţiva pot aprecia 
cât de fidel sunt copiate. Jocul capricios al fanteziei 
poate să încânte un timp prin acea noutate în 
căutarea căreia suntem mânaţi cu toţii de plictiseala 
obişnuită a vieţii, dar plăcerile miracolelor 
neaşteptate sunt epuizate curând, mintea 
neputându-se odihni decât dacă se sprijină pe 
stabilitatea adevărului”, afirma Johnson într-o 
manieră oarecum aforistică, scoţând în evidenţă 
coordonate clasice precum imitarea naturii, 
surprinderea esenţelor, care permit transcenderea 
particularului, precum şi corelarea părţilor sub 
semnul clarităţii şi al adevărului. Toate acestea 
reprezintă elemente care, în viziunea criticului, 
asigură dimensiunea atemporală a operei. În această 
ordine de idei, Shakespeare şi-a câştigat eternitatea 
deoarece este „un poet al naturii” care are 
capacitatea de a o surprinde în ceea ce are aceasta 
universal şi repetabil. Personajele sale sunt 
„adevăraţi descendenţi ai umanităţii obişnuite”, 
ridicându-se deasupra accidentului sau modelor 
trecătoare, opera sa, în genere, este o oglindă fidelă a 
realităţii. Considerarea acestei abilităţi de a construi 
doar în liniile esenţei drept principala calitate a 
geniului shakespearian care i-a conferit acestuia 
durabilitate în timp reprezintă, de fapt, acea 
încercare de a justifica prin apelul la criterii clasice 
admiraţia faţă de marele dramaturg. În acelaşi sens, 
Samuel Johnson accentuează dimensiunea 
axiomatică a versurilor lui Shakespeare precum şi 
armonizarea părţilor într-un tot comun, 
indestructibil. De asemenea, este mult apreciat 
caracterul verosimil al pieselor dat, mai ales, de 
concordanţa perfectă între modulaţiile limbajului şi 
contextele care le generează.

Cu toată fibra sa clasică însă, Johnson este 
îngăduitor cu transgresarea graniţelor în ceea ce 
priveşte dimensiunea comică şi cea tragică. 
Îmbinarea celor două elemente nu este respinsă, 
considerându-se că astfel actul dramatic produce 
mai multă plăcere receptorului, asigurându-se, în 
acest sens, şi o dublare a puterii educative.  

De asemenea, Johnson se situează pe poziţii 
contrare în ceea ce priveşte respectarea regulii celor 
trei unităţi, militând, din umbra exemplului lui 
Shakespeare, pentru o mai mare libertate a actului 
dramatic în această direcţie. Argumentarea sa este 
una polemică, pornind de la stabilirea motivaţiilor 
generale în adoptarea acestei reguli, motivaţii ce 
privesc respectarea verosimilului. Însă criticul 
sugerează că spectatorul nu se transpune niciodată 
complet în aşa fel încât să uite total circumstanţele în 
care se află, fiind conştient de la început până la 
sfârşit că actorii sunt doar actori, iar scena este doar 
o scenă: „imitaţiile produc suferinţă sau plăcere nu 
pentru că sunt confundate cu realitatea, ci deoarece 
trezesc realităţi în minte.” De observat subtilitatea 
formulărilor care totuşi nu ascund convingerile 
insurgente ale autorului, acesta fiind pe deplin 
conştient de îndrăzneala opiniilor sale pe care nu le-
a scris în mod dogmatic, ci deliberat, urmărind 
supunerea la o reexaminare a principiilor dramatice. 
Afirmaţia surprinde oarecum prin anticiparea 
revoluţiei teoretice pe care o va porni în această 
direcţie romantismul. Din acest punct de vedere, 
observaţiile asupra tragi-comediei şi a eliberării de 
îngrădirea regulilor ţin de o nouă dimensiune a 
criticii, o dimensiune modernă.

Însă Johnson nu se poate desprinde cu totul de 
matricea clasică. O dovedeşte atunci când îi impută 
lui Shakespeare faptul că scopul pieselor sale este 
mai mult de a plăcea decât de a instrui. A nu 

comentarii

Monica BOŢOIU

(continuare în pagina 20)
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concretiza o morală într-o manieră cât se poate de 
explicită, a nu integra mai clar personajele într-o 
categorie sau alta, a nu le finaliza destinul în 
conformitate cu faptele lor – prin răsplată sau 
pedeapsă – reprezintă marile defecte ale 
dramaturgului. Este o viziune tradiţională, desigur, 
care nu permite inexistenţa unei finalităţi 
moralizatoare, căci „un scriitor are mereu datoria de 
a face lumea mai bună.” 

Personalitate complexă aşadar, Samuel Johnson 
marchează prin dualitatea sa poate cel mai bine 
caracterul tranzitiv al secolului din care face parte, 
secol care se mai afla încă printr-o jumătate a fiinţei 
sale sub auspiciile puternice ale clasicismului, 
pentru ca cealaltă jumătate să se deschidă treptat, 
dar sigur către zodiile romantismului. În acest sens, 
în loc de concluzii, vom prelua aici afirmaţia lui Paul 
Hazard cu privire la criticul englez: „Să-i acordăm 
tipul de grandoare care se potriveşte unui 
conducător de citadelă asediată, care ştie să se apere 
şi care nu se va preda deloc. Să-i acordăm, în planul 
general, utilitatea pe care o au obstacolele, când îi 
obligă pe asediatori să-şi întărească şi mai mult 
forţele. Să-i acordăm, mai ales, meritul de a fi 
menţinut, în ceea ce-l priveşte, drepturile raţiunii 
eterne. El a afirmat ceea ce se va spune din nou 
întotdeauna: că pentru a scrie bine e nevoie de un 
vocabular precis, de o gramatică solidă, că nu 
trebuie să te supui marilor modele, ci să înţelegi ce a 
determinat această grandoare; că incoerenţa, 
confuzia, nu sunt condiţii necesare talentului; că 
stilul, spiritul şi sufletul vor o disciplină.”

Sintetizând, în urma prezentării celor trei nume 
mai importante din spaţiul britanic al perioadei 
avută în vedere – Dryden, Pope şi Johnson (primii 
doi prezentaţi în articolul anterior), se poate afirma 
că povestea clasicismului englez nu este una deloc 
simplă, implicând multiple nuanţări. Că nu a fost 
doar un import din cultura franceză o atestă scrierile 
lui Dryden, că nu a fost nici total independent de 
influenţele clasicismului dezvoltat sub patronajul lui 
Ludovic al XIV-lea o arată textele lui Pope sau 
Samuel Johnson. Este drept a sugera, astfel, că 
începuturile au fost, până la un punct, independente 
şi simultane cu manifestările din spaţiul francez, 
însă amploarea dezvoltării ulterioare se datorează în 
mare parte şi rolului jucat de traducerile făcute din 
scrierile clasicismului francez, mai ales Arta poetică a 
lui Boileau. Cu alte cuvinte, experienţele estetice ale 
englezilor au o dimensiune clasică – aceasta, de fapt, 
nu a contestat-o nimeni –, dar nu se subsumează 
aceleiaşi purităţi şi coagulări depline ca în Franţa şi 
nici au reuşit să genereze opere de măreţia celor 
franceze. Aceasta poate şi pentru că, aşa cum afirma 
Pope în Eseul asupra criticii: „...noi britanici bravi, 
dispreţuim legile străine”, spiritul englez – orgolios 
şi individualist – găsindu-şi o exprimare plenară 
abia în manifestările insurgente şi zbuciumate ale 
romantismului.

Coordonate clasice ale gândirii 
estetice britanice în secolul 
al XVIII-lea ( II )
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Pompei

Vulcanul stins subt plasma palatală
fixează manechin femeia sclavă:
o galapagos floare de agavă
când morse bat. Atomizata gală

se mută-n harpă şi letala lavă
îmbracă goliciunea glacială.
Bărbatul pi zăbavă nord-vest (ală)
o rupe de radar şi roaba/navă

încarcă dintre demolări rupestre
bizoni "watteau". Dar el şi ea pereche
în plăgi de magmă nu-s amprenta veche

ca turn şi crater? Masca pantomimă
redându-le lentilele terestre
văd cei dintâi reptila hyroşimă.

Manuscrisul 
de la
Înviere

Horia ZILIERU

accente

Daniel CORBU

Am găsit de cuviinţă că e bine să preluăm un 
titlu al lui Eminescu apărut în 1878 în ziarul 
„Timpul” şi să ne-ntrebăm (într-o oglindă 
vârstuind mai bine de-un secol), câţi români mai 
agreează azi această zisă uzitată secole de-a 
rândul între cei născuţi în spaţiul românesc. Câţi 
mai exprimă sincer această zisă acum, când 
sărăcia din România cea „bogată şi frumoasă” a 
alungat peste trei milioane de români să-şi 
câştige existenţa în lume, când 
postmodernismul a făcut din specificul naţional 
un concept vetust, când scena vieţii noastre 
politice, sociale, economice şi chiar culturale e 
ocupată şi agitată de o serie de personaje 
mediocre şi submediocre, dotate doar cu 
talentul de a duce în derizoriu tot ce ating. 
România a fost golită de conţinut, adică de 
valori, transformată doar într-o piaţă de 
desfacere pentru Occident. Am devenit, astfel, o 
formă fără de fond. Dacă ne întoarcem la 
articolul lui Eminescu, constatăm că nimic nu s-
a schimbat. Iată ce spunea poetul, scârbit, la 
1878: „Realitatea tragică a vieţii noastre de stat e 
nespusa mizerie a populaţiilor de jos, e 
stoarcerea lor prin nemăsuratele clase 
improductive, compuse mai cu seamă din 
străini, e uşurinţa şi lipsa de caracter în viaţa 
publică, e putreziciunea bizantină a puilor de 
fanarioţi care, sub masca interesului general, 
fură de sting, fie pe calea diurnelor şi lefilor 
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nemeritate, fie prin arendarea moşiilor statului, 
fie pe alte mii de căi. Comedia consistă însă în 
minciuna veşnică a constituţionalismului, în 
pretextarea diferitelor libertăţi publice, a 
civilizaţiei şi a altor mofturi pentru a acoperi 
unica tendinţă a acelei negre mulţimi de liberali 
care nu caută, nu visează decât puterea statului, 
pentru ca prin mijlocul ei să prade. O mulţime 
de oameni mari se mişcă pe această scenă 
bizară, pe care toate sunt cu putinţă, afară de un 
singur lucru: onestitatea.”

Ce s-a schimbat, întrebăm noi, după un secol 
şi ceva la noi? După cincizeci de ani de 
comunism, au apărut în vedere liberă 
hahalerele. Devenite milionari şi miliardari de 
euro (prin mijloace pe care le acoperă pe zi ce 
trece în mister), ele impun o atmosferă de 
şmechereală şi panglicarism, de retorică goală şi 
greţoasă comedie. Ei ne oferă în direct, pe sticla 
televizoarelor, prostia, impertinenţa, ignoranţa 
şi şarlatania omenească. Şi, desigur, aceste 
personaje de vodevil ale scenei noastre politice 
şi sociale (care ce-ar fi oare desprinse de averile 
lor ilicite?), trăiesc în perfectă duşmănie cu 
gramatica limbii române. Ce importanţă mai 
are, când postmodernismul înlocuieşte orice cu 
stricata engleză americană?

Nu cu mult înainte de a muri, înnegurat, 
angoasat peste măsură de aceşti „patrioţi”, 
prietenul meu Octavian Paler spunea, cu o 
tristeţe neagră, că asistăm la tembecalizarea 
României. Tristeţea asta poate fi aflată în fiecare 
român care iubeşte vatra şi poporul său. Cum 
nu şi-ar dori el, în locul acestor figuri ale 
derizoriului, un Kogălniceanu, un Brătianu, un 
Titulescu sau un Iorga? Cine mai poate pune pe 
tapet în România ideea de patriotism fără a fi 
considerat un biet arierat? Se pare că însăşi 
forma noastră de progres rămâne şi azi, o formă 
fără fond. Să fie oare un blestem?

Mândria  de a  fi  român 
sau 
neostenita cavalcadă 
a formelor fără fond

Câte vreo cuplă de vagon,
Manivele de frână,
Chiroane de cale şi bucăţi de şină,
Bune de bătut sapa,
Odată, chiar şi un tampon,
Aşa, de pus căldarea,
Arcuri oţelite şi piese turnate
Şi câte drăcii,
De pe la boghiuri,
Nu căra, 
Că bătătura îi devenise 
Un fel de magazie de triaj
(Vreo vită 
Sau coadă de animal, ceva,
N-aveai să-i zăreşti prin ogradă,
Că-i lipsea sporul la lighioi
- Când îşi luase şi el vacă a făta,
Na, să aibă lapte la plozi, 
Se gâdila la muls
Şi i se făceau ţâţele mici,
Ca de capră,
Sărea prin ogradă şi
Zvârlea cu copita
De-ajungea doniţa în drum.
Cel ce i-o vânduse,
Unul de departe,
Tocmai din Maxut,
La peste zece sate,
Pe semne ar fi vrut 
Să i se piardă urma belitei
Dacă tot i se luase mana,
Numai că, la o lună-două,
Îi răgea la poartă
Cu tot cu viţel.
A fost om de treabă,
Că i-a trimes vorbă lui Hâtu
Să vină şi s-o ia.
Până la urmă
O terminase tragic:
Scăpând la luţărnă,
S-a umflat
Şi-i pocni buftul,
Ca şi la alte două, după ea).

Lăut 
  
Tot la trei sâmbete,
Mara lui Neculăieş
îşi îmbăia fetele, 
tustrele,
în covata mare, de lemn,
după ce, 
mai înainte, turna 
două ceaune 
de apă fierbinte
şi, apoi, o potrivea,
cu rece - 
cel mult o căldare.

Vara era tare îndemânos:
trebuia doar să chitească
un loc însorit din ogradă
şi, cumva, nu tocmai
în bătaia privirilor
celor care trec pe drum
(or, asta era lucru greu,
că pe post de gard
erau numa` nişte bâldii
agăţate-n sârmă,
dară şi acelea,
tot la fel de dese,
ca dinţii de babă).

De bună seamă,
le spăla pe câteştrei
în aceeaşi apă.
Cea mică intra prima,
apoi cea mare,
iar, la urmă, mijlocia.
Pe toate le purta Mara
cu părul lung,
care bătea în gălbiu,
ca grâul din lan
la vremea secerii.
Se săpuneau una pe alta
(ce se mai gâdila Verginica!)
cu fărmături de sopon
făcut în casă,
din grăsimea porcului
tăiat la Crăciun
şi altele care nu se mâncau
de la răposatul râmător,
topite cu sodă caustică,
în care se strecura 
şi-o mână, două,
de stânjenel 
şi floare de salcâm,
ştii,
ca să miroase frumos.

La clătit,
era bună apa de ploaie,
strânsă în cazanul ruginit 
ce-şi făcea veacul
sub streşină,
dar şi cea din leşie,
făcută în oala smălţuită, verde,
iar la împletitul cozilor,
din când în când,
Mara înmuia în gaz de lampă
greblarul 
– ei, şi acesta 
era unul special (de lăut), 
din os,
făcut de ţiganii pieptănari, 
mai mult pătrat decât lunguieţ,
şi cu dinţi pe amândouă părţi:
una crestată rar,
iar pe cealaltă 
abia zăreai rosturile – 
şi descâlcitul 
devenea floare la ureche,
nu ca la altele.

***
Astăzi 
nu mai încălzeşte pe nimeni
paradirea, pe de-a-ntregul, 
a gardului, la Mara,
şi dărâmarea porţii:
până şi cea mică, 
dintre fete,
a devenit bunică.

Fierătanii

Hâtu Grăuroaicei era ceferist
Şi nu ieşea defel din tură
(Douăsprezece cu douăzecişipatru)
Cu mâna goală:
Aducea pe umeri,
Tocmai de la gară,

Ionel BOSTAN
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între cutezare şi amorţire
 
cum apare înăsprirea se şi închid mugurii desprinşi
există o concentrare târzie şi o foarte uşoară flacără
                                    care usucă întreaga rouă
se desfăşoară întregul mapamond împreună cu toată

suita de descântece
pe laturile lăuntrului   iar cele rămase între cutezare

 şi amorţire
sunt aşteptate ca într-un vis   când răscolirea poate 
amuţi
 
 
întregul murdar de sub oseminte
 
există subţierea primului introdus într-o 
descumpănire
o treime apoi scufundarea în apa care spală întregul
                                    murdar de sub oseminte
o îtârziere poate desfiinţa toată migala iar 
suprapunerea

îşi încearcă deplasarea
spre centrul unde arderea îşi păstrează mutaţiile
şi singura eroare bandajează surparea de a doua 
respingere
 
 
sortările înaintea risipirii
 
forma pe care o are răpunerea   separarea între 
reuşite

şi nereuşite
când se fac dungile negre sau sortările înaintea 
risipirii
 
este împotrivirea în apropierea aşteptării   există acel 
joc
prin care sunt trecute cercuri cu spaţii tot mai mari
iar după fiecare alcătuire lăuntrică 

 se opresc pe un singur şir
între ceea ce s-a scos şi ultima încărcătură cu cenuşă
 
 
deturnarea pe care o fac entuziaştii
 
există adâncimea cu mostele intacte   un reper auster

şi deturnarea
pe care o fac entuziaştii fără să-şi dea seama
 
există un corolar formă cu dimensiuni exagerate  

a pancrotaliei
iar derâderea are aceleaşi motive pentru care 
existenţa ei  
                                    rămâne evazivă
şi cantonarea prelungeşte ultima cutumă dintr-un 
şir situat
                                    înăuntrul identităţii
cu enumerarea şi cu superlativul dintr-o acomodare

în apropierea cumulului nupţial
 
 
străbaterea distanţelor
 
este picanterie o străbatere a distanţelor şi 
perspectiva unor

                                    cunoaşteri care se tot amână
 
un record al pătrunderii într-o disponibilitate care a 
fost
                                    frustrată
cu tarele şi cu greutatea de pe talerele încrucişate
 
există felul vertical şi înclinarea pe care o prezintă
                                    trecerea spre neţărmurire
o rapidă reflxie după înconjurul unei ocrotiri

iar prezenţa unei
intruziuni produce un efect care contrazice

lanţul dăunărilor
şi cronometrarea primelor avarii
 
 
umăr încărcat cu entuziasm
 
mi se reduc antrenamentele este o interdicţie

care pecetluieşte
întreaga înaintare şi există forma întunecată
                                    a unei descrieri amănunţite
o prelungire în acelaşi ton cu rezemarea într-o
acoperire care se înclină către vasele goale
 
este şi o mocnire între ce se vede cu ochiul liber
                                    iar pe cusătura
falsă   trec fostele izbânzi şi iertarea care are
un umăr încărcat de entuziasm
a doua şi a şaptea oară într-o poziţie strâmbă
                                    dacă nu indiferentă
cu retrocedarea la finele unei destrămări
 
 
pe unde-ar putea scăpa evacuarea
 
recuperarea închide uşile şi verifică toate
nişele   pe unde-ar scăpa evacuarea
 
este ocolul pe care-l fac cei care vor săpa
                                    lângă statuete
împreună cu etajările   iar fostele corintiene
mereu privesc la străzile înguste
şi-şi lipesc coapsele de pietrele fierbinţi după
procedurile cu abur şi apă caldă
este un şir nemişcat   zilele de la sfârşitul lunii iulie
şi forma unei dregătorii care întruna planează
cu sfârşitul   dintre
dungile de culoare închisă
 

 
desiş format din rădăcini
împletite cu degetele    
 
văd începutul locului şi merg în altă parte
un desiş format din rădăcini împletite cu degetele
 
aflu cum îndepărtarea îşi strânge genunchii

şi respiră prin strigătul unei parâme
 
este decupată starea de graţie   unii numai cât
măsoară şi calculează
de la intrare   starea precară sau revolta dintr-o
                                    încătuşare
iar după fiecare soartă   se aşază în faţă

semnul unei comparaţii
 
 
 

impuls care apare spontan
 
când se fac deodatele împărţirea e simplă
                                    o reîntoarcere aduce
şi mărturiile şi deosebirea între somn   când
răsturnarea apare pe margine
se apleacă după un scripete se despart în momente
suprapuse iar într-o pecetluire
sunt obturări cu forme banale
din timpul ioaniţilor şi se recuperează
printr-un impuls   care apare spontan
 
 
braţele unei şezători ramificate
 
clipesc de două ori şi privesc atent ramura
conturul ei seamănă
cu apropierea sau cu sprijinul într-o roasă

convexitate
 
este urmarea care s-a împrăştiat
o răscruce are printre ovaţiile deşarte
o ridicare deasupra umerilor iar dintr-o
simplă rostură pe marginea
tracasatei supoziţii atârnă braţele unei
                                    şezători ramificate
şi se fac dese enumerări care în final
                                    repetă falşii conduri
 
 
fatalitatea sau
mersul spre recuperare
 
forma coronariană
un deziderat are multe controverse   şi se duce
după cum se ridică braţul
unei fatalităţi sau mersul spre recuperare
 
este oblâncul dreapta cu lungimea
                        nemăsurată iar cuplarea are
trei dispozitive prin care este reglată prima
                                    dimensiune
şi se fac perdele după fiecare întâmplare

sau petrecere legată
de urmărirea spatelui cu care este împinsă
                                    ţesătura
 
 
intrarea în apoteoză
 
o prelungire cu intrarea în apoteoză
sunt gusturi care schimbă eşantioanele
o săgeată din lumină străbate paşii unei
                        reverii alteori este o
curmătură   între rotunduri se întinde un braţ
                        iar din octogoane
preling unghiuri cu medianele şterse

poesis

Octombrie 2010

Iancu GRAMA
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jurnal cu scriitori

Într-un timp în care 

vizibilitatea poetică este direct 

proporţională, în marea 

majoritate a cazurilor, cu 

declamarea vehementă, pe cât 

mai multe căi mediatice, a 

exasperărilor ori frustrărilor 

auctoriale, aşadar cultivarea 

elanurilor încrâncenate şi 

zgomotoase, Ştefan Amariţei 

face parte dintr-o altă familie poetică (fireşte, discretă şi 

mult mai puţin numeroasă), în care sunt incluşi 

versificatorii (neo)modernişti, vizionari, gnomici şi 

ezoterici, cultivatori ai obscurităţii şi ambiguităţii, ai 

figurilor de sunet şi de construcţie care să corporalizeze 

teme lirice dintre cele mai grave. Dragostea 

spiritualizată şi moartea, obsesia timpului tiranic şi a 

artei care să confere sens unei lumi a aparenţei, 

dimensiunea sacră a ontosului, logosul şi veşnicia sunt 

doar câteva dintre temele de recurenţă ale liricii acestui 

poet. Ştefan Amariţei refuză, fără nicio îndoială, 

derizoriul în profitul esenţialului: specificitatea 

imaginarului său provine, de altfel, tocmai din accesul 

constant la simbolistica şi retorica vârstei de aur a 

poeziei, cea care se hrănea din vocaţia demiurgică, 

intenţionând să refacă legătura directă, nemediată a 

omului cu divinul.

Din această perspectivă, volumul său de debut 

(Plaja, Editura „Cronica”, Iaşi, 1996) constituie un 

avertisment. E adevărat că, la o primă şi mai grăbită 

lectură, s-ar putea crede că opul conţine mai degrabă 

crochiuri predilect marine, re-compuse cu un penel 

senzorial şi deopotrivă metaforic, mânuit pe pânza 

textuală cu o uşurinţă ce nu împiedică defel cititorul să 

observe că marca acestei poezii este totuşi o euforie de 

esenţă reflexivă: „Nopţi la margine/ plutire de umbre 

înalte// Un cal cu coama în spaţiu/ cu aripi de înger 

albastru/ Spre coadă are petale/ Sau o elice/ Cineva 

deasupra/ latră la luna cea mare// Şi munţii se-nalţă/ 

cu vârfuri deschise/ Apa din lacuri izbeşte/ în maluri 

rotunde// În aer un iz tutelar/ Sub luna uitată de 

zodii/ meduze în câmpul/ cu flori” (Clar de lună). 

Câteva texte, însă, anunţă foarte clar faptul că pentru 

Ştefan Amariţei poezia nu este o simplă înşiruire de 

desene după natură (fie ele şi transfigurate în sensul 

înnobilării metaforice), ci o tentativă de a re-impregna 

realitatea cu simbolistica originară. De aici, utilizarea – 

deocamdată nu foarte frecventă – a marilor simboluri 

sau scheme mitologice: „Darurile se găsesc/ în 

cadouri// În spate armate cuceritoare/ minciuni 

sfruntate/ Iluzii rătăcite de la/ un om la altul// Calul 

troian nechează/ spre ceruri/ Oamenii ascultă 

chemarea// Departe zăngănitul de arme/ umple 

văzduhul de/ Pacea precară” (Calul troian).

Începând cu Pe malul Aheronului (Editura 

„Cronica”, Iaşi, 1999), accesul poeziei la mitologic 

devine pentru autor nu frecvent, ci chiar obligatoriu. 

Obsesia picturalităţii ca mijloc de desfăşurare a unor 

viziuni poetice din ce în ce mai complicate nu a 

dispărut; ca şi în volumul precedent, poetul invocă de 

altfel frecvent forme şi figuri proeminente ale artelor 

vizuale – textul de uvertură se numeşte Peşteri cu 

picturi rupestre, un poem e dedicat lui Paul Gauguin, 

altul relatează binefacerile unei Seri cu Dali ş.a. Culorile 

peisajelor sunt însă mai tari, aproape expresioniste, iar 

personajele trasate cu pasta densă a anxietăţii sunt din 

ce în ce mai ambigue, părând scindate între diafanul 

angelic şi demoniacul terifiant: „De un timp după 

miezul nopţii/ îmi cresc corniţe// Odată am fost in 

Sud/ am discutat probleme// Cineva mi-a spus 

Creştinismul/ e pe ducă/ l-am mângâiat pe umeri// 

Nu uita era miezul nopţii/ aveam corniţe…// 

Dimineaţa fac tumbe/ mă îmbrac în costum de prinţ// 

Şi cânt din nou despre/ Vestea cea <<bună>>” (După 

miezul nopţii). Viziunile acestor personaje ambivalente, 

descrise în texte precum Făptura umană, Oraşul nocturn, 

Îngerul pământului sau Rege din Uruk pe apele morţii  par 

a se reflecta direct în apele thanatice desprinse din 

mythosul pre- sau paleocreştin: „Vino, prietene, să 

plutim pe apele adânci,/ să părăsim această lume/ şi 

Urukul-cel-Împrejmuit de ziduri înalte,/ unde femei 

galeşe cu pletele negre te-aşteaptă!/ În marea cea 

neagră/ şi-a făcut cuib în adâncuri/ buruiana sălbatică 

ce-ţi dă nemurirea” etc.  Obsesia lirică majoră este însă 

geneza, şi în special geneza Fiinţei multidimensionale, 

provenită, ca fiinţa dintâi, din apele unui „Sine-iniţial” 

peste care se mişca Duhul şi având „scopul mărturisit 

[…] de a umple până la refuz Vidul/ creat de prezenţa 

indezirabilă a Neantului,/ prin multiplicarea şi 

perpetuarea/ nemărginită şi neîncetată a Sinelui”. 

În acest gen de texte, turaţia terminologiei prin care 

se vizează corporalizarea inefabilului ontologic este de 

bună seamă excesivă. Purificată semantic, expresia 

poetică nu pierde prea mult din amplitudinea viziunii 

în cartea următoare de versuri ale lui Ştefan Amariţei, 

intitulată simplu Psalmi (Editura Cronica, Iaşi, 2004). 

Doar că unghiul percepţiei care dictează aceste exerciţii 

psalmice suferă o mutaţie decisivă: tentativa dedublării 

malefice dispare cu totul, lăsând locul unei curate 

conştiinţe religioase. În întregime, cartea – aşezată sub 

emblema devizei Ordinului Iezuit, „ad maiorem Dei 

gloriam” – transcrie exclusiv întâlnirile cu alteritatea 

radicală care este Dumnezeu „Cel Prea Înalt şi 

puternic, Cel tare/ Creatorul şi Arhitectul 

universului!” Notaţiei aride, poetul îi preferă tot 

conotaţia, care traduce aici semantica reală a 

sentimentelor în hieroglifa, fireşte, misterioasă şi 

solemnă, a misterului de esenţă divină. E adevărat, 

desigur, că tematica impune o idea?ie, o tonalitate şi o 

topică, adică un teritoriu poetic în interiorul căruia este 

greu să mai decupezi o fâşie originală. Ştefan Amariţei 

apelează, de altfel, la o simbolistică u?or de recunoscut: 

Dumnezeu este văzut ca un „porumbel sau ca puiul de 

cerb, peste mun?i si peste văi”, păcătosul este ca „oaia 

cu lâna de aur, înfulecată pe nerăsu-/ flate de lupul 

ve?nic flămând”, glasul lui Dumnezeu este „clopotul ce 

răsună peste mun?i şi peste ape” etc. Construit, la fel, 

previzibil, pe o serie de antinomii comune unei 

asemenea literaturi – spirit/ materie, lumină/ 

întuneric, slavă/ urgie, protectori/ du?mani etc. – 

volumul re-face practic traseul, de multe ori torturat, al 

omului ce accede spre sacru. Sau, şi mai bine, al 

umanită?ii înse?i, adunând cu minu?ie şi descriind varii 

tipuri de reac?ii ori atitudini determinate de spinoasa 

căutare a lui Dumnezeu. Dintre care nu lipsesc, de 

pildă: umilin?a, ardoarea rugăciunii sau con?tiin?a 

nimicniciei şi a zădărniciei, dar nici îndoiala ori revolta, 

atitudini mai moderne, dar bine temperate, chiar 

anulate de credin?a nestrămutată în „Cel 

Atotputernic,/ Cel Prea Înalt, Cel ce şade în ceruri,/ 

Unicul mântuitor şi protector al Omenirii”. A?ezată sub 

semnul lui vanitas vanitatum..., cartea configurează 

a?adar portretul  unui om căruia „nimic din ce e 

omenesc nu-mi e străin”,  „ni ange, ni bête”, ci 

construit din propor?ii variabile din ambele; un om 

care î?i declară când superbia (motivată de asemănarea 

bine ştiută: „după chipul şi asemănarea Domnului”), 

când mizeria (determinată în principal de tenta?iile 

numeroase ale cărnii). De aici, în plan existenţial, 

drama şi con?tiin?a naturii trecătoare, iar în plan poetic, 

dorinţa de a produce stihuri care să definească fiin?a 

căutătoare de şi trăitoare în sacru: „Adu-Ţi aminte de 

omul Tău, căci sunt trecător pe Pământ ca o adiere”, 

„Da, omul este ca o umbră ce umblă în ne?tire şi se fră/ 

mântă în zadar, căci bucuria lui se poate preface/ într-o 

clipită în amare tânguieli” sau „carnea noastră miroase 

a putred din cauza/ nebuniei care ne-a cuprins (...) 

suntem coco?a?i şi hido?i, peste măsură de impulsivi” 

etc.

Ultimele două volume de versuri scrise de Ştefan 

Amariţei (Foamea de timp, Editura Cronica, 2006, 

respectiv Suspendat spre fructul prelung, Editura 

Cronica, 2009) trebuie văzute ca secvenţe 

complementare ale unei aventuri metafizice (pe)trecute 

într-un spaţiu poetic plin de în-semnele unei 

temporalităţi tiranice. Dialectica unei nostalgii mai 

vechi a autorului produce acum în special reprezentări 

articulate pe schema revelaţiei obscure, de cele mai 

multe ori escatologice. E un fel de a spune că 

palimpsestul poetic reface, trudit, aceeaşi obsesie 

fecundă: geneza alterată, convertită uneori pe loc în 

apocalipsă. Referentul este, şi aici, mai degrabă livresc 

decât biografic sau cotidian: textul prelucrează atât 

senzaţii proprii, cât şi resurse livreşti dintre cele mai 

diverse, de la Noul şi Vechiul Testament la cărţile 

marilor mistici (în special San Juan de la Cruz ori 

Tereza de Avila), de la Cugetările lui Pascal la 

Meditaţiile lui Marcus Aurelius, în fine, de la Elegiile 

Duineze ale lui Rilke la Elegiile, Nodurile şi semnele lui 

Nichita Stănescu. În special din imaginarul poetic al 

ultimului sunt preluate simboluri şi atitudini 

antologice: sfera şi piatra, litera şi osul, îngerul şi 

pasărea, teroarea şi jubilaţia zborului, retragerea 

orgolioasă în sine, conceptualizarea excesivă etc. etc. 

Suita următoare de versuri, bunăoară, este mult prea 

apăsat stănesciană pentru a înşela vigilenţa unui 

potenţial vânător de insule intertextuale: „Urc şi cobor 

ritmic/ mai repede decât în afara/ mea/ mai încet 

decât înăuntrul meu/ Propriul trup mă înţelege până la 

un punct/ şi mă urăşte mai departe/ dorinţa de a 

exista/ dorinţa de a nu fi/ Mă grăbesc către straturile 

ce mă înconjoară/ aura multicoloră îmbrăţişându-mă/ 

izbindu-mă/ mişcare adâncă/ scufundată/ ca o piatră 

în apa rece şi grea a străfundurilor/ Sângele meu alb şi 

roşu s-a retras în albiile sale/ într-o zonă absurdă/ 

Peste tot în mine  există o chemare a aşteptărilor/ lungi 

procesiuni întunecoase/ durerea ruperii în două a 

sunetelor/ a mirosurilor/ aidoma/ unirii solemne a 

flăcărilor/ Aprinderea lor ne îndepărtează/ înălţarea/ 

ne apropie – cum îmbrăţişarea bărbatului/ rupe-n 

două fecunda înlănţuire a femeii” (Unirea solemnă a 

flăcărilor).

 Din toate aceste resurse, însă, Ştefan Amariţei îşi 

fabrică un scenariu complicat despre sfârşitul lumii, 

inclusiv al lumii cărţilor. Dar secvenţele apocaliptice 

bine croite nu înseamnă neapărat că scriitorului îi place 

să exploreze la nesfârşit senzaţia neantificării. În fapt, 

aşezat în pragul epilogului istoriei colective, îşi întoarce 

privirea înspre zorii unui început de istorie individuală 

în care privilegiază însuşi actul fiinţării, conceput drept 

un ceremonial în trepte, la care au acces uneori doar 

increatul, precum oul dogmatic, şi creaturile iluminate 

ca păsările dresate. Ultimul pasaj din Suspendat spre 

fructul prelung („A fost ziua în care Lumina – Făptură/ 

cu aripi diafane/ a zburat/ spre Bing-Bangul 

înflăcărat/ descântat de surâsul/ eonilor din trunchiul 

cosmosului originar/ de unde/ ca prin ochean/ se 

vede: Începutul”) pecetluieşte ideea acestui început de 

lume proprie ale cărei feţe poliedrale oglindesc, mereu, 

fiinţa însetată de zbor. Metaforic vorbind, miza celor 

două cărţi nu este nici ea străină de setea de zbor poetic 

amplu şi mai cu seamă original. Până acum, tensiunea 

decolării şi începutul urcuşului sunt de bun augur…

Ştefan Amariţei: 
Poetul şi fascinaţia continuă 
a genezei

Emanuela ILIE

Octombrie 2010
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jurnal cu scriitori
acum, nu-i aşa?, cînd scriitorul mai spune:”Dar peste ani, 
cînd m-am dumirit că lumea aceasta este, într-adevăr, 
prozoasă şi prozastică, m-am hotărît să acostez lîngă un port 
străin şi să-mi scot tabla de table şi să joc zaruri. Cu mine 
însumi!”

A făcut bine, a continuat jocul şi a intrat în finală! S-a 
împlinit, are calităţile, din unghiu-mi de vedere, de a-l 
include în jilţul celor sacri! Volumul Noroc-Soroc de 
apă surdă, amîndouă titlurile fiind folosite pentru a 
dovedi arbitrarietatea semnului lingvistic, dar şi 
caracterul pertinent al fonemului (menţionate în Teoria 
ploii), a venit şi mi-a sprijinit intenţia de-a formula titlul 
Fascinaţia trecutului. 

De la ce premisă am pornit? Citez din volumul de 
“Amintiri”, semnat de Ioan Slavici în 1924:

“Eminescu şi-a dat cea mai mare parte din viaţă şi 
cea mai bună parte din sufletul lui ca să cunoască până 
în cele mai mici amănunte viaţa poporului român şi 
rostul neamului românesc în lumea aceasta, iar silinţele 
lui n-au rămas zadarnice.”

Spusele lui Slavici, de-acum 84 de ani, trebuie să ne 
intre adînc în năuntru, pentru ca toţi semenii “…să 
cunoască până în cele mai mici amănunte viaţa 
poporului român şi rostul neamului…”, aşadar, să nu 
uităm să protejăm şi să conservăm valorile spirituale. 

Simion Bodgănescu a cugetat în spirit şi a respectat 
îndemnul lui Slavici ! Se dezvăluie ca un ins introvertit, 
atent şi foarte influenţat în scrisul său de necazurile 
semenilor, de prea multele suferinţe şi nedreptăţi 
abătute asupra lor, despre umilinţele sociale sau 
personale ce i-au sensibilizat spiritul şi l-au îndemnat la 
revoltă, la atitudine în scris şi numai în scris. (oare nu ar 
fi potrivit, cînd personalităţi din domeniu au vorbit şi 
vorbesc, obiectiv, favorabil despre scriitorul prezent în 
mijlocul nostru, să-i fie răsplătită munca de creaţie nu 
doar în cuvinte laudative, ci musai premiat de Uniunea 
Scriitorilor, iniţial filiala Iaşi şi apoi la nivel 
naţional?!)

Citez din Justificarea sa, prefaţă la volumul de 
aforsime Praf la statuie, şi nu numai, ci la scriitura 
despre care vorbesc:

”…Din copilărie, de când ieşeam dimineaţa să mângâi 
lângă vie cai de iarbă imaginaţi din ovăzul sălbatic, de când 
mi se aducea ghindă brună din pădure şi credeam, cu toată 
naivitatea, că sunt ochi de urs, de când mi se povestea că 
schiţa ploilor trece dincolo de hotar şi se duce la capătul 
nebănuit al lumii în mare… Dar, neuitând de ele, m-am 
retras în odăile sinelui din adolescenţă şi m-am ferecat în 
reculegere ca să descopăr măcar o parte din miezul unei 
destrămate existenţe.(…) M-am ros, cu anii, şi m-am însoţit 
cu ideile din teama că mă voi pierde înainte de vreme şi că nu 
voi reuşi să las un semn cât de

obscur al trecerii noastre prin vămile suferinţei şi ale 
regretului. (…)Singurul corăbier al deşertului nu se mai 
poate întoarce, îngheaţă şi se face statuie. Departe-i vremea 
când, în pereţii casei, învăţam să desenez cai şi iepuri, 
deşerturi şi cămile!”

Multitudinea simbolurilor, dar mai cu seamă efectele 
naturale sau lucrurile cărora prin talent le imprimă 
viaţă, fiind trecute şi analizate din punctul de vedere al 
filosofului aplecat asupra grăunciorului de nisip cu 
puterea judecăţii divine, mi-au sprijinit sublim decizia. 

Privind omul şi traiul său cotidian, a pătruns adînc 
în psihicul personajelor, s-a substituit diferitelor 
caractere în complexitatea lor, cu măiestrie scoţînd în 
evidenţă mai ales pe cele negative, demonstrînd calităţi 
psihologice de introspecţie şi, cu siguranţă, de 
cunoaştere a terenului, de anii trăiţi în mijlocul lor, 
perioadă ce a marcat psihicul copilului cu inteligenţă 
nativă cu mult peste media celor de-o vîrstă. Suferinţa 
este preţul creaţiei, doar din ea se pot şlefui briliante 
veşnice, sinteza unora dintre chinurile suportate de alţii 
n-ar fi de ajuns, dacă prin introspecţie nu te implici şi în 
năuntrurile celor mulţi, în trăirea lor, şi, odată cernută 
pe hîrtie constatarea ta, să redea fidel pe cea a 
majorităţii. 

 Simion Bogdănescu a reuşit şi m-a impresionat! Am 
coborît cu uşurinţă în mijlocul povestirilor sale, pentru 
că în ansamblu, efectiv a redat viaţa sătenilor dintr-o 
anume zonă geografică, restrînsă, locaţia fiind baştina, 
şi, mai toate întîmplările, cronologic vorbind, 
derulîndu-se în deceniul ce-a urmat terminării celui de-
al doilea război. Doar ultimele lucrări, sunt cu mult 
încoace, suprapunîndu-se cu înaintarea în viaţă, poate 
cu anii studenţiei (Marginea sorţilor), cu anii petrecuţi în 
zona Harghitei (Ortodoxu'). 

Citind nuvelele din volumul prezent m-am simţit 
transpus în viaţa rustică a lui Slavici din Moara cu noroc 
şi concomitent urechile îmi păreau mîngîiate de 
voluptatea scrisului lui Sadoveanu, fără să fiu surprins 
cu cîtă uşurinţă a legat traiul personajelor, evoluţia 
fizicului şi încărcătura psihică a lor, cu eleganţa sau 
duritatea fenomenelor naturii înconjurătoare, armonia 
dintre personaje şi natură fiind permanentă, stare ce 
cooptează afectiv, dă impresia implicării directe, motiv 
pentru care citeşti rîndurile cu pasiune, să resorbi 

nectarul florilor ce plutesc pe o apă nu prea limpede, 
destul de agitată, însăşi viaţa tulbure şi plină de 
necazuri a ţăranului român. Un mic fragment din 
Marginea apelor, pictorialul cuprinzînd doar cîteva din 
constatările de mai sus, citez:

„Multă pădure am umblat la viaţa mea. Prin cîte 
dumbrăvi şi lunci, prin cîte branişti şi rediuri umbroase, 
întunecoase, fiecare ascunzînd în adîncurile lor fiare sălbatice, 
otrăvitoare ciuperci, schelete de vite mîncate de haite de lupi, 
poiene întregi rîmate de rîturile şi de sfîrlele lungi şi 
puternice de mistreţi, de parcă ar fi arat ca să însămînţeze 
singurătatea. M-am pierdut prin huceaguri şi tufişuri, am 
dormit noaptea cu băieţii de seama mea înarmaţi pentru 
apărare cu furci, topoare şi chiar puşti rămase de la părinţii 
noştri de pe vremea primului război mondial. Pînă la al doilea 
răzbel al lumii, la care…” sau fraza redată simplu, dar de-
o profunzime covîrşitoare, spiritului prin bogăţia 
ei:”Fulgera, tuna şi trăsnea şi cădeau pereţi întregi de apă 
verticală.” 

De altfel, se remarcă în toate nuvelele, redarea 
luxuriantă a semnificaţiilor apei, reflectînd permanent 
legătura, cordon ombilical continuu funcţionabil, dîndu-
i multiple forme de existenţă, precum: ploaie, burniţă, 
zăpadă, rouă, apa din fîntînă, puţuri şi alte izvoare în 
păduri, şuvoaie, torente, pîraie, rîuri, ştioalne, bălţi, 
heleşteie, iazuri, lacuri, forme ale lichidului ce face parte 
din componenta vitală a tot ce mişcă pe faţa pămîntului. 

Revin la pionul central al volumului, ţăranul român. 
Aminteam mai sus despre cunoaşterea terenului, de anii 
trăiţi în mijlocul lor, nu mulţi, dar destui pentru a 
imprima în memorie neştergerea fidelă a constatărilor, 
de le-aş spune, traumele copilăriei poate nu ar fi corect, 
dar interpretate din alt unghi, al interiorizării 
adolescentine ce avid cumula observaţiile din jur, 
pentru ca peste ani să intervină refularea în scris, 
răsturnarea din coşul memoriei a bogăţiilor spirituale. 
Pentru că prozatorul este dezinvolt în mediul simplu al 
personajelor fără sofisticări comportamentale, în viaţa 
de zi cu zi a ţăranului român. Redă cu virulentă 
convingere lumea plină de suferinţă şi de lipsuri, plină 
de patimi şi de orgolii, de umilinţă şi de inevitabila 
fatalitate. Personajele dispar cu brutalitate în finalul 
povestirii. „Nu-şi doreşte ca binele să triumfe, ca-n 
literatura pe care ne-o băgau pe gît comuniştii…, pune preţ 
pe propria realitate, pe care ştie să o modeleze ca să devină 
artă. El nu caută senzaţionalul, pentru că acesta există în 
viaţa de zi cu zi a banalului, a neînsemnatului, adică în viaţa 
de zi cu zi a personajului, a sa şi a noastră.”, menţiona 
Valeriu Stancu în prefaţa Măştile spectaculosului 
cotidian ! 

Pentru ca excepţia să întărească regula, prozatorul 
utilizează alt mod în ultima schiţă Marginea sorţilor, 
unde dialogul dintre doi studenţi este elevat, 
vocabularul este al intelectualilor, demonstrînd certe 
calităţi psihologice, arma introspecţiei, repet, fiindu-i 
cunoscută, demonstrînd potenţiale salturi evolutive pe 
scara inteligenţei.

Acord calificativul de excelenţă, chiar dacă am 
întîlnit în nuvela Cizmele conflictul, cronologic spus, 
dintre termenii miliţie-poliţie, sediul poliţiei, maşina -
duba permanentă la sediul miliţiei( astăzi Loganul 
poliţiei rurale), pentru că transpunerea este în deceniul 
după război cînd, citez: „trecea Niţă, poştaşul, cu docarul 
purtat de o mîrţoagă răpănoasă..” sau vorbele lui Blejeru 
confirmă: „Patruzecile mamii-lor de pîrliţi! Cu ăştia intrăm 
noi în URSS..” şi mai departe, spre norocul personajului: 
”Se urcă la volan, cu păgubitul în dreapta, (…)porni motorul 
la cheie şi demară în viteză pe prundişul şoselei…” 
Discutînd cu autorul, mi-a răspuns sec, inhibitor: „n-are 
importanţă, acum e la fel ca şi atunci!” Corect, are dreptate!

 Scurgerea armonioasă a scrisului, iniţial scurte 
decoruri din natură pentru integrare în locaţie, apoi 
acţiunea, fără a bănui cînd va trage oblonul încheierii, a 
finalurilor sumbre, multitudinea expresiilor populare şi 
a simbolurilor din lumea vie şi nevie, în care toate 
mişună fermecător şi redau viaţa exemplar, fascinînd 
spiritul, sunt cîteva constatări ce m-au transpus în 
realitatea crudă a neamului. Două fragmente, 
semnificative pentru decizia concluzionată:

„Erau în ea pe firişorul pîrîiaşului, sălcii groase şi 
noduroase ca nişte baborniţe, cu pletele crengilor aplecate 
pînă la oglinda apei. În trunchiurile îmbătrînite, crăpate şi 
răsucite îşi scobiseră găuri păsările şi cuibăriseră. Aproape în 
fiecare gaură-cuib se ascundeau ouţe pistruiate sau puişori cu 
caşul la plisc, golaşi, care, dacă nu erau apăraţi din aproape, 
deveneau un deliciu al reptilelor ce se lungeau la soare ca 
nişte bice metalice pe crăci şi pe trunchiuri..” şi următorul: „ 
Mergeam pe-o cărăruie înăbuşită de ierburi şi flori, de rugi de 
mure şi de căişori de ovăz sălbatic. Voiam să ajung la locul 
ştiut, să intru în pîrîiaş, iar pe sub maluri cu apa liniştită să 
caut să prind nişte peştişori-zvîrluge, lin şi costruşi. Ici-acolo 
lumina amiezii se arăta întretăiată de frunzele lanciolate ale 
pletelor de sălcii. Era împărăţia noastră, a băieţandrilor, 
singurătatea noastră pentru totdeauna.”

 De parcă ar povesti Creangă, Slavici, Sadoveanu! E 
fascinaţia trecutului!

Pentru a susţine 
semnificaţia titlului doresc 
să reiau consemnări despre 
scrisul lui Simon 
Bogdănescu. După 
poemele din volumul 
Oracol scufundat(Cronica 
2003) menţionam în eseul 
Fervoarea de-a ataca 
sublimul, calitatea 
poetului exprimată fără 
nici o reţinere, pentru că el 
ţinea cu tot dinadinsul să 
ne cucerească inimile 
printr-un anume fel, 
pentru mulţi enigmatic! Îşi 

ascundea intenţiile printr-o schimbare, discret 
sesizabilă, a ordinii lucrurilor şi a cuvintelor din 
univers! Dacă iniţial dorea să ne îngenuncheze fizic, în 
final reuşea să ne înalţe întru spirit! Dacă Arghezi s-a 
remarcat prin ingeniozitatea de-a potrivi cuvintele, prin 
eleganţa şi exactitatea aranjării lor în stihuri superbe, 
cîştigîndu-şi locul într-o lume sacralizată, Bodgănescu 
dovedeşte aceeaşi disponibilitate creatoare, numai că a 
materializat-o altfel, întorcînd cronologia firească a 
lucrurilor şi a cuvintelor! Dar sunt convins, urmărindu-i 
firul armoniei sufleteşti, că ajungem tot la adevărul 
vieţii prin felul inedit al nepotrivirii cuvintelor! Motiv să 
cred că şi scriitura sa va ocupa un loc lîngă cei sacri ai 
poeziei!

Sesizam întreaga preocupare de a sublima 
complexitatea vieţii care ne macină şi ne distruge până 
la urmă. În gândirea lui predomină sentimentul de 
regret, acutizat de inutilitatea trecerii noastre prin timp 
şi, obstinant, senzaţia de singurătate ca marcă 
inconfundabilă a evoluţiei făpturilor prin viaţă! Citez 
din poezia, Cu tine, Giovanni Drogo: “Atâta singurătate, 
încât,/ dincolo de ochean,/ încremeneşte Uşa!” În cazul său, 
solitudinea îi stimulează actul de creaţie, stare complice, 
benefică spiritului.

De o simbolistică diversificată şi gravă, evidenţiam 
bestiarul poetic, reluat cu aceeaşi perseverenţă şi în 
prozele prezente.  Obsedant ne întîmpină în lucrări cu 
inteligenta reptilă-şarpele prin mărăcinişuri sau prin 
colbul drumului de ţară, mioare, cai, plăvani şi alte 
bovine, cocoşul şi alte felurite păsări, hiena singurătăţii, 
vulpea şi lupul, şi exemplele pot continua. Incantaţia 
spirituală o trăiam după fiecare poem, prin remarcabilul 
conţinut şi prin noutatea estetică a versificaţiei. Are 
dreptate în Cu tine, Giovanni Drogo, capodoperă a 
sintaxei lirice actuale. Ca şi personajul literar din 
romanul “Deşertul tătarilor” al lui Dino Buzzati, ajunge 
la marginea singurătăţii să aştepte până la urmă o faptă 
inutilă. Este munca de Sisif a creatorului, este migala 
sacră a şlefuitorului de nestemate spirituale accesibile 
doar unora, cu intenţia de a atinge sublimul! Amintesc 
versurile ultimului poem din remarcabilul volum: 
“Pentru ce-am îndrăznit, Giovanni Drogo,/ cazarma de 
gânduri şi de tinichele pentru surdo-muţi?” Fixa punctul pe 
i la colierul cu diamante! Nu scoase din pământ să 
aducă nenorociri, ci nestemate stoarse din năuntrul 
fiinţei, să fericească aproapele! Aproape ca şi sacrul 
pescar înaintea erei noastre!

Au trecut doar trei ani şi Simion Bogdănescu nu 
trăda poezia, ci sălta pe trepte ale complexităţii 
creatoare, trecea cu brio prin furcile caudine ale 
aforismelor, aducînd cititorilor sensibili volumul Praf la 
statuie, despre care criticul Theodor Codreanu 
menţiona în eseul Nisipul Fiinţei: ”Are vocaţia 
concentrării expresiei în imagini esenţializante.... Aforismul i 
se potriveşte ca o mănuşă, fiindcă îi permite sinteza dintre 
cugetător şi poet…” Întrutotul de acord cu respectabilul 
critic.

Într-o împrejurare plăcută, botezul pruncului de 
spirit, spuneam că, pentru a scrie aforisme trebuie să 
atingi o maturitate a intelectului, o treaptă superioară a 
înţelepciunii, cronologic spus, de bătrân înţelept. Or 
scriitorul Simion Bogdănescu abia trecuse de  jumătatea 
unui veac. 

După alţi trei ani autorul intra vertiginos pe făgaşul 
prozei scurte cu volumul Zar bizar (Ed.Cronica 2006) şi 
actualul, Soroc de apă surdă editat tot la Cronica 2008, 
demostrînd deplina maturitate artistică. Deşi, în 
cuvîntul său la Zar bizar, A treisprezecea Zodie, 
destăinuia :”La vreo trei luştri de la această intenţie fără 
pretenţie, într-o „fereastră dublă” în cancelaria Liceului de 
matematică-fizică

din Odorheiul Secuiesc, aflîndu-mă singur, am scris, 
dintr-o suflare, schiţa „Învăţătorul”. Am lăsat-o fără voia 
mea printre manuscrise, aruncată la bagaje uitate. O 
încercare şi..atît!”(mă îndoiesc, remarcaţi uşurinţa de-a 
scrie proză în urmă cu două decenii şi biruinţa lui abia 

Octombrie 2010

Fascinaţia trecutului
Iorgu GĂLĂŢEANU
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Iaşi, 8 septembrie 2010
Pentru morţi, moarte/ Pentru vii, ce-a mai rămas. 

Astăzi, tatăl meu ar fi împlinit o vîrstă. Învolburarea 
de oameni, umbre şi întîmplări care nu se mai 
istovesc, desemnînd un atunci şi un acum, se cheamă 
23 de ani.

Iaşi, 10 septembrie 2010
O replică de reţinut dintr-un film fără pretenţii: 

“Asupra cuiului rebel se abate ciocanul”. Nu ştiu de 
ce mi-a rămas în minte; poate că e un aspect al vieţii 
de zi cu zi la care nu reflectăm îndeajuns şi ne 
surprindem făcînd concesii pînă realizăm că ne-ar 
putea ştirbi demnitatea. Găsim şi scuze stînjenitoare: 
“Capul plecat, sabia nu-l taie”. 

E tîrziu sau devreme, la ore proaspete ale dimineţii 
urmăresc încrîncenarea jucătoarelor de tenis (US 
OPEN), debusolarea uneia şi jocul bine gîndit al 
celeilalte, urcuşurile şi coborîşurile, fie că e vorba de 
formă fizică, de strategie sau de tărie sufletească. 
Revin cu drag, a nu ştiu cîta oară, asupra poemului 
Mamă al Anei Blandiana: “Mamă, întîiul meu 
mormînt,/ Beznă fierbinte,/ Cu-atîta nerăbdare 
prostească părăsită,/ În timp ce fiecare bulgăr/ Al 
ţărînei sale/ Se-mpotrivea plecării fără rost./ Îmi vei 
ierta vreodată învierea,/ Grăbita înviere ce mă rupea 
de tine/ Pentru ca, din lumină în lumină,/ Să mă 
apropie de-o altă moarte?/ E tot mai frig,/ 
Străinătatea mă pătrunde,/ Pe cum mă urc se şterge 
drumul înapoi./ E-atâta depărtare pîn' la tine,/ Că s-
ar putea-nălţa biserici/ Să mijlocească rugile-ntre 
noi”. 

Simt la ceasul acesta al dimineţii, cînd parcă şi 
clipele au obosit să se mai scurgă, cum se strecoară, 
bezmetice unele, în sîngele meu, în arcuirea ostenită a 
privirii; pare a fi un pact cu trecerea, nu resemnare, ci 
mai curînd înţelegere, descătuşare, dar nu fără 
tresăriri, temeri, tristeţe. Ciudat, această stare mi s-a 
insinuat cu ani în urmă în exact aceeaşi perioadă (Iaşi, 
12 septembrie 2008: am început numărătoarea inversă/ a 
tuturor arborilor care m-au umbrit/ şi care nu-şi mai 
leagănă rîsul metalic/ în dimineaţa ferestrei/ am început 
numărătoarea inversă a toboşarilor/ tot mai rar zăriţi la 
bîlciurile de Sf. Ilie/ a vîrstelor muşcînd din frăgezimea 
liniilor/ am început să aşez cu grijă tricourile/ după culori/ 
după amintiri/ şi-am prins a înţelege:/ cu fiecare lucru pe 
care îl las în urmă/ am început/ să nu mai fiu... ).

Iaşi, 11 septembrie 2010
Ca multi alţii, mă strădui să trăiesc fiecare 

moment, simt presiunea timpului şi uneori, cu acribie 
şi efervescenţă, caut să-mi hrănesc rostul. Îmi 
rînduiesc neliniştile, gratuite sau nu, slăbiciunile, 
iubirea, concesiile, temerile, succesele, nehotărîrea, 
laşitatea, secătuirea, irosirea, mi le asum şi mă 
reconstruiesc chiar din ele zi de zi. Lumina şi 
amărăciunea le poftesc, pe una sau pe alta, mai 
aproape de mine (Iaşi, 7 ianuarie 2007 : te poftesc în 
propria-mi copilărie/ printre jucăriile ce mi-au mai rămas 
/după ce au dat iama prin ele/ fetiţele vecinilor/ te poftesc să 
ne jucăm/ de- a curcubeul şi de-a umbrele/ miros a cetină, 
miroşi a busuioc/ ni s-au amestecat vîrstele/ rîsul, culoarea 
ochilor/ îţi place apa minerală şi mirosul de carbid/ mie- 
biblioteca bunicului/ mă porţi de mînă, cu grijă/ ca pe-o 
soră mai mică/ suspin adînc/ îmi înţepenesc liniile trupului/ 
mă trezesc/ cu încă palpitînd  pe frunte/ sărutul tău/ ca o 
pecete vie).       

Iaşi, 12 septembrie 2010
Încă răscolind printre file, probabil multe zile de-

acum înainte; găsesc o însemnare din decembrie 2006, 
punctînd momentul întîlnirii cu sinele, cînd clipa te 
percepe doar freamăt, neputinţa dispare, iar moartea 
se sfieşte parcă să-ţi mai dea tîrcoale: arde miezul în 
cuvînt/ noaptea plînge/ moartea zace/ şi eu cînt.

Iaşi, 14 septembrie 2010
E una din acele zile în care cuvintele se prăbuşesc 

neputincioase înlăuntrul meu, goale, străine; răzbate 
doar clinchetul lor metalic, semn că mă îndrept totuşi 
spre undeva, nu mai are importanţă încotro. Am 

sentimentul că toate au împietrit în jur (secundele, 
legănarea frunzelor, zîmbetele, gesturile, rotirea 
hipnotică a macaralei din dreptul ferestrei), pentru a 
mă putea prăbuşi tihnit în mine în această zi în care, 
an de an, pe cel plecat îl înţeleg tot mai bine şi îl plîng 
tot mai mult. La anul voi avea vîrsta plecării sale, vom 
fi fraţi gemeni, peste un an îmi va fi fratele mai mic, 
mai tîrziu voi deveni eu părintele, sfătuitorul. Voi 
deveni eu părintele, sfătuitorul ?

Iaşi, 19 septembrie 2010            
Am visat că eram gata să mă prăbuşesc de la 

fereastra bibliotecii; pluteam în dreptul ei strîngînd cu 
disperare pervazul moale şi strigam numele celui 
plecat, în timp ce pisica neagră, salvată de la acelaşi 
necaz, se învîrtea fără noimă în jurul veiozei. M-am 
ridicat din aşternut cu sufletul greu: ca în realitate, în 
visul meu toată lumea era furioasă, disperată, 
confuză, abulică. 

Iaşi, 21 septembrie 2010
Cu gîndul la un scurt dialog purtat cu Georgia Z. 

Îmi dau seama că o întrebare aparent banală (de ce te-ai 
zbătut să ajuţi pe cineva cînd, altădată, în aceleaşi  
circumstanţe n-ai fi depus atîta efort) e ca explozia unui 
baraj:apa se rostogoleşte vuindă, încleind  într-o clipă 
tulbure amiezi, tăceri, curcubeie. Atîtea răspunsuri 
înghesuite în minte, munţi de răspunsuri, tot mai 
abrupţi, tot mai ascuţiţi, tot mai duşmănoşi, aşteptînd 
întrebarea care să-i destrame şi să te reclădească mai 
frumos, mai puternic.

În seara aceasta am întîlnire cu mine.( Mă sperie cît 
de străini ne suntem uneori, purtîndu-ne trupul ca pe-
o povară, rostirea ca pe-un scut: Atît de aproape îmi 
sunt/ Atît de aproape de venele albastre,/ De glasul 
sîngelui, fierbinte/ Tîrîndu-mi întîmplările/

Grele ca pietrele/ De la gîndul de ieri/ La gîndul de 
azi.../ Mă cutremur;/ Atît de aproape îmi sunt,/ Încît mai 
departe/ Nici nu pot să-mi fiu)  Cred că îmi voi pune o 
rochie veche, albă, care-mi era tare dragă la o vîrstă a 
candorii şi a sincerităţii, şi-mi voi ura, aşa cum  n-am 
făcut-o de prea multă vreme, La mulţi ani! (Nu pot să 
nu mă întreb, din nou, cum răbdăm să nu ne vedem o 
viaţă întreagă chipul; poate de aici, de la această 
frustrare înveninantă veşnica fărîmă de înstrăinare) 

Iaşi, 24 septembrie 2010
Chiar dacă nu se poate, am vrea ca unii oameni, pe 

care îi înveşmîntăm ca într-o  mantie -  semn al 
distincţiei şi al nobleţii credem noi, împovărătoare 
poate pentru ei - doar în calităţi, am vrea, zic, să nu 
greşească niciodată. Avem nevoie să ne raportăm la ei, 
să ne hrănim din verticalitatea lor, am vrea  să fim ei.   

Iaşi, 25 septembrie 2010
Sunt destul de contrariată de propria-mi reacţie; nu 

adesea mi se întîmplă să mă las tulburată de lucruri 
anoste, în care se mai picură şi niscai venin. Nu din 
lipsă de sensibilitate am izbîndit această detaşare (iar 
cu a izbîndi cred că deja am spus destul), ci prin efort şi 
înţelegere: faţă de limitele mele, faţă de opacitatea sau 
bunăvoinţa altora. Am căutat să-mi transform destinul 
într-o arcuire luminoasă. În bună parte mi-a şi reuşit. 

Privirea-mi alunecă pe verdele zbuciumat al 
frunzelor din arborii care-mi sărută fereastra şi mă 
încearcă senzaţia desprinderii, ca şi cum, încet-încet, 
să nu-mi strivească vreun simţămînt, bolta caută să 
mă absoarbă din mine, pentru a mă privi senină şi 
despovărată din înalt. Încerc să-mi închipui 
îmbogăţită cu ce har aş putea reveni în închisoarea 
trupului, ca să mai pot răbda. Disconfortul 
convieţuirii cu sinele e dureros; şi nu e aşa din cauza 
prea desei întîlniri cu acelaşi chip, aceleaşi gînduri, 
aceleaşi bariere, ci mai curînd din pricina acelei părţi 
din tine pe care n-o vei putea tălmăci niciodată. De 
cîteva zile nu mă mai părăseşte acest gînd: Înveţi să fii 
talaz/ Să fii/ Să fii vatra/ În care trosnesc vreascurile/ Să 
strîngi în pumni secundele pînă sîngerezi/ Să-ţi aşezi 
moartea ca pe-un brîu/ În jurul şalelor/ Şi să-i arăţi unde 
stai/ Ce jeleşti/ Înveţi că/ Eşti/ Aproapele şi departele/ 
laolaltă”.

Nu pot să uit vorbele Oanei Pellea şi mă întreb 
dacă pot acum să-mi ofer un răspuns la întrebarea 
avea sau nu dreptate: „Dar cel mai uşor şi cu plăcere m-
aş despărţi din cînd în cînd de mine. Ce bine ar fi să 
ne uităm puţin. Cred că ne-am iubi mai mult cînd ne-
am regăsi. Ce dor îmi e să-mi fie dor de mine”. „Dorul 
de mine” în acest moment înseamnă călătoria în altă 

vîrstă, la care mă simţeam mai puternică, mă puteam 
transforma în orice sau în oricine, tunetele şi trăsnetele 
nu mă înfiorau, iar despre limite încă nu-mi vorbise 
nimeni. Forţa aceasta avea un izvor cu apă vie, casa 
copilăriei, casa care-mi apare în vis cînd în jur totul 
pare a se descompune, balsam al rănilor mele, cuib al 
tăcerii, zăgaz al pustiului. Dacă bine-mi amintesc, 
spunea un personaj al lui Eugen Ionescu: ”Casele 
adevărate sunt cele de care ne-aducem aminte, dar 
mai ales cele de care ne amintim în vis, casele pe care 
le regăsim şi în care intrăm în vis”. E ca şi cum în vis 
tu locuieşti în ea, în restul timpului, ea locuieşte în 
tine. 

Iaşi, 1 octombrie 2010
 Începutul de octombrie îmi face daruri: diverse 

persoane mi-au spus că le e drag să-mi citească un 
poem despre îndoială, spaime, temeri, despre punţile 
peste care trebuie să trecem pentru a descoperi celălalt 
eu. Surpriza a fost că zbuciumul acesta l-au 
recunoscut atîtea suflete, că lumina lui amăruie a 
oblojit şi-a regenerat, iar cele cîteva cuvinte fără 
pretenţii şi zîmbetul sincer s-au convertit în forţa de 
care am nevoie în permanenţă pentru a mă desprinde 
şi-a observa, după cum, la un moment dat, se iscă 
nevoia de prăbuşire, pentru a experimenta şi-a 
înţelege. Îmi rostesc poemul din nou, privindu-l ca pe 
un străin despre care cineva mi-a spus un gînd-două, 
iar eu, conştiincioasă, îl studiez să văd dacă îi pot 
împărtăşi opinia: Femeia aceasta/ care se plimbă/ 
dintr-un cer în altul/ răsuceşte cuvîntul/ ca pe-un 
jungher/ Femeia aceasta/ cu zîmbetul/ ca floarea de 
colţ/ şi umbra de sare/ biciuind/ spiralele nopţii/ 
Femeia aceasta/ pe urmele căreia/ rotundul timpului/ 
se zvîrcoleşte/ ca un lasou/ - o, cît de simplu/ pentru o 
lume în care au murit/ toate focurile de tabără! –/ 
Femeia aceasta/ nu trebuia/ să fiu eu.

Iaşi, 4 octombrie 2010
E luni. Mă opresc, pentru că îmi vin în minte 

banalităţi: cum că nu mi se pare împovărător 
începutul de săptămînă, discuţiile prelungite despre 
acceptarea defectelor şi re-cunoaşterea calităţilor, 
despre compatibilitate şi supape, despre compromis, 
vină, şcoală, moarte. Noaptea mă tulbură durerea, 
ziua mă regăsesc zîmbind.   

Iaşi, 5 octombrie 2010
Îndelung aşteptată, dimineaţa îmi pare ostilă, 

capricioasă. Beau ceaiuri amare şi mă pregătesc să 
şterg cu gînduri luminoase urmele nopţii în care m-
am răsucit ca-ntr-un sălaş duşman. Bună dimineaţa! 

“Bună dimineaţa, Pămînt, născocit de zăpezi buimace, 
să-şi poată aşterne în pripă tăcerea, bună dimineaţa, 
Pămînt, pe faţa ta să-şi poată risipi ca un sărut prelung 
cîntecul ciocîrlia, îţi strîng în pumni lacrimile şi sîngele mi-
l spăl cu neliniştea lor sărată, bună dimineaţa, Pămînt, 
părinte bun, basm nesfîrşit, amant fără seamăn, “chispa de 
locura”, bună dimineaţa…”

… şi Pămîntul îmi întoarce cu rostogoliri de ape şi 
ecouri prelungi salutul încă sclipind în soare. Răspunsul 
lui straşnic îmi frige buricele degetelor, îmi încinge 
privirea, îmi zdruncină zăgazurile. Neputinciosului trup îi 
îngîn descîntece şi-i înfierez neputinţa.

“Încet se rostogoleşte din nouri pămînt; pămînt cît 
nucile, pămînt cît păsările, pămînt cît cuvîntul; din nouri 
se rostogoleşte pămînt albastru, amărui, pămînt luminat; s-
au zbîrcit frunzele de-atîta aşteptare, s-au tupilat vînătorii-
n spaima prăzii lor…”

… şi eu mă îmbăt cu prăpăstuirea lui reavănă precum 
pasărea oarbă cu sinuozităţile tainice ale înălţării.

“Bună dimineaţa, Pămînt, ascultă-mi bocetul, leagănă-
mi tăcerea - mormînt cînd sclipesc cele dintîi lacrimi ale 
zilei şi mă leg să te împrospătez cu parfumul delicat al 
tînguioasei flori de cîmp în ceasul cînd cuvintele mi-or fi 
susur de ape şi zîmbetul lujer spăimîntat de ploi năprasnice, 
bună dimineaţa…”

… şi cîntecul lui ca o vîlvătaie cuprinde miezul 
cuvîntului şi eu mă las legănat de zvon, şi clocotul sîngelui 
pare să poarte întîmplările altuia, şi lumina ce mă învăluie 
mi-e strîmtă ca un veşmînt străin, şi eu mă îmbii către alte 
lumi ca pe un necunoscut care ţi-e, nu ştii de ce, drag şi l-ai 
vrea bun prieten.

sertarul cu manuscrise

Octombrie 2010

Pagini de jurnal
Ştefania HĂNESCU

Motto :Cuib cald/ ţărînâ 
moale.../ aştept/ bună dimineaţa, 
moarte/ sunt rana ta, adîncă/ din piept
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fondul principal al culturii române

Etica este la Petre Andrei o ştiinţă normativ-practică, al 
cărei obiect este fixarea normelor şi valorilor morale, la 
baza societăţii stând ideea de valoare. Ea studiază 
realitatea morală, aspectul devenit al existenţei, dar şi 
idealul moral, plecând de la explicarea faptelor şi a 
mobilurilor lor. Petre Andrei fundează etica sociologică, 
delimitându-se de etica teologică, pentru care izvorul 
eticii este în transcendent, dar şi de etica filosofică, 
metafizică, pentru care normele morale vin fie din noi, 
din individ, din personalitatea morală, fie dintr-o 
realitate suprapersonală – voinţă colectivă, dintr-o 
natură morală supremă individului.

Ca parte a sociologiei, etica sociologică studiază 
faptul moral, nu omul în genere, studiază realitatea 
independentă de noi, caracterul exterior, obiectiv al 
normelor morale (în afara sufletului omului) având 
putere de constrângere. De aceea, ea este empirică, 
obiectivistă, realistă, Petre Andrei desubiectivizând, într-
un sens, morala. Este şi relativistă, căci nu există reguli 
universal valabile, morala aducând norme de conduită 
pentru societate, iar normele morale fiind diferenţiate 
după societăţi, clase, împrejurări. 

Faţă de etica teologică, transcendentă şi de cea 
filosofică, văzută ca artă a vieţii, etica sociologică trebuie 
să studieze aspectul static al eticului, realitatea morală, 
dar şi aspectul dinamic al eticului, devenirea socială, 
idealul moral – ca model de acţiune, normă, călăuză în 
viaţă, ce se naşte în societate şi evoluează cu societatea, 
ca tendinţă spre ceva valoros, care trebuie să pornească 
de la realitatea existentă, proiectând în viitor momentele 
plăcute, privind fenomenul moral din punct de vedere 
obiectiv şi subiectiv. La Petre Andrei, etica, ca ştiinţă 
social-normativă, îşi are temeiul în teoria socială. 
Socialul reprezintă un element constitutiv fundamental 
pentru valorile etice, care sunt valori sociale, au un 
caracter social, îşi iau conţinutul din societatea culturală 
şi nu din viaţa individului. 

Valorile etice se nasc din raporturile între indivizi, au 
rădăcina în natura socială a omului. Există la nivelul 
valorii etice un moment subiectiv şi un obiectiv, care se 

referă la ce este socio-cultural. Valoarea  morală a unei 
acţiuni trebuie judecată după intenţiile subiective, dar şi 
după efectul obiectiv, după consecinţele, după 
influenţele asupra societăţii, după motive, dar şi după 
scopuri. pentru ca acţiunea sa să fie morală, trebuie să 
fie morale toate componentele lanţului praxiologic: 
mobil, intenţie, scop, mijloace, căi, rezultate, etc.

Fundamentul naturii şi originii faptului moral, a 
criteriului de judecare morală a faptelor. Valorile etice 
sunt scopuri ale voinţei, subliniază voluntarismul, dar 
ele nu se constituie, nu se întemeiază în afara întregului 
psihic uman, a afectivităţii şi a gândirii, în afara 
sensibilităţii, a experienţei de viaţă a subiectului. 

Faţă de teoria afectivă, pentru care valorile etice vin 
din sentiment, Petre Andrei arată că valoarea etică nu 
vine doar din sentiment, din afectivitate. Sentimentul 
este un element însemnat al acţiunii morale, dar nu cel 
mai important. Pentru caracterul moral al unei acţiuni 
este important a nu face bine din milă, din sentiment, ci 
a-ţi propune conştient o acţiune ce determină progresul 
uman. Pentru gânditorul ieşean, valoarea etică este o 
relaţie între obiecte reprezentate şi anume sentimente 
legate de reprezentări, sentimentele şi reprezentările 
fiind determinate, în instanţă, de o dorinţă, de o tendinţă 
a sufletului spre binele general. Petre Andrei va 
reacţiona şi faţă de logicismul etic. Respingând 
psihologismul, empirismul valorilor etice, pentru că nu  
ne dau judecăţi necesare, universale, Kant va susţine 

natura exclusiv logică a valorilor etice. Pentru a fi 
normă, principiu practic suprem, valoarea etică trebuie 
să fie, consideră Kant, o valoare absolută, un imperativ 
rezultat din raţiune, din principii apriorice. 

Valoarea etică vine din, este determinată de, legea 
morală, de ideea datoriei, ca principiu raţional a priori. 
Asistăm la Kant la o întemeiere exclusiv logică a eticului, 
fără legătură cu elemente empirice, sensibile, fără apel la 
înclinaţii, sentimente, experienţă, simţuri, plăcere, 
durere. Singurul mobil ce determină voinţa morală este 
sentimentul de respect pentru legea morală. 

Rigorismul şi formalismul kantian, va spune Petre 
Andrei, neagă plăcerea vieţii, predică doar 
constrângerea, datoria de a crea valori morale, vizând 
doar concordanţa faptelor cu imperativul categoric, 
făcând abstracţie de conţinut, de scop punând accent 
doar pe rezultatul obiectiv al acţiunii, pe ceea ce face 
bun omul. Accentuând doar natura raţionalist-logică a 
valorilor etice, eludând temeiul psihologic în 
constituirea valorilor etice, Kant greşeşte, spune Petre 
Andrei, pentru că nu există voinţă fără reprezentări şi 
sentiment, iar temeiul psihologic nu poate lipsi din 
constituirea valorilor etice, dacă ele reprezintă norme 
pentru reglementarea acţiunii. 

Concluzionând asupra celor două aspecte analizate, 
putem spune, după Petre Andrei că valoarea etică nu se 
întemeiază exclusiv în afectivitate, în sentiment, este 
nevoie şi de prezenţa elementului conştient, raţional. Nu 
se întemeiază nici exclusiv în logic, într-un principiu 
raţional a priori, este nevoie şi de un temei psihologic în 
constituirea valorilor etice, acestea nefiind rupte de 
experienţă, de simţuri, de plăcerile vieţii. Se observă 
delimitarea lui Petre Andrei de poziţiile unilaterale şi 
corelarea acestora într-o viziune proprie gânditorului 
ieşean.

Este just a afirma că etica scoate reguli din viaţă 
pentru viaţă, fără a stabili reguli universal valabile, că 
experienţa, viaţa reprezintă un izvor al valorilor morale, 
că legile morale sunt legi naturale ale fiinţei umane – va 
insista Petre Andrei, analizând poziţia lui Paulsen, după 
care omul distinge binele de rău pe baza unei conştiinţe 
interne şi nu a unui imperativ al raţiunii practice, a unei 
legi apriorice.

Epoca modernă, subliniază sociologul, se 
îndepărtează de consideraţiile metafizice din etica 
teleologică în întemeierea valorilor etice. Curentul 

social-etic are cei mai mulţi aderenţi. Acesta dă eticii un 
fundament social. Apreciază poziţia lui Lévy-Bruhl, 
pentru care etica este ştiinţa obiceiurilor, morala o 
funcţie a societăţii, ce variază cu societatea, ce vede 
realitatea morală dependentă de condiţii, recunoaşte 
varietatea valorilor etice, dar şi elementele comune, 
constante ale moralei, valorile morale generale. Dacă 
sociologia este o ştiinţă descriptivă, explicativă, obiectul 
ei fiind realitatea socială devenită, etica este o ştiinţă 
social-culturală normativă, de realizare a unei stări 
social-culturale de valoare, stabilind valorile de realizat, 
influenţând voinţa oamenilor. Etica şi politica studiază 
societatea în devenire, politicul servind eticul, aplicând 
normele stabilite de etic.

Analizând direcţiile empirice în etică, Petre Andrei 
va respinge şi ideea naturii biologice a valorii etice, etica 
biologistă a lui Spencer (şi Nietzsche) ce deduce 
valoarea morală din cea biologică, considerând valoarea 
etică tot ce contribuie la maximum, de viaţă, tot ce 
asigură conservarea vieţii. Or, subliniază Petre Andrei, o 
valoare morală îşi are izvorul în experienţă, în viaţa 
psihică, dar nu se reduce la viaţă în sens biologic.

Etica modernă, spune Petre Andrei, este o etică 
socială universalistă. Fundamentul conştiinţei morale 
este o tendinţă către general omenesc, către social. 
Individul şi societatea se presupun reciproc, voinţa 
morală se bazează pe concordanţa indivizilor prin 
tendinţa spre scopuri superioare, trebuind să cuprindă şi 

egoismul individului şi altruismul. Etica modernă se 
bazează pe nevoia de unitate, de integrare a individului 
în societate, de a lucra împreună şi a se bucura de roade. 
Etica individului se subordonează eticii sociale, tinzând 
să se armonizeze. Etica socială presupune, nu exclude, 
etica psihologică, ţine cont de motivele şi scopurile 
acţiunilor umane, influenţează voinţa oamenilor, 
stabileşte valorile de realizat, urmărind realizarea unei 
stări social-culturale de valoare.

Iată cum, istoricul problemei prezentându-l, Petre 
Andrei are posibilitatea detaşării de cele patru moduri 
de întemeiere a valorii etice şi a sintetizării şi prezentării 
unui punct de vedere propriu, original, în sens modern.

Valoarea morală este scop al voinţei, este legea 
morală ca motiv al acţiunii. Criteriul de a judeca o faptă, 
acţiune ca morală/imorală este concordanţa cu valoarea 
supremă, conformitatea cu o legea morală, cu o poruncă. 
Valoarea morală, ca normă, ca motiv al acţiunii, poate fi 
eteronomă impusă de o autoritate exterioară – 
Dumnezeu, stat – sau autonomă, când individul îşi dă 
legea. Şi în problema criteriului moral, ea a primit soluţii 
variate, Petre Andrei se detaşează, prin analiza şi 
dezvoltarea punctelor de vedere deja formulate.

Eudemonismul, în variantele mai vechi sau mai noi, 
pentru care plăcerea este valoarea supremă, nu dă un 
criteriu valabil al valorii morale, întrucât plăcerea nu 
poate fi scop al voinţei, nici motivul, nici obiectivul ei, 
nu poate fi valoarea morală supremă, ea fiind doar 
rezultat al voinţei, semn de mulţumire sau nemulţumire 
a voinţei în tendinţa sa către un scop. Pentru 
utilitarismul lui Bentham şi Mill, valoarea morală este 
utilitatea, cel mai mare cuantum de plăcere pentru cel 
mai mare număr de semeni sau, respectiv, plăcerile 
nobile venite din întrebuinţarea facultăţilor înalte. Şi 
eudemonismul şi utilitarismul greşesc, subliniază Petre 
Andrei, admiţând ca singur mobil al acţiunii morale 
plăcerea, ce ţine de sensibilitate, de dispoziţiile 
subiective. Astfel de valori morale pot duce la egoism 
sau altruism. În timp de pentru Max Stirner omul este 
necesar egoist, avându-se pe sine ca scop, pentru Comte 
are valoare morală utilitatea privind pe alţii. Nici 
perfecţionismul etic nu determină valoarea morală 
supremă. El este o teorie formalistă, ce operează cu un 
concept neclar, neexplicat drept criteriu suprem al 
valorii etice, lăsând loc confuziei dintre evoluţia naturală 
şi perfecţionarea morală, perfecţiunea fiind dezvoltarea 
completă a însuşirilor naturale pentru Windelband.

Etica kantiană este o etică a datoriei şi o etică a 
personalităţii. Căutând un criteriu universal valabil al 
valorii morale, morala kantiană afirmă datoria ca motor 
a acţiunii, fiind o morală a demnităţii  proprii. ea este şi 
o etică a personalităţii – fiinţă cu raţiune, autonomă şi 
liberă, aflat dincolo de experienţă, subiectul legii morale. 
Personalitatea este subiect şi obiect al legii morale – dă 
legea, se supune ei, devine scop absolut, final al acesteia. 

Ca subiect al legii morale, ca fiinţă autonomă, 
personalitatea are demnitate, valoare absolută. 
Personalitatea kantiană, văzută ca individ liber de orice 
condiţionare spaţio-temporală, transcendentală, 
absolută, perfectă, este o idee, un ideal etic, valoarea 
morală absolută. În realitate, spune Petre Andrei, ea nu 
este o valoare etică adevărată, căci nu este o realitate cu 
temeiuri empirice, care să fie subiect al acţiunii morale. 
Este o personalitate formală, transcendentală. Nu poate 
fi o etică în afara vieţii oamenilor, acţiunile eticii au ca 
izvor sufletul uman, materialul vieţii oamenilor, 
acţiunile eticii au ca izvor sufletul uman, materialul eticii 
este viaţa sufletească empirică. Meritul lui Kant este de a 
da adevăratul criteriu al valorii etice – valoarea 
personalităţii, el văzând că ce e mai adânc şi mai înalt în 
om este personalitatea, omenirea în om. Limita lui vine, 
însă, din neînţelegerea ideii de personalitate de cea de 
cultură.

Este moral actul acela ce tinde la creşterea, 
dezvoltarea personalităţii autonome. Personalitatea 
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morale, întrucât individul nu poate trăi izolat. În prima 
variantă, individul este scop în sine, scopul şi izvorul 
normelor morale. 

Conformismul social e o îngrămădire de elemente 
sociale şi individuale; este o concordanţă în sufletul 
indivizilor pentru că lucrăm sub influenţa aceloraşi 
motive. Izvorul normelor morale este personalitatea 
morală, scopul este fericirea. 

În etica universalistă unitatea morală este 
suprapersonală, suprasocială: Fichte, Comte recunosc că 
mai presus de individ e speţa şi umanitatea ce se 
realizează prin indivizi, dar nu se reduce la ei. În filosofia 
postkantiană a sec. XIX, există o voinţă colectivă 
interioară celei individuale, morala legându-se de voinţa 
totală. La Hegel, statul e mai presus de individ. Ambele, 
arată Petre Andrei, nu explică ştiinţific normele morale. 
Etica individuală e contrazisă de realitate; dacă individul 
ar fi scop în sine şi ar dirigui, ar fi izvorul normelor 
morale, el ar avea sentimentul libertăţii, ar face totul din 
iniţiativa sa. Mill împacă ambele direcţii, vede domenii 
lăsate şi individului şi societăţii; avem impresia că 
normele vin şi din noi, că obligaţiile sociale nu ne mai 
apasă de la un timp ca şi constrângeri. 

Mai aproape de adevăr i se pare lui Petre Andrei 
varianta universalistă, ideea unei realităţi 
suprapersonale – individul suportă normele impuse de 
societate, le interiorizează, creează alte norme. Aşa 
ajunge Petre Andrei să fundamenteze etica sociologică 
ca parte şi domeniu al sociologiei.

Viaţa socială se caracterizează prin conformism 
conştient; la baza acestuia se află ideea de valoare, ca 
element structural al conştiinţei. Pornind de la 
explicarea faptelor, a mobilurilor ce le determină, ne 
putem ridica la norme de călăuză în viitor. 

Etica este o ştiinţă a valorilor şi normelor morale, 
indică valorile şi normele de conduită în viaţa socială şi 
pentru viitor. Etica este văzută de Petre Andrei ca ştiinţă 
a valorilor, ce determină conformismul social. Ea indică 
valorile şi normele de conduită în viaţa socială, vrea să 
dea şi norme de conduită pentru viitor. În viziunea sa, 
etica este o ştiinţă normativă şi practică, la el normativul 
şi ştiinţificul nu se exclud;  cunoscând realitatea 
scopurilor, putem fixa norme. 

Etica veche şi cea medievală neglijează realitatea 
morală existentă, se ocupă doar cu idealul moral, 
eludând moralitatea. În locul eticii naturii, ce avea ca 

ideal moral plăcerea naturală, grecii aduc etica virtuţii. 
Creaţia de idei, de valori noi apare în aspectul dinamic 
al eticului, care este idealul moral.

Obiceiul, opinia publică, moda sunt realităţi morale, 
cu valoare normativă. Drumul moralei ar fi la Petre 
Andrei: de la realitatea morală – opinie publică, obicei, 
modă, presă reprezentând forme, dar şi norme morale, o 
realitate morală normativă, ca aspect exterior, obiectiv al 
moralei (societatea dă norma morală, legea morală, 
criteriul moral, sancţiunea morală) la individ, care le 
interiorizează, se conformează (un conformism conştient, 
bazat pe ideea de valoare), dar şi creează prin actul moral, 
obiceiurile având o dinamică. La acest nivel, subiectiv al 
moralităţii, etica studiază scopul, motivele, aspectele 
voinţei libere şi responsabile.

Morala se dovedeşte a avea o origine şi o esenţă 
socială: normele şi legile morale le dă societatea, virtutea 
are o origine socială, conştiinţa morală nu este altceva la 
Petre Andrei decât “aspectul valorificator al conştiinţei 
sociale” şi nu ceva subiectiv, înnăscut, formal. Societatea 
stabileşte criteriul moral, dar actele sancţionate de 
societate sunt morale, ne aminteşte Petre Andrei din 
Durkheim. Trebuie să fie morale toate componentele 
actului moral – şi scopul, şi intenţiile, motivele, şi 
mijloacele, şi rezultatele. 

Acţiunea trebuie să fie dorită, făcută din datorie, nu 
conform acesteia. Voinţa liberă are conştiinţa motivelor 
acţiunii, deliberează şi alege, iar responsabilitatea este 
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determină ordinea scopurilor şi intenţiile morale. Ca 
valoare morală supremă, absolută, ca ideal moral, 
personalitatea înseamnă, în sens psihologic, conştiinţă 
de sine, unitate a faptelor şi acţiunilor proprii, voinţă 
autonomă, liberă, ce se determină pe sine după motive 
conştiente, dar înseamnă şi punere în serviciul culturii, 
creare de valori culturale. În concluzie, valoarea morală 
are o origine şi o natură socială. Criteriul de judecare a 
faptelor din punct de vedere moral este personalitatea, 
văzută ca valoare supremă, absolută, ca ideal. După 
unii, valoarea etică absolută este idealul cultural, 
ordinea social-culturală, în care valoarea etică este una 
printre altele. Din punct de vedere formal, valoarea etică 
este fundamentală, conţine în sine celelalte valori, 
cultura fiind o condiţie şi un efect al moralităţii. 

Etica stabileşte valorile generale, absolute, dar 
conţinutul imperativelor etice trebuie luat din societatea 
culturală. În diversitatea şi varietate determinărilor 
materiale rămâne ceva constant - credinţa într-o valoare 
supremă, în Bine, în datorie, ce ne călăuzeşte, dându-ne 
putere în faţa răului. 

La Petre Andrei se înlătură formalismul kantian, 
personalitatea devine un concept empiric-psihologic, 
primeşte conţinut, nu rămâne un concept 
transcendental. Valoarea etică e o valoare culturală; 
cultura este crearea şi transformarea de valori, ea ne dă 
conţinuturi etice, pune pe om în situaţia de a crea noi 
valori, ce vor alcătui cultura omenirii spirituale 
superioare. Putem conchide că fundamentul eticii lui 
Petre Andrei este psiho-socio-cultural.

Orice activitate spirituală, spune Petre Andrei, trece 
prin trei etape: teologică, metafizică, pozitivistă. În etica 
teologică, principiile morale şi moralitatea au o 
coloratură religioasă. Două idei, de nemurire şi de 
Dumnezeu, sunt temelia înnăscută în spiritul omenesc, e 
o trebuinţă a spiritului. În religiile mai noi, spiritualizate, 
elementul moral este mai important, la ideea de 
nemurire se adaugă cea de recompensă. Legea morală 
este transcendentă, impusă de o voinţă divină, iar 
normele de conduită sunt respectate sub imperiul fricii 
divine. La teologi, izvorul normei morale se află în 
Divinitate, Dumnezeu fiind creator, ordonator, legislator 
moral. De la Renaştere, etica începe să se separe de 
teologie. Reforma dă o lovitură eticii teologice; Luther 
cere revenirea la etica umană, pentru el principiile de 
conduită morală reprezentând spiritualizarea omului, 

un ascetism activ pentru dezvoltarea personalităţii.
Azi, spune Petre Andrei, referindu-se la deceniul al 

IV-lea al secolului al XX-lea, când evoluţia popoarelor 
arată că normele se schimbă, variază, funcţie de 
trebuinţe sociale, în spaţiu şi în timp, că Binele şi Răul 
sunt funcţie de timp şi conştiinţă, normele fiind pentru 
oameni, azi, deci, nu se mai poate întemeia o etică pe bază 
teologică, cu norme morale transcendente, deşi religia are o 
mare influenţă în determinarea normelor morale, deşi 
popoarele acţionează mai mult sub influenţa normelor 
religioase, iar ideea de nemurire are un rol de 
determinare. 

Etica teologică se bazează pe revelaţii, e ceva 
iraţional, e o morală invariabilă şi autoritară. În etapa 
metafizică a eticii, etica filosofică nu mai face apel la 
Dumnezeu, bazele ei sunt raţionale. Fundamentul eticii 
filosofice nu mai este în transcendent, ci a coborât în om, 
întemeindu-se pe sentimentul cosmic. Ea nu poate, însă, 
fundamenta ştiinţific etica, sentimentul cosmic. 
Dumnezeu cu natura, distruge legătura existenţă-
valoare. Sentimentul cosmic poate naşte virtuţi morale – 
blândeţe, modestie, optimism, pesimism. Izvorul 
moralei este în sentimentul cosmic. Dacă în sufletul 
omului sunt idei ce reflectă cosmosul, ar trebui ca 
raţiunea să-i arate moralul. Etica filosofică are două 
direcţii – individualistă, ce găseşte în individ izvorul 
normelor morale, şi universalistă, ce postulează o 
conştiinţă supraindividuală, din care izvorăsc normele 
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văzută ca măsură a responsabilităţii sociale. Aspectul 
obiectiv al acţiunii morale este conformisul exterior; 
acţiunile le impun obiceiul, opinia publică etc. Aspectul 
subiectiv se ilustrează prin interiorizarea normelor 
morale, individul ţintind spre ceva – ca scop şi ideal, 
fiind determinat de afecte, dorinţe, intenţii. 

Când scopul moral, criteriul, normele morale sunt 
impuse din exterior, morala este eteronomă. În morala 
autonomă, scopurile au fost: plăcerile, utilitatea, 
virtutea, perfecţiunea, personalitatea morală, 
individuală şi socială. Morala eteronomă este 
transcendentă (teleologică, Platon) sau empirică, impusă 
de autoritatea politică sau de cea ştiinţifică. După scop, 
sistemele de morală au  în vedere o morală eteronomă, şi 
una autonomă, cuprinzând hedonismul, utilitarismul, 
etica perfecţiunii, etica virtuţii, etica personalităţii, la 
Kant, preocupat nu doar de scopul moral, ci şi de 
izvorul moralei. După el, omul e legislator, îşi dă legea 
morală, care e legea datoriei, imperativ categoric, 
aprioric, fixat pe raţiune, cu cele trei forme: 
generalizarea maximei subiective, a realiza umanitatea, 
a acţiona pentru realizarea umanităţii, imperativ posibil 
doar cu trei condiţii, ce devin postulate ale raţiunii 
practice: libertatea, existenţa lui Dumnezeu – în altă 
lume, ca ceva just, ce face posibilă întâlnirea dintre 
virtute şi fericire, şi nemurirea spiritului. Virtutea este la 
Kant acţiune din datorie şi nu conformă cu datoria. 

Omul e personalitate, ce se autodetermină, îşi dă 
legea şi se stăpâneşte contra motivelor sensibile.

Acţiunea morală presupune motivele acţiunii, 
intenţii, scop, mijloace, rezultat – toate trebuind să fie 
morale ca acţiunea să aibă girul moralităţii. Ea 
presupune legea, ca aspect exterior şi aspect interior, 
pare a veni din noi.

Există în etică trei tipuri de scopuri: individuale, foarte 
variate, ce duc la egoism, la negarea moralei, existând, 
însă, diferenţe între individualismul aristocratic al lui 
Stiner, eroii lui Carlyle sau cei ai lui Ibsen, socotind că 
omul este el însuşi când scapă de societate, mânate de 
voinţă, dar şi de iubire de oameni şi de adevăr, dorind să 
ridice poporul; democratice, la Spencer, Mill, pentru care 
inegalitatea este doar naturală, morala având menirea de 
egalizare, prin dezvoltare interioară, făcând din viaţă un 
bine suprem, o valoare; universale, ce tind spre 
umanitate. Acestea din urmă sunt scopuri morale. 
Scopul suprem este dezvoltarea umanităţii. Scopul 

dezvoltării e umanitatea, personalizarea omului, 
realizarea personalităţii. Sporirea culturii şi 
personalităţii sunt scopuri morale. 

Idealul este respectul umanităţii ca totalitate de 
valori, iar mijlocul este crearea personalităţii, 
personalizarea omului, nu ca scop în sine, ci pentru a 
spori umanitatea, bagajul cultural. Valoarea morală 
supremă este crearea personalităţii, care să dezvolte 
cultura, umanitatea, este totalizarea, umanizarea 
omului, ca aport al totului, dezvoltarea în om a 
însuşirilor ideii de om, cum spune Herder.

Motivele morale sunt cele referitoare la eu şi 
societate, intercalate de Wundt între cele perceptibile, 
sensibile şi cele intelectuale. Cele referitoare la eu 
vizează iubirea de sine, fiind legate de aceasta 
sentimentul demnităţii, onoarei, al muncii, curajului şi 
eroismului; cele referitoare la societate vizează simpatia 
cu cele două forme, bucuria şi compătimirea. 

Conştiinţa morală este aspectul valorificator al 
conştiinţei sociale interiorizat prin educaţie. Astfel, 
individul se socializează, conformându-se normelor 
morale iar judecata morală se bazează pe valorile 
stabilite de societate, interiorizate, pe sentimentele 
morale proprii, omul creând şi noul moral, recreându-se 
pe sine, generaţie după generaţie.

fondul principal al culturii române
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salonul literar

Radu Cange s-
a născut la 1 
august 1945, în 
comuna Piua-
Petrii, sat Brăiliţa, 
judeţul Ialomiţa.

Bacalaureat al 
Liceului „Matei 
Basarab” din 
Bucureşti. A 
urmat cursuri 
postliceale de 
Limba franceză 

timp de doi ani.
 
Cărţi publicate:
- Un Bărăgan îndepărtat, versuri, Ed. Albatros, 1989;
- Sufletul în palmă, versuri, Ed. Eminescu, 1995;
- Râsete în infern, versuri, Ed. Eminescu, 1998;
- Un poem pentru cel care vine, versuri, Ed. M.L.R., 2003;
- Paznicul muzeului, microroman, Ed. M.L.R., 2005;
- Lebăda şi magnolia, versuri, Ed. M.L.R., 2006;
- Trece o blondă, trece o brună..., versuri, Ed. Deliana., 

2006;
- Elegiile negre, versuri, Ed. TIBO, 2008;
- Vinerea singuratică, versuri, Ed. Semne, 2006
 
A publicat versuri, proză şi cronici literare în revistele: 

„România literară”, „Luceafărul”, „Viaţa românească”, 
„Contemporanul – ideea europeană”, „Ziua literară”, 
„Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Argeş”, 
„Cafeneaua literară”, „Poesis”, „Familia” dar şi în reviste 
din Belgia şi Germania.

 
Despre poemele şi proza sa au scris: Gheorghe 

Grigurcu, Cezar Ivănescu, Mircea Martin, Cezar Baltag, 

Geo Vasile, Valeria Manta-Tăicuţu, Magda Grigore, 
Nicolae Oprea şi alţi poeţi şi critici literari.

 
 Versurile lui Radu Cange stau sub semnul nobil al 

singurătăţii. Aceasta e resimţită ca un blestem cu alibi 
mitologic, poetul declarând cu tristă superbie: „Ca Midas 
.../ pe tot ce pun mâna/ devine Singurătate.” (Haiku) 
Întreg scenariul vieţii intră în cadrul stării în cauză, care 
este o predestinare: „Nu putem să facem nici măcar/ un 
gest pentru a ne/ ascunde de singurătate.” (Pentru a ne 
ascunde) O bună parte din textele poetului nu reprezintă 
decât (auto)analize ale singurătăţii, pe care definind-o, se 
defineşte pe sine, pe care constatând-o ca pe o damnare, o 
exorcizează: „Lipit de început/ ca de uterul mamei.// 
Curând, lumină dezlipită,/ Voi contura aura şi,/ pe tot ce 
voi pune gândul/ Singurătate va deveni.” (Moneda) 
Conexiunile subiective ale sensibilităţii sunt astfel împinse 
pe panta unei obiectivităţi ce le asimilează fără rest: „Totul 
se petrece dimineaţa./ Spre seară, lucrurile sunt/ obosite 
de retina indiscretă.// Scăpat de privirea străină,/ începi 
să trăieşti/ propria-ţi singurătate – aluviune incertă/ pe 
care aluneci, aluneci...” (Posibila identitate) Scrisului 
monologal îi datorăm o percepţie unitară a vieţii şi a 
morţii, precum în aceste notaţii de bacovianism avântat: 
„Toamnă, toamnă...// Moartea mi se pare/ caldă şi 
moale/ aş putea s-o ating/ Fumul ridică străzile/ în 
ceruri,/ singurătatea mă pândeşte/ cu ochi deformaţi.// 
Toamnă, toamnă...” (Mereu coborâtor) Î aceeaşi notă 
autumnală, solitudinea apare ca o demiurgie demisă: 
„Despărţiţi de ploaie/ ca de un imperiu;// Acolo,/ 
singurătatea dăruieşte/ pietre preţioase -/ ca un 
Dumnezeu! ajuns la faliment.” (Faliment ceresc) Acestui 
moment de estetică dezabuzare i se adaugă altul, 
oglindind o veritabilă mistică a singurătăţii pe care bardul 
o îndumnezeieşte, trcându-i imaginea în rândul icoanelor: 
„De mult/ nu mă mai/ incomodează singurătatea./ 
Păgân, uneori,/ o pun icoană/ alături de Preacurata.” 
(Împăcare)

Gheorghe Grigurcu, „România 
literară”, august, 2004
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Nu mă aşteaptă nimeni
 
O, cum umblam singuratic,
singuratic.
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
umblam prin cârciumi,
dăruind o revistă cu un
grupaj pe o sticlă de bere.
 
Vedeam, în frigul iernii,
nebuloasa spiritului meu.
Întâlneam fantome de care
mă împiedicam.
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
 
Ajungeam obosit, surghiunit,
într-o încăpere rece,
de recele ei suflet primit.
Sufletul îi plutea
pe o banchiză.
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
 
Tânjeam după grupajul dăruit,
aflat într-o revistă
pentru o sticlă de bere.
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
 
Prin oraş, vagabondau poeme
în pielea goală, exibându-şi
neruşinarea.
Ningea, ningea ca la sfârşitul poeziei,
mă împiedicam de fantome.
Coloana mea se desfăcea,
călcam pe prpriile-mi vertebre.
 
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
 
Tânjeam după grupajul dăruit,
aflat într-o revistă
pentru o sticlă de bere.
Simţeam că sufletul ei
plutea pe o banchiză.
 
Acasă, dragostea nu mă
mai aştepta.
 
 

Vox Dei
                   lui Ion Covaci
 
Şi ploaia
care ne spală feţele şi vocile,
renăscându-ne.
 
Amintirea că în adolescenţă
ai fost nemuritor.
 
O stare ca o lumină
priveghind maturitatea.
 
...Şi moartea – o nedumerire
salvatoare.
 
 O ploaie
 
Poetul Adi Cusin,
în ultimele luni de viaţă,
stătea în bucătărie şi bea.
 
Am cântat cu el romanţe
în grădina muzeului din Bucureşti.
Ne-a recitat, mie, fiului meu
şi altora, poeme de neuitat.
 
Avea modestia unui
adevărat cavaler.
 
De la un timp, a început să plouă
peste amintire lui, o ploaie
de început de vară
a unui deceniu singuratic.
 
Doar umbra punţilor răsare
în memorie,
asemenea unei obsesii.
 
 Adolescenţă neştiută
 
...Ochelarii negri
pe care mama îi purta,
atunci când era dusă
de gardian la anchetă.
Şi frigul ce răzbătea
din celule asemenea
regimului roşu.
 
Bucuria de a o
revedea, nesperând,
îmbrăţişându-mi adolescenţa.

 
– Telefonul ascultat
până în  decembrie `89,
poate şi după. –
 
Dar mama murise
de câţiva ani.
Nu a mai apucat să vadă
conturul literei L,
de la Libertate.
 
 
Din volumul Râsete în Infern
 
 Poem
 
Şi totuşi,
numai lebăda neagră
alunecă, alunecă,
ziua în amiaza mare
pe răbdarea noastră.
 
 Un drum
 
...Acest dans
lent al morţii;
Şi pânza neagră
sfâşiată
atârnând în zdrenţe;
Oamenii ce bâjbâie
un licurici absurd;
Mâinile lor ce se împreună –
un pod pe care
EA trece maiestuos.
  
Pe viaţă şi pe moarte
 
Voi, oameni cinici,
aflaţi despre mine
că mai sunt în stare
să plâng pentru dragoste.
Că mai pot să gust un vers,
fie el şi sentimental.
Că mai pot cuprinde o durere
şi, uneori,chiar să fiu în ea.
Că mai pot iubi o femeie
frumoasă, mai pot fi gelos
şi încă sunt în stare
să mă bat pe viaţă şi pe moarte
pentru naşterea unui vis.
 
Voi, oameni cinici,

aflaţi că în mine
n-a murit alba magnolie!
 
 
Toţi şi toate
 
Eram tentat
să urăsc clipa,
atunci când fugeam
de singurătatea mea
ca un cerb izgonit
din creieriii munţilor.
Când doream
să cunosc lumea
şi să-mi îmbrăţişez
prietenii; când eram
în stare să mă înveselesc
cu filele cărţilor.
Dar n-am făcut
aprope nimic.
Toţi şi toate au izbutit
doar să-mi aşeze pe ochi
o rană, stigmatizându-mă.
 
 Raţia
 
Scriind un poem,
lumea devine
mult mai necunoscută.
Te cuibăreşti în el
ca într-o celulă,
unde temnicerul îţi aduce
raţia zilnică de speranţă.
 
 
Din volumul Vinerea singuratică
 
 Antinomie
 
Poezia este un nud,
îmi spune cineva
căruia
îi descoperi frumuseţea
de abia
după ce l-ai îmbrăcat.
 
- Mi-a rămas totuşi
în memorie pictura
unde o fecioară cu sfială
îşi acoperă ruşinea. -
 
 De atunci

Octombrie 2010

RADU CANGE
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Meseria
de poet nu se învaţă.
 
E o piatră pe care
Dumnezeu ţi-a aruncat-o
în cap, până la sângerare.
 
De atunci, fără oprire,
lumea te arată cu degetul.
 
 
Vinerea singuratică
 
Strălucesc/ lâncezesc
în vinerea singuratică.
 
- Mi-e dor de cineva
în compania căruia
să tac. -
 
Şi eu am băut
din amfora aceea,
cu gândul să devin idee.
 
- Mi-e dor de cineva
în compania căruia
să tac. -
  
Poem
 
... Acolo, undeva,
unde singurătatea
cântă ca un
muzicant desuet
numai pentru mine.
 
Acolo, unde nisipul,
la marginea mării,
este străbătut
de zborul pescăruşilor.
 
Ei, mâine,
dacă aş muri,
mi-ar ciuguli ochii
                        cu graţie.
 
... Acolo, undeva,
unde singurătatea...
  
Şi nici umbra
 

Şi nici umbra ta
nu mă mai iubeşte
şi nu mă pot rezema de ea.
 
Tristeţea mea se face
seară, se face noapte.
 
Ca un înger indecis,
între cădere şi zbor,
nu merg, nu plutesc,
încerc să mor,
nu bănuiesc alergarea...
 
 Legendă
 
Încerc să cred că merg
spre biografia mea imaginară.
 
Zburând, în vis, văd presărate
cadavrele eurilor mele
şi nu găsesc puterea
de a mă opri asupra
niciunuia dintre ele.
 
E ca şi cum aş vrea
să evadez din propria-mi iluzie.
 
 Să dispărem
 
De undeva,
ca o şoaptă de dragoste,
se aude prohodul luminii.
 
Să dispărem încet,
linişte rătăcită
obosită
pentru ultima oară
între palmele
muribundului.
 
 Zi oarbă
 
Va mai fim ceva,
până cînd vom trece
prin toamna nemuritoare.
 
Sufletul, îmbrăcat în frunze,
va foşni cu sfială.
 
- Chiar acum, pe lângă noi,
nebunii trec îmbrăcaţi
în haine de puşcăriaşi. -

Poemele din ambele cicluri – Poeme în singurătate şi 
Elegiile negre – surprind prin întoarcerea la natură, la 
meditaţia contemplativă, la reverie. Cu elemente de cadru 
romantic: marea, ţărmul, cerul, păsările, valurile, luna etc. 
integrate într-un discurs poetic de factură expresionistă, 
Radu Cange structurează un univers personal diafan, al 
formelor evanescente, al stărilor afective discrete şi 
profunde. Lipseşte grandoarea tragică a plânsului, nu însă 
şi tensiunea lirică: „Toamna vine mânată/ de nebunia 
poeţilor,/ a nostalgiei lor pentru literă./ Aşa mai pot şi ei 
să înveţe/ alfabete noi, să dezlege runele/ altui spaţiu, cu 
speranţa că vor/ amâna cu încă o zi/ întinderea balansată, 
la nesfârşit/ de lebede şi magnolii.” (Bănuială) Inventând 
„alfabete noi”, poetul încearcă să ascundă numele real al 
morţii, tot aşa cum încearcă, prin eufemisme, să ocolească 
spaţiul tragic pe care ea îl presupune.

...Poetul rescrie traseul cristic, actul penitenţial fiind 
săvârşit de moarte ca prostituată sacră: „Pe sub frunziş,/ 
pe unde nu ajunge soarele,/ moartea încearcă/ să-mi 
spele picioarele.” Speranţa nu lipseşte, dar ea presupune 
nu atât încredere oarbă într-o renaştere promisă, ci efortul 
de refacere în imaginar a lumii: „Totul este retezat/ în 
jurul meu;/ O pădure/ pe care încep/ să o regândesc.” 
(De la capăt)

Valeria Manta-Tăicuţu,
 „Bucovina literară”, aprilie, 2009

 
 
Textele poetice au adesea intensitatea unor silogisme-

şarade iluminate de un duh sumbru, orific, poate cel al lui 
Rimbaud sau Lautréamont: „Ca şi cum mi-aş aduna/ 
oasele cu mâna/ mâna adunându-se pe sine,/ ce să mai 
spun în cuvinte,/ când tu nu mai încapi/ în imaginea lor.”

Spectacolul oferit de Radu Cange este o explorare a 
vieţii interioare sub semnul unei tulburări endemice, al 
singurătăţii, al trecerii prin vămi dureroase, al unui soi de 
doliu anunţat în absenţa zeului şi a referinţei, epilogul 
fiind codificat prin sintagma „sunt prizonierul surdei 
mandragore”. Nu este doar un act de introspecţie, ci şi un 
demers ontologic sub zodia crepuscularului şi a 

pesimismului. „Desigur că mă îndepărtez de mine,/ în 
ceaţa asta blestemată/ care se lasă în creierul meu.// Dâra 
aceasta – cravata luminii,/ speranţa salvării chinului 
meu,/ este un pas, numai un pas/ în cunoaşterea de sine -
/ o fereastră aflată deasupra/ frunţii, unde arunci o/ 
picătură de sânge pe care/ o vei sparge.” Pentru poet 
moartea a devenit o adevărată obsesie agonistică: „Numai 
moartea o aud/ în spatele meu/ cum îşi toceşte tălpile/ în 
disperarea/ de a mă ajunge.”

Geo Vasile, 
„România literară, iulie, 2009

Octombrie 2010

„Mă întorc mereu la singurătatea mea,/ ca un discipol al ei.”

 
Va mai fim ceva,
până cînd vom trece
prin toamna nemuritoare.
 
Scăpând de o depresie,
aşteptând-o pe următoarea,
tremurând, aşteptând, tremurând...
 
Corbii au dispărut
şi locul le-a fost luat de pescăruşii
care ciugulesc cu sârg
ochii zilei de mâine.
 
 
Mereu coborâtor
 
Toamnă, toamnă...
 
Moartea mi se pare
caldă şi moale,
aş putea s-o ating.
 
Fumul ridică străzile
în ceruri
singurătatea mă pândeşte
cu ochi deformaţi.
 
Toamnă, toamnă...
 
Moartea mi se pare
caldă şi moale
şi apatrid în adâncul
fiinţei mele mă simt.
  
Profesorul şi moartea
 
Haideţi, domnule profesor, să bem,
e o străduţă lângă Lipscani, chiar
paralelă cu aceasta. Acolo, este o
cârciumă ordinară. Am să aduc cu mine
tâmplarul, telegrafistul, poetul
şi fotbalistul amator.
Dv. veţi începe o dizertaţie – şi sunt
sigur că o veţi termina – eu,
împătimitul libertăţii, am să beau bere.
Dv. vă veţi bea cuvintele, chiar am uitat
să vă spun că vă invidiez. Dar nu sunt
în stare decât de o invidie elevată.
Am învăţat-o de la un plop care-mi
străjuie casa. Domnule profesor, vă promit
că nu am să vă deranjez, că nu voi spune

nimănui că suntem împreună.
Vom sta alături noi doi şi Moartea lui
Radu Stanca. Moartea lui care e atât de obosită,
încât va coborî chiar acum din tren.
 
Dar am uitat să vă mai spun, eu, până când
vă veţi sfârşi dizertaţia, mai am de băut,
până la fund, paharul unde se mai află
puţin din tristeţea mea tânără.
 
La revedere, văd că sunteţi grăbit.
Dar, domnule profesor, nu mi-aţi spus
ce este moartea.
 
Moartea?...
Moartea este un cristal,
cu formă necunoscută, unde se fac
nevăzute privirile.
 
 Maestrul
 
Cum să vă spun...
L-am iubit pe acest maestru
al tristeţii, deşi, la început,
n-am putut să-l sufăr.
Da, chiar îl văzusem undeva,
pe la abator, unde sângele
cald se scurgea la canal;
sau prin suburbii, pare-mi-se,
aureolat de propriu-i cer;
Ori poate când iubita îi cerea
să vină mai aproape, ca
frageda ninsoare să-i poată îngropa.
 
O, desigur, l-am văzut
cum îl invoca pe Rollinat.
 
Se afla şi el cu noi, mi s-a părut
că se simţea bine între poeţi.
 
Era evident, o, cât de evident că,
în subţioară purta o vioară, din care
tocmai se oprise din cântat.
Chiar atunci, parcă o dăruise
unui cerşrtor; şi aşa mi s-a părut
că aud ciudatul cuvânt: Nevermore!
 
Dar şi mai ciudat mă simţeam, uneori,
în compania lui, de parcă i-aş fi
îmbrăcat propria-i haină, dar când
m-am uitat mai bine, era doar hăinuţa
mea cu tristeţea lui aşezată pe ea.
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Am atins Epidaurul, după ce am urcat colina, pentru că 
trebuie să urci, printre nimfe şi   capre, pînă la locul cuprins de 
păduricea de pini, molizi şi castani. Un miros tare de răşină 
simt, asemeni, soare şi miere tîrzie. În cercul de nisip aurit al 
arenei dansează Anaforeea,  mă minunez, azi poartă pe chip o 
mască de tragos,  în timp ce eu ating cerul cu fruntea,  din 
vîrful colinei care patronează teatrul. Unul perfect. Repet, 
recitativul corului  care a apărut   ca prin farmec, în inima 
cercului, şi  care glasurile reflectă perfecţiunea sunetului. 
Asclepios. Încă nu l-am zărit pe aici, ci doar fenomenul care 
umple spaţiul de mirabile sunete se aude. Un gol spaţial, 
geometric,  umplut de structuri semicirculare, o geometrie 
curbă care ademeneşte  strigarea, dar numai cît să înceapă 
spectacolul, şi să se consume , în liberate deplină, arta.  O 
presiune delicată,  care se exercită asupra  primetrului 
semicircular,  decantează fiorul auzului, o inimă care apare 
într-o mare de verde... E  unda care  se desfată, lovind cu 
tandreţe piatra gardenelor, porticurile înalte, înscrisurile 
pietrelor, capetele silenilor,  binecuvîntarea zeului Asclepios, 
într-o cupă de aur, pentru  descîntec.  O capcană subtilă ,  acest 
amfiteatru,  unde unda sonoră se avîntă, dansează în spaţiul 
circular, mîngîie timpanul, explodează asemenea unei inimi 
saturate de pulsiune, apoi vine descărcarea,  şi plinul se face în 
suflet. În mijlocul arenei, Anaforeea prinde vibraţia sunetelor 
cu mîinile, se opreşte o clipă, simte chemarea,  mă copleşeşte 
cu versuri din Hesiod, fascinată de acustica reală a acestui 
teatru în aer liber. O clipă, o văd  în transă, desigur, îmi spun, 
se produce  purificarea. Cui?  Prea bine ştiu, sunetul cîntat al 
pietrelor, induce catharsisul.

Amfiteatrul de la Epidaur e unul din cele mai mari din 
Grecia, şi a fost construit de Polictet cel Tînăr, prin secolul IV, 
înainte de Hristos. A funcţionat timp de veacuri, proiectînd 
scenele timpului său, gresia poroasă pe care o atingem, încă 
poartă duhul sublim al vremurilor apuse... Afişele  , delicat 
sculptate în piatră,  arată că azi se joacă Lysistrata, ciudat! 
Aristofan e aici, printre poeţi, oaspeţi de seamă şi oaspeţi de 
rînd, el, minunatul ţăran, de cîte ori frustrat de mai marii 
literaţi ai timpului său. Dar azi,  ne vom bucura împreună de 
caracterul Praxagorei, şi vom rîde... El, ciudatul, va prinde 
marele premiu.  Auzul şi sufletul nostru va respira purificarea 
şi vindecarea, pentru că atît de aproape e templul lui 
Asclepios. Doctorul neamurilor, cel care mîntuie, cel cu picior 
de şarpe, cel care vindecă.  Maleatas e preţuit aici din vechime, 
apoi cînd  zeul deveni Apollo Maleatas, instituie regula unei 
terapeutici îndelung învăţate. Îl are pe Asclepios fiu,  făcut cu  
Arsinoe, pe care-l iniţiază în arata vindecării. Împreună, tată şi 
fiu,   vor lucra la tămăduirea oamenilor,  sub oblăduirea unei 
ştiinţe sacre, medicina, oferind acestei ştiinţe  îndeletniciri 
profund umane. Un simbol sfîşietor, dar cu atît mai profund, 
şarpele ...  De ce şarpele?  Cine ştie. E de ştiut că animalul antic 
ajuta la treburi pe om sau îl pedepsea pentru păcatele sale, 
intrusul cu har era un trimis al zeului pe pămînt,  care trebuia 
adulat sau respectat...  Şarpele îşi lepăda pielea, iar cei care i-
au văzut trupul strălucitor, l-au investit  cu  simbol reînnoirii, 
al întineririi sau chiar al nemuririi. Animalul  de lîngă noi  are 
putere asupra vieţii, înnemurind-o sau suprimînd-o.  Pentru o 
clipă,  Şarpele e teama, anxietatea atvică, dar şi vindecarea,  
descărcarea umbrelor, în lumina vieţii.    Asclepios poartă 
tirsul puterii rennoirii veieţii, simbol de care se încolăceşte 
şarpele...  În mistica orientală şarpele Uroboros este simbolul 
continuum-ului universal, al marelui principiu vital, al unirii 
cerului cu pămîntul... Şarpele Kundalini , reprezentat sub 
forma unui şarpe încolăcit, în adormire, reprezenta simbolul 
energiei universale... Reprezentarea şarpelui o descoperim la 
greco-romani, e zeul Asclepioss-Esculap... La egipteni, puterea 
era proiectată în cobra regală, la azteci exista şarpele înaripat,  
ca zeu suprem, simbol al morţii şi reînvierii, şarpele Glykon, 
de prin Macedonia romană, şi de la ţărmul Pontului Euxin, 
reprezenta simbolul fertilităţii la bărbat şi la  femeie... Dar să 
nu uităm şarpele biblic, cel care i-a ispitit, cu înţelepciunea sa, 
pe Adam şi pe Eva, deşteptînd în umanitate,  raţiunea morală 
adormită... O, dacă înainte de creştinism şarpele era un 
element pozitiv, în cunoaştere, viaţă, creaţie, ca simbol al 
fertilităţii, vindecării, continuităţii vieţii, după..., el devine un 
simbol al răului , simbol al ispitei, bolilor şi trădării. O, vine 
zbuciumul nostru retoric: în cine să credem, noi cei treziţi 
astăzi, din somnul primordial, ce şarpe ne vine aproape să 
picure în noi veninul de speranţă şi liberatate. Ce răzvrătire să 
neg, istorii, religii, evenimente, şi să mă întorc în spaţiul 
aureolat de poveste, la vîrsta de aur a conştiinţei mitice. Să 
intru în zaţul memoriei, şi să mă cunun cu nemoartea unei 
flori culese, de pe colinele Epidaurului. Să intru în coliba unui 
cioban şi să beau laptele unei capre, pentru a fi din nou fericit. 
După acest travaliu  bezmetic, de experienţe vitale, şi de citire 
a cărţilor. Sub buza pădurii Brezei am ucis un şarpe, ştiam că 
nu va muri decît după apusul soarelui, era acolo cu capul 
sfărîmat, şi,  noi, copii, din Homiceni,  simţeam nebunia 
naturii sfîşiate, răsfrîngîndu-se asupră-ne. Vinovăţia. 
Plîngeam. Pielea şarpelui argintie, roşiatică, în lumina de sînge 
a înserării. Şarpele îşi dăduse duhul,  dar povara unei morţi  
arbitrare, a rămas în sufletele noastre de copii ucigaşi. . 

Am imaginea unei statui, de cularea mierii, poate am 
privit-o îndelung  la Luvru, poate la Britisch Museum:  e un 
bătrîn falnic, cu chip zeiesc, sprijinindu-se, în aer, de un tirs, în 
jurul căruia se încolăceşte un şarpe. Seninătate, înşelepciune, o 
putere asupra forţelor răului, degajă acest chip. Uşor trist, 
îngîndurat, priveşte departe. O fi pe undeva suferinţa, 
purtătoarea vie a destinului uman. O fi nevoia de vindecare 
sau de mîntuire, concepte purtătoare  a sfetniciei lucrurilor. 

Nu ştim cu precizie, dar ceva îmi spune că tragosul e în 
privirea îndepărtată a zeului vindecător, el jongleatză cu mila, 
soarta, ştiinţa, mistica, magia ...

Anaforerea îmi povesteşte: Coronis, fiica regelui Fleghias, 
a urcat pe  muntele Tition, ca să-l nască pe Asclepios, fiul lui 
Apollo, dar mama lui  a murit după naştere, iar noul născut a 
fost alăptat de o capră, şi apărat de un cîine... Un  cioban a 
trecut pe acolo,  şi a văzut că pruncul este înconjurat de o 
lumină divină, atunci l-a luat la adăpostul lui şi a început să-l 
venereze... Apollo l-a dat pe copil în grija centaurului Hiron, 
care l-a iniţiat pe Asclepios în tainele medicinei. Dar mentorul 
a fost depăşit de discipol, care a început să ghicească viitorul şi 
să învie oamenii. S-o fi mîniat Zeus, de îndrăzneala 
semizeului. De puterea vindecătorului,   şi l-o fi omorît cu un 
fulger!... O interogaţie! Un destin, un sfîrşit tragic. Nu ştim. 
Dar simţim că vinecătorul există aci, printre noi, în paginile 
unei cărţi, plină cu desfigurări  de muşchi, carne, şi sînge, 
creier,  în taina unei flori care răspîndeşte sămînţa, şi 
răspîdeşte infuzia, în libaţia unei femei care  descîntă fruntea 
unui tînăr ... 

 De multă vreme,  intrasem în sanctuar.  Am pipăit 
propileele,  intrarea monumentală, apoi,  templul lui 
Asclepios, statuia, ofrandele, flori, fructe, miere, obiecte sacre 
pentru medicamente, abatonul,   adică o cameră mare,  unde 
vor fi adăpostiţi  pacienţii, care  petrec o noapte aici, în 
speranţa că vor fi vindecaţi... Sunt  orbi, muţi, schiopi, 

Despre lucrurile prime (21) 
Epidaur, Asclepios  

Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii
Viaţa ca o simfonie a spiritului

Nicolae BUSUIOC

Din prima clipă când l-am cunoscut, profesorul Alexandru 
Husar a exercitat asupra mea o fascinaţie pe care, pentru 
început, nu mi-am putut-o explica. Abia mai târziu mi-am dat 
seama că esteticianul, filozoful şi scriitorul Al. Husar emana 
către toţi cei din jurul lui o simpatie irezistibilă, o atracţie 
izvorâtă, în primul rând, din marea lui dragoste pentru om şi 
adevăr, pentru artă şi frumos. Prezenţa universitarului avea 
darul de a te face să-ţi pui singur întrebări şi să cauţi 
răspunsuri, să gândeşti profund. Ne putem lipsi de frumos, în 
sensul lui adânc estetic? Omul exprimă o frumuseţe prin însăşi 
definiţia lui, pentru că rostul în existenţă reprezintă esenţa 
esteticii trăirii. Frumosul este un fel de supremă binecuvântare, 
singura poate în stare să menţină omul şi universul lui 
deasupra oricărei îndoieli asupra virtuţii. Cu aceste gânduri am 
început, se întâmpla prin anii 1990-1991, un dialog cu 
profesorul Al. Husar, publicat ulterior în volumul Oglinzile 
Cetăţii. Iată o primă mărturisire: “Veneam din Capitală, unde-
mi încheiasem studiile, când am trecut întâia oară cu trenul 
prin Iaşi, într-un drum despre care voi scrie cândva. Gara, 
cerul, cupolele, turlele lui au produs asupra mea o adâncă 
impresie de armonie şi echilibru. Iaşul mi-a apărut atunci ca un 
bastion al culturii şi spiritualităţii naţionale, aşa cum îl ştiam. 
Păstrez această imagine ca o zestre morală, inalterabilă, a 
vârstei tinere, cu evlavie aproape în sufletul meu. Oraşul de 
atunci, aşa văzut de departe, într-o zi fericită, cu decenii în 
urmă, trăieşte în mine ca într-o stampă de epocă de o clasică 
măreţie. Datorez poate şi acestei imagini – cu forţa unei 
categorii abisale înfruntând vijeliile – după ani mulţi de la 
decantarea ei – prezenţa mea la Iaşi.”

Profesorul studiase estetica cu Tudor Vianu şi Mihail Ralea 
atât pentru faptul că era strâns legată de ceea ce visa el să facă 
în viaţă, cât şi pentru faptul că a avut norocul întâlnirii unor 
mari gânditori, fără de care nu-şi putea imagina ce ar fi astăzi 
estetica în cultura noastră. Susţinea aproape cu vehemenţă că 
gustul este întâiul, dacă nu unicul “instrument” al esteticii, fără 
gust nu poţi percepe şi înţelege frumosul şi arta. Toţi ceilalţi 
factori, ştiinţifici, experimentali, statistici, nu se pot substitui 
gustului fin şi sigur în perceperea lor. Opera de artă autentică 
depăşeşte estetismul, fronda, timpul. Desigur, în dialogurile 
noastre am trecut şi la multe alte subiecte. Mă interesa, de 
pildă, opinia lui despre o “estetică a lecturii”, pornind poate 
chiar de la ideea că orice om dedicat cărţii o ştie: citind, el 
reface pe cont propriu un sistem de valori ameninţat de o lume 
polisemantică. Spera într-o lume ce va reda cărţii cuvenita ei 
pondere, chiar şi în condiţiile unei estetici ce ar putea formula 
noi principii de înţelegere a artei cuvântului, o artă intrată într-
o devoratoare concurenţă, uneori extrem de neloaială. 
Reveneam din nou asupra esteticii, subiectul preferat şi privit 
ca pe o frumoasă zeiţă, avea însă tendinţa de a-l plasa abil la 
graniţa cu filozofia: “Dacă arta, ca şi filozofia, dă răspuns unor 
mari întrebări ale omului, conştiinţei umane, rădăcinile lor 
comune ar fi întrebările, neliniştile omului. Şi, poate astfel mai 
aproape de adevăr, am putea spune: omul. Am putea afla în 
om rădăcina comună, îndeosebi în cazul când un Platon, un 
Goethe, un Eminescu însuşi pot fi, în acelaşi timp, artişti şi 
filozofi. Depinde ce înţelegem, evident metaforic, prin rădăcini 
comune...”. 

I-am citit aproape toate cărţile, peste 25 la număr, de la 
poezie, eseu şi istorie la artă, cultură, filozofie, critică şi istorie 
literară. Mă voi opri doar la Metapoetica (1983) şi la Anti-Gog 
(1996), două cărţi care-mi sunt cele mai apropiate, aş spune cu 
influenţe învăluitoare asupra-mi. Din Metapoetica (a primit 
Premiul Academiei Române) am aflat unele lucruri pe care 
poate nu le-aş fi înţeles dacă veneau din alte surse. De pildă, 
într-o definiţie simplă, termenul, care dă şi titlul volumului, nu 
ar reprezenta decât o sistematică a artei, un prim înţeles pentru 
nespecialist, însă pe măsură ce intri în miezul textului ţi se 
limpezesc principiile fundamentale şi statutul general al 
sistemului. În lumea artei poesis a dat naştere poeticii şi, prin 
analogie, metapoeticii. În fundamentarea metapoeticii, magistrul 
însuşi a pornit de la izvoare, adică de la Aristotel şi Vico, iar pe 
drumul lung parcurs l-a însoţit mintea clară a lui Tudor Vianu. 
Bine, mi-am zis, dar de ce poiein? Fiindcă prin poiein se 
defineşte poeticul, prin poetic poetica, iar prin poetica la puterea 
n metapoetica. Şi de ce poesfera? Poesfera e ţara reală a artei, este 
sau poate fi, cel puţin ipotetic, un sistem. Dar estetica nu mai e 
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demult doar teoria artei, teoria frumosului sau “teoria artelor 
libere”, în ea incorporează ab initio natura, viaţa, omul. Azi se 
vorbeşte de o estetică existenţialistică, fenomenologică, 
structuralistă, informaţională, generativă, semiotică şi statistică, 
un larg evantai de metode şi direcţii în cercetarea estetică a 
lumii contemporane. Dar nici aici nu se opreşte esteticianul Al. 
Husar. O estetică cotidiană ar cuprinde estetica urbanistică, 
una industrială, una peisageră, pe cea a ceremonialului, a 
ambianţei şi chiar una a relaţiilor sociale. Doamne, şi ce nevoie 
am avea azi mai ales de cea din urmă, unde intră conduita 
noastră şi bunul simţ. 

Anti-Gog e ca o simfonie a spiritului. După lectură m-am 
simţit un iremediabil entuziast şi susţinător al gândirii unui 
asemenea personaj, al acelui om care se vrea a fi mai mult decât 
un boem naiv, expansiv şi parabolic, poate un om – emblemă al 
unei culturi pe care planeta noastră are tot dreptul să şi-o 
dorească. Cunoscătorii de literatură universală îşi amintesc 
desigur de Giovanni Papini, scriitorul italian pentru care 
George Călinescu avea o deosebită preţuire, atras fiind de omul 
paradoxal şi contradictoriu, de cel a cărui operă s-a impus prin 
stil, formă, imagini şi gândire demne de un roman al vieţii unei 
întregi epoci. Cum putea ca un scriitor de talia lui Papini, cel 
care analiza clar, rapid şi complet teoria cunoaşterii, discuta 
despre idealism şi realism, pragmatism şi morală, despre Kant, 
Stuart Mill, Platon şi Locke, despre exaltarea credinţei şi 
miracolul etern al artei, toate acestea pentru “cucerirea 
intelectuală a lumii”, să rămână indiferent lui Al. Husar, el 
însuşi adeptul filozofiei care încearcă să “salveze lumea”? 
Poate de aici ideea unei replici la Gog, sub formula Anti-Gog, 
o îmbogăţire a spiritului şi a sentimentelor umane, o dorinţă de 
a acţiona asupra a ceea ce e mai profund în sufletul şi în 
conştiinţa noastră. Aici, autorul coboară în trecutul unor idei 
născute cu conştiinţa binelui, într-o succesiune a istoriei cu 
toate fantasmele fiecărei epoci. Citesc, recitesc şi am impresia 
că parcurg o bună parte a vieţii culturale a umanităţii, 
înţelegând-o ca istorie a propriei noastre vulnerabilităţi. 
Eseistul-memorialist speculează cu un desăvârşit instinct literar 
suita evenimentelor, întâlnirilor şi întâmplărilor, a gândurilor, 
reflecţiilor şi confruntărilor pentru a ne transmite mesaje 
umaniste şi credinţa în liniştea sufletească fără de care 
pasiunea pentru ideea înaltă şi nobilă nu există. Ca şi la 
Montaigne, la Blaise Pascal, poate şi la Mallarmé, universul nu 
este văzut decât ca o imensă carte unde simfonia spiritului nu 
are sfârşit. Scriitorul Al. Husar a crezut cu toată fiinţa lui în 
această simfonie. 

Magistrul Al. Husar s-a născut sub zodia excepţiei şi cred 
că spaţiul în care s-a simţit cel mai bine a fost “Lumea ca text şi 
textul ca lume”, dacă ne este permis să folosim titlul unui 
superb eseu al lui Ştefan Augustin Doinaş. O viaţă întreagă 
profesorul Al. Husar a trăit în lumea ideilor şi a cărţilor, 
convins fiind că salvarea fiinţei nu poate veni decât de aici, 
chiar cu riscul că “vanitatea, impenitent optimistă, îl face să se 
considere acasă în alcovul oricărei idei; siguranţă de sine care 
nu este deloc descumpănită, atunci când observă, aproape cu 
regularitate, că fiecare idee – în timp ce i se oferă – i se refuză”. 
Parcă la fel ca eroul lui Papini a alergat şi a străbătut 
meridianele pentru a cunoaşte viaţa şi filozofia ei în fel şi chip, 
dar mereu s-a întors acolo, în sălile de lectură, în amfiteatre sau 
în largul naturii, nerenunţând vreo clipă la hrana omului 
inteligent şi de spirit pentru că “nimic din ceea ce este 
omenesc” nu i-a rămas străin. Cultura şi învăţământul ieşean îi 
datorează mult profesorului, filozofului, scriitorului şi 
traducătorului Alexandru Husar.

paralitici, femei sterile, războinici  răniţi,  şi poeţi, şi cîntăreţi, 
şi genii smintite, Anaforeea, lasă-mă să petrec o noapte aici, 
rogu-te! Sunt aici: stadionul, amfiteatrul...  A rîs, a scîncit, 
nebunule, m-a luat de mînă, şi am trecut din  nou în sanctuar... 
Sunt toate aici, magii ale sufletului, vedenii, fantasme, irealităţi 
fulgurante, şi,  iată,  că de sub piatra magică, se ridică, ca un  
şarpe,  un fum gălbui, un iz de speranţă, asemenea celui de la 
Delphi. Şi Asclepios, de mînă cu fiica sa, Higiena, care 
seamănă, mult cu Anaforeea.  Ciudat, cu noi, în oglinda 
liturgică. Mi-am spus, am pierdut-o, iar zeul s-a întors către 
mine, zîmbind trist, măreţ, şoptindu-mi: dimpotrivă, a fost 
cîştigată de oameni...  Ce însemna? Durere, teamă, libertate. N-
am ştiut ce să aleg. Preferam să privesc spectacolul  Lysistrata, 
şi în arenă nebunia de măşti şi de chiote ... Preferam să mă 
întorc la Sofocle, poetul măreţiei,  pe care nenorocirea n-o 
poate înfrînge, sau la Euripide, poetul slăbiciunilor omeneşti. 
Dar, oare acest Asclepios nu le prinde pe toate!

Am adormit în scaunul de piatră. N-am mai ştiut nimic, ci 
doar un şarpe care  se desprindea din rotocolul fîntînii, ca în 
copilărie, purta culori de aur în solzi, şi solzii cădeau, şi pilea 
năpîrlea şi   se făcea roz- ruginie, şi am spus că visul cu şarpe 
care năpîrleşte înseamnă că mă voi vindeca de boală!  Ce 
boală, femeie! Cea de suflet, de căurtare nebună, cea pe care o 
dezavuează Anaforeea. Chiar dacă-i strig, e boala cunoaşterii, 
femeie,  nu  mă voi lăsa de năravul acesta, pentru că voi primi 
de la Asclepios gîndul cel bun... 
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Esenţa filozofiei lui Hegel se află în ideea de Devenire 
exersată pe triada teză-antiteză-sinteză, idee împrumutată 
de la Fichte, triptic care, aplicat metafizic, însemnează 
Raţiune-Materie-Spirit, intercondiţionate evolutiv prin 
transformarea uneia în cealaltă.

La început a fost Raţiunea, Ideea pură, fără nici un 
conţinut. Or, această vacuitate lăuntrică a fost pentru 
Raţiune o stare de nelinişte (Unruhe) - neliniştea de a nu 
fi nimic,  factor metafizic al schimbării,  nevoia unei 
plenitudini. În acest scop, s-a sfâşiat pe sine, s-a 
înstrăinat, s-a negat,  printr-o alteritate, care a fost 
Natura, lumea materială. Creând Natura suprimându-şi 
Nimicul, Raţiunea primordială a devenit existenţă. Unul 
a devenit multiplu. 

Dar acest multiplu era „cadavrul Raţiunii”, afirmă 
Hegel, însemna moarte. Deci autosfâşierea, negarea de 
sine ca nimic a fost un mijloc pentru că numai astfel  
Ideea putea să devină Totul – să se realizeze pe sine ca 
Spirit, adică să-şi poată dobândi conştiinţa de sine şi 
libertatea metafizică. Or, efortul de a se depăşi, de a 
deveni spirit aparţine însăşi materiei, impuls al depăşirii 
plecat din primum movens al raţiunii de a ieşi din 
propriul gol, altfel spus, acest efort aparţine intelectului 
uman, în care raţiunea dintâi persistă şi acţionează. 

Ca atare, Natura este un mijloc sine qua non, o catenă 
intermediară necesară, generatoarea unui nou impuls. 
Dar prin legea contradicţiei, şi Natura a devenit 
exterioară ei înşişi, prin faptul că s-a divizat în finitudini, 
în singularităţi ale dezunirii, ale izolării - în 
individualităţi. Or, individualitatea a vrut să se cunoască 
pe sine, iar autocunoaşterea însemnează spirit şi 
însemnează tendinţa eliberării din finitudine, încercarea 
de a reintra în infinitudine prin însuşi factorul logic al 
devenirii, pentru Hegel, logica, aplicată tripticului 
devenirii, fiind metafizica însăşi. Raţiunea a fost unică, 
Natura multiplă. Dar în Natură Raţiunea îşi eliberează 
existenţa care era în sine (Insichtsein). Însă,  aşa cum 
Raţiunea s-a sacrificat pe sine, şi  Natura va fi sacrificată, 
trecându-se la Spiritul pur. Pentru că, scrie Hegel, orice 
cauză pentru ca să-şi producă efectul, trebuie să se 
distrugă pe sine, aşa cum sămânţa se jertfeşte pentru a 
produce planta. Existenţa se luptă mereu cu neantul 
pentru a se reinstitui neîncetat. O pasăre Phoenix 
cosmică. 

Dinamica realizării finale a Spiritului absolut este 
neliniştea eliberării, ascensiunea spre libertate este esenţa 
fenomenologiei spiritului, fenomenologie aflată în 
desfăşurare permanent, pentru a se  realiza iarăşi Unul, - 
Raţiunea în unitatea ei originară, primordială, 
înlăturându-se diversele antinomii : 
reprezentare/realitate, finit/infinit, gândire/existenţă, 
fiinţă/nefiinţă, subiect/obiect. Iar acest proces dialectic 
creator al Raţiunii de a se cunoaşte pe sine şi a se elibera, 
omul o efectuează în trei trepte suitoare: o simte prin 
intuiţia proprie artei, o reprezintă prin religie, care este 
consecinţa sentimentului nimicniciei umane în raport cu 
necunoscuta nemărginire  şi o înţelege, adică o 
desăvârşeşte prin filozofie, şi anume prin idealismul 
logic, care depăşeşte arta şi religia şi prin care Raţiunea 
se regăseşte pe sine.

În filozofie Spiritul s-a apropiat de scopul final al 
devenirii universale. Raţiunea primordială sfârşeşte 
îndelungatul proces al devenirii către ea însăşi pe planul 
mai înalt al cunoaşterii de sine, Astăzi, scria Hegel, o 
epocă nouă a răsărit în lume, Spiritul lumii (Weltgeist) a 
reuşit acum să îndepărteze de sine însuşi orice îi este. 
Lupta conştiinţei finite cu conştiinţa absolută, ia sfârşit. 
Acesta este rezultatul eforturilor Spiritului de-a lungul 
celor  două mii cinci sute de ani ai muncii sale de a se 
recunoaşte pe sine şi de a se împlini la modul absolut, el 
care era atât de fragil, de firav:  „Tantum mollis erat”. 

Eminescu se afla la Berlin într-o epocă de mare 
influenţă a hegelianismului, cu apărători entuziaşti (dar, 
din 1824, printr-o comedie a lui  Otto Fr. Gruppe, care 
voia să imite diatriba lui Aristofan din „Norii” la adresa 
lui Socrate, începuseră şi atacurile uneori foarte 
virulente). Eminescu îşi face unele note asupra autorului 
Fenomenologiei Spiritului, în care afirmă, între altele, că 
filozofia lui Hegel constituia „întruchiparea cea mai 
plenară a idealismului iniţiat de Kant”, precum face şi o 
serie de precizări. Pentru Hegel, „Fiinţa pură este cu 
desăvârşire goală de orice conţinut, este nimicul pur, 
Fiinţa pură şi nimicul pur sunt unul şi acelaşi lucru… 
Natura este Ideea în forma alterităţii sale… natura – 
imperiu al naturii oarbe şi al hazardului (multe eşuează). 
Această imperfecţiune nu se suprimă decât cu încetul, 
Natura progresând treptat de la absenţa vieţii la viaţă, 
apoi la spiritualitate…. Din Natură se desprinde apoi în 
organismul uman spiritul… Pentru Hegel, sufletul este 
Ideea care s-a întors în sine după înstrăinarea  sa  Esenţa 
universală şi-a reluat, în conştiinţă de sine, 

interioritatea… Mai mult, spiritul obiectiv se disociază 
de  spiritul subiectiv (în om n.n.) conţinutul absolut, 
esenţa”. (Perpessicius, Eminescu Opere, vol. XV, p. 468-
473).

În cele ce urmează, ne vom referi nu la eventuale 
influenţe pe care gândirea hegeliană le-ar fi putut avea 
asupra lui Eminescu, fapt care este hazardat să-l 
afirmăm,  - ci ne vom opri la unele analogii între 
gândirea filozofului german şi creaţia lui Eminescu. 
Analogia este întâlnirea unor idei, fără a fi vorba de 
influenţe, de preluări - coincidenţe care au loc deseori, 
pe creste, între mari gânditori.

Aşa precum am analizat în scrieri anterioare, putem 
identifica trei momente în evoluţia filozofiei poetice 
eminesciene.

Problema fundamentală a lui Eminescu a fost cea a 
destinului geniului. Aşa cum se autoportretizează în 
postuma Povestea magului călător în stele, al cărui nume 
mai potrivit ar fi Lume şi Geniu, pentru poet geniul este o 
primordialitate, o entitate originară. El e un străin captat 
„în  corpul cel urât” dintr-o lume ce-i este străină. Nu 
face parte din planul creaţiei, astfel că dumnezeu „se 
împiedică în cifrul său” necunoscut. Şi singurul său 
conţinut al geniului este gândirea pură.

Aceasta este teza. Antiteza este lumea materială, o 
existenţă a suferinţei a răului şi a perisabilităţii în care 
geniul a fost „aruncat”. Geniul încearcă să spiritualizeze 
lumea unde se află oaspete interiorizând-o, convertind-o 
în spaţii sufleteşti,  transformând timpul trecător în 
secvenţe de prezent înveşnicit, poetizând-o, ridicând-o la 
sublim şi sacralizându-i cvasi exhaustiv conţinutul. 
Pentru că „Geniul, postulează Eminescu, este a doua 
creaţiune a lumii prin artă”.

Urmează cel de al treilea stadiu. Într-un prim 
moment,  cum are loc în Luceafărul, geniul încearcă, prin 
iubirea unei pământene  să ridice lumea străină, 
materială, la planul spiritualităţii pure, care este 
identitatea, esenţa sa. Dar încercarea eşuează, astfel că 
Eminescu tentează eliberarea radicală, enunţată în nota 
de ms., unde scrie că vrea să refacă Luceafărul şi, mai 
ales, „să-i ridice cu mult sfârşitul à la Giordano Bruno". 
Şi anume, spiritul său, intelectul eroic, cum îl numeşte 
poetul filozof italian, să transceandă orice finitudine, 
determinare şi condiţionare, orice formulă existenţială, 
fără a se opri vreodată - dincolo de fiinţă şi nefiinţă, în 
nelume, adică dincolo de orice structura care s-ar putea 
numi lume, în anterioritatea absolută, în neînceputul pur. 
Prin această devenire, geniul ajunge la el însuşi, la 
absolutul său care este libertatea pură.

Evident, cele trei stadii ale devenirii geniului 
eminescian nu se suprapun cu tristadialitatea hegeliană, 
dar analogiile sunt multiple, şi anume :  

- faptul că geniul este o entitate primordială, 
- lumea materială constituie un spaţiu al decăderii, 
- libertatea radicală este şi ţelul geniului eminescian, 
- fenomenologia, traseul ascendent este al spiritului.

*
Fenomenologia devenirii trifazice o întâlnim şi izolat în 

multe poezii eminesciene. Câteva exemple. În Aşa de 
fragedă, apare mai întâi prezenţa luminoasă a iubitei 
văzută ca întruchipări ale luminii („Floare albă de cireş. 
Zână printre oameni”); urmează antiteza - alunecarea 
femeii în „umbra dulcilor dorinţi”  ale carnalului, pentru 
ca să urmeze apoteozarea spirituală prin proiectarea de 
către poet a iubitei pe imaginea Fecioarei Maria. În Şi 
dacă, are loc mai întâi apariţia iubitei ca o apropiere în 
închipuirea poetului, apoi, în contrast, intervine durerea 
poetului că apropierea a fost doar imaginată, pentru ca, 
învingând umbra acelui nor al îndoielii, iubita să renască 
în eternitatea luminoasă a memoriei poetului : „Şi dacă 
norii deşi se duc/ De iese-n luciu luna,/ E ca aminte să-mi 
aduc/ De tine-ntotdeauna”. În Pe lângă plopii fără soţ, în 
primul moment apare prezenţa iubitei în aşteptarea 
repetată a poetului, apoi, antitetic, hipostazele posibile, 
dar refuzate de către femeie de a se înscrie în neuitarea 
eternităţii dragostei - „Ai fi trăit în veci de veci/ Şi rânduri 
de vieţi,Cu ale tale braţe reci/ Înmărmureai măreţ”, iar 
conclusiv, ratata aprinderii apoteotice a candelei 
sacralităţii singurătăţii în doi - „Tu trebuia să te cuprinzi/ 
De acel farmec sfânt/ Şi noaptea candela s-aprinzi/ Iubirii pe 
pământ”. În poezia La steaua, în prima parte apare 
drumul luminos al stelei -  în antiteză, moartea astrului, 
iar în sinteza celor două momente, învierea stelei din 
propria pieire, reaprindere simbolizând durata 
indefinita a luminii primordiale a iubirii : „Tot astfel, când 
al nostru dor/ Pieri în noaptea-adâncă,/ Lumina stinsului 
amor/ Ne urmăreşte încă”.  În Sara pe deal, se trece de la 
polifonia glasurilor naturii, la amuţirea lor, pentru ca să 
persiste doar, în final, ceasul unic al dragostei. În vastul 
poem Povestea magului călător în stele, se porneşte de la 
lumea umană, se pune apoi în contrast lumea străină a 
geniului, iar în final se trece într-un dincolo indefinit 
unde se află împlinirea eternităţii iubirii, eşuată în 
Luceafărul. În Peste vârfuri, primul moment este constituit 
de mişcări ale naturii şi sunetul muzicii, se trece la 
interiorizarea lumii din afară, şi apoi totul  - natură şi 
sufletul poetului - se eliberează în inefabil: „Mai departe, 
mai departe,/ Mai încet, tot mai încet,/ Sufletu-mi 

nemângâiet/ Îndulcind cu dor de moarte”. În Odă, au loc mai 
întâi arderile din lumea omului, urmează negarea, 
refuzul de către poet a acestei lumi a combustiei, după 
care se trece dincolo de lume în singurătatea absolută a 
geniului redat sie-însuşi. În Luceafărul,  are loc  la început 
interferenţele dintre uman şi ceresc, în al doilea timp 
intervin cele două negări – a luceafărului de către 
Cătălina, a cererii lui Hyperion de nemurire de către 
Demiurg,  pentru ca, în final, să se producă 
antinomizarea axiologică ireversibilă - noroc-nenoroc, 
moarte-nemurire, teluric-astral.

*
O semnificativă analogie hegeliano-eminesciană este 

următoarea. Hegel dedică prietenul său Hölderlin,  
următoarea poezie,  intitulată Eleusis : 

În juru-mi, în mine sălăşluieşte pacea.
Grijile oamenilor preocupaţi, ce nu obosesc niciodată, 

dorm.
Ele îmi dau libertate şi răgaz. 
Mulţumescu-ţi, ţie, o, Noapte, tu, 
Eliberatoarea mea ! Ca un văl alb de ceaţă
Luna înconjură hotarele şovăitoare
Ale depărtatelor coline…
Ochiul meu se înalţă spre eterna boltă a cerului,
Cătând spre tine, o, strălucitoare stea a nopţii !
Şi toate din veşnicia ta coboară asupră-mi
Uitarea dorinţelor şi a speranţelor toate.
Simţirea mi se pierde în contemplare, 
Ceea ce numeam eul meu, dispare.
Mă dăruiesc cu totul nemărginirii, 
Sunt în ea, sunt totul, sunt numai ea.

Este evocat aici un moment de graţie al eliberării de 
eul intramundan cu grijile, dorinţele, speranţele sale,  
aşa încât. gânditorul se confundă cu Unul universal. La 
fel are loc în poemul lui Leopardi,  Infinitul – în care 
după îndelungă contemplare a unei privelişti aducătoare 
de pace, poetul exclamă : „ce dulce mi-i să naufragiez în 
astă mare a nesfârşirii”; asemănător,  în finalul din drama 
muzicală wagneriană Tristan şi Isolda, eroina care moare, 
cântă : „ În adiindul Tot, în Sufletul lumii mă cufund, mă 
înec fără de nume – supremă voluptate”;  iar în Sonetul către 
Orfeu I,3, , Rainer Maria Rilke scrie : „Într-un moment 
unic tu să te împlineşti desfiinţând orice număr prin intrarea 
în totalitatea inexprimabilă a Fiinţei, devenind  nimic decât 
suflu, un suflu în Dumnezeu”. 

Amintim unele momente în care Eminescu evocă 
eliberarea spirituală radicală. Un asemenea  moment 
apare încă din primele poezii, în Replici :

 Adevărul  vrăjitor 
E fiinţa-mi  tremurândă 
Care  trece-n  infinit 
Ca un fulger fără ţintă.

Un alt moment este cel din drumul luceafărului 
către demiurg prin spaţiile increatului, unde geniul 
devine  o sete pură de transcendere absolută,  sete care 
este şi nu este, un adânc al uitării oarbe de sine :

Nu e nimic şi totuşi e
O sete care-l soarbe, 

E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.

Un semnificativ moment în postuma Sunetul păcii,  
moment afin cu cel al lui Hegel : 

 

Acest sunet mă face,
Cu aiurirea lui ce sara umple,
Să mă trezesc la solitara-mi pace.
Să mă văd singur, peste oameni, pus.
Căci în al zilei vuiet eu mă văd
Amestecat cu ei… amestecându-mi
A mele pasiuni cu-a lor dorinţe.
Sunetul păcii mă trezi… Mă simt
Întreg şi liniştit şi blând, 
Deasupra omenimei… izolat…
Aşa se simte-un înţelept
În secoli de întuneric…
Aşa un sfânt în adunări de lotri ; 
Neatins, neatingând şi solitar…

 „Neatins, neatingând solitar” : izolare absolută, fără 
de lume, fără de sine. 

Şi iată, într-un fragment postum, confundarea cu 
Unul din preludiul creaţiei, prin sacrificarea eurilor, a 
individualităţilor : "Îngere! Suntem în mijlocul universului 
asemenea spiritului divin înainte de creaţie... acel spirit divin 
eram noi!... Misterul divin al vieţii suntem noi - noi în 
momentul acesta  vom purta toată lumea în inimi... Ardem 
cum arde-ncet universu-ntreg... O jertfă infinită marelui 
spirit !" (Ms.2276 II).

Doar muzica poate exprima stările extra-eu-ale din 
poemele amintite. Pentru că ea, după ce ne transformă în 
Totul, ne expulzează din noi înşine, din eul nostru 
devenit fără margini, pentru ca să nu rămână decât o 
vibraţie pură de beatitudine şi fină nelinişte, fără de 
nume.

Octombrie 2010

Eminescu şi Hegel – 
              analogii de sensuri
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restituiri

Ionel SAVITESCU

Nicolae Florescu este „cel mai onest şi 
valoros istoric literar de astăzi”.

(Mircea Muthu, Vatra 4 / 2009)

Aşteptat cu interes, 
volumul al doilea „Înapoi 
la Aristarc” (Căderea în 
timp), al d-lui. Nicolae 
Florescu vede, în sfârşit, 
lumina tiparului la 
aceeaşi editură Jurnalul 
literar*, în colecţia 
Critica, nr. 11, cu o 
prezentare grafică de 
Liviu Soltuzu. Pentru cei 
care nu au citit volumul 
întâi, apărut în 2009, 
menţionăm că respectivul 
tom este precedat de un 
preambul (Calea 
respectoasei inaderenţe), 
consacrat unor probleme 
stringente ale societăţii 

româneşti actuale, un prim capitol (Rezistenţa prin 
cultură), în care sunt discutate dramele trăite de Vintilă 
Horia, George Enescu, Ion Sân-Georgiu, G. Călinescu, 
Theodor Scorţescu, Petru Manoliu, Constantin Noica şi 
Vasile Posteuca şi un Interludiu (Mircea Eliade în 
posteritatea postcomunistă), dedicat, în bună parte, lui 
Eliade şi se încheie cu un Cuvânt de trecere. Volumul al 
doilea (subintitulat Căderea în timp) continuă cu o parte 
a doua (Recursul la istorie), un interludiu Cazul Ion 
Caraion şi o parte a treia (Regăsirea în context) pentru a 
se finaliza cu un Epilog şi un Index de nume. În această 
epocă, când se scriu articole, cronici şi recenzii de 
complezenţă, fără a zgudui conştiinţe, a aduce în 
dezbatere probleme de interes major pentru Ţară, pentru 
cultura şi recuperarea unor personalităţi româneşti, care, 
din păcate, şi-au încheiat existenţa dincolo de fruntariile 
ţării, dl. Nicolae Florescu vine cu o altă optică de a face 
cultură, încât dezvăluirile şi luările de poziţie ale 
domniei sale vor penetra adânc în conştiinţele celor care 
vor citi cartea (cărţile) şi eventual vor urmări apariţiile 
Jurnalului literar. Acelaşi domn, Mircea Muthu, invocat 
mai sus, afirmă că recuperarea valorilor exilului 
românesc se face „cu eforturi de-a dreptul eroice în 
Jurnalul literar”. Citind cartea, neapărat cu creionul în 
mână, ne gândeam continuu ce trebuie relevat mai întâi: 
informaţia exhaustivă, talentul expunerii, stilul, 
comprehensiunea faptelor sau argumentaţia? Aşadar, 
volumul al doilea începe în nota caracteristic a d-lui. 
Nicolae Florescu – ex abrupto –, prin două întrebări 
cheie pe care preşedintele român Traian Băsescu ar fi 
trebuit să le pună oficialităţilor ruse: prima, în legătură 
cu recuperarea Tezaurului României monarhice aflat 
încă la Moscova (în treacăt fie zis, această problemă a 
Tezaurului a constituit subiectul multor studii şi eseuri 
apărute în presa postdecembristă, partea rusă 
considerând-o îndeobşte ca o problemă ce cade în seama 
istoricilor de profesie), şi a doua întrebare delicată legată 
de dispariţia comandantului Armatei a IV-a a României, 
Generalul Gheorghe Avramescu, în Cehoslovacia, care 
şi-a încheiat viaţa nu în urma unui raid al aviaţiei 
germane, ci ca urmare a unui asasinat. Deşi în acel 
moment, armata română era aliata armatei roşii, se pare, 
că a existat un plan de anihilare a ei, după cum a existat 
şi planul decimării tuturor elementelor indezirabile noii 
puteri politice care se contura la Bucureşti (Biserica, 
oamenii politici, intelectualii, muncitorii, negustorii, 
ţăranii, care au împânzit închisorile de tristă amintire şi 
Canalul, exterminarea lor fiind necesară noilor ocupanţi 
veniţi de la Răsărit, sub masca eliberatorului şi a 
prietenului, încât într-un editorial din 1948, Le Figaro 
remarcase schimbările catastrofale din România 
„expresii elocvente dintr-un sistem de represiune ce nu-
şi mai găseşte echivalentul istoric”, p. 44). Astfel de 
lucruri s-au mai întâmplat în istorie: unei naţiuni căreia i 
se distruge tot ce este de valoare, este transformată într-
o populaţie mai uşor de manevrat şi condus, încât dl. 
Nicolae Florescu scrie: „Căderea, prin condamnarea 
laşă, executată pe la spate, a Generalului Avramescu, 
mânjeşte cu sânge orice relaţie istorică şi diplomatică 
între România şi Rusia sovietică. Criminalitatea 
Moscovei nu poate fi prin nimic justificată atunci când, 
ca de obicei, în mentalitatea conducătorilor acestor 
neamuri asiatice, de stepă (nm. v. N. M. René Grousset 
„Imperiul stepelor”), s-a încercat şi s-a realizat 
decapitarea Armatei Române... Fenomenul înregistrat, 
cu începere din momentul menţionat al executării 
criminale a Generalului Gheorghe Avramescu, repetă, 
într-un fel, josnica tragedie de la Katyn a armatei 
poloneze” (pp. 12 – 13). Discutând drama familiei 
Fărcăşanu evocată de d-na. Pia Bader Fărcăşanu în 

„Izgonirea din libertate”, dl. Nicolae Florescu scrie: 
„atunci n-ar trebui să trecem cu vederea peste faptul că 
în anul 1907, început de martie, se fixează, întâmplător 
la distanţă de numai câteva zile, apariţia în cultura 
română a două personalităţi de dimensiuni universale: 
Mihail Fărcăşanu şi Mircea Eliade, care, după opinia 
noastră, ar fi trebuit să fie sărbătorite de naţiunea din 
care facem parte în sensul libertăţii şi al recuperării 
europene, ce ne determină adesea să ne fălim prosteşte 
cu merite ce nu ne aparţin” (p. 24). În plin marasm, în 
care se zbătea România postbelică, atacul temerar asupra 
Ambasadei României de la Berna, condus de Oliviu 
Beldeanu, atrage atenţia Occidentului asupra situaţiei 
României. În Epilog, dl. Nicolae Florescu revine asupra 
faptei eroice a grupului condus de Oliviu Beldeanu, 
oferind mărturii excepţionale, între care şi a lui Wilhelm 
Filderman, fost Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România până în 1948, mărturii care ar 
trebui citite de toţi aceia care au învinuit deseori poporul 
român de antisemitism: „Adevărul este că Mareşalul 
Antonescu a fost acela care a pus capăt mişcării fasciste 
în România, oprind, cu începerea anului 1941, 
activităţile teroriste ale Gărzii de Fier şi suprimând 
toate activităţile politice ale acestei organizaţii. 
Mareşalul a luat măsuri drastice ca să oprească anarhia 
fascistă, provocată de această organizaţie şi să 
restabilească ordinea în ţară. În perioada dominaţiei 
hitleriste în Europa, am fost într-o susţinută legătură cu 
Mareşalul Antonescu, care a făcut tot ce a putut pentru 
a îmblânzi soarta evreilor expuşi la persecuţia rasială 
nazistă. Trebuie să subliniez că poporul român nu este 
antisemit, iar vexaţiile pe care evreii le-au avut de 
suferit au fost opera naziştilor germani şi a Gărzii de 
Fier. Am fost martor al unor mişcătoare scene de 
solidaritate şi de ajutor între români şi evrei în 
momente de grea încercare în timpul imperiului nazist în 
Europa. Mareşalul Antonescu a rezistat cu succes 
presiunii naziste, care pretindea măsuri dure împotriva 
evreilor... Graţie intervenţiei energice a Mareşalului a 
fost oprită deportarea a mai mult de 20.000 de evrei din 
Bucovina. El a dat paşapoarte în alb pentru a salva de 
teroarea nazistă evreii din Ungaria, a căror viaţă era în 
pericol” (pp. 493 - 494). Revenind la Oliviu Beldeanu 
(„Posibile concluzii parţiale”), dl. Nicolae Florescu 
dezvăluie faptul incredibil că Parchetul General a 
respins „recursul de anulare” solicitat de Jurnalul literar 
între 1999 – 2002, „căci nimic nu a schimbat poziţia 
justiţiei româneşti de astăzi, la fel de sinistră ca şi cea 
de ieri... Oliviu Beldeanu şi echipa lui de acum mai bine 
de cincizeci de ani deranjează grav postcomunismul 
românesc de astăzi” (pp. 498 – 500). Dintre emigranţii 
români sunt discutaţi Constantin Virgil Gheorghiu, Paul 
Lahovary, Victor Buescu, N. I. Herescu (care se mândrea 
cu calitatea de român, „Eu sunt român. Dumneata scrie 
cum îţi spun: român. Ştii ce înseamnă român? Înseamnă 
fiu al Romei!”, p. 79. A se vedea în acest sens şi 
conferinţa ţinută la 16 aprilie 1961, la Universitatea din 
Roma, de profesorul N. I. Herescu despre „Omul 
Roman şi Omul Uman”, p. 80 şi urm.), cazul Ion Rotaru 
– ţigan din Basarabia care se proclamase „suveranul 
întregului popor ţigănesc, cu toate subdiviziunile lui”, 
intitulându-se Vaida Voievod al III-lea, situaţie ce 
compromitea tradiţia monarhică română, cât şi apariţia 
în Argentina a unui alt pretendent la tronul României 
„principele Cuza”, la mijlocul secolului al XX-lea, 
originar din Chile care avea şi inconvenientul că nu ştia 
româneşte. În fine, revenirea lui Petru Dumitriu în 
cultura română postdecembristă – scriitorul fiind 
aureolat cu distincţii şi o pensie viageră – s-a dovedit 
neinspirată, prozatorul dând dovadă de lipsă de 
imaginaţie, talent şi viziune artistică şi estetică, 
complăcându-se, ca şi Constantin Virgil Gheorghiu în 
pastişe inabile. Între membrii actuali ai exilului 
românesc, Paul Goma (de reţinut că acest disident, prin 
excelenţă, nu a călcat niciodată în România după '89, 
deşi făcuse afirmaţii că va reveni), şi Bujor Nedelcovici 
fac o prezenţă aparte prin statura morală şi opera lor 
literară de excepţie. Dacă înainte de 1989 existenţa unor 
demolatori ai culturii era un lucru obişnuit, normal, cu 
atât mai dezolant apare acest fapt astăzi, cu cât el se 
petrece sub auspiciile Academiei: „Totodată, cred că ar 
fi firesc să ne întrebăm cum de este posibil în cultura 
noastră actuală ca un individ, sau un grup de indivizi, 
să se joace cu averea materială şi mai ales spirituală a 
naţiei după bunul lor plac? Oare n-ar trebui ca 
Academia Română să prezinte planurile de cercetare 
dezbaterii naţionale, măcar anual, dacă nu cincinal, aşa 
cum se întâmpla în alte vremuri? Cine, dacă nu naţiunea 
are menirea, să decidă asupra priorităţilor ei 
spirituale?” (p. 117). În perioada interbelică a existat o 
pleiadă de mari critici literari: G. Ibrăileanu, E. 
Lovinescu, G. Călinescu –, îi cităm numai pe aceştia, în 
chestiunea care ne interesează, ei rivalizând, spre 
beneficiul nostru, în a scoate pe piaţa cărţii studii, 
monografii, exegeze consacrate Junimii şi poetului ei 
reprezentativ: Mihai Eminescu. Se ştie că la Junimea s-au 
confruntat două direcţii – franceză şi germană – datorate 
locului de studiu al membrilor săi, cu reverberaţii în 

cultura română până la jumătatea secolului al XX-lea. În 
ceea ce-l priveşte pe Lovinescu, deşi îşi făcuse doctoratul 
la Paris, era un filogerman, dând la iveală în 1942 
volumul „P. P. Carp, critic literar şi literat”, în al cărui 
Epilog scrie: „Rusia este duşmana noastră permanentă; 
este stânca ce ne ameninţă să ne strivească în fiece clipă 
a existenţei noastre. E inexorabila fatalitate geografică 
de care trebuie să ţinem seama în toate împrejurările” 
(p. 155). Lovinescu remarcase în 1941, că tendinţele 
expansioniste ale Rusiei datează „de aproape 250 de 
ani”, adică de la 1711, încât ne întrebăm ce s-ar fi 
întâmplat, dar nu e greu de ghicit, dacă Petru cel Mare 
ar fi învins pe turci la Stănileşti? Aceeaşi tendinţă de a 
ocupa Moldova au avut-o ruşii şi în 1914. Ce surprinde e 
lipsa de viziune politică a eruditului principe Dimitrie 
Cantemir, care nu remarcase tendinţele expansioniste 
ale Rusiei şi loialitatea turcilor, ca stăpânitori. În ceea ce 
priveşte corectitudinea lui Dimitrie Cantemir, din punct 
de vedere ştiinţific, există în volumul Noica inedit 
apărut la Humanitas, 2009, cu prilejul centenarului, un 
schimb de scrisori între Noica şi Al. Elian, în care acesta 
din urmă remarcase unele inconsecvenţe ştiinţifice în 
opera lui Cantemir, Noica somându-l să le facă publice. 
Care a fost reacţia scriitorilor români în 1940 la răpirea 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord (urmate în septembrie 
1940 de răpirea Cadrilaterului) aflăm din paragraful 
dedicat lui Sadoveanu („Creanga de aur sadoveniană şi 
impactul receptării”), paragraf în care este reprodus 
„Cuvântul scriitorilor români la răpirea din nou a 
Basarabiei şi a Bucovinei”, scris în întregime de 
Sadoveanu, cu câteva neînsemnate schimbări datorate 
lui N. I. Herescu, text reprodus de dl. Nicolae Florescu: 
„E bine mai întâi să fie reamintit cititorilor români, căci 
mai devreme sau mai târziu, tendinţele ocupaţioniste 
ale imperiului sovietic vor trebui ele însele să fie 
judecate” (p. 243). Tot pe această linie a suferinţei trăită 
de marele scriitor, este însemnarea unui fragment dintr-
o scrisoare a lui Sadoveanu, din 1 septembrie 1940, către 
Natalia Negru: „Am căzut la pământ, acum două luni, 
când cu Basarabia; mă simt înjunghiat acum cu ruperea 
unei jumătăţi a neamului nostru din Ardeal. Refuz să 
cred că e ceva definitiv;... Mă tem că încercările noastre 
prea crude nu s-au isprăvit. Supărările şi aversiunea de 
care vorbeşti revizuieşte-le bine. Vinovaţii sunt între 
noi: nepregătiţii, neoneştii, inconştienţii şi inculţii” (p. 
242). Curios, Sadoveanu va uita curând de suferinţele 
poporului român, fapt ce-l determină pe onestul şi 
scrupulosul Nicolae Florescu să noteze: „Dar Mihail 
Sadoveanu, cel pregătit, conştient, ştiutor şi onest avea 
să eşueze la câţiva ani după aceea în tagma Anei 
Pauker, şi să uite inexplicabil să-şi manifeste durerea 
faţă de ceea ce trăia, sau, mai bine zis, accepta să 
trăiască sub tensiunea şi presiunea ocupaţiei sovietice a 
ţării” (p. 244). Expresia literară a acestei subite 
metamorfoze a constituit-o Mitrea Cocor, de al cărui 
eşec era, probabil, conştient însuşi Sadoveanu care a 
căutat să se reabiliteze cu Nicoară Potcoavă: „Nicoară 
Potcoavă este o naraţiune cu semnificaţii testamentare 
atât pentru scriitor, cât şi în înţelegerea valenţelor 
creştine ca soluţie gratuită a salvării interioare, în 
contrast cu mersul şi dezvoltarea unei istorii nedrepte, 
ce evoluează în sensul invers al vieţii” (p. 258). Partea a 
doua (Recursul la istorie) surprinde câteva note 
dedicate lui Arghezi, începând cu „comentariul insipid” 
al lui Mihai Ralea despre Cuvintele potrivite, care se 
impune în epocă, în detrimentul poetului, chiar dacă 
exegezele ulterioare nu au reuşit să echilibreze prima 
impresie critică. Considerată încă din timpul vieţii ca o 
romancieră care scrie în maniera lui Proust, Hortensia 
Papadat-Bengescu a intrat într-un con de umbră din care 
este relansată de Tudor Vianu, apoi, treptat opera începe 
să-i fie reeditată chiar dacă nu după toate normele 
filologice. De mare ajutor în valorificarea operei literare 
a H. P.-B. s-a dovedit nepotul marei romanciere, 
Dimitrie Stamatiadi, care s-a implicat în editarea operei 
bunicii sale. În ceea ce priveşte romanul pierdut Străina, 
d-na. Gabriela Omăt ne prezintă în România Literară nr. 
49 din 11 decembrie 2009 odiseea recuperării acestui 
roman, care încheie ciclul familiei Halippa. Dacă Nicolae 
Cartojan era cunoscut îndeobşte ca mare specialist în 
literatura română veche, mai puţin sau deloc a fost 
cunoscut în calitate de conferenţiar radiofonic, începând 
cu 1930, an în care Nicolae Cartojan devine titular al 
catedrei de literatură română veche. Este, aşadar, un 
merit incontestabil al d-lui. Nicolae Florescu, care după 
cercetarea unor dosare din Arhiva Societăţii Române de 
Radiodifuziune (împreună cu Florin Constantin 
Pavlovici – autor, dacă nu ne înşelăm, al unor cărţi de 
mare impact: Tortura pe înţelesul tuturor şi Frica şi 
pânda), prin anii 1968 – 1970, a descoperit conferinţele 
radiofonice ale lui Cartojan: „Impresia de atunci se 
certifică astăzi, în bună măsură, căci surprinzătoare 
este tocmai identitatea dintre mesajul conferinţei 
radiofonice şi paginile prelegerilor sale universitare, ce 
au constituit substanţa, doar pe alocuri sporită, din 
istoria literaturii române vechi, carte de căpătâi a 

(continuare în pagina 23)
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arheologia spiritului

Omule, deschide-ţi ochii spiritului, vreau să-ţi
arăt aici dreapta, adevărata, autentica poartă 

a divinităţii, aşa cum vrea s-o aibă acel Dumnezeu unic. 
Jakob Böhme, Aurora

Considerat de Hegel drept "primul filosof german", 
iar de Schelling "o apariţie minunată în istoria omenirii 
şi, mai ales, în istoria spiritului german", Jakob Böhme 
revine în ultimele decenii în atenţia filosofilor, cît şi a 
celor preocupaţi de esoterism, pe fondul unui mai larg 
interes pentru teosofia şi hermetismul germane, care 
de la Paracelsus la Herman Hesse, Carl Gustav Jung şi 
Thomas Mann au influenţat cultura europeană.

Mulţi consideră că apariţia Iluminismului german a 
fost favorizată de idei cuprinse în opera filosofului 
protestant, că a inspirat cercetările de alchimie 
întreprinse de Newton, că i-a influenţat pe Franz van 
Baader, Spinoza, Leibniz, Hegel, Scopenhauer, 
Nietzsche, Feuerbach, Kierkegaard, Bergson, 
Heidegger, dar şi pe gînditorii ruşi precum Herzen, 
Dostoievski sau Soloviov.

Dacă ideile filosofului autodidact cu vocaţie de 
creator, Jakob Böhme (1575-1624), s-au răspîndit cu 
repeziciune în Anglia şi Olanda, în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea a stîrnit interesul lui Louis- 
Claude de Saint-Martin, "filosoful necunoscut", care a 
realizat o frumoasă traducere în franceză a cărţii 
Aurora, oder die Morgenröte im Ausgang. De atunci 
opera filosofică şi mistică a lui Jakob Böhme a devenit 
un punct de referinţă pentru mulţi cărturari francezi, 
deşi la prima vedere aparenta obscuritate a scrisului 
lui Böhme lasă impresia că doar un grup restrîns de 
specialişti ar putea fi interesaţi de opera sa.

Aminteam că de cîteva decenii întreg curentul 
teosofic german este redescoperit urmărindu-se 
continuitatea ideilor sale dincolo de cadrul strict al 
hermetismului, sau al curentului teosofic, în opere 
literare exemplare regăsindu-se explicite influenţe. De 
partea curentului teosofic stau Paracelsus, Böhme, 
Oetinger, von Baader sau Zinzendorf, iar de partea 
artei şi literaturii, a ceea ce se numeşte 
Kulturphilosophie, îi întîlnim pe Goethe, Ludwig Tieck, 
Novalis, Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Thomas 
Mann. La descoperirea acestor filiaţii au contribuit 
studiile întreprinse de Auguste Viatt, Les sources 
occultes du Romantisme, 1928; Alexandre Koyré, La 
philosophie de Jacob Boehme, 1929; Eugene Susini, 
Franz von Baader et le Romantisme mystique, 1942; 
Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Boehme, 
1960; Bernard Gorceix, La mystique de Valentin 
Weigel et les origines de la theosophie allemande, 
1970; Flambée et agonie, 1974; Pierre Deghaye, La 
doctrine ésotérique de Zinzendorf, 1969; La Naissance 
de Dieu ou la doctrine de Jacob Boehme, 1985; De 
Paracelse à Thomas Mann. Les avatars de 
l'hermétisme allemand, 2000.

Acestor interpretări amintite mai sus, şi altora 
neştiute nouă, li s-a adăugat o pledoarie pentru 
formularea unei noi filosofii a naturii, aparţinînd 
gînditorului român Basarab Nicolescu ( Ştiinţa, sensul 
şi  evoluţia. Eseu asupra lui Jakob Böhme). În prefaţa 
la cartea acestuia despre teosoful german, ilustrul 
esoterolog Antoine Faivre scrie despre Böhme că 
"scrierile sale sînt ale unui vizionar a cărui inspiraţie 
face să ţîşnească din Mith, şi anume acela al iudeo-
creştinismului pe care-l invocă fără răgaz, furtuni şi 
ploi torenţiale, lavă vulcanică şi mănunchiuri de 
înţelesuri în culori dulci, felurite, orînduite asemenea 
acelora ale curcubeului. A accepta cu titlu de ipoteză 
să-i recunoşti unui asemenea discurs o dimensiune 
profetică comparabilă cu aceea a lui Ezechiel, a risca să 
consimţi că imaginaţia creatoare a lui Jakob Böhme ar 
putea rămîne ireductibilă capriciilor unei subiectivităţi 
închise asupra ei înseşi - aceasta n-ar constitui cu 
necesitate un act de credinţă, ci ar pune în lumină un 
rămăşag metodologic a cărui miză este, cu siguranţă, 
destul de mare pentru a te arunca în aventură. Un 
rămăşag pe care ni-l propune Basarab Nicolescu".  

La ce bun să mai scrii astăzi despre Jakob Böhme?, se 
întreabă Basarab Nicolescu în deschiderea eseului său 
despre filosoful german, precizînd cîteva rînduri mai 
jos: "Cartea de faţă nu este nici o operă de erudiţie, nici 
o lucrare de vulgarizare a gîndirii lui Jakob Böhme, 
întrucît însăşi competenţa autorului e de găsit în altă 
parte, şi anume în domeniul ştiinţific. Pur şi simplu, e 
vorba de o grilă de lectură personală, oferită de un om 
de cultură interesat de instaurarea contemporană a 
unei noi raţionalităţi". Iar această grilă de lectură este 

cerută de insistenţa cu care se proclamă cu prea mare 
uşurinţă ruptura definitivă între ştiinţă şi Tradiţie; o 
privire lucidă arată că între cele două domenii nu este 
o prăpastie de netrecut, ci dimpotrivă constante 
structurale care deschid benefice şi creatoare 
orizonturi de înţelegere a lumii, iar opera lui Böhme 
este plină de sugestii în această direcţie. Gînditorul 
român, ca şi Pierre Deghaye de altfel, nu vede în 
Böhme un precursor al filosofiei moderne, ci un filosof 
modern ale cărui reflecţii şi intuiţii, venite din 
neşteptate iluminări, nu din speculaţia abstractă, 
vorbesc de invarianţa proceselor cosmice, de 
coexistenţa unităţii şi a diversităţii, de perpetua 
geneză, iar aceste intuiţii se întemeiază pe o experienţă 
trăită; multe din ideile lui Böhme îl apropie pe acesta 
de preocupările unui fizician modern, domeniu pe 
care îl ilustrează exemplar Basarab Nicolescu, care, de 
altfel, îl consideră pe Jakob Böhme un contemporan al 
nostru. 

Evoluţia ideilor este un domeniu într-o continuă 
dinamică, nu prin ceea ce se previzionează, ci 
paradoxal prin noi înţelesuri pe care le căpătăm în 
timp despre ceea ce s-a petrecut cu veacuri în urmă. 
Multe generaţii au învăţat din manuale despre evul 
mediu întunecat, ascunzîndu-li-se intenţionat marile 
sinteze teoretice născute în tihna catedralelor 
medievale. Pe acest fond, cum va fi percepută de cei 
înrobiţi unor clişee, afirmaţia lui Basarab Nicolescu, şi 
una din tezele principale ale cărţii sale, că "reflecţia 
creştină asupra Trinităţii şi încarnării, al cărei apogeu 
este, după noi, doctrina lui Jakob Böhme, constituie 
pămîntul fertil care a permis naşterea ştiinţei 
moderne" ?.

Una din temele predilecte ale lui Basarab Nicolescu 
este terţul inclus, structura ternară, iar această tema 
este fundamentală în cosmologia lui Böhme, în 
viziunea căruia Realitatea are o structură ternară, 
determinată prin acţiunea a trei principii: "Sursa 
tenebrelor este primul principiu; puterea luminii este 
cel de-al doilea principiu şi extragenerarea în afara 
tenebrelor prin puterea luminii este cel de-al treilea 
principiu", afirmă Böhme. Cele trei principii sînt 
independente, dar într-o continuă interacţiune, într-o 
dinamică a interacţiunii şi a contradicţiei, o 
contradicţie cu trei poli, cu trei polarităţi radical opuse 
şi totuşi reunite: "Înţelegem astfel că Fiinţa divină ca 
treime în nesfîrşit locuieşte în sine însăşi, dar că îşi 
zămisleşte în sine însăşi temeiul;...şi totodată nu 
trebuie să înţelegem prin asta o substanţialitate, ci un 
spirit triplu, în care fiecare parte este cauza celeilalte în 
generare. Şi totuşi acest spirit triplu nu este măsurabil, 
separabil sau sondabil, întrucît nu i se poate găsi nici 
un loc; şi este în acelaşi timp nesfîrşitul eternităţii, care 
se procreează din temelie în sine însăşi...". Basarab 
Nicolescu avansează ideea existenţei unor 
izomorfisme uimitoare între ternarul lui Böhme, triada 
lui Stephane Lupasco şi triada lui Charles Sanders 
Peirce.

La Böhme "ternarul priveşte dinamica internă a 
oricărui sistem", în vreme ce septenarul este 
fundamentul manifestării oricărui proces. De ce 
numărul 7, se întreabă pe bună dreptate gînditorul 
român, cunoscînd bine valoarea mistică, teologică sau 
simbolică a cifrei 7 (şapte lumînări, şapte îngeri ai 
Apocalipsului, şapte operaţii alchimice, şapte planete). 
Basarab Nicolescu respinge toate pistele avansate de 
exegeţii lui Böhme, şi propune o nouă abordare a 
interacţiunii dintre ternar şi septenar. Procesele 
Realităţii sînt guvernate de şapte calităţi, cărora 
Böhme le dă denumiri poetice şi înalt evocatoare, chiar 
dacă unui cititor modern i se vor părea "întrucîtva 
naive sau ciudate": acrimea, dulceaţa, amărăciunea, 
căldura, iubirea, tonul, corpul. Structura septenară a 
lui Böhme traversează nivelurile Realităţii, cele şapte 
spirite ale lui Dumnezeu cuprinzînd în cercul lor 
"cerul şi lumea, întinderea şi adîncimea dincolo de 
deasupra cerurilor, deasupra lumii, dedesubtul ei, şi în 
lume". Böhme este autorul unor pagini memorabile 
prin expresivitatea şi plasticitatea simbolice, în dorinţa 
de a lămuri cititorul asupra înţelesurilor adînci ale 
septenarului, mai ales în uimitoarea imagine a 
divinităţii ca roată: "închipuiţi-vă că aveţi în faţa 
ochilor o roată în şapte roate, şi fiecare din ele e 
cuprinsă în cealaltă, astfel încît ar putea alerga în toate 
părţile, în faţă, în spate şi pieziş, fără a fi nevoită să se 
întoarcă; că, din mers, o roată ar zămisli mereu o alta 
în rotirea ei, şi totuşi nici una dintre ele n-ar pieri; ci 
toate şapte s-ar putea vedea; iar cele şapte roţi ar 
zămisli mereu la mijloc, prin rotirea lor, butucul roţii; 
şi că acest butuc ar rămîne liber mereu şi nestricat; cele 
şapte roţi ar fi unele în altele într-o obadă, ca un glob 
sferic", Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte. 

Jakob Böhme a fost fondatorul teosofiei germane, 
iar teosofia sa este o teologie mistică; ea se articulează 

în jurul marii teme a misticii creştine: naşterea lui 
Dumnezeu în sufletul omului, ceea ce corespunde unei 
a doua naşteri a omului. Sufletul universal se 
formează după grade care se succed şi care sînt în 
număr de şapte; teosofia descrie formarea lumii 
originale care va fi primul loc al manifestării divine, 
fiind o analogie perfectă între cosmogonia mistică şi 
instaurarea regatului lui Dumnezeu în om. În unele 
cercuri această teosofie a lui Böhme, care va avea 
reverberaţii mai tîrziu în scrierile lui Friedrich 
Christoph Oetinger şi Franz von Baader, este de multe 
ori privită ca o gnoză; este un subiect asupra căruia a 
insistat Pierre Deghaye, un specialist în hermetismul 

german, deseori citat în 
cartea lui Basarab 
Nicolescu. Pierre 
Deghaye observă că 
gnoza şi ştiinţa 
nouă/modernă s-au 
constituit în aceeaşi 
perioadă, Böhme şi 
Galilei fiind 
contemporani. 
Revoluţia galileeană 
aducea elemente care 
indicau la acea dată o 
ruptură ireversibilă 
între cosmogonia 
biblică şi noile dovezi 
ştiinţifice; este adevărat 
că pentru Galilei între 
credinţă şi raţiunea 
ştiinţifică nu era un 

conflict, de vreme ce fiecare îşi exercita autoritatea 
asupra altui domeniu: "După el, adevărurile credinţei 
conţinute în Biblie şi fixate de dogmă, privesc omul 
faţă de mîntuirea sa. Adevărul ştiinţific este de un 
ordin cu totul diferit. Pentru Galilei, aceasta înseamnă 
că Bibla poate să se înşele pe un plan, în vreme ce pe 
un altul, ea apare totdeauna ca infailibilă. Biblia nu 
este un tratat de cosmologie, gîndea Galilei". Pierre 
Deghaye aduce şi clarificări asupra înţelesului noţiunii 
de gnoză ca loc al întîlnirii credinţei şi cunoaşterii: 
"Credinţa capătă o nouă dimensiune şi cunoaşterea se 
situează pe un plan care îl depăşeşte infinit pe cel al 
raţiunii ştiinţifice". Dumnezeul ascuns devine un 
Dumnezeu manifestat; Deus absconditus devine Deus 
relevatus, tema teosofiei lui Böhme şi Oetinger. În 
viziunea lui Böhme, Dumnezeu nu se face cunoscut 
omului decît în natură, de aici venind importanţa pe 
care o dă naturii, prin maniera sa de a o considera pe 
planul aparenţelor sensibile. Faţă de noua ştiinţă în 
curs de constituire, concepţia lui Böhme era 
eminamente subiectivă, iar prin această extraordinară 
putere a subiectivităţii ea devine obiectivă, 
subiectivitatea întemeindu-se pe cele cinci simţuri, 
observă Pierre Deghaye.

Conceptul de natură aşa cum era schiţat de Böhme 
îşi află astăzi un aparent neaşteptat ecou într-o lume 
care trece de la unilateralitatea agresivă la o 
complexitate în care privirile dinspre discipline 
diferite nu se exclud înainte de a se întîlni. Este vremea 
recuperării, iar întîlnirea dintre ştiinţă şi Tradiţie, unul 
din corifeii acesteia fiind Basarab Nicolescu, oferă o 
deschidere care este benefică şi creatoare. Cartea lui 
Basarab Nicolescu despre Jakob Böhme izvorăşte din 
convingerea intimă a fizicianului contemporan că 
opera teosofului german "poate fi o contribuţie 
fundamentală la căutarea contemporană a unei noi 
Filosofii a Naturii. Mărturie despre o posibilă 
reîncîntare a lumii, prin întîlnirea dintre studiul 
închinat omului şi studiul închinat universului. (...) 
Vremea unei noi alianţe autentice – a omului cu sine 
însuşi – a sosit. În căutarea noastră, Jacob Böhme este 
prezent printre noi, trupeşte prezent, prieten, divin 
artizan, mărturie vie a acestei noi alianţe".  

Apogeul unei viziuni "ştiinţifice" asupra lumii a 
adus de multe ori şi o viziune reducţionistă asupra 
înţelegerii aceste lumi. Astăzi sînt tot mai evidente 
încercările de a stabili forme de coexistenţă, punţi de 
legătură între gîndirea de tip esoteric şi forma de 
gîndire ştiinţifică, între mythos şi logos, iar eseul lui 
Basarab Nicolescu despre Jakob Böhme este un 
strălucit exemplu în acest sens. Postmodernitatea 
recunoaşte, pe urmele lui Platon, că raţiunea nu este 
niciodată singură, că o raţionalitate plată nu poate da 
seamă de complexitatea lucrurilor, de pluralitatea 
interpretărilor, de legitimitatea hermeneuticilor. În 
zorii modernităţii, Marsilio Ficino, Pico della 
Mirandola, Paracelsus, Giordano Bruno, Jakob Böhme, 
John Dee, Robert Fludd, Johann Valentin Andreae sînt 
cîteva din verigile "lanţului de aur" care constituie 
armătura lumii spirituale, care îi îngăduie omului să 
aspire la experienţa absolutului.

Bogdan Mihai MANDACHE 

Octombrie 2010

Jakob Böhme într-o lectură 
contemporană
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Nici o altă carte a omenirii nu s-a constituit într-o 
expresie mai concentrată şi mai deplină a 
spiritualităţii unui întreg popor precum Biblia 
.Principalele ei aspecte ( religia, filozofia, etica, 
dreptul, istoria, literatura etc. ) se află aici, fapt ce 
conferă substanţei acesteia o impresionantă densitate. 
Miracolul neostoitei sale puteri de a iradia în spaţiu şi 
de a străbate prin timp rezidă în instituirea şi 
promovarea unui mod fundamental de a se manifesta 
al omului în orizontul existenţial:credinţa sau actul în 
aparenţă absurd care desfide normele unui sistem 
logic sau coerent îndeobşte acceptat. Amintind de 
sacrificiul pe care Dumnezeu l-a cerut lui Avraam, 
Mircea Eliade observă că deşi „seamănă formal cu 
toate sacrificiile de nou-născuţi din lumea paleo-
semită ,se diferenţiază esenţialmente prin conţinut 
Atunci când pentru toată lumea paleo-semită un 
asemenea sacrificiu, în ciuda funcţiei sale religioase, 
era numai un obicei, un rit a cărui semnificaţie era 
perfect inteligibilă, în cazul lui Avraam este un act de 
credinţă. Avraam nu înţelege pentru ce i s-a cerut acest 
sacrificiu, şi totuşi el îl îndeplineşte pentru că 
Dumnezeu lui i l-a cerut. Prin acest act,în aparenţă 
absurd, Avraam întemeiază o nouă experienţă 
religioasă, credinţa. (…) Actul religios al lui Avraam 
inaugurează o nouă dimensiune religioasă:Dumnezeu 
se revelează ca persoană, ca existenţă „total distinctă” 
care ordonă gratifică, cere fără nici o justificare 
raţională ( adică generală şi previzibilă” şi pentru care 
totul e posibil. Această nouă dimensiune religioasă face 
posibilă credinţa în sensul iudeo-creştin. Refuzând 
deci demersul raţional,dar acceptând pe cel iraţional – 
prilej de a releva înrudirea unei atari modalităţi de a 
înţelege faptele cu „logica” ce prezidează 
reprezentarea poetică a lumii – noua dimensiune 
religioasă a determinat descătuşarea unor energii şi 
elanuri lăuntrice necunoscute mai înainte ,care s-au 
întrupat în cuvânt respectând aproape întotdeauna 
mişcările unui anumit ritm interior. Constatarea 
aceasta dezvăluie în fond marile resurse lirice ale 
Bibliei şi împreună cu tendinţa credinţei de a anihila 
manifestarea liberei voinţe a individului pun în 
lumină câteva din cauzele care fac imposibilă apariţia 
epopeii şi a dramei la vechii evrei.

Elaborată în perioada care se întinde din sec. XII 
î.e.n. şi până în secolul II e.n. Biblia se înfăţişează 
„comme une espèce d'anthologie alcătuită din mai 
multe cărţi, concepute în epoci istorice diferite, fapt ce 
atrage după sine prezenţa unor afirmaţii ori detalii 
care nu rareori se contrazic. Observaţia nu are în 
vedere numai deosebirile de ordin religios, etic, 
filozofic etc.,care marchează cele două secţiuni ale 
lucrării, Vechiul şi Noul Testament, ci priveşte însăşi 
existenţa unor astfel de nepotriviri în cadrele unei 
singure secţiuni. Datorită conţinutului său extrem de 
variat, Vechiul Testament este sub acest aspect 
edificator. 

Cele mai vechi manifestări ale liricii ebraice, a 
căror existenţă pare a data din sec. XII î.e.n.,sunt 
considerate a fi câteva scurte fragmente cuprinse în 
cărţile Vechiului Testament, precum Cântecul izvorului 
şi Cântarea Deborei. Descinzând probabil din poezia 
populară, a cărei mentalitate o răsfrânge şi de a cărei 
expresie energică şi proaspătă aminteşte, primul 
dintre acestea nu este decât un arhaic elogiu închinat 
unui izvor sfânt din Beer, o străveche celebrare a 
forţelor dătătoare de viaţă şi de speranţă ale unei 
naturi pe care omul şi-a apropiat-o:

…Lăudaţi fântâna aceasta, cântaţi antifoane în cinstea 
ei!
Fântâna pe care principii au săpat-o, pe care mai marii 
poporului au deschis-o, 
cu sceptrul, cu toiegele lor!…
Celălalt cântec,o incandescentă cascadă lirică, 

glorifică vitejia şi victoria pe care a obţinut-o poporul 
evreu împotriva canaaneenilor, vechii locuitori ai 
Palestinei, graţie profeticelor îndemnuri ale Deborei. 
Cu o bucurie sălbatică, este ridicată în slăvi, 

nelegiuirea Iaelei, care,cuprinsă de un autentic delir al 
răzbunării,îl ucide pe conducătorul duşmanilor, cu 
preţul nerespectării legilor ospeţiei:

…Binecuvântată fie între femei Iaela,femeia lui 
Heber Cheneul!
Binecuvântată fie între femeile ţării. 
Sisera ceru apă; ea-i dădu lapte.
În cupă scumpă-i dădu cel mai bun lapte.
Cu stânga apucă ţăruşul.
Iar cu dreapta ciocan greu de luptător.
Cu ciocanul zdrobi lui Sisera capul,
Cu ţăruşul îi străpunse tâmpla.
Atunci căzu îndată la picioarele ei şi acolo rămase. 
Căzut-a  la picioarele ei şi nu s-a mai sculat

In chip similar, tulburătoarea elegie compusă de 
David după înfrângerea de către filisteni a lui Saul, cel 
dintâi rege evreu, reprezintă o pagină de cuceritoare 
vibraţie lirică. Tabloul dezastrului pe care l-au suferit 
luptătorii lui Israel, dobândeşte, în lamentaţia 
viitorului rege, proporţii grandioase: 

…Podoaba ta, Israele,a fost doborâtă pe înălţimile 
tale! Cum au căzut vitejii! 
Nu vestiţi în Gat şi nu daţi de ştire pe uliţele 
Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele 
filistenilor,ca să nu prăznuiască fiicele celor netăiaţi 
împrejur! 
Munţilor Ghelboa, să nu mai cadă pe voi nici rouă, 
nici ploaie; şi să nu mai fie pe voi ţarini roditoare, 
căci acolo a fost doborât scutul celor războinici, 
scutul lui Saul, ca şi cum n-ar fi fost miruit cu 
untdelemn sfinţit.
………………………………………………………
…………………………………………………… 
Fiicele lui Israel, plângeţi pe Saul, cel care v-a 
îmbrăcat în purpură
cu podoabe şi v-a pus pe haine podoabe de aur!
Cum au căzut vitejii în toiul luptei!
Ucis a fost Ionatan pe înălţimile tale, Israele!...

De asemenea, alcătuirea ritmurilor care 
guvernează organizarea structurilor prozodice 
caracteristice viziunilor profetice sau reflecţiei asupra 
nimicniciei existenţei este determinată de aceleaşi 
subterane şi vijelioase elanuri lirice. Sentimentul de 
copleşitoare deznădejde, generat de conştiinţa 
efemerităţii a tot ce e lumesc, cunoaşte una din cele 
mai elevate expresii artistice ale sale în proza poetică 
a Ecleziastului:

…Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecleziastul, 
deşertăciunea
deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni!
Ce folos are omul din toată truda lui cu care se 
trudeşte sub soare?
………………………………………………………
………………………………………………….
M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se 
fac sub soare şi
iată: toate sunt deşertăciune şi vânare de vânt.
………………………………………………………
……………………………………………………..
Şi am fericit pe cei ca au murit în vremi străvechi 
mai mult decât pe
cei vii care sunt acum în viaţă.
Iar mai fericit decât unii şi decât alţii este cel ce n-a 
venit pe lume, cel
care n-a văzut faptele cele rele care se săvârşesc sub 
soare… 

Comparând modul în care s-a constituit meditaţia 
asupra perisabilităţii întregii creaţii la evrei şi 
egipteni, Edgar Papu distinge, în cuprinsul liricii 
deşertăciunii, existenţa a „două tipuri”:în primul din 
ele, „tristeţea provocată de caracterul inevitabil al 
morţii, se află împărţită cu deziluzia însăşi a vieţii 
care-şi trădează inconsistenţa chiar în prezentul 
desfăşurării ei. În celălalt tip, această inconsistenţă se 
relevă numai ulterior, prin intuirea unui ciclu 
încheiat, sub chipul surprizei dureroase şi adânc 
răscolitoare. Din aceste raţiuni,” lirica deşertăciunii 
căpătase încă dinainte, la egipteni, un accent de 
năruire colosală deosebindu-se de aceea a lui Solomon 
sau a Ecleziastului, unde viaţa,chiar în cuprinsul ei, se 
dovedise zadarnică. 

Cele mai impunătoare monumente lirice ale 
literaturii ebraice rămân însă Psalmii şi Cântarea 
cântărilor. Poezia Psalmilor reprezintă punctul cel mai 
înalt pe care l-a atins lirica ebraică religioasă. Căci 
indiferent de tonalitatea ( de smerită rugă, imnică, 

elegiacă, profetică etc. )  şi de finalitatea lor   ( 
religioasă, politică sau chiar erotică ) indestructibila 
unitate a tuturor acestora îşi află temeiurile în 
profunda lor religiozitate. Atribuiţi regelui David, s-a 
constatat ulterior că numai o parte din cei 150 de 
psalmi aparţin acestuia, întrucât epoca elaborării lor 
se întinde din sec. X î.e.n. şi până în sec. VI î.e.n., 
acesta din urmă fiind cunoscut şi sub numele de secol 
al captivităţii babiloniene. 

Datorită ,probabil, unei convergenţe de factori 
materiali şi spirituali  -  este vorba mai ales de 
vitregiile istoriei şi de credinţa nestrămutată în Iahve  
-  cartea Psalmilor pare să fie structurată de o forma 
mentis pe măsura acestora, graţie căreia etalarea 
suferinţelor, a mustrărilor de conştiinţă şi a cererilor 
de mântuire alternează cu exprimarea patetică a 
laudelor şi a recunoştinţei faţă de supremul Creator. 
Dacă uneori existenţa unei atari situaţii poate fi 
probată prin materia unor Psalmi de sine stătători, 
cum ar fi cei care poartă numerele 50  şi  60, de cele 
mai multe ori ea devine vizibilă abia pe întinderea 
câtorva pagini, prin relevarea modului în care psalmii 
dedicaţi cântării nefericirii şi căinţei se succed celor în 
care predomină tonul de mulţumire şi elogiile sau 
invers. Astfel, „noua specie de sensibilitate lirică, 
aceea a apăsării şi a nostalgiei sfâşietoare”, generată 
de robia babilonică îşi va afla reflexul artistic în 
cunoscutul psalm elegiac 136: 

…La râul Babilonului, acolo am şezut şi am 
plâns,când ne-am adus aminte 
de Sion.
În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harfele noastre.
Că acolo cei ce ne-au robit pe noi, ne-au cerut nouă 
cântare, zicând:
Cântaţi-ne nouă din cântecele Sionului!
Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ 
străin?
De te voi uita, Ierusalime,uitată să fie dreapta mea...

Niciodată pustiul sufletesc al celui asediat 
pretutindeni de ameninţări necunoscute nu devine 
atât de vădit şi de nemărginit ca la lumina amintirii 
pământului natal şi a neputinţei de a intona cântece 

Pe de altă parte, anticipând atmosfera de mistică 
adoraţie a inspiratului Cantico delle creature al 
sfântului Francisc, psalmul 103, se constituie dintr-o 
avalanşă de încântări în faţa minunilor creaţiei şi de 
laude ale puterii veşnice a lui Dumnezeu: 

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
Doamne, Dumnezeul meu, 
măritu-te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare 
podoabă te-ai îmbrăcat, 
Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. 
Cel ce întinzi cerul.ca un cort;Cel ce acoperi cu ape 
cele mai de deasupra ale lui;
Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile 
vânturilor;
Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri şi pe slugile tale pară 
de foc. 
Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se 
va clătina în veacul veacului. 
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste 
munţi vor sta ape. 
De cercetarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se 
vor înfricoşa. 
Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai 
întemeiat pe ele. 
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor 
întoarce să acopere pământul. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu 
înţelepciune le-ai făcut! 
Umplutu-s-a pământul de zidirea ta… 

În ciuda unor inerente deosebiri de mentalitate 
religioasă, structurile imaginarului care au prezidat 
elaborarea unui atare tip de psalm par să fie similare 
cu acelea care au dat naştere imnurilor pe care 
egiptenii le-au consacrat Soarelui, iar indienii, lui 
Varuna. Aparţinând mai multor autori, care au trăit în 
epoci istorice diferite, şi cuprinzând piese cu conţinut 
eterogen ( imnuri religioase, cântece de pribegie, de 
disperare şi speranţă, de răzbunare şi îngăduinţă etc. 
), psalmii imnici au devenit, graţie spiritului religios 
care-l animă, un întreg de sine stătător, o carte de 
rugăciuni prin excelenţă, atât la evrei cât şi la creştini, 
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un model de poezie religioasă. 
Cântarea cântărilor (Şir haşirim ), una din cărţile 

canonice ale Vechiului Testament, a fost menită să 
devină expresia artistică inconfundabilă a celei mai 
senzuale şi, în acelaşi timp, mai pure combustii erotice 
din toate timpurile. Cu toate că tradiţia îi atribuia lui 
Solomon, fiul lui David ( sec. X î.e.n. ) meritul de a fi 
autorul acesteia, totuşi, din cauza transcrierilor şi a 
prelucrărilor ei ulterioare, contribuţia sa, sau, mai 
exact spus, forma în care arăta iniţial opera, este 
departe de a putea fi precizată în prezent. În orice caz, 
în pofida tuturor disputelor relative la stabilirea 
paternităţii, originea celebrei lucrări este legată de 
numele său. Este vorba de pasiunea care a incendiat 
sufletul regelui-poet când, într-una din călătoriile sale 
spre împăduriţii munţi ai Libanului, a întâlnit-o pe 
frumoasa păstoriţă Sulamita. Povestea lor de 
dragoste, încadrată de toată bogăţia şi strălucirea 
naturii Orientului, ca şi de parfumurile lui, s-a 
transformat într-una din cele mai captivante pastorale 
ale literaturii universale. De sub cenuşa secolelor, 
mişcarea vijelioasă a sentimentului şi neliniştea inimii 
bolnave de prea multă iubire zvâcnesc cu toată 
prospeţimea şi plenitudinea lor, sfidând subtilităţile 
interpretărilor sofisticate. 

Din această perspectivă, Cântarea cântărilor se 
recomandă ca o poezie erotică profană, asemănătoare 
graţioaselor cântece de iubire, pe care le-a cunoscut 
literatura egipteană. Pledează pentru această 
înţelegere, forma sa apropiată de ditirambul dionisiac, 
folosirea apelativelor de frate şi soră în locul noţiunilor 
de iubit şi iubită, care, împreună cu delicateţea şi 
sinceritatea sentimentelor, amintesc de lirica de 
dragoste egipteană, ca şi cele opt părţi ale lucrării ce 
au fost puse în relaţie cu cele opt zile de sărbătoare ale 
nunţii evreieşti. 

Alături de o atare receptare a conţinutului operei, 
caracteristică, probabil, primilor ei ascultători, a 
apărut şi o interpretare alegorică adecvată, cea 
teologală, care a permis situarea acesteia printre 
cărţile sfinte: iubirea dintre mire şi mireasă era văzută 
ca o comuniune spirituală între Iehova şi poporul său, 
după cum pentru creştini, aceasta se identifica cu 
dragostea dintre Hristos şi biserică. 

Dintre interpretările ulterioare cu posteritate 
fecundă, care s-au situat pe una din cele două direcţii 
menţionate mai sus, amintim pe cea a lui Origene, 
care „înţelege cartea ca o dramă tainică a iubirii între 
cuvânt şi sufletul omenesc”, pe cea a lui Luther,, care 
„vede în Cântarea cântărilor un dialog între regele 
Solomon şi statul său”,sau pe cea aparţinând lui 
Herder, potrivit căruia lucrarea este „literatură 
populară, expresie a candorii şi a nevinovăţiei”. 

Continuând demersul în spiritul sugestiilor venite 
dinspre rezultatul cercetării structurilor mentale de 
adâncime ale actului creator, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga observă că universalitatea poemei rezidă în 
extraordinara capacitate de transcendere a unui fapt 
de viaţă concret ,într-o imagine esenţială a unui mod 
de a se manifesta al omenescului:”Ca în marea poezie 
a lumii, - scrie aceasta  - aici nu mai e vorba de simple 
figuri de retorică, ci de simboluri care relevă 
adâncimile arhetipale, unice, esenţiale ale iubirii. (…) 
Eroul devine astfel mirele etern, ea este mireasa 
veşnică, iar întâlnirea lor este nunta, hierogamia, taina 
supremă a unirii, cu valenţe cosmice şi adânc psihice, 
tălmăcită ca atare în filozofii antice. Forţa iubirii 
reuneşte elementele cosmosului, cosmicizează lumea, 
fuzionează elementele, după cum lipsa iubirii 
generează durere, haos, sterilitate”. 

Abia de la acest nivel al exegezei, putem întinde 
fără dificultate punţi de legătură între dimensiunea 
sacră şi profană, descoperind adevăratele temeiuri, 
care justifică integrarea unei opere caracterizată prin 
trăsături de frenetică senzualitate printre cărţile 
canonice. Căci deşi nu posedă nici un vers care 
celebrează divinitatea, Cântarea cântărilor este 
străbătută de cea mai înaltă sacralitate. Există, cu alte 
cuvinte,o formă a sacrului mai arhaică şi mai 
universală decât cea care intră în vederile teologale. 
Astfel, năzuinţa de a atinge desăvârşirea unei stări 
primordiale, adică pure şi necondiţionate, în care 
contrariile îşi dau întâlnire şi în care plenitudinea 
puterilor vitale primare se manifestă plenar, nu este 

decât o tentativă de instalare în sacru. „Prin mijloace 
multiple şi plecând din puncte de vedere diferite, 
omul religios se străduieşte mereu să se regenereze, să 
se reînnoiască, reintegrându-se periodic perfecţiei 
începuturilor, adică regăsind sursa primară a Vieţii, 
când Viaţa, ca orice Creaţie era încă sacră pentru că 
de-abia ieşise din mâinile Creatorului”. Celebrare a 
posibilităţilor omului de a transcende în absolut sau 
în sacralitate prin iubire, Cântarea cântărilor este, în 
primul rând, o glorificare a sacralităţii vieţii, una din 
cele mai memorabile ilustrări ale dialecticii convertirii 
profanului în sacru. Presimţirea stării de beatitudine 
care urmează să se realizeze prin întâlnirea celor doi 
îndrăgostiţi într-o zonă de sensibilitate şi de 
cunoaştere sacră (identică aceleia pe care o încearcă 
profeţii şi cei care practică yoga ) conferă fiecărui 
verset o misterioasă aură de lumină şi sărbătoresc. 

Natura însăşi, în aspectele ei care par a sugera cât 
mai deplin neprihănirea, delicateţea, prospeţimea ,şi 
graţia ( columbe, miei, gazele, capre, rodii, nard, 
şofran, trestie aromată, mir, aloe, lună, soare etc.) 
mijloceşte întruparea miresei ideale, după cum prin 
ceea ce are mai durabil şi mai strălucitor ( aur, fildeş, 
alabastru, cedru etc.) contribuie la constituirea 
imaginii mirelui desăvârşit. În acelaşi chip, miresmele 
care emană de pretutindeni, învăluind totul în 
parfumul lor tare, sugerează atmosfera de înaltă 
elevaţie morală a poemei, cunoscut fiind că, în Orient, 
mirul şi tămâia au reprezentat întotdeauna o hrană 
prin excelenţă a spiritului. Astfel, graţie prinosului de 
podoabe cu care regnul vegetal, animal şi mineral 
participă la definirea perechii frumuseţii sacre, 
asistăm parcă şi la o nuntă a elementelor, pe de o 
parte, a elementarului cu spiritualul, pe de altă parte, 
fapt ce evidenţiază dimensiunea cosmică şi metafizică 
a operei. 

În planul expresivităţii, tensiunea şi aspiraţia spre 
beatitudine existente în fond, se revelă în coexistenţa 
sau alternanţa substanţei lirice cu cea dramatică, a 
cuvîntului cu muzica etc., toate acestea părând a 
prefigura propensiunea existentului către un nou şi 
definitiv echilibru al său. De altfel, marile virtuţi 
muzicale ale lucrării contribuie, în mod esenţial, la 
realizarea unui astfel de zbor. Căci indiferent de 
ipostaza în care Cântarea cântărilor se înfăţişa 
ascultătorilor, prin cântec sau prin simplă rostire, 
construcţia sa aminteşte pe cea a unei bucăţi muzicale. 
În revărsarea gâlgâitoare a sentimentului, născut din 
contemplarea unor prototipuri eterne, un prim nivel 
de cantabilitate se realizează prin repetarea unor 
cuvinte, expresii, comparaţii, metafore sau strofe, 
celălalt, prin alternarea momentelor de bucurie şi de 
solemnă admiraţie a mirelui pentru mireasă sau a 
miresei pentru mire, până când, în final, apele 
triumfătoare ale iubirii se strâng într-o singură albie 
pentru a preamări puterea de nebiruit a iubirii şi 
totodată a împlinirii sacre în patria spiritului:

… Căci puternică precum moartea este iubirea, 
Grea precum imperiul morţii gelozia 
Cărbunii ei, cărbuni de foc, 
Flacără misterioasă a lui Iahve. 
Ape mari 
Nu pot stinge iubirea 
Şi fluvii nu o pot îneca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grăbeşte-te iubitul meu 
Şi te aseamănă unei gazele 
Sau unui pui de cerb 
Pe munţii de balsam…

Dacă, aşa cum s-a afirmat, Biblia a fost inspirată de 
Dumnezeu, atunci esenţa fiinţei supreme este profund 
poetică. Punând accentul pe viaţa interioară, 
înlăuntrul căreia desfereca rezerve noi şi inepuizabile 
de sensibilitate, religia ebraică îşi comunica revelaţiile 
şi învăţămintele prin mijlocirea unei proze organizate 
de discrete dar persistente ritmuri interioare În câteva 
rânduri însă, graţie unei temperaturi afective rar 
întâlnite şi a unei inspiraţii vii şi spontane, capabilă de 
a se nutri la fel de firesc din nimicnicia şi din sublimul 
existenţei, ea a atins culmi de elevată poezie, care au 
înrâurit nu numai lirica religioasă creştină a tuturor 
timpurilor, ci, într-o măsură considerabilă, şi pe cea 
profană.
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culturii noastre moderne” (p. 274). Într-adevăr, există o 
fatalitate ca longevitatea să nu fie apanajul scriitorilor 
români (lucru observat, bunăoară, de G. Ibrăileanu), Gib 
I. Mihăiescu, scriitor prodigios: nuvelist, romancier, 
dramaturg, moare tânăr după ce depăşise abia 40 de ani, 
spre consternarea lui Octav Şuluţiu care notase în 
Jurnalul său: „A murit Gib I. Mihăiescu! Ce nenorocire! 
Am fost izbit de veste ca de un glonţ”. Şuluţiu va 
consemna peste câteva luni şi stingerea lui Mateiu I. 
Caragiale, Panait Istrati, Anton Holban, Al. Sahia. Ce 
este regretabil e faptul că Octav Şuluţiu s-a stins înainte 
de a împlini 40 de ani. Există în cuprinsul nuvelisticii lui 
Gala Galaction o naraţiune („Lângă apa Vodislavei”, 
1910), ce mi-a dat de gândit de fiecare dată când am 
recitit-o. În timpul băjeneriei de la 1821, Iordache 
Cojocarul – „om cu stare, dar sanchiu şi nemilos, care nu 
râdea niciodată şi bătea pe calfe de le zvânta” – 
pedepseşte pe un biet cioban (ai cărui câini i-au sfâşiat 
nădragii, dezgolindu-i chimirul cu bani), cu bătaia şi 
degradarea umană, punându-l la jug. A doua zi, 
ciobanul se iveşte însoţit de un turc, căruia îi spune: „- 
Ăla boierule m-a bătut de m-a stins! Ăla m-a înjugat ca 
pe o vită şi am tras căruţa alături de boul de hăis! Nu-l 
lăsa, boierule! Fă-mi dreptate, boierule!”. Când un 
conaţional de-al nostru este schingiuit de un semen de 
aceeaşi lege şi îşi găseşte alinarea şi dreptatea la un 
străin, înseamnă că poporul nostru nu are destin în 
istorie. În fine, după un Interludiu consacrat lui Ion 
Caraion („Imediat după moartea lui Marin Preda, la 
jumătatea lui mai 1980..., literatura română 
contemporană a mai pierdut, prin trecerea <cortinei> 
nefaste şi a <zidului> troglodirii estice şi un poet de 
talia lui Ion Caraion, expresie majoră a unui spirit 
creativ de structură argheziană, prin care vocea lirică a 
neamului nostru şi-a zădărnicit încă o posibilitate 
necesară unei deschideri spre receptare universală”, p. 
338). Trecem la partea a treia (Regăsirea în context), în 
care sunt discutaţi Octavian Vuia, Ştefan Ion Gheorghe, 
Miza Cretzianu, Ion Chinezu, Eugen Ionescu, Radu 
Tudoran. În sfârşit, Epilogul conţine prezentarea unui 
volum – Iadul pe pământ, 1955 –, al lui Raoul S. Rubsel 
ale cărui dezvăluiri şochează. Prezentarea acestui volum 
masiv – iniţial fusese făcută de dl. Nicolae Florescu 
pentru Dicţionarul general al literaturii române (P/R), 
apărut în 2006, text, din păcate, eliminat de 
coordonatorul lucrării Eugen Simion. Păcat. A uita, a 
neglija aceste dezvăluiri, aceste comparaţii între cele 
două sisteme totalitare de represiune: nazism şi 
comunism, poate duce cândva la reînvierea lor. În fine, 
Rubsel este dezamăgit şi de indiferenţa şi lipsa de 
clarviziune a lumii occidentale în faţa monstruozităţilor 
comuniste: „Am scris aceste amintiri, ca să nu le dau 
uitării. Ca prin ele să măsor oamenii, partidul, regimul, 
concepţiile umanitare, mentalitatea, adevărul. Cu un 
cuvânt: tragedia... Sistemul – Stalin e infinit mai perfid 
şi de o mult mai rafinată abjecţie decât sistemul – 
Hitler. Oamenii de la Kremlin s-au dovedit superiori ca 
imaginaţie şi abilitate. Ei nu vor să li se pună în sarcină 
victime, se tem de aureola martirilor pentru o idee. De 
aceea, înainte de a fi lichidate, victimele sunt tăvălite 
prin noroiul unor comedii judiciare... Asasinatele lui 
Stalin pângăresc victima. Până şi suferinţa este 
trivializată. Stalin îşi drapează crimele în toga unei 
parodii de justiţie. El nu este congestionat ca Hitler, ci 
este calm, lucid, calculat... Stalin descompune încet, 
viclean, ideea oricărei solidarităţi. Hitler era 
monstruos, Stalin e abject” (pp. 501, 504, 505). Evocarea 
Adrianei Georgescu impresionează, cât şi sfârşitul ei 
(2005), departe de Ţara pe care nu a mai revăzut-o 
niciodată. Temperament prin excelenţă insurgent, 
Adriana Georgescu, fostă şefă de cabinet a Generalului 
Nicolae Rădescu, a emigrat în lumea liberă unde şi-a 
continuat protestele contra unui regim ilegal şi inuman 
(în Franţa anilor 1949 – 1950 ţinea împreună cu Grigore 
Gafencu conferinţe dezvăluind atrocităţile comuniste 
din România), dând la iveală şi o carte de referinţă „La 
început a fost sfârşitul” (Dictatura roşie în România), 
1951, tradusă în franceză de Monica Lovinescu (sub 
pseudonimul Claude Pascal): „Domnule Florescu, am 
vorbit acolo despre felul în care România a devenit 
colonie sovietică. Despre tratamentul din închisori, nu 
numai al meu, ci şi despre cel aplicat celorlalţi deţinuţi 
politici. Am vorbit despre intervenţia sovietică în 
România şi despre toate grozăviile pe care ruşii şi le-au 
permis atunci la Bucureşti sau i-au îndemnat pe 
comunişti să şi le permită. Am optzeci de ani astăzi, şi 
această minciună comunistă trebuie să înceteze pentru 
totdeauna să mai falsifice şi să turmenteze istoria 
contemporană” (p. 515). În concluzie, o carte densă care 
se citeşte cu răsuflarea tăiată, încât trebuie popularizată 
în toate filialele Uniunii Scriitorilor din România. 

* NICOLAE FLORESCU, ÎNAPOI LA ARISTARC – 
reevaluări critice – vol. II, Căderea în timp, Editura Jurnalul 
literar, Bucureşti, 2010 

(urmare din pagina 20)
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s-a udat. Sunt, într-adevar, serioase urme de mucegai, dar 
numai atît. 

Totul pare sa fie o simpla înscenare: ziua de azi difera prea 
putin de cea de ieri. Infinitezimal. Spun asta chiar înainte de a 
plonja în ea.  Si daca nu-mi pot modifica traiectoria zilnica, am 
sa-mi schimb viteza de croaziera. Am sa ies mai repede la 
capatul strazii, mergînd în zig-zag si lasînd în urma blocurile 
ca niste acvarii de peretii carora stau lipite fete uluitor de 
asemanatoare.

Astazi e ziua de apa, ar fi trebuit sa ploua, dar apa e doar 
elementul, e transformata în orice altceva. Ea sustine energiile 
vitale. Nu va mirati de faptul ca astazi ea este consuma într-
un stil nebunesc – va fi penurie de apa. Un fluier mi se înfige 
în timpane, un politist came ma ia la întrebari: 

– Este corect ceea ce faci, tinere?
Acelasi deget arataror, agitat profesional: – Este corect 

ceea ce faci? 
Raspund "nu", bineînteles. " i atunci poti sa-mi spui: este 

corect ceea ce faci?". "Nu, dar..." "N-ar fi rau sa te mai gîndesti 
la ceea ce-ti spun, ca daca nu esti atent..." 

"Daca ce, ca ce...?" Am intrat în cacofoniii, dar glasul 
celuilalt se pierde sub apa, amestecînd noi bolboroseli.

Ma sprijin de un zid. Zidul se clatina la rîndul lui si o ia la 
vale: blocul nu-i decît un acvariu plutitor. Dintr-o fereastra ma 
priveste un chip sufocat. Ca prin ceata, aud un glas: "Va este 
rau?". 

Aceeaşi femeie, reperul. Întîlnit pe drum la aceeaşi oră, în 
fiecare zi, ne-grăbindu-se. Dar azi e mai frumoasă decît ieri. 
Nu ziua, femeia. 

– Vă doare ceva? insistă ea. 
– Da, viaţa. În întregime. Cred că e un fals şi nu mai este 

nimic de făcut. 
– Aiurea, vă judecaţi prea tare, îi judecaţi şi pe alţii. Toţi 

suntem nişte zbiri faţă de ceilalţi, bolboroseşte ea. Dar îmi dă 
dreptate într-o privinţă: şi ziua ei a devenit o capcană. 
Încearcă să şi-o schimbe cu disperare, dar nu izbuteşte mai 
nimic. Ideea îi oferă o punte salvatoare: "Practic, devenim 
nişte prizonieri, reluînd la nesfîrşit o zi standard".

 Va referiti la reculziunea temporala de 24 de ore? Toata 
lumea vorbeste... 

– Iar zilele nu mai diferă între ele – mă completează ea. 
Fiecare pare trucată. Dar e un motiv să-ţi se reproşeze mereu 
asta?

La urma urmei, de ce sa iau în seama reprosurile? Nu sunt 
vinovat. Nici ei nu m-au gasit, înca, vinovat. Trec senin mai 
departe, purtînd în urechi ecoul spuselor ei: "Sunt convinsa ca 
nimeni nu va poate reprosa nimic". Departarea o îmbratiseaza 
tentacular, o striveste în brate.

Defilez pe sub frontoanele ridicate deasupra valurilor. În 
sala de aşteptare, prins într-un vîrtej, se zbate un om. Cît pe ce 
să se zdrobească de o coloană. Aşteaptă şi el? Sunt strigat; uşa 
din capul sălii s-a deschis, lăsînd în spatele ei un gol prin care 
voi aluneca. 

Completul de judecata e întrunit iar juzii stau pe un 
podium, cufundati în apa pîna mai sus de brîu. Îsi întrerup 
conversatia chiar în momentul în care îmi fac aparitia. 
"Recluziunea temporala", emite primul judector pe un ton 
impersonal. "Recluziunea de 24 de ore", repeta cel de-al 
doilea, cu ochii în gol. Doar cel de-al treilea ma învredniceste 
cu o privire: "Veniti mai bine mîine". "Mai bine mîine", 
întareste primul judecator. 

Pîna la acest "mîine" serviciul ne înghite iar locul meu de 
munca graviteaza pe undeva prin preajma tribunalului. Mai 
mult ca de obicei, seful are chef de vorba si reusesc sa-l prind 
la înghesuiala rugîndu-l sa-mi spuna sincer daca are la 
îndemîna mai mult decît o zi. E un om plin de experienta – ma 
astept sa aiba la dispozitie doua sau trei zile. Ceilalti plutesc 
în departare, dorind-si în loc de urechi pîlnii imense cu care sa 
prinda orice vibratie a apei. 

"Nu-i bine ce faci, tinere", spune seful deodata si în spatele 
reprosului se ridica un deget amenintator: al politistului sau al 
batrînei invatatoare pensionare. Ramân uimit, nu cunosc 
motivul reprosului, parca s-a hotarît, brusc, sa preia o placa 
repetata de altii. "Da, voi avea grija sa nu se mai repete", îl 
asigur cu glasul sufocat, ca un om-amfibie, dar seful-amfibie 
repeta: "Fii mai atent, tinere, ca te-am maturat din schema: e 
ultima data cînd îti admit asta!" 

Care asta? Ce? Nu ma pot dumiri pâna la venirea noptii si 
atunci ma trîntesc în pat, cufundîndu-ma în linistea care 
anunta somnul. "Mai gîndeste-te, totusi" – sparge tacerea un 
glas interior.

3. Primul interviu. Moderatoarea: Alo, domnul inventator, 
sunteţi la telefon?

Inventatorul: Da, dar mai lasati-ma dracului! Nu dau 
interviuri decât la radio!

Moderatoarea: O întrebare, numai: dumneavoastră sunteţi 
autorul celebrului brevet OSIM cu numărul...,  din data de... 
intitulat Recluziune temporală repetată de 24 de ore?

Inventatorul: Da, si?
Parapsiholoaga invitata: Calatoria în timpul diurn pe care 

ati inventat-o...
Inventatorul: Eu cred ca am descoperit-o!
Parapsiholoaga: ... Ati inventat-o sau ati descoperit-o... 

este si una în spatiu?
Inventatorul: Bineînteles, bai sulica, nu poti vorbi de o 

calatorie într-un timp fara spatiu!
Moderatoarea: Păstraţi politeţea, vă rog!
Inventatorul: Desigur, cucoana! Subiectului calatoriei în 

timpul diurn trebuie sa i se limiteze drastic spatiul de 
manevra! Sa nu paraseasca localitatea, sa nu parcurga pe zi 
mai mult de cinci km.... Sunt câteva restrictii ale 
experimentului.

Avocatul invitat: „Spatiul carceral”, pare-mi-se. 
Inventatorul: Ma rog, asa i-au spus cei interesati de 

inventie.
Moderatoarea: V-aş ruga în continuare să urmărim 

literaturile imaginarului

1. Primul element: pamîntul. Ma trezesc o data cu un 
soarece extrem de punctual, care îsi începe ziua la sase si-un 
sfert, stîrnind atentia motanului meu gri: el contempla cu un 
aer preocupat biblioteca improvizata din rafturi de sticla 
groasa, suspendate de perete cu sîrme de cupru – apoi recade 
în somnul lui de invidiat. Soarecele roade pîna cînd se satura 
din cartile neaflate la vedere. 

Printre pleoapele umflate de conjunctivita încerc sa-i 
localizez culcusul, însa recad în vechea somnolenta din care 
nu ma trezeste decît ideea imperativa ca trebuie sa ajung la 
timp acolo. La Ei, acolo. Îmi dau cu apa pe ochi, iau ceva în 
gura, pun ceva pe mine si, cînd sa ies, îmi dau seama ca n-am 
udat petuniile: o ladita grosolana cu un pic de pamînt din care 
ies la iveala cîteva capisoane violete. Cred ca mi-s dragi, dar 
simt ca ma apuca ameteala, si nu din cauza mirosului lor. 
Poate ceva nu e-n regula cu mine. Ma sprijin de perete.

Sunt într-o casa de carton. Pipai cu atentie peretii, perfect 
uscati. Desigur, în spatele biblotecii cartonate sta la pînda un 
soarece de pîsla. Convietuiesc aici un soarece-jucarie, o 
planta-bibelou, petunia si un reprezentat somnolent al lumii 
animale. Si, în sfîrsit, un om ridicat acum de pe scaunul pe 
care cazuse fara vlaga. Un soare galben zimteaza orizontul cu 
dintii lui de carton presat pe fereastra mea.

Trei, doi, unu... Razele de carton ling, pe rând, etajele 
superioare. Am stat, în alt bloc, la etajul trei. M-am tot mutat 
si acum stau la parter

Mă exasperează să ies pe uşă, e un scenariu abject. Astăzi 
ar fi trebuit să încerc pervazul ferestrei; stând pe pământ mi-i 
tot una, dar, ca să nu deranjez pe motanul gri cocoţat pe 
pervaz, îmi calc pe inimă, gest total neinspirat, căci după ce 
ies pe uşă, făcînd cîţiva paşi, aud o voce în spate: 

– Nu-i deloc frumos ce faci matale. 
Observaţia cu care mă întîmpină învăţătoarea pensionară 

din apartamentul de vis-à-vis mă face să-mi recapăt ţinuta 
rigidă, deşi cravata îmi stă ca un nod în gît: 

– Aveţi vreo obiecţie, doamnă?
– Nici una, dar să ştii că nu-i deloc frumos ceea ce faci. 
Capul batrînei, iesit la înaintare cu nasul 

supradimensionat, pare sa înfrunte orice replica.
Din pacate exista o singura strada, inutil sa încerc altceva, 

drumul asta nu poate fi evitat. E un drum betonat presarat cu 
borne asezate din suta în suta de metri spre tinta finala. În 
fiecare zi trebuie sa ajung la capatul ei.

Pe femeie o întîlnesc aproape în acelasi punct de pe traseu. 
Ca de obicei, întîmplator. Nu stiu cum se numeste, dar o data, 
nu de mult, am intrat în vorba si, din obisnuinta, am ajuns sa 
ne salutam. Chiar sa ne facem remarci politicoase: 

– Sunteţi un reper excelent, e clar că n-am întîrziat – cred 
că zîmbetul mi s-a lăţit pe faţă. Ochii ei se dilată uimiţi, cu 
toate că erau deja mari: 

– Şi dacă aţi întîrzia? Dacă aţi mai rămîne? 
Tace cîteva momente ca sa poata fi admirata în liniste. Are 

o naturalete care ma dezarmeaza total, dar nu pot întîrzia, mi-
as spori vinovatia.

Femeia ramîne în urma iar eu ajung în perimetrul de 
asteptare, o sala imensa, pustie, cu tavanul sprijinit de coloane 
masive. Astept sa fiu chemat. La capatul salii se deschide o 
usa, dar nu se iveste nimeni. Se aude în schimb un glas.

Dincolo de usa sunt juzii, care stau catarati pe un podium 
de piatra. Din sala goala se aude mieunatul unei pisici. Juzii 
ma privesc cu fetele asfixiate de zîmbete. Sunt la capatul unor 
îndelungi deliberari pe al caror lant cauzal se afla prinsa si 
vinovatia mea, ca o veriga necesara. 

– Aveţi idee de recluziunea temporală? mă chestionează 
un judecător. Ceilalţi au îngheţat în gesturi teatrale. 

 Nu, n-am idee, dar sunt vino...?"
 ...vat? ma completeaza judecatorul. Spaima îmi 

îngheatase întrebarea pe buze.
– Deocamdată n-am stabilit, e bine să veniţi mîine, spune 

acelaşi judecător. Astăzi nu sunt întrunite toate condiţiile. 
– Da, mîine, spune un altul. Mai bine mîine.
Ar fi fost prea frumos ca ea, necunoscuta-reper, sa ma 

astepte dupa parodia din tribunal, dar n-o iert pe cea care 
matura holul. E si ceva mai în vîrsta, deci îmi inspira 
încredere. Cînd ia o pauza, slabind presiunea asupra cozii de 
matura, vreau s-o trag de mîneca:

– Ascultă, mătuşă, matale ce faci mîine?
Întrebarea a ramas nerostita – din privirea ei fara expresie 

înteleg ca de treizeci de ani nu face decît un lucru – de care se 
si re-apuca pe loc.

Cît or sa ma mai poarte astia pe drumuri? Ajung, în sfîrsit, 
pe o strada pe care n-o cunosc. Înhaitat de cîtiva cîini 
vagabonzi, trag într-un birt soios. Nu mai simt mirosurile, 
sunt imun la asa ceva. Mai vad pe unul întins pe trotuar, într-
o pozitie bizara, dar cred ca exista un Dumnezeu al betivilor, 
nu-i nevoie sa intervin. Suficient sa ma tin pe picioare, altfel 
am sa musc pamîntul si nu-i frumos chiar în ziua de pamînt.

2. Al doilea element: apa. Nu este exclus să fie un altul. 
Dar s-a trezit tot la şase şi-un sfert: şoarecele bibliofil e 
punctual, ca de obicei, Motanul gri urmăreşte contemplativ 
biblioteca improvizată; un alt motan gri, mult mai janghinos, 
pare mai motivat şi miaună pe covor. L-am primit în casă, căci 
s-a socializat pe lîngă celălalt şi nu mai puteam scăpa de 
concertul lui de sub geam. 

Cad din nou, ametit, în patul care luneca în suvoiul 
temporal. Împins de un gînd revendicativ, sar în picioare, 
plonjînd în afara patului. Pe apa, acelasi soare disproportionat 
si portocaliu. Ma apuc din nou sa pipai peretii, poate cartonul 

împreună un film despre temniţele comuniste şi să reflectăm 
asupra recluziunii...

Telespectatorul întrat în direct (peste regia de emisie): Să 
ştiţi că sparg televizorul dacă astăzi  nu mâine!  nu aflu ce-i cu 
recuziunea asta temporală! 

(Pauza.)
Moderatoarea: N-aud nici un zgomot.
Telespectatorul: Ce?!
Moderatoarea: Televizorul! Înseamna ca nu l-ati spart.
(Imediat se aude, un zgomot confuz, dar energic: sticlă sau 

ebonită bine trântite.)
Parapsiholoaga (calmându-se, dupa ce i se facuse parul 

maciuca): S-au interesat  de inventia dumneavoastra si politia, 
si Securitatea... Descoperirea dumneavoastra are o importanta 
epistemologica, psiho-logica, sociologica...

Inventatorul: ...Şi lui Stelian Ogică îi place. V-am răspuns 
deja la trei întrebări. Nu vă mai salut, boilor! (Ultimul cuvînt a 
fost, în fine, tăiat din regia de emisie.)

4. Al treilea element: aerul. Eşti un animal. Să ştii de la 
mine: eşti un animal. Cine-ţi dă ţie dreptul, animalule, să mă 
trezeşti cu ronţăitul tău la şase şi-un sfert, cînd puteam dormi 
fără grijă pînă la şase şi douăzeci?

Tresar. A disparut prietenul bibliofil. Si-a facut datoria – 
sa ma trezeasca – si a disparut. În fereastra, acelasi soare 
portocaliu pluteste în aerul diminetii. Vad imaginea, intru în 
panica, intru în baie, apa curge pentru o clipa, apoi se întoarce 
din drum, intra în robinet, dispare: ziua asta nu-i atît de noua 
si totul pare a merge invers. Închid robinetul si apa izbucneste 
într-un suvoi, mai bine îl las deschis, curge aerul. 

Motanul s-a ratacit printre pisoi, caci motanul cel gri era, 
de fapt, pisica, a si nascut între timp si nici nu le mai stiu 
numarul. Petuniile au invadat nepasatoare ladita mea 
grosolana de pe pervaz. Abia mi-am dat cu putina apa pe fata, 
ma îmbrac ies în strada, drumul serpuieste ca o carare de 
munte, aerul proaspat îmi umple pieptul, dar nu îl simt ca pe 
o carcasa, ceva ma închide în cerc, o vointa sau un mecanism. 
Asta explica si reactia celorlalti: ei stiu ca sunt un prizonier, n-
am dreptul la libertate Cineva, în fata mea, îsi agita degetul, 
profesoral: 

– N-ar fi rău să te mai gîndeşti, tinere.
E o bătrînă doamnă pe care n-am văzut-o niciodată. În 

perspectivă, degetul ia dimensiuni groteşti, acoperind cu totul 
posesoarea lui: 

– De ce nu vrei să recunoşti că eşti vinovat?
– De ce, doamnă?
 Mai eşti şi neruşinat întrebînd. De ce, de nece, revizuieşte-

ţi comportamentul, măi ţîcă! Grăbită, îmi întoarce spatele, 
"doamnă", alerg după ea, este gata să se piardă în mulţimea 
celor de pe stradă, aţipind în mers ca nişte păsări ce despică 
aerul, "doamnă", apoi ea îmi spune, întorcîndu-se brusc:

– Nu cred că este un trucaj.
– Ce, domnişoară? o întreb, pentru că este reperul meu 

viu, de fiecare. A apărut pe neaşteptate, cîtă vreme mai 
credeam că fugăresc arătarea aceea sinistră.

– Realitatea, ce să fie? explică reperul meu viu. Parcă ieri 
nu era aşa frumoasă. Nu realitatea, ci reperul.

– Credeţi că sunt vinovat? De ce mă priviţi aşa?
– Greşiţi: sunt convinsă că nu sunteţi vinovat. În fond, 

procesul n-are nici o importanţă. Iadul e peste tot, aici şi 
acum.

– Cuvinte mari, îi spun, în fond n-am făcut nici un rău.
– Crezi tu că n-ai făcut nici un rău, îmi spune ea şi tonul îi 

devine aspru. În fond m-ai terfelit deja în gînd, porcule, cum 
să mă apăr de gîndurile tale?

Si, cînd sa cred ca e o gaita, la fel ca toate celelalte, începe 
sa-si framînte mîinile: 

– O, iartă-mă, uită ce-am spus.
Sunt un om obosit, care întoarce spatele unei femei. În 

curînd tabloul se schimbă: sala de aşteptare. Printre imensele 
coloane apar cîţiva oameni, parcă aduşi de palele de vînt. Din 
înalt s-a stîrnit o mişcare. Ochii lor lunecă de-a lungul unui 
interminabil perete cu încrustaţii de bronz. Ba nu: se fac doar 
că privesc pereţii şi se uită la mine. Insuportabilă aşteptare – 
dacă nu m-ar fi strigat cineva de la capătul culoarului.

La intrarea mea, conversatia juzilor se întrerupe. Ei stau 
pe imensele lor podiumuri – abia se vad de aici de jos. Ochii îi 
trec de la unul la altul. Seamana uluitor de mult între ei, ca 
niste mecanisme în fabricatie de serie. Nu ma uit decît la 
gurile lor zig-zagate care se învîrt.

"Recluziunea temporala", scîrtîie prima rotita. 
"Recluziune", se misca si a doua. "Deliberarea se amîna. 
Veniti, va rog, mîine", scîrtîie a treia. Si deodata, ca o adiere 
care creste în intensitate, se aude corul antic: "De ce nu te gîn-
desti?" 

Cum nu vazusem publicul din sala? Procesul meu este 
asistat de un public destul de numeros. Coristii si coristele, 
asezate în banci, pe siruri lungi, ma privesc întrebator. Ies 
împleticit pe usa, dar, pentru setea mea de razbunare, am 
norocul sa-mi taie calea o corista prea grabita sa plece la 
treaba ei. Scrîsnind din dinti, o îngramadesc într-un colt si îi 
presez umerii de perete: "Ce vrei cucoana, ce vrei de la mine?"

– Nici eu n-am decît o zi, mi se plînge ea pe nerăsuflate. 
Mîine trebuie să ajung din nou aici, n-am ce face. Dar cred că 
şeful are mai multe zile, de ce nu întrebaţi?

Dumnezeule, cînd oare aş putea pune mîna pe dirijorul 
corului?

Pe strada toti oamenii ma privesc susotind între ei. O 
rotita musca din alta, rotitele îsi înfing coltii una într-alta, 
fratern, mii de roti dintate se angreneaza într-un mecanism 
complex, ca o moara care se învîrte în gol. Cer un pahar de 
apa, dar am uitat ca azi este ziua de aer: mi se da o butelca de 
adiere proaspat de munte. Abia îmi revin. Într-adevar, chinul 
s-a esentializat la sintezele elementare, mîine e ziua de foc.

Noaptea, în pat, ma cufund într-o lumina laptoasa. 
Somnul e doar un drum nemiscat la capatul careia balteste o 
noua zi.

E ziua judecăţii de apoi
George CEAUŞU

Octombrie 2010

Lui Sorin Simion,autorul ideii de „recluziune temporală”
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littérature sans frontières

Ce Monsieur 
mystérieux, qui venait la 
voir sous le couvert de 
l'anonymat était un étrange 
type. D'emblée, il lui 
imposa ses conditions : pas 
de divan, il avait horreur 
de rester allongé devant 
une femme, habillé de 
surcroît ! « Je viens ici pour 
parler de moi-même avec moi-
même devant une instance 
neutre : vous. Donc, pas la 
peine d'intervenir à tout bout de champ, je ne vous 
écouterai pas. Je suis un écrivain qui a un gros problème. 
Je suis marié, ma femme vient d'accoucher et, depuis, je ne 
l'aime plus. En fait, je l'aime toujours, mais je n'aime plus 
son odeur. Elle a changée. Et puis elle n'arrête pas de péter 
depuis qu'elle a grossi. J'ai fait la suprême erreur de 
vouloir lui faire l'amour pendant qu'elle était enceinte et 
pendant que je la secouais de mes pénétrations, elle tirait 
des vents, au rythme de mes gémissements. Depuis, je 
n'arrive plus à écrire un seul mot intelligent. Je suis en 
panne, au sens propre et figuré du terme. C'est pour cela 
que je suis venu vous voir. J'ai tiré votre nom au sort sur 
les Pages Jaunes. Voilà. C'est tout. » 

C'était vraiment tout. Adèle adorait écouter ce 
patient. Elle apprenait ainsi des choses curieuses sur 
la machinerie psychique du mâle. A utiliser avec soin 
dans le cas de ses propres expériences amoureuses. 

Ce jour là, Adèle attendait son arrivée avec une 
impatience à peine dissimulée. Il arriva à l'heure, 
comme d'habitude.

- Ce matin – commença-t-il sans d'autre 
préambules -  j'ai reçu un coup de fil de mon 
généraliste. « Monsieur – me dit-il -  j'ai devant moi 
vos analyses du sang, envoyés par le laboratoire. Ils 
sont parfaits. Il n'y a rien à dire, rien à faire. » Depuis, 
je n'arrête pas de me répéter ces mots : « rien à dire, 
rien à faire ». Je suis en excellente santé, parfaitement 
heureux. Donc,  il faut que j'arrête d'écrire. Un 
écrivain heureux est un écrivain médiocre. Je ne 
supporterais pas d'être un écrivain médiocre. 

- Pourquoi ces analyses médicales ? – 
demanda Adèle du bout des lèvres, timidement.

- Je me sentais fatigué tout le temps, mes 
migraines étaient affreuses. J'avais envie de me 
cogner la tête contre le mur. Je me prenais pour 
Nietzsche. Mais.. me revoilà remis à ma place : je suis 
parfaitement sain. Je n'ai même pas l'excuse noble 
d'être un syphilitique : ça fait plus de trois mois que 
je me branle devant des posters de filles comme les 
camionneurs. 

- Et votre femme ? – osa Adèle.
- Elle s'appelle Christelle… Ah ! Christelle…  

Depuis le jour où elle m'a réveillé un bon matin pour 
me dire que j'allais devenir immortel grâce au 
sperme que j'ai posé dans son ventre, eh bien, depuis 
ce jour là, je suis redevenu ado. Je n'ai pas envie de 
mourir. 

- Vous écrivez ?
- Pas encore – mentit-il. Puis, après une courte 

hésitation, il rectifia. Si. J'écris à nouveau. Et puis 
merde ! Si ça ne plaît pas aux autres, c'est qu'ils n'ont 
rien compris à l'âme d'un mari mal baisé !

Adèle ne put s'empêcher de sourire. « Il ya des 
hommes – pensa-t-elle – dont l'esprit ressemble à une 
passoire très grossière : de la vie, ils n'en retiennent 
que les choses lourdes et visibles, les seules qui 
peuvent vraiment les « marquer ». Mais il y en a 
d'autres qui ont l'esprit tellement fin, qu'ils finissent 
inévitablement par se retrouver coincés avec une 
infinité de petits détails à mâcher toute leur vie 
comme un interminable chewing-gum. Ces hommes 
là, maigres et secs, finissent tôt ou tard par déclarer 
un ulcère. Mr Dupont – se disait-elle à présent, le 
contemplant avec un plaisir finement distillé – en 

était un. Il était un homme-passoire fine. »
- Puis-je vous lire un passage que j'ai écrit ? 
Mr Dupont se leva d'un bond et sortit un papier 

froissé de sa poche. Jamais les muscles du cou 
d'Adèle ne furent aussi tendus. Elle se prépara à 
l'écouter de toutes ses forces.

- « Ce moment clé, cet instant magique où le 
soi-même devient un autre aux yeux du moi qui se 
pense, cette fragile rupture repose, paradoxalement, 
sur l'unité indestructible de la pensée elle-même. »

Mr Dupont fit une courte pause, puis il regarda 
son interlocutrice à la dérobée comme pour s'assurer 
qu'il était bel et bien pris au sérieux. Mais le regard 
d'Adèle, soigneusement camouflé derrière ses 
lunettes Yves Saint Laurent, demeura vide. Gentil, 
mais vide. Elle ne comprenait un traître mot de ce 
qu'il venait de dire. A quoi bon d'inventer des choses, 
des mots qui n'existent pas ? – pensa-t-elle derrière 
son masque impassible. N'a-t-on pas déjà du mal à 
vivre et à gérer ce qui existe depuis belle lurette ? La 
poésie était pour elle un luxe de très mauvais goût. 
La philosophie aussi. Ce qui compte est ce qu'on vit. 
La pensée vient toujours après coup, éternellement 
retardataire, jamais simultanée au sentiment. Elle 
vient ranger, arranger, déranger le chaos des 
émotions. Mais a-t-on vraiment besoin  de cette 
discipline tardive qui coupe les effluves de nos 
sensations les plus intimes pour les entasser dans de 
petites boîtes à conserves que l'on appelle 
majestueusement « des concepts » et que l'on dresse 
ensuite, comme des châteaux de cartes, contre la 
peur, l'ennui et la mort ? « Tu es jeune – eut-elle 
envie de lui dire en face. Tu es jeune et beau. 
Allonge-toi et laisse la vie te rouler dessus. Elle 
t'écrasera sûrement, tu finiras mort comme un rat sur 
une autoroute, mais sans cela tu ne connaîtras jamais 
les délices indicibles de l'abandon, de la chute et de la 
jouissance. »

- Epuiser une pensée – reprit Mr. Dupont – 
c'est la solution. Lui extraire jusqu'à la dernière 
goutte tout son jus. Car il ne faut laisser aucune 
pensée vide derrière soi.

Il s'arrêta là. Il ne voulait pas continuer. Il s'était 
dérobé pendant quelques instants, mais, avec l'air de 
celui qui demande avec les yeux qu'on insiste encore, 
il avoua enfin :

- J'aimerais n'écrire que des mots qui lèvent les 
morts de leurs cercueils ! Vous voyez ce que je veux 
dire ? Je ne veux pas être un écrivain comme les 
autres – lâcha-t-il d'une voix désespérée.

- Voulez-vous que je vous hypnotise ? – 
demanda brusquement Adèle.

Mr Dupont la fixa d'un regard ahuri. 
- Comment ça, « hypnotiser » ?!
- C'est une technique ancestrale qui permet à 

l'âme de sortir vivante de la boîte à conserves du 
concept pour se plonger dans le flux du temps vécu 
dans l'immédiateté la plus parfaite. ça vous dit ? 
J'enregistrerai vos mots et vous en tirerez un roman, 
un traité même ! Comme Kant ! 

- Vous pouvez faire ça ? Bien sûr que vous 
pouvez ! – s'écria-t-il. Vous êtes une femme et les 
femmes sont toutes des sorcières.

Le visage de Mr Dupont s'illumina en une 
expression de triomphe absolu. 

- Oh oui ! On pourrait faire ça ! Je ne vous fais 
pas confiance, mais tant pis ! Je n'ai pas le choix. Puis 
il rajouta, sombre – ça se trouve qu'après cette 
expérience je pourrais même baiser ma femme à 
nouveau. Ce serait génial, n'est-ce pas ?

Le lendemain, Adèle acheta un dictaphone. Mr 
Dupont arriva au rendez-vous tendu et morose. 

- On fait comment ? Vous me balancez le 
Pendule de Foucault devant le nez jusqu'à ce que j'en 
crève ?

- Pas du tout – le rassura Adèle. Avec vous, il 
n'y a qu'une chose qui pourrait endormir votre 
lucidité.

- Laquelle ? – demanda Dupont curieux.
- Votre lucidité, justement. Rallongez-vous, 

voilà, je vais vous aider. Maintenant, respirez à fond, 
et commencez par me dire tout ce qui vous passe par 

la tête.
- Tout ?
- Tout.
- Vous enregistrez ? – fit-il inquiet. 
- Oui. 
- Très bien.
Mr Dupont respira bruyamment, obéissant et 

ferma les yeux. Puis, il les rouvrit, paniqué. Adèle 
était là, assise, dans la pénombre de la pièce. Une 
statue de cire. Une Egyptienne. « Dommage – pensa-
t-il. Dommage que je ne ressente plus rien pour les 
femmes, car celle-ci est vraiment belle. » Il la regarda 
à nouveau, juste un instant, avec l'assurance discrète 
de celui qui sait que ne tient qu'à lui de surmonter sa 
peur et ses propres obstacles. Il impressionnait Adèle 
par la force compacte, invisible avec laquelle il savait 
se détacher de lui-même et d'épouser l'âme de son 
adversaire, avant de le terrasser. De cette manière, il 
apprenait à se vaincre avant de vaincre les autres. Un 
bon guerrier doit savoir avant tout se contenir, se 
cacher, se dissimuler – pensa-t-il. Puis il ferma les 
yeux pour de bon et commença sa narration :

- Parfois, je me réveille le  matin avec un 
sentiment urgent : je n'ai plus le temps, ou le luxe de 
réfléchir, il faut que je fasse quelque chose, et vite. 
Mais quoi?  Peut-on aimer sans la chair? Peut-on 
tomber amoureux d'une musique, par exemple? La 
chair: château de nerfs et de sang pressé, toujours en 
vitesse. (rotation folle autour du coeur, le soleil du 
notre être). Le temps rétrécit au fur et à mesure que 
les veines se dilatent pour recevoir l'air. Retenir la 
journée d'hier : les nuages, le carrousel... Mais c'est 
illogique tout ça ! – se révolta-t-il prêt à bondir pour 
se mettre debout. Mais Adèle l'en empêcha. Résigné, 
il reprit son histoire :

- La vie est comme un couteau que le temps 
aiguise et qui doit, pour survivre, d'enfoncer dans la 
chair.  Mais que fait-on de ceux qui ne se permettent 
pas de réfléchir, car ils sont obligés, avant tout de 
VIVRE?  C'est-à-dire la grande majorité des hommes? 
Et si je veux vivre léger comme une plume, sans 
attaches, sans les marques des clous que les objets 
laissent sur ma rétine ? Qui pourrait m'en empêcher ? 
Sans vouloir ne posséder rien d'autre que moi-même, 
dans la totalité souveraine de mon souffle, solitaire et 
périssable. J'ai mis des années avant de comprendre 
que la colonne vertébrale du temps est molle et 
fluide, infinie spirale qui ne ressemble à rien. 
Franchement, le temps ne ressemble à rien! Il fait 
peur, c'est tout! Je veux dire cet écoulement qui sape 
nos gencives et carie notre cerveau. Je tends la main 
pour rattraper mon souffle, et je vois soudain que j'ai 
mal au cœur. Je me plie devant la vie avec le 
sentiment que cette humiliation ne peut que me 
pousser à tremper les doigts dans l'oubli. Il y a 
surtout cette faille qui sépare le concret frappant d' « 
ici » et du « maintenant » et la douceur de l'envie, du 
rêve, bref, de la vie telle que nous aimerions caresser, 
et non pas encaisser. La femme dont j'aimais l'odeur 
a mis au monde un petit être qui – dit-elle – me 
ressemble. Mais je ne veux pas qu'il me ressemble. Je 
ne veux ressembler à personne. 

Il ne faut surtout pas, maintenant que j'ai la 
postérité assurée (quelle idiotie, vraiment !) que je 
retourne dans la cage des objets qui rayent ma rétine. 
Il faut que je garde l'œil ouvert. Mais comment? Tout 
ce que je peux faire, pour l'instant, est de bien 
sauvegarder mes feuillets, mes petits mots lucides, 
afin de m'y accrocher, à chaque fois que je finis par 
me prendre trop au sérieux. En tout cas, une chose 
est sûre: quand nous sentons qu'il est difficile 
d'avancer dans le marais du notre souffle, cela veut 
dire qu'on est sur la bonne voie.  Si nous nous 
traversons trop facilement, c'est que nous sommes 
presque vides.  Se méfier... Ne pas surtout oublier à 
quel point chaque instant est unique: le parfum du 
temps qui passe, il faut le porter tous les jours au 
creux de son poignet... Je suis fatigué, il faut que je 
dorme. -- le "Je" »

Plusieurs séances passèrent ainsi dans l'obscurité 
la plus parfaite : la machine enregistrait, l'homme  
philosophait, la femme rêvait à son amant. 

Octombrie 2010

Le mystérieux Monsieur 
Dupont

Anna Maria CIAUNICÃ
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1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia 
autorului.

„o anume libertate ca un zid, pe care dintr-
un soi de delicateţe nu-l depăşeai, deşi era deja 
fisurat de unde de tandreţe cu neputinţă de 
reţinut, încît am sărit brusc în picioare...”

Andrei Zanca                

„Orice hartă îşi aşteaptă descoperitorii. Orice 
hartă are un punct minuscul rămas neexplorat. 
Oamenii sunt obişnuiţi să smulgă şi ultimul fir de 
pir, să-l distrugă. N-au aflat că el ţine malul. Să 
nu se prăbuşească.”

 Flori Bălănescu

Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ editează o 
elegantă revistă de literatură şi artă, Antiteze, din al 
cărui număr 2 am reţinut cu încînare fragmentele lirice 
semnate de Nora Iuga (Petrecerea de la Montrouge), 
Dosarul dedicat de Cristian Livescu lui C. D. Stahi cu 
un inedit şi extrem de interesant fragment 
memorialistic (Viaţa şi activitatea pictorului Constantin 
D. Stahi scrisă de el însuşi, pe cînd era în etate de şasezeci şi 
cinci de ani, în Iaşi, anul 1909), eseurile asumate de 
David Alexandru (Simbolistica apei în ritualurile 
funerare) şi Gheorghe A. M. Ciobanu (Romantismul), 
alături de poezie de calitate, germană (Michael 
Krüger) şi slovacă (Maria Haraszti împreună cu Jitka 
Rožnová) şi fragmentele de proză bine alese din 
Emilian Galaicu-Păun (Dus-întors, o zi), Flori Bălănescu 
(Bobiidragi) şi Constantin Abăluţă (Întîmplări imaginare 
pe străzile Bucureştiului). O apariţie de toată lauda! 

Baaadul literar, nr.3(14), august 2010, ne răsfaţă cu 
un număr extrem de generos: de la Lucian Vasiliu (La 
Baaad…), Theodor Codreanu (Ion Barbu la Huşi - partea 
a doua) şi Adrian Alui Gheorghe (Şase axiome despre 
istoriile literare recente sau scriitorul român faţă în faţă cu 
„normele eternităţii”), pînă la Valentin Ciucă (Andra 
Ştefan - orizontul spiritului umanist), Gruia Novac 
(Cronici literare), Apostol Gurău (Tudor Pamfile şi 
lumea), Nic Petrescu (Poetul Vasile Militaru), Andrei 
Fischof (Acei ţigani frumoşi) sau Silvia Adamek 
(Cartierul nebunilor), totul este just şi corect.

Cheia de boltă a numărului din august, 8(1535), al 
revistei timişorene Orizont o constituie prezenţa 
savantului de talie mondială Moshe Idel, „istoric al 
religiilor, exeget al vechii gîndiri iudaice şi cercetător 
al misticii evreieşti. [...] Născut în România, vorbind 
româneşte, preocupat continuu de izvoarele culturii şi 
spiritului religios românesc, Moshe Idel este omul de 
ştiinţă ce s-a dedicat temeinic şi fără ezitări cercetării 
fenomenelor religioase universale” - după cum sună 
caracterizarea făcută de Victor Neumann, cel care şi 
realizează un consistent interviu Despre Cabală şi 
Francmasonerie, completat de publicarea conferinţei 
Hasidism şi Isihasm, susţinută în cadrul Şcolii Doctorale 
Internaţionale de Istorie Conceptuală „Reinhart 
Kosselleck” a Universităţii de Vest din Timşoara la 15 
iunie 2010. Contribuţii notabile semnează şi Cornel 
Ungureanu (Vremea parantezelor. Slavko Almăjan - 70), 
Alexandru Budac (Sceptrul tandru), Radu Ciobanu 
(Memorialiştii), Vladimir Tismăneanu (Cum a fost posibil 
Ceauşescu? Povestea marii amăgiri naţionale), Rodica 
Binder (Ceauşescu - „genomul” unui dictator), Tudor 
Creţu (Drog, istorie, imaginar), Alexandru Ruja (O 
sinteză), Ion Hobana (Anticipaţia, ieri şi azi), Daniel 
Vighi („Nas belit”), sau Marius Giura & Adriana Cârcu 
(Fenomenul Gărâna Jazz). 

„Libertatea deplină, subiectivitatea făţişă şi 
asociaţiile neobişnuite fac din eseu un gen de frontieră, 
cum spunea Adrian Marino, unul deosebit de tentant 
şi incitant. E spiritul în care informaţia culturală vastă 
şi imaginaţia, stilul şi asociaţiile îşi dispută întîietatea, 
captivează şi irită, stîrnesc admiraţie ori polemici, dar 
nu te lasă indiferent.” Sunt cîteva din motivele pentru 
care redacţia revistei Vatra dedică eseului un număr 
special, nr. 7(472), în care semnează, între alţii, 
Mihaela Ursa (Liviu Petrescu - „faţa din adînc”), Anca-
Domnica Ilea („Une vielle fatigue de la Comte de 
Lautréamont”), Constantin Pricop (Un prozator din 
promoţia '70), Liana Cozea (Confesiunea unei Doamne), 
Julius Petersen (Generaţiile literare), Sorin G. Suciu 
(Mistica şi filosofia fondaniană în Discurs-ul conştiinţei 

nefericite), Ionuţ Miloi (Privirea lui Ianus. Jurnalul intim 
între ficţiune şi realitate), Klaus Heitmann (Aspecte ale 
tradiţionalismului în gîndirea românească a secolului XX), 
Dorin Ştefănescu (A vedea ca sau hermeneutica 
raportului de asemănare), Ioan Buduca (Ceruri noi şi 
Pămînt nou), Pr. Ioan-Irineu Fărcaş (Raportul credinţă-
cultură în reflecţiile lui René Girard).  

Într-un interviu („Tradus în n-şpe limbi” nu înseamnă 
nimic) publicat în Viaţa Românească, nr. 7-8, Mircea 
Cărtărescu se confesează: „Toate scrierile mele mă 
reprezintă, dar nu cu aceeaşi faţă a mea şi nu în 
aceeaşi perioadă. [...] Cînd scriu o carte, nu mă 
gîndesc dacă e reprezentativă sau nu pentru scrisul 
meu: de vreme ce o scriu, ea mă reprezintă, cu 
profunzimea sau cu frivolitatea ei.” Secţiunea, din 
acelaşi număr, dedicată lui Paul Celan (Celan 90), este 
susţinută de Norman Manea (Bucovina): „Anul trecut, 
în luna decembrie, aflat la Ierusalim, am avut 
privilegiul de a o cunoaşte pe Ilana Shmueli, fosta 
prietenă a lui Paul Celan. Am recunoscut pe dată, în 
distinsa doamnă abia întîlnită, întruchiparea unui 
anumit tip de spiritualitate şi farmec specifice 
Bucovinei, sensibilitatea unui mediu civilizat şi 
stimulator, găzduind un viu dialog multicultural, am 
recunoscut melancolia şi frenezia unei epoci trecute.  
[...] Am vorbit mult, dar am şi tăcut mult.” Şi a 
publicat într-un fascinant interviu cu distinsa 
Doamnă, cele reţinute despre „Paul Celan şi despre 
Bucovina noastră, românească, germană şi evreiască, 
despre bucuriile şi cruzimile propriilor noastre 
biografii.” Comentarii critice şi cronici literare bine 
argumentate semnează, între alţii, Ion Pop, Alexandra 
Ciocîrlie, Viorica Răduţă, Caius Dobrescu, Graţiela 
Benga, Bogdan Creţu, Vitalie Ciobanu sau Simona 
Vasilache. Am mai reţinut poezia propusă de Ofelia 
Prodan, Ileana Bâja şi Irina Georgescu, alături de 
paginile de proză semnate de Dumitru Ungureanu, 
Iulian Apetroaie şi Corneliu Braborică.  

Din Convorbiri literare, nr. 8(176), am citit şi vă 
recomand, în primul rînd, articolele propuse de Irina 
Mavrodin (Sanda Stavrescu), Basarab Nicolescu 
(Disciplinele ca măşti ale transdisciplinarităţii), 
Alexandru Zub (Istorie şi discurs juridic în timpurile 
moderne), Mircea Tomuş (O „Junime” clujeană), Adrian 
Dinu Rachieru (Alexandru Husar, poetul), Daniela 
Petroşel (Petru Dumitriu. Evaluări etice şi estetice), 
Emanuela Ilie (Medgidia lui Cristian Teodorescu), 
Daniel Cristea-Enache (Herr Doktor), Doina Ruşti 
(Precis ca un Kalaşnicov şi ceva în plus), Antonio Patraş 
(E. Lovinescu, dramaturg). Nu în ultimul rînd semnalez 
grupajul de poezie (Aurel Ştefanachi, Dan Giosu şi 
Daniela Maria Varvara) şi pe cel de proză (Violeta 
Lăcătuşu şi Alexandra Dabija), alături de versurile 
poetei indiene Anuradha Sharma în traducerea 
Olimpiei Iacob. În Biblioteca numărului expune o 
poezie serafică N. Petrescu-Redi: „pe rugul toamnei,/ 
acuzate de vrăjitorie, frunzele copacilor/ ard.” 

Sud, nr. 7-8(131-132), îl omagiază pe Ion Gheorghe 
la 75 de ani, printr-un interviu („Eu nu m-am dezis 
niciodată de convingerile mele”) realizat de Florentin 
Popescu: „Eu am spus-o şi o spun răspicat: Da, sunt 
un naţionalist comunist, am crezut şi cred în 
naţionalismul comunist, cel care poate apăra valorile 
ţării şi oamenii.” Tot Florentin Popescu scrie despre 
Un „principe”al literaturii noastre: Eugen Barbu, în timp 
ce George Apostoiu îl reciteşte pe Bolintineanu, iar 
Radu Voinescu  comentează „tristeţea unei femei care 
suferă de însingurare” şi care, „scriind, îşi transformă 
dezamăgirile şi deznădejdea în imagini literare, fără a 
pierde nimic din adevărul uman al nefericirii” 
(Passionaria Stoicescu sau singurătatea fertilă). Cel care a 
fost omul şi va rămîne scriitorul Mircea Micu este 
evocat cu duioasă pioşenie de Gheorghe Istrate 
(Apusul unui mare senior) şi Victoria Milescu 
(Maestrului nostru, cu dragoste…): „Un mare scriitor, 
dar modest ca om, onest şi cald, ataşat valorilor 
naţionale, înfruntînd viaţa cu mult curaj şi umor.”

Din Oglinda literară, nr. 105, septembrie 2010, am 
reţinut cele propuse de Theodor Codreanu (Rondelul 
epigramatic), Alexandru Cucereanu (Poezie şi desen), 
Dan Brudaşcu (Octavian Goga. Noi lămuriri), Mircea 
Radu Iacoban (Moartea poetului), Corina Liliana Blidea 
(Nichita Stănescu, complex de simboluri), Şerban Tomşa 
(Poveştile vieţii şi adevărurile literaturii), Angela Furtună 

(Despre actualitatea lui Paul Celan - reflecţii asupra 
identităţii, poeticii şi poeziei), Radu Cernătescu (De la 
Zalmoxis la Mircea Eliade), Cornel Galben (Culorile 
vieţii), Andrei Pleşu (România lui Dan Diaconescu), Dan 
Ravaru (Întîlnire cu Cezar în tinereţe), alături de 
Cristian Tiberiu Popescu (Faima Templierilor. Receptarea 
Ordinului în literatura europeană) şi Ion Popescu-
Brădiceni (Herta Müller faţă cu tragismul banalului 
curent).    

Bogdan Papacostea ne reaminteşte, în editorialul 
numărului 485, august 2010, al revistei Tomis, (Revolta 
şi rigola), faptul că „primul editorial al revistei Tomis a 
fost semnat de Tudor Arghezi şi se numea Sursum 
corda, tradus din latină: Sus să avem inimile. Acesta este 
strigătul prin care participanţii la Liturghie sunt 
îndemnaţi să abandoneze, pentru un timp, măcar, 
grijile acestei lumi şi să se ridice la înălţimea 
momentului liturgic.” Subscriem total şi la concluzie: 
„Sursum corda le spunem şi noi celor care par să fi 
uitat că omul nu poate fi redus la contemplarea 
rigolei.” Cele scrise de Daniel Clinci (Deleuze 
antimodernul), Luana Luban (Mikhail Fokine, părintele 
baletului modern) şi Alina Costea (Mai are zvîvc!), 
alături de contribuţiile propuse de Raluca Şerban-
Naclad (Poezia şi idioţii), Dan Iancu (Neatîrnarea de 
amănuntul gonflabil), Adrian Majuru (Intelectualii 
raialei), sau Marius Conkan (Îngerii şi pararealitatea) mi-
au reţinut atenţia. La fel şi poezia (debut!) semnată de 
Bogdan Coşa (Mic dejun în stradă), sau prozele 
asumate de Andrei Trocea (Măştile) şi Adrian Romila 
(Căderea). Ca de fiecare dată, un număr pe cît de ludic, 
pe atît de reuşit!   

„Mai nevinovată, dar nu nevinovată,/ Totuşi mai 
nevinovată decît tine,/ Autorul acestei perfecţiuni fără 
milă,/ Care ai hotărît totul/ Şi apoi m-ai învăţat să 
întorc şi celălalt obraz” scrie Ana Blandiana (Pe faţa de 
masă) în grupajul de poezie cu care debutează 
numărul 8(243) din Apostrof, număr în care, la 
rubrica un autor în dezbatere, Xenia Karo-Negrea (Pe 
pamînt îngerii ajung oameni) şi Bruno Mazzoni (Portret) 
se ocupă de aceeaşi Ana Blandiana: „Versurile sale, 
tocmai pentru că invită la o lectură ingenuă şi 
sentimentală, inspiră o încredere simpatetică. Ele ne 
prezintă o Ana Blandiana imună la módele literare şi 
totodată distantă faţă de orice tentaţie de a asuma 
atitudini şi tonuri emfatice. Dimensiunea ei artistică şi 
substanţa umană devin, aşadar, cea mai eficace 
dovadă a superiorităţii sale.” Ştefan Borbely (Exactitate 
şi manierism), Rodica Grigore (Complexitatea simplităţii), 
Marta Petreu (Tatăl meu era un Domn), Radu Părpăuţă 
(Heltiuga nepotului), cît şi amplul interviu luat de 
Ovidiu Pecican ambasadorului francez la Bucureşti, 
Henri Paul, se citesc cu încîntare, dimpreună cu 
Dosarul intitulat Sfîrşitul anilor '80: junii autori încearcă 
la Litera. 

„Matei Călinescu a acceptat condiţiile date pe care 
le întîmpină orice tînăr inteligent, talentat, înfometat 
de cultură, idei şi, nu în ultimul rînd, curios să ştie 
dacă acea particularitate sau bănuita unicitate a fiinţei 
sale intime răspunde într-un fel, rezonează cu cei din 
afară” scrie Nicolae Breban (O luptă continuă) în pagina 
sa din Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 8(701), 
număr din care vă mai recomand spre lectură cele 
propuse de Alex Ştefănescu (Petru Popescu, reeditat), 
Maria Ana Tupan (Recursul la metodă), Irina Ciubotaru 
(Sub semnul ideii europene), Ironim Muntean (Între Eros 
şi Thanatos), Nicolae Balotă (Abisul luminat), Diana 
Cozma (Eugenio Barba şi Odin Teatret: un exemplu viu al 
schimbării), alături de Ion Ianoşi (Evgheni Evtuşenko - Să 
nu mori înainte de moarte) şi Roxana Păsculescu (Vasile 
Gorduz, uriaşul). Nu pot încheia fără a cita din 
interviul luat de Lucia Dărămuş lui Solomon Marcus 
(„Fără nebunie, adică fără depăşirea cuminţeniei 
conformiste, nu există marea creaţie”): „Matematica şi 
poezia sunt două moduri fundamentale în care lumea 
se ascunde şi ne provoacă s-o căutăm şi s-o 
descoperim. În acest joc stă toată plăcerea vieţii; nu 
întîmplător suntem numiţi homo ludens. Pentru a 
înţelege eficacitatea matematicii în poezie, trebuie mai 
întîi să înţelegi arta din interiorul matematicii.”
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S-ajungă până-a doua zi.
Nicolae Donţu

LUMINIŢA DE LA CAPĂTUL 
TUNELULUI

Tunelul lung şi-ntunecos
Pe mulţi români din minţi i-a scos,
Guvernul, pentru consolare,
Le-a mai promis şi-o lumânare!

„BUNĂTATEA EI”

În ea se află-atât de mult venin,
Că face viaţa unora un chin,
Iar cobra de-ar muşca-o fără milă
Se va sfârşi sărmana de reptilă!

Amalia Crusos

PROMISIUNI

Guvernanţii au promis
Pensii şi salarii bune.
Ce păcat că au omis
Să le pună-n funcţiune!

FEMEILE LA VÂRSTA A TREIA

Sunt cu soţii lor atente,
Toate vor s-arate bine,
Ar primi şi complimente,
Însă nu au de la cine!

Ecaterina Sofrone

TIMPUL COSTĂ BANI

De-ar pune cineva curând
Pe timp o taxă exemplară,
Cred c-ar muri, în primul rând,
Acel ce este „pierde vară”!

Camelia Nistor

ÎN  CĂUTAREA  FERICIRII

Prinse fetele de-un dor
Au plecat din bătătură
Să-şi găsească-un viitor…
Pe şoseaua de centură.

Ştefan Boboc

CĂSNICIA

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

SOACRA

E mama unuia din soţi,
C-un protocol aparte:
Să aibă grijă de nepoţi,
Dar şi să stea… deoparte.

Aurel Baican

VISUL MEU DE EPIGRAMIST

Tot critic vicii omeneşti,
Desigur cu un singur vis:
Să fie lumea ca-n poveşti,
Iar eu s-ajung în Paradis!

UNUI SLUGARNIC

Cu capu-n jos ca un umil,
Cu şefii e mereu servil,
Că lumea l-a şi declarat
Nevindecabil cocoşat.

Corneliu Văleanu

NEÎNŢELEGERI CONJUGALE

De la fosta lui soţie,
Pleacă soţul tracasat
Că de-atâta „căsnicie”
Şi amanta l-a-nşelat.

CONJUGALĂ

Tristă este viaţa-n doi
Presărată doar cu tină;
El e-un familist de soi,
Ea, un soi de libertină.

Ioan Maftei

26

Academia Păstorel

Costandache Bădărău părea îngândurat. 
Cum acest lucru nu era posibil, domnul 
Bădărău era doar preocupat de faptul că 
nevastă-sa îi spusese să nu vină acasă fără 
pâine iar el frământa două monede în palmă 
şi transpira constatând că nu îi ajung banii 
nici de un covrig, iar nevastă-sa, un zdrahon 
de muiere, îl va beşteli ca la uşa cortului, cât e 
el de primar. Că uitasem să vă spun, domnul 
Bădărău, deşi semăna cu un cartof manipulat 
genetic, pentru că nimeni nu a văzut un cartof 
de culoare roşu-vineţie, era primarul vestitei 
aşezări Junca Mică.

Aşezarea, că altfel nu o putem numi, era 
vestită prin sărăcia ei, lucru deosebit dacă ne 
gândim că toată istoria se petrece într-o ţară 
aflată pe ultimul loc într-un continent, iar 
domnul primar era vestit prin faptul că ocupa 
acest post de peste treizeci de ani. Reuşise 
această performanţă deoarece era singurul 
membru al tuturor partidelor de care se 
auzise în localitate. De altfel, simultaneitatea 
nici nu-l deranja, nici nu o considera un 
concept de natură să încalce decalogul, pentru 
că nu auzise nici de prima şi nici de cealaltă. 
Domnul primar nu-i putea spune nevestei că 
dacă nimeni nu plăteşte taxe, impozite, dări 
sau amenzi, primăria nu are bani nici pentru 
cei doi angajaţi, adică el şi Ghiţă, care era 
restul, de la notar la om de serviciu, aşa că, de 
spaimă, îi tremurau mâinile şi scăpă un ban 
pe jos. Drăcui în gând, spuse cu voce tare: 
„Doamne, iartă-mă“ şi porni supliciul 
aplecatului, că musai trebuia să găsească 
banul. Cele două personaje invocate îl ajutară 
pe rând, după cum urmează:

– Dumnezeu, ca să nu-i plesnească o vână 
în cap când s-a aplecat;

– Dracul, ca să găsească bănuţul, că doar 
era ochiul lui şi nu era dispus la sacrificii 
anatomice de dragul unui primar tâmpit.

Ceea ce urmează, însă, este de domeniul 
miracolului, pentru că domnul primar găsi, 
pe lângă bănuţul său, un altul, desigur, fără 
valoare pe piaţă, pierdut probabil încă de pe 
vremurile când la primărie se mai plăteau 
salarii. Miracolul însă, era, că domnul primar 
se simţi fulgerat de o idee. Se zvârcoli un timp 
pentru a se ridica de pe jos şi, îngrozit de ceea 
ce i se întâmpla, fugi în camera de protocol a 
primăriei, care cuprindea un pat, seiful, care 
era de fapt un bufet rechiziţionat pe vremea 
colectivizării şi o fereastră acoperită cochet cu 
hârtie albastră.

Îngrijorat ca nu cumva să-i fugă ideea, 
Bădărău scoase cheia seifului, de la gât, îl 
descuie şi luă sticla de rachiu pe care o ţinea 
pentru situaţii de avarie. Zbură cu o mişcare 
de expert dopul de cocean şi luă o gură, apoi 
încă una. Avea o gură mare, aşa că sticla 
ajunse la jumătate iar primarul avea un plan. 
Drept urmare îl trimise pe Ghiţă să ia, ca de 
obicei, pâine pe datorie, să o ducă acasă şi să 
încaseze furiile doamnei primar când îi va 
spune că el are treabă la sediu. Astfel, uşurat, 
Costandache se urcă aproape sprinten în 
şaretă şi porni spre capul satului unde locuia 
Ciocu, un balaoacheş care cânta la nunţi dar 
de meserie era spoitor şi potcovar. Intră fără 
nici un fel de greutate în curtea lui Ciocu şi se 
trezi, firesc, înconjurat de trei câini sălbăticiţi 
de foame şi bătaie, dar şi de cinci puradei care 
arătau la fel ca şi câinii. Ceilalţi trei copii mai 
mărişori o rupseră la fugă prin fundul 
grădinii din motive întemeiate, chiar dacă 
erau numai de ei cunoscute. Ciocu bocănea 
ceva într-un şopron şi îl lăsă un timp pe 
primar pradă câinilor şi copiilor, aşaaa ca să 
vadă cine-i stăpân în curtea aia. Dar şi 
primarul, deşi i se furaseră şireturile, stătea 
calm şi se scobea în ureche cu unghia de la 
degetul mic, special amenajată pentru astfel 
de ocazii. După epuizarea testului psihologic, 
Ciocu se asigură că cei trei copii mai mari au 
scăpat din raza de acţiune posibilă a 
primarului iar acesta nu murise încă de inimă, 
prin urmare, se prefăcu bucuros de vedere, 
alungând cotarlele şi puradeii cu şuturi, fără 
nici o discriminare. Apoi, bărbaţii s-au tras la 
umbră pe o bancă şi au început să vorbească. 
La un moment dar, Ciocu, împotriva oricărei 
logici, fluieră subţire, puradeii apărură cu 
figuri blajine şi înapoiară şireturile 
primarului, iar piranda se iţi de undeva cu o 
carafă de vin şi un platou de gustări. Primarul 
surâdea pişicher, dovedind talente la care nu 
te-ai fi aşteptat, iar Ciocu avea o figură de 
parcă ar fi găsit în poartă un portofel plin.

Spre seară se despărţiră cu pupături, 
primarul fiind dus acasă de un cal care 
funcţiona în asemenea situaţii cu o precizie de 
care oamenii nu sunt în stare. Exerciţiile 
lexicale şi vocalizele doamnei primar nu au 
avut nici un efect, deoarece soţul a dormit o 
vreme în şaretă, învelit cu pătura 

patrupedului şi abia spre ziuă a ajuns în casă, 
dar nu şi în pat. A doua zi, pe când primarul 
aflat acum la datorie sorbea cu zgomot o cană 
de borş de putină şi privea ca de obicei în gol, 
apăru Ghiţă cu aceeaşi figură cu care acum 
câteva decenii anunţase intrarea ruşilor în sat 
şi spuse, gâtuit de emoţie: „Au dispărut 
oalele!“ Primarul reuşi să-l focalizeze pe Ghiţă 
şi încercă să ridice o sprânceană de mirare:

– Da! spuse iar Ghiţă, au dispărut oalele 
de lut din gardurile sătenilor!

– Aha! spuse  primarul şi alunecă din nou 
în neant.

Ghiţă pricepu situaţia şi ieşi afară din 
sediu pentru a discuta cu nişte babe 
fenomenul care dădea un plus de viaţă 
aşezării. Oalele, vai de mama lor, erau aşezate 
în parii gardurilor de când se ştiau ei, erau 
ciobite şi nu aveau decât funcţii estetice de 
care localnicii nici nu păreau a-şi da seama. 
Agitaţia nu a durat prea mult pentru că pe la 
prânz, când bărbaţii au venit de la bufet, 
muierile şi-au primit porţia de laude că nu era 
gata mâncarea iar conversaţiile intrară în zona 
eclesiastică.

Peste câteva zile o nouă întâmplare 
zgudui aşezarea. Pe când fugea prin fundul 
grădinii după o găină, Saveta, de altfel femeie 
în toate minţile, găsi un ban de argint foarte 
vechi. Nu spuse despre întâmplare decât unei 
vecine, aşa că bărbatu-său nu auzi niciodată 
despre asta, deşi după o zi vuia tot satul, iar 
Saveta era foarte fudulă. N-a fost însă să 
dureze prea mult. După o săptămână, un 
gospodar care venea acasă făcut praf, a căzut 
la rădăcina unui gard şi s-a lovit cu capul de o 
oală de lut. Aceasta s-a spart şi din ea au 
căzut mai multe monede vechi. O comoară! 
Poate că nu ar fi aflat nimeni despre 
descoperire dacă între găsitor şi proprietarul 
gardului nu ar fi început bătaia, pe motiv de 
drept de proprietate. Firesc, apăru şi poliţia 
care, echidistantă, împărţi din belşug 
bastoane, în dreapta şi în stânga, luă resturile 
de oală şi banii, întocmi un proces verbal de 
tulburarea ordinii publice şi duse la muzeul 
din capitala judeţului o parte din captură. 
Până acum nimic deosebit dar, prin 
primăvară, un altă sătean găsi în grădină o 
altă oală cu bani, la rădăcina unui nuc. Abia 
acum s-a declanşat isteria. Oamenii părăsiră 
ocupaţiile obişnuite, bufetul intră în faliment, 
la biserică toţi dădeau acatiste şi căutau 
comori ca disperaţii. Culmea este că din când 
în când unii chiar găseau bani vechi, dar cel 
mai bine se vindeau poveştile. Pentru că 
trebuie să spunem, în sat au năvălit tot felul 
de oameni din toată lumea, televiziuni, 
reporteri de la radio şi ziare, dar şi bărboşi cu 
priviri crâncene şi aparate de căutat comori. 
Pe lângă bătăi, scandaluri şi poliţişti depăşiţi 
de situaţie, puteai să auzi şi cum împăratul 
Traian avea aici o gagică pe care o umpluse 
de bani până când împărăteasa i-a spus că 
dacă nu termină cu paparuda îl opăreşte ca pe 
Codin, aşa că, împăratul speriat cleşte, a rupt-
o cu aia care, de  durere, şi-a băgat banii peste 
tot, că pe vremea aia nu era C.E.C., apoi s-a 
apucat de băutură şi de făcut copii cu toţi 
târlanii, drept care, iată, aşa se născuse 
aşezarea lor. Alţii vorbeau de un han tătar, de 
nişte haiduci care aveau neamuri în Junca sau 
de Stalin, care băuse cu popa de pe vremea 
aia, şi şi-a ascuns banii aici că numai oamenii 
ăştia erau de încredere, din toţi câţi cunoscuse 
el.

Oricum ar fi stat lucrurile, cele mai bune 
ponturi le vindea, pe bani grei, Ciocu şi 
puradeii, camerele închiriate aveau preţuri 
astronomice, bufetul intră din nou în circuit, 
cu băuturi care erau arătate cu degetul că nu 
ştia nimeni cum se numesc, dreptul de 
prospecţiune se elibera la primărie pe dolari, 
la consum era gata-gata să fie sacrificat şi 
calul de la şaretă, pe scurt, deşi nimeni nu mai 
muncea pământul, banii curgeau gârlă, mai 
mulţi decât fuseseră în Junca Mică de la 
începuturi. Ce-i drept, cam în fiecare 
săptămână, din pământ erau scoase oale 
antice cu monede.

De la muzeu au venit nişte specialişti, care 
spuneau la început că banii sunt falşi, dar 
cum nimeni nu-i lua în seamă, s-au apucat şi 
ei de căutat comori. Pe scurt, localitatea a 
intrat în istorie ca un pol al bogăţiei, primarul 
şi-a ridicat vilă şi venea la sediu cu un 
Mercedes ultimul tip, care hurducăia pe 
şleauri preţ de 100 de metri dintre casa 
primarului şi locul de muncă, ceea ce dădea o 
prestanţă deosebită instituţiei. Doamna 
primar era mai puţin nervoasă, deoarece 
Ghiţă, acum notar bogat, şi-a luat-o de 
amantă, că aşa e în lumea bună.

Se părea că dumnezeu îşi aşezase, în 
sfârşit, mâna peste acele locuri. Numai că pe 
Dunmezeu îl chema Costandache Bădărău.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Comoara
BANII NU  ADUC  FERICIREA

Mulţi îţi răspund la salut de parca îţi fac 
un bine personal.

Ignoranta ii asigura siguranţă.
Nici un profesor de logica încă nu a ajuns 

prim ministru.
Falsul în modestie nu se pedepseşte.
Şi răspunsurile pot fi indiscrete.
Invidia fără ambiţie nu face nici doua 

parale.
Aceleaşi sunt motivele pentru care ai 

mulţi prieteni şi mulţi duşmani.
Cei care lipsesc sunt contrazişi mai uşor.
E mai deştept decât merită.
Cine te preţuieşte ştie cu cât să te vândă.
Numai tâmpenia poate birui prostia.
Nu fii prea amabil. Vei fi în mod sigur 

suspectat.
Cine nu ştie să facă nimic e gata sa facă 

orice.
Încă nu s-a născut adjunctul care sa 

regrete boala titularului.
Stil de lucru: sinceritate bine calculata.
Meritul învingătorului depinde de 

valoarea învinsului.
Fiecare mojic are corespondentul lui 

feminin.
Complimentele nu sunt neapărat 

mincinoase. Noi le exageram importanta.
Nu-i destul că am necazurile mele? 

Tocmai acum ii merge bine lui Cutare.
El e purtătorul de cuvânt. Ea e 

purtătoarea de cuvinte.
Nu-i destul să vorbeşti cu pietre în gură 

ca să fii considerat Demostene.
Banii nu aduc fericirea! Spunem plini de 

satisfacţie, de cate ori li se întâmplă ceva 
rău unor milionari.

Dorel Schor

BOLTA RECE REDIVIVA

Stihuri vechi, cioplite-n piatra
Amintirilor ce-nvii
Îţi împodobesc azi vatra
Spre al cărui vad ne-mbii.

Jos pe laviţele grele
Lângă mese cu făclii
Se iţesc, ca să ne-nşele
Umbre noi de boltagii.

Sus la mese de nuiele
Stau pe prispa cu umbrar
Prozatori fără lovele
Şi poeţi lipsiţi de har.

Pripăşiţi lângă ulcele
Epigoni încinşi de jar
Beau de sting suc de surcele
Căruia îi spun... Cotnar !

                 Jean Buhman

CEI ŞAPTE ANI  DE ACASĂ

Când îl saluţi, el nu-ţi răspunde,
Iar de-i vorbeşti, pierzi timpu-n van;
Prin asta dânsul nu ascunde
Cei şapte ani de pe maidan!

SFAT SPORTIVILOR

Eu ştiu un sfat de prin bătrâni, tezaur:
Acei ce vor medalia de aur
La mari concursuri şi olimpiade,
Întâi să se-antreneze cum se cade!

Georgeta Paula Dimitriu

PARADOXUL BEŢIVILOR

Băgând atâta vin în burtă,
Sunt paradox necontestat,
Că-n timp ce vinul i-a umflat,
Susţin cu toţii că sunt ... turtă.

A TRĂI PENTRU PENSIONARI

Suntem la vârste cam ciudate,
Când verbul nostru „a trăi”,
Îl mai conjugă cine poate
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literatură universală
un păianjen urcă încet
din stea în stea

Boris Nazansky
S-a năcut în Rijeka, a studiat în Varaždin şi acum 

locuieşteîn Zagreb. Este inginer chimist, reporter şi 
scriitor. Scrie haiku de peste 25 de ani, publicând în 
Croaţia şi peste hotare. Este unul din editorii revistei 
„Haiku în Croaţia” şi editor şef al „English-Croatian 
Haiku Calendar” 2004, din Ludbreg.

amforă cârpită
în colţul holului
plină de frumuseţe

 Haiku din Ungaria

Judit Vihar
Judit Vihar este profesor universitar, istoric literar, 

translator şi poet. Din 2001 este preşedintele al 
Asociaţiei de Studii Japoneze şi al Asociaţiei de 
Prietenie Ungaria – Japonia. Pe linie de haiku a 
participat la mai multe întruniri naţionale şi 
internaţionale, primind o serie de premii.

apus de soare pe lac
semne de exclamare lucitoare – 
ziua ta s-a sfârşit

Ferenc Bakos
Inginer (a lucrat în mai muşte ţări în care deşertul 

stăpânea porţiuni importante), Membru al „Haiku 
Internaţional Association” de la fondarea acesteia, în 
decembrie 1989, Ferenc Bakos scrie haiku de cca. 30 de 
ani. A participat la mai multe concursuri/ întâlniri 
naţionale şi internaţionale, a fost premiat.

morminte străvechi
în deşert
scarabei peste tot

Attila Bárdos
Născut în Budapesta, în 1941, specializat în 

matematică şi calculatoare, domeniu în care lucrat şi în 
cercetare, a publicat cărţi,  a publicat primul volum de 
haiku în 2009.

Primăvara în grădina mea:
germinare, viaţă, înflorire.
Sfântă armonie.

Anna Foldeáki-Horváth
S-a născut în sătucul Foldeáki, undea fost crescută 

de la vârsta de 10 ani de bunici; locuieşte în 
Budapesta, scrie proză, poeme. Prima carte de haiku a 
publicat-o în 2001.

Razele de soare îmi ating
obrazul cum o făcea mama.
Azi e ziua mea.

Roland Hollós
Născut în 1990, este membru al Asociaţiei Tinerilor 

Scriitori din Pecs, scrie poeme, proză scurtă. A început 
să scrie haiku de trei ani.

În vremea inundaţiilor
muntele liniştit e noua ta casă.
Speranţe renăscute

Aida Szabó
Aida Szabó (care şi-a ales numele tibetan Jampa 

drolma, adică „cea blândă”, „apărătoarea blândeţii”) 
este membră a mai multor asociaţii de haiku din ţara 
sa; poemele ei au apărut în mai multe antologii din 
ţară.

Să trăieşti şi să mori
ca florile trecătoare – nimic
nu e mai frumos

Hajnalka Sánta
Născută în 1979, în Budapesta, predă la Institutul 

Pedagogic din Pécs. Scrie haiku de peste 10 ani. A 
publicat primul volum de haiku în 2003.

Felia de lămâie 
e în cer, ceaşca mea
soarbe întunericul

   prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Balcanica
Patria de zăpadă

Ramiz Gjini, născut în 1961, este un scriitor de 
limbă albaneză, născut în 1961, în satul Kastriot, din 
raionul Dibra, dar „format în afara Albaniei”, scrie 
Marius Dobrescu, în prefaţa cărţii. Adică în SUA, unde 
a emigrat în anul 2000. Membru al The Society of 
Albanian-American Writers, Ramiy Gjini se prezintă 
drept „Albanian-American author”. Dar, cu toate 
acestea, este legat de universul natal mai ales decât de 
cel american pe care, deşi îl „încadrează” în propria 
grilă de înţelegere, nu îl asimilează ca un „acasă” 
decât secvenţial.

Sunt două universuri diferite, două realităţi 
construite din elementele unor mentalităţi substanţial 
diferite – probabil şi asta a urmărit Ramiz Gjini să 
arate scriind Întoarcerea unchiului Alem, în care toată 
capătă parcă proporţiile nu doar ale unei 
„confruntări” vrâstate de umor între cele două lumi 
(America sau mai curând lumea toată) şi Albania, ci 
ale unui veritabil „război”.

Cât de profund este legat de acasă şi cât este de 
apăsat de statutul de „emigrant”, de „desţărat” se 
vede prin analiza comparativă a textelor despre viaţa 
din America, faţă cu cele despre acasă. Dar, şi mai 
lesne, din aplecarea spre confesiv, din modul în care 
zugrăveşte în scris o serie de detalii în textele care 
vorbesc despre lumea de acasă, ca În patria de zăpadă, 
Povestea ciobanului (concepută ca o scrisoare a unui 
cioban către fratele său, Bajazit, dar care poate fi 
văzută şi ca o satiră la adresa comportamentului/ 
mentalităţii din vremurile comuniste, cu aberaţii 
caraghioase despre „vigilenţă” „diversionişti”, „spioni 
periculoşi”), Pe munte în sus, Câmpul necules ş.a. Lumea 
satului este creionată cu căldură şi atenţie, uneori prin 
descrieri aproape picturale sau, mai curând, 
cinematografice, cu ochiul celui care le simte şi le vede 
printre apele adânci ale nostalgiei: „Spre vest, 
deasupra unei case pierdute printre celelalte, se ridică 
spre cerul albastru rotocoale încâlcite de fum negru, 
deşi flăcări nu se văd. Cu siguranţă că vreunul a dat 
foc la un cauciuc de maşină, ca să scoată firul de sârmă 
din el. cu sârma aia oamenii fac gard în jurul 
grădinilor sau leagă grinzile din tavanul caselor; 
munci de o viaţă întreagă care nu se mai termină 
niciodată”. Sau: „uneori se auzea până acolo urletul 
dulăului lui Dan Pasmaciu. Condamnat să stea legat 
în lanţ în spatele casei pe jumătate ruinate, cu burta 
lipită de spinare de foame şi sete, câinele urlă cu botul 
ridicat spre cer, pentru că stăpânul său îl uită zile-n şir 
şi-şi mai aminteşte de el extrem de rar. Urletul lui se 
aude până sus, pe coasta de munte […] seamănă cu o 
rugă adresată lui Dumnezeu universal, dar şi cu un 
blestem la dresa stăpânului”.

Sunt întâmplări, unele fericite, altele dramatice, 
care ar putea fi caracteristice mai oricărui colţ din zona 
noastră, poate, extrapolând, chiar de oriunde din 
lume, cu particularităţile locului, eventual – ca în 
Femeia necunoscută, în care citim despre viaţa unei 
femei singure („care, din pricina vreunei boli 
incurabile, sunt pensionate înainte de vreme”), ca 
atâtea altele, cu „un chip ridat şi obosit” . Sau Lada 
ferecată – cu Tereza Blum sau, cum o strigau oamenii, 
„văduva cea frumoasă”. Sau tragi-comicul din Pe 
munte în sus, în care toate se rostogolesc ca un bulgăre 
de zăpadă, fiecare fulg adăugat cu semnificaţii 
ramificate şi diverse în/ şi despre viaţa celor doi 
munteni, Micio Gërdupi şi Naser Agani. Cei doi 
trebuiau să se încuscrească, dar, după câteva ore de 
urcat pe munte cu un inginer prospector, ajung 
duşmani de moarte. Şi asta numai pentru că Micio 
Gërdupi pierde probele geologice dintr-un recipient şi 
decide, ca să scape basma curată, să le înlocuiască cu 
propria urină. De aici un întreg tămbălău, 
prospectorul îşi vede munca şi visurile de mărire 
compromise, cei doi mai că nu se strâng de gât. Şi asta, 
cum crede Gërdupi, „nedumerit” şi „părăsit de toţi”, 
doar „pentru un pişat”.

Unele idei sunt decriptabile numai de către cei care 
poartă cu ei bagajul cultural al locului – un exemplu: 
felul în care copiii din Patria de zăpadă se gândesc la 
oamenii de zăpadă pe care îi vor construi, „nu din ăia 
răi ca, Baci i Noke, ci oameni buni, care-şi iubesc ţara”.

Am putea „alege” texte „exemplificative/ 
reprezentative” pentru felul în care vede autorul 
lumea de acasă cu cea din America. Una dintre cele 
mai la îndemână variante ar fi, poate, Patria de zăpadă 
faţă cu Ana şi Luigi. 

În Ana Luigi totul se petrece într-un univers 
amestecat, anomizat, tensionat, cu momente de 
nebunie (un ins din metrou o sperie pe femeie că are o 
mină în geantă) şi marcat parcă şi de griji şi de tot felul 
de crize, în care unul dintre copiii unei femei indiene 
care sosise pe peronul staţiei de metrou, i se adresează 

„jucăuş” italiencei de 55 de ani, cu un pistol cu apă în 
mână: „O să îl împuşc pe acesta, pam-pam, pam […]. 
Apoi, pam-pam, o să îl împuşc pe tata, şi pe urmă, 
pam-pam, şi pe mama”.

În Patria de zăpadă, dincolo de haina metaforică pe 
care o dezvoltă autorul, este o cu totul altă lume, în 
care cinci copii dintr-un sat albanez decid să îşi 
construiască din zăpadă o ţară a lor, cu „magazine, şi 
drumuri, şi tunele[…] poduri pe sub care să treacă 
râuri”. Apoi, odată totul hotărât, apare şi spaima – 
dacă „duşmanul”, adică ţâncii din „mahalaua de Jos” 
or să vrea să le „omoare oamenii şi ţara” să le „dărâme 
blocurile şi podurile”? Copiii îşi construiesc patria lor 
de zăpadă, pe care decid să nu o abandoneze, din 
datorie, dar şi ca să nu râdă alţii de ei. Grijile sunt 
mari, pe măsura visului lor pe care l-au năzuit în 
realitate cum au putut: „le era teamă ca nu cumva 
fulgii de zăpadă să devină mai mari şi să le acopere 
ţara cu un văl alb, ca de mort”. Şi în preocupările lor 
încep să se dezvolte probleme de amploare, judecăţi, 
cântărind şi căutând lucrurile drepte, corecte, pentru 
că „îşi iubeau din suflet patria”. 

Şi viaţa, dar şi moartea sunt diferite şi sunt văzute 
diferit în cele două „lumi”. În Ana Luigi, de exemplu, 
spaima de moarte, dacă mina va exploda, este 
copleşitoare. În Întoarcerea unchiului Alem totul capătă 
alte dimensiuni în Albania. Întorcându-se acasă după 
o viaţă de călătorii cine mai ştie pe unde, Alem a 
numărat toate mormintele din cimitir, concluzionând: 
„Când am plecat de aici,în cimitirul acesta erau 
nouăzeci şi două de morminte, iar acum văd că s-au 
mai adăugat încă optzeci şi şapte”, spunând apoi: „cel 
mai bun instrument de a măsura timpul sunt morţii”. 
Şi moartea este altfel acasă, nu ca o perdea difuză 
ţesută din spaime nedesluşite, ci personificată „nu 
vine niciodată aşa cum este  ea în realitate […] atunci 
când ea hotăra că trebuie să ia pe cineva, se apropia 
tiptil, lua trup omenesc şi venea să-ţi bată în geam”

Subscriem celor spuse de Marius Dobrescu, anume 
că Ramiz Gjini este încă un exemplu că literatura 
albaneză nu se scrie numai în Albania, Kosovo şi 
Macedonia, adică acolo unde trăiesc din vechime, în 
comunităţi compacte, vorbitorii acestei limbi, ci şi 
peste hotare, uneori „peste mări şi ţări”, acolo unde  
soarta îi duce să-şi petreacă viaţa pe autorii albanezi.

Ramiz Gjini, Patria de zăpadă, povestiri, prefaţă şi 
versiunea în limba română de Marius Dobrescu, 
Editura Privirea, Bucureşti, 2009, 100 p.

Haiku contemporan din Europa de Est, Sud Est

Haiku din Croaţia 

Djurdja Vukelić-Rozić 
Născută în 1956, la absolvit Facultatea de Ştiinţe 

Economice, din Zagreb, locuieşte în oraşul Ivanić-
Grad. Este fondatoarea  Asociaţiei de Haiku „Trei 
Râuri”, editoarea unei reviste de haiku, „Iris”, şi a mai 
multor antologii. Publică haiku în ţară şi peste hotare, 
fiind deţinătoarea mai multor premii naţionale şi 
internaţionale. Scrie haiku în croată, în dialectul 
kajkavian (vorbit de cca. 1,5 milioane de locuitori din 
NV Croaţiei, dar şi în ţările învecinate) şi engleză.

primăvară timpurie – 
în pădure frunze înmugurite
acoperă cerul 

Stjepan Rožić
Stjepan Rožić locuieşte în oraşul Ivanić Grad şi 

este, între altele, muzician şi poet. A publicat şi în ţară 
şi peste hotare, inclusiv în România, în revistele 
„Haiku”, „Poezia” şi acum „Cronica”, fiind laureatul 
mai multor premii, parte în Japonia. Scrie haiku în 
croată şi în dialectul kajkavian. 

din pana poetului
un poem se revarsă pe hârtie – 
privighetoare în copaci

după ploaia de vară
o procesiune funerară udă
se târăşte sub curcubeu

Željka Vučinić-Jambrešić
Născută în Zagreb, în 1959, lucrează ca manager 

financiar, conduce ansamblul folcloric „Insula 
Ivanich”, din Ivanić-Grad. Pe linie de haiku este 
preşedinta Asociaţiei „Trei râuri”, din Ivanić-Grad. 
Pubică haiku din 2004, primind o serie de premii în 
ţară şi peste hotare. 

cerul în pânza de păianjen
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Feminitatea în lumea islamică
Multe subiecte care privesc lumea islamică sînt 

deformate de prejudecăţi, izvorîte, ca toate prejudecăţile, 
din comoditatea de a accepta fără un minim examen idei 
gata făcute, care se pliază pe ceea ce unii vor să considere 
adevăr confirmat. Cei ce vor citi cartea analistei Fatna Ait 
Sabbah La femme dans l'inconscient musulman, Paris, 
Editions Albin Michel, coll. 
"Espaces libres", 2010, 230 p., 
vor avea un motiv temeinic 
să se îndoiască de ceea ce 
ştiau despre feminitate şi 
erotism în lumea 
musulmană. Cînd a apărut 
prima ediţie a cărţii, în 1982, 
cea de acum este una 
revăzută, autoarea nu a fost 
bine privită de comunităţile 
islamice, deşi autoarea trăia 
de ani buni în Occident. Era 
autoarea unui studiu din 
care reieşea limpede că în 
nici o religie monoteistă, 
oamenii religioşi nu au 
analizat cu seriozitate 
dorinţa, iubirea şi femeile 
aşa cum s-a întîmplat în 
Islam; de multe ori acest aspect a fost acoperit de 
vacarmul războaielor şi al luptei pentru putere. 
Originalitatea discursului islamic despre subiectele 
amintite este că "teologii, în mod contrar altor religii, nu 
au lăsat niciodată profanilor monopolul asupra 
discursului despre sex, erotism şi iubire".  Islamul a 
generat un discurs mistic, curtean şi minunat despre 
iubire, atenuînd imaginea reductivă a unei religii 
afundată în ascetism; discursul erotic s-a născut din 
dorinţa celor care răspundeau de conduita religioasă să 
răspundă întrebării credinciosului: cum să faci dragoste 
cînd eşti musulman? Discursul erotic religios este privit 
de Fatna Ait Sabbah prin prisma a două cărţi celebre ( 
Pajiştea parfumată unde se zbenguie pasiunile, de 
Mohammed Nefzaoui şi Cartea plăcerii pentru ca bătrînul 
să-şi regăsească tinereţea, de Kamal Pacha) în care femeia 
apare ca femeie corp, exclusiv fizic, celelalte dimensiuni 
fiind inexistente. Este femeia omnisexuală, arhetipul 
feminin descris de Erich Neumann- Great Mother. 
Folosind ample citate din cărţile sus-menţionate, Fatna 
Ait Sabbah reface portretul femeii omnisexuale, aşa cum 
apare în tratatele erotice musulmane; "copulaţia are un 
efect opus asupra fiecăruia dintre sexe, ea energizează pe 
unul şi îl slăbeşte pe celălalt, ea înfloreşte femeia şi 
secătuieşte bărbatul. Plecînd de la acest postulat, nu este 
surprinzător să constatăm că singurii masculi echipaţi 
pentru a face faţă acestei femei-crăpătură-ventuză nu 
sînt umanoizii, ci animalele, şi mai ales măgarii care 
joacă un rol de prim plan în universul discursului erotic". 
Dacă femeia descrisă în literatura erotică este insaţiabilă, 
nesupusă, o juisoare îndîrjită, niciodată capacitatea sa 
intelectuală nu este pusă în discuţie, "erosul şi intelectul 
nu se opun, ci dimpotrivă se completează". Dar, nu 
trebuie uitat, că fidelitatea şi virtutea nu sînt elemente 
naturale pentru femeia omnisexuală, în discursul erotic 
singurul criteriu al alegerii partenerului este mărimea 
falusului, criteriu care ţine de registrul biologicului, al 
plăcerii. În cazul bărbatului, criteriul alegerii sale este 
unul care ţine de registrul social, cultural, religios. În 
discursul erotic femeile fac parte din clasele înstărite, ele 
ghidîndu-se exclusiv după plăcere, zdruncinînd ordinea 
patriarhală şi transformînd falusul în obiect comercial, 
multe femei bogate întreţinînd tineri pentru propriile 
plăceri. Există însă o contradicţie fundamentală între 
universul omnisexual şi universul patriarhal; în acesta 
din urmă femeia este orizontală şi imobilă, şi se oferă 
forţei care animă universul, forţei masculine: "În şi prin 
actul sexual se realizează principiul de dominare, prin 
care se creează şi se menţine principiul ierarhic care este 
universul patriarhal."  Unul din gînditorii islamici 
conservatori din zilele noastre afirmă că femeia are o 
plăcere nebună în a trăi statutul său de pradă, că ,  
femeia este născută pentru a fi căutată, sedusă, aleasă, 
vînată de bărbat, ceea ce este însăşi esenţa feminităţii, aşa 
cum este consacrată de Coran. Discursul erotic prezintă 
femeia într-o neobosită căutare a unui partener care  să 
nu lase în suflet un gol pentru ca altul să-l umple, a unui 
partener al cărui "aparat viguros" să ocupe "întreg 
spaţiul disponobil în lungime şi lăţime", care "va 
prelungi operaţia pînă la limita extremă, către înainte, 
apoi către dreapta şi către stînga". Din această 
perspectivă, bărbaţii se împart în două caste: utilii, cei 
capabili să împartă cu dărnicie "orgasme eterne" şi cei 
inutili, care au dificultăţi în a reuşi într-o asemenea 
încercare. Aici însă apare întrebarea decisivă: omul 
desenat de dorinţa feminină există în realitate  sau nu 
este decît o fantasmă masculină? "Adevărul este, scrie 
Fatna Aid Sabbah, că  biologic vorbind, credinciosul 
mediu este departe de a fi echipat pentru an astfel de 
proiect; discursul erotic se stinge într-un strigăt de 

angoasă: "angoasa de a nu fi la înălţimea unei misiuni: 
proiectul orgasmic al unei femei nesăţioase". Sondarea 
dorinţei feminine i-a dus pe mulţi imami şi şeici pe cărări 
necunoscute; cărţile imamilor Nefzaoui şi Kamal Pacha 
"evocă un univers cizelat în ritmul dorinţei feminine în 
care bărbatul este fragil şi femeia puternică. Un univers 
în care vaginul este sediul de energii reînnoite neîncetat 
şi penisul fără forţă şi fără putere." Realul universului 
erotic este unul redus la genital, în care partenerii sînt 
animaţi de "plăcerea genitală în sensul cel mai îngust", 
totul "se învîrte şi este articulat în jurul unui proces el 
însuşi mecanic: erecţia." Discursul islamic ortodox (al 
dreptei credinţe) propune spiritualizarea materiei, 
pentru a-i da o anvergură care transcende finitul. Marele 
jihad este lupta împotriva dorinţei văzută ca sursă şi 
substanţă a ilicitului, sursă a tuturor anomaliilor, iar 
femeia este unica întrupare concretă a dorinţei; 
adevărata putere a omului, ar fi spus Profetul, stă în 
capacitatea sa de a învinge propria persoană. Cartea 
scrisă de Fatna Aid Sabbah este o fascinantă incursiune 
în universul discursului erotic religios şi în cel al 
discursului islamic ortodox, unul sondînd dorinţa, 
celălalt luptînd împotriva acesteia. Ultimele rînduri ale 
cărţii: "monopolul bărbaţilor asupra cuvîntului şi 
simbolurilor s-a volatilizat. Viitorul democraţiei în Islam 
nu a fost niciodată mai magnific decît în zorii acestui 
secol XXI unde, în sfîrşit, bărbaţi şi femei au acum 
dreptul la cuvînt!"

Empedocle şi spiritualitatea orientală
Multe din cărţile profesorului Jean Biès au fost 

prezentate în cadrul acestei rubrici, una dintre ele – 
Orientations spirituels pour un temps de crise. D'un bon 
usage du monde moderne – în luna mai a acestui an, încît 
nu vom aminti titlurile cărţilor semnate de Jean Biès din 
1963 pînă acum. Rîndurile care urmează sînt despre cea 
mai nouă carte purtînd semnătura sa: Empedocle. 
Philosophie presocratique et spiritualite orientale, Paris, 
Editions Almora, coll. "Chemins de flammes", 2010, 224 
p. Probabil mulţi se vor întreba "la ce bun să mai scrii 
astăzi o carte despre un filosof presocratic?"; răspunsul 
lui Jaen Biès este însă convingător de la primele pagini 
ale cărţii: cele mai multe lecturi şi interpretări ale 
filosofiei presocratice păcătuiesc printr-un spirit 
reducţionist atribuind gînditorilor presocratici idei care 
nu aparţin acestora, sau văzînd în presocratici precursori 
timizi ai gîndirii raţionaliste, minimalizîndu-le aspectele 
metafizice ale gîndirii lor. Încă din 1956, pe vremea cînd 
susţinea la Sorbona lucrarea de licenţă, Jean Biès şi-a 
propus să reînsufleţească cu suflul Orientului un 
domeniu al cunoaşterii pasionant, dar adormit. Metoda 
propusă de filosoful francez este tradiţională, urmărind 
firul a ceea ce este philosophia perennis şi distincţia între 
exoterism şi esoterism, şi comparativă căutînd să 
privească şi să studieze din interior atmosfera şi 
mentalităţile lumii antice. Jean Biès face pe parcursul 
studiului său ample referiri la spiritualitatea orientală, la 
gîndirea indiană; nu este primul care o face; înaintea sa 

Franz Cumont, în Lux 
perpetua, a vorbit despre 
existenţa unor raporturi 
spirituale între India şi 
civilizaţiile tradiţionale, iar 
în timpurile noastre Francois 
Chenet a arătat 
convergenţele şi divergenţele 
celor două mentalităţi. 
Aceste legături au existat din 
zorii filosofiei greceşti, iar 
necunoaşterea lor este una 
din slăbiciunile gîndirii 
moderne. Studiul lui Jean 
Biès este despre perioada 
care corespunde unei crize 

care a afectat în ansamblu civilizaţiile tradiţionale, în 
care s-au manifestat procesele de dezagregare sprituală, 
cît şi reformele şi adaptările. Empedocle este 
contemporanul acestei perioade în care s-au făcut 
mutaţii profunde, iar "fineţea acestei gîndiri, amploarea 
acestei doctrine par să ne conducă spre înălţimi 
suverane, în regate rezervate". Jean Biès prezintă într-o 
primă secţiune cîteva elemente privitoare la biografia 
filosofului grec, reamintind  peregrinările prin Sicilia, 
Egipt sau Elada, elementele pitoreşti ale existenţei sale, 
neocolite de nici un biograf vechi sau modern!, 
elogiindu-i calităţile de maestru spiritual, de înţelept care 
folosea un nivel exterior al discursului şi unul interior; în 
tot ceea ce a întreprins Empedocle, Jean Biès găseşte 
compatibilităţi cu lumea orientală: Empedocle era 
"âchârya, instructor predînd mulţimilor, răspîndind 
prestigiu, subjugînd şi fiind admirat, vaktri, orator 
elocvent şi persuasiv, şi guru, iluminator conversînd 
intim cu discipolii săi".  Jean Biès denunţă maniera în 
care au fost interpretaţi presocraticii în general şi 
Empedocle în particular, cînd cosmologiile lor sînt 
interpretate ca şi cînd ar fi teorii ştiinţifice ale 
Occidentului contemporan. Cele patru 
rădăcini/elemente ale lumii (pămînt, apă, aer, foc) pot 

părea desuete celor de astăzi, lipsiţi de noţiunea de 
perspectivă, afundaţi într-o raţionalitate reductivă; poate 
că nu ar trebui să surprindă că unii oameni de ştiinţă ai 
zilelor noastre au sesizat frumoase intuiţii chiar acolo 
unde cei mai mulţi au văzut doar o privire empirică 
asupra lumii. Empedocle este şi autorul unor interesante 
comentarii despre ciclicitatea timpului, despre naştere şi 
moarte doar ca abuz de limbaj, despre eshatologie şi 
devenirea postumă a fiinţei pe trei nivele corespunzînd 
tradiţional lui soma, psyche şi nous. Jean Biès aduce în 
discuţie existenţa unui miracol grec, în opinia sa 
schimbările din secolele IV-III fiind atingeri aduse 
spiritualităţii elene, individualizarea concepţiilor artistice 
şi filosofice, sustragerea adevăratei Sophia, inaugurarea 
cunoaşterii pur exterioare şi relative, marcînd începutul 
declinului civilizaţiei greceşti antice. Despre călătoriile 
celor din vechime ştim mai puţin, iar multe relatări sînt 
privite ca simple legende; de ce să nu credem că mulţi 
călătoreau pentru a se iniţia în anticile mistere? Unei 
astfel de întrebări caută să-i dea răspuns Jean Biès în 
ultima secţiune a cărţii sale, avansînd şi cîteva teme care 
ar putea oferi "materia primă" a unor viitoare cercetări: 
intelect şi sens simbolic, formulări poetice, moduri de 
explorare interioară, cosmologie şi metafizică, de la 
transmigrare la eliberare. Recentul volum al lui Jean Biès 
este completat şi cu două traduceri inedite propuse de 
autor: Despre Natură şi Purificări, aparţinînd lui 
Empedocle din Agrigent. 

  Citind 
Eseurile lui Montaigne nu încetează să stîrnească 

admiraţia cititorilor din epoci din ce în ce mai 
îndepărtate decît cea în care au fost scrise. Dar putem să 
ne întrebăm dacă noi găsim noi teme, subiecte care pînă 
acum nu au fost suficient 
aprofundate, sau dacă nu 
cumva Montaigne este cel 
care ne întreabă, căci după 
propria spusă nu voia ca 
maestrul să inventeze şi să 
vorbească singur, voia ca el 
să asculte discipolul său 
vorbind la rîndu-i. Aceste 
gînduri trebuie să-i fi 
călăuzit pe cei care au 
realizat volumul Montaigne, 
sous la direction de Pierre 
Magnard et Thierry Gontier, 
Paris, Editions du Cerf, coll. 
"Les Cahiers d'Histoire de la 
Philosophie", 2010, 340 p. 
Ultimele decenii au marcat o eferevescenţă a studiilor 
despre filosofia lui Montaigne, mulţi aventurîndu-se 
spre a căuta elemente de ontologie, metafizică, teologie, 
teorie a cunoaşterii, acolo unde contemporanii filosofului 
au văzut ceea ce ar trebui să vadă şi contemporanii 
noştri: o operă de filosofie morală. O filosofie morală în 
care învăţăturile lui Montaigne sînt tot atît de adevărate 
pe cît erau în veacul său; ne-am învăţat să glosăm la 
infinit, să trecem sub tăcere trăitul privilegiind în exces 
interpretările: "Mai multă trudă ai să tîlcuieşti tîlcurile 
decît să dai tîlc lucrurilor, şi mai multe cărţi despre cărţi 
decît despre o altă supunere: nu facem decît schimb de 
glose.(...) Părerile noastre se înghesuie unele peste altele. 
Cea dintîi stă drept tulpină celei de-a doua. A doua celei 
de-a treia. Ne căţărăm astfel din treaptă în treaptă. De 
aici vine că adesea cel cocoţat mai sus are mai multă 
cinste decît învrednicire; căci el s-a urcat numai de-o 
şchioapă pe umerii celui dinaintea lui." Tocmai aceasta 
au vrut să evite cei reuniţi între copertele acestui volum, 
universitari autori de studii, articole sau eseuri despre un 
Montaigne moralist în dublul sens al termenului: 
descriptiv şi prescriptiv, prescripţia însemnînd mai 
curînd invitaţia la cercetarea sinelui pentru a găsi un 
fundament normativ; o temă abordată în volum este şi 
presupusul îndemn la pasivitate, care era o diversiune în 
vederea unei activităţi superioare manifestată în 
excerciţiul constant al judecăţii. Un alt subiect este 
scepticismul, nu ca strategie a scriiturii, ci ca experienţă 
într-un haos politic; Montaigne a regîndit în manieră 
personală condiţiile unui nou stoicism, un stoicism 
pentru o lume care nu era guvernată de logos. Unul din 
studii este despre jocul complex care caracterizează 
scriitura Eseurilor: dedublarea eului, dublul mod de 
distanţare şi apropiere de sine, între observator şi 
observat, autor şi subiect. Gîndirea lui Montaigne în ceea 
ce priveşte educaţia este văzută nu ca un proces de 
transformare a omului după un ideal predefinit, ci ca o 
deşteptare a spiritului către el însuşi şi către posibilităţile 
sale. Despre aceste subiecte. şi altele neamintite aici, 
scriu: Bernard Sève, Philippe Desan, Nicola Panichi, 
Suzel Mayer, Francis Goyet, Jean Balsamo, Marc Foglia, 
Thierry Menessier, Jean-Louis Vieillard-Baron, Emiliano 
Ferrari, Ali Benmakhlouf, Géralde Nakam, Thierry 
Gontier, Pierre Magnard. O fac cum scria Montaigne în 
Eseuri: "O vorbă pe faţă trage altă vorbă, cum face vinul 
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 „A doua zi dimineaţă, după micul dejun copios cu 
produse cubaneze („copios” pe cît poate fi în Cuba un 
mic dejun realizat cu alimente autohtone fără gust şi de 
o calitate pentru care adjectivul „modestă” ar fi un 
superlativ nemeritat), în timp ce stăteam la cafele 
tăifăsuite cu „Conu Simi” – cum îi spuneam noi atunci 
cînd nu era de faţă! – am constatat că în ţara fructelor 
tropicale, micul nostru dejun fusese lipsit de fructe. 
Cele oferite la sosire de domnul Ambasador le 
consumaserăm cu poftă, cu încîntare şi cu repeziciune. 
La „evaporarea” lor contribuise în mod decisiv Laila, o 
zgîrcită ce-l punea în umbră pe Hagi Tudose, care 
prefera să rabde de foame mai bine decît să cheltuie 
cîţiva centavos. Aşa că, după micul dejun, după ce 
Ambasadorul a plecat la treburile lui, nu puţine, Nea 
Gică Pingică ne-a dus la una din pieţele de fructe ale 
capitalei. Absurdul a continuat şi aici, deoarece în 
momentul în care am început să ne cufundăm în risipa 
de culori şi de parfumuri în simfonia de bogăţie şi de 
diversitate a pieţei de fructe şi am început să 
cumpărăm cu frenezie tot felul de fructe (unora eu nici 
măcar nu le cunoşteam numele, iar altora nici nu le 
bănuisem existenţa!) şi să le punem în plasele cu care 
veniserăm înarmaţi (ca nişte buni români ce ne aflam în 
lumea Caraibelor), am constatat că banii pe care-i 
aveam noi – pesos convertibili, primiţi în schimbul 
„euroilor” noştri cei de toate zilele – nu erau buni. 
Cubanezii nu au voie să aibă acest peso convertibil, 
deşi e moneda ţării lor. Iar, ca să le plătim fructele, 
trebuia să-i schimbăm în bonurile fără nici o altă 
valoare ce întruchipau banii de care se servesc 
locuitorii Cubei. Am stat iar la rînduri, am completat 
formulare, tabele, chestionare şi am intrat în posesia 
banilor pentru fructe şi legume. Am uitat însă repede 
acest inconvenient, căci, în schimb, piaţa, unde nu se 
vindeau decît fructe şi legume, era răpitoare, 
seducătoare, ispititoare, vie, plină de toate bunătăţile 
pe care Dumnezeu le-a agăţat prin copaci, prin arbuşti, 
prin tufişuri, le-a agăţat de cozi, de rugi, de vrejuri, de 
cîrcei. Prin frumuseţea, prin pitorescul lor, pieţele din 
Cuba mie îmi evocă ispita pieţelor mexicane, deşi cele 
cubaneze (de înţeles, nu?) nu sunt la fel de bogate şi de 
variate, de aprovizionate ca surorile lor din ţara 
„mîncătorilor de fasole”, din ţara tequilei şi a 
mescalului, din ţara formaţiilor de mariachi, din ţara 
revoluţiilor (nu perpetue, ci succesive!), a generalilor 
făcuţi peste noapte şi a chitarei la care ştiu să cînte pînă 
şi plozii care încă mai au biberonul la gură”.

Cu fragmentul de mai sus, închei cele cîteva pagini 
extrase din romanul Suflete cu ieşire la mare prin 
intermediul căruia am reuşit să dezvălui cititorilor 
multe realităţi din paradisul caraib transformat de 
Castro într-un infern ce durează de jumătate de veac. 
Romanul, a cărui acţiune am plasat-o în Cuba anului 
2006, a apărut deja. Acest roman - ce ar putea purta 
subtitlul „o iubire interzisă în Cuba lui Castro” – a 
văzut lumina tiparului la Editura Tritonic din Bucureşti 
în îngrijirea prozatorului Bogdan Hrib. Apariţie care, 
sincer, îmi cam diminuează dorinţa de a continua un 
serial început cu multă vreme în urmă. Nu aş vrea să 
fac o neloială concurenţă telenovelelor. O bună parte 
din notaţiile publicate în această pagină în ultimii doi 
ani a fost contopită în substanţa romanului şi mi se 
pare anost să îmi mai reamintesc linearitatea unei 
participări la un festival de poezie, după ce am trăit 
spectaculos şi periculos alături de personajele 
romanului. Dar despre Cuba se poate scrie la infinit. De 
bine sau de rău, în funcţie de poziţia pe care scriitorul o 
adoptă faţă de dictatura roşie a lui Castro.

„Privind înapoi cu mînie” la ce-am scris, 
constat că una din personalităţile importante invitate la 
acea ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la 
Havana, ediţie care mi-a prilejuit şederea la Havana, 
apoape nu apare în notaţiile mele.. Este vorba de 
Evgheni Aleksandrovici Evtuşenko. Scriitor, 
traducător, profesor, actor şi regizor, adică un om 
dăruit cu harul creaţiei în multe domenii.

Un interlocutor şarmant, binevoitor, condescendent, 
un poliglot deschis spre dialog, îngăduitor cu toţi cei 
mai puţin hărăziţi de Dumnezeul creaţiei. Înalt, bine 
făcut, marcat foarte puţin de vîrstă, cu chip încă tînăr şi 
îmbrăcat în mod halucinant. Întotdeauna l-am văzut cu 
haine realizate după croieli fistichii şi în culori 
ţipătoare. Vestimentaţia sa îmi aminteşte de rolul de 
homosexual pe care-l joacă Michel Serrault în faimosul 
film La Cage aux folles, pentru care a primit, dacă nu 
mă-nşel, Premiul César (à propos : am remarcat faptul 
că autorii lucrării DICŢIONAR DE CINEMA - 
dicţionar apărut la editura Univers Enciclopedic din 
Bucureşti, în anul 1997 -, Cristina Corciovescu şi Bujor 

T. Rîpeanu, traduc în mod aberant titlul acestui film : 
Colivia cu nebune / O căsătorie cu peripeţii. De ar fi 
fost mai informaţi sau mai atenţi, ar fi aflat că în argoul 
limbii franceze substantivul „folle” înseamnă 
„homosexual cu ţinută şi comportament foarte 
efeminat”, adică tocmai încarnarea rolului pe care-l 
interpreta Michel Serrault).

Cînd a aflat că sunt român, m-a întrebat în ce 
oraş locuiesc. „În Iaşi.”, i-am răspuns. M-a îmbrăţişat 
cu căldură. M-am retras cît am putut de repede din 
îmbrăţişarea lui. Aveam motivele mele, născute din 
iubirea pe care am purtat-o de-a lungul vieţii cîtorva 
femei. 

- De ce sunteţi atît de entuziasmat de numele 
oraşului în care m-am născut şi în care trăiesc? am 
întrebat nedumerit de efuziunea acestui senior al 
poeziei ruse şi sovietice. 

- Pentru că – mi-a mărturisit autorul tulburătorului 
roman Iágodnîe mestá – Iaşiul e primul oraş străin pe 
care l-am văzut în viaţa mea. M-a primit cu dragoste şi 
nu-l voi uita niciodată. După cum ştiţi, din Uniunea 
Sovietică nu se 
putea ieşi... 

- Ştiu, dar 
restricţiile nu vă 
priveau şi pe 
dumneavoastră – 
nu m-am putut 
abţine să fiu de o 
inutilă răutate -, 
căci aţi fost la un 
moment dat un 
răsfăţat al vizelor 
pe paşaport. Nici 
din România nu 
se putea ieşi, dar 
în timp ce au am 
primit întîiul 
paşaport în 1992, 
la trei ani de la 
căderea dictaturii 
comuniste, 
dumneavoastră 
aţi călătorit 
pretutindeni, 
chiar din vremea 
bolşevismului.

- Da, din acest punct de vedere am fost un norocos...
- Un norocos sau un privilegiat? l-am întrerupt 

destul de brutal, de nepoliticos, iritat fără motiv. Azi, 
privind retrospectiv, nu găsesc nici o scuză pentru 
atitudinea mea ireverenţioasă, mai ales că autorul 
romanului Dulce ţinut al poamelor este, pe drept 
cuvînt, unul din marii scriitori ai lumii şi dăduse 
dovadă de o amabilitate cu adevărat surprinzătoare 
faţă de mine.

- De ce faceţi această afirmaţie? E adevărată, ce-i 
drept, dar e şi insinuantă!

- Deoarece o lume întreagă ştie, de exemplu, că în 
timp ce creatori şi oameni de ştiinţă „sovietici” - ca 
Aleksandr Soljeniţîn, Andrei Saharov şi atîţia alţii - 
erau urmăriţi, deportaţi, închişi, dumneavoastră eraţi 
luat în braţe de liderii de la Kremlin, deoarece o lume 
întreagă ştie că, în timp ce Europa vă recepta ca pe un 
disident, dumneavoastră eraţi numit de Kremlin un fel 
de ambasador al culturii sovietice pe mai toate 
meridianele globului, eraţi invitatul special, oaspetele 
de onoare al multor prim-secretari ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
adică al celor ce-i condamnau pe toţi opozanţii reali sau 
închipuiţi ai regimului roşu de la Moscova.

M-a ascultat cu o cutremurătoare răbdare :
- Acum sunteţi nedrept. E mult de discutat despre 

asta. Nu vă luaţi după aparenţe! Atît de uşor vă puteţi 
înşela!

- Şi recitalul dumneavoastră de ieri? nu m-am lăsat 
eu, deşi se vedea că nu-i face plăcere să mai continue 
dialogul. Recitalul prin care condamnaţi imperialismul 
şi Statele Unite ale Americii, recitalul prin care aţi 
declarat că vă despărţiţi de steagul roşu pentru că nu e 
destul de stîngist?

- Domnule, mi-a spus după ce m-a privit atent preţ 
de o clipă, domnule, dumneavoastră niciodată nu o să 
fiţi bun de diplomat! Afirmaţia scriitorului siberian 
părea oarecum străină de discuţia pe care o 
purtaserăm, dar eu am înţeles, mai ales din tristeţea ce 
se ascundea îndărătul cuvintelor, că Evgheni 
Evtuşenko dăduse de fapt un răspuns propriei 
conştiinţe, un răspuns care se referea la preţul pe care 
trebuie să-l plăteşti atunci cînd închei pactul cu 

diavolul, la preţul pe care-l presupune cucerirea gloriei 
într-un stat totalitarist, la preţul prin care, cu multă 
vreme în urmă, el îşi achitase aparenta libertate. Se mai 
referea şi la faptul că ne aflam într-un stat care încă se 
manifesta ca o dictatură marxist-leninistă şi unde e bine 
să nu iriţi în nici un fel autorităţile.

Ne-am despărţit în termeni aproape reci, deşi 
relaţiile dintre noi începuseră sub auspicii mai mult 
decît favorabile, căci poetul rus, cu sensibilitatea pe 
care i-o ştiam deja, întrucît o întîlnisem în cărţile sale, 
venise să mă felicite pentru recitalul susţinut la Muzeul 
Romului şi mai ales pentru poemul Sé puta en mi 
cama, care electrizase întreaga asistenţă. În zilele 
următoare, relaţiile noastre reci au rămas staţionare ca 
şi cotele apelor Dunării, dar trebuie să recunosc faptul 
că, după seara de poezie românească şi după noua mea 
ieşire la rampă, la sediul UNEAC-ului, tot el a fost fair 
şi a avut tăria de a mă felicita şi de a-mi spune că l-a 
impresionat încă o dată recitalul meu poetic (chiar dacă 
schimbasem poemele lecturate, recitalul îl susţinusem 
tot în spaniolă şi scriitorul, ce vieţuise o vreme chiar în 
Cuba, îmi înţelesese foarte bine creaţiile). În plus, mi-a 
acordat un autograf pe care-l reproduc, apelînd la 
bunăvoinţa şi competenţa colegului Florin Şova, care-l 
scanează şi-l pune în pagina dedicată clipei de vis şi 
poezie pe care am trăit-o în Caraibe. Şi în acest 
autograf, Evtuşenko aminteşte faptul că România este 
prima sa ţară străină. „Iaşiul m-a impresionat nu doar 
prin frumuseţea aşezării sale, prin amabilitatea şi 
căldura oamenilor săi, ci şi prin atmosfera culturală pe 
care o simţi, o trăieşti oriunde te-ai afla în el. Umblam 
pe străzile oraşului şi respiram un nemaicunoscut, 
nemaiîncercat aer de libertate, de tihnă, de bucurie. 
Copoul e un veşnic poem pentru sufletul meu!” Poet 
adevărat, ce mai! A prins întreaga esenţă a acestei 
miraculoase aşezări în doar cîteva cuvinte. Mi-a crescut 
inima ca o pîine, auzind că, după ce a trecut peste fiinţa 
sa amarnică vreme şi după ce a vînturat necuprinsul 
lumii, nu uită oraşul în care eu m-am născut şi care lui 
i-a înnobilat „un trecător ceas al vieţii”. 

Evgheni Evtuşenko e cu 17 ani mai în vîrstă decît 
mine, fiind născut la 18 iulie 1933, în inima taigalei, a 
miraculosului siberian, adică în regiunea Irkutsk. Face 
parte dintr-o generaţie care, în Rusia sovietizată, i-a dat 
pe Valentin Rasputin (autorul 
Despărţirii de Matiora s-a născut pe 15 martie 1937 în 
aceeaşi regiune siberiană şi, de altfel, cei doi au fost şi 
prieteni),  pe Andrei Voznesenski (născut tot în 1933), 
pe A. Vampilov, pe Bella Ahatovna Ahmadulina 
(născută în acelaşi an cu Rasputin), pe Robert Ivanovici 
Rojdestvenski (n. 1932) sau pe ceva mai vîrstnicii Vasili 
Şukşin (cine poate uita rolul făcut de acest poet şi actor, 
născut în 1929, în filmul Călina roşie, pe care l-a şi 
regizat!?) şi Cinghis Aitmatov (prozator kirghiz - 
sovietic, evident!),  născut cu cinci ani înaintea lui 
Evgheni Aleksandrovici Evtuşenko. A pornit-o 
devreme pe drumul creaţiei bolşevizate, căci în 1952 
avea să-i apară prima culegere de versuri intitulată 
(sugestiv pentru toţi care şi-au petrecut copilăria sub 
cnutul dictaturilor roşii) Cercetaşii viitorului. Distinsul 
profesor Ion Ianoşi vorbeşte într-un studiu despre 
încărcătura publicistică şi chiar agitatorică a poeziei lui 
Evtuşenko. Am simţit şi eu forţa acestei încărcături, dar 
m-a scîrbit, căci era pusă în slujba minciunilor marxiste, 
a dictaturii comuniste. Am simţit-o pentru că întreg 
recitalul poetic al scriitorului rus stabilit în Statele 
Unite ale Americii a fost un necruţător rechizitoriu la 
adresa imperialismului american, la adresa „civilizaţiei 
coca-cola”, la adresa Statelor Unite care l-au primit cu 
braţele deschise, i-au dat o sinecură, i-au acordat o 
poziţie privilegiată, născută din harul său poetic, din 
notorietatea sa scriitoricească, poziţie meritată, evident, 
şi nu voi fi eu cel care să i-o nege. Îl ascultam şi nu-mi 
venea să-mi cred urechilor : parcă eram la cenaclurile 
literare ale tinerilor utecişti de prin anii 50-60. Iar 
actriţa care mijlocea întîlnirea dintre versurile ruseşti şi 
sufletul cubanez era atît de transpusă, citea cu atîta 
patos revoluţionar, încît îmi ziceam că şi-a propus să-i 
convingă pe supuşii lui Castro ca, după recital, să pună 
mîna pe arme şi să plece la un război care să-i şteargă 
de pe faţa pămîntului pe americani, autorii tuturor 
relelor care distrug omenirea. Dar cel mai jenant poem 
prezentat de Evtuşenko la recitalul său a fost cel 
intitulat Adio, steagule roşu!. Auzind titlul, parcă mi-a 
trecut supărarea şi eram dispus să-i iert marelui scriitor 
jenanta linguşeală prin care îi gîdila orgoliul lui Fidel. 
Dar ce deziluzie mi-a fost dat să trăiesc! Autorul se 
despărţea cu hotărîre de drapelul roşu al 
bolşevismului, deoarece i se păruse lui că acesta nu mai 
e demn să fie simbolul comunist al clasei muncitoare, 
căci se abătuse de la drumul revoluţiei marxist-
leniniste, că nu e destul de stîngist! Scîrbit, am părăsit 
grădina UNEAC-ului în timpul recitalului vestitului 
poet născut rus şi devenit sovietic! 

 (va urma)
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Când mă gândesc la Bizanţ, vocabulă care mă 
intimidează, evocând bogăţie, aurărie fabuloasă, 
bătălii obscure şi vane, violenţă şi despotism, 
dezordine morală şi confuzia puterilor, în timp ce 
pentru clericii ortodocşi evocă un trecut devenit un fel 
de „protoistorie naţională” a grecilor şi slavilor; când 
mă gândesc că erudiţia europeană din sec. al XVI-lea şi 
al XVII-lea, îmbibată de Bizanţ, căuta în acele timpuri 
modele de strategie, tactici militare, artă a guvernării, 
ceremonial, pe când pentr-un bizantinist actual 
povestea acelui Imperiu dispărut a contribuit la 
formarea Europei de azi, punând pasionante probleme 
de istoriografie ... Când mă gândesc că pentru 
bizantinii de atunci Imperiul Roman n-a cunoscut 
căderea înainte de 1204, pe când istoricii fixau anul 
476, că în acea Antichitate târzie Orientul era mai 
romanizat decât Occidentul cu excepţia Italiei, 
evident), că într-adevăr Constantinopolul absorbise 
toată istoria romană sub formă quasi-legendară, 
precum şi toată romanitatea ca împletire greco-latină, 
de care s-a ajutat creştinismul (cristologie în Orient, 
cristologie, dar şi alte priorităţi în Occident); când mă 
gândesc la instituţiile prioritare bizantine, ce nu pot fi 
înţelese decât plecând de la trecutul roman: Codul lui 
Justinian, de pildă, a adunat, triat, clasat legile romane 
precedente, începând din anul 529. Dreptul roman 
este, prin urmare, mai mult bizantin decât roman? 
Oricum, meritul de a fi ştiut să distingă juridicul de 
judiciar este al Bizanţului ... Când mă gândesc la Sf. 
Constantin, care a plasat noua Romă „de partea bună a 
Bosforului”, adică în Orientul Europei, nu în Occident 
(să fi dorit o capitală orientală, Constantin ar fi ales, 
fără doar şi poate Antiohia, mai importantă şi mai bine 
situată); când mă gândesc că Noua Romă a rămas 
până la capăt o capitală universală, chiar după 
amputarea Imperiului devenit deja un cap prea mare 
pentru un trup slăbănog, redus la proporţiile unui mic 
stat, apoi la o cetate asediată ...

Când mă gândesc la toate acestea, văd în faţa 
ochilor o veritabilă icoană hieratică bizantină: 
portretul-afiş, pe care pictorul ceh Mucha i l-a făcut 
celebrei tragediene Sarah Bernardt în rolul împărătesei 
Teodora (1884, teatrul Porte Saint-Martin din Paris), 
într-un rol pe care i-l dedicase dramaturgul Victorien 
Sardou (1831 – 1908), în timp ce muzica pentru 
cupletele din text era semnată de Jules Massenet: „Ah! 
Ah! Théodora / Alors beauté fatale ...”

Poate că ar fi fost uitat cuplul imperial Justinian – 
Teodora, dacă nu-l relua în 1879 opera comică italiană 
şi compozitorul L. Meoloe. Important a rămas 
răsunetul legendar al unei femei, pe care istoricul 
bizantin Procopie, după cum se ştie, o punea mai 
presus de Messaline în privinţa viciului şi depravării. 
V. Sardou şi Sarah Bernardt s-au inspirat, fără doar şi 
poate, din acele documente, tot astfel un film din 1922, 
semnat de Leopoldo Carducci, din care se putea afla că 
Teodora era cunoscută în cartierele rău-famate din 
Bizanţ sub numele de Myrta („Elle a vécu Myrta, la 
jèune Byzantine”), că şi-a înşelat consortul împărat cu 
un tânăr grec complotist şi că Justinian a sugrumat-o 
cu un şnur de mătase. De o oarecare vogă s-a bucurat, 
însă, filmul lui Riccardo Freda din 1952, „Teodora, 
împărăteasa Bizanţului”, în care rolul titular a fost 
interpretat de Gianna-Maria Canale, iar Justinian – de 
Georges Marchal, care-şi încruntă când sprânceana 
dreaptă, când pe cea stângă. Accentul era pus pe 
rivalităţile politice ale acelor timpuri, dar am rămas cu 
impresia că regizorul a confundat culorile puterii şi 
opoziţiei (sau procedeul Eastmancolor să fi fost de 
vină). Teodora, învingătoarea lui Justinian la o 
întrecere de care de luptă, nu putea fi decât Bleu, în 
nici un caz Vert (culoarea opoziţiei). Legendarul cuplu 
imperial a fost reluat şi de Robert Sidman în Ultimul 
Roman. Justinian era interpretat magnific de Orson 
Welles, care încerca să recucerească Roma din mâinile 
geţilor, cu ajutorul generalului Belisarius, pe când 
celălalt faimos general Narses (despre care se ştie că 
era eunuc) devenise ... un pitic circar! În rolul 
Teodorei, divina Sylva Koscina sfârşea prin a se otrăvi.

Există multe romane despre Teodora sau despre 
Belisarius, soţ înşelat, dar îndrăgostit nebuneşte de 
Antonina, cea mai bună prietenă a Teodorei, mai 
puţină literatură s-a scris despre Justinian. Ceea ce se 
ştie precis este că Teodora, născută în anul 497 (sau 
500), căpătase în Bizanţ faimă de comediană şi 
curtezană renumită, că l-a întâlnit pe Justinian în 522 şi 
a devenit soţia lui în 524 (sau 525), că a împărţit cu el 
puterea imperială şi că a murit de un cancer în 548. 

Justinian îi va supravieţui până în 565, decesul său 
fiind concomitent cu al vestitului său general 
Belisarius, domnia lui lungă şi glorioasă cunoscând 
atât momente de vârf (construirea celebrei catedrale 
„Sf. Sofia ş.a.), cât şi multe pericole (răscoala provocată 
pe hipodromul din Bizanţ, în 532, de cele două 
fracţiuni politice aflate în opoziţie, Verzii şi Albaştrii). 
Dacă invocăm spunerea lui Nicolae Iorga „Byzance 
après Byzance”, putem constata cu amărăciune că în 
contemporaneitatea ortodoxă avem Teodore şi 
Justinieni (în legislaţie), avem Albaştri, Verzi, Roşii şi 
Portocalii, numai de nu s-ar asemăna prea mult 
bizantinismul nostru cu benzile desenate ale italienilor 
(fumetti); răutăcioşii italieni au imaginat că Teodora se 
întâlneşte în Infern şi cu Messalina şi cu Popeea, fiind 
o reîncarnare a Salomeei şi Juditei din Vechiul 
Testament.

La modul serios vorbind, problema Bizanţului 
rămâne de importanţă, mai întâi prin cei zece suverani 
care l-au creat: cei doi fondatori, Constantin I (324 – 
337), care a acordat libertate creştinismului, noua lui 
capitală fiind emblematic creştină şi Teodosiu II (408 – 
450), care a edificat zidurile Constantinopolului; 
Justinian (527 – 565), în timpul căruia Imperiul Roman 
din Orient cunoaşte extensiunea maximă; Heraclius 
(610 – 641), care reorganizează administrativ un 
imperiu ruinat, promulgă limba greacă drept oficială, 
îi bate pe perşi, dar rămâne neputincios în faţa 
expansiunii arabe; Leon II (717 – 740), fondatorul 
dinastiei Isaurienilor, iniţiatorul iconoclastiei, 
învingătorul arabilor; Leon VI Înţeleptul (886 – 912), cu 

activitatea legislativă cea mai fecundă după Justinian; 
desăvârşind absolutismul imperial, singura 
contraputere rămâne Biserica, de la care i se trage şi 
excomunicarea din cauza celui de-al 4-lea mariaj; 
Vasile II (976 – 1025), cu cea mai lungă domnie şi cu 
apogeul teritorial al Imperiului, supranumit 
„Bulgaroctonul” (decimator al bulgarilor), un soldat 
auster care a lăsat la moarte o fabuloasă comoară; 
Alexis I Comneanul (1081 – 1118), care reedifică 
Imperiul după un secol de restrişte şi girează relaţiile 
cu Occidentul în timpul primei cruciade; Ioan VI 
Cantacuzinul (1347 – 1354), a cărui urcare pe tron a 
antrenat un război civil (supranumit „uzurpatorul”); a 
inaugurat o politică de alianţe cu otomanii şi o 
deschidere spre Europa; Ioan VIII Paleologul (1425 – 
1448), penultimul Basileus, care a încercat să recapete 
sprijinul papal, în acest scop venind în persoană la 
Conciliul de la Ferrara – Florenţa, iniţiat cu demers de 
unificare a celor două biserici.

În al doilea rând, de importanţă rămâne faptul că 
în Bizanţ atotputernicul Împărat trebuia, totuşi, să se 
sprijine pe lege pentru a se legitima. „Ceremonialul” 
bizantin viza o teatralizare a atotputerniciei, dar 
amintea deopotrivă de limitele prerogativelor, 
temperând modelul politic religios, educând 
înţelegerea diferenţelor dintre sacralitatea politică şi 
cea religioasă. Spre deosebire de Occident, unde 
împăraţii şi regii erau miruiţi cu ulei sfinţit, în Bizanţ 
„ungerea” a rămas o înţelegere dintre Dumnezeu şi 
Bazileus, fiind confirmată de un ceremonial religios, 

dar nu încredinţată clericilor. Construcţia aceasta 
ideologică, pe care am putea-o denumi 
„quasisacerdotalitate”, este atribuită episcopului 
Eusebiu din Cezareea, dar schema a fost revizuită de 
repetate ori, începând din sec. IV, în scopul favorizării 
Bisericii Patriarhale, cu o organizare instituţională 
(eclesiologie) diferită de cea a Bisericii Apusene. 
Situaţia aceasta a evoluat spre divergenţe pe măsura 
înaintării Imperiului Otoman, când Alexandria, 
Antiohia, Ierusalimul se găseau deja pe pământ 
islamic.

Patriarhul Constantinopolului, numit de suveran, 
confruntat cu Conciliul permanent al mitropoliţilor, s-
a asociat puterii politice într-o problematică bicefalie, 
diferenţa cea mai profundă faţă de Biserica Romană. 
La această situaţie s-a adăugat traumatismul din 1204, 
când veneţienii care finanţau Cruciada a IV-a, au 
deturnat expediţia organizată de papa Inocenţiu III 
spre rivala lor comercială Zara, de pe coasta Adriaticii 
şi n-au mai ajuns la Ierusalim, ci în capitala Imperiului 
creştin din Orient, prădându-i comorile şi relicvele. 
Această trădare a occidentalilor a avut efectul unei 
unde de şoc, ecourile ei se fac simţite până astăzi. Cu 
toată ponderea intrigilor puterii bizantine (explicând 
într-o măsură şi violenţa faptelor cruciaţilor), cu toată 
perfidia dogelui Daudolo şi cinismul neguţătorilor 
veneţieni, ranchiuna locuitorilor din Constantinopol n-
a fost, totuşi, atât de tenace, după cum s-a susţinut. 
Numai că, între timp, între creştinii din Orient şi cei 
din Occident s-a interpus chestiunea imaginilor sacre 
ţi în această aură apare cea de a doua împărăteasă 
legendară, Irina, soţia lui Leon III.

Iconoclasmul imperial (refuzul reprezentării 
divinităţii şi a imaginilor sacre) s-a impus ca veritabilă 
ideologie bizantină în sec. VIII, când Imperiul lupta 
pentru supravieţuire cu inamici redutabili: bulgarii 
din nord-est, puternicul califat al Abassizilor în sud-
est. S-a afirmat că Leon III, care a sfărâmat chipul de 
bronz al lui Cristos de pe poarta palatului imperial a 
fost influenţat de tradiţia aniconică a Iudaismului şi 
Islamismului. Istoricii bizantini au tratat însă gestul ca 
pe o interpretare eronată a erupţiei vulcanice de la 
Thera drept mânie divină faţă de idolatria creştină. 
Lupta împăraţilor iconoclaşti s-a angajat pe frontul 
cultic (prosternarea în faţa icoanelor fiind considerată 
idolatrie) şi teologic (reprezentarea lui Cristos 
privilegia natura sa umană, or erezia nestoriană fusese 
condamnată la Conciliul de la Efes, din 1431; pe când 
confundarea celor două naturi, umană şi divină, fusese 
condamnată ca erezie monofizită la Conciliul din 
Calcedonia, din 451).

Să amintim, însă, că iconoclasmul imperial a cruţat 
cultul reprezentărilor imperiale (pe monede, în locuri 
publice), iar dinastia Isaurienilor a reluat epitetul 
isapostolos (asemănător apostolilor), purtat de 
Constantin I, dar abandonat de succesorii săi.

Împăratul redevine girantul Împărăţiei lui 
Dumnezeu, şeful şi campionul Ortodoxiei, lăsând 
Patriarhul pe locul al doilea. Anastasie (730 – 754) a 
fost chiar expus ostentativ pe Hipodrom călare pe un 
măgar, iar Constantin V (754 – 775) a convocat 
Conciliul din 754, care a promulgat iconoclastia drept 
lege a Bisericii, lansând astfel reforma („persecuţia”), 
care exprima dorinţa de a-şi subordona corpul clerical 
(călugării trebuiau să abandoneze veşmintele negre, 
să-şi taie bărbile, să se însoare, iar guvernatorul Mihail 
Lachanodrakon i-a lăsat să aleagă între căsătorie sau 
ordin, asortată cu exilul. Mă rog, au spirit mai larg ...). 
reforma viza însă mai mult averile clericilor, 
inalienabile până atunci. A fost, prin urmare, o umilire 
şi o spoliere a Bisericii Orientale, pe care o vor ţine 
minte mai cu seamă călugării neiertători.

Pe măsură ce se îndepărtau însă pericolele arabilor 
musulmani, iconoclastia îşi pierdea raţiunea de a fi şi 
atunci a intervenit vrednica de amintire Împărăteasa 
Irina, care s-a debarasat mai întâi de anturajul politic 
al ilustrului ei soţ şi s-a postat în fruntea unei partide 
adverse lui Constantin IV, găsind un sprijin 
neprecupeţit în persoana Patriarhului Taraisie. Irina a 
mers mai departe, susţinând autonomia Bisericii, în 
care Împăratul să nu poată interveni decât în chestiuni 
administrative. Fascinant roman de cuplu imperial: 
regentă în timpul domniei fiului ei, Constantin V, Irina 
a sfârşit prin a-i produce orbirea şi astfel a devenit în 
Bizanţ prima femeie care a purtat numele de Bazileu. 
Trecem peste a doua fază iconoclastică, care a lăsat la 
rândul ei o urmă lungă de fum şi de suferinţă şi 
reţinem, în ansamblu, rolul iconoclastiei ca o ultimă 
forjare a ideologiei statale în vigoare după Constantin 
V, ceea ce a făcut din Imperiul Bizantin un mare corp 
creştin, în care Bazileul îşi asumă responsabilităţi 
depline, secondat de generali pentru chestiuni militare 
şi de patriarhi în chestiuni religioase.

gîndul şi lumea

Împărătese legendare
Natalia CANTEMIR
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poezia lumii, poezia în lume

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Ca poet, Max Alhau (Paris, 1936)
a publicat în jur de douăzeci de volume, între care, 

cele mai recente sunt : Sous le sceau du silence 
(Rougerie, Premiul Artaud), Le Fleuve détourné 
(L'Arbre à Paroles), Cette couleur qui impatiente les 
pierres (Voix d'encre), A la nuit montante (Voix 
d'encre), Nulle autre saison (L'Arbre à Paroles).

Ca prozator, e autorul a trei volume şi a obţinut cu 
La Ville en crue (Amiot-Lenganey) Marele Premiu 
S.G.D.L. pentru nuvelă.

Colaborează la mai multe reviste literare, între care 
Autre Sud, Europe, La N.R.F.

 « Toate poemele lui Max Alhau întreţin un raport 
fundamental cu peisajul natural. Dar nu se limitează 
doar la a ocupa un loc în acesta, ci fac mai mult, îşi 
trag obîrşia din el, se verifică prin el. Aceste poeme nu 
diferă de gesturile şi privirile drumeţului pudic; un 
peisaj are această dublă virtute de a mări atenţia şi de 
a tămădui. Max Alhau privilegiază păsările „al căror 
zbor scurtează timpul” ca şi pietrele dure care ard din 
interior; el privilegiază mai ales arborii, în acelaşi timp 
tereştri şi aerieni. El, atît de discret de obicei, exaltă 
„verticalitatea” lor şi „rigoarea elanurilor lor” : de am 
rămîne în preajma lor, nu am simţi „nici uitarea, nici 
absenţa”. Cu foarte rare excepţii (în special Notre-
Dame-de-Bellecombe în Savoia), Max Alhau nu 
numeşte locurile pe care le îndrăgeşte, ca şi cum ar 
vrea să le debaraseze de orice caracter autobiografic 
sau anecdotic. Şi doar în ultimii ani numeşte ciocîrlii 
şi păsărele, lariţe şi cireşi. Un nume prea precis riscă 
să ne „distragă” de la ceea ce în ochii lui Max Alhau, 
ochi ce nu pot fi despărţiţi de ascultare, constituie 
esenţialul.»

Pierre Dhainaut, Poésie Première.

«Astfel, Max Alhau aparţine fără nici o îndoială 
acelei familii de poeţi care găsesc în mişcare şi în 
respiraţia drumeţiilor o miraculoasă corespondenţă cu 
cuvîntul şi ritmul poemului. Dar mai ales, avînd 
mereu grijă faţă de sens şi departe de admirarea 
exagerată a modei, el continuă, din volum în volum, 
să lase aceeaşi urmă, pe care nu încetează să o 
lărgească şi să o adîncească. Această fidelitate faţă de 
sine însuşi şi această autenticitate merită să fie 
subliniate atunci cînd se desfăşoară în jurul nostru 
nemăsurata cohortă publicitară a veleitarilor şi 
făcătorilor.»

Jean-Claude Xuereb, Europe.

“Culegere după culegere, Max Alhau repetă acest 
efort al trupului şi al cuvîntului de a reduce distanţa 
care ne separă de peisaj. Dacă « noi contemplăm fără a 
înţelege prea bine ce justifică ordinea lucrurilor sau 
haosul », nu ne vom resemna « să trecem mai departe 
». Şi cu atît mai puţin să rezistăm „dorinţei de a jalona 
drumul cu fărîme ale trecutului”. Max Alhau este 
astfel într-o continuă recucerire a timpului şi a 
spaţiilor pierdute, a unei prezenţe în lume susceptibile 
să umple aşteptarea.”

Michel Baglin, La Dépêche du Midi
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Max Alhau 
(Franţa)

Ninsoarea a şters totul

Acest tărîm rîvnit dintotdeauna 
al copilăriei veşnice,
nu l-ai părăsit ?

Ţi l-ai apropiat
cu ajutorul cuvintelor, al tăcerii,
tărîm acum atît de îndepărtat,
întredeschis mareelor, seismelor,
cărora totuşi le rezista.

Tărîm la capătul puterilor 
şi care se afundă deodată
ca pentru a justifica
amprenta vremii.

*

Ai grăbit pasul 
spre a ajunge la acel anotimp 
pe care ninsorile nu-l mai stăpînesc.
Fă un popas : 
dacă această zi nu a derutat moartea,
ea îţi arată un drum 
despre care înţelegi că te conduce
spre o cîmpie după care
spaţiul întreg se fărîmiţează.

*

Nu te întoarce, 
ninsoarea a şters totul.
Cuvintele au subscris 
în aceste pămînturi încă virgine :
doar acestea contează
ţie ţi-e dat să le regăseşti 
vremelnic.

*

Iată că spaţiul te încătuşează
ca şi suflul tău prea slab.
Să avansezi, să rămîi pe loc, nu mai ştii.

Întreabă vîntul, aerul :
nimeni nu-ţi va răspunde.

*

Pe celălalt versant al lucrurilor
cînd oglinda s-a spart
şi sălciile plutesc în derivă
tu parcurgi întinderi
ce nu marchează nici o plecare.

Nu ştii nimic despre această zi,
decît că trupul tău se înmlădie după ea
şi nu cere decît să o urmeze,
liniştit, pînă la estuarul
în care totul se zbuciumă şi se distruge.

*

Pietrele care se prăbuşesc,
ramurile care fulgerător doboară 
rădăcinile arborilor
nu rezistă vînturilor 
mai mult decît tine, trecător atît de uşor,

al cărui destin se afundă
în bruma aflată mereu la pîndă.

*

În acest om care preferă jarul 
flăcării
şi-şi recompune drumul
ştergîndu-şi paşii,
îţi recunoşti chipul.

Nu-l mai lăsa să-ţi scape : 
pe drumul tău 
îţi va fi tovarăş.

*

Pe cine cauţi care să nu fie tu
printre mărăcini şi ruguri de muri?
Celui ce răspunde chemării tale,
cu trupul robit de ger,
tu nu-i cunoşti decît vocea.
E, probabil, a ta, 
de multă vreme pierdută
şi care încearcă să te regăsească.

*

Vei lăsa tot moştenire crivăţului,
chiciurii şi acelor spaţii
cărora le întreţii infinitul.

Nu-ţi mai rămîne 
în acest anotimp care dispare
decît amintirea unei vîrste transparente
fără legătură cu timpul sau cu durata.

O piatră în căuşul palmei, 
moştenire de la zei necunoscuţi,
aceasta apasă cel mai mult
şi te incită să descoperi
ceea ce ţi-a ascuns noaptea.

Semănatul contează mai mult 
decît secerişul :
întrebuinţează-l din plin.
Ştii bine că tăcerii 
îi răspunde un ocean de cuvinte.

*

te-ai rătăcit printre mărăcini :
presupui că oprirea 
nu scurtează cu nimic călătoria,
că arţarii de odinioară
nu te vor conduce iarăşi 
la punctul de plecare.

Aşteptarea eliberează destinul, 
îi redă memoriei povara viselor
şi strălucirea focului care-ţi lipseşte.
Dar frontierele se învrăjbesc 
şi nu observi nici un străjer.

Dispariţia e cel mai neînsemnat rău, 
vîntul, ploaia acoperă orice pierdere.


