
poem de decembrie

Valeriu STANCU

„
...”

e lui Hans C

„

inimile

toare! „

[...]

”
E vremea binecuvîntat

ele

ete ale lui Lerui-Ler. „

Din an în an sosesc mereu / La geam cu Moş Ajun. /
E ger cumplit, e drumul greu, / Dar mîine e Crăciun

Iată, vin colindători, / Florile dalbe, /
Noaptea pe la cîntători, / Florile dalbe, / Şi

/ Florile dalbe, / Ş

Din bătrîni se povesteşte / Că-n toţi
anii, negreşit, / Moş Crăciun pribeag soseşte, / Niciodată
n-a lipsit Moş Crăciun cu plete dalbe, / Încotro vrei
să apuci? / Ţi-aş cînta „Florile dalbe” / D ă nu te
duci!

O,
brad frumos, o, brad frumos, / Cu cetina tot verde / Tu
eşti copacul credincios / Ce frunza nu şi-o pierde! / O,

O dată pe an, într-un anotimp desprins parcă din
poveştil ristian Andersen şi ale fraţilor
Grimm, o dată pe an, la vremea solstiţiului de iarnă,
cînd nopţile sunt necuprinse, iar zilele trec, vorba lui
Sadoveanu, „ca o părere”, o dată pe an, la ceasul de
taină al Naşterii Domnului, o dată pe an, la vremea
Sărbătorilor creştinătăţii, românii îşi iau sufletele-n
palme şi-şi părăsesc patria, emigrînd în ţara lui
Lerui-Ler.

E vremea reînvierii datinilor, a re-întoarcerii
(iluzorii, din păcate!) în copilărie. Şi chiar dacă nu
mai credem în marile minuni pe care omenirea le-a
cunoscut la naşterea pruncului Iisus, chiar dacă
sania lui Moş Crăciun trasă de reni şi plină de daruri
nu mai alunecă decît în zăpezile de altădată ale
vîrstei dintîi, chiar dacă nu ne mai farmecă magia
colindelor, să ne deschidem o clipă măcar , ca
să intre în ele raza vestitoare a sărbătorilor. A stării
de Sărbă

ă a colindelor. E vremea
cînd copilăria ne despovărează suflet de zgura
cotidianului şi de toată negura pe care anii,
întîmplările, neîmplinirile ni le-au adunat în ele, e
vremea cînd copilăria răsună în refrenele înzăpezite,
îmbătrînite şi mereu proasp

ei vin mereu,
mereu, i-l aduc pe Dumnezeu, / Florile
dalbe

e la noi s

brad frumos, o, brad frumos, / Cu cetina tot verde!

O, ce veste
minunată / Din Betleem ni s-arată / Că a născut prunc, /
Prunc din Duhul Sfînt / Fecioara curată

Şi-acum te las, fii sănătos / Şi vesel de

”

s

Regi M
dele închinate ce

„
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,

! „

E vremea să uităm durerile, suferinţele ce ne-au
înnourat orizontul şi ne-au înnegurat sufletul! E
vremea să uităm ura, duşmănia ce ni l-au înveninat,
să uităm zavistia, invidia, neadevărul ce ni l-au
strîmbat, orgoliul, dispreţul, mîndria care ni l-au
însingurat. E vremea să ne împărtăşim din lumina
stelei care i-a călăuzit pe Ga par, Melchior şi
Baltazar spre pămîntul sfînt al Betleemului în
noaptea Naşterii Domnului, e vremea să ne lăsăm
călăuziţi, la rîndu-ne, de raza ce i-a scos pe cei trei

agi la lumina înveşnicirii. E vremea să
ascultăm şi să cîntăm colin lui care
pentru noi e „Calea, Adevărul şi Viaţa”.

Să luăm exemplu de la generozitatea cu care cei
trei Vestitori i-au adus ofrande pruncului, de la
modestia (de fapt, ar trebui să spun „umilinţa”!) şi
bucuria cu care i s-au închinat! E cazul să ne plecăm
şi noi în faţa veşnicei lumini pe care semenii o
poartă în suflet, în această minunată împărăţie a
colindelor. E vremea să ne r , împreună cu
ceilalţi români  în ţara lui Lerui-Ler! Şi, dacă ar fi
posibil, să ne lăsăm sufletele în ţara aceea minunată
în care copilăria e veşnică! Iar dacă nu ne e dată
această despovărare, ajută-ne, Doamne, să ne
întoarcem mai buni, mai generoşi, mai iertători,
purificaţi de părelnica noastră şedere în ţara lui
Lerui-Ler

!”

Crăciun, / Dar nu uita cînd eşti voios, / Române, să fii
bun!”

de gînd,
Numai suflet tremurînd

i vîsla un înger.

ara de peste veac
Nesfîr ire f  r   leac,
V  mile v  zduhului,
S  biile Duhului
Pururea de straj  .

Sus ! Pe sparte frun i de
ov  ielnici pa i ai mei !

Piscuri de-ntreb  ri – momîi
S  -mi r  mîn   sub c  lc

i genuni de zare !

ara lui Lerui-Ler
N  zuiesc un col de cer.
De-oi g  si, de n-oi g

ti –
Singur Lerui-Ler.

Ba nu! Vă sînt dator cu urări de an bun şi cu
poemul lui Nichifor Crainic din care s-au născut
aceste rînduri :

Spre ţara lui Lerui-Ler
Nu e zbor nici drum de fier, -
Numai lamură

Ş ş

Spre ţ
ş ă ă

ă ă
ă

ă

ţ zei,
Ş ă ş

ă
ă ă ă ă îi

Ş

În ţ
ă ţ

ă ăsi
Nimenea nu poate ş

Ţara de peste Veac

Oaspe
pad pe opinci

Se ivir la fereastr
i tilinci.

Cîntec leg i fraged,
Î

ineau isonul
Alb strind pe dup ei.
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În colind mi se-ngîn
Pui de om cu pui de cer.
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Str lucea un puf de înger
Risipit pe urma lor.

ţi cu azur în gene
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O sfial ce din stele
Pîn -n inimi tremura.

Bacii lep dar grija:
Ast in ajun,
Porumbeii nu viseaz

nt de uliu c pc un.

i z i dul ii
S mai l rmuie se tem,
Boii rumeg cu botu-n
Ieslea de la Betleem.

-mi-te numai ureche
Ca s-auzi, b trîn p mînt:
Sus, în leag n prins de stele,
Gî te Pruncul Sfînt.

Acest num r este ilustrat cu lucr ri ale pictorului Eugen MIRCEAå å
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Oaspe n geneţi cu azur î

Nichifor CRAINIC

În ţara lui Lerui-Ler
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fragmentarium istoric

Prima mare conflagraţie mondială a fost doar prima
dintre marile catastrofe pe care trăitorii secolului trecut,
„secolul scurt” sau „secolul sârmei ghimpate” le-au trăit la
dimensiunea unei adevărate tragedii. Pentru noi, românii,
tragedia războiului, sângele vărsat pe câmpurile de luptă,
suferinţele greu de imaginat ale populaţiei civile, cortegiul
de orori aduse în ţară de ocupaţia străină au avut un final
neaşteptat şi greu predictibil în chiar lunile de dinaintea
armistiţiului din 11 noiembrie 1918: realizarea României
întregite, vis al multor generaţii de români patrioţi.

După moartea regelui Carol I (27 sept.1914), căruia îi
succeda regele Ferdinand I, nepotul său după frate,
responsabilitatea politicii externe a fost asumată de Ion I. C.
Brătianu. Prima conflagraţie mondială a pus România în
faţa unei probleme cruciale: desăvârşirea unităţii naţionale.
În perioada neutralităţii ţării (1914-1916), scena noastră
politică a fost dominată de o dezbatere aprinsă: cum să
păstrezi securitatea ţării, dar să împlineşti şi idealul unităţii
naţionale? În această perioadă, primul ministru a pregătit
intrarea noastră în război, preocupat fiind ca satisfacerea
revendicărilor româneşti să facă obiectul angajamentului
ferm al Aliaţilor, iar situaţia de pe fronturi să permită
României sacrificii acceptabile.

se semnează un
acord secret între ministrul de externe al Rusiei şi ministrul
României la Petersburg, prin care imperiul ţarilor şi-a
asumat obligaţia de a apăra integritatea teritorială a
României şi i-a recunoscut drepturile istorice asupra
teritoriilor ocupate de Austro-Ungaria locuite de români
(Transilvania, Banatul şi Bucovina), aceasta în schimbul
neutralităţii noastre. La solicitarea Antantei, Ion I. C.
Brătianu a semnat la tratatul de alianţă cu
aceasta diplomatic însoţit de o convenţie militară.
România se angaja să intre în război împotriva Austro-
Ungariei, iar Antanta îi recunoştea dreptul de a uni
teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria. Intrarea
noastră în război a fost decisă formal la Consiliul de
Coroană din

Campania militară a început promiţător, cu intrarea
armatei noastre în Transilvania, însă aceasta s-a făcut cu
prea mult entuziasm şi fără prea multă metodă, iar  armata
română, slab pregătită şi prost înarmată a fost respinsă
peste Carpaţi, în Muntenia. Forţele armate ale Puterilor
Centrale, sub comanda unora dintre cei mai mari mareşali,
von Mackensen - pe frontul bulgaro-german - şi Falkenhayn
- pe frontul transilvan, vor respinge trupele române şi din
Muntenia, într-un adevărat dezastru militar (înfrângerea de
la Turtucaia din 24august/6 septembrie 1916), astfel încât,
la sfârşitul anului 1916, frontul s-a mutat la graniţa dintre
Muntenia şi Moldova, pe linia Focşani – Nămoloasa -
Galaţi. Regele, guvernul şi populaţia s-au retras în
Moldova. Oraşul Iaşi a devenit atunci „capitala rezistenţei
până la capăt”.  Iarna anului 1916-1917 a fost iarna durerii,
dar şi a speranţei. Muntenia şi Oltenia ocupate, Moldova
plină de refugiaţi şi bântuită de o epidemie de tifos
exantematic, aliatul rus din ce în ce mai nesigur se scufunda
în haosul tulburărilor interne, care aveau să ducă la căderea
ţarismului (2/15 martie), iar, câteva luni mai târziu, la
instaurarea regimului comunist-bolşevic (25 octombrie/7
noiembrie 1917).

Lunile de iarnă şi de primăvară au constituit totodată şi
perioada de refacere a armatei române cu sprijinul misiunii
militare franceze. Regele Ferdinand a promis, într-un
discurs în faţa armatei, reforma agrară şi votul universal,
având astfel o extraordinară forţă de consolidare şi
amplificare a moralului trupei şi evident a motivaţiei
soldaţilor (cvasi majoritatea lor ţărani) de a continua lupta.
Pentru ei, sfârşitul războiului trebuia să însemne, în primul
rând, împroprietărirea.

s-a desfăşurat o operaţie ofensivă –
- şi două operaţii defensive - .

Bătălia de la Mărăşeşti a fost episodul cel mai glorios al
Războiului de întregire a neamului şi ea se aşează alături de
cele mai mari izbânzi din istoria militară a românilor.
România a rezistat şi a continuat lupta, iar autorităţile -
regele, parlamentul, guvernul - au rămas pe teritoriul
naţional (existase intenţia retragerii în sudul Rusiei; încă de
la sfârşitul lui 1916 începuse transportul tezaurului Băncii
Naţionale şi a altor valori, între care bijuteriile reginei
Maria, la Moscova).

Încheierea bătăliei Moldovei - cum s-a propus să fie
numite cele trei încleştări de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz -
părea să ofere un răgaz României, dar evenimentele din
Rusia au creat un cadru militar şi politic total nefavorabil
ţării noastre. Îndată după acapararea puterii, Lenin a
anunţat intenţia noii puteri comuniste (bolşevice) de a
încheia pacea. Dispozitivul mixt româno-rus pe front, dar,
mai ales poziţia Moldovei, prinsă între Rusia, Austro-
Ungaria şi teritoriile româneşti ocupate de Puterile Centrale
şi aliaţii lor, făceau, practic, imposibilă continuarea
războiului.

Primul ministru al ţării, Ion I.C. Brătianu îi cedează
puterea generalului Averescu pentru a negocia pacea.

), semnată la
Palatul Cotroceni, a impus României condiţii deosebit de
aspre: se pierdea Dobrogea, în favoarea Puterilor Centrale,

La 18 septembrie/1 octombrie 1914

4/17 august 1916
, act

14/27 august 1916.

1917În vara anului

(

Mărăşti Mărăşeşti şi Oituz

Pacea de la Bucureşti 24 aprilie/ 7 mai 1918

şi o întreagă zonă de munte (coroana lanţului carpatic) în
favoarea Austro-Ungariei; tratatul cuprindea şi alte clauze
extrem de dure pentru ţara noastră transformând-o practic
într-o adevărată o adevărată colonie a Puterilor Centrale.

Odată cu semnarea păcii de la Bucureşti, războiul
României, astfel cum fusese el pregătit de guvernul liberal,
lua sfârşit. Iresponsabilitatea şi corupţia au lipsit armata de
pregătirea necesară, iar când ea s-a refăcut, contextul militar
şi politic (defecţiunea rusă) a împiedicat-o să dea măsura
calităţilor ei.

Când idealul desăvârşirii unităţii naţionale părea
compromis, au început să dea roade două procese istorice:
căderea autocraţiei ţariste, urmată de instaurarea regimului
comunist şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Din
cauza revoluţiei bolşevice, Basarabia a putut mai întâi să se
desprindă de imperiu, iar apoi Sfatul Ţării de la Chişinău să
voteze, la 27 martie/9 aprilie 1918, unirea cu România  De
cealaltă parte, după prăbuşirea Dublei Monarhii, Marea
Adunare Naţională a Românilor din Transilvania, Banat şi
Crişana a votat la 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918 unirea cu
România  Consiliul Naţional din Bucovina făcuse acelaşi
lucru cu trei zile anterior. Astfel, în chip aproape miraculos,
ţara se întregise.

a fost, şi rămâne, pagina cea mai
minunată a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera unui singur om
politic, nici a unui singur guvern,  nici a unui partid; este
realizarea istorică a întregii naţiuni române, consfinţită
printr-un avânt remarcabil al sublimatului conştiinţei
naţionale, un elan dirijat de elita politică şi susţinut de
întreaga naţiune.

oar rezultatul participării
României la marea încleştare a naţiunilor din debutul
secolului trecut. Războiul început de România în 1916 s-a
încheiat temporar prin pacea de la Bucureşti din 1918,
niciodată ratificată de rege. Precar pregătit, el a marcat
pentru noi înfrângerile din 1916 şi izbânzile din 1917, care
nu au mai putut însă modifica situaţia frontului, aşa cum
fusese el fixat în iarna 1916/1917; ieşirea Rusiei din război a
făcut imposibilă continuarea operaţiilor militare de către
România, singură, şi a impus, ca urmare a păcii de la Brest-
Litvosk, pe cea de la Bucureşti. Nu o victorie militară a stat
la temelia României întregite, ci actul de voinţă al naţiunii
române. România, căreia îi spunem uneori Mare, pentru a o
deosebi de cea mică (Vechiul Regat), este, de fapt, nu Mare,
ci firească, un stat care corespunde frontierelor sale fireşti.
Această Românie s-a făcut şi de la sine, peste unele îndoieli
şi erori ale clasei politice. O necesitate istorică, naţiunea
trebuie să trăiască într-un stat naţional, s-a dovedit mai
puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoism
sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat
acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă
aspiraţiei sale: statul naţional.

Marea Adunare Naţională de la Alba - Iulia a încheiat în
Decembrie 1918 procesul început în 1859, de creare a
statului naţional român, dar realizat pentru foarte scurt
timp şi în 1600-1601 prin voinţa şi înfăptuirea lui Mihai
Viteazul.

În lunile următoare statul român a trecut printr-o mare
primejdie. Nici Rusia Sovietică, nici Ucraina Sovietică nu
acceptau unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România. Încă
din a doua jumătate a lunii ianuarie 1919 au avut loc atacuri
ale forţelor sovietice, în dreapta Nistrului, iar trupele
române, după lupte grele, au expulzat invadatorii şi au
restabilit ordinea, la 1 februarie a aceluiaşi an. Situaţia s-a
agravat considerabil după instituirea regimului sovietic în
Ungaria, unde, la 21 martie 1919, a fost proclamată
„Republica Sfaturilor”(sovietelor). Republica Sovietică
Ungară crea pentru România primejdia de a fi atacată din
est şi din vest, de Armata Roşie sovietică şi de cea ungară.
Ofensiva forţelor anticomuniste în Rusia a pus capăt
încercărilor de organizare a atacului conjugat sovieto-un

Faţă de diviziunile şi şovăielile Consiliului Suprem
Interaliat de la Paris şi de ameninţarea care plana asupra
Transilvaniei, Înaltul Comandament român a hotărât să
treacă la ofensivă. În urma unor lupte succesive armata
română ocupă Budapesta. După aproape patru luni, la
căderea regimului bolşevic şi instalarea unui guvern relativ
democratic, condus de amiralul Horthy, armata română se
retrage. Forţele conservatoare maghiare, scăpate de
primejdia comunismului, vor relua tradiţionala politică de
ostilitate faţă de România.

În timp ce România îşi apăra frontierele de vest şi de est,
la Paris se desfăşura Conferinţa de pace, unde
reprezentanţii ţării noastre au avut de dat o luptă
diplomatică îndârjită, mai ales că Antanta considera că
tratatul din 1916 îşi pierduse valabilitatea, ca urmare a
semnării păcii de la Bucureşti, iar SUA refuza să recunoască
orice acord încheiat înainte de intrarea lor în război.

Desăvârşirea unităţii naţionale a României a căpătat
recunoaştere internaţională prin:  tratatul de la Saint
Germain-en-Laye, cu Austria - care recunoştea unirea
Bucovinei cu România, semnat la 10 decembrie 1919
(celelalte puteri îl semnaseră la 10 septembrie) tratatul de le
Neully sur Seine cu Bulgaria, semnat de noi odată cu cel de
la Saint Germain-en-Laye; tratatul de la Trianon, cu Ungaria
- care recunoştea unirea Transilvaniei cu România, semnat
la 4 iunie 1920;  tratatul de la Paris, prin care Franţa, Marea
Britanie, Italia şi Japonia recunoşteau unirea Basarabiei cu
România, semnat la 28 octombrie 1920. De menţionat că
Japonia nu a mai ratificat niciodată tratatul privind
Basarabia (condiţie pusă de URSS ca parte a convenţiei

.

Marea Unire din 1918

.

Marea Unire nu  a fost d

gar
împotriva României.

Cătălin TURLIUC

O tragedie cu final fericit
primul r zboi mondial i unirea
rom nilor

ă ş
â
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sovieto-japoneze din 20 ianuarie 1925), făcându-l astfel
inoperant. SUA au întârziat recunoaşterea unirii Basarabiei
cu România până în 1933 şi atunci au făcut-o pe cale ocolită.

Avatarurile recunoaşterii diplomatice a Marii Uniri de
către cancelariile lumii relevă două realităţi fundamentale:
România întregită nu este creaţia artificială a tratatelor de
pace din anii 1919-1920, o „plăsmuire monstruoasă” a
Versailles-ului şi Trianon-ului, aşa cum a repetat în
perioada interbelică (dar şi mai târziu) propaganda
revizionistă ungară şi sovietică. Desăvârşirea unităţii
naţionale a românilor s-a înfăptuit e Conferinţa de
pace, prin actele de unire de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-
Iulia, toate în 1918, în timp ce tratatele de pace, care le-au
dat consacrarea internaţională, au fost semnate în anii 1919-
1920. Tensiunile dintre România şi Aliaţi, în timpul
Conferinţei de pace şi reticenţele lor în a recunoaşte una sau
alta din noile frontiere ale României, infirmă o altă teză a
propagandei ostile României şi anume teza potrivit căreia
România întregită a apărut ca urmare a „bacşişului” dat de
Antantă aliatului român. Conchidem subliniind că o
realitate a fost consfinţită şi acesta este în
întregime meritul românilor şi a expresiei voinţei lor
naţionale de care puterile vremii au trebuit să ţină seama.
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d
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Pe tefan Cuciureanu l-am cunoscut relativ
tî

i

cuno tin

î
, lî

ii de Litere.
i

el în discu
i vorbeau cu

admira ie despre unii profesori pe care i-au avut, ca
i de frumuse ea anilor petrecu i la Roma.

Întî iile dintre noi i ne
întîlneam aproape zilnic. A fost numit asistent

înd academicianul Iordan s-
a transferat la Universitatea din Bucure ti, i s-a
încredin

i a Academiei
Române.

î

, nr.

âne din Roma.

prietenul cel mai apropiat
al profesorului italian. Se întîlnea

, între patru ochi, problemele scumpe
amî î

î
î

înd
el era specialist în limbile clasice

îrbu asare la
secretariatul Tetrului

î logie. Liviu

Înaintea tuturor l-am putut reîncadra
î

, în cazul lui, mi s-a dat o mî
Simionescu.

ît.

Cate

Ş
rziu, prin anii 1945. Făcuse universitatea la

Cernăuţ şi, prin toată comportarea sa, reprezenta
spiritualitatea bucovineană, îmbogăţită cu frumoase

ş ţe de cultură şi literatură universală. Primul
prilej pe care l-am avut de a discuta cu el a fost
ocazia înt mplătoare de a discuta despre cartea lui
Giovanni Papini, ngă caloriferul din
faţa secretariatului Facultăţ Acolo ne-a
găsit colegul Gheorghe Ivănescu, care s-a asociat ş

ţia pomenită. Şi-au adus apoi aminte că au
făcut studii de specializare la Roma ş

ţ
ş ţ ţ

lnirea aceea a întărit relaţ ş
la

catedra de limbă italiană (1945) şi apoi lector (1947),
iar după puţină vreme, c

ş
ţat suplinirea catedrei de Filologia

Romanică. Această numire s-a făcut în urma
recomandării lui Ivănescu şi a mea. În 1953 a
devenit cercetător la filiala din Iaş

După transferarea academicianului Iordan
(1945), catedra de Filologie Romanică a fost
suplinită, c tăva vreme, de profesorul italian Rugero
Palmieri, specialist în istoria artei; nu făcea curs, ci
ţinea conferinţe cu proiecţiuni despre figurile mari
ale artei renaşterii italiene. Venit recent la Iaşi, nu
avea prieteni apropiaţi şi se cam plictisea. Locuia în
casa academicianului Iordan, pe strada Lascăr
Catargiu 44, şi acolo îşi ţinea şi conferinţele  de
care am pomenit. Îl freceventau, mai ales, Ştefan
Cuciureanu, Dumitru Berlescu şi Dumitru Ciurea,
foşti, şi ei, membri ai Şcolii Rom

Profesorul Palmieri se simţea bine mai ales la
reuniunile organizate de noi, de obicei după
conferinţele ţinute de el.

Ştefan Cuciureanu era
u aproape zilnic şi

dezbăteau
ndorura, din marea literatură italiană. C teodată

beneficiam cu toţii de acest dialog de neuitat. Ştefan
Cuciureanu se bucura de o atenţie deosebită din
partea domnului Palmieri pentru căldura şi
pasiunea de care dădea dovadă în discuţiile pe care
le aveau.

Scriitorii romanităţii care se aflau mai aproape de
inima lui Cuciureanu erau Ovidiu şi Dante.

Din cauza reformei prin care au fost scoase o
serie de materii din învăţăm nt, Ştefan Cuciureanu a
fost scos din funcţie şi nu şi-a găsit alt post dec t la
Şcoala Generală din Popricani. În acelaşi timp,
profesorul Theofil Simenschy a fost pus în situaţia să
se mulţumească cu un post de germană veche, c

şi în sanscrită.
Valeriu Stoleriu şi Ioan S au găsit pl

Naţional. Cicerone Călinescu a
fost salvat prin numirea într-un post de consilier
juridic la C.F.R. Norocul lui a fost că avea licenţă în
Drept, pe l ngă cea de Filo Leonte,
încadrat, iniţial, la catedra de ştiinţe sociale, şi el
eliberat din funcţie, l-am putut salva numindu-l
cercetător în cadrul unui colectiv de lingvistică
existent în filiala din Iaşi a Academiei.

pe
profesorul Ştefan B rsănescu. Trebuie să mărturisesc
aici că nă de ajutor
academicianul Cristofor

Nu l-am putut aduce înapoi pe profesorul
Haralamb Mihăescu din cauză că el mă rugase să
mai aştept, să nu mă grăbesc; se temea, probabil, că
încercarea noastră nu va fi satisfăcută.

Teama lui Haralamb Mihăescu era foarte
stăruitor exprimată în două scrisori pe care le am pe
undeva şi va trebui să fie publicate numaidec

Şi profesorul Alexandru Zacordoneţ a trecut prin
emoţii în vremea respectivă şi a trebuit să-şi
găsească „adăpost” la catedra de limbi străine, deşi
publicase o bună . Şi pe el l-am
încadrat iniţial la Filiala din Iaşi a Academiei şi,
numai după aceea, l-am putut aduce la dra de
Rusă.

Un om sfîr itş

Gramatică a limbii ruse
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Îmi aduc aminte că neliniştea lui l-a determinat
să i se adreseze cu o scrisoare academicianului Iorgu
Iordan, care mă anunţase, la un moment dat, să-l
„potolesc” Zacordoneţ, să-i spun că treaba se
face, dar trebuie să mai aştepte c

Profesorul Cuciureanu făcuse o şcoală bună la
Cernăuţi. Era licenţiat în franceză şi în italiană, iar ca
bursier al Şcolii Rom

lărgirea informaţiilo
, ci îşi îmbogăţea cunoştinţele

asupra literaturii universale, ci şi a artei Renaşterii
Cunoştea şi celelalte limbi romanice, spaniola şi

portugheza. Cunoştea, de asemenea, limbile latină şi
greacă. Toate acestea îl ajutau să facă lecţii de ţinută
aleasă, cu adevărat universitară mişca cu
uşurinţă între Ovidiu şi Dante. Pentru am ndoi
aceşti mari reprezentanţi ai latinităţii

a vorbit ca un rar cunoscător într-
o conferinţă ţinută la cu ocazia unei
comemorări, iar pentru Dante avea un adevărat cult.
S-a arătat atras şi de limba provensală şi raporturile
rom nilor cu ea, în vremea lui Alecsandri. Vorbea cu
mare respect şi admiraţie deplină depsre unii
profesori pe care i-a audiat în Italia, în frunte cu
Giulio Bertoni  coordonatorul lucrării sale de
doctorat

Cele vreo zece extrase, pe care mi le-a dat cu
autograf, arată orientarea foarte largă a lui
Cuciureanu. A scris o gramatică a limbii italiene şi
două volume de versuri: şi

u fost menţionate foarte rar de
unii comentatori din epocă.

i italieni pe care i-am cunoscut, Carlo
Tagliavini şi Mario Truffini, vorbeau cu mare
simpatie pentru el. Carlo Tagliavini chiar mi-a spus
că Ştefan Cuciureanu vorbea cea mai frumoasă
limbă italiană dintre toţi rom

Împotriva calităţilor pe care le avea şi împotriva
unei perioade de timp, în care a realizat numeroase
studii, a rămas aproape necunoscut chiar în cercul
celor cu care activa în diverse colective ştiinţifice.

El nu figurează, de exemplu, nici în
,

Marian Pahagi şi Aurel Sasu), nici în cel al
ieşeanului Nicolae Busuioc, apărut în trei ediţii p nă
acum.

-am găsit menţionat doar în
, Suceava, 1998, p.56, un articol

sumar, în care sunt menţionate doar o pa

Alt articol găsim într-unul din volumele
publicat la Iaşi, în

Unii dintre foştii elevi ai lui Cuciureanu, care
deţin o serie de documente şi lucrăr

fesorului, obţinute chiar de la el, n-au avut
timpul necesar să scrie măcar c

ţi autrecut de la
moartea lui (198

Alţi elevi au adus laude „nedrepte” fără să le fi
cerut cineva acest lucru.

ere mai poţi avea în cineva care scrie
textual: nd se ştie că la
capitolul acesta lăsa de dorit c teodată; era un obicei
care-şi avea tradiţia în viaţa universitară din
Cernăuţi. Dar omul care i s-a conformat în cea mai
largă formă a fost profesorul de filosofie Ion
Petrovici, de la Iaşi, care locuia în Bucureşti şi venea
o dată pe lună, cînd nu-şi prelua cursul, ci făcea cîte
o conferinţă despre Kant, despre Schopenhauer ori
despre Bergson, anunţată din timp de ziarul local.

pe
îteva zile.

âne din Roma profitase în chip
deosebit nu numai de r
privitoare la Italia

.

. Se
î

manifesta o
dragoste cu totul aparte.

Despre Ovidiu,
Universitate

î

,
.

Duhovnice, care a
.

Profesori

înii.

(coordonatori Mircea Zaciu

î

L

rte din
studiile din „Convorbiri literare”.

lui Ionel
Maftei, , vol. VII,
1997.

i ale
pro

îteva rînduri despre
profesorul lor, în cei 23 de ani cî

6).

Ce încred
, cî

î

Poem dacic

âni

. Bucovina

nu lipsea

Vouă şi mie

Dicţionarul
scriitorilor rom

Dicţionar de
literatură

Personalităţi ieşene

niciodată la curs

evocări
Aş menţiona aici grija pe care a manifestat-o faţă

de unii din elevii săi, atenţia cu care i-a îndrumat în
pregătirea lor ştiinţifică şi în realizarea lucrărilor de
licenţă, lucrări dintre care unele au putut fi
publicate, cum s-a înt sile
Diacon, intitulată

, apărută la Editura
„Moldova”, Iaşi 2009, 250 de pagini. Cartea este
dedicată chiar profesorului îndrumător: „
ilustrului meu magister Ştefan Cuciureanu
să nu menţionez aici grija elevului recunoscător prin
angajarea lui la editarea scrierilor profesorului.

-am văzut pe Şefan Cuciureanu la cursuri, unde
se distingea prin lecţii de mare ţinută. Avea stofă de
profesor adevărat în el. L-am văzut la diverse
s informaţie
ştiinţifică deosebită şi printr-o expunere foarte clară,
după cum l-am văzut pe teren, în anchetele
dialectale pe care le-am întreprins în Bucovina şi în

, în deceniul al şaselea al secolului
trecut, după cum l-am urmărit şi la pescuit pe Valea
Sucevei şi la unde se simţea ca un adevărat
om al locului. Discuta cu plăcere cu bucovinenii lui
şi mai ales cu copiii, cărora le dădea îndrumări şi le
povestea cu căldură despre oameni şi înt ări din
alte părţi de lume pe care le-a cunoscut în vremea
studiilor în străinătate.

cărora le împărtăşea
secretele pescuitului cu undiţa mulţi dintre
aceştia, de pe marginea apelor, cu o rudă de
alun la un capăt, caracteriza pe cineva care nu avea
altceva mai bun de făcut.

Despărţirea de copiii care i-au urmărit
„înt

şi mulţume
dăruindu-le întreaga „recoltă”

obţinută în ziua respectivă.
Am lăsat la sf rşit o înt mplare emoţionantă de la

mănăstirea Putna, c nd ne-am abătut din
peregrinările noastre prin Bucovina şi am
îngenuncheat în faţa morm

zeit cel mai strălucitor scriitor al literaturii
rom

Am intrat în muzeu şi am văzut pe un perete o
bucată de h rtie înrămată, ca t
scrisoarea lui Eminescu trimisă de la Viena
primarului Putnei în legătură cu sărbătoarea care se
pregătea atunci la Sf nta Putnă. Lumea se
aglomerase în faţa scrisorii, dornică să o citească.
Profesorul Cuciureanu mi s-a adresat mie, rug u-
mă să o citesc eu, ca să audă toţi din jur. Lumea mi-a
făcut loc şi m-am apropiat de scrisoarea înrămată.
Apărusem de multe ori în faţa unui public căruia
urma să-i vorbesc şi n-am încercat vreo emoţie
specială niciodată. Acum mă găseam într-o situaţie
specială cum n-am mai cunoscut alta niciodată. Mi
se părea că mă sufoc şi cineva, din interiorul meu,
parcă mă întreba: Îţi dai seama de ce citeşti? Simţi
oare că asişti la o discuţie între doi oameni cum nu a
mai cunoscut vreodată păm

nesc şi între
voievodul care a dat prilej lumii întregi să cunoască
şi să vorbească despre Moldova?

Am scăpat. Nu m-a înnăbuşit emoţia şi am
terminat lectura. Amintirea acestui moment m-a
urmărit şi mă urmăreşte încă şi în momentul de faţă.

Am vreo zece extrase din scrierile lui
Cuciureanu, date mie cu autografe, printre el şi

,
precum şi al
lui Luca Paciolo, după cum am şi un

Să-i mulţumim lui Vasile Diacon că s-a g ndit să
adune tor
periodice literare şi ziare, de multe ori prea puţin
însemnate şi să le pună în cărţi cum n-a putut face
autorul în timpul vieţii.

n aceste cărţi, Ştefan Cuciureanu îşi ocupă
locul în r ndul profesorilor de limba şi literatura
italiană, imediat după străinul Ramiro Ortiz şi a lui
Alexandra Marcu, traducător şi el al

împlat cu teza lui Va

Memoriei
”. Nu pot

L

impozioane, unde impresiona printr-o

nordul Moldovei

( Ciric),

împl

Era foarte apropiat de copii,
Pentru

„jocul”

îrzierea” pe malul apei se facea cu o oarecare
solemnitate profesorul le a într-un mod
foarte concret,

î î
î

întului celui mai mare
voievod al poporului nostru, pe care l-a
îndumne

îne, cînd a îmbinat între el cuvintele:

î re nu era decî

î

înd

întul românesc: între cel
mai mare poet al neamului româ

.
Am, de asemenea,

ele scrisori de la
el. î

pietrele rare risipite prin paginile atî

Pri
î

a lui Dante.

Un moment din istoria limbii române
literare: Eufrosin Poteca

înt,

înt.

Poemul dacic
Gramatica limbii italiene

Divinei Comedii

Ştefan, Ştefan Domnul sf
Ce nici în ceruri samăn n-are
Cum n-are samăn pe păm

Tratatul de contabilitate în partidă dublă

.
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Profesorul Ştefan Cuciureanu
Gavril ISTRATE
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41. BIWALD, LEOPOLD. Institutiones physicae in usum
philosophiae auditorum... Vol. 2. Viennae, J. Th. de Trattnerm,
1778. IV+386 p.+13 f.pl.
Heinsius, I, col. 344.
II – 3261

42. BIWALD, LEOPOLD. Physica generalis. Quam auditorum
philosophiae usibus (...). Graecii, sumptibus Iosephi Maurilii
Lechner, Typis Laederum Widmanstadii, 1767. VIII+433 p.+13
f.pl.
Heinsius, I, col. 344.
II – 2447

43. BOEHMERIUS, JUSTUS HEINNIGIUS. Introductio in jus
publicum universale ex genuinis juris naturae principiis
deductium et in usum juris publici particularis quaum cunque
rerum publicorum adornatum, adiecto indice duplici...
Francofurti et Lipsiae, Trattner, 1771. XII+642 p.+18 f.indice+1
f.grav.
Heinsius, I, col. 370.
I – 2434

44. BOERHAVE, HERMANNUS. Elémenta chimiae (...). Lipsiae,
C. Fritsch, 1832. VII+32 f.+712 p.+17 f.pl.

„ ris Lad. Hivay”.

I – 2295

45. BOILEAU, NICOLAS. Oeuvres de Nicolas Boileau avec des
eclaircissements historiques par lui même et la vie de l'auteur par
M. Des Maizeaux. Vol. 2, 4. Dresde, G.C.Walter, 1767. 2 vol. Vol. 2
– 352 p.+6 f.pl.; Vol. 4 – 236 p.

„
”; „ à Daniel

vence... 860”.
Quérard, I, p. 375.
II – 3256

46. BONIFACIO, BIOVANNI. Istoria de Trivigi (...). Nuova
edizione. Moldo amendata ed accreisciata de copiose correzioni
(...). Venezia, Giambattista Albrizzi, 1744. XX+610 p. cu ilustr.+1
f.h.
Graesse, I, 487.
IV – 200

47. BONNET, CHARLES. La poligénèsie philosophique ou idées
sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivans (...). Vol. 1.
Geneve, Claude Philbert et Barthelemy Chirol, 1769. 2 vol. Vol. 1
– XXVI+428 p.; Vol. 2 – 448 p.
Graesse, I, p. 448.

„
” „ ”.

II – 2921

48. BOSSUET, (JACQUES BENIGNE). Histoire universelle à
Monsieur le Dauphin (...). Vol. 1-2. Paris, Christophe David, 1766.
2 vol. Vol. 1 – XVI+318 p.; Vol. 2 – 289 p.

, „ ”;

.
I – 2239
49. BOUTROLLE, J. G. Le parfait bouvier. Rouen, Besongue, 1766.
IV+135 p.+70 p.
Quérard, I, p.481.
I – 2219

50. BRICE, GERMAIN. Description nouvelle de la ville de Paris
(...). 5-a éd. Vol. 1-2. Paris, Nicolas le Gras, 1706. 2 vol. Vol. 1 –
XX+492 p.+6 f.grav.; Vol. 2 – X+487 p.+4 f.grav.
Brunet, suppl.I, col. 172 (des
I – 2310

51. BRUCE, (PETER HENRY). La morale naturelle ramenée aux
principes de la physique. Traduit de l'anglais par Verlac, citoyen
français, Paris, Laurens, (1794). XV+387 p.+erata.
Quérard, I, p. 531.
III – 5510

52. BUFFON, (GEORGE-LOUIS LECLERC, comte de). Histoire
naturelle générale et particulière par (...). Nouvelle édition. (Vol.
7, 16). Paris, Imprimerie Royale, 1769. 2 vol. Vol. 7 – Les animaux
sauvages, II+357 p.+31 f.grav.; Vol. 16 – Les oiseaux, VIII+326
p.+CLII+15 f.pl.
Graesse, I, 566.

„ ”.
Legate în piele.
I – 2353, I – 2354

53. C. L'honneur considere en lui-meme. Paris, Le Prieur, 1752.
XV+392 p.
II – 4247

54. Le cabinet des fées ou collection choisie des contes des fées et
autre contes merveilleux. énève, Borde, Manget et
comp., 1786. 2 vol. Vol. 11 – Mille et une nuits, contes arabe. Trad.
Galland, 505 p.; Vol. 22 – 502 p.

„
. V. Nr. 86”.

Graesse, II, p. 2.
I – 2334, I – 4526

Pe copertă semnătura: Ex lib
Legătură în piele.

Pe foaia de titlu a volumului al 2-lea semnătura: Gr. De la
Motte tot aici şi o însemnare: Le livre appartient

Pe foile de titlu ale ambelor volume semnătura: Michael Kis,
1783 . Apare şi o alta: Emeric Tekely, 1806
Legătura în piele.

Pe foaia de gardă însemnarea: Jos Eder. 1790 există şi o
apreciere a lui Mably despre lucrare.
Ambele volume legate împreună

crie o altă ediţie).

Pe foaia de gardă semnătura: Antoine, veterinaire

Vol. 11 şi 22, G

Pe foaia de gardă a vol. 11, o însemnare: Regularisirea cărţilor
mele, anul 1844, octombrie 28. A

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

Carte-tezaur,
cinste cui te-a p strat!ă (XI )I

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVI I-LEAŢ I

55. CAESAR, CAIUS JULIUS. Commentarii de bello gallico et
civilicum utriusque supplimentis ab A. Hirtio vel oppio adjectis.
Christophorius Cellarius recensuit et notis de novis Tabulis
Geograficis illustravit (...). éd.

I – 3188

56. (CAILHAVA D'ESTANDOUX, J. Fr.). Le rémède contre
l'amour. (Nancy), f.e., 1762, 18+6+8 p.
Barbier, I, col. 487, e.

ri.
II – 3443

57. Compagnes de M. le Prince Eugene en Hongrie et généraux
vénitiens dans la Morée pendant les années 1716 et 1717. Vol. 2.
Lyon, Thomas Amaubry, 1718. II+500 p.
Barbier, I, col. 487, e.

115, 117.

I – 3506

58. CAMPE, (JOACHIM-HEINRICH). Le nouveau Robinson,
pour servir à l'amusément et à l'instruction des enfants, traduit de
l'allemand de M. Campe. Vol. 1-2. Francfort sur le Mein, J.
Kessler, 1787. Vol. 1 – XVI+302 p.; Vol. 2 – 340 p.
Quérard ;

59. CANDEILLE, JULIE. Cathérine eu la Belle Ternière, comédie
en trois actes, en prose (...). Paroles et musique de Julie Candeille.
Paris, Maradon, 1793. 108 p.
Quérard, IX, p. 178.

II – 2375

60. CANTELIO, PETRUS JOSEPHUS. De romana respublica sive
de re militari Romanorum. Vol. 1-2. Viennae, Leopold Joannes
Kaliwoda, 1751. 2 vol. Vol. 2 – VI+224 p.+6 f.indice+ 4 f.grav.;
Vol. 2 – VIII+164 p.+4 f.indice+2 f.grav.
Heinsius, I, col. 501.

t
I – 2282

61. CANTELIO, PETRUS JOSEPHUS. Exercitationes duae (...)
prime, de sacrificiis altera de ipsorum nuptiis. (Viennae, Leopold
Joannes Kaliwoda, 1761). 68+6 p. indice.
I – 2282

62. CANTEMIR ANTIOCH. Satyres. Traduits en françois avec
l'histoire de sa vie par l'abbé Octavian de Guasco. Londres, Jean
Nourse, 1749. 432 p.

, : „ ”
–

I – 2031

63. CANTEMIR, DEMETRIUS. Histoire de l'Empire Ottoman ou
se voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence
avec des notes très instructives par S.A.S. Demetrius Cantemir,
Prince de Moldavie. Traduite en français par M. de Jonquiere (...).
Vol. 1-2, Paris, Nyon père, 1743, 2 vol. Vol. 1 – XLVII+300 p.; Vol.
2 – 390 p.

:
: „

°
– ;

3, p. 21.

III – 2661

64. KANTEMIR, DEMETRIUS. Geschichte des osmanischen
reiches nach semem Anwachsen und Abnehmen. geschrieben
von Demetrio Cantemir, ebewaligen Fürsten in Moldau, nebst
den bildern der türkischen Kaiser, die ursprünglich von den
Gemaldern in dem Saraj durch des Sultanes Haffmaler sind
abgenommen worden. Aus dem Englischen uebersetzt (...)
Hamburg, Christian Herold, 1745. 854 p.+20 f.pl.+1 f.h.

;
II, 238, p. 84.

III – 2663

65. CANZ, ISRAEL THEOPHILUS. Ontologia syllogistico-
dogmatica. Tubingae, sumptibus Ioh. Georgius cotta 1741. XII +
224 p.
Heinsius, I, col. 501.

4 reviso. Lipsiae, Maur. Georg
Weidmann, 1722. XII+815 p.+6 f.portr. şi h.
Legătură în pergament.

Legată în piele cu alte lucră

Ştiri despre Ţările Române la p. 10, 14, 47, 48, 81,
Legătură în piele.

, II, p. 32 (semnalează o altă ediţie)  Heinsius, I, col. 495
(de asemenea, semnalează o altă ediţie).

Legată împreună cu alte piese.

Legată în piele împreună cu lucrarea menţiona ă la nota 61.

Pe foaia de gardă  ştampilă mică rotundă G.B. şi o listă a
ediţiilor operelor lui Antioh Cantemir, apărute între 1743 1872.

Pe prima copertă, un ex libris  blazon coroana cu 9 ramuri fără
deviză. Vol. 1, p. 1 are o semnătură Pellasier de Seligonde Cam.
ce...2.
O altă ediţie, din acelaşi an, la acelaşi editor, în 4 vol., format 16 ,
se află inventariată sub cota I 2164.Graesse, II, p. 38  Dimitrie
Cantemir, Bibliografie selectivă, Buc., B.C.S., 197
Legătură în piele.

Dimitrie Cantemir, Bibliografie selectivă, Buc., B.C.S., 1973, p. 21
B.R.V.,
Legătură în piele.

I – 2302

66. CARRA, JEAN LOUIS. Historie de la Moldavie et de la
Valachie. Paris, Saugrain, 1788, XXXII+224 p.

: „
' à la Convention nationale...”.

Barbier, II, col. 702-203; Brunet, VI, nr. 27921; Hoeffer, VIII, col.
846; Quérard, IX, p. 60.
I – 2122

67. CARRE, L. Méthode pour la mésure des surfaces, la
dimensiuon des solides, leurs centres de pasanteur de percussion
et d'oscilation. Par l'application cu calcul integral. Paris, Durand,
1750. XII+116 p.+4 f.pl.
Quérard, II, p. 61.

, „
èque d'à p.p. Caudron, Docteur en chirurgie d'Amiens”.

III – 2683

68. CERVANTES, MIGUEL. Vida y hochas del Ingenioso Hidalgo
Don Quiyotte de la Mancha. Vol. 1-2. Nueva Edicion. Ambres,
Jean Battista Verduggen, 1719. 2 vol. Vol. 1 – XII+611 p.+14
f.grav.; Vol. 2 – XII+649 p.+14 f.grav.
Graesse, II, p. 106.
I – 2427

69. CERVANTES, MICHEL DE. Histoire de l'admirable Don
Quichotte de la Manche. Vol. 1-6. Nouvelle édition, Paris,
Hochereau, 1754. 6 vol. Vol. 1 – XIV+440 p.; Vol. 2 – IV+432 p.+3
f.grav.; Vol. 3 – IV+432 p.+6 f.grav.; Vol. 4 – VII+532 p.+14 f.grav.;
Vol. 5 – 518 p.+4 f.grav.; Vol. 6 – 501 p.
I – 2286

70. Clefs d'oeuvre dramatiques ou Recueil des meilleures pièces
du théatre français tragique, comique et lirique avec des discours
préliminaires sur les trois genres et des remarques sur la langue
et le gout par M. Marmontel (...). Paris. XCV+360 p.+3 f.pl.
Brunet, 1775.

71. CHÉNIER, JEAN JOSEPH. Revólutions de l'empire ottoman et
observations sur le progrès, sur les revers et sur l'état présent de
cet empire par M. de Chénier, ancien consul-general (...). Paris,
Bailly, 1789. XL+388 p.

„
” „

Quérard, II, p. 163.
II – 3439

72. CICERO, MARCUS TULLIUS. Orationes. Vol. 3-5. Venezia,
Giuseppe Remondini, 1776, 552 p.
Legat în pergament.
I – 2132

73. CICERO, MARCUS TULLIUS. Entretiens de Cicero (...) sur les
orateurs illustres avec des notes par M. de Villefore. Paris,
Jacques Estienne, 1726, LXII+246 p.
Legat în piele.
I – 11796

74. CLÉMENT, PIERRE. Mérope. Tragédie. Paris, André Cailleau,
1750. 100 p.
Quérard, II, p. 225.

I – 2308

75. COMBLES, de. Traité des devises héraldiques (...). Paris, f.e.,
1783-1784. 2 vol. Vol. 1 – 280 p.; Vol. 2 – 234 p. cu ilustr.

: „ éno,
1912”. Pe foaia : „ ”.

I – 2264

76. COMNENE, DEMETRIUS. Précis historique de la maison
imperiale des Comnènes (...). Amsterdam, f.e., 1784, 184 p.
Quérard, II, p. 264.
II – 3280

77. CONDILLAC, (ETIENNE-BONNOT de). La logique, ou les
premiers developpemens de l'art de penser. Ouvrage élémentaire.
Paris, Chez Guillaume, 1798, 200 p.

78. CONSTANT D'ORVILLE (And. G.). Histoire de differens
peuples, contenant les ceremonies religieuses et civiles, l'origine,
leurs sectes et superstitions et les moeurs et usages de chaque
nation; avec la situation geographique des Empires et
Republiques des quatre parties du monde. Vol. 1-3, 5. Paris,
Herissant fils, 1770-1771. 4 vol. Vol.1, 1770 – XV+533 p.+1 f.pl.;
Vol.2, 1770 – 528 p.; Vol. 3, 1771 – IV+516 p. cu ilustr.; Vol. 5, 1771
– 552 p. cu ilustr.

: „
”; „

”; aceea : „
”

„ ”.
Quérard, II, p. 277; Kara, I, Cronica, 23 nov. 1979, p. 10.
II – 3271

79. COOK, JAMES. Cartes et figures du troisième voyage de
Cook. Paris, Hôtel de Thou, 1785, II+87 f.pl.
Graesse, II, p. 259.
IV – 129

80. COOK, JAMES. Troisième voyage de Cook ou Voyage à
l'Océan Pacifique, ordonné par le roi d'Angleterre (...). Traduit de
l'Anglais par M.D. Vol. 1-4. Paris, Hôtel de Thou, 1785. 4 vol. Vol.
1 – IV+512 p.; Vol. 2 – 512 p.; Vol. 3 – 595 p.; Vol. 4 – 595
p.Graesse, II, p. 259.

II – 3290

Voile de gardă lipite pe decrete franceze din 1793, parţial lizibile.
O notiţă de mînă pe foaia de gardă ... Carra, secretaire de
l hospodar. Depute

Pe foaia de gardă, anterioară însemnarea: CH. 565. De la
Biblioth
Legătură în piele.

Pe copertă, un ex libris circular: Le comte Louis Tascher de
Lapagene şi un blazon cu deviza Honori fidelis.

Legată împreună cu alte piese de teatru.

Însemnări pe foaia de gardă Charles Adolphe Cantacuz
de titlu, o ştampilă C.I.Ducas În interiorul

volumului diverse însemnări marginale.

Pe foile de gardă ale vol. 3 însemnări de mînă Ispovedania lui
Volter pre învăţatul apoi: Gerasim mon ami aimable me la
donner (!) cette (!) ouvrage urmează, de şi mînă La
confession de Volter . Pe foile de gardă ale vol. 5, însemnări în
cirilică şi greacă, traduceri de cuvinte, de exemplu:
Cerceau=cercel de buză

Legătură în piele.
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Tânărul care crescuse într-o familie nobilă – tatăl
său fusese medic german, proprietar al unei bogate
moşii în una din provinciile Elveţiei –, Frank
Wedekind se va contura ca o personalitate scindată
între sângele albastru moştenit pe linie paternă şi
boemia sau nonşalanţa de la mama sa,
actriţă şi cântăreaţă. Cu studii aprofundate în
Lausanne, Zürich şi Berlin, cu o gândire ce a stat o
vreme sub marele semn al lui Richard Wagner şi al
lui Eduard von Ha tmann, Wedekind a publicat
articole de ziar, a cântat acompaniindu-se la chitară
pamflet politic în cafenelele Berlinului. Rebel
înflăcărat, cum fusese tatăl său în 1848, scriitorul se
va alege pentru satirele sale politice cu nouă luni de
închisoare pe motiv de lezmaiestate. Viaţa
sentimentală este şi ea o aventură a unui
neliniştit, a unui idealist sau a unui neînţeles.
Acelaşi om al iubirii şi al revoltei se aruncă într-o
relaţie stranie cu Frida Ulh, pe vremea aceea încă
soţie a lui August Strindberg, iar după destrămarea
poveştii cu jurnalista austriacă, se lansează într-o
nouă legătură cu actriţa Telly Newes. Legătura însă
se dovedeşte a fi la fel de fragilă ca şi cea
precedentă, chiar dacă se soldează cu o căsătorie

Stăpânit de spiritul unei Germanii în care
realism-naturalismul prinsese rădăcini adânci,
scriitorul se va impregn uneori
chiar violente şi şocante şi va deschide drumul

flându-se mereu în căutarea
obiectivităţii, intrigat de aspectele paradoxale ale
vieţii, btil,
Wedekind se autodescrie de la primele sale texte
dramatice, până la , ultima lui piesă, drept
un fin observator al realităţii - sursă din care rei s
întrebările sale. Pare că el singur se uimeşte de ceea
ce vede şi propune subiecte spre a-i intriga şi pe cei
din jur. Ca spectatori avem o şansă dublă între a ne
lăsa şocaţi sau a ne întreba odată cu dramaturgul
dacă nu totul porneşte dintr-o problemă individuală
care ne surpă fără să ne dăm seama  Este fascinat de
circ, iar această atmosferă vie, burlescă o întrevede
aproape peste tot în preajma-i şi nu de puţine ori
consideră că însăşi lumea teatrului este o variantă de
circ. În Prologul de la dă
o lungă definiţie, foarte personală de altfel, teatrului.
Un dresor aduce pe rând personajele în scenă ca pe
nişte animale ascultătoare care reacţionează automat
la pocnetul biciului  Probabil mulţi dintre iubitorii
acestei arte s-ar da de-o parte în faţa unor afirmaţii
precum „

şie- Ce bine-i la un teatru-actor să fii!”
Wedekind nu se lasă însă înşelat de suprafeţele line,
ci caută în miezurile rugoase ale omului, născându-
şi temele din asperităţile vieţii. Lumea
protagoniştilor săi oscilează mereu între strădania
de a arăta normalitatea şi evidenţa unui chip hidos
care acoperă tot. Pregătind terenul pentru

ste un scriitor care nu face concesii,
urmându-şi nebunescul mers pe sârmă, fără să
privească în jos, ci numai în faţă. Publicul îl observă
în tăcere, iar unii dintre spectatori s-ar putea
desprinde de pe locurile lor spre a se avânta pe
aceeaşi sârmă dintr-un suflu deopotrivă admirativ şi
empatizant.

este unul dintre acei oameni care l-
a ales pe Wedekind. Tânărul regizor ieşean păşeşte
cur şi o face
cu atâta naturaleţe  încât pare că uită adesea că se
află pe o fr  nghie în înaltul cupolei şi că orice
greşeală, oricât de mică, l-ar putea costa scump. La
Ateneul Tătăraşi el aduce în atenţia publicului un
text care i-a intrigat de altfel şi pe alţi oameni de
teatru până astăzi:

venite, poate,

r

caracter

, cei
doi devenind cu timpul unul dintre cele mai
controversate cupluri.

a de aceste accente
a

ceea ce se va numi ceva mai târziu teatrul
expresionist. A

dovedind un spirit de ironist su

e

.

autorul

.

N-au ce mânca pensionarii mei, / încât se
sfâ ntre ei. /

Brecht,
Wedekind e

Nucu Ionescu

ajos pe urmele scriitorului din München
,

â

, de la premiera din 1906,

Herakles

Spiritul pământului

Deşteptarea primăverii

Deşteptarea
primăverii

. Din punctul nostru de vedere

nicidecum

. Cu

Reg

oderne, decorul antichizat cu

(cd-ul din camera
Wendlei).

le
unei scene precum cea din sala

de consiliu

tregului.
Elementele luate separat converg;

coagulant

Tragedia copiilor

zapping

, cum se subintitulează piesa, nu e
un text facil, cu toate că structura

modernă, subiectul incitant şi atmosfera teatrală care
îmbracă totul pot fi amăgitoare.

impune cel puţin trei elemente de
dificultate: construcţia fragmentată, foarte apropiată
de tehnica cinematografică, unde regizorul trebuie
să găsească un liant bun spre a putea coagula
scenele aparent dispersate; ironia care derivă în
grotesc trebuie tratată cu rafinament şi atenţie
mărită pentru a nu aluneca fie pe panta comicului
ieftin, fie pe aceea a bizareriei şi a groazei; în fine,
finalul piesei în care aparent, realul se împleteşte cu
irealul, este o adevărată provocare, căci dacă textul
ar fi urmat cu fidelitate, eşecul în faţa unui public
actual ar fi foarte aproape. Nucu Ionescu reuşeşte să
depăşească destul de bine aceste obstacole şi încă
altele, ajungând să ne înfăţişeze un spectacol sensibil
şi puternic în care respiraţia tinereţii ajunge
molipsitoare până la public.

Destul de greu să mai credem un subiect precum
fiorii adolescenţei ca fiind unul tragic toate
acestea chiar şi o societate deschisă precum cea a
secolul XXI nu şi-a uitat tarele, tabuurile trecutului
care se perpetuează în subconştinet de-a lungul
timpului. izorul gândeşte montarea într-un mod
mixt care îmbină costumele de epocă şi cele

m cel nou, vrând să
demonstreze încă o dată că timpii se pot contopi.
Până şi personajele acţionează când după tiparele
începutului de veac XX (manierele voit distinse ale
doamnei Gabor), când după mentalităţile şi
habitudinile civilizaţiei

Însă problema cea mai mare intervine atunci
când îmbinarea vechiului cu noul, a comicului cu
tragicul, a dulcelui cu amarul ajunge preocuparea
cea mai mare a mizanscenei, transformând produsul
final într-un sistem de semne amestecate,
heteroclite. În acest sens nu înţelegem care a fost
raţiunea construcţiei coloanei sonore în care se
combină muzică ambientală cu muzică rock şi
accente irlandeze şi arabe. De asemenea, nu
înţelegem strădania

, scenă total ruptă de restul spectacolului.
Improvizaţia şi comicul spumos din care se ridică
situaţia din cancelarie fac notă distinctă şi nu se
regăsesc în celelalte cadre ale montării,
singularizează momentul în defavoarea în

puse însă
împreună se anulează sau se pierd, lipsindu-le un

puternic care să le confere acurateţe.
Credem prin urmare că un spectator novice, care nu
cunoaşte textul ar avea dificultăţi în a înţelege prima

privitor ca la teatru

Ioana PETCU

jumătate a spectacolului care lasă scenele nelegate,
exact aşa cum dramaturgul le- Nucu
Ionescu încearcă să mergă la sigur    să
impresioneze publicul, dar dincolo de liceenii
prezenţi în sală care gustă spectacolul cu toate
imaginile sale iconoclaste, în sală ar mai putea fi şi
oameni ceva mai oate
că existenţa lor nu ar trebui omisă. aceasta
nu ar fi o chestiune atât de importantă, dacă
publicul avizat nu şi-ar pune întrebarea care este
trăsătura dominantă a spectacolului – supratema?
Din nefericire, noi nu am şti ce să alegem între
destinul lipsit de şansă al lui Merchior Gabor,
povestea de dragoste a Wendlei şi critica dură adusă
societăţii. Un accent pregnant şi unificator s-ar fi
impus.

tot, un cadru care nu ne poate lăsa
indiferenţi, ba chiar emoţionează adânc. Moritz se
hotărăşte să moară: cu revolverul în mâna dreaptă
priveşte înaltul. Lumina se micşorează şi se înroşeşte
ca într-un asfinţit etern. De undeva de sus

de spumă cade deasupra celui ce se
prăbuşeşte şi se colorează sub efectul spotului din
galben în roşu. Tot spectacolul s-ar putea reduce
numai la această imagine a efemerităţii. Personajele,
poveştile, lacrimile şi zâmbete e, şi ele - baloane de
săpun. În ariul cu scena finală se
pierde. Mult prea lungă după ce spectatorul a asistat
la două ore fără pauză de ,
momentul este realizat din nou în spiritul textului,
găsind în Omul cu Mască - cel mai intrigant caracter
din piesă – echivalentul regizorului. Regizorul,
Nucu Ionescu, este cel care face ieşirea din poveste,
cel care îl ia pe Melchior din cimitir şi-l duce spre o
nouă viaţă. El este acel care, în tot timpul
reprezentaţiei, a traversat platforma de joc fără ca
faţa să-i fie văzută, în straie de om sărac. Apariţia lui
este însă previzibilă, iar dacă a fost gândită drept
semn care dă continuitate şi pune în legătură tot
şirul de scene fragmentate, aceasta nu reprezintă
decât unul din locurile
în teatru, cât şi în cinematografie şi chiar în
literatură.

De partea cealaltă, actorii, studenţi în anii II, III şi
cursanţi ai masteratului în eatru îşi dau toată
silinţa în a-şi înţelege personajele deloc uşoare. Se
evidenţiază Alina Mândru în rolul doamnei
Bergmann, care cu naturaleţe, cu forţă şi chiar un
dram de sensibilitate schiţează un personaj cât se
poate de credibil. Şi Alexandru Dobinciuc în rolul
lui Melchior  îşi presară compoziţia cu un aer
romantic, cu o privire pierdută şi aparent detaşată
care însă încearcă să înţeleagă esenţele de nebănuit
ale universului.

Rolul Wendlei, lăsat în
seama Adrianei Gârneţ are suişuri şi coborâşuri.
Remarcăm în Adriana o actriţă de o mare
sensibilitate făptură împurpurată de juneţe, care
nu este încă dublată şi se o putere ascunsă ce ar fi
trebuit să irumpă, cel puţin în tabloul în care

cere să fie
bătută La fel, vocea cam plată, cu puţine nuanţe

dezavantajează. Reuşite personaje
episodice construieşte şi Andrei Onofrei în rolul
servitorului Habebald şi a rentierului Stiefel.

rămâne însă un spectacol
care cu siguranţă va aduce publicul la Ateneul
Tătăraşi, un spectacol asemănător unui colaj cu
oameni şi vise, cu întristări şi râsete vii, o construcţie
perfectibilă, clădi ă deja în spirit fervent. Un suflu
proaspăt şi o frumoasă meditaţie despre trecerea
omului.

a conceput.
„ ”,

„imuni” la efectele imediate. P
În fond,

Alegem din

o ploaie
de baloane

l
contrabalans, p

care au devenit comune atât

T

,

Frumos acest Jim Morrison al
începutului de veac XX.

, o

protagonista, dintr-un impuls sadic,
. de

interpretare, o

t

Tragedie a copiilor

Deşteptarea primăverii
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Primăvara din fiecare

cronică la spectacolul Deşteptarea
primăverii de Frank Wedekind în regia
lui Nucu Ionescu



Munteanu şi Tereza Strete. Tinerii au abordat, uneori
chiar alături de profesorul lor, un repertoriu care a
propus un periplu european, al marilor compozitori şi
ale unor piese reprezentative pentru creaţia lor
inspirată din tradiţiile naţionale. În ansamblu,

personalitatea, talentul, creativitatea, cultura au
triumfat emanând o autentică forţă de incantaţie
spirituală.

Acasă la
noi
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ut pictura poesis

O amplă manifestare expoziţională, angrenată în
domeniul educaţiei plastice şi estetice, cu caracter
festiv şi deosebit de relevantă, s-a desfăşurat cu titlul
generic a expoziţie
şi cunoaşte ă a creaţi în
cadrul unei relaţii metodice complexe: artist – profesor
– elev.  De asemenea, considerăm excelentă această
iniţiativă luată, în primul rând, de Asociaţia culturală

– Despărţământul din
Iaşi – prof. Areta Moşu şi Şcoala – prof.
Mihai Zaiţ, şi susţinută, de Casa de Cultură

– Iaşi – prof. George Pânzaru, a
organiza expoziţia şi vernisajul la Galeria de Artă

– Parcul de Cultură Copou. Expoziţia
prezintă o parte din laureaţii Concursului internaţional
de Artă plastică pentru elevi – ediţia a
VIII-a, premianţi care au beneficiat de o tabără de
creaţie, din partea Asociaţiei – Despărţământul

– Iaşi, la Sf. Gheorghe – judeţul
Covasna. Astfel, expozanţii provin de la Şcoala Nr. 52,
Chişinău - prof. Lily Prisăcaru, Liceul Teoretic „Boris
Dânga” din Criuleni, Republica Moldova - prof. Lilia
Cazacu şi de la Şcoala „B.P. Hasdeu” – Iaşi,
reprezentată de prof. Mihai Zaiţ. Î preună cu elevii
premianţi expune şi profesorul îndrumător Lilia
Cazacu, iar vernisajul expoziţiei a fost prezentat, prin
alocuţiuni şi păreri critice, din partea prof. Areta Moşu,
prof. George Pânzaru, prof. şi i Zaiţ,

muzeograf şi artist plastic  Aurel Istrati, prof. univ. dr.
Mihai Păstrăguş, prof. dr. metodist şi artist plastic
Teodor Haşegan. Pe simezele galerie de artă au fost
etalate cele mai bune creaţii ale elevilor care s-au
remarcat în postură competiţională. Astfel, au fost
admirate lucrări semnate de Maleru Natalia, Rotari
Rodica, Hubenco Ruxanda, Grigoraş Galina, Spânu
Victor, Cărăuş Olga, Ceban Mihaela  Băbuleţ Ruslana,
Niculcea Marcel, Prodan Ion

(Chişinău) şi Muscalu
Sarah (Iaşi). În cadrul pregătirii de specialitate, elevi
expozanţi, după cum bine s-a constatat au dobândit
măiestria necesară transpunerii riguroase a realismului
dar şi a facturilor impresioniste sau post-impresioniste.
Tinerii expozanţi au manifestat o înclinaţie deosebită
pentru peisaj, pasiune care s-a reflectat în lucrările lor,
fie prin cromatica luminoasă, fie prin eleganţa liniei
specifică desenului modern. Astfel, teme ale peisajului
local, care au fost abordate cu dăruirea unor suflete
curate, apar expuse într-un frumos ansamblu care se
armonizează perfect cu atmosfera festivă. Reiese cu
certitudine că mobilitatea spiritului, înţelegerea actului
creator, expresivitatea şi bogata fantezie, specifică
creaţiei infantile, le-a îngăduit micilor artişti
experimente deosebite lucrând alături de profesorii –
artişti, în tabăra de creaţie sau sub îndrumarea
specială, în cadrul cercurilor de creaţie, din cadrul
procesului instructiv – educativ.

Pictoriţa Lilia Cazacu, în lucrările expuse, acordă în
permanenţă o importanţă deosebită desenului,
studiului riguros – mai cu seamă în peisagistică - şi,
sub imperativul acestora, valoraţiei cromatice. Astfel,
Lilia Cazacu ne apare ca un artist - profesor cu
preocupări ample pentru problematizarea actului
creator şi didactic. Extrem de exigentă faţă de sine
însăşi, permanent preocupată de arta compoziţiei, nu s-
a sfiit de afinităţile ei către procedeele specifice
peisagisticii. Departe de morfologia unui academism
steril, precum şi de exuberanţele cromatice ale

Acasă la noi

Mihail Kogălniceanu
B. P. Haşdeu

Mihail Kogălniceanu

. Interesant ne-a permis
rea mai temeinic ei picturale

pentru

m

artist plastic Miha

,
(Criuleni), Baciu Nicoleta,

Babuc Doina, Busuioc Mihai

ASTRA

Mihai
Ursachi

Emil
Alexandrescu

N.N. Tonitza

ASTRA

modernismului, viziunea predilectă în pictura Liliei
Cazacu, mai ales în peisaj, ţine de emotivitatea directă,
de comuniunea nemijlocită cu valorile ce ne înconjoară:
flori, case vechi, parcuri, pomi înfloriţi, de nuanţă
nostalgică uneori, dar în care perceperea şi
transpunerea picturală au un accent contemporan
autentic, o vibraţie intimă sub imperativul
profesionalismului creator şi al tradiţiilor noastre
culturale. Este cel mai elocvent exemplu, al artistului
care tinde spre a devenii el însuşi, cu concepţia şi
viziunea lui, cu poezia şi muzicalitatea cromatică, cu
dezinvoltura şi preţiozitatea desenului, este pictura
care  se produce prin crearea atmosferei şi mai puţin
prin arbitrarul asocierilor de obiecte, urmăreşte să
investească elementul concret, preluat din natură, fără
a face recurs la metafore şi semnificaţii simbolice.
Căldura coloritului, prezentarea cu forţă nedisimulată
a desenului, eleganţa şi ştiinţa componistică o aşează
pe Lilia Cazacu, prin intermediul expoziţiei

, printre artiştii care au dat strălucire şi substanţă,
printr-un limbaj universal, Şcolii româneşti de pictură
din perioada interbelică.

rumentişti de la Colegiul Naţional
de Artă – Iaşi, îndrumaţi de prof. Nina

Acasă la
noi

Octav Băncilă

Finalul momentul festiv a fost marcat de un concert
al unor elevi – inst
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Teodor HAŞEGAN

Expoziţia de Pictură

- limbajul universal al creaţiei şi
educaţiei artistice

al

Acasă la noi

Pictura pentru Eugen Mircea este ra

Este de remarcat
dezinteresul publicului,

e

, ideea de atelier nu se mai vrea

ţiunea de a fi.
Artistul a înţeles că în Artă, ca şi în natură, trebuie să
existe o rînduială, o motivaţie necesară. După modelul
de organizare al unei lumi ia naştere modul ei de
gîndire şi modul ei de a fi. Fascinat de peisaj,
mărturiseşte în acuarelă şi tehnici elaborate savant,
pitorescul unui anumit loc.

Eugen Mircea a rămas un singuratec, dar în această
izolare el şi-a găsit adevărata forţă şi originalitatea
creaţiei. Ceea ce urmăreşte pictorul, înainte de toate,
este transpunerea unui Timp biografic trăit într-un
spaţiu convenţional, recreat prin animarea inteligenţei,
a simţurilor şi a spiritului. Dispoziţia mentală a
elementelor din compoziţiile-peisaj este capitală.
Trăirile şi sentimentele se adună generos şi elimină
fără echivoc durerile. Nu poţi face un tablou situîndu-
te în afara Generaţiei.

Fac parte din această Generaţie, am expus
împreună şi am înţeles de la Eugen Mircea că arta pe
care încercăm de zeci de ani să ne-o apropiem îţi
provoacă dorinţa de a fi mai desăvîrşit decît semenii
tăi. Mulţi artişti s-au resemnat şi au părăsit laboratorul
adevăratei creaţii. Alţii nu reuşesc să se integreze în
nici una dintre generaţiile active. Există, paradoxal,
artişti cu cote valorice foarte bune total necunoscuţi
mediului cultural, şi invers.

care asistă pasiv la un
fenomen din ce în ce mai activ: dispariţia valorilor...

Eugen Mircea este o prezenţă activă în spaţiul
artistic i şean şi nu numai, trăieşte în competiţia acerbă
de originalităţi care animă pretutindeni agitatul
univers al artelor plastice. Ideea de căutare, încercare şi
revenire, pînă la împlinirea ultimă a întregului, într-un
cuvînt prezentă în
cazul numitei “lucrări definitive”, odată ea încheiată şi

expusă privitorului. În tablourile lui Eugen Mircea
tocmai ideea de atelier este subliniată cu jovialitate
chiar, ca semn al originalităţii fastuoase, în călătoria de
lucru prin imperiul atît de complicat şi derutant al
căutărilor perpetue din existenţa neliniştită a unui
artist. În tema hibernală propusă de artist, nu rareori,
izbeşte migala de artizan al detaliului, iar concertul
detaliilor surprinde retina prin acea opulenţă a

întregului pe care o oferă un tablou sau altul.
Într-o tinerească şi neîngrădită îndrăzneală de

atelier a materialelor şi modurilor de lucru, peniţa
lucrează alături de pensulă, tuşul e vecin cu culoarea;
hîrtia se supune şi primeşte pe fibra ei desenul şi
haşura, pentru a le înfrăţi cu pictura culorii, în cadrul
aceleiaşi lucrări, în universul pe care de fapt, şi-l vrea
mereu artistul, manifestat cu sete de inedit, printr-o
multitudine de mijloace şi procedee, sfidînd pericolele
şi ingratitudinea apropierii aces

,
spunea: “Ca să poţi picta un bambus, trebuie ca el să fi
crescut în Numai atunci, luînd pensula şi
concentrîndu-ţi privirea, viziunea îţi răsare dinaintea
ochilor”.

Eugen Mircea călătoreşte cu sufletul prin Obcinele
Bucovinei, mahalalele Iaşului, prin noroaiele Bârnovei
(pe undeva suntem consăteni ai amintitei locaţii
despădurite), redescoperind mereu peisajul, niciodată
acelaşi, imagini care ne-au umplut destinul, care ne
învăluie în delicate urzeli de borangic calea existenţei.
Fărîmiţînd poteca în clipe şi în spaţii pipăite cu
piciorul, drumeţia în eternitate atîrnă astăzi în
imaginile de pe simezele galerii

Sensibilitatea artistului este miraculoasă
singurătatea şi liniştea unei uliţi de sat artistul vede
mişcîndu-se culoarea, lumina, aerul... Ochiul artistului
nu sacrifică materia, greutatea arhitecturilor în apariţii
vaporoase în jocul degradeurilor tonale, refuză ispita
imaginaţiei, construind atmosfera ca stare aparent
liniştită, aparent pasivă, ca într-o poveste orientală în
care accentele de substanţă nu se topesc în eter. O
tristeţe calmă pluteşte peste lume, ca un poem rustic
încărcat de nostalgice trăiri în lupta omului cu natura.
Lumina este asociată aerului, impalpabil. Prin lumină
crează şi contrastele: alb-negru, zi-noapte, dinamic-
static. Lumina flatează sau devine insolentă. Poate fi
concentrată, totală sau doar sugerată. Ea dă valoare
culorii, determină sesizarea acordurilor şi armoniilo

Mircea face astfel dovada unei experienţe active a
stăpînirii meseriei. Calitatea plastică a acuarelei,
intensitatea materiei şi valoarea ei plastică, emoţiile
sunt obţinute graţie modulării luminii.

ului, al
autenticităţii şi plăcerii descoperirii.

este un portret al naturii. Căci dincolo de
ide rezentate Eugen Mircea
reuşeşte să le definească un caracter, o personalitate.
Pictura acuarelată a artistului se deosebeşte de ceea ce
au realizat alţi artişti ai genului (acuarela)
Adrian Podoleanu, Constantin Radinschi. Pictura sa
acuarelată defineşte, în esenţă, o morfologie adecvată
atmosferei munte, a oraşului cu faţade
ema , o sinteză în fond a concepţiei
artistice, efortul creator şi trăire afectivă. Eugen Mircea
şi arta sa s-au oprit la ceea ce natura poate oferi mai
intens artiştilor- substanţa ei emoţională.

Aducînd în creaţie revelaţia naturii, el implică în
profunzime propria sa natură: calmul şi optimismul.
Viziunea sa artistică este pămînteană şi nu casnică.
Doreşte ordinea şi cunoaşterea. Arta sa fixează esenţa
naturii, esenţa reducîndu-se la el la puritatea emoţiei
pe care o trăieşte în prezenţa ei. Opera sa poate fi
definită prin titlul emoţionant şi elocvent al unei
lucrări – “Anotimp de taină”, concretizînd sugestiv
concepţia şi crezul unui autentic artist.

tora unele de altele.
Acum un mileniu, un pictor chinez, Su Dong Po

lor Dana.
. În

r
lor.

Procedeele
tehnice sunt puse în serviciul realism

Fiecare lucrare, de
fapt,

ntitatea locurilor rep

, de exemplu

satului de
ciate de timp

tine.

Eugen  Mircea-
Anotimp de taină

Traian MOCANU
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ut pictura poesis
individuale a artistului solitar de geniu.

Asumând cadrele de referin asemenea
tradi ii, expozi ia de fa
pune în dialog activitatea

a actualilor profesori
ii de Arte din

Ia i cu capodopere ale picturii i sculpturii moderniste
de început de secol XX, atunci când

te, istoria artei române ti
la dezvoltarile modernitatii artistice post-

impresioniste, deseori prin imita i
curente. În ace i epigoni ai
curentelor internationale de

, artisti ce î
ce aveau sa marcheze ulterior

a execu iilor lor plastice, istoria
artei nationale. Scurta trecere în re torva
nume celebre prezente în expozi

, precum cel al lui Corneliu Baba, Octav
Bancila, Nicolae

n acest sens.
e prezen a în expozi ie unor

capodopere ale artei române ti disponibile în colec ii
particulare sau în colec ia Muzeului de Arte din Ia i,
etajul inferior al Galeriei Dana
amprent i ale artei plastice
române ti care, ii lor creatoare,

sat decisiv amprenta asupra
înva i. Sunt a adadar
reprezenta i arti
calitate de decani, precum Ion Irimescu sau Adrian
Podoleanu, sau de rectori, precum  Otto Briese sau
Nicolae Tonitza. De asemenea, sunt prezen i în
expozi ie acei mae tri care au contribuit prin
activitat

i dezvoltarea pinacotecii i ulterior a
Muzeului de Arta de la Iasi precum Costache Agafi ei
sau Corneliu Baba.
genurile artistice tradi ionale, precum portretul

Printre
piesele de referin expuse un
nud desenat de Nicolae Tonitza, portrete ale
mae trilor genului reprezentate aici de ”Portretul de
Calugar” i ”Portretul lui A.D. Atanasiu” de Corneliu
Baba ” semnat de
Constantin Agafi ei sau impresionantul tablou
”Portretul lui Gheorghe Panaiteanu Bardesare”
apar . Nici selec ia unor
peisagi ti n acest gen

i colori
Alupi, prezent cu

intitulat simplu ”Peisaj
bucovinean” pentru spectatorul

.
trecutul la p

mostre ale ii creatoare a
actualilor profesori de arte plastice din Universitatea
de Arte din Ia i, care, chiar

ele
moderniste ale ilu trilor predecesori. Compozi iile
cromatice

iile
neo-suprarealiste ale lui Tudor Patra cu i

grafica cu puternic accent decorativ a lui Drago
Patrascu (unul dintre maestrii locali de zi ai
acestui gen artistic) sau tapiseriile Mirunei Ha

ia ai actualilor dascali de arte
plastice din Universitatea ie iile de
compozi ie vizua i pentru jocul cu volume
i culori ie a esteticii formaliste.

Excep iei tinere
(precum cele semnate de Mihai Vere tiuc sau Ramona
Biciu ), racor

dind
influen e post-minimale i neo-pop (precum cea a lui
Sylvie Fleury în cazul Ramonei Biciu ).
Am putea concluziona faptul retrospectiva

de Galeria Dana din Ia i pune în eviden
cele d ii active
simultan ii perene a capodoperelor
(sau a ”mae trilor”) autohtoni, exercite

o influen asupra istoriei prezente
a artei române ti, i cel rii directe

,
im . Dar în acela i timp,

dialogul dintre prezent i trecut ini
expozi ie re ile
inerente constituirii identitare

, îndeosebi cel

ii.

ţă ale unei
ţ ţ ţă, structurată pe doua etaje,

artistică de orientare
plasticistă şi academică de
pictură, sculptură şi grafică ai Universităţ

ş ş
, după cum bine se

cunoaş ş încerca să se
racordeze

ţie directă de stiluri ş
st context au apărut la Iaş

o valoare proprie
incontestabilă şi subiectele din realitatea
locală specifică vremii, ,
prin valoarea tehnică ţ

vistă a câ
ţia jubiliară de la

Galeria Dana
Tonitza sau Ion Irimescu sunt

lămuritoare, cred, î
Însă, dincolo d ţ ţ

ş ţ
ţ ş

poartă mai cu seamă
a acelor personalităţ

ş în decursul activităţ şi-
au lă totodată

ţământului artistic din Iaş ş
ţ şti care au marcat această şcoală în

ţ
ţ ş

ea lor de administrare culturală la stabilirea,
conservarea ş ş

ţ
După cum lesne se poate intui,

ţ şi
peisajul în pictură (de factură mai mult sau mai puţin
cezaniană) sunt predominante in acest periplu.

ţă la acest etaj se remarcă

ş
ş

, ”Autoportretul cu căciulă
ţ

ţinând lui Octav Bancilă ţ
ş autohtoni de certă valoare î

pictural nu este sărăcăcioasă, fiind expuş şti de
renume precum Călin ”Casa
Pădurarului”, sau Adrian Podoleanu, al cărui peisaj in
monocromie ternă

confirmă de acum
sensibilitatea picturală a maestrului de atunci

Încercând să racordeze rezent, etajul
superior etalează activităţ

ş şi la o privire superficială,
se dovedesc a fi în perfectă consonanţă cu tendinţ

ş ţ
de natură abstractă ale Zamfirei Bârzu,

sculptura metafizică cu tema mitografică si
antropocentrică a lui Sorin Purcaru, exerciţ , să
spunem, ş ş

ş
astă

şegan
confirmă predilecţ

şeană pentru exerciţ
ţ lă, precum ş

ş în cea mai bună tradiţ
ţie fac în special lucrările generaţ

ş
şcă date la o dimensiune occidentală de

dată recentă ( contemporană), vă
ţ ş

şcă
că jubiliară

găzduită ş ţă
ouă sensuri ale contemporaneităţ

– cel al actualităţ
ş ce continuă să

însă ţă doar onorifică
ş ş al racordă la

actualitatea recentă ce a modernităţii capitaliste
globale în care tră ş

ş ţiat de această
ţ trospectivă pune în evidenţă şi dificultăţ

a învăţământului
artistic românesc de astăzi de sorginte
academică, ce pare a replica astăzi o criză axiologică
specifică modernităţ

stricto sensu

hic et nunc

întors din Germania într-o ţară fără o tradiţ
culturală, face

revine în patrie şi lucrează
într-o întreprindere socialistă;

Dan
Grigorescu, nu sunt cunoscuţi după măsura valori

acordat
de o universitate din ţară (din 2000  domnul Andrei
Pleş tor Honoris Causa al Universităţ

ctor
Honoris Causa al Universităţ

drei Pleşu tuturor acelor
personalităţi din cultura română care, dintr-un motiv
sau altul, nu au reuşit să îl obţină: „Eu vreau sa va cer
permisiunea sa dedic acest titlu

l multor oameni. Există o
tradiţie, din păcate mânească a risipei de sine, a
eşecului, a ratării”.

Soarta culturii româneşti de
păt l-a măcinat şi pe

ra o ţară in care tot timpul trebuie sa
porneş ocrităţi ce doresc să se
impună marginalizează şi elimină personalităţi cu
adevărat importante. „Vreun mititel […] lustruindu-se
pe sine” va călca peste vieţi, peste cariere, peste
conştiinţe. Actualitatea acestui fenomen este
indiscutabilă, mai ales că piedicile şi dificultăţile devin
politică de stat. Sistemul de învăţământ universitar îşi
transformă treptat cercetătorii şi profesorii în simpli
funcţionari, angajaţi cărora li se umple timpul
permanent cu activităţi de serie, lipsite de orice
valenţă creativă, îngropate în mulţimea hârtiilor şi
formularelor.

Aceeaşi i că se degradează, că
aceasta nu mai este un proiect personal, nu mai este o
împlinire spirituală, ci o muncă cuantificată, evaluată
în funcţie de eficienţă ş se regăseşte şi în

l-a susţinut
înaintea conferinţei lui Andrei Pleşu

despre
Întoarcerea spre sine, introspecţia pe care discursul
autorului o provoacă, introspecţie ce
dezvăluie risipirile, dar şi posibilităţile latente ale
fiecăruia, confirmă părerea directorului BCU după
care Andrei Pleş dintr-o categorie rară,
aceea a scriitorilor care schimbă vieţi”   ş unul
din motivele pentru care ne alăturăm
Universităţii de Arte, mărturisind simpatia şi
preţuirea pentr ersonalitatea lui Andrei Pleşu.

de participarea extraordinară
Dan Haulică al

Universităţ ş şi a
gă

şor nostalgică ş ş ţie
retrospectivă cu tentă jubiliară privind ările

ş ţ
până în prezent ţii de

anvergură pentru contextul local ş
ale modernităţ

, sugerând totodată
ancorarea ş ţie plastică
pe care învaţământul artistic ieşean încearcă să o
statornicească, mizând

ţ şi preocupări.
ş nostalgic al acestei manifestări provine

după cum limpede se poate remarca, din faptul că
titlul expoziţiei evocă crearea unei ş

ş ş ş

ş
ş laudativ aceste personalităţ

în acea
perioadă valorică

evaluarea estetică a operei de artă şi
criteriul purităţ drept criterii de
judecată a operei de artă făceau posibilă acordarea
acestui titlu acelor creatori care stăpânesc tehnic
ireproşabil un anumit gen, oferind totodată ş
individual reprezentărilor plastice

. Dincolo de titulatura sa onorifică,
cest termen, astăzi desuet,

în cadrul unui învăţământ vocaţ
ţ

principiu de aglutinare
unitară în jurul figurii personalităţ

ie
manuale; Alexandru Dragomir, distins

elev al lui Heidegger, ,
necunoscut, profesorii
de la Facultatea de Arte, Ion Frunzetti,

i
lor. Acest prim titlu de Doctor Honoris Causa

,
u este Doc ii din

Freiburg-im-Breisgau, Germania, iar din 2001, Do
ii Humboldt din Berlin)

este dedicat de An

de Doctor Honoris
Causa tuturor românilor dinaintea mea, care s-au
risipit. Risipa este un destin a

ro ,

a lua mereu totul de la
ca Constantin Noica. Pentru el,
Romania e

ti de la început. Medi

dee, cercetarea

i de beneficii,
discursul pe
care prof. univ. dr. Denis Mieville de la Universitatea
Neuchâtel , în 27 octombrie, în Aula
Magna, chiar

.

u face parte „
, i devine
Rectorului

u p

Beneficiind la vernisaj a
domnului , dr.

ii de Arte din Ia i, Galeria Dana din Ia
zduit în lunile octombrie-noiembrie, sub titulatura

u “mae trii de ieri i de azi”, o expozi
realiz

artistice ale academiei de arte din Ia i de la înfiin area
acesteia . Titlul acestei expozi

reaminte te
vremurile ”glorioase” ii artistice de
început de secol XX în România

artelor plastice ie ene într-o tradi

evident pe continuitatea între
genera ii

Izul u or ,

coli de arte
plastice la Ia i în perioada de sfâr it de secol XIX i
început de secol XX prin intermediul figurilor
individuale exemplare ce i-au pus amprenta asupra
acestei coli. Desemnând i
exemplare, conceptul de « maestru » avea

un sens clar în ierarhia a practicii
artistice în care

ii genurilor artistice

i ”stil”
în care cutare sau

cutare artist excela
a oferea modele pedagogice
”discipolilor” ional.
De asemenea, termenul de ”maestru” func iona ca un
reper axiologic cert, oferind noilor tendinte artistice
din sfera artei academice un

ii creatoare

L`Université moderne entre crainte et espoir,

Parabolele lui Iisus

Mimimei Moralia

honoris causa

Suntem un neam cu vocaţ Cu tristeţe
trebuie să recunoaştem adevărul cuvintelor fi

în cadrul manifestărilor academice dedicate împlinirii
a 150 de ani de la înfiinţarea primei şcoli de
învăţământ

dr. Andrei Pleş .
Scriitor, estetician ş
Institutului de studii avansate Colegiul Noua Europă
şi al revistei culturale „Dilema veche“ a fost aş

Centrale Universitare din Iaşi
Graniţ rofanul

existenţ
de studenţ Facultăţ ompoziţ ,

dirijaţ . Poartă sonoră
de început şi de sfârşit, cântecul şi-a împrăş

După o prezentare a activităţii şi a opere lui
Andrei Pleşu  făcută de

Alexandru Călinescu,
prima oară, după cum mărturisea, un

Nu a făcut însă într-o manieră
convenţională. După o paralelă cu felul în care a fost
primit Eugen Ionescu în Academia Franceză,

îş
lui Andrei Pleş , să nu sublinieze

meritele personalităţii lă acestuia:
„Oricât de solemn ar fi momentul, avalanşa de elogii
riscă să plictisească. Tatonând, reflectând asupra
soluţiei optime, am ajuns pe nesimţite la concluzia că e
mai bine să încep cu ceea ce vi se poate reproşa

dru Călinescu. Iar ceea ce i se poate
reproşa domnului Andrei Pleşu este nestatornicia:
„Sunteţi nestatornic, sunteţi în chip fundamental
nestatornic”. Încă din anii tinereţii, de la tentaţia
actoriei şi opţiunea pentru istoria artei sau filosofie,
până la ispita angajării publice sau diplomatice, totul
mărturiseşte despre această stăruire în nestatornicie:
„Aţi fost în nestatornicia dumneavoastră”

ie care însă nu se dovedeş o lipsă, ci o
calitate, deoarece împlineş deplină al
cărei farmec ne cucereşte pe toţi.

Spre sfârşitul festivităţ ectorul Universităţ

Andrei Pleş
fără cuvinte

goale, fără laude excesive, rostit în numele tuturor, s-
ar putea rezuma în două cuvinte: vă iubim. Simplu ş

mărturiseşte o stare  comună nu doar
celor prezenţ în aulă, ci unei întregi generaţ

lectuali pentru care Andrei Pleş
Răspunsul autorului

problematică gravă abordată dintr-o perspectivă
ludică, relaxată. anecdotică

ontextul în care ne aflăm, vocaţ

de astăzi sau în
situaţ itică din trecut, în lagăre ş

cauze personale, oameni
talentaţ au fost ostracizaţ nu au fost lăsaţi să se
afirme şi

ia risipirii.
losofului

român rostite acum câteva zile, pe 26 octombrie, când,

artistic modern românesc, Universitatea
de Arte „George Enescu” a decernat  titlul de Doctor
Honoris Causa profesorului univ. u

i istoric al artei, fondatorul

teptat în
Aula Bibliotecii .

a care a decupat evenimentul din p
ei cotidiene a fost imnul „Gaudeamus Igitur”,

cântat ii din Corul ii de C ie
i de lect. drd. George Dumitriu

tiat discret

sunetele printre spectatori.
i

, prof. univ. dr. Constantin
Paiu, prof. univ. dr. a rostit
pentru .

acest lucru

directorul Bibliotecii Centrale Universitare i permite,
ca „vechi prieten” al u

udate, ci „defectele”

”,
spune Alexan

,
nestatornic te

te o personalitate

ii, r ii de
Arte, prof. univ. dr. Viorel Munteanu, i-a înmânat
profesorului u diploma cu titlul de Doctor
Honoris Causa. Discursul rectorului,

i
curat, domnia sa

i ii de
inte u este un reper.

s-a
constituit, ca în cele mai multe dintre expunerile sale,
într-o

Forma de

omânul are, în c ia
risipirii.

Multe talente s-au
risipit, în contextul economic al crizei

ia pol i în închisori. Fie
din cauze exterioare, fie din

i i,
s-au trezit în anonimat. Titu Maiorescu,

Laudatio

statornic

Jurnalului de la Tescani

captatio
benevolentiae prin care auditoriul a fost cucerit într-
un prim moment

intirea unei vizite în regatul
Norvegiei, când cu
cea a majordomului. ce

ndu-le c

filosofului român, nestato
caz pare a fi

,
.

a fost mărturisirea uimirii că toga îi
este pe măsură şi am

figura regală a fost confundată
După binedispune în felul

acesta pe toată lumea, arătâ ă a fost „om, cum
sunt şi dânşii”, Andrei Pleşu a trecut la ideea
profundă pe care dorea să o transmită, şi anume că
r

Alexandru Călinescu vorbise despre
„nestatornicia” rnicie care
însă nu l-a împiedicat să se afirme. Acest
o excepţie în peisajul nostru cultural  pentru care
risipirea e o trăsătură definitorie

Un neam cu vocaţia risipirii
Codrina-Laura IONIŢĂ

Andrei PLEŞU
al Universităţii

Iaş
Doctor Honoris Causa

de Arte „George Enescu” din i

Mae trii de ieri i de aziş ş
Cristian NAE
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Un artist într-o epocă, o jumătate de veac
închinată prin muncă şi dăruire muzicii,
descoperirii şi lansării tinerelor talente. Nu mulţi în
acest oraş s-au dăruit cu toată fiinţa muzicii uşoare,
jazzului, romanţei, cum a făcut

opovici s-a născut la 8 august 1938 la
Sculeni-Bălţi, a absolvit Şcoala de Muzică din Iaşi,
clasa de pian a prof. Dragoş Tănăsescu şi Radu
Constantinescu, precum şi Conservatorul “George
Enescu” din Iaşi, secţia ped e-compoziţie-
dirijat, promoţia 1970.

A debutat la 16 ani ca pianist de muzică uşoară
şi jazz, pentru ca la 20 de ani să aibă deja primele
colaborări în postură de pianist, compozitor,
dirijor, cu Radio Bucureşti, Radio şi Televiziunea
Iaşi. chestrei de
estradă a Casei de Cultură a Tineretului şi
Studenţilor Iaşi. A jucat fotbal de performanţă, a
făcut parte din reprezentativa de juniori a României
în turneul FIFA pe postul de portar, talentat, serios
şi inspirat în intervenţ

nd primul Big-Band de jazz din Iaşi
alături de fraţii săi Virgil Popovici-saxofon şi Mihai
Popovici-baterie-percuţie. Turneele şi premiile
obţinute îi aduc recunoaşterea.

estrei de estradă a RTVR
îl solicită ca pianist. În această calitate participă la
Festivalul Internaţional “Cerbul de Aur” ediţiile
1972-1973 şi la numeroase ediţii ale Festivalului de
la Mamaia, la concerte şi turnee din ţară şi
străinătate. În aceeaşi rioadă obţine medalia de
bronz la Festivalul Internaţional de la PRERON-
Cehoslovacia, cu cvintetul de jazz format din:

V.Popovici-saxofon, tenor, clarinet, M. Popovici-
baterie, I. Iovan- trompetă, Hans Eran- chitară bas.
În Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a
scris peste 400 de lucrări de muzică uşoară, jazz,
romanţe, cîntece de petrecere, muzică de scenă,
cîntece pentru copii etc. Creaţia sa este prolifică şi
variată ca stil şi gen, exprimată prin cantabil

Melodia ce urmează îndeaproape textul,
dispune de diversitate ritmică, fiind beneficiara
unor armonii şi orchestraţii de mare rafinament.

1975 devine profesor de muzică uşoară şi
jazz la Şcoala Populară de Artă Iaşi, funcţie căreia i
s-a dedicat cu toată fiinţa sa p nă în ultima clipă. A
fost director al şcolii între 1990-1993, fiind martor al
zbaterilor sale pentru obţinerea unui spaţiu
adecvat al acestei şcoli, preocupat

muzicii uşoare româneşti.
Organizează Festivalul “Flori de tei”

ediţiilor, multe premii au revenit elevilor
Şcolii P Prezenţa sa a fost continuă
la festivalurile “Mu

nduse în inima manifestărilor de
acest gen, care desfăş şi, oraş pe care l-a
iubit şi pe care l-a cîntat în compoziţiile sale.

u prima dată la festivalul de jazz
de la Sibiu datorită lui şi căreia i-a compus cîteva
piese inspirate, Const. Florescu, Carmen
Rădulescu, Teodora Enache, Marcela Buruiană,
Iolanda Grecu, Brînduşa Acsante, Zâna Roman,
Alina Mavrodiu, Aurel Neamţu, Mihaela

-o maestrul Titel
Popovici.

Titel P

agogi

În 1970-1975 a fost dirijor al or

ii. Muzica a trecut pe primul
plan, organizî

Sile Dinicu,
inegalabilul dirijor al Orch

pe

1980 devine membru definitiv al

itate.

Din

î

în mod
permanent de organizarea unui festival, concurs de
interpretare a

la care, de-a
lungul

opulare de Arte.

, aflî
se urau la Ia

A lansat pe firmamentul succesului zeci de voci
importante, între care am aminti de Anca Parghel,
care a ajuns pentr

Gârlea,

zicii româneşti”, Festi-jazz, Fête
de la Musique

Irina Scafaru, Adrian Dospinescu, Diana Spînu,
Oana Puşcaşu, Nicoleta Opait, Marcel Verdeş şi
talentatul junior St. Atîrgoviţoaiei şi mulţi, mulţi
alţi tineri talentaţi.

Nume de vază ale muzicii uşoare româneşti i-au
cîntat compoziţiile, cum ar fi Gigi Marga,
Margareta Pâslaru, Aurelian Andreescu, Aure
Urziceanu, Pompilia Stoian, Anda Călugăreanu,
Mirela Voiculescu- Fugaru, Angela Ciochină,
Jeanina Matei, Gina Pătraşcu, Doina Spătaru,
Cornel Constantiniu, Gabriel Dorobanţu, Adrian
Romanescu, George Enache, Doina Moroşanu,
Nina Cuciuc ş.a.

Titel Popovici a reuşit performanţa de a
propune publicului o orchestră de estradă
“Univers”, alcătuită din 35 de instrumentişti,
majoritatea studenţi la Universitatea de Arte “G.
Enescu” Iaşi, organiz nd două ediţii a festivalului
Blues pentru Iaşi. Între soliştii instrumentişti am
întîlnit nume bine cunoscute, cum ar fi: Virgil
Popovici-saxofon, clarinet, Ion Leonte-Trompetă,
Liviu Măr trombon, Florin Simion-
vibrafon. Cu această ocazie, Radio Iaşi, prin
redactorul şef. Dr. Nicolae Tomescu, i-a conferit
maestrului Titel Popovici o Diplomă de Excelenţă.

Un domeniu în care s-a ilustrat strălucit a fost
romanţa, cucerind 3 premii I la Festivalul
“Crizantema de aur” de la Târgovişte, un premiu II
şi 3 premii III. Mereu alături de copii şi tineret,
cucereşte trofeul Festivalului Internaţional “Ti
amo” de la Oneşti cu piesa “Hai la dans”, cîntată de
Oana Puşcaşcu.

Colaborează cu succes cu Filarmonica Moldova,
Opera Română, Teatrul Naţional, Teatrul
Luceafărul, în spectacole de divertisment muzical
(în colaborare atunci cu personalităţi luminate cum
au fost I. Baciu, D. Tăbăcaru, T. Vâlcu ş.a.), ca şi
muzica de scenă la piesele lui Caragiale – “O noapte
furtunoasă”, “D'ale carnavalului”,

Momentul Titel Popovici rămîne înscris în
majuscule în istoria muzicii uşoare româneşti,
alături de el i-a stat Şcoala Populară de Arte Iaşi,

t, sporindu-i aportul la
viaţa muzicală a oraşului, judeţului şi ţării prin lista
impresionantă a absolvenţilor clasei sale, care au
devenit nume consacrate în peisajul muzicii uşoare,
a jazzului şi romanţei.

Se poate vorbi de o şcoală ieşeană a muzicii ş
jazzului, pregătirea şi lansarea atîtor nume,
compoziţiei de excepţie s-au dezvoltat din nucleul
coordonat de maestrul Titel Popovici, profesor al
Şcolii Populare de Arte Iaşi.

Rămîne ca noi, cei care l-am cunoscut, să-i
cinstim memoria, să-i continuă eforturile pe care
le-a făcut în timpul vieţii, că această luptă pentru
impunerea adevăratelor valori se va construi în
numele binelui, adevărului şi frumosului.

Titel a plecat într-o călătorie. Sunt sigur că el a
plecat înaintea noastră fredonînd un “blues pentru
Iaşi” Cetelor Îngereşti ce i-au călăuzit paşii pe
pămînt, astăzi inspirat doar de muzica celestă ce-l
va însoţi în eternitate.

Voi încheia cu două strofe din ultima romanţă
pe care am scris-o împreună:

“ Mai păstrez în amintire
Două versuri de
Sunt doi paşi pîn-la iubire
Şi un pas pînă la moarte.
Răsucit din două fire

Şi un pas pînă la moarte
Parcă ar însemna unire

Sunt doi paşi pîn la iubire
Şi un pas pînă

Nimănui pîn la iubire
Nimănui pînă la moarte.

î le

culescu-

Anton Pann-
“Povestea vorbei”.

pe
care a slujit-o cu devotamen

i a

m

departe

Cîntul vine dintr-o carte
Cum s-ajungi pîn la iubire

Între noi, dar ne desparte

la moarte
Îi mai port în amintire
Sensu-absurd ce nu se-mparte

”

Drum bun, prietene drag!

Decembrie 120 0

condurul cenu reseişă

Există o fotografie a lui
Nichita Stănescu
cunoscută dealtfel, care ni-l
prezintă aşa cum a fost şi
este acest poet unic în
literatura cuvintelor
române

ita Stănescu cu braţele
desfăşurate ca nişte aripi
peste împărăţia sa, peste
împărăţia cuvintelor

şi chiar este
îngerul cuvintelor româneşti care i-au fost

penele lui de zbor.

zie permanentă şi mai ales perenă.
Nichita Stănescu era chiar trup de poezie şi tot ce rostea căpăta formă

de poem.
Cei care i-au fost în preajmă, şi buni şi răi, şi cinstiţi dar şi mulţi

farisei, şi care t până la fanatism dar şi care l-au urât până la
denigrare, au putut să bea apă din izvorul acesta nesecat

zie care a fost şi este Poetul Nichita Stănescu
Pe Nichita Stănescu întâi l-am citit apoi l-am văzut şi ab

pe  Nichita,
cum sunt convins că de fapt foarte puţini l-au cunoscut cu adevărat şi
mă tem că şi mai puţini l-au iubit cu adevărat. De existenţa mulţi s-
au lipit, aşa cum şte de o scrisoare, având impresia că
de el depinde acea călătorie  a sc isorii, dar uitând esenţialul: că

nu ar putea citi conţinutul acelui transport niciodată.
chita Stănescu era pentru ei

bare, cât mai sigură şi mai comodă prin lumea literară în care, ar fi
pătruns foarte greu altfel  sau poate că unii ar fi rămas, pe veci, la poarta
literaturii

Era  spre sfârşitul anilor 70,  când am avut şansa să fiu în preajma lui
Nichita Stănescu.

Au fost două împrejurări.
Prima a fost la lansarea cărţii editată de editura

ieşeană ”. Lume multă, potop de lume în
librăria flacat de oficialităţi alături de
prietenul său  prozatorul Nicolae Breban, împărăţea întreaga
adunare.Părea că este cât toţi cei prezenţi la un loc.

La un moment dat, emoţionat de

Fără a sta prea mult pe gânduri Nichita a dat un răspuns zdrobitor:

Deodată s-a făcut o linişte mormântală în întreaga sală. Publicul
părea asemenea unui luptător care primise o lovitură fatală. Dialogul cu
cei prezenţi ui Nichita
Stănescu, a rămas ca un bun avertisment.

ta Stănescu am avut-o în 1978, în octombrie,
la

iitori din toată ţara, mai ales poeţi, poposiseră aici din diverse
motive, dar c el mai mult îndemnaţi de versul arghezian;

Şi întradevăr au fost câteva zile de toamnă şi
frumoase şi interesanre, dar mai ales memorabile.

Lume multă şi extrem de interesată de ceea ce se spunea la acele
întâlniri.

Istoria  se cunoaşte din toate cele spuse, scrise şi mai ales
e ocazii literare şi

Sigur că Nichita Stănescu nu putea să lipsească

, Secretarul Asoaciaţiei
Scriitorilor din Moldova şi unul dintre artizanii realizării acestui
Colocviu Naţional de Poezie la Iaşi, ca împreună cu câţiva critici literari
şi poeţi să mergem la întâlnirea cu  cititorii, într-o comună ieşeană.
Gazdele, extrem de primitoare, la plecare ne-au oferit, printre altele,
nişte buchete uriaşe de dumitriţe. Era desigur, anotimpul dumitriţelor,

Ca nişte învingători, cu braţele încărcate de flori, am coborât din
maşină în faţa hotelului „Unirea” din Iaşi, unde erau găzduiţi oaspeţii

M-a rugat să-i ofer florile, ca la rândul lui să le ofere şi el
Nu ştiam cui doreşte să le ofere dar eu i le-am oferit imediat

că le solicitase chiar de la mine. M-a rugat să îl
însoţesc în restaurant. La o masă se aflau doi poeţi la
care eu ţineam enorm şi

Spre acea masă s-a îndreptat Nicihta Stănescu. La
când mai erau câţiva metri până la masa celor doi, a îngenunchiat. A m
făcut acelaşi gest, aproape din automatism, şi eu. Cu braţele cărcate de
f celor doi poeţi.
Ajuns acolo, Nichita Stănescu  a oferit florile celor doi. Lui Şt. Aug.
Doinaş i-a sărutat mâna, iar pe Mihai Ursachi

a îngenunchiat şi el alături de noi, l-a
sărutat pe frunte. Aşa înţelegea să se împace cu

nţelegeri.
Ne-am aşezat la masă şi totul a intrat  într-o mult dorită

La această scenă de împăcare au asistat mulţi dintre cei care
participau la acel

Am fost, şi m-am bucurat, în preajma lui Nichita Stănescu.
Am fost alături de şi am sorbit din acel

nesecat izvor de poezie.
Am asistat, în acea seară, la modul poetic de a te împăca, elegant şi

demn, cu cineva de care poate, cu voie sau fără voie, te-ai  despărţit.
A fost o lecţie de moralitate şi de civism intelectual pe care numai

Nichita Stănescu ştia să o predea aşa ca nimeni altul.
Era lecţia

,  foarte

, cum este el. Un
Nich

limbii
române. Pare, ,

De  departe EL era izvorul cel puternic din muntele limbii române,
izvorul de poe

l-au iubi
, din izvorul de

poe .
ia, poate prea

târziu, l-am cunuscut. Dar l-am iubit. Nu l-am
,

se lipe un timbru
r doar cu

el
Ni doar scrisoarea care le facilita o

plim ,
,

sau în interiorul acelei scrisori netimbrate.

sale monumentale,

Nichita, le locale,
,

S-au rostit cuvinte frumoase, cuvinte deosebite demne de un mare
poet.

toate cele spuse acolo Nicolae
Breban l-a întrebat pe :

.

s-a reluat destul de greu, dar spusa aceea a l

A doua întâlnire cu Nichi
.

Scr

.

” în
divers , mai ales, extraliterare.

de la acest

Am fost planificat de Mircea Radu Iacoban

.
Pe trepte se afla El .

cuieva.
, cu o

mare bucurie  pentru
, undeva  lateral,

.
un moment dar,

în
ori, amândoi în genunchi, ne-am îndreptat spre masa

,
care respectuos s-a ridicat, ,

deja în picioare, care la rându-i,
cei cu care ar fi avut

mici neî
, ,

normalitate.

Îngerul cu artipi de cuvinte.,

„cunoscut”

LUI

„Junimea
„Junimea”.

Poet  Ce ar spune Eminescu  Nichita,
se spun despre tine?

Ne-ar lua limba înapoi

nal de P

„bârfite

Poezie.

, Poetul

Mihai Ursachi

EL

Colocviu.

Îngerului cu aripi de cuvinte numit:

”,

Ni

„Noduri şi semne

dacă ar asculta
toate aceste cuvinte care

Colocviul Naţio oezie de la Iaşi

niciodată toamna
nu fu mai frumoasă

Colocviu
Naţional de

: Şt. Aug. Doinaş

Îngerul cu aripi de cuvinte

.chita Stănescu

Emilian MARCU

Înger cu aripi de cuvinte
in memoriam

Titel Popovici
Traian MOCANU
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Tărâmuri

Plecase după "steaua-sus-răsare"

da semn. Avea prescura şi poemul

şi trei rizomi de nap. De-a pururi chemu-l
îl caută troiţa călătoare
cu Maica din icoana văzătoare
pe bolta surdă depănându-l ghemul

acelui drum fără de capăt. Unde?
l-au dus ostatec litere deşarte
(căzute cuie din cuvântul moarte)

Tăcerea umbrei magilor ascunde
o floare-a paştei. Sângerând osânde
tămâia albă morţilor împarte

doar peste deal (în vis) ierusalemul

(dictat de voci de sus) un pumn de sare

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

accente

Daniel CORBU
Acum un secol şi jumătate, pe la 1848,

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

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

În ce mă priveşte, refuz să cred că în România
„omul ontologic” a fost asasinat de „omul tehnologic”,
adică de omul golit de energiile misterioase şi de
dimensiunea transcendentului care intră în chiar
definiţia sa. Pentru că, prin condiţia sa, omul e legat de
căutare şi de căutarea căutării. Iar căutarea înseamnă
inconfort şi nu aplatizare, cum doreşte
multiculturalismul. De asemenea, refuz să cred că
maşina noastră de produs idealuri zace stricată, pradă
ruginii şi că oboseala românească e profundă, ci doar o
astenie trecătoare.

Problema care a suscitat discuţii întreg secolul
trecut, dar şi mai acut în aceşti primi ani ai secolului
douăzeci şi unu, este traducerea în limbi de circulaţie a
operelor noastre literare care să impună literatura
română şi specificul românesc în lume. Întrebarea „ce-i
de făcut?” stă de un secol pe buzele tuturor. Mari
proiecte de traduceri ale clasicilor români se făceau în
perioada interbelică, se fac şi astăzi. Fără efect însă. Se
traduce pe apucate, se publică la edituri mai mult sau
mai puţin obscure. Management prost, ecou pe
măsură! Toţi ne plângem, la conferinţe sau în discuţii
de cafenea că Eminescu e necunoscut, dând vina pe
generaţiile de dinainte, toţi avansăm ideea comună că
dacă filozofia lui Blaga ar fi fost tradusă la timp în
Europa ar fi provocat curent filozofic. Vorbe! Zilele
trecute dădeam peste un fragment, o mărturisire a lui
Bernard Shaw în ipostază de cititor al lui Eminescu, de
acum vreo şaptezeci de ani: „Am citit

şi toate celelalte. Dacă aş fi unul dintre editorii
aceştia tineri, cu tipografie proprie, care descoperă cărţi
vechi, imposibile, şi fac din ele ediţii pentru bibliofili,
m-aş repezi de îndată la această carte uluitoare.”
„Uluitoarea” carte era o părticică din poezia marelui
poet român, pe care traducătorii în engleză şi alţi câţiva
cercetători îl aşezau alături de Lenau, Leopardi sau

mai bine de

, Ion Ghica

Prin urmare, omul idealurilor proprii e înlocuit cu
omul paradigmei economi

,Î
Strigoii

mpărat şi proletar

Maşina de inventat idealuri

dezorientării, lăsaţi la voia întâmplării, am trecut prin
acest an de groază ai nimănui, abandonaţi, părăsiţi de
minima speranţă

a mal cu noi cu tot.
Ne vom bucura pentru că am scăpat, dar şi pentru că
vom intra în Anul Nou, 2011. Singura noastră spaimă va
fi îngrămădită în strigătul smuls din îngenuncherea rugii
noastre decisive: „Ferească Dumnezeu de mai rău!”

Ascultă-ne şi ia-ne în pază să avem măcar
de a ne ura unul altuia, cu sinceră bucurie,

ca un semn că aceşti „mulţi ani” vor fi ani
buni şi nu tristeţi pe care le-am trăit în anul pe care îl
vom sfârşi, sperăm noi  în pace, linişte şi iertare!

că va fi cândva şi bine

ţi ani!,

.
Peste câteva zile, 2010 va ajunge l

, Doamne, ,
fericirea

,

La
mul

Nu sunt şovin. Nu sunt antisemit (culmea ar fi să
fiu!). Nu am nimic de împărţit cu nimeni (nici glorie, nici
bani), nu pizmuiesc pământul altora, ţara altora. Încerc
să-mi descopăr limitele, marginile, hotarele, astfel încât
să nu trec în mod fraudulos în teritorii străine. Marea
mea grijă este să fiu al meu şi al celor care mă primesc cu
braţele deschise, în egală măsură, ca un semn al
prieteniei necondiţionate. Am refuzat să intru în politică,
pentru că spectacolul grotesc al acestei scene nu poate
decât să te înspăimânte, fără a te intimida. Îţi produce
repulsie, fără a te îngreţoşa. Am preferat comentariul
până la un punct, evitând să mă las antrenat în a da
replici pe măsura reacţiilor clasei politice din care am
decupat câteva personaje reprezentative, nefaste (în
viziunea mea) pentru ţară. Timp de 12 luni m-am războit
cu acestea, neavând nici o predispoziţie în a-i învinge.
Doar gestul de „a-i scoate în faţa clasei şi a-i face de râs”
am considerat că este suficient  sub forma unei
„învăţături de minte”. Se pare că m-am înşelat. Nu a fost
suficient. Nimeni din cei dezbrăcaţi „la cucul sau la
păsărica goală” nu s-a sinchisit de hohotele de râs ale
clasei, ale poporului pe care ei l-au pus ca emblemă pe
drapelul lor de luptă.

Asemenea mie au procedat şi alţi confraţi, dar
rezultatele au fost similare. Nimic nou în România,
nimic nou în reacţia . Mai mult,
pentru că oricum se simţeau datori cu un răspuns, fie el
şi evaziv, au inventat o nouă responsabilitate, găsind
„ţapul ispăşitor”, „acarul Păun” pentru toate relele pe
care ei le-au produs ţării şi poporului român,
învinovăţind mass media. „Presa este de vină!” - a
devenit cel mai rapid decont al atacurilor barbare pe care
g ţii l-au proferat asupra cetăţeanului de rând.
Astfel, au apărut „mogulii din presă”, cei care au atins
apogeul , alături de
posibilele atacuri teroriste!

Nu de puţine ori am constatat, în cei 21 de ani de
„linie întâi” în presa cotidiană, că ne merităm soarta. Ne
merităm conducătorii pe care singuri nu numai că i-am
ales o dată (să spunem din necunoştinţă de cauză), dar
pe care i-am ales şi a doua oară! Ca o autoflagelare, ca un
masochism dus la limita suportabilităţii.

Parcă ne place să suferim. Să ne auzim văitându-ne.
Să . Chinul a devenit
un mod firesc de exprimare a condiţiei noastre umane.
Supravieţuirea a redevenit proba de foc a existenţei.
Rezistă cel care ştie să se descurce singur. Nu se mai
pune accentul pe valoare, sistemul axiologic începe să fie
din nou depăşit, lăsat în urmă, de „interesul poartă
fesul”. Această atitudine oferă oportunismului şansa

o clasă politică mediocră,
lipsită de valoare, a ajuns să „facă jocurile” în România.

prizonierii propriei noastre indiferenţe,
neglijenţe, superficialităţi. Nu ne-am luat în seamă rolul
major de alegător, aruncând ţara în mâinile propriilor
noştri călăi. Acum, cu capul pus pe butuc, încercăm să
sperăm ca lovitura să fie năprasnică, să nu ne fie dată
suferinţa „de după secure”.  Totul să se termine într-o
străfulgerare de lamă bine ascuţită, bine ţintită! Aceasta
mai este ceea ce ne-a mai rămas din speranţa românului
în zile mai bune. Obsedantul „Să trăiţi bine” a fost
schimbat cu macabrul „Să muriţi bine, dintr-o lovitură!”

În contradicţie cu acest stil, cu această atitudine,
suntem un popor sensibil, emotiv, cu mult bun simţ,
suntem un popor creator. Avem o cultură tânără,
viguroasă, plină de talente autentice, profunde,
puternice, capabile să influenţeze decisiv cultur

rebuie să trăim „la umbra marilor stejari”,
fiecare timp prezent îşi desăvârşeşte suma de valori
reprezentative, repere decisive ale evoluţiei generaţiilor
actuale. Puternica forţă spirituală a poporului român
intră, astfel, în coliziune directă, cu atitudinea de
paranghelie a clasei politice, rămasă undeva la periferia
societăţii, în acele mahalale ale începutului de secol XX.

Se pot imagina drumuri paralele, imposibil de
intersectat, lumi străine, de neatins, între realitatea pe
care politicienii o creează în România şi realitatea pe care
spiritualitatea română o dă spre bucuria sufletului.
Aceasta nu poate fi decât o aparenţă, căci, în viaţa de zi
cu zi  nu există şansa unei asemenea separaţii. Suntem
sortiţi să fim victimele regimurilor politice, dar să şi
măreţia faptelor noastre spirituale.

Îmi trec astfel de bazaconii prin cap acum, în ultima
lună a anului 2010, un an care ne-a sfâşiat mai ceva decât
ar fi putut să o facă cea mai fioroasă sălbăticiune.

A fost un an dureros. Un an sălbatic. A fost un an în
care durerea şi-a pus în gând să ne soarbă din ochi.
Inimile noastre au sângerat mai mult decât au făcut-o
vreodată. Înaintea ochilor noştri nu am avut nici măcar o
zi orizontul liber. Înceţoşat, plin de pâcla deasă a

,

,

uvernan

ne „împrietenim” cu neajunsurile

de
a ajunge pe drumul cel mai scurt la decizie. Astfel, se
poate explica modul în care

Am devenit

ile lumii.
Nu mai t

,
fim

clasei politice conducătoare

vulnerabilităţii siguranţei naţionale

braţe încrucişate 12
Ferească Dumnezeu de mai rău!

Adi CRISTI

Goethe, cu care îi găseau afinităţi filozofice, tematice şi
estetice. Deh, e micul blestem al poporului român să
piardă mereu trenul!

Însă aceste scurte consideraţii ale noastre au, mai
ales în vedere părerea cultului pentru marile noastre
valori după trecerea lor la poporul stelelor. Acest fapt,
revoltător pentru oricine simte valoarea acoperită de
uitare (e cazul mai multor artişti români), nu poate să
nu te poarte spre meditaţia sceptică asupra acestor
timpuri postmoderne grefate de ignoranţă şi neînţelese
egolatrii. Acum, valoarea clară, solidă, cu mesaj pentru
caractere puternice, nu mai interesează.
Giumbuşlucurile, exhibiţiile unor superficiali oferitori
de senzaţii tari primează. Astfel, într-o societate în care
e mai importantă eticheta şi reclama agresivă decât
conţinutul, Madona sau Michael Jackson întrec în
popularitate (a se vedea sondajele de opinie!) pe
Shakespeare Asta
dacă ne referim doar la personalităţile literar

, Goethe, Eminescu sau Dostoievski.
e.

Întors de la studii de la Paris, tânărul bonjourist
Vasile Alecsandri declara prietenilor literaţi din
capitala ieşeană că vrea să ajungă poet naţional şi
popular. Şi, într-adevăr  Doinele şi lăcrămioarele

le de
poezie populară l-au impus pe Vasile Alecsandri în
conştiinţa naţională românească drept cel mai bun
poet şi cel mai de succes dramaturg. El a fost primul
nostru scriitor european din 1878
n-a fost întâmplător! Dar apariţia poetului Mihai
Eminescu a răsturnat total ierarhiile. În anii următori
trecerii în eternitate a lui Eminescu, de
contemporani pe baza manuscriselor din cele două lăzi
predate Academiei Române prin 1902, el a devenit
poetul naţional şi, mai accentuat în perioada
interbelică, modelul în absolut al oricărui poet român.

În perioada interbelică ierarhizările literare
consumau multă pasiune. Aşa s-a făcut că prin anii '30,
după publicarea , bătălia pentru
locul doi, cum ne place să spunem, a fost câştigată de
Arghezi. Pe urmă de Blaga, de Ion Barbu, Bacovia, de
Topârceanu, care au devenit poeţi naţionali şi populari
şi care adăugau experienţe lirice originale moderne

Curând, schimbându-se gusturile, ce-i drept nu
esenţial, nu în ceea ce are poezia mai adevărat, au
apărut: Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Adrian Păunescu

Dan
Laurenţiu Cezar Ivănescu

gă cele unor prozatori precum
Sadoveanu, Camil Petrescu, Marin Preda, nu mai sunt
gestionate firesc în posteritate, o posteritate care se-
ntâmplă acum. Nicolae Labiş, Sadoveanu, ca să dăm
doar două exemple, au fost scoşi din manualele şcolare,
Preda se predă alternativ. Umilit, urgisit, controlat de
sărăcie în aceste timpuri, scriitorul îşi pune toată
speranţa într-o posteritate dreaptă şi obiectivă, care să
pună în lumină lucrarea sa întru frumos şi bine. Dar
totul rămâne vânare de vânt, iluzie, o iluzie care,
lovindu-se de zidul gros şi rece al indiferenţei celor
care ar trebui să gestioneze posteritatea unei opere, se
sfărâmă uşor, ca frunzele de tutun.

, ,
celebrele Pasteluri, poemele sociale, culegeri

. Premiul Ginta latina

apreciat

Cuvintelor potrivite

.

, Gellu Naum, ,
, Ioan Alexandru, Marin Sorescu,

Ioanid Romanescu, Grigore Vieru, Mihai Ursachi,
, Adi Cusin, etc. Marile lor

opere, la care se adau ale
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În eventualitatea (prea
puţin probabilă, totuşi) în
care oar o
secţiune a creaţiei,
poate avea înşelătoarea
impresie că este
o natură fundamental
dialogică, deschisă spre
relevarea esenţei interioare
prin intermediul unui spirit
afin sau al unei exteriorităţi
empatice:

European, Iaşi, 1992

Edit. Institutul European, Iaşi, 2000),
şi de a

alter autentic, care să îi faciliteze verbalizarea
trăirilor celor mai intime, de natură religioasă, cât şi a
concepţiilor sau atitudinilor specifice fiinţei culturale

se rotunjeşte însă prin
intermediul celorlalte cărţi,

spovedanie, cea mai înaltă
formă de dicţiune directă a maladiilor fiinţei. Sursele
reale şi finalităţile dorite ale

(Edit. Institutul European, Iaşi,
1998): „de la Napoleon, Stavroghin şi Mâşkin/ în lume,
nimeni nu s-a născut/ noi, infirmi, avem cartea în
braţe/ şi murdărim paginile/ cu lacrimile noastre//
hai, cântă-mi cântecul acela vechi/ să uit slăbiciunea
mea,/ să uit gropile în care/ am intrat cu smerenie/ ca-
n sfinte mănăstiri!// cântă-mi cântecul acela vechi/ să
uit fărădelegile mele,/ să uit odată pentru totdeauna/
că nu m-am născut!” (

lul ei, poezia lui Dorin Popa este totuşi
o confesiune a infirmităţii existenţiale

(Edit. Junimea, Iaşi, 1990),
(Edit. Institutul European, Iaşi, 1992),

(Edit. DAB, Iaşi, 1994),
(Edit. Helicon, Timişoara,

(Edit. Apollonia, Iaşi, 1997),
(Edit. Polirom, Iaşi, scot la lumină o

apăsătoare dispoziţie melancolică, preocupată de
corporalizarea unei precarităţi identitare pe care o
percepe, deopotrivă, drept principiu ontologic
fundamental şi

un text în care se descrie obişnuita
„plimbare printre ruinele sufletului meu” se şi numeşte

Ca în
această mărturisire directă, lapidară, a impasului
lăuntric, poetul preferă peste tot dicţiunea
nerelativizată a suferinţei procesului de
chestionare identitară. Proces în cursul căruia intervin
şi invariantele bine ştiute: spectrul ratării, anxietatea,
oboseala reiterării aceloraşi atitudini, incertitudinea
soluţionării crizei. Scriitorul le dă însă glas nemijlocit,
fără să le învăluie în aburii metaforismului desuet, fără
să înceţoşeze peisajul oricum aspru al

orităţi – o interioritate ce îşi deconspiră de la
început slăbiciunile: „uneori, după lungi hăituieli,/
sunt prins, deconspirat, umilit/ nimic nu mă salvează/
nimic nu mai vrea/ să-mi stea aproape/  - peste tot mă
întâmpină/ ziduri inclemente/ peste

,
poezia lui Dorin Popa dă încă de la

început senzaţia unei indisolubile scindări, pe care o
captează în forme impetuoase. Din moment ce se
construieşte, mereu, ca o formă de recunoaştere a
alterităţii interioare, directeţea uzuală a confesiunii nu
înseamnă şi refuz al spectacularului. Căci,

aproape de limita suportabilităţii şi
armonia perfect clară a izbăvirii

, se desfăşoară teatrul unor
desfăşurări de forţe teribile, de bună seamă, în
încleştarea lor intrinsecă.

La suprafaţa poemelor, tresaltă crispări şi anxietăţi
bulversante, ce dau seamă de adevărata adâncime a
unei individualităţi poetice vulnerate nu atât de

îi parcurge d
cititorul

Dorin Popa

în

(Edit. Institutul
), respectiv

(
modalitatea de a este a dialogului cu
un atât

.
Portretul scriitorului Dorin Popa

în care modalitatea de a
este aceea a poemului –

acestui tip de text ne vor fi
comunicate, direct, într-un poem programatic din

).
În tot ansamb

. Volume precum

1996);

1998)

element primordial de constituire a
lumii fizice –

.

inerente

propriei
interi

tot dau, brusc,/
de mine însumi” ( în

De altfel,

între
tumultul dubiului (fertil doar estetic!) pe care îl
împinge uneori

, de care oricum
penitentul nu este sigur

Convorbiri
euharistice. C

Convorbiri euharistice. II.
D rintele Galeriu,
Nicolae Breban

scrie se scrie

se
scrie

Nimic mai înalt sub soare

Utopia posesiunii

Tentativa de spovedanie Ce ma

ul precar al lumii

al realului mizer
(„

coroana de spini).

onvorbiri cu
Petre Ţuţea, Neagu Djuvara,

Sorin Dumitrescu şi Andrei Pleşu

ialoguri cu Alexandru Paleologu, pă

Ce ţi-
e scris. Your destiny

Fără
întoarcere

i
aştept Moartea mea viaţa
mea Nimeni nu înţelege pe
nimeni

Dezechilibrul meu susţine echilibr

După lungi hăituieli Ce mai aştept).

Chiar şi atunci când pare a-şi
orienta vectorul descriptiv înspre un afară

lucrurile sunt pătate”), autorul nu face de fapt altceva
decât să pândească ocazia de a reflecta la un înăuntru al
interiorităţii fracţionate, asimilate ca pecete identitară
specifică: „iubesc fisurile sufletului meu/ împotriva cărora
atât mă revolt” (

inadecvarea fiinţei la o lume imundă şi agresivă, cât de
avatarurile propriei sfâşieri. „Între mine şi mine”, iată
de fapt intervalul căutărilor clarificatoare, al
tentativelor perpetue de a descoperi acele rotunjimi
care să dea consistenţă profilului unui ins torturat,
angoasat, inapt a se plia pe aşteptările unei exteriorităţi
în fond nedemne şi, deopotrivă, a-şi minimaliza ori
alunga cu totul suferinţa de sine. Încă două

şi , desenul
acestei aspre crispări începe să capete un contur lipsit
de echivoc, deşi abia odată cu
instanţa poetică este pe deplin pregătită să îşi exploreze
conştiinţa minusului existenţial. Fragilă, derutant de
simplă, confesiunea acestei neadecvări la univers
anunţă, esenţa
şi manifestările în afara mea// încotro să
păşesc?//numai pe potecile mele/ zdrenţuite,
însângerate,/ numai în/ pasul nesigur, şovăielnic,/
numai în gestul nehotărât,/ numai în zâmbetul crispat
şi fugos/ numai în tremur, numai în şoaptă/ mă simt
acasă/ la fel de trist/ la sfârşit de mileniu/ ca la facerea
lumii“. La sfârşitul spovedaniei, după atâtea

în locul unui mult dorit proces
cathartic, reapare deznădejdea: „de-acum ce mai pot
aştepta/ ca de coşurile adolescenţei/ m-am vindecat de
speranţe/ şi-n apele deznădejdii/ înot cu vigoare,
încrezător// acum nu mai îmi pasă/ - vin trenuri,
pleacă trenuri/ şi din oricare trupul meu hăituit/
lipseşte// lângă podul vechi, prietenul mă aşteaptă/ şi
nu-l mai văd/ şi nu-l mai recunosc// nici câinii nu mă
mai latră!”.

acesta, avatar greu recognoscibil, hăituit de
anxietăţi irepresibile, vulnerabilitate
extremă, va mai încerca o ultimă soluţie care să îl scoată
din infernul existenţial.

erosul ca factor de
armonizare a fiinţei cu universul, dar şi cu un sine
convulsiv: „ca pe o salvare miraculoasă/ ca pe-un pod
posibil ridicat/ deasupra îndoielilor/ ca pe un tub de
oxigen/ într-o sufocantă prăbuşire/ ca pe o pată de
lumină/ într-un tunel infinit,/ aşa te-am aşteptat!//aşa
te-am aşteptat/ aşa te-aştept!” (

). Ultimele două
(Edit. Fides, Iaşi, 2001) şi

Axa, Botoşani, 2005), revin, în
forţă, la erosul devastator, căci contaminat de acelaşi
pesimism congenital. „În absenţa semnelor/
bineprevestitoare”, între întâlnirea şi despărţirea
continuă, ca într-un veşnic anotimp închis şi rece
(octombrie şi decembrie sunt lunile în care este fixată
istoria cuplului), poetul binecuvântează, totuşi, apariţia
femeii. Căci femeia, convertită uneori într-un ciudat
obiect al interdicţiei, alteori într-o veşnic visată,
„dulcea mea ucigaşă”, rămâne aceeaşi fascinantă forţă,
dorită, deşi înstrăinată, oricum niciodată posedată cu
adevărat. Cea mai mare parte a poemelor din volum
detaliază, amar, istoria unui

în care bărbatul
optează, iar şi iar, din varii motive, pentru aceeaşi unică
femeie şi relevat, în fine, ca un teribil, îngrozitor

,

configurează o
poetică a despărţirii perpetue, a sângerării unui eu
căruia i se confirmă, mereu, întâlnirea eşuată cu
alteritatea. O alteritate care i se refuză cu obstinaţie,
refuzând com ,
astfel cufundând subiectul liric într-un abis al
conştiinţei, în care se amestecă straniu, foarte viu,
senzaţii în fond monocorde: culpa, tendinţa de
maculare, îndoiala, angoasa, posibilitatea terifiantă
fârşi „pustiit, rănit”, într-o singurătate tardivă,

niciodată intuită. , eul liric
se zvârcoleşte într-un teritoriu al suferinţei atroce, în
care, doar uneori, ce-i drept, singură „poezia ne
însoţeşte peste tot/ în toate respiraţiile noastre”. Cu

orin Popa,
poezia bună se însoţeşte, cu siguranţă…

din primele
volume,

totale
într-un text precum

dramei: „

marcat de o

În fapt, va reveni la una dintre
cele mai vechi teme ale liricii sale,

, din
opuri ale lui Dorin Popa,

(Edit.

e
transformat

în ,

Texte ca

sau

unicarea, ca în

de a
s

multe din ale lui D

Utopia posesiunii

Tentativa de spovedanie

Când o femeie

coup de foudre
poveste de iubire (mereu te aleg)

tentativele de spovedanie

Fără întoarcere

Nesfârşită-i surparea,

Amânări,
contorsiuni, amânări,

Străinul

Eşuări binefăcătoare
Ce mai aştept
Când o femeie vine către tine

pleacă

Străină

IERI
(suspiciune, gelozie, speranţă, dezgust şi confuzie).
nesfârşită-i surparea  e prea târziu, iubito, ca să mă mai
grăbesc, iubita mea m-a părăsit, când femeia ta te părăseşte

mâinile unui străin pe umerii tăi

nimeni nu înţelege pe nimeni

Ferfeniţă, părăsit, aruncat la coş

jurnal cu scriitori

În istoria cultural   a inclusiv

,

i

sa:”Festi » »

“, Editura Cutia Pandorei,Vaslui ,1998 ;

Pentru gîndirea mea ,autorul D.V. Marin reprez

» »

i

î , cu modes

:” ”,într-o viziune de

i
reamintim domnului D.V. Marin

hiar în cadrul acestei ma

'

-

.

sat Dumnezeu
pe

ă judeţului Vaslui şi, ,în
aceea a României din perioada 1970-2010 şi 2011 şi, poate ,
mai mult,activitatea prodigioasă a domului profesor doctor
Dumitru V. Marin, prin valoarea şi varietatea ei  îşi are şi
îşi va avea locul binemeritat la neuitare şi la adevărată
preţuire.Din toată diversitatea de preocupări cultural-
artistice , selectez, în momentul de faţă ,pe aceea de scriitor
,deoarece îmi revine plăcuta misiune de a- prezenta ultima
(de pînă acum) apariţie editorială semnată de domnia-

valul Naţional al Umorului  Constantin Tănase  -
Vaslui 40-Mărturi,Documente,Foto-album”,apărută la
Editura Pim,Iaşi,2010.  Ea este precedată de
volumele:”Liceul M.Kogălniceanu,
centenar”,monografie,1990 ; ”Tudor Pamfile şi revista Ion
Creangă ”Zăpada
pe flori de cireş” ,roman ,Vaslui,1999; “TV.V-
15…explozia”,Editura Tiparul ,Bîrlad ,2006 şi
“Meridianul(Vaslui-Bîrlad)-Axă cultural-
informaţională”,Editura Pim,Iaşi,2009.

intă un
adevărat şi patriot cronicar din stirpea strămoşilor noştri
Gr.Ureche şi Miron Costin, iar cartea “Festivalul Naţional
al Umorului   Constantin Tănase  -Vaslui 40”un soi de
hronic generat de imboldul de a salva istoria (“lucrurile şi
cursul ţării”),pentru că, nu- aşa:”scrisoarea este un lucru
veşnic!”Nu întîmplător, scriitorul dedică acest volum
nepoţilor domniei-sale,Ştefan Alexandru(prenume de
voievozi moldoveni!)şi Ana Ilinca Marin.Pentru că,
precum Gr.Ureche,ţinteşte un rol educativ cultural pentru
urmaşi:”să rămîie nepoţilor să le fie de învăţătură!”.

De altfel,cartea se deschide cu un “Aviz”care suportă
comparaţia,lăudabilă întrutotul,cu un fel de
cronicărească în care cartea despre instituţia culturală a
umorului,Vaslui, nseamnă tie,”o silabă din
curgerea timpului”,o salvare-document de la uitare,o
incizie binefăcătoare pentru “istoria
locurilor”.Dar,totodată,se înscrie ca FAPTĂ,în sensul
faustian al termenului impus de neoumanistul german
Johann Wolfgang Goethe în celebrul său poem
dramatic”Faust.”

Tehnica pe care o abordează,însă,este profund
modernă,modernistă ,adusă la zi de către mijloacele
informaţionale actuale.Şi aceasta o subliniază chiar
scriitorul

:”Cartea de faţă este despre morţi şi poate fi pentru
morţi dacă nu cumva este născută moartă.”Dar,să-

că textele piramidelor
egiptene cuprind şi”Cartea morţilor”şi că opera domniei-
sale se citeşte cu deosebită fluenţă,pentru farmecul
expresiv,pentru sublimarea informaţiei în în
aşa fel încît considerăm că este născută pentru cei vii şi că
,pe drept,în”Avertismentul”dumnealui ne atrage atenţia că
“Este o carte serioasă pentru o instituţie…de rîs!”Şi că în ea
sînt consemnaţi 40 de ani de istorie culturală meritorie
vasluiană!

Structura interioară a volumului(numită uşor nostalgic-
ironic”Tabla de materii”)se conduce,diacronic,dupa
evoluţia în timp a celebrului Festival al Umorului înfiinţat
în 1970,purtînd numele renumitului actor comic de
sorginte vasluiană,Constantin Tănase,denumire dată chiar
de D.V.Marin.Aşadar,de la la impunerea pe plan
naţional şi internaţional( ),la încercarea de
rezistenţă(după dec.1989) şi pînă în clipa de astăzi,cînd se
încearcă revigorarea şi reactualizarea(pe cît este posibil) a
faimosului festival:”Vine…Ediţia a XXI-a!”

În intimitatea articulaţiilor sale,parcă procedează ca un
arheolog care încearcă să reconstituie din mărturii ale
contemporanilor participanţi alături de el,

ce a lăsat mari amprente în timp şi în
memorie prin valorile pe care le-a antrenat şi adunat la
Vaslui,”capitala umorului ” şi prin valorile descoperite
c nifestări artistice. Nu facem
pomelnice,dar se impune a fi amintiţi :Domnul
Teatru,Valentin Silvestru ,Fănuş Neagu,Nichita
Stănescu,Arşinel,Stela Popescu,Ştefan Popa Popa s, Radu
Beligan,Nicolae Viziteu, Teodor Pracsiu,Ioan
Mancaş,Valentin Ciucă etc.De la acesta din urmă am
reţinut ceva frumos de tot : ”Şi totuşi, cînd vine toamna la
Vaslui din doi în doi ani cohorta
umoriştilor(scriitori,actori,caricaturişti şi nu numai) îşi
aşază tabăra între spada lui Ştefan cel Mare şi nasul voinic
al lui Constantin Tănase. ”

Volumul de faţă are o dublă valoare : documentară şi
artistică

Documentul poate da întîietate unora în scara de valori
pentru fiinţarea acestei instituţii culturale(Valentin
Silvestru,Ioan Mancaş,Dumitru V.Marin,George Stoian şi
Ştefan Şerban).Expresia artistică ,dat fiind faptul că avem

,obţinut uneori telefonic,se evidenţiază
prin convertirea textului propriu-zis în oralitate şi dramatic
şi prin oscilaţia subtilă între aluzie şi iluzie,între
encomiastic şi atitudinea negativă,pamfletară.

Prin voinţa sorţii, n-am participat la niciuna din ediţiile
faimosului festival umoristic,dar,lecturînd această carte
semnată de Dumitru V.Marin,mi-am îmbogăţit viziunea
culturală,făcîndu-mă să regret că nu m-a lă

lume şi pe mine un…umorist !

predoslovie

scrisori literare,

afirmare
Autoritate

figura spiritual a
unui fenomen cultural

Colajul intelectual umor
negru

un atrăgător colaj

Simion BOGDĂNESCU

Emanuela ILIE

Iaşul poetic de azi
Dorin Popa:

Tentative de spovedanie

Un hronic...modern
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Insula
Eşuasem pe o insulă pustie, aşadar voi supravieţui

singur, din resursele mele atît de limitate, un trup nu
prea evoluat, cu ceva scolioză, nasul mare,  obrazul de
culoarea trandafiruluii sălbatic, care nu mă
avantajează,  umeri înguşti, mîini fragile,  destul de
vînjoase cînd e vorba să cuprinzi, să apuci şi să mîngîi,
da, şi mîngîierea cere degete tari, braţe vînjoase, Ivoria.
Mă săpunesc îndelung , am luat  cu mine periuţa de
dinţi şi o mare cantitate de săpun, sunt un maniac al
curăţeniei cînd citesc, cînd scriu, cînd mănînc,
îndeosebi cînd fac dragoste,  vreau cearşafuri curate,
desăvîrşit de albe, îmi displac cele colorate care se vînd
prin pieţe, şi  batiste moi de bumbac sau  mătase,
săpunuri fine şi parfumate. Voi supravieţui  oare pe
insula aceasta a singurătăţii?  îmi spun, înainte de a-mi
anunţa prin viu grai soţia,  că nu mai posed belşugul
acela de viaţă,  de care s-au bucurat toţi, la vorbele
mele de duh, la umorul meu involuntar, construind
tirade nesfîrşite de cuvinte  lirico-falice, aşa ca să te
bucuri, femeie, în clipele de angoasă, cînd pieptul ţi-i
plin, şi laptele explodează la sîn,  la o simplă atingere.
Nu mai primesc de multă vreme sărutul tău, iar insula
aceasta pustie s-ar putea să ne fie fatală… Naşti şi creşti
copii frumoşi, laptele sînilor tăi suplineşte orice
intervenţie artificială, şi reduce din costuri, pentru că
eşti construită să fii mamă adevărată, chiar şi animalele
mici, pisicile şi cîinii, îţi dezvăluie vocaţia pentru
materniate. O, dacă aş fi rege, ţi-aş cere să-mi
dăruieşti o mie de  fii şi fiice! dar tu  rîzi de înstrăinarea
mea, şi te cuprinde spaima cînd vezi perna şi cearşaful
înroşite de sînge, atunci cînd mă întorc sfîşiat.  Îţi faci
datoria, speli, îmi pui comprese cu acizi pentru
vindecarea durerilor nocturne, eu simt în nări mirosul
înţepător, capul  îmi vîjîie, şi  vine mirarea şi
indiferenţa pe chipul tău rotund ca o lună, cînd mă
aşteptam la: să nu mori, iubitule, să-ţi simt pe buze
mirarea şi interogaţia.  Femeia asta s-a născut fără
inimă şi  sentimente, ci numai cu datul dreptăţii şi al
datoriei. De aceea insula singurătăţii mele se
depărtează de ţărm, şi alerg către tine, Ivoria.

Săpunul adînc înmiresmat, de b ă calitate, apa
fierbinte şi inima vibrează la datul absenţei tale. Pe
insula aceasta mă voi regăsi pe mine însumi, vidul de
viaţă lumească mă va face să clamez metafizica,  aici
mă voi întîlni cu stoicii. Cu Zenon din Citium, mă voi
revedea, şi voi deveni discipolul său.  Sub vor
sosi toţi discipolii, şi ne vom revolta în dialogul nostru,
împotriva epicureicilor şi cinicilor, faţă de toţi aceea
care vin din Socrate, vom accepta ca evidenţe,  durerea
şi nefericirea, vom împăca binele cu răul, şi viaţa cu
moartea, natura ne va fi atît de aproape, că ne vom
identifica cu florile şi cu vîntul, şi vom da nume
pietrelor, ştiind că destinul lor e acela de a ne susţine
trecerea şi veşnicia. Nicidecum simţurile nu vor fi o
sursă a iluziilor şi erorilor noastre, ci izvor de
cunoaştere, atunci te voi fi uitat, te voi fi trecut în
neantul naturii umane, Ivoria, pentru că tu te asculţi
numai pe tine însăţi, nu vii către noi, aici în agora de
piatră, să cunoşti   sensul  constrîngerii, ci-ţi
construieşti cu migală capcana, ştii că paianjenul va fi
prins, şi, apoi, strivit de egoismul tău feroce. Eu pot fi
acela, fragil, pofticios şi dornic de a fi înţeles,  în
intimitatea mea flagelată. Fi vei pentru mine
vindecătoarea, Ivoria,  de cînd deriva a pus stăpînire p

Spun că sunt fericit aici, Ilarion e lîngă mine,  vîntul
a încetat să bată, soarele străluceşte moale pe cer, din
căsnicia mea nu a rămas decăt praful şi pulberea, mă
trezesc pe plajă, toţi discipolii lui Zenon au dispărut,
fiecare s-o fi aciuat pe undeva, prin boscheţii de floare
de mare, cred de la soare le vine fuga de realitate.  Am
observat că nu toţi discipolii lui Zenon sunt
disciplinaţi, pe ici pe colo, văd  cîte un instigator
platonician care  umblă cu ideile-n tolbă, sub formă de
sulori din pilele, şi cu alte diversiuni, clamînd că nu
natura, ci spiritul,  au fost primele...  Ciudat, se mai
pocesc unul pe altul cu nişte bîte iluzorii, după care se
îmbată cu ambrozie şi nectar, pentru că pe aici mişună
zeii. Fac negoţ cu cele sfinte şi, ăştia,  cinicii  dau cu
mucii în fasole, Ivoria, nişte pigmei ai filosofiei  clasice,
fără idealuri clare şi orizont dezvoltat, nu sunt  măcar
marxişti, nu mai spun că n-au auzit de Hegel, tot dau
cu unul

Antistene din Atena, din spiţa lui Socrate.  Un
hirsut,  acest Antistene,  prea bine cunoscut de
prietenul meu Ilarion  C., care se învîrte pe aici,
acompaniindu-mă.  Nimic autentic la el, Vasia, îmi
spune Ilarion, care se tot cramponează de Socrate, şi se

un

e
mintea mea.

stoa

îmbrăca asemenea lui, dar despre interiorul vieţii
spirituale, nimic, dispreţul faţă de exteriorul său are un
scop în sine, şi mi se face greaţă de ce atîta dispreţ faţă
de ceea ce ne oferă viaţa. Ei, cum îţi scriu, ăştia se
ciomăgesc în agora, printre lămîi şi portocali, pentru că
aici fructele astea sunt din belşug, Ilarion , nu ca la noi,
doar obiecte didactice. Dacă discipolii lui Antistene ar
întîlni-o pe Afrodita,  ar lovi-o cu fasciile! Ce
blasfemeie, cea mai frumoasă femeie de pe pămînt să
fie lovită şi umilită de nişte troglodiţi mincinoşi. Urîtă
credinţă şi mai ales ideologie, prea bine îmi dau seama
că dintr-o astfel de adunătură de nemernici, se
recrutează criminalii şi spionii. O, dacă n-ar fi fost elev
al lui Socrate, o!, dar de ce-ţi scriu eu acestea toate?…

Mi se face sete,  mă plimb cu Ilarion pe plajă,  el
cenzurat, stoic, eu ceva hedonist în sînge, dar nu
recunosc. O mînă stoică îmi tamponează credinţele, va
fi fost Melia, nu, şi ea aplecat cu Liz pe insula ei, sătulă
de încărcătura vulgară a limbajului meu. Cît despre
filosofi, ei

Dacă a fost tandră Melia cu fruntea mea,
nu ştiu, coborîsem spre mare, Antistene tocmai îşi
dăduse duhul, după ce-l ciomăgise pe Diogene din
Sinope.  A fost o mişcare greşită, că ăsta a plecat dintre
noi, pentru că ne obişnuisem cu traiul bun, al unei vieţi
absolut leneşe. Să trăieşti din peroraţii vulgare, să nu te
speli şi nici să-ţi grijeşti

trupul, ci doar chestii din astea,  cu spiritul. Îi vezi,
prietene,  cinstesc sub măslinii arşi de soarele
mediteranei, pentru că pe aici e o mare nesfîrşită, care
se uneşte cu alte mări nesfîrşite, aşa la infinit. Dar de
ce-ţi împuiez eu ţie mintea cu chestii din astea, îţi scriu
numai ca să-mi declin solitudinea, şi să învăţ de la
cinici, sofişti şi socratici,  că omul e măsura tuturor
lucrurilor… Nu, Ivoria, alta e realitatea, noi suntem
hrăniţi îndeobşte,  cu minciuna drept adevăr suprem.
Cinicii ăştia, zău,  sunt nişte naivi, auzi ce zice
Antistene, înainte de a da colţul,  într-o seară după ce
înfulecasem hălci de carne şi băusem cîteva vedre  cu
vin, zice el despre cei cu raţiune : pe om şi calul de
colo, îi văd, dar omenirea, în general, şi,  calul, în
general, nu-i văd... Cîtă miopie, Ivoria, l-aş lua de
barbă şi i-aş răsuci-o, dar  mă gîndesc că sunt pe insula
lui, m-a adăposit aici, mi-a dat să mănînc, şi mi-a
educat spiritul, de aceea îi port puţin respect... Am
avut îndrăzneala să-l desfid,  în mulţimea aceea de
golani şi femei,  care-şi expuneau sexul cu mîndrie,
declamînd din Homer pasaje licenţioase, cică-s
preotese sacre, la noi prin oraş le zicem curve de ultimă
speţă. Şi îndrăznesc să-i spintec auzul, cu toată

mi-au luat-o cu mult înainte, au povestit
aproape totul.

Zăpezile şi furia
fragment de roman

Vasile POPA HOMICEANU

răzvrătirea secolului meu, desigur, aceasta pentru că
ţie îţi lipseşte organul  cu care să poţi vedea ideea. Mi-a
strigat, iar eu m-am alăturat lui  Ilarion şi l-am
combătut cu marxismul. Ce răzmeriţă a urmat, nu ştiu
cum am scăpat din gloata aceea destrăbălată de sofişti,
cirenaici şi viitori platonicieni, nu ştiu, am străbătut
toată insula de la un ţărm la altul, să-mi caut un
adăpost, ştiam că sunt urmărit de discipolii lui
Antistene. Noroc de prietenul Ilarion,  care m-a furat
mulţimii dezlănţuite şi m-a adăpostit în grota sa.

Cer să mi se facă dreptate, trupul meu e plin de
tatuaje, ce reprezintă şerpi, balauri, ţapi şi alte
sălbăticiuni, sunt copiate de pe omoplaţii lui Măfiare,
ţiganul acela uriaş care mă respectă, dom' doctor, ăştia
de pe aici... Ilarion îmi igienizează trupul, îmi dă să
beau apă de flori şi să mănînc un fel de supă de
gîndăcei marini, care-mi face greaţă… Îl ascult, din
farinegele lui gîjîit, care-mi tot dă sfaturi de cum să mă
port cu filosofii, sunt nişte puturoşi, Vasia, dar
înţelepţi!...Nu dau replici, mă bucur că am scăpat cu
viaţă.   Ce-s oamenii! Culeg tot ce mi se spune,  îi ascult
pe năbădăioşii ăştia de filosofi neciopliţi, Ivoria? Cum
să te încrezi în virtuiţile lor? Eu  notez, scriu, dezbat,
am o bibliotecă de idei şi poveşti de la Măfiare, de la
Cinci Degete, de la Herman, tatăl şi fiu, de la Ochi de
Lup, şi de la Sîngerosul nr. 1 al Păcureţului, nişte elite
în felul lor, altfel nu le-aş fi reţinut numele. Sunt
pregătit, deţin toate mijloacele, stocii o făcuseră de
atîtea ori. În chip de sacrificu. Dar încă nu a venit
timpul. Universul e guvernat de legi absolute, îmi suflă
Ilarion,  legi care nu admit excepţii, iar esenţialul
naturii umane e raţiunea.  Chestiile astea mă întorc pe
dos, şi îmi crează confuzii.  Constat că toate  ideile din
Socrate se nasc, Ivoria, de la  el toate vin, înţelepciunea,
virtutea, dreptatea, temperaţia, chiar şi obsesia
vinovăţiei, sancţiunea şi spiritul civic. Mi le-am însuşit
aici şi încerc să le aplic cu ardoare...  Sunt pe insula
mea, aşa o consider, deşi nu-mi aparţine nici măcar un
fir de nisip,  dar aici mi-am descoperit esenţa, sub acest
măslin încerc să trăiesc în acord cu natura!.. Ilarion deja
a învăţat chestiile  cu temperaturile înalte şi cu
supliciul nisipului…De azi îmi voi reprima pasiunile,
raţiunea îmi va cenzura demonii care zburdă atît de
des prin măruntaiele mele, nişte drăcuşori deocheaţi
mă îmboldesc  către păcatul inimii. Pe pustii cu dracii
din vintre, nu le voi da ascultare, stoicismul în mine a
înflorit ca o religie, raţiunea e dumnezeul meu. Ha, ga,
ga , ha, ga, ga! Rîsul sardonic, şi insula  se cutemură.
Gîndesc: curînd, filozofii de pe aici vor da ortul popii.
Ce fericire să rămîi cu desăvîrşire singur!...

sertarul cu manuscrise

Ionel BOSTAN

Tăbliţa de număr

Casa noastră era la No. 134,
la capăt de hudiţă,
şi după noi se începea
din nou cu No. 1,
da` era Vascaniul, alt sat.
Pe atunci nu erau numere cu Bis,
parcă văd şi acuma
plăcuţele albastre scrise cu alb
prinse în cuie, la streşini,
pe tăietura grinzii,
să se vadă din drum,
că aşa era ordin de la Sfat
(pe gardurile numai din durubeţe
şi porţile mai mult închipuite,
din nuiele ori rogoz,
n-aveai cum să baţi vreun cui
să înţepeneşti tăbliţa
cu numărul casei,
că nu ţinea).

Mergeam să urăm –
şi eu, şi Mitică, frate-miu,
şi Anişoara, soră-mea,
şi verişorii noştri de la vale,
Ion, Lică, Rodica şi Maria,
şi Ticu lui Toarbă,
şi Romică al lui Mandric,
ce mai, cu cârdul,
da` câţi nu se mai agăţau din mers

- şi primeam, după fiecare urătură,
cam la toată casa,
câte un colac,
făcut de gospodină,
cu mâna ei, la cuptor,
ori măcar la rolă, copt,
de era mai calică,
sau câte un covrig, de stat,
cumpărat de pe la Târg
şi cu o lună mai devreme,
special pentru urători.
Mai rar, primeam
şi câte un ban, lucios şi rece;
îi desluşesc şi acum
tractorul ambalat în brazdă,
gravat pe el,
şi cununa cu spice, de pe margini.

Seara, îngheţaţi,
(de Ajun,
întotdeauna era iarnă adevărată,
cu omăt şi ger,
poate odată să fi fost
moină şi glod,
că şi-a pierdut ţâncul lui Hupţ
ciubotele, şi-aşa cu tălpile desprinse,
în ghiol la Agachi,
ia, mă, drace, şi te încalţă,
i-am strigat,
da` n-a făcut pneumonie)
nu număram niciodată
134 de colaci/ covrigi
înşiraţi pe curmei.
Oricum, erau mulţi,
că pe la jumătatea satului
mai lăsam pe la cin

stră,
câte vreo sfoară plină,
să ne fie mai uşor la mers.

Cum adică de ce nu ne ieşeau
134 de colaci, cu 134 de găuri,
dacă erau 134 de case în sat,
iar noi nu ocoleam nici una?
Păi de la Maria Babei

eva,
care era în mintea noa

nu ne căpătam decât c-o nucă seacă;
la fel, de la Ilie Enea,
care ţinea sărbătorile pe vechi.
Pe urmă, la Chirivici, bătrânul,
pe care îl găseam
făcut bine în fiecare an
(trăieşte şi azi,
n-are nimic cu ficatul,
sau altceva,
ca să zici c-a fost mare beţiv)
ne dădea numa câte un leu
şi-un deget de vin roşu, în pahar,
aşa, să ne mai încălzim olecuţă,
că lui n-avea cine să-i coacă,
tocmai îi murise femeia,
c-o avut plămânii amândoi atacaţi.
Iar de la alţii
nu ne căpătam cu nimicuţa:
aveau poarta legată cu sârmă, la
vedere,
şi câte o turbă de câine
slobodă prin ogradă
de-o luam hăind la fugă.
Ei, da` ăştia erau puţini:
Toader Loluţă, Mitică al lui Iancu
şi, parcă, Tache Florea, dulgherul.
Era să uit, erau şi case părăsite;
la Neculai Bodoga,
că muriseră amândoi de bătrâneţe,
şi la Costache Savu,
care a plecat împuşcat din sat,
tocmai la Maxut (prea ajunse de
râs)
după ce muierea îi fugi,
mai prin toamnă,
cu tractoristul de la Gostat
care tocmai îi arase
lotul dinspre Bahluieţ.

Două săptămâni, după sărbători,
zornăiam mărunţişul
adunat cu uratul,
dar şi cu semănatul,
cu doba, cu buhaiul,
cu cerbul
şi cu ce-om mai fi fost noi acolo...

,

se

prozopoem
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Zeul fără chip
Lustruia adăpostul

Umbra lor, ruşinată, niciodată nu s-a mai arătat

Şi zalele păcatului
Născocesc preaadîncul

ră

Urmele tale şi
Aşchiile sărutului

Scîrţîie vocalele, ecoul

Podul palmei – oglindă

Cămaşă otrăvită
Pecete şi cumpănă
Jurămînt încălc

Năvală de semne
Arcă a lui Noe
Copilăreşte: adio

Pe rug, zeul s-a decojit de umbră

Blestem şi vrajă
Iubire acidă

Pîrjolit, zeul şi-a reinventat umbra

Fericiţi acei ce graiul lor

Din acelaşi milenar izvor
Înălţând a patriei cântare.

Fericiţi în orice loc şi ceas
Că-au nutrit în viaţa lor credinţă

cedând ce-i sfânt cu uşurinţă.

Fericiţi că peste-al lor destin

Pentru îngeri

Refluxul luminii

Arde umbra ca focul în vat

Risipite în apus

Umbra ecoului plînge materiei

* * *

Balamalele nimicului

Umbra promisiunii îmi face semne obscene

at

Atingerea Zeului – hohot al umbrei

Ariditatea semnului

Îl cuprind la piept dintr-o suflare,

De-au urcat o vrere pas cu pas,
Ne

Rostirea românească

Ei au pus rostirea românească
Ce-au crescut-o-n lacrimi şi suspin,
Nimeni din duşmani să n-o clintească.

Fericiţi  aceşti dârji luptători,

Prin  furtuni şi valu
Apărând a limbii lor dreptate.

Fericiţi că cel mai scump avut
L-au zidit în grai, fără tăgadă,
Din al său cuvânt durând un scut,
Bărbăţiei lor oricând dovadă.

Fericiţi că peste-al lor destin
Ei au pus rostirea românească

acrimi şi suspin,
Nimeni din duşmani să n-o clintească.

Adânci sunt mările-omeneşti,
Această viaţă fără margini
A dragostei ce-o desluşeşti

Fără o zi de pocăinţă,
Există-o ţară de minuni
Şi de cumplită suferinţă.

De spini şi soare trandafiri
Punctează în tăcere-obrazul,
Ca o pecete pe simţiri
Ce timpul nu le corijează.

Privind la veacul trecător
Ca o frântură de secundă
Mă-ntorc pe-o lacrimă de dor
La leagănul din undă-n undă.

Ca razele în răsărit
Dezvăluindu-se la faţă
O fi ceva mai strălucit,
Mai fără de prihană-n  viaţă?

Această dragoste din zări
Şi azi şi mâine şi-n vecie
Frământă-aceleaşi întrebări,
Botez de foc şi vijelie.

Prin valul de înşelăciuni,
noi cuvântă,

Aici, în ţara de minuni,
Să desluşim cântarea sfântă.

Tu eşti nemărginit de mare,
Adânc de ape ţărmurind,
Prin nori trecând şi prin vâltoare,
Un soare să ne fie-n gând.

Când faţa îţi ascunzi, eu tremur,
Mă ating, suflarea de nu-mi ţii,

Fără de temeri zi dintâi.

Te ştiu, în rodnicia firii,

Domn frumuseţii şi iubirii,

Tu faţa îţi deschizi şi iar
Privirea-mi caută spre cer

ăru-ţi de seară
De primăvară şi-adevăr.

Iubitori ai Maicii preacurate,
ri veghetori,

Ce-au crescut-o-n l

Din auritele ei pagini.

În anul cu atâtea luni,

Cu spiritul ce-n

A toate tu temei în vremuri,

Izvor al dulcelui meu grai,

Al nemuririi chip de rai.

La sfânt luceaf

Îmi spui, Tu ce le judeci toate

Adânci sunt mările–omeneşti

Laudă harului divin

Decembrie 120 0

poesis

Arhitrava păcatului

Motto: Fiecare piatră o întorc
-i ochii istoviţi

o aşez cu grijă

de ceaţă
căpătîi

şi arhitrava păcat

mîngîindu
pîntecul albicios

în cuibul vechi
punîndu-i gîndul

ziua dintîi
ului

Ochiul-nadă împroaşcă

Neînsoţită Ţi-e umbra de trup

Goana îngerilor creşte;
În trupul uitat veşniciei
Privirea-Ţi întorci

drojdiile otrăvii Tale

Arborii cereşti sîngerează;
Pleoapa Ţi-
Ţipătul ascuţit al fructului

Umbra Ta perfidă soarbe aurul frunzelor

Necuvînt Îţi e ochiul
- arhitravă a trecerii -
Străină încleştarea în nouri

Tu – umbră a umbrei

Chip al păcatului dăruit perfid
Insaţietăţii de lut

Neadevărată Lumina
Negaţia – inimă zvîcneşte
Pierderea, zaţul păcatului

Chiar şi moartea se surpă;
În viaţă, strunind păcatele zeilor
Cu primul ţipăt

cîncetului dintîi negînd curcubeul şi pe sine

Vară de purpură, otravă – balsam
În pîntecul după - amiezii
Bătătorite de gînd

Pasul de foc îşi pierde printre zei umbra surdă

Frînge arcuşul; priveşte

Nimeni nu ştie de ce-şi neagă umbrele zeii

Trupul gîndului
Cu semne de plumb

Peste umbra chipului meu,

o arde

* * *

Pulpa degetului – rug

Peste umbra necuvîntului, cea a blestemului

;

Umbra Luminii – aura numelui

Umbra s

……………………………………………………………
….

* * *

Umbra sunetului
Zvîrcolindu-se în nimic

Ştefania
HĂNESCU

Agnes
ROŞCA
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Cu cuget drept, cu har divin,

În zarea clipelor de-alint,

l trezind.

Reînviere-a strunei de-nceput,

Neati

A-ndureratului la cer suspin,

În tot

Întru a fi, a înflori un ram.

Reînviere-a strunei de-nceput,

Să ne unim, frate cu frate,
Întru dreptate şi destin.

Tu faţa îţi înalţi blajină

Lăsând o ploaie  de lumină
Să vină, sufletu

Taină a tainelor, tu, zămislire,

Răsunet sfânt, de suflet glăsuire,
În tot ce e văzut şi nevăzut.

Lumină a luminilor, solie,
Unduitoare aripi de văzduh,
Răsunet sfânt, încinsă magmă vie,

ns tărâm de patimă şi duh.

Tăcere a tăcerilor, din toate

Răsunet sfânt, a câte vor străbate

Un ceas de bucurie şi de chin.

Smerenie-a  smereniilor, iată
A gândului făclie de nestins,
Răsunet sfânt, ivire preacurată,

ce e cuprins şi necuprins.

Comoară a comorilor, adâncă
Destăinuire-a câte sunt şi-au fost,
Răsunet sfânt, val greu lovind în stâncă,
Într-un cuvânt ce-şi are nalt un rost.

Răbdare a răbdărilor, o rană
Ce-aşteaptă-n tremur picur de balsam,
Răsunet sfânt, iertare şi dojană,

Uimire a uimirilor, trăire,

Răsunet sfânt, eternă zămislire
În tot ce e văzut şi nevăzut.

Eterna zămislire

Să ne rugăm

Să ne  rugăm ca o  speranţă încă
De viaţă să ne dea credinţă-adâncă,
Spre a-nfrunta această desfrunzire,

Să ne rugăm  de steaua solitară
Ce îndulceşte  clipa cea amară,

În taina zilei pavăză să fie.

Să ne rugăm de ape şi de sfere,
De braţele  de râuri în cădere
La pieptul ţarinei ce-n veci cuvântă
De grânele în revărsare sfântă.

Să ne rugăm de conştiinţa noastră
Cea pururi trează ca o mare-albastră,
Neostenind în dreapta judecată
Ca Domnul fiul şi ca Domnul tatăl.

Să ne rugăm aprins, un rug fierbinte,
buna lumii ţinere de minte,

Spre-a nu mai rătăci vreodată drumul

Spre-a-ntâmpina întâia-nmugurire.

Zorind din nou a soarelui solie,

De

Nici unul, o, nici unul, o, nici unul.

Decembrie 120 0

poesis
Violeta
LĂCĂTUŞU

Prin universul
holografic

Holo-poveste

Geometrie divin

Ca într-un fel de somn

prins
respirare
se va derula ca un covor fermecat de poveste

Din viitor vor curge
ani mari de-universuri
anii de galaxii, de sisteme solare,
miliarde de ani planetari în fluviu continuu

Vizualizez un loc

tuturor armoniilor.

De fapt

a unei dimensiuni

ca scânteierile fugare
ale unei prisme rotinde.

În oceanul de unde
intuiesc
neobosita suflare

ghicesc

g

Vizualizez un loc

Fiecare punct e viu

F ,
u ,
e un sunet dintr-o melodie,

Îngeri trec prin mine
cu duminici sfinte pe aripi

ad

Îngeri
cu duminici sfinte pe aripi…

vieţi virtuale aşteaptă să dea-n mugur
deocamdată doar intenţii ce brăzdează
holomişcarea nedivizată în lucruri.
Latente universuri vor lua formă
şi năprasnica năvală a timpului ce abia a

peste spaţii fragede şi încă năuce.

căci,
în părelnic somn, vieţi virtuale
aşteaptă
să-şi trăiască destinul.

cu geometrie sacră.
El e măsura

el e doar o faţetă

într-o realitate mult mai discretă.
E doar o faţetă

divină.
În holo-mişcare

geometria divină,
eometria divină.

cu geometrie sacră.

şi rodeşte lumină.
iecarea punct e vibraţie
n dans plin de graţie

din această sacră geometrie.

uneori nu mă găsesc “acasă”
cu sufletul umbrit de dorinţe deşarte

orm pe nisipul presărat pe-un departe
şi înc-un departe…

Instantaneu mă trezesc
în bucuria fiinţei mele
şi-i scriu timpului pierdut
să se întoarcă.

ă

Regăsire

Steaua dorurilor

Amintirile cerurilor

Nostalgie

Stare de spirit

Între două ceruri
e o stea regală
în razele ei se-anină

dorinţe arse de speranţă.

alţii apar pe cărări efemere

Nimeni nu ştie
dacă steaua şi-a scuturat

ă

O, dacă aş putea

clipa în care m-ai sărutat

ă în mintea noastră.
Unde-oglindă

ă
scrisă de toţi şi de toate.

Ea poate fi citită

dinspre moarte spre viaţă.

Pe gând mi-a căzut

sărut de departe

o pală de bucurie

şi depărtările mi-au părut
surori plecate pentr-un timp de acasă
pe deget mi-am răsucit timpul
să trimit stelei, inel de logodnă

pe gând mi-a căzut

sărut de departe

Pe boltă se deschid stranii porţi
prin care se văd alte ceruri-
paţii deschise în spaţii

devorându-şi fiecare timpul
înşelător labirint de imagini.

Întrebări se întorc cu ochi
halucinante stări de gri

buruienoase cărări urcă pe ziduri

ă răsucesc mărginit.

Tăcerea mi-aude sufletul
insondabile adâncimi mă aşteaptă
se străvede o stea ce mă cheamă
şi mă-ndeamnă să z
spre cerul lăuntric

-

visele, dorurile toate…

Oamenii se trec…

fructele coapte
de briza timpului despletit.

Orice lucru trecut
e înregistrat
în holograma cosmic

accesa

prin buchetul de liliac!

Amintirile cerurilor
se reflect

le întorc
spre eterna carte cosmic

dinspre trecut spre prezent
sau dinspre viitor spre trecut

dar, mai ales,

o clipire de stea-

dintr-o altfel de lume

mi-a atins sufletul

-l

o clipire de stea

dintr-o altfel de lume.

s

goi de-nserare

curg pe departele sinelui meu

peticite cu orizonturi bolnave.

M dureros în orgoliul eului meu

bor

ca un liber cocor
ca un liber cocor.

Dorinţă



14 CRONICA

fondul principal al culturii române

Analizând criteriile procesului de valorificare,
Petre Andrei respinge în mod întemeiat „sentimentul
valorii” „ ”

„ ”, care
ar fi idealul.

„

„realitate”

„

”

„elemente
reale”

„ ”.
Toate acestea fac din ideal nu numa

„

Nu e

şi   cunoştinţa perceptivă , arătând că
asemenea criterii duc la subiectivism, pentru a susţine
apoi drept criteriu o aşa-zisă valoare absolută

Natura idealului este şi ea axiologică, el fiind
conceput ca o valoare a cărei realizare se impune, căci
corespunde mai bine unor tendinţe. Subliniind că
sorgintea lui este dublă, că

Petre Andrei defineşte
credem specificitatea idealului, ceea ce-l deosebeşte de
valoarea propriu-zisă. În fond, şi idealul, şi valoarea se
constituie prin creaţia umană şi include elemente ale
realităţii, dar caracterul acesta pronunţat imaginativ,
anticipativ, uneori de neatins, pare într-adevăr
propriu doar celui dintâi. S-ar putea adăuga, crede, că
în ceea ce priveşte valorile realizate ele nu numai că se
întruchipează într-un material concret, dar capătă şi o
anumită , devin o prezenţă.

Problema relaţiei dintre ideal şi valoare este de
extremă importanţă în înţelegerea ştiinţifică a
procesului de valorificare. Ideile lui Petre Andrei în
această privinţă conţin numeroase elemente valabile,
mergând până la recunoaşterea unei condiţionări
sociale a acestuia. După cum arată el, idealul   nu e
ceva imobilizat ci e ceva variabil după societăţi şi
timpuri  , ceea ce face ca şi valorificările să fie
variabile. Mai mult chiar, referindu-se la conţinutul
idealului, el recunoaşte aici prezenţa unor

, care îmbinate într-un mod diferit se ridică
deasupra individualului devenind o   forţă colectivă

i o idee abstractă şi
rece, ci îl leagă de viaţă, îi conferă caracter social.
După cum explică mai pe larg în lucrarea sa de
disertaţie:

Din păcate, asemenea consideraţii nu sunt unite cu
înţelegerea până la capăt a determinismului social-
obiectiv a idealurilor ca criterii de valorificare, ci Petre
Andrei explică naşterea idealurilor doar prin
intermediul personalităţilor. Trebuie remarcat că şi în
acest caz consideraţiile sale cuprind unele observaţii
interesante. Idealurile conţin, alături de elemente
variabile (concret-istorice am zice noi), şi elemente
constante (general umane adică), acestea din urmă
reprezentând idealul constant sau valoarea absolută.

ste vorba, desigur, de un criteriu unic pentru
toate domeniile şi nici de o măsură axiologică fixă,
filosoful român subliniind că idealul nu este o idee
abstractă, rece, impersonalitatea sa nefiind sinonimă
cu o detaşare absolută, cum s-ar putea crede, ci doar o
separare de voinţele individuale, limitate. Făcând
distincţia între idealurile trecătoare şi variabile după
timpuri şi locuri şi idealul suprem invariabil, valoarea
absolută după care apreciem, formularea poate părea
confuză. Axiologul român nu vorbeşte însă de o
calitate existentă aprioric sau independent de realitate,
ci despre un ţel de perspectivă, de un orizont
îndepărtat către care tindem şi pe care-l vom atinge o
dată cu realizarea umanităţii culturale, fără deosebiri.

Este adevărat, terminologia nu este cea mai
adecvată, dar trebuie să reţinem că Petre Andrei are în
vedere nu numai valorile realizate, ci şi pe cele în
proces de realizare, ceea ce arată că el intuieşte parţial
dialectica proprie relaţiei dintre variabil şi constant.
Urmărind realizarea valorilor în forme general
culturale, în bunuri, alături de ideal, un loc însemnat îl
ocupă discutarea raportului dintre valoare şi scop, şi a
rolului normei în diferitele ei înfăţişări. În legătură cu
scopul, axiologul român, urmând distincţii mai vechi,
va deosebit între finalitatea statică biologică şi cea
dinamică timologică, precizând că şi într-un caz şi în
altul valorile se concretizează în procesul de realizare
prin scopurile urmărite. Reţinem apoi distincţia dintre
punctul de vedere teoretic al constatării valorii în
realitate şi cel normativ de realizare a valorii. Este aici
o întreţesere între procesul de cunoaştere şi cel de

elemente

”.

”.

le acestui ideal sunt
luate din realitate. În parte, însă cuprind şi ceva de natură
imaginativă, irealizabilă

Idealul acesta nu trebuie hipostaziat considerat
ca ceva exterior şi impus  nouă… Idealul  e o valoare pe care
o formulează individul sub influenţa societăţii. Societatea îl

face pe individ să se ridice deasupra sa însăşi, să adopte o
valoare generală către a cărei realizare să tindă din toate
puterile sale şi după care să aprecieze toate valorile

realizare a valorilor, pe care axiologul român îl
conturează cu fineţe. Teoria axiologică a lui Petre
Andrei nu este o creaţie   oarecum abstractă
speculativă cum s-a afirmat; nu este o construcţie
metafizică, suficientă sieşi. Elaborată într-un moment
de criză istorică şi spirituală, determinată de primul
război mondial, care a provocat se pare,   o adevărată
răsturna , ea se impune prin
caracterul reconstructiv şi transformator. Aceasta
înseamnă depăşirea izolării şi a stărilor contemplative,
prin activitate şi acţiune, în perspectiva unui ideal
suprem. Căci filosoful, intuind cu precizie durerile şi
nevoile societăţii noastre, nutrea convingerea intimă
că nu este timpul să facem morală, ci să acţionăm în
toate domeniile, conform datoriei.

A reconstrui sistemul de valori distrus de
holocaust; a apăra valoarea personalităţii, presupune
angajare, luptă ideologică, întrucât

. O
asemenea atitudine activistă izvora din concepţia sa
despre filosofie, pe care o înţelegea ca simultană
cunoaştere şi transformare a realităţii, conform unor
idealuri omeneşti etice. De aceea, ea creează idealuri

. În spiritul acestei concepţii, a propus o
definiţie marcat istoristă, dialectică, atât scopului
teoretic, cât şi scopulu

. Investită cu astfel de
potenţialităţi,

Petre Andrei precizează că, dată fiind limitarea
trebuinţei de cunoaştere, ceea ce îi deschide mereu
alte orizonturi, spiritul filosofului nu este satisfăcut de
valorile relative şi tinde către valorile absolute, către
ceea ce este necondiţionat şi valabil în orice timp.
Valoarea absolută încununează teoria axiologică a lui
Petre Andrei şi reprezintă, în acelaşi timp, finalitatea
acestei teorii. Pentru că în procesul de realizare,
valoarea absolută este, în opinia lui Andrei, criteriul
de apreciere, de valorificare a valorilor sociale, care
sunt relative. Totodată, valoarea absolută constituie
idealul spre care tind valorile sociale, al căror proces
de realizare formează

dublă tensiune determinată de activitatea teoretică,
concretizată în selecţia, valorificarea valorilor; alta
practică, evidenţiată în procesul de realizare a
valorilor, în năzuinţa lor continuă spre atingerea
idealului sau a valorii absolute. În concepţia lui Petre
Andrei, valoarea absolută nu este transcendentă,
dincolo de zona empiricului. Ea reprezintă altceva
decât , aplicabilă la toate

bilă
transcendentală

Filosoful proiectează această valoare absolută în
conceptul de personalitate, care desemnează, într-o
primă instanţă, o sinteză a întregii varietăţi de fapte
spirituale individuale. Din perspectivă psihologică, P.
Andrei defineşt orice fiinţă

, care poate să execute
, dotată cu voinţă şi, în

consecinţă, responsabilă . La nivelul umanului,
pretutindeni unde există conştiinţa de sine, armonia
motivelor şi mobilurilor, în determinarea actelor
voluntare, există personalitate. Dezvoltarea şi
consolidarea sunt condiţionate de supunerea faţă de
imperatival categoric. Personalitatea poate fi
considerată ca scop, ceea ce ne îndreptăţeşte să vorbim
de autotelie, în filosofia morală a lui Kant. Astfel, prin
personalitate, omul aparţine imperativului scopurilor.
Petre Andrei sesizează că la Kant personalitatea apare
numai ca o idee, deşi această idee poate fi realizată
concret în existenţa oamenilor limitată în spaţiu şi
timp. Pornind de la această observaţie, filosoful român
abordează problema personalităţii pe două niveluri,
strâns intercondiţionate: un nivel individual şi unul
social.

Există personalităţi individuale, care intră în relaţii
reciproce şi acţionează în viaţa socială. Relaţiile în
activitatea unei personalităţi se răsfrâng si asupra
societăţii, care este mediul său de formare şi afirmare.
Reliefând legătura indisolubilă dintre personalitate şi
societate, Petre Andrei afirmă că valorile sociale,
transgresând suma valorilor individuale şi
impunându-se prin caracterul lor unitar şi specific,
superior indivizilor izolaţi, tind să formeze
personalităţi libere, a căror acţiune este determinată

„
”

„
re a tuturor valorilor”

„

”

„practice”

i practic al filosofiei: „

”

.

. Apare aici o

„

”: este o valoare „suprasensi ”,
„ ”.

e personalitatea ca fiind „

”

numai acele valori
înving şi reuşesc să se impună tuturor, care satisfac deplin
cerinţele logice şi psihologice ale sufletului omenesc

Filosofia
arată (...) cum se naşte, cum evoluează realitatea şi apoi
valoarea tuturor schimbărilor ei

...filosofia cuprinde noţiunea de valoare în
tema sa teoretică: explicarea realităţii, cât şi în cea practică:
transformarea realităţii

cultura intelectuală

o valoare generală lucrurile
posibile şi în toate circumstanţele pe care le putem
imagina

conştientă de ea însăşi
liberă şi gândire liberă

„

”

acte
deliberate

numai de voinţa autonomă. Valoarea absolută ce
călăuzeşte viaţa individuală este crearea şi
perfecţionarea personalităţii autonome individuale,
aflată în slujba idealului uman, care este un ideal
intelectual.

Apărând valoarea indiscutabilă a personalităţii
individuale, Petre Andrei nu extrapolează rolul
acesteia la nivelul umanului, subliniind cu luciditate
determinismul social. El depăşeşte solipsismul,
atomismul social, prefigurând personalitatea socială
sau personalitatea totală ce reprezintă

. Personalitatea
individuală se află în serviciul personalităţii sociale,
care este o valoare absolută, creatoare de cultură
intelectuală. În această ipostază personalitatea socială
este purtătorul sau temeiul valorilor sociale.

Aşa cum a fost concepută de Petre Andrei,
personalitatea nu este o realitate suficientă sieşi.
Dimpotrivă, ea reprezintă numai un mijloc pentru
realizarea idealului uman, care este un ideal cultural.
O asemenea teză nu coboară câtuşi de puţin valoarea
personalităţii, din contră, o înalţă. Pentru că ea nu este
înţeleasă ca mijloc pentru scopuri exterioare, ci este
privită ca mijloc pentru atingerea celui mai înalt ideal,
care este intrinsec; care este o condiţie ca
personalitatea să se afirme ca atare.

Punând în lumină natura axiologică a idealului,
Petre Andrei îi dă înţelesul de cunoştinţă a unei valori
superioare, spre realizarea căreia tindem. Raportul
dintre ideal şi valoare este deosebit de important în
înţelegerea ştiinţifică a procesului de valorificare. În
acest sens, ideile filosofului îşi păstrează în mare parte
valabilitatea, susţinând condiţionarea socială a
idealului.

.
Împreună cu factorul obiectiv-social, fuzionează în
geneza idealului factorul subiectiv-psihologic, idealul
devenind o forţă, fie individuală, fie colectivă, de
acţiune. Astfel idealul nu este o idee abstractă şi rece,
ci o componentă a vieţii, cu un profund caracter social.
De aceea idealul variază în raport cu societatea şi

timpul istoric, ceea ce explică şi variabilitatea
aprecierilor, a valorizării valorilor sociale.

În afară de explicaţia psihologică, Petre Andrei
identifică şi o explicaţie logică, potrivit căreia

. Din această perspectivă, idealul,
având drept note caracteristice

, implică un dublu înţeles: idealul relativ şi
idealul absolut. Devenirea, ca notă caracteristică,
defineşte idealul relativ, care semnifică un continuu
proces de schimbare, de transformare socială. Odată
atins, idealul relativ dispare, pentru a se proiecta un
alt ideal. Astfel, idealul relativ este numai o fază a
evoluţiei sociale, având o importanţă covârşitoare,
întrucât el capătă forma concretă a scopului. Idealul
absolut însă, nu este o simplă verigă în lanţul
devenirii, spune Petre Andrei, ci este un termen final,
o expresie a perfecţiunii, un arhietip. Toate lucrurile,
ca forme imperfecte, tind spre el, dar nu-l pot ajunge.
În acest sens, idealul absolut capătă o coloratură
kantiană, de entitate originară, fiind deasupra tuturor,
şi de entitate supremă, deoarece totul sta sub el, fiind
esenţa tuturor entităţilor. Petre Andrei configurează,
într-o manieră originală, rolul idealului în ontologia
umanului.

Idealul transfigurează realitatea, îmbrăcând-o în
forme noi, dorite de sufletul omenesc; el e   valoarea
către care ţinteşte evoluţia  . De aceea, idealul are o
forţă practică, fiind o măsură a acţiunilor noastre şi un
factor de înălţare a sufletului omenesc însetat de
perfecţiune. După o expresie a lui Kant, idealul este

, care nu se poate epuiza în
realitate, întrucât are mereu o latură nesatisfăcută.

. Intuindu-i
puterea de înfrumuseţare a sufletului, determinându-
ne să ne depăşim prin creaţie valorică, Petre Andrei
pune în lumină, de fapt, esenţa etică a idealului. În
absenţa acestuia, locul omenirii îl .
A şlefui necontenit armonia corelaţiei dintre
individual şi social, contopind propriile tendinţe
sufleteşti cu cele ale societăţii, cu acelea ce îl
reprezintă pe individ nu izolat, ci ca parte infimă a

„

”

„

„

”

„
”

„omul divin în noi”

„
”

o unitate de
voinţe individuale, constante şi independente şi o
subordonare a tuturor scopurilor parţiale individuale unui
scop unic, care este acela al societăţii

Nu putem formula decât idealuri care să fie în
armonie cu însăşi societatea în esenţa ei, căci orice ideal
caută să fie realizat, ori în realizarea lui ne servim de
mijloacele pe care mediul social ni le pune la îndemână

idealul
este o judecată de valoare, căci el nu exprimă altceva decât
formularea unei valori prin ajutorul căreia, să poată fi
schimbată realitatea

invenţiunea, devenirea şi
perfecţiunea

e, ca atare, sunt forţe culturale istorice, ale căror
rezultate sunt civilizaţia şi cultura întreagă

”

Idealuril

ia bestia triumphans

Cătălin BORDEIANU

Petre Andrei

Personalitatea între
valoare şi ideal

Decembrie 120 0
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Valorile religioase –

o interpretare sociologică

Andrei, este iubirea şi aceasta se observă din analiza celor
mai înalte stări religioase, care este extazul.

. Cercetând rădăcinile
psihologice ale valorii religioase, psihologia descoperă două
rădăcini: . Într-adevăr, vechile religii,
politeiste, religia mozaică cultivau teama faţă de zei, chiar
prin adoraţia faţă de ei. Am adăuga că teama este un
sentiment propriu creştinismului; teama de Dumnezeu nu
va lăsa nepedepşiţi pe autorii faptelor rele. Petre Andrei
remarcă însă, cu deplină dreptate, că teama este un element
al sentimentului religios, dar nu cel predominant.

. Raportul religios însă nu se
reduce numai la elemente psihologice, deoarece credinţa
implică ideea unei continuităţi în infinit.

Valoarea religioasă ar fi pur subiectivă şi lipsită de
generalitate, dacă esenţa ei ar fi numai de natură
psihologică. Se constată că această valoare este general
omenească. Pe ce se sprijină această generalitate? Concepţia
logică a valorii îi furnizează lui Petre Andrei răspunsul
potrivit. El socoteşte că ceea ce dă generalitate raportului
religios subiectiv este elementul logic, identificat în
principiul de cauzalitate. Acest principiu ne îndeamnă să
căutăm originea tuturor lucrurilor. Sub impulsurile
cauzalităţii depăşim lumea sensibilă, accesibilă experienţei şi
conştiinţei noastre, extinzând legăturile cauzale stabilite de
noi dincolo de imanent în transcendent. Astfel, în baza
cauzalităţii, raportul stabilit de noi între realitatea empirică
şi valoarea supremă, între noi şi Dumnezeu capătă
valabilitate generală.

Andrei deduce că religia, ca fenomen psihic, este,
pe lângă sentiment şi reprezentare, şi o conştiinţă a valorii.
Ea năzuieşte către o experienţă suprapământească, spre
esenţa cea mai intimă a realităţii, către o viaţă metafizică ,
după expresia lui Windelband. Valoarea care se impune în
fenomenul religios este iubirea divinităţii, a sfinţeniei.
Sfinţenia aceasta o identifică Petre Andrei, în consens cu
Windelband, cu realitatea transcendentă a normei şi
idealului, cu convingerea că norma raţiunii nu este dată de
noi, ci constituie o valoare al cărei temei se află în ultimele
adâncuri ale realităţii lumii. Întreaga viaţă este dominată de
acest ideal sfânt religios în care este sintetizată conştiinţa
supremă a binelui, adevărului şi frumosului. Sub influenţa
valorii transcendente, omul devine religios; ea se supune
individului făcându-l dependent de ea. Având asemenea
trăsături, valoarea religioasă îi apare lui Petre Andrei ca
fiind forma cea mai perfectă a conştiinţei generale omeneşti
şi, totodată, forţa gravitaţională a unităţii tuturor valorilor.

Aceasta nu înseamnă un raport de subordonare a
valorilor faţă de valoarea religioasă, ci numai capacitatea
acesteia de a coordona şi armoniza funcţionalitatea tuturor
celorlalte valori.

mpune sufletului omenesc ca o
valoare religioasă, este un postulat nu numai al intelectului,
ci şi al sentimentului.

observă corect Delacroix. Petre Andrei nu
acceptă încercările de a căuta temeiul unităţii valorilor
empirice printr-un , printr-o valoare metafizică
( ), pentru că nu poate fi înlocuită valoarea
religioasă cu una intelectuală; căci

electuale se găsesc în orice credinţă, fie
ignorate, fie nemărturisite de cel ce crede. Dacă ne referim
numai la ortodoxism, dintre confesiunile creştine, este de
remarcat faptul că această religie nu a îmbrăţişat
subiectivismul şi iraţionalismul modernismului.
Dimpotrivă, fidelă tradiţiei marilor Părinţi orientali, a
propovăduit o convergenţă cât mai desăvârşită între
credinţă şi raţiune, posibilitatea de a transforma credinţa în
ştiinţă (Gnosis), chiar dacă se acceptă că în cele din urmă
rămâne un rest de credinţă opac înţelegerii, un mister
refractar sforţărilor raţionale.

Petre Andrei accentuează că nu este suficientă raţiunea
pentru a determina valoarea religioasă ca absolut ori
absolutul noi nu-l putem concepe. Tocmai această
imposibilitate de a concepe absolutul este baza religiei. De
aceea Petre Andrei, evitând analiza relaţiilor dintre ateoretic
şi teoretic, dintre credinţă şi ştiinţă, consideră că pe căile
psihologică şi logică, unite, se pot stabili motivele care
declanşează credinţa în eternitatea unei valori supreme, care
este Dumnezeu. Această valoare este apreciată ca fiind
întotdeauna actuală şi prezentă. Ceea ce este dat în timp, ca
o multiplicitate diversă, este concentrat într-o unitate
absolută, în eternitate. La această unitate omul poate accede
prin contopirea personalităţii sale cu ideea religioasă. Şi
Platon socotea că oamenii vor fi perfecţi când vor cunoaşte

şi îşi vor confunda personalitatea lor cu această
lume.

Prin aspiraţia către o asemenea lume noi ne apropiem de
Dumnezeu şi arătăm că suntem, într-o anumită măsură,
părtaşii valorii supreme. Omul devine religios întrucât simte
că are o determinare transcendentă, suprasensibilă.
Sentimentul acesta de dependenţă provoacă trebuinţa de a
reprezenta transcendentul sub o anumită formă. De aici,
reprezentările antropomorfice pe care le găsim în orice
religie. Petre Andrei pare să nu dea credit acestor încercări,

„

”

„

”

Petre

„ ”

Transcendentul, care se i

„

„supraeu”

„
”.

Elemente int

Extazul nu este
altceva decât tendinţa de unitate, de contopire cu Dumnezeu, de
absorbirea personalităţii în forţa cea mare şi misterioasă, pe care o
simţim planând deasupra noastră

teama şi iubirea

ologic, anume de iubirea
pentru realitatea supraempirică

Nu este nimic în inimă care să nu treacă
prin spirit

numai speculaţiile
intelectuale nu istovesc sfera realităţii şi valorii

Raportul
religios e determinat de alt element psih

”,

Münsterberg

lumea ideilor

umanităţii, înseamnă a da expresie celui mai înalt
ideal în sens axiologic. „Acesta este

”.

idealul cultural,
adică aspiraţiunea nesatisfăcută pentru crearea valorilor
cultural-sociale

Individul fiind un atom din vastul Cosmos, depinde în
orice clipă de acest Cosmos şi trăieşte sub influenţa sa.
Numai omul are intuiţia spaţio-temporalităţii, cum spune
Scheler, are conştiinţa unui spaţiu cosmic

capabil să se ridice peste sine, ca fiinţă vie, şi să facă
dintr-un centru dincolo de lumea sa spaţio-temporală, deci
şi din el însuşi, un obiect al cunoaşterii sale. De aceea,
suntem permanent într-un anumit raport cu lumea, cu
universul şi trăim valorile ca momente individuale, dar şi ca
efecte ale realităţii externe asupra noastră. Acesta este
motivul, identificat de Petre Andrei, pentru care noi
raportăm în ultima instanţă toate valorile la o realitate
supraempirică

. Această deosebire provine din însuşi
temeiul lor.

Dacă valorile la care ne-am referit până acum se
raportează la o realitate empirică, verificată prin experienţă,
valorile religioase se întemeiază pe o realitate
suprasensibilă

. Raportul
dintre valoare şi realitatea transcendentă caută să-l
stabilească valoarea religioasă. În raport cu ceea ce
depăşeşte puterea noastră de înţelegere stă valoarea cea mai
înaltă, de unde porneşte orice speranţă, orice rază de bine,
spune Petre Andrei, plasându-se într-o poziţie de unde nu-l
mai poţi recunoaşte ca raţionalist, cum se arătase până
acum. Mai mult, el consideră că tot programul culturii în
plan intelectual nu a fost în stare să schimbe nimic din
natura acestui raport religios.

osebire de valorile economice, politice, juridice,
morale, care sunt de natură intelectuală şi volitivă, valorile
religioase sunt dominate de elementul afectiv şi au un
caracter contemplativ. Acest caracter decurge din faptul că
valoarea religioasă anihilează dorinţele impulsive şi îl
îndepărtează pe om de tot ceea ce l-ar putea abate de la
idealul suprem. Omul este preocupat să dea un sens vieţii
sale, ca individ, şi Universului, ca tot. Valoarea ultimă care

explică totul şi se oferă ca sens pentru individ şi Univers este
Dumnezeu: valoarea transcendentă.

În afara acestui punct de sprijin, lui Mircea Eliade îi
apare dificil de conceput funcţionarea spiritului uman:

. În
aflarea sensului vieţii şi al lumii, omul este călăuzit mai mult
de sentiment decât de raţiune, afirmă Petre Andrei. De aceea
religia caută să aprecieze viaţa, realitatea prin raportare la
valoarea supremă, decât să o explice.

Religia vede în realitatea empirică o parte a valorii sau
nonvalorii. În sentimentul religios simţim imediat valoarea,
pentru că transcendentul se impune spiritului, nu numai
prin infinit şi incognoscibil, ci şi prin însuşiri de valoare,
printr-o măreţie extraordinară, care ne face să conferim chiar
atribute reale de valoare unui postulat. Petre Andrei susţine
că în ideea de Dumnezeu sunt contopite reprezentările
timologice, , care sunt legate de sentimente. Ele
formează , cum zice Lewis care există cu
adevărat fără a o fi născocit noi înşine.

Din unirea celor două valori rezultă ,
exprimată în ideea unei puteri stăpânitoare a vieţii, care
îmbracă forma de spirit sau Dumnezeu. Deci, credinţa în
valori supreme religioase porneşte de la reprezentări şi îşi
are fundamentul în sentiment. Valoarea religioasă poate fi
studiată din două puncte de vedere: 1) empiric-psihologic;
2) raţional-logic. Primul punct de vedere arată temeiul
psihic al valorii şi se dezinteresează de adevărul şi valoarea
conţinutului religiei.

Pornind însă de la empirismul psihologic, se poate
încerca o critică a valorii raportului religios, abstracţie
făcând de timp sau loc, de orice consideraţie psihologică şi
astfel se ajunge la , care întemeiază valoarea
religioasă în sine însăşi. Cele două puncte de vedere se
completează reciproc şi se întregesc. Concepţia psihologică
dă o bază subiectiv-individuală fenomenului şi valorii
religioase, în vreme ce concepţia logică dezvăluie elementele
obiectiv-intelectuale ale religiei. Prin raţionalism, ea încearcă
să ajungă la transcendenţă, la aprioricul raţiunii şi al oricărei
cunoştinţe, care se realizează în fenomene sub formă de
cauză.

Religia creştină, spre deosebire de celelalte forme
religioase mai vechi, a recunoscut rolul şi de aceea a
întemeiat raportul religios pe acest sentiment. Dumnezeul
creştinilor este bun, blând şi iertător, el este iubirea infinită;
orice faptă creştină trebuie să izvorască din iubire.
Adevăratul element al valorii religioase, afirmă Petre

„ ”. Numai omul
este

„ ”. Deosebite de toate celelalte valori sunt
valorile religioase

. „
”

Spre de

„

”

Religia are valori speciale deosebite în ele însele,
căci domeniul ei este transcendentul, supraempiricul

este
greu să ne imaginăm cum ar putea funcţiona spiritul uman fără a
avea convingerea că ceva ireductibil real există în lume; şi este cu
neputinţă să ne închipuim cum ar putea să apară conştiinţa, fără a
conferi o semnificaţie impulsurilor şi experienţelor omului

binele şi răul

o sinteză concludentă

logica raţională

Legea naturii umane

iubirii

deoarece „concretizarea valorii transcendente într-o persoană
este însă ceva absolut imposibil, căci Dumnezeu, care e ceva
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(Pe cînd Dumnezeu se plimba prin Copou)

POEMUL PERIPATETIC

ÎNDELETNICIREA DE A FI FERICIT

Lui Aurel, căruia îi plăceau
enorm aceste propoziţii

Locuieşti în aceeaşi casă cu mine
răspunzi la acelaşi număr de telefon traversăm
aceleaşi nopţi albe aceleaşi toamne

îngenuncheate de
rouă.
Stăm în aceeaşi cameră în acelaşi pat ne iubim
pînă la ziuă
ştim aceleaşi metode de sinucidere
folosim aceeaşi masă de scris

(nimic nu e greu nimic nu-i uşor)
stăm tăcuţi la aceeaşi cină de taină.
Cineva mă va vinde – îţi spun – curînd cineva

m ă v  a
vinde!
Traversăm aceleaşi nopţi albe ştim
aceleaşi metode de sinucider
stăm tăcuţi la aceeaşi cină de taină.
De ce Doamnă Moarte de ce?

călca El mai apăsat un loc
şi acolo răsărea o statuie sau
o casă cu numele Său
o bibliotecă sau un lung bulevard.

prin Grădina Copou

nu-şi etalase încă sufletul divin
iar plopii îi făcea să fie mereu fără soţ.

De ani şi ani plimb pe străzi

de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte.

înşirînd verzi şi uscate despre glorie
sex sau politică şi nu-i aud.
Poemul nescris zumzăie în urechi
şi mă scoate pe străzi
intru în bodegile unde altădată

Să luăm o bere zice Lessy, asta mai saltă glicemia!
Luăm bem în tăcere
eu simt cum poemului încep a-i creşte solzişorii
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se
cumpără paradisul murdar poate ajunge
pînă şi-n grădinile suspendate pînă şi în
privirea lui Orfeu întoarsă spre Euridice.
De ani şi ani plimb pe străzi

de parcă mi-aş plimba propria moarte.

Aici pînă şi greierul devine mai cult
Şlefuiesc statuia

Absenţa întoarce tot mai des filele
Auzi viitorul semeţ şi limbut? El e!

Urîtul şi jalea prima oară mîna îşi dau
Lupii din creier îngînă refrenul: Hau! Hau!

Absenţa ta deasupra - un clopot suspendat
Luna căzută pe-un stîng omoplat.

Era o noapte-adîncă, iar eu un biet rătăcit.

e

Pe cînd Dumnezeu se plimba
prin Copou
atingea în trecere un tei
iar teiul devenea sfînt.

Pe cînd Dumnezeu se plimba

nu purta aura la vedere

Oamenii locului l-au numit Eminescu.

ideea unui poem

Deseori prietenii vorbesc

prezidam mese de prieteni.

ideea unui mare poem

unui sat de demult.

Îmi onoram îndeletnicirea de a fi fericit

Ă

Lui Vasilian Doboş

RĂSPUNS TÎRZIU ŞI-NTOMNAT LA
SCRISOAREA POETULUI GEORGE
VULTURESCU

ŞAPCA

ROMANŢĂ

Cînd am învăţat să zbor

Pe mine Ioana mă iubeşte un râu
Şi piatră a lui mă roagă să fiu

Mi s-a terminat cerul

Filomenei

Motto:

Dragul meu,
În aprilie

se la ceruri

alimente cu E-uri.

dureri

printre gradele Celsius.

Se trecea în anul al zecelea
din primul deceniu al unui secol incert
se trecea ca printr-un zid de ivoriu.

Cum timpul trece în buiestru

Prieteni nevolnici, juni zei boematici

Aveam de parte-mi vraja, idealul

iramide

Ca vorbele tantrice ce te vorbesc

Cu-ale lor miresme eram logodit

Cu magia ta cu tot

Azi
Ca pe un rai, ca pe-un blestem

Din câte – am spus – scrisori în vânt

murise Hristos şi se urca
sîngeram postmodern şi-nghiţeam

Mi se făcea tot mai mult de urît
în trupul strîmt şi nehotărît.
Cine să ştie cum era în mine
cînd aşterneam pe foi cuvinte sublime.
Pe-o scară de aţă mă legănam lasciv
şi-n uimire ca tremurarea unui beţiv.

Mi se făcea tot mai mult de urît
Petreceam cu pahare şi îngeri. Atît.

Sărbători cu falduri uşoare
cu clepsidra uitată-n balcon
cu ceaiuri, banane şi amintiri
cu metacarpiene rebele şi metacarpiene
cu duioase colinzi în odaia-ncălzită
unde zăpada intra şi ieşea

Sărbători cu beteală şi globuri albastre
cînd puteai din greşeală
să-ncalţi bocancii vecinului şaman
sau să imiţi papagalii t.v.

Să ne-amintim cu cît nesaţ priveam speranţa
dansînd pe acoperişul trecutelor vremi.

Şi-n gînduri amare mă adîncesc
La şapca mea neagră de tinereţe
La şapca aceea ades mă gîndesc

Şapca mea neagră, magnetica şapcă
La mese cu visul şi vinul era

Ca o baghetă magică îi aduna

Magnetul vorbelor şi şapca mea
Puteam să dorm pe p
Şi să-l insult pe zeul Ra

Bolnav de vreo străină vină
Cu şapca mea neagră şi sceptrul ceresc
Prezidam caste clipe aşa dezinvolt

Femeile mă aşteptau în alcovuri

Lascivă era clipa şi orele rebele
Azi mi se face de singur şi de urît

Ca lupii anii se reped în taină
Nici n-are rost să-i mai socot
Unde eşti tu şapcă tristă

nu mai ştiu cum să te chem

Ţi-a mai rămas poate un gând

INTRAREA ÎN ANUL AL ZECELEA

Daniel CORBU
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S
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

, condus de c

(1979), colabo

(Albatros,
1984),

(Panteon, 1992),

(Panteon, 1995), (Helicon,
1996), (Panteon, 1997),

(Axa, 1998), (Junimea,
2001), – antologie de autor (Junimea,
2003), (Princeps Edit,
2006) – Premiul Uniunii Scriitorilor din Român

(Convorbiri literare, 2007),

(2001). La Editura
Princeps Edit îi apare
(2008).

(Junimea, 2000),
(Princeps

Edit, 2002), (Princeps
Edit, 2003),
(Princeps Edit, 2006),

a
„umorului absolut”.

U

-a născut la 7 aprilie 1953, în Târgu Neamţ.

Absolvent al Facultăţii de Litere, secţia română-franceză,
din Bucureşti, promoţia 1983. Participă activ la întrunirile

riticul Nicolae Manolescu.
După terminarea facultăţii, este instructor de teatru şi poezie
la Casa de cultură din Târgu Neamţ, unde organizează,
începând cu anul 1984,

. Debutează în rează cu
poeme şi eseuri în

Borges ş.a.
Prezent în antologii de poezie din ţară şi străinătate. Este
fondator al Casei de Editură , al revistei literare cu
acelaşi nume şi fondatorul din Vânătorii
de Neamţ. În 2004 fondează la Iaşi revista de experiment
literar

Publică volumele de poeme:
(Cartea Românească, 1988),

(Panteon, 1993), pentru care primeşte
Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi şi Premiul pentru
cea mai bună carte a anului 1993,

ia, filiala Iaşi,

, antologie, ediţie critică (Princeps Edit, 2007).
Publică la Editura volumul de proză

Cărţi de eseuri:

– vol. I şi
vol. II (Princeps Edit, 2008).

Este prezent cu poeme în reviste antologii sau cărţi de
autor în Franţa, Germania, Slovacia, China, Serbia,
Republica Yemen, Ungaria, Suedia.

Pentru întreaga activitate literară, Preşedinţia României
îi conferă, în 2004, Medalia Ordinul Meritul Cultural În
Grad de Cavaler.

Cu ostentaţie şi dureroasă distanţare ironică, poetul face
din singurătate un purgatoriu şi din inconformism o etică.

Daniel Corbu ştie tot ce s-a petrecut în domeniul poetic
în perioada ultimă, fiind ca şi Mircea Cărtărescu şi Florin
Iaru, foarte receptiv la inovaţiile textualiste, dar concomitent
nu renunţă la acel filon de liricitate ce întemeiază zona
poetică a Moldovei. Aşa cum am şi scris, autorul este un
poet adevărat.

Daniel Corbu se distinge însă prin ceva de mulţi dintre
congenerii lui, şi anume prin umor. Un umor de înaltă
calitate, care nu poate fi transmis prin procură, unul
imanent propriei scriituri şi imposibil de separat de marca ei
stilistică. Magistrul Ursachi, într-un comentariu la jurnalul
lui De Chirico, includea umorul de acest tip în categori

morul de-a dreptul majestuos şi feeric al acestui
moldovean autentic e consubstanţial cu tragismul veritabil
şi abia reprimat pe care creaţia lui îl expiră parcă prin toţi
porii. Pentru că Daniel Corbu este înainte de orice un iniţiat
şi nu se sfieşte să o recunoască public. Dar felul cum o
recunoaşte acreditează instantaneu în cititor certitudinea că
se află în faţa unui mare poet.

Cenaclului de Luni

Panteon
Academiei de poezie

Feed Back
.

Poesis

Cronica

Colocviile Naţionale de Poezie de la
Neamţ România literară

Amfiteatru, Cronica, Luceafărul, Ateneu,
Dacia Literară, Poesis, Convorbiri literare

şi organizează, începând cu 2006, Festivalul
Internaţional de Neoavangardă

etc. Traduce pentru
reviste şi în volume din Cioran, Roland Barthes, Daudet,
Mérimée, Paul Valéry, Jabès, Michaux, Elytis,

Intrarea în scenă
Plimbarea prin flăcări

Preludii pentru trompetă şi patru pereţi

nicăieri
Cântece de amăgit Întunericul

Duminica fără sfârşit

Evanghelia după Corbu şi alte poeme

ouăzeci şi
una de fantasmagorii în ritm de blue-jazz

Urmele lui Dumnezeu şi alte povestiri

Generaţia poetică '80 în cincisprezece
portrete critice Intimitatea publică a
poeziei – şapte eseuri despre comportamentul liric

Postmodernismul pe înţelesul tuturor
Generaţia poetică '80 şi rostirea postmodernă

Neoavangarda românească

Laurenţiu ULICI

Documentele Haosului

Spre fericitul

Manualul Bunului Singuratic
Cartea urmelor

Documentele haosului

Refugii postmoderne Eonul
Marelui Desant

D

Aprecieri critice:

Marin MINCU

Ion MIRCEA



Din vremea-n care mai băteai

Din vremea când surâsul tău

Zicea: toate uşile dau în haos
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul

Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în ziduri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în al
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie

Zicea: şi mormintele călătoresc
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are

Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea la fiecare
răspânti
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo

Ce să facă ei magii cu atâta  moarte
s-au întors răscolind neantul
peste Egipt şi Mesopotamia
Etiopia şi Marea Caraibilor
peste creştetul vânătorilor de tigri

ste muzeele din memorie şi fragilele tratate de pace
peste ploile care nu spală niciodată nimic
şi peste tot unde umblă uimire omenească

Şi mă întreb ce zi era şi care
ceas de crepuscul prin spaţii
la orizontul ca o cămilă rătăcind prin deşert
oamenii îşi măsură

acelaşi întuneric pe care creşte iarba.

Aşa te strecori prin nopţile strâmte ca un sicriu

sfântă coherenţă a gestului
prin care-ţi îngropi plânsul în genunchi!

Treci umbră a morţii

Era o vreme când îţi priveam fotografiile

rădăcinile în inimă

în patria săracilor.
Stă scris:

şi aceiaşi actori încolţesc secunda

arătându-şi degetele arse de glorie
precum aripile păsării călătoare de soarele deşertului.
Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în râu
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale
în care memoria îşi îngroapă morţii pe rând
astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea-i o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.
Treci umbră a morţii

proteze poartă Dumnezeu!

Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne
care sufletul se strecoară afară

şi-acum când încerc să le-nchid
mâna îmi tremură.

În geamul serilor de mai
Iar eu te confundam c-un Rai.

Mai alinta un derbedeu.

unui cuvânt

ta

pas encore, Monseur Le Best Daniel, pas encore!

mormântul în mare!

e

te va uita într-o zi!

pe

s-au întors magii.

erau propria
iar cimitirele

:

cu mâinile ruguri în buzunare
scuipi pe încheieturile serii

prin sânge îmi bat  tobele tale!

pe ascuns
iar tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate
mai scumpe decât firimiturile pâinii

dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu

rând pe rând vin saltimbacii
veselii arlechini

prin sânge îmi bat tobele tale.
Ce mari

prin

UN PROLIGOMENE DE ŞOAPTE

ŢĂRMUL CU FOCURI BENGALE

ÎNTOARCEREA MAGILOR

HAMLET, ZADARNICUL HAMLET

Motto Orgoliile ca şi mitologiile totdeauna deasupra

speranţa-i în spiritul spiritului

salonul literar
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acest mesaj ezoteric
cu iz de religie zen

.

Franjurii unui destin
Tu erai aleasa lumii

Tremura în ceruri cerul.

ei în paturi mirii

În toamna asta m-oi trezi cu vin

Ci doar cu vreun consilier divin.

Prin socialul
Dedat himerelor, absent
Apostrofat de cîte-un tont
Trecea – un metaforic iminent –

Nelini

Precum un vin din alte vremi

Ascuns adînc sub buruieni

Când am scris
era

eea dreptul la

surâdea apocrif.

Dar nu aceasta-i cons

i

nu minte.

şi-n aproape uitata limbă

Mi-aranjam cu grijă sfîntă

Pregătită de festin.

Venea înserarea, potopul de şoapte
Stătea nedezlegat misterul
De din noapte pînă-n noapte

Azi la Ţicău - o nouă dimineaţă
Ca spirtul se strecoară pe rănile mai vechi
Un înger îmi aruncă buchet de rouă-n faţă
Şi-o vacă îmi tufleşte muget în urechi.

de-aş încrusta pe cerul gurii
De-aş scrie -aş părea zurliu
M-or tăvăli cu
Mă va scanda pe uliţi vreun chefliu.

Dar eu rămân poetul ciufut şi blestemat
Când lumea postmodernă e în toi
Şi am cavou în ceruri şi broşe la ficat
Dezamăgit că lumea-i aceeaşi fără noi.

Beat criţă de a lumii cataracte

Cu ceasul rău nu mai semnez contracte

De ce-l mai veneraţi pe Daniel
Cel abracadabrant şi-aşa beţiv
Creştin acerb, dar bun ateu

Aţos, ceţos, dar bun conviv

fără orizont

Milionar în gînduri şi fără bani în cont!

De ce-l strigaţi acum pe el, înnegurat, cu voia-i orb
Lăsînd să treacă de la el
Drept în orgoliul său de Corb

ştit şi crud rebel.
De ce-l mai veneraţi pe Daniel?

Uitat de prieteni şi pahară

Cel Corb vestit cu liră-amară
Nu-l tulburaţi, că fierbe iară

o seară smolită de gânduri
când orice disperare îşi cr desăvârşire
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntâlneam tot mai des

Ca un înger trecea deasupra noastră
Puruşa în rochia-i de nenufar
canonizând absenţa.

olarea noastră
clipă neagră şi lacomă clipă
despre munţ i ascunşi prin ceruri
am vorbit cu clavăzătorul Von Dogen
până când domestica absenţă da-n muguri
doar el ştia că începusem să scriu erezii
că nu mă interesează urmele zeilor
că nici un bătrân adevăr
Totul ştia. Nu râde, visează-nainte!

zutu

LIED

Bucolice
georgice

EPITAF

PURU A

DIMINEAŢĂ POSTMODERNĂ. LA ŢICĂU

NELINIŞTIT ŞI CRUD REBEL

Ş

Poema sfârşitului

Pare senin
dar ninge-n memoria anilor 80

pe u
în dulci poliedrice confortabile vorbe

Prea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata mea carne!

am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita legend legendei

Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.

I
se va-mpiedica de ferestre.

:

printre ruine
e Homer

ullus
de batista Desdemondei, de Hamlet citind din Juvenal

în actul al
treilea

de Jacques Fatalistul sau dragostea lui Werther
n-ai fi cunoscut abisul
kamicazele arpentorul destinului

plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene

lui Daniel Corbu

l
pl
T' v' n buburuzele voastre de clopotari
ai nimicului

cutremure de fleonc

cu iz de religie zen?
?

ninge pe creierul pluriform şi ambiguu
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic

n ţărm cu focuri bengale. Acolo

acolo voi strecura celesta otravă.

Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul amar
şi în orice om un Petru se leapădă
am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei

ă a
şi se recondiţionează bandajele istoriei.

Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mâna aruncătoare de pietre de ţinut moartea la doi
paşi mai încolo.
Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
ar de va apărea celălalt

De-ai fi rămas acasă
fără curajul cavalerului rătăcitor

de-ai fi rămas acasă fără să-l cunoşti p
pe Euridice pe tânărul Alcibiade sau pe Sapho din
Lesbos
aşa îngemănat cu infrastructura indiferenţei

n-ai fi ştiut de elegiile lui Ca

n-ai fi găsit coroana asta de laur
după stâncile negre.

Dimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări

şi o apă neagră neagră ca-n poemele

şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre
Dumnezeu
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma p ămânului stâng de forma

ămânului drept:

dă cuburi fericite
dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă

bă adoratori de femei abstracte
şi bucolice dorinţi!

Dar cine să fi rostit mesajul cifrat

şi-n aproape moarta limbă
Chiar măcelarul Carlos Anu
ce poartă cu sine-un atuu
atunci cînd se-opreşte din treabă
rosteşte cuvinte tabu dar nu

LECŢIA DE ABIS

O MIE DE BIBEROANE ÎN FLĂCĂRI

EROSOLEDADA

Moto

FIRST END

Kitofibutu/huretu/bucolo/kinzen

kitofibutu/huretu/bucolo/kinzen

„In hoc signo vinces!”
(Prin acest semn vei învinge!)

zutu

Cînd am învăţat să zbor / Mi s-a terminat cerul
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născocitorul de gânduri
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Vasile POPA HOMICEANU

fascinaţia lecturii
UNELE ASPECTE ALE
TEORIEI LECTURII

Nicolae BUSUIOC

Este cunoscută clasificarea lecturii lui Roland Barthes
în raport cu discursul literar din faţa ochilor. El spune că
există cultură,
producându-i cititorului tihnă, euforie şi satisfacţie
intelectuală, apoi pe care-l sancţionează
drastic pentru că mai mult distruge decât construieşte,
clatină fundamentele culturale, istorice şi psihologice ale
îndrăgostitului de lectură, bunul gust, va oarea, limbajul
trimise fiind într-o zonă deplorabilă a derizoriului şi
facilului. Are în vedere şi , adică cele
producătoare şi de plăcere şi de desfătare. Aici s-ar regăsi
clipa în care mintea şi sufletul se bucură şi se întristează,
la adăpostul ei se poate simţi arta de a trăi dar şi
pervertirea eului. Pare a fi o împărţire completă dacă nu
am avea în vedere şi alte aspecte ale teoriei lecturii.
Desigur, scrisul este o expresie a gândirii, textul e
„limbajul fără imaginarul său”, poate fi cel care
corespunde unui gust rafinat sau numai gustului ce încă
e pe drumul formării. Limbajul scrisului seduce dar
poate şi răni, există însă avantajul alegerii. Unii caută
textul plin de delicateţe, măiestrie, inteligenţă, alţii se
înghesuie spre cel ce e în afara poeticului, al magicului, e
înlocuit cu cel al simplului joc de cuvinte, al
stereotipurilor impuse de modesta cultură a cititorului.

Dar cine ne garantează că la o relectură textul
produce aceeaşi impresie? Intervine plăcerea ca
principiu critic, cum se afirmă? Cei mai mulţi spun da,
alţii ezită. Chiar şi în teoria textului cea mai bine gândită
şi construită pot apărea elemente imprevizibile. Acelaşi
R Barthes susţine că deşi „teoria textului a definit
c semnificanţa ca spaţiu al desfătării”, unele
criterii par a fi refulate,
se simte nevoia ca teoria
să-şi deplaseze centrul
de greutate şi unde
textul, prins bine în
chingile iniţiale, trebuie
să se întoarcă la adevăr
şi la morală. Abia atunci
s-

. Şi încă
u n a s p e c t . S t i l u l
scriitorului

suşi textul,
de unde creşterea sau
d e s c r e ş t e r e a
consistenţei lui de
unde plăcerea lecturii
sau apariţia plictiselii
Ce se mai întâmplă
când se citeşte? Apar
reacţii la mişcările
l i m b a j u l u i , a p a r e
atenţia accentuată la
î n t â l n i r e a c u
p a r a d i g m e l e c a r e

textul de plăcere

textul de desfătare

ambele texte deodată

estetica
plăcerii textuale

, cel care vine dinspre

l

oland
u precizie

ar ajunge la

pune sau nu
în valoare în

,

.

produc sensul şi substanţa, apare bucuria produsă de
textul frumos frazat şi lizibil.

Bineînţeles că literatura îşi asumă
cunoaşter , ea imprimă o dinamică a formelor
cunoaşterii şi în acelaşi timp corectează balanţa în
dezechilibru dintre realitate şi imaginaţie, dintre rigoare
şi fantezie. Funcţia lecturii, funcţi de text, lucrează, e
fericită, rezistă şi supravieţuieşte într-o lume în continuă
tulburare. Această funcţie e un lux care ar trebui asigurat
de orice societate. Un scriitor trebuie să aibă forţa unui
opozant pentru ca cititorul să beneficieze de orizontul
aşteptării dorite. „Cuvântul, rotindu-se în jurul cărţii:
citeşti, scrii – între o dorinţă şi alta începe întreaga
literatură”. De aici încolo putem fi cititorul dezinvolt,
putem savura la nesfârşit cunoaşterea lucrurilor şi a
vieţii.

i, sună a paradox. Paul Valéry afirmase că „o
schimbare de cititor este comparabilă cu o schimbare de
text”, iar Jorge Luis Borges: „un mare scriitor îşi creează
precursorii”. Prin urmare, dacă noul cititor vede în
discursul literar lucruri noi, frumoase şi mai interesante,
idei noi îndrăzneţe şi mai profunde decât le-a văzut
cititorul de dinaintea lui, se poate vorbi de o schimbare
de text, nu al celui în sine care aparţine oricum
scriitorului, ci de spiritul acelui text venit dinspre
viziunea şi simţirea cititorului. O carte se lasă descifrată
şi desluşită prin propria-i lui înţelegere, el nu caută
neapărat esenţele, aşa cum încearcă criticul, el se lasă
condus doar de puterea sa de analiză şi interpretare.
Contemporanul nostru nu regăseşte în

întocmai ceea ce i se povesteşte, el nu
reţine decât ceea ce este capabil să recunoasă
corespondenţe care-i convin şi lucruri care-i fac plăcere.
Textul devine altul, schimbându-se de fiecare dată cu
fiecare alt cititor.

varii domenii ale
ii

e

Textul depinde de cititor? O întrebare care pare
nelalocul e

sau în sau în
sau în

Vicontele de
Bragelonne Anna Karenina Caterina de Medici

Lord Jim
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O triadă minunată
,  care au transcendenţa în miracolul specific

, şi această triadă se vede
multiplică mereu, în orice polis care  vibrează din

. Acel logos conceput de greci, care înseamnă
raţiune supremă... Filosofarea, , raţiunea pură,
cunoaşterea şi nevoia de cunoaştere, şi, mai presus de
toate,  raţiunea practică, moral

,  pe cînd nu se construise
Biblioteca lui Celsus, nici  templul zeiţei Artemis, şi
nici Nimfaum-ul lui Traian, iar limpedele înţelept al
umanităţii era acolo, în agora, sau pe aleea arcadelor,
cugetînd... Şi-a tot meditat, fie prin Milet, fie prin
Halicarnas, fie prin Efes, şi a dat luminii ,
adică sinteza gîndirii, ideea generală, acel ansamblu
de caracteristici ale lucrurilor gîndite unitar...  Rostesc
din ceea ce-a rămas din zaţul istoriei, nestemate de
text, şi realizez, cum că stilul lui e clar în expresie şi
adînc în sens, are ceva profetic şi mistic, tradus în
expresii plastice şi intuiţii pline de concreteţe. A trăit
în şase spre cinci, îmi şopteşte Anaforeea,  acela
al marilor personalităţi şi individualităţi ale culturii
antice  greceşti, mai înainte de Pericle... Opera sa

s-o fi pierdut în negura timpului, dar din
ceea ce a rămas,  ne dăm seama că Heraclit
natura şi se ridică,  prin acesta,   la adînci consideraţii
filosofice... Am citit despre acestea, spun. Fără
îndoială, dar mai presus de toate am citit pietrele! A
răsunat ecoul, vîntul prin portocali. Heraclit critică
credinţele religioase, misterele şi nebulosul  din
conţinutul poveştilor... Se ceartă cu  Xenofon, pe tema

, depăşeşte politeismul antropomorf, şi vede
existenţa lumii  unitară în întegul ei:

...  Xenofon e rigid,
constat, Heraclit e dinamic, el vede esenţa lumii  în
eterna schimbare a

!  Teribil, genial, şi atît de luminos pentru
spiritul timpului său. Şi pentru al nostru timp,
desigur.  Iată că lucrurile se schimbă mereu, dar omul
nu este exclus de la această curgere, nici trupul nici
sufletul său...

Divaghez, şi-l urmez pe Heraclit pe aleea
coloanelor.. E cald, soarele arde ucigător, dar am
puterea să mă întorc şi  mă adresez mulţimii.   Strig: el
e întemeietorul filosofării pure, el e

că

Iată ordinea, iată
legea!... Numai după o asemenea aserţiune se vor scrie
tratate întregi de hermeneutici, şi vor fi inspirate
filosofii şi sisteme... Mă înclin, uimindu-mă notaţiile
sale despre sufltet, filosoful zicînd    că acesta ar fi
ceva corporal, iar natura ar fi însufleţită... Panteism
heraclitian!... El contrarietatea lucrurilor, şi
lupta contrariilor, dar dincolo de acestea, spune, există
o raţiune adîncă, care este temeiul lumii, adică

... Există o raţionalitate inteligibilă,  care
dirijează procesele şi mişcarea lumii... Această raţiune
stăpîneşte totul, ea există dintotdeaauna... Toate se
petrec  pe potriva acestui Logos, care administrează şi
diriguieşte ordinea universală... Logosul este şi o

, adică echilibrul întregului cosmos, cît şi
supremul principiu  căruia trebuie să i se conformeze
legea cetăţii:

Trăiesc spaima de tot ceea ce se întîmplă, cu cît
pătrund mai adînc în mister, acesta se adînceşte,
iertare, sfinte Blaga!, dar aici s-a petrecut miracolul, pe
tărîmul Eladei, cel cu o mie de ochi şi o mie de porţi,
simt cum se adînceşte urmînd taina, şi nu
pot să-mi explic cum au luat naştere , de ce
aici, de ce nu în alt loc, de ce raţiunea herarclitiană a
acţioant în  arealul acestor pietre, şi nu cumva în
apusul pustiu al zăpezilor Europei!...
îmi suflă Anaforeea, şi nevoia de mişcare...  Ea cade-n
extază!... Şi-mi mai  spune că miracolele, nu trebuiesc

Epidaur:

a, omul...  L-am întîlnit
pe Heraclit în Efes,

lucrurilor :

, din
care toate curg, cum doar cînd spune

asclepionul, teatrul,
stadionul
timpului mediteranian

Logos
filosofia

obscurul

conceptul

veacul

Unu-lui

totul

lucrul prim
lumea asta,  cu

toate lucrurile di ici oamenii,  ci
ea a fost mere
aprinde

Logosul

dreptate

lucrurile

marea,

Despre natură

observă

Din totul devine
Unul şi din Unul devine  totul

curge şi nimic nu
durează

n ea, n-au făcut-o nici zeii n
u şi este un  foc veşnic viu, ce după măsură se

, şi după măsură se stinge...

inventează

toate legile omeneşti se nutresc din unica
lege divină, căci aceasta are atîta putere cît trebuie să aibă,
ajunge pentru toţi, fără să se epuizeze vreodată ...

neînţelesul

Soarele şi

Minunat, poematic, simplu, viguros! ...

a fi explicate, ci doar trăite cu intensitate, că e necesar
să avem în noi firea celui care filosofează, a  celui care
confecţionează măşti de aur şi mituri, gîndirea celui
care  crede în zei şi ciclopi, şi se ia la trîntă cu aceştia,
fiorul celui care aleargă la Marathon, şi pe stadioanele
de la Olimpia, Delphi sau Epidaur, şi,  mai apoi,
datul meditaţiei aprinse, atingînd fiinţarea prin logos,
dar şi prin lege, morală şi logică... Da,  raţiunea, ca
logos,  s-a născut, într-un fel aici, într-un spaţiu cît o
găoace de melc, printre insulele zdrumicate de secetă,
şi acesta e miracolul, ca mai apoi  să traverseze mările
şi să prindă seminţe... Neînţelesul devine prin
raţionalizare înţeles, şi de aici creşte spaima... Pentru
că raţiunea nu mai lasă lucrurile în pace, le stîrneşte, şi
le umileşte în toiul luminii. Tu spui că aceasta e
iluminare, Anaforeea,  că omenirea n-ar  fi putut  trăi,
veşnic,  în epoci mitice, că avea nevoie de  datul
raţiunii!... De mişcarea cugetului, a trupului şi a
sufletului... Ei, tocmai de aceea creşte în mine  spaima.
Şi îndoiala.   Inexplicabil, precum miracolul, precum
misrterul. Un soi de neputinţă care se datorează,
probabil, refuzului de a ieşi din starea de mit, pentru

că te simţi bine, acolo,  leneşule, îmi sugerează
Anaforeea. Îl cinsteşti pe Dyonisos şi pe acei ,
pentru că înfăţişau nu doar făpturi legendare, ci şi
legenda, le asculţi ditirambii, înainte de a gusta din
odele lui  Pindar, din poemele de dragoste ale zeiţei
Sapho, şi a fi mîntuit  pe Homer. Da, mi-i drag acest
zeu, pentru că mi-a legănat copilăria cu visul feţilor
frumoşi, şi ai naiadelor, pentru că am trăit pe propria-
mi piele spaima de silenii infricoşători, pe care-i
strigam, dracii, vin dracii pe corniţă, mamă! Mişunau
prin mintea mea noaptea, spre aprinsul zorilor.
Făceam teatru fără să ştiu că există în univers această
artă, dar cine ştie pe ce căi, Dyonisos intrase în mine,
el era miracolul...

e şerpuieşte
printre livezile de măslini, printre colinele aprinse de
chihlimbar, şi lanurile care coboară peste fruntea
asinilor. Tebuiue să fi trăit douăsprezece veacuri ca să
pricepi de ce grecii  s-au întrecut în jocuri atletice, să
fii atît de tare , pentru că aici, în arenă,  să-i întîlneşti
aici pe Politis, Xenofon  sau Milon din Crotona...

tragos

Spre Olimpia se ajunge pe un drum c

Logos
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Clar lucru: Creatorul ne-a iubit mai

reatorul li

.

noul

întâi (pe toţi
oamenii, căci ne-a creat), iubirea fiind virtutea virtuţilor,
deci şi peste ştiinţă, credinţă, conştiinţă, şi peste,
respectiv, prelungirile tehnologic-pragmatice ale
acestora: tehnologia propriu-zisă, religia, ideologia.
Acum, aflat după Facere în binemeritată odihnă, în
Afacere, El promite afaceriştilor (numai lor) că îi iubeşte
şi în al doilea, şi în al treilea… rând, până la sfârşit, tot
El mai întâi. Motivul: ei au ales partea cea bună: odihna-
afacerea.

„Celorlalţi”, în al doilea, în al treilea… rând, până la
sfârşit, le e lăsată credinţa numai, drept pentru care
aceştia din urmă (ca să trăiască, să facă) trebuie mereu
ei să facă - să creeze, să nască, iubind ei mai întâi -, fără
de încetare astfel ei închinându-se la Făcătorul, iar nu la
Odihnitorul. În acest caz se poate spune că divinitatea
crede - pe sine dă, facere divină în chiar sfânta odihnă
- în locul afaceriştilor, în locul lor fără de loc (de felul
utopiştilor), căci ei şi-au părăsit părinţii, ţara,
negustoreşte şi-au părăsit credinţa de-acasă spre a sări,
direct, în cârca credinţei divinităţii, de fapt în autoritara
religie care să le dea ţara promisă, planeta promisă
(smulsă din inima, din credinţa „celorlalţi”).

Funcţionarilor Odihnei, religioşilor, Odihnitorul le
pune scara lui Avraam sub picioare, din ea le face aripi,
doar să salte - ţuşti - în odihnă, în cer. Cei care nu fac,
care nu muncesc, nu produc şi nu creează bunuri cu
valoare de întrebuinţare nemijlocită (pâine,
îmbrăcăminte, maşină, carte) - ca şi cum ei nu ar avea
nevoie de aşa-ceva, ar fi deja îngeri -, afaceriştii deci,
care vând şi cumpără, schimbă pe piaţă bunurile
„celorlalţi” spre a lua pentru ei pe nimic, pe nimicul de
schimb, ei se şi văd chemaţi să stăpânească odihna şi
puterea - îngeri şi moştenitori fiind -, astfel se „încred”
de aici şi acum cum că sunt mântuiţi.

În ipostasul lor îngeresc-moştenitor pragmatic,
aceste entităţi, afaceriştii, nu-şi propun „a face” ceea ce

au nevoie. De nevoile lor asemenea nevoilor
„celorlalţi”, nevoi comune, deci, ei nu se ocupă în
mod direct: le lasă în grija „celorlalţi”, ca fiind ale „lor”
nevoi, toate, şi cu sudoare aceia să facă, să producă
valori de întrebuinţare, să le satisfacă. Astfel deja-
nevoile afaceriştilor sunt satisfăcute, sunt făcute lor cu
saţietate, date moştenire - cum ar veni: „prin har” - din
odihna Creatorului, mai exact însă: din chiar ceea ce
trudnic fac „ceilalţii”.

Singurul lucru care pe afacerişti îi preocupă: ce să
dea în schimb pe piaţă, ce să pună şi să stea cu
stăpânire, astfel încât ei să câştige, să obţină mai mult
decât nevoile lor, şi totul pe nimic, cum ar crea în mod
absolut, considerându-se ei deasupra nevoii, a oricărei
nevoi, deci în propria lor . De fapt afaceriştii pun
pe piaţă nu atât nevoile lor - pentru care ar trebui să
dea, să facă ceva -, cât ne-nevoile lor (adică voinţa şi
libertatea, puterea şi stăpânirea lor, de felul „nimicului
care este”, din care Creatorul la început a creat, prin
cuvântul său, căci „a zis şi s-a făcut”).

După cum din divina odihnă C dă,
chenotic (într-un fel golindu-se), şi ei, negustorii, se dau
„celorlalţi” - în schimbul de câştig, pe piaţă - drept ne-
nevoie, o nouă nevoie: „noul de piaţă”, ceva cu totul
surprinzător (în stare să anestezieze, să uzurpe
„celelalte” nevoi ale lumii), nevoie care pare să se
satisfacă şi pe sine, care e şi nevoie dar şi valoare de
întrebuinţare, adică: e

Reclama - cu tupeul ei insinuant şi devastator - a
ceea ce e , succesul ei meteoric arată că omul e
tocmai nevoia de a avea nevoie, e propria lui voie;
adesea el tratează noul ca pe un erou, identificându-l şi
totodată în el identificându-se cu chiar acea nevoie
concretă, acută: noua marcă de pastă de dinţi, de
automobil, de pantofi… În chestiune, nejustificat se
confundă nevoia omului de a avea nevoie de el însuşi,
menirea omului de a fi om şi totodată omenire, ca
adevărată „nevoie de întrebuinţare” de sine, cu tocmai
noua nevoie, cu noul de piaţă de schimb în stare să
absoarbă însăşi voia insului. În vârtejul cu pricina se
poate distinge şi supra-voia, ce-l lasă pe om fără de sine,
fără de proprie iubire - cunoştinţă, credinţă, conştiinţă.

Dintotdeauna, afaceriştii nu şi-au propus să satisfacă
cu valori de întrebuinţare specifice nevoile (pentru ei:
ceea ce e vechi) ale lumii, ci să înfigă, să planteze, în
solul afânat al acestor nevoi, o nouă nevoie, pur şi
simplu voia lor, „ ” - ca nevoie şi deopotrivă
satisfacere, „nevoia de întrebuinţare” -, care îşi arogă
valoare (cu nucleu ontologic) pur şi simplu pentru
faptul că e nou. Pe ei înşişi spre a se „valoriza” - ceea ce
sună a barbarism civilizat -, indivizii accesează de pe
piaţă (evident, nu mai contează pentru aşa-ceva preţul)

se

se

deja
vechi

voie..

se

nevoie de întrebuinţare

nou

noul

aldoilea

religia

se

, adică „nevoia de întrebuinţare” ca şi cum ar fi
valoare de întrebuinţare. Sentenţa noilor strategi ai
globalizării: „toate nevoile existente se rezolvă
introducând o altă nevoie - noul”.

Pe piaţa de schimb, ca în Creaţie, negustorii obţin
totul „din nimic”, dar nu şi „prin cuvânt”. Orice
negustor vrea să aibă pârghia noului, să câştige tot mai
mult, să fie primul chiar şi sieşi, iar nu : trăitor
prin cuvânt, cu sine, cu semenii... El vrea să fie iubit, iar
nu să iubească. Fără să vorbească limba care ea însăşi
gândeşte, afaceriştii nu creează - cum se ştie: „a gândi şi
a fi e unul şi acelaşi lucru” -, şi cu nici un chip ei nu
promit, adică nu „se” dau, ci iau cu nemăsurată posesie.
Spre pomul fericit al vieţii, ei evită pomul cunoaşterii, al
căderii şi al facerii, al trudei cu sudoarea frunţii; intră cu
tupeu pe scurtătura pieţii de schimb, drept mijlocitori -
oameni-tehnologie - între pomul ştiinţei-conştiinţei (pe
drumul credinţei) şi pomul vieţii, între „ceilalţi”,
semenii lor, şi divinitatea însăşi.

În lucruri nevăzute crezi, în cele văzute, pipăite,
manipulate, te încrezi. În acest sens, pe afacerişti nu-i
interesează credinţa, ci încrederea. În ce-i priveşte,
credinţa e nevoia (truda, munca, creaţia „celorlalţi”,
ceva vechi), pe ei îi interesează , starea de-a fi
deasupra a ceea ce e magma credinţei, îi preocupă doar
faptul ritualic al schimbului, pipăibil spornic,
cuantificat, precum câştigul prin noul de piaţă. Insul,
„celălalt”, nu e lăsat a fi singur şi sigur (spre a tinde a fi
el întreg-total-direct cu divinitatea, în uimire şi milă, în
atotîntregitoarea valoare de întrebuinţare, el spre a fi
„din” întreg), ci, prin afacere, insul e făcut drept parte a
instituţiei-religiei, între el şi divinitate astfel fiind
mijlocit (spre a fi „de lângă” sine, „de lângă” întreg)
tocmai de către afaceriştii-mercenari, al căror păs e să se
păstorească pe ei înşişi, adminstrând insului noua
nevoie (voia lor), noul ca nevoie de întrebuinţare.
Credinţa e funcţiunea care creează omul drept
organism, întreg, pe când religia e funcţiunea care-l
creează drept organ-parte-ins, de supus instituţiei. (Prea
adesea însă pe mâna afaceriştilor orice instituţie devine
o maşină a prostituţiei.)

Într-un fel, în relaţia dintre divinitate, pe de o parte,
şi religioşi-afacerişti, pe de altă parte, credinţa aparţine
divinităţii, o prestează drept har divinitatea, iar religia -
ca instituţie, însumând inşii, pe cei  care „fac”, şi ca
relaţie, re-legare dintre aceşti „ceilalţi” şi divinitate -
aparţine afaceriştilor, care o practică cu zel mijlocitor cu
ambele mâini, pe nemăsurat câştig. Pragmatică,
dreptatea are ţintă câştigul, ce se justifică prin el însuşi,
revendicativ, cu mânie chiar. Schimbul talionic (ochi
pentru ochi şi dinte pentru dinte) al religiei şi al urii - al
urgiei - devine piaţă de schimb (oarece îmblânzire a
sălbăticiei), unde negaţia lucrează afirmaţia
negustorească, de câştig. În piele de negustori, de lupi-
păstori printre oi, unii strategi dogmaticieni au pus în
formule cum că numai afirmaţia (evident, provenită din
negaţie negustorească) există, e dreptate purtătoare de
câştig. (Şi e de înţeles de ce tot mai intens se studiază şi
mai ales se practică ceea ce numim „ontologia pieţei”.)

Cu ochiul liber şi pe pielea goală până la marginile
universului, credincioşii de rând percep că religia
(tehnologia care aplică pragmatic ştiinţa credinţei) e
instituţia fără de uimire şi fără de milă, instituţia
umilirii, unde mână liberă - pe de o parte,
manipulatoare şi mănoasă, habotnică după câştig, iar pe
de alta, judecătoare şi mânioasă, teribilă inchiziţie
asupra divinului şi umanului, chenoză divinităţii şi
umanităţii - au negustorii, de felul mercenarilor
uzurpatori, funcţionari ai neasemănării, dihoniei
părţilor în întreg. Mila şi uimirea sunt atribute ale
credinţei, ale credincioşilor, care constitutiv percep, au
dimensiunea, sensul cosmic articulat al asemănării
„din” început-întreg.

Însă diferenţa dintre „a face, facere” şi „a
- e considerată în noua religie drept credinţă,

însuşi faptul de „a merge prin credinţă”: cum te-ai
plimba ca Duhul pe deasupra apelor, gândind-
plănuind, cum te-ai plimba pe propria ta limbă, cum ai
vorbi limba care ea însăşi gândeşte. Mai exact, în noua
religie (re-legare) se cere „a merge prin credinţa”
creatorilor, divină, adică prin promisiunea divină (prin
care Creatorul se lasă legat şi scos din el însuşi, „se dă”
chenotic). Oferta divină pentru afacerişti pare a fi
înfierea acestora, marea promisiune: familie promisă,
ţară promisă, planetă promisă. Răzgâiaţi, posesivi
asupra părinţilor, adesea religioşii-afaceriştii se
dovedesc stranii pui de cuc care, din cuibul unde tocmai
sunt puşi, îşi aruncă fraţii mai slabi, tocmai pe creatorii-
făcătorii din care copios, frângându-i, se înfruptă.

În noua religie a afaceriştilor e un singur credincios:
Creatorul, cel ce singur, primul a dat totul.  Desigur că îi
este greu, că suferă, se chinuie; smuls din odihnă, el
trebuie, pentru afacerişti, încă şi încă să afacă, adică să
dea. Mai exact, cu surplus de durere, încă îngăduie ca şi
oamenii ce „fac” (muncesc, produc, creează cu sudoarea
frunţii), animaţi, cosmic umpluţi de credinţă (secundă)

a
a a

face,
facere” -

ei fiind, tocmai să se chinuie, să se golească de bunurile,
de întregul lor (chenoză secundă) pentru trântorii
trădători, care-şi zic, pe ei se consideră, „aleşii”.

Fără credinţă - fără uimire şi milă - fiind, religiosul-
afaceristul nu are scrupule, e interesat doar de afacerea,
interesul lui, chestiune strict internă, pentru care, prin
fel de fel de artificii, el e gata să întoarcă lumea pe dos.
Singurul lucru pe care religiosul îl face în numele
afacerii sale e să îi excomunice pe „ceilalţi”, restul
semenilor. Ba încă: să excomunice însăşi diferenţa
firească - însăşi limba, comunicarea - dintre ceilalţi şi el,
dintre el şi el însuşi ca fiinţă în timp reflexiv, gânditoare.
Cel ce excomunică nu vorbeşte limba care ea însăşi
gândeşte.

Cu religiosul-afaceristul nu te poţi plimba - firesc,
cum te plimbi cu întreg universul în care (şi care) eşti -,
căci limba pe care el o vorbeşte e cea a excomunicării.
Menirea de-a fi om-omenire ni-i criteriul de a discerne
în ce măsură limba pieţei de schimb, care lucrează
globalizarea, e tocmai excomunicarea, faptul de a
expulza - din pulsul normal al inimii tale, al universului
- însuşi globul, însăşi planeta care ne-a ţinut, împreună
cu părinţii noştri, la pieptul ei. Ca afacere (a fi în afara
facerii), credinţa-munca se preface religie. Altfel spus,
credinţa care excomunică - ce-şi pierde-aruncă limba
proprie - devine religie, pragmatic practicată de inşi
care îşi părăsesc părinţii, menirea, ei urmând nimicul
care există, noul de piaţă: de schimb, de câştig.

Aleşii de piaţă de schimb aşa-zis democratică se
plâng, continuu, că sunt discriminaţi, însă, aceasta,
pentru a putea discrimina în favoarea lor şi mai mult,
numai ei. Dar tocmai, discriminând, devii un
discriminat, după cum definind, numărând totul ca pe o
mulţime finită, ajungi tu însuţi „numărat, cântărit şi
împărţit”.

Identificăm aici începutul exlusivist al unui Ev şi-al
unei Eve ce populează lumea cu progenituri de tip
mutanţi. În zodia pragmatismului „mutant” - de piaţă
de „schimb sinonim cu corupţia” - nu e loc de milă;
semenul, cel în care tu te vezi cu uimire, ca asemănare
în neasemănare, percepţie şi depotrivă metaforă, iată că
e fără de milă jertfit în mod eficient şi bine-plasat pe
piaţă, pe scenă, şi în mod mecanic, automat (ca într-o
maşină, instituţie a prostituţiei) de sine el e stors până la
obscenitate.

Discriminarea - funcţiune a dinamis-ului, forţei -
poartă masca civilizată şi civilizantă a noului de piaţă, a
câştigului de piaţă; ea constituie - legiferată - motivaţia
de a fi, adică firească, a revendicării resentimentare,
astfel că orice există (suflet, părinţi, copii) devine marfă,
ceva de vânzare-cumpărare. Va trebui să precizăm că în
dogmatica liberală (expertă în mânuirea negaţiei
negustoreşti a noii, de viitor, religii) fără de tăgadă se
demonstrează - contemplativ, hipnotic chiar -
apoftegma (ea postulat devenind) privind „divinul de
piaţă”, cel care acum şi aici, prin vânzare-cumpărare,
devine adevăr absolut, devine autor şi deopotrivă
proprietar, cu propriu domeniu ontologic: piaţa de
schimb.

, „din sine alesul”, e acelaşi lucru cu câştigul de
piaţă, „din nimic”, „pe nimic”. Dar în măsura în care
noul se consideră valoare în sine (adică ceva ce este
valoare numai pentru că e nou, altminteri în sine el
nefiind decât explozie), în aceeaşi măsură fără de
măsură el, noul, este exclusivist, e valoare pur şi simplu
practicată de specia mutanţilor, cu zel şi teroare. Dacă
întrebi pe ce se bazează noul care are valoare în sine,
poţi auzi argumentul cum că este acel ceva pur şi
simplu „ales” în mod stihinic, precum - din cer, din
senin chiar - fulgerul, trăsnetul. În mod evident, noul-
alesul nu „face”; cu sudoarea, sângele său nu munceşte,
nu produce, nu creează ceva anume cu valoare de
întrebuinţare să satisfacă direct o anume nevoie; el
„aface”. „A face” este un „a face” care se comportă
realmente canibalic - îşi mănâncă semenul, îşi ucide
propria valoare, se sinucide de fapt, spre a fi pur şi
simplu nou, un alt nou. De observat: noul - virtualitate
ideologică - nu constituie ucenicia sinucigaşilor de rând,
ci a acelora care sunt şi ucigaşi, terorişti practicanţi,
abotnici din specia religioşilor-afaceriştilor.

Noul care are valoare în sine doar pentru că este nou
- inconsistentă cunoaştere, crasă nerecunoaştere, total
dezinteresat de ceea ce deja există, inclusiv de nevoi - se
vrea de fapt nevoie de întrebuinţare. Într-un fel sau
altul, el se bazează - în lumea acerb concurenţială în care
trăim - pe bani; ba, acest nou e banul însuşi, neînstare să
satisfacă, direct, nemijlocit, o anume nevoie (în pustiu
nimeni nu se hrăneşte cu bani, nu îmbracă bani, nu
încalţă bani, nu e adăpostit de bani), el e deci fără de
„valoare de întrebuinţare”.
Nevoia de întrebuinţare e valoarea „produsă, creată” de
piaţă, precum afirmaţia „produsă, creată” de negaţia
negustorească, cea care neagă-afirmă tocmai ca să poată,
pe mai nimic, pe nou, lua totul. Saltul ontologic de la
nevoia de întebuinţare la valoare de întrebuinţare îl face
doar omul, cel cu nevoie-menire de sine, ca om şi
omenire.

Noul

a

la vreme şi la nevreme

Marinică POPESCU

19. Iubirea sau despre saltul ontologic
de la nevoia de întrebuinţare la
valoare de întrebuinţare
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T

, ,
, de multe ori,

, de obicei,

, atât
subsumarea la un set de reguli estetice, afilierea la anumite
modele sau crearea unor opere cu scop educativ – principii
clasice -

prin scoaterea acesteia din

,
,

, în
acest caz,

, în marea lor majoritate,

m.

,
preferând, ,

atonările multiple ale paşoptiştilor în ceea ce priveşte
opţiunile literare nu se datorează indiferenţei sau ignoranţei,
ci dimpotrivă, unei prea arzătoare dorinţe de a oferi tinerei
literaturi române modele viabile. În acest sens, se poate citi
în ideologia epocii un anumit pragmatism generat de
necesităţile momentului, ce  în mare măsură  şi-a subscris
spiritul de sacrificiu al acestor scriitori care au
renunţat la propriile înclinaţii în favoarea nevoilor colective,
generale ale literaturii. În acest mod, se poate explica
tensiunea care se creează între scrierile cu caracter teoretic ce
reiau într-un număr covârşitor principiile clasice şi operele
literare în care domină influenţele romantice. Această
discrepanţă paradoxală nu poate fi explicată doar prin faptul
că teoria e în întârziere faţă de creaţie sau că
poezia „nu creează după canoane teoretice”, acestea fiind
deduse ulterior din viaţa artei, ci şi prin încercarea de a
sistematiza opţiunile estetice, de a le organiza pe un făgaş
care să hotărască definitiv destinul literaturii române. Însă a
juca rolul unor demiurgi estetici nu a fost deloc uşor, mai ales
când opţiunea trebuia făcută între doctrina clasică –
verificată, având ca rezultat opere fundamentale – şi cea
romantică marcată de suflul prospeţimii şi al unui tumult
spiritual care corespundea stării de exaltare a momentului. Ca
urmare, după cum o arată peisajul literar mozaical, alegerile
paşoptiştilor au urmat ideea unui compromis, considerând
necesare pentru nou-formata literatură română

, cât şi cultivarea inspiraţiei din istoria neamului şi
frumuseţile patriei, dezvoltarea originalităţii, care sunt
principii de factură romantică. În esenţă, s-a încercat o
echilibrare fertilă între ancorarea în acel al
realităţilor istorice presante şi aspiraţia către eternizarea
creaţiei datele ei locale şi
înscrierea în atemporalitate. Pentru a îngroşa liniile acestei
explicaţii, putem sugera că tendinţele romantice
corespundeau elanurilor politice ce presupuneau definirea ca
naţie prin trăsături particularizante şi prin încadrarea în
graniţe spaţio-temporale precise, în vreme ce tendinţele
clasice vizau mai mult necesităţi artistice ale unei literaturi
aflate în stadiul primelor exerciţii estetice. Aceasta ar explica
până la un punct  de ce mulţi dintre paşoptişti gândeau clasic
(în articole, manifeste, arte poetice etc.), dar scriau romantic
sau preponderent romantic (căci nu există omogenitate nici la
nivelul operelor). Saltul de la teorie la practică presupune

o trecere de la glasul raţiunii la tumultul trăirii, de
la aspectul apolinic la cel dionisiac.

Dualitatea aceasta a impulsurilor artistice a mai fost
explicată prin raportarea la etapele dezvoltării spirituale a
tinerilor paşoptişti care au studiat în
adolescenţă la şcoli greceşti sau şcoli româneşti în care
orientarea era filoclasică, însuşindu-şi deprinderi ce ţineau de
principiile curentului născut în secolul al XVII-lea în Franţa,

dar care ulterior şi-au continuat studiile în Occidentul
contaminat de romantis Astfel, elementele clasice ale
educaţiei primite iniţial s-au combinat cu influenţele
romantice pe care scriitorii epocii nu puteau sub nici o formă
să le ignore.

În fapt, ambele paradigme au reprezentat mai mult haine
de împrumut pentru o literatură care nu le-a resimţit profund
ontologic pe nici una din ele. Desigur, în forma
sa vie şi concentrată nu s-a manifestat decât în literatura
franceză a secolului al XVII-lea, restul reprezentărilor
europene constituind doar ecouri, mai puternice sau mai
slabe, însă neegalând niciodată originalul. În acest sens,
admiraţia profundă a paşoptiştilor pentru marile figuri clasice
– mai ales Boileau –, transpunerea fragmentată a câtorva
principii ale acestei ideologii sau cultivarea unora din
speciile literare specifice curentului, nu ar putea justifica pe
deplin existenţa unui clasicism românesc. De altfel,
majoritatea cercetătorilor s-au ferit de o astfel de formulare

mai degrabă sintagme de felul „elemente clasice”
sau „manifestări clasice”. Dim. Păcurariu îşi întitulează
amplul său studiu despre acest aspect –

hic et nunc

clasicismul

Clasicism şi tendinţe

clasice în literatura română

Răspuns la articolul „Poezie”

Domnul Sarsailă, autorul
Bazele unei literaturi naţionale

Introducţiei Dacia literară

conştientizarea

– ceea ce sugerează totuşi  ideea
unei preluări, fără a se constitui într-o ideologie unitară. La
acest critic întâlnim formularea „direcţie clasică” cu privire
la manifestările din epoca paşoptistă. Este  de altfel, unul
dintre puţinii autori care analizează această epocă din
perspectiva clasicismului, restul exegeţilor preferând unghiul
de vedere romantic. Astfel, majoritatea lucrărilor dedicate
paşoptismului subsumează această etapă romantismului
românesc  atrăgându-se totuşi atenţia asupra interferenţelor
clasice.

Sintetizând, se vorbeşte despre un
însă nu şi despre un deşi mărturisirile de
credinţă la nivel teoretic ar înclina balanţa net în favoarea
folosirii şi a acestui termen. Cu toate acestea, după cum am
mai sugerat, prezenţa disparată a elementelor clasice, lipsa
unităţii ideologice şi conceptuale fac să fie îndreptăţită
absenţa sint

care
ilustrează prin prefixul o prelucrare ulterioară, impură a
curentului original. Este aceeaşi părere pe care o exprimă şi
Paul Cornea sugerând că „clasicismul subzistă dar nu în
calitate de <<curent>>, ci sub formă de <<modalităţi>> sau
genuri, aşadar, ca tip de stilizare artistică nu ca viziune
existenţială.”

Pe de altă parte, însă, nici nu a fost resimţit
organic, după cum arăta Şerban Cioculescu: „Experienţa
interioară a romantismului ne-a rămas străină. Scriitorii nu au
trecut printr-o <<criză>> morală de esenţă faustică,
demoniacă sau egotistă ca urmaşii spirituali a lui Go

ubriand din alte ţări.”
În această ordine de idei, ambivalenţa epocii poate fi mai

bine înţeleasă iar împletirea elementelor clasice cu cele
romantice nu rămâne decât în aparenţă paradoxală, deoarece,
în fapt nu s-au confruntat două ideologii radicale, ci un
neoclasicism impur cu un „romantism îm

Aceasta nu înseamnă totuşi  că în epocă liniile
convieţuirii clasic – romantic au fost întru totul armonioase.
Susţinerea pătimaşă a ideilor a ricoşat în câteva rânduri în
aspecte polemice

prin care dorea să îşi apere
opera împotriva unei observaţii critice de altfel minore,
făcute de I. H. Rădulescu, declanşează o diatribă împotriva
lui Boileau – „păcătos poet” –, susţinând de pe poziţii vădit
romantice libertatea expresiei şi inutilitatea regulilor:
„Shakespeare şi Hugo vor trăi, domnule Boileau, fără reguli,
precum trăiesc Osianii şi se renasc în toate limbile fără să fi
avut limbă făurată la fabrica dumitale sau având o limbă
foarte imperfectă.” roşul adus de Heliade Rădulescu
vizase exact aspectul necizelat al limbii poeziilor lui Bolliac,
cerându-i acestuia să-l mai studieze pe Boileau!). În alt
articol – – acelaşi Bolliac îşi revărsa mânia asupra
ideii de model – concept de bază al doctrinei clasice: „Geniul
poetic, care este spiritul universului când binevoieşte a se
încarna, n-are trebuinţă de învăţător sau de exemple.”

Din partea filoclasicilor ar fi de notat pamfletul lui I.H.
Rădulescu –

–
în care se observă o înfierare satirică a prototipului de scriitor
romantic, respectiv o respingere netă a romantismului.

Aceste manifestări mai agresive nu sunt, totuşi, o notă
comună a e

care nu-şi constituie
corpusul ideologic prin raportare polemică directă la
clasicism.

Făcând o sinteză a variatelor explicaţii enumerate
anterior  putem afirma că fenomenul coexistenţei elementelor
romantice cu cele clasice este unul de o complexitate sporită,
implicând diverse nuanţări. Din acest motiv, o disociere netă
între cele două tendinţe, o trasare riguroasă a contururilor
reprezintă o sarcină destul de dificilă. Cu toate acestea,
pentru a avea o imagine mai clară a epocii şi a modului de
gândire paşoptist  este necesară identificarea

concretizat prin viziuni particularizante
subsumate ideologiei clasice – care au subminat aparenta
impunere victorioasă a

operelor prin cultivarea
fabulei, a satirei sau a epistolei (specii clasice în esenţă), prin
predispoziţia către o claritate şi sobrietate a frazei poetice, la
Grigore Alexandrescu, de exemplu, prin aspiraţia către
dimensiunea solară a existenţei în pastelurile lui Alecsandri
etc., aşadar concretizate
literar în toate genurile, pulsul viu al neoclasicismului îl
reprezintă mai degrabă, articolele teoretice, prefeţele sau
artele poetice  care coagulează mărturisiri de credinţă a căror
importanţă primordială rezidă în deplină a
asumării principiilor de sorginte clasică.

Vom urmări câteva figuri ilustrative ale
epocii, care şi-au exprimat clar adeziunea la ideologia clasică
– Gheorghe Asachi, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade
Rădulescu, Alexandru Odobescu, Timotei Cipariu etc.,
dedicând de asemenea câteva rânduri principalelor   despre
teatru, unul din punctele de bază ale clasicismului.

, ,

,

,

,

agmei . Din acest punct de
vedere ar fi preferabil termenul de

,

ethe,
Byron sau Chatea

,

blânzit” de tip
Biedermeier.

, ,

, cum este cazul lui Cezar Bolliac, care în
,

(Rep

– sau câteva aspecte
din articolul lui Odobescu –

pocii, majoritatea articolelor teoretice sau a
programelor, axându-se pe apologia modelului asumat sau pe
dezvoltarea unor principii generale, cum este cazul

la care a fost perceput drept
manifest al romantismului românesc, dar

,

,
–

. Dincolo de elementele
multiple care sunt prezente la nivelul

, dincolo de toate aceste aspecte,

,

, în acest sens,

romantism românesc
clasicism românesc

clasicism românesc
neoclasicism

neo

romantismul

Poezia

neoclasicismului

romantismului
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Pînă la mijlocul secolului al XX-lea studiile despre
Renaştere se cantonaseră într-o viziune exclusiv
luminoasă, o privire unilaterală în care primau
descătuşarea cercetării ştiinţifice, arta eliberată de
apăsarea dogmelor bisericeşti, literatura care aborda
subiecte pînă atunci tabu. Era cea mai comodă privire
asupra unei epoci; la fel se întîmplase şi cu studiile
despre Evul Mediu văzut ca o epocă apăsătoare, strînsă
în chingil unor concepţii religioase care guvernau
întreaga lume a creaţiei . Doar că amîndouă
epocile erau de o uimitoare complexitate şi a fost nevoie
de trecerea dincolo de prejudecăţi pentru a vedea şi
luminile medievale şi antirenaşterea. În deceniul al
şaselea al veacului trecut, trei cărţi apărute într-un
interval scurt aveau să determine o nouă interpretare
asupra Renaşterii: Daniel Pikering Walker,

Ultima carte amintită, după
ştiinţa noastră, încă nu şi-a
aflat un traducător şi un
editor în limba română; cea de
a doua, a lui Eugenio Batistti,
a fost tradusă şi publicată la
Editura Meridiane în 1982.
Prima dintre ele, cea a lui D.
P. Walker a apărut recent în
limba română datorită
lăudabilului efort al Editurii
Herald de a constitui o
bibliotecă în limba română
pentru cei intersaţi de
esoterism, alchimie,
numerologie, într-un cuvînt
de Tradiţie. Cartea lui D. P.
Walker a apărut în traducerea
Mariei Genescu, în colecţia
"Cultură şi civilizaţie".

Studiul lui D. P. Walker gravitează în jurul concepţiei
lui Ficino despre magie, a influenţelor acesteia asupra
contemporanilor şi urmaşilor, ca şi reacţiilor adverse
din partea celor care nu credeau în

În opera lui Ficino se găsesc numeroase
referiri la practici magice, de multe ori acestea fiind
prezentate sub forma unor sfaturi medicale. D. P. Walker
ne propune o incursiune în ritualuri magice, amintind
influenţele egiptene şi orfice în gîndirea lui Ficino, ca şi
neîndoielnica influenţă dinspre platonism. În evoluţia
neoplatonismului florentin un loc aparte îl ocupă
prezenţa lui Gemistos Plethon la Conciliul de la Florenţa
din 1438-1439, gînditorul bizantin determinînd o mai
mare aplecare a florentinilor către Platon şi Plotin, către
hermetism. "Imnurile şi ritualurile lui Plethon, la fel ca şi
cele ale lui Ficino, nu au drept scop producerea unui efect
obiectiv asupra divinităţii interpelate, ele vizează numai
transformarea subiectivă a celui ce se roagă, mai ales în
ce priveşte imaginaţia", scrie D. P. Walker. O secţiune
amplă şi plină de substanţă este cea despre teoria
generală a magiei naturale, urmată de prezentarea
concepţiilor celor care erau favorabil magiei, cît şi a celor
care o condamnau. Sigur, magia lui Ficino, şi n

blic, dar ea a fost privită cu
simpatie sau încorporată în poziţiile filosofice ale multor
contemporani, D. P. Walker amintindu-i pe Trithemius,
Agrippa, Paracelsus, Jacques Gohory, Pomponazzi,
Francesco Giorgi, Tyard, La Boderie şi Fabio Paolini.
Agrippa al cărui tratat

în
traducerea Mariei Genescu, este singurul autor, anterior
lui Paolini şi Campanell , care a făcut o prezentare
completă a teoriei lui Ficino despre magia astrală în
tratatul amintit care "poate fi considerat un tratat
neoplatonic, atît prin terminologie cît şi prin tema
metafizică subiacentă". Condamnările magiei lui Ficino
au venit din partea lui G. F. Pico, Johann Wier, Thomas
Eraste, Jean Bodin, Del Rio, considrat un grup omogen,
evanghelici de frunte care credeau că întreaga magie era
demonică şi iluzorie. Ultimele capitole sînt despre
urmaşii lui Ficino: Telesienii, adică Telesio şi cei influnţaţi
de acesta, şi Campanella. Renaşterea efec ivă a magiei lui
Ficino poate uşor sesizată în viaţa şi în opera lui
Campanella. Filosofia acestuia era dominată de noţiunea
de spirit şi se preocupa în chip deosebit de magia
astrologică, el plasînd în centrul sistemului său astrologic
Soarele, centru al iubirii, care va absorbi Pămîntul,
centrul urii: "Pentru Campanella,

şi
domină toate celelalte planete".

Cartea lui D. P. Walker arată locul gîndirii magice în
Renaştere şi deschide noi perspective în a înţelege
complexitatea unei epoci a cărei măreţie încă se
dezvăluie.

e
spiituale

;
Eugenio Batistti, ; Frances Yeats,

.

a
magie, în

supranatural.

u numai a
lui, nu a avut succes la pu

tocmai a
fost publicat la Editura Herald, în trei volume,

a

t

este
Soarele vizibil, ce devine astfel corpul lui

Magia
spirituală şi angelică. De la Ficino la Campanella

ntirenaşterea Giordano
Bruno şi tradiţia hermetică

A

De Occulta Philosophia

spiritus mundi
anima mundi

Magia în Renaştere
Bogdan Mihai MANDACHE

philosophia perennisinterpretări
Paradoxul unei epoci:
ambivalenţa clasic-romantic în
paşoptismul românesc (II)

Monica BOŢOIU
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arheologia spiritului

Alături de filosofie şi medicină, care au propriile
discursuri asupra corpului uman, la fel de important
este discursul religios; pentru tradiţiile iudaică şi
creştină, este nu numai un
fermecător text literar, ci şi proba unei interpretări
care să treacă dincolo de literalitate. Există o
imensă bibliotecă, distinctă de cea filosofică şi de cea
de medicină, în dialog cu ele, în care corpul sau
diferite părţi ale sale au fost contemplate, iar această
bibliotecă este compusă din

Una dintre cele mai convingătoare şi mai
cunoscute interpretări, din perspectivă teologică
creştină, o găsim la Origen, în

creştin care a
prezentat explicaţia raportului tainic dintre Logosul
întrupat şi Biserica creştină; el vede în cîntecul de
nuntă, acesta este înţelesul pe care îl dă

, mirele şi mireasa: "În mire trebuie să
înţelegem pe Hristos, în mireasă, Biserica cea fără
pată sau zbîrcitură". Omiliile lui Origen aduc
dreapta credinţă acolo unde cititorul zilelor noastre
ar avea tendinţa de a propune interpretări facile.

,
Origen făcînd trimitere la cartea profetului Iezechiel
care spunea că "dacă sînii tăi nu s-au desfrînat" în
mijlocul lor va locui cuvîntul dumnezeiesc.
Interpretarea propusă de Origen este una alegorică,
frumuseţea corpului omenesc descrisă de textul
biblic ascunzîndu-se în spatele unei interpretări
incorporale, o interpretare n care lesne putem

distinge distincţia pe care o făcea apostolul Pavel
între omul exterior şi omul interior, notînd de altfel
că lucrurile non-corporale sînt denumite prin
omonime corporale, după cum lucrurile corporale,
cele privesc omul exterior, au omonime
referitoare la omul interior. Aceleaşi cuvinte au o
dublă semnificaţie şi o dublă intenţionalitate, Origen
căutînd să ofere cheia descifrării prin omonimia între
omul interior şi cel exterior.

tien, propune o nouă interpretare a
, căutînd să determine o simbolică a

corpului în acest cîntec al corpului, inepuizabil în
interpretări. Ia rînd pe rînd părţi ale corpului
omenesc, oferind d opotrivă interpretări teologice,
dar şi intervenţii venite dinspre filosofie sau
literatură. În elogiul adus frumuseţii sînt amintiţi

("Dinţii tăi precum o turmă de tunsori", "Dinţii
tăi precum o turmă Ce ies din adăpătoare"),
a căror frumuseţe şi regularitate dau frumuseţe feţei;

este amintit o singură dată într-o enigmatică
comparaţie arhitecturală şi geografică ("Nasul tău
precum turnul Libanului Ce arată sp

tien deschide perspectiva asupra
mirosului, acesta nefiind niciodată neutru. Literatura
modernă, prin Baudelaire şi Proust, a făcut familiară
legătura între memorie şi miros, în vreme ce textele
vechi accentuau analogia între miros şi căutarea
intelectuală sau spirituală. În sînt
versuri de o frumuseţe inegalabilă despre mirosuri
("O, mirosul mirurilor tale cît e de bun!", "Şi mirosul
mirurilor tale", "Şi mirosul veşmintelor tale Precum

Cîntarea cîntărilor

cîntărilor

Omilii la Cartea Cîntării
cîntărilor

Cîntării
Cîntărilor

Snop de mir este iubitul meu pentru mine care între sînii
mei înnoptează tărilor

Cîntării
întărilor

dinţii

cîntărilor

trebuie

comentarii la
.

.
Origen este cel dintîi scriitor

, spun versurile din

î

care

Un filosof francez al zilelor noastre, Jean-Louis
Chré

e

de miei/

/ re Damasc"),
dar Jean-Louis Chré

/

Cîntarea

Cîntarea cîn

c

nasul

Cîntarea

mirosul Libanului", "Cutremură grădina mea ca
miresmele să curgă/ Să vină iubitul meu în grădina
sa/ Şi să mănînce gustoasele ei fructe!"). Cu
deschiderea buzelor începe întreaga aventură
umană, fiind locul prin excelenţă al comunicării, prin
ele omul manifestîndu-se în exterior, în adevăr sau
în minciună, dreptate sau nedreptate, răbdare sau
precipitare. Ele pot fi văzute şi

pecetluite ale tăcerii. În poemul biblic, versuri
precum "El mă sărută din sărutările gurii sale",
"Miere groasă picură buzele tale", "Precum o coardă
roşu închisă buzele tale", "Buzele lui crini/ Ce picură
mir vărsat", au fost interpretate ca aluzie la pămîntul
promis, la Tărîmul Făgăduinţei sau la făgăduiala
prin excelenţă din Vechiul Testament. Într-o altă
scriere atribuită lui Solomon, ,
întîlnim acest îndemn la cumpătare şi dreapta
judecată: "Ca să-ţi poţi păstra judecată şi ca buzele să
păzească ştiinţa. Nu te uita la femeia linguşitoare,
căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii
sale e mai alunecător decît untdelemnul, dar la sfîrşit
ea este mai amară decît pelinul, mai tăioasă decît o
sabie cu două ascuţişuri". nu este
descris prin funcţiile sale fiziologice, ci este evocat
pentru puterea sa de semnificare,

um turnul lui David/ Clădit
în rînduri/ O mie de scuturi atîrnă de el/ Toate
trofeele eroilor". Medierea privirii spirituale şi a
modurilor sale, cea a ochilui sau ochilor spiritului,
sufletului sau inimii, sînt decisive atît în Biblie cît şi
în t diţia filosofică greacă.

pentru a vedea; deschiderea ochilor, deschiderea
privirii trimit la o conversiune religioasă sau
filosofică, la o transformare radicală a existenţei.
Putem fi orbiţi de ignoranţă, pasiune, păcat sau ură.
Evident, într-un imn care laudă frumuseţea corpului,
este de la sine înţeles ca privirea şi ochii să fie
menţionaţi adesea: "arată-mi privirea ta", "Cu
adevărat frumoasă eşti tu/ Ochii tăi columbe",
"Întoarce-ţi ochii tăi de la mine/ Căci ei m-au
smintit ,
Origen spune că sînt părţi ale feţei unde se
recunosc nobleţea şi pudoarea: "Frumoşi sînt obrajii
tăi între cercei", "Obrajii lui asemenea unei grădini
de balsam"  Podoaba capilară, spre deosebire de alte
părţi ale corpului, nu pare să fi jucat un rol vital în
opinia teologilor; sigur, nu la fel stau lucrurile în
literatură şi artă unde are o puternică
încărcătură erotica, o forţă de seducţie deloc de
neglijat. Să amintim şi celebrul episod cu Samson şi
Dalila, unde părul echivala cu forţa virilă şi
războinică. În , mireasa are părul ca
o "turmă de capre/ Care coboară Galaadul", "Capul
tău peste tine precum Carmelul/ Şi pletele capului
tău cum purpura", "Căci capul meu este încărcat de
rouă/ Buclele mele cu picăturile nopţii", "Buclele lui,
teacă de flori de curma sînt deseori numiţi
sau evocaţi în , consideraţi ca sursă
de harnă, nefiind priviţi nicidecum într-o perspectivă
erotică: "Sînii tăi amîndoi precum doi iezi/ Gemenii
unei gazele", "Amîndoi sînii tăi precum doi iezi/
Gazele gemene/ Ce pasc printre crini", "Şi să fie sînii
tăi precum strugurii viţei"  Fără a fi un organ, ci o
parte a corpului, nu a beneficiat de o atenţie
deosebită din partea teologilor care s-au mulţumit să
vorbească despre fragilitatea condiţiei umane,

despre semnul unei slăbiciuni, deşi imaginile poetice
din par să îi contrazică: "Pîntecele
său lespede de fildeş/ Acoperit cu safire".

e o singularitate a corpului uman, care înscrie în
centrul său urma naşterii, de aceea unii interpreţi

ca loc al secretului,

În Biblie,

amintind de gîtul "prec

ra Nu este suficient a avea

". În Comentariile sale la

.

l" .

.

est

buzele

Pildele lui Solomon

gîtul

Cîntarea c

ochi

Cîntarea c
obrajii

Cîntarea c

Sînii
Cîntarea c

pîntecele

Cîntarea c
Buricul

întărilor

întărilor

părul

întărilor

întărilor

întărilor

scrupuloşi reproşau pictorilor că îi înfăţişează pe
Adam şi Eva cu buric atît imp cît nici unul nici
celălalt nu erau născuţi dintr-o femeie. Buricul este o
marcă a corpului, sediu al puterii generative, loc al
dorinţei, unii comentatori văzînd în versetul biblic
("Buricul tău cupă rotundă/ Vinul aromat să nu
lipsească") direct sexul feminin, sau un eufemism
pentru a-l desemna. Una din peceţile

, ca care articulează posibilităţile noastre.
"Oglindă a omului şi cale a operelor sale, mîna nu
este mai puţin singulară decît faţa, ceea ce pictorii au
ştiut. A medita este deci o misiune inepuizabilă.

Organ al organelor, instrument al instr

, versetele despre
mînă au fost interpretate  ca acţiune divină asupra
spiritului: "Iubitul meu a strecurat mîna sa prin
deschizătură/ Şi m-am cutrermurat lăuntric pentru
el./ Eu m-am ridicat pentru a-i deschide iubitului
meu/ Şi mîinile mele picurau mir/ Şi degetele mele
revărsau mir", "Mîinile lui tăvălugi de aur/ Tivite cu
tarşiş"   Ultimele două părţi ale corpului pe marginea
cărora glosează Jean-Lou şi

în traducerea
românească a Bibliei citim lpi de marmură sînt
picioarele lui, pe temei de aur aşezate", iar în
traducerea lui Ioan Alexandru: "Şoldurile lui
columne de alabastru/ Întemeiate pe soclu de aur
curat". Cei mai mulţi interpreţi cred că
şoldurile/picioarele sînt simbol al căilor pe care le
urmează omul pentru a întîlni divinitatea. Organ al
mişcării este şi piciorul al cărui simbolism trimite
deopotrivă către umilinţă şi trufie, către sărăcie sau
bogăţie, dar şi la scena evanghelică a spălării
picioarelor apostolilor de Isus. Versurile

sînt atît o aluzie la curăţenie, cît şi elogiu al
corpului feminin: "Am spălat picioarele mele/ Cum
să le întinez?", "Cît de frumoase sînt picioarele tale în
sandale/ Tu fiică nobilă". Poate că nu puţini vor fi
cei care vor alege sensul literal în dauna limbajului
alegoric prin care autorul ne
vorbeşte despre Cuvîntul divin pe care trebuie să-l
ascultăm. Într-o lume în care opera este deschisă ,
parabola iubirii care însoţeşte întreaga Revelaţie
poate să surprindă, dar deopotrivă poate duce către
o meditaţie asupra limbajului simbolic şi a
simbolicităţii în întîlnirea omului cu
Divinul, aşa cum frumos ne-o povesteşte acest
neobişnuit poem biblic.
De-a lungul secolelor nu puţini au fost cei care s-au
întrebat ce caută o asemenea creaţie literară alături
de texte biblice care exaltă transcendentul, gloria şi
adoraţia divină, care povestesc aventurile eroice sau
nefericite ale poporului evreu. De aici şi tentaţia
multora de a vedea dincolo de literă, de a susţine că
textul are o vădită vocaţie polisemică şi cifrată care
ascunde o poezie preţioasă şi savantă, densă şi
pasionată, care se vrea în final un imn adus glorie

umanului este

la ea

umentelor, ea
este de asemenea simbol al simbolurilor", scrie Jean-
Louis Chrétien. În

.
is Chrétien sînt

, traducerile poemului biblic nefiind în
acord asupra termenilor. Spre exemplu

: "Stî

din

" "

corpului

în

i
iubirii umane. (va urma)

mîna

Cîntarea c

picioarele

Cîntarea
c

întărilor

şoldurile

întărilor

Cîntării cîntărilor
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În seara de 16 octombrie 1978, atunci când Ioan
Paul al II-lea

e

Conclavului spus, printre altele,

, nu
e

indirecte la Polonia. Oricum, faptul în sine

câteva luni
identitatea sa

. Criticile s-au potolit oarecum
celebrul

discurs din iunie 1979, la Gniezno, unde Ioa

participe activ la

Europei.

„Oare nu Cristos vrea, oare nu Duhul Sfânt

pe cea a

vremurile noastre

dezvolt

Cristos
vrea, oare nu Duhul Sfânt

tine?
,

,

.

Între timp, criticil

Alegerea u

din 2005,
Ioan Paul al II-lea a explicat ce s-a întâmplat la
mijloc de octombrie 1978:

.
pentru Europa, una dintre

semnif ile acelei

„Europa” Papei
Ioan Paul al II-lea este o realitatea vie

onale, iar acestea, la rândul lor, au
ceva în comun cu Evanghelia .

a lui

a
.

i analiza în continuare.

a apărut la balconul Bazilicii Sfântul
Petru ca să-i salut pe locuitorii Romei şi pe pelerinii
adunaţi în piaţă în aşteptarea rezultatului

şi a că „eminenţii
cardinali au ales un nou episcop al Romei” şi „l-au
chemat dintr-o ţară îndepărtată, îndepărtată” s-a
înţeles prea bine semnificaţia acestei referinţ

că nu era
italian atrăgea atenţia şi trezea ceva bănuieli. De la
bănuială la critică nu a fost decât un pas, căci după

de pontificat, vaticaniştii au observat că
noul Papă făcea dese trimiteri la
poloneză, de aceea s-au grăbit să-l acuze de
naţionalism după
prima vizită în Polonia şi, mai ales, după

n Paul al
II-lea a afirmat cu tărie că doreşte să se facă auzită
vocea populaţiilor din Europa Centrală şi Orientală
şi să refacerea unităţii celor două
tradiţii religioase creştine, culturale şi politice,
occidentale şi orientale ale Să ne amintim
un scurt fragment din celebrul său discurs:

rânduieşte ca acest Papă – care poartă în adâncul
sufletului său amprenta istoriei propriei naţiuni încă
de la începuturile sale, dar şi istoriei
popoarelor înfrăţite şi învecinate – să manifeste şi să
confirme, într-un chip special, în
prezenţa lor în Biserică şi contribuţia lor deosebită la
istoria creştinătăţii? Oare nu este planul Providenţei
ca el să descopere ările care tocmai aici, în
această parte a Europei, au cunoscut arhitectura
bogată a templului Duhului Sfânt? Oare nu

rânduieşte ca acest Papă
polonez, Papă slav, tocmai acum să manifeste
unitatea spirituală a Europei creş Deşi sunt
două mari tradiţii  cea a Occidentului şi cea a
Orientului  faţă de care este îndatorată, prin ambele
Europa creştină mărturiseşte ‚un singur botez, un
singur Dumnezeu şi Tată al tuturor' ( 4, 5-6), Tatăl
Domnului Isus Cristos”

În legătură cu aceste cuvinte, precizez că ele au
fost spuse în public înainte de căderea Cortinei de
Fier. Având în vedere contextul războiului rece din
Europa, ele au impresionat pe mulţi, dar mai ales
regimurile comuniste din Estul Europei.

e au continuat, chiar dacă Papa
Wojtyla a organizat două sinoade episcopale pentru
Europa, unul în 1991 şi altul în 1999, şi a intervenit
în numeroase ocazii pentru refacerea unităţii
continentului european pornind de la rădăcinile lui
creştine. nui Papă polonez a rămas un
gest simbolic a cărui semnificaţie trebuia cumva
decriptată. Cine putea să o facă mai bine decât Papa
însuşi? Astfel, în cartea

„Alegând ca papă un
cardinal din Polonia, Conclavul făcea o alegere
angajantă: era ca şi cum ar fi cerut mărturia Bisericii
din care venea acel cardinal – şi o cerea pentru
binele Bisericii universale. Oricum, acea alegere a
avut o semnificaţie deosebită pentru Europa şi
pentru lume. Era o tradiţie veche de cinci secole ca
responsabilitatea Scaunului lui Petru să fie dată unui
cardinal italian. Alegerea unui polonez nu putea să
apară decât ca o cotitură”

Aşadar,
icaţi alegeri era că scotea în evidenţă

un fapt, şi anume că tradiţiile religioase şi culturale
ale diferitelor naţiuni de pe bătrânul continent stau
la baza unităţii Europei. Într-adevăr,

şi originală, în
construcţie, ale cărei tendinţe de mişcare provin din
caracteristicile naţi

şi cu Biserica  La baza
acestor convingeri se află experienţ de viaţă în
Polonia, care rămâne importantă pentru destinul său
viitor, şi lecţi   fundamentală despre propria-i
naţiune primită în copilărie  Mai târziu, ca Papă, va
vorbi despre identitatea naţională şi despre
patriotism în termenii unui fel de teologie a naţiunii.
Aceste concepte le vo

Ef

Memorie şi identitate

Pentru o teologie a lornaţiuni

.

.

lor

ermenului
e

La fel ca familia,
deci nu e

ate fi înlocuit   de nimic altceva.
P

ar ea nu poate fi în de stat sau de

Sfânta Scriptur
din

Vechiul Testament pot fi aplicate la toate celelalte
neamuri.

Termenul cheie al teologie lor este
termenul

l.

cu

d

a

lor este termenul „ ”,

.
Potrivit Bibliei, Dumnezeu a ales neamul

lor a deschis drumul spr

Cei care îl primesc pe
Duhul lui Cristos Isus se nasc „de la Dumnezeu” (cf.

1, 13)
ai unui nou popor al lui Dumnezeu.

Potrivit biografilor lui Ioan Paul al II-lea,
primele lecţii de patriotism,  Karol Wojtyla le-a
primit de la tatăl său, care era ofiţer în armata
poloneză. Tot tatăl l-a introdus pe fiul său, Lolek, şi
pe prietenul lui Jerzy Kluger în opera poeţilor din
perioada Poloniei sfâşiate, aşa cum a fost Cyprian
Norwid  De la toţi aceştia, Karol Wojtyla a învăţat că
patriotismul înseamnă iubire pentru tot ceea ce face
parte din patrie: istoria sa, tradiţiile sale, limba sa,
până şi configuraţia sa naturală.

Patria este bunul comun al tuturor cetăţenilor şi,
ca atare, este şi o mare datorie. Patria este o mare
realitate în serviciul căreia se dezvoltă în timp
structurile sociale. La fel ca familia, şi naţiunea şi
patria rămân realităţi de neînlocuit. Căile principale
ale formării oricărei societăţi trec prin familie, dar
acest lucru se potriveşte şi naţiunii. Identitatea
culturală şi istorică a societăţilor este salvgardată şi
hrănită de ceea ce e cuprins în conceptul de naţiune.
În privinţa raportului dintre fiecare individ şi
naţiunea sa, trebuie evitat riscul naţionalismului,
care înseamnă urmărirea doar a binelui propriei
naţiuni, fără să se ţină seama de drepturile celorlalte.
Contrarul naţionalismului este patriotismul, iubirea
de patrie, care recunoaşte tuturor naţiunilor drepturi
egale cu cele revendicate pentru propria naţiune.
Patriotismul este calea către o iubire socială
ordonată

La aceste cunoştinţe din familie, Papa Ioan Paul
al II-lea a adăugat alte elemente din doctrina socială
a Bisericii şi a pus bazele unei teologii a naţiuni .
Astfel, prima precizare importantă este chiar
semnificaţia t „naţiune”, care indică o
comunitate umană c locuieşte pe un anumit
teritoriu şi se deosebeşte de celelalte naţiuni prin
propria cultură. naţiunea este o
societate naturală, rodul unei simple
convenţii şi nu po ă

rin natura sa, naţiunea tinde să se constituie în stat,
d locuită societatea
democratică, cum s-a încercat de-a lungul istoriei
omenirii. Oricum, naţiunea este solul pe care se
naşte statul.

Aceste caracteristici naturale ale naţiunii
sunt confirmate de revelaţia divină. Chiar dacă

ă vorbeşte cu predilecţie despre
poporul evreu, elementele teologiei naţiunii

i naţiuni
„genealogie”, care are un sens dublu,

biologic şi spiritua De exemplu, Avraam este
părintele biologic al evreilor, dar în sens spiritual şi
al creştinilor şi chiar al musulmanilor. Istoria lui
Avraam arată, printre altele, că drumul spre
formarea unei naţiunii trece prin generare, prin
familie şi seminţie. Deci la începutul naţiunii se află
faptul generării.

Dar numai acest fapt în sine nu este suficient.
Cele douăsprezece triburi ale lui Israel au devenit
neamul lui Israel, începând eliberarea din sclavia
egipteană, sub conducerea lui Moise. Într-adevăr, o

ată cu Moise, Marele legiuitor, se poate vorbi de
naţiunea israelită, pentru că el a statornicit
elementul unificator al mai multor familii, triburi şi
seminţii israelite, şi anume viaţa spirituală bazată pe
credinţ într-un singur Dumnezeu şi pe trăirea
Decalogului. Aşadar, al doilea termen important în
teologia naţiuni cultură care
cuprinde toate producţiile spiritului uman, de la
credinţă şi morală, până la artă, politică, filozofie şi
altele

israelit
şi a confirmat această alegere prin intervenţiile sale
în istoria acestui neam. De exemplu, eliberarea din
Egipt sau din Babilon au fost considerate intervenţii
divine, chiar dacă Dumnezeu s-a servit de mijlocitori
umani. Fiind ales de Dumnezeu, poporul lui Israel a
înţeles că are o misiune universală, care a fost
definită „mesianică”, pentru că din această naţiune
trebuia să se nască Mesia, Unsul lui Dumnezeu. Prin
acest al treilea termen, cel de „alegere”, teologia
naţiuni e misterul Întrupării
Fiului lui Dumnezeu. Naşterea lui Isus din Nazaret
a fost „de la Duhul Sfânt”.

şi devin membri ai unei „naţiuni divine”,
adică Fiind
formată din toţi cei născuţi prin Duhul Sfânt,

In

naţiun ă arată că istoria tuturor naţiunilor
este chemată să facă parte din istoria mântuirii.
Această naţiune divină poartă

pe Noul
Legământ, Noul popor al lui Israel – are un caracter
universal şi devine ţinta escatologică sensul
transcendent al tuturor naţiunilor istorice

Ioan Paul al II-lea era convins că istoria omului
şi, prin intermediul lui, cea a naţiunilor, are în sine o
caracteristică escatologică specială. Lectura creştină
a istoriei l-a învăţat „că viaţa omului are sens, cum
sens are şi istoria naţiunilor. Sigur, oamenii sunt cei
care trebuie să înfrunte judecata lui Dumnezeu, şi
nu naţiunile, dar în judecata rostită pentru indivizi
sunt, într-un fel, judecate şi naţiunile. Există o
escatologie a naţiuni ? Naţiunea are sens exclusiv
istoric. Escatologia este, în schimb, vocaţia omului.
Dar aceasta din urmă are un reflex în istor a
naţiunilor”

prin această deschidere
spre universalitate, nu există riscul ca naţiunile să-şi
piardă identitatea lor? Nicidecum. „Popoarele îşi
fixează istoria în naraţiuni pe care le consemnează în
multe forme de documente, datorită cărora se
construieşte cultura naţională. Instrumentul
principal a acestei dezvoltări progresive este limba.
Cu ajutorul ei, omul exprimă adevărul despre lume
şi despre sine şi împărtăşeşte celorlalţi roadele
căutării sale în diferite domenii ale cunoaşterii.
Astfel, se realizează o comunicare între subiecţi, care
foloseşte la o mai profundă cunoaştere a adevărului
şi, prin intermediul său, la aprofundarea şi la
consolidarea identităţilor”

Aşadar, naţiuni dezvoltă această idee
fundamentală, şi anume că naţiunea este
comunitatea oamenilor uniţi între ei prin diferite
legături, dar, mai ales, prin cultură. Într-adevăr,
naţiunea există cultură şi cultură.

„naţiunea educatoare
a oamenilor, pentru că în comunitate
Pe cale de consecinţă,

naţiunii
identităţil naţionale, la evitarea derapajelor
naţionaliste şi, în plus, crea condiţii de posibilitate
pentru creşterea unităţii şi solidarităţii re naţiuni
cel puţin la nivel regional. Din acest punct de
vedere, impulsul unificării naţiunilor din Europa ce
se manifestă de la cel de-al doilea război mondial

justifică existenţa a elementelor
teologiei naţiuni în conştiinţa popoare

Sunt mai multe cauze ce explică dorinţa de
unificare a naţiunilor europene, dar una

importantă în orizontul teologiei naţiunii
de la Ioan Paul al II-lea, şi anume depăşirea treptată
a categoriilor exclusiv naţionaliste în definirea
propriei identităţi naţionale. Naţiunile Europei, în
special cele din Occident şi din Centrul Europei, nu
se gândesc la riscul pierderii propriei identităţi
naţionale. Fapt este că s-au integrat repede şi fără
probleme în Uniunea Europeană. Populaţiile din
aceste părţi ale Europei au conştiinţa diversităţii
religioase şi naţionale, iar spiritul înseamnă
deschidere, multitudine şi pluralism, nu restrângere
şi închidere

înseamnă
„unitate în diversitate”. Dacă nu greşesc, el a vorbit
pentru prima dată despre ace ă caracteristică a
„Europei” în 1980, într-o scrisoare dedicată
aniversării a 1 500 de ani de la naşterea Sfântului
Benedict, patronul spiritual al Europei, pro

Potrivit acestei scrisori,
unitatea Europei înseamnă faptul ca popoare diferite
să trăiască aceeaşi credinţă creştină, să aibă aceleaşi
sentimente şi aspiraţii comune, să vorbească aceeaşi
limbă, adică limba latină

După această dată, Ioan Paul al II-lea a reafirmat
de mai multe ori necesitatea refacerii unităţii depline
a naţiunilor Europei  Într-adevăr popoarele Europei
au nevoie de „conştientizarea unităţii care, fără a
renega diferenţele ce derivă din evenimente

, leagă diferite părţi ale Europei. Este o
unitate care, adâncindu-şi rădăcinile în inspiraţia
comună creştină, ştie să ţină împreună diferite
tradiţii culturale şi care cere, atât la nivel social cât şi
la nivel eclezial, un drum continuu de cunoaştere
reciprocă deschis spre o mai mare împărtăşire a
valorilor particulare”. În ciuda multor greutăţi, „în

ea divin

diferite nume –
Biserica, Poporul lui Dumnezeu întemeiat

,
,

.

i

i
.

Aici apare o nedumerire:
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Pentru
Ioan Paul al II-lea, este marea

”.
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teologiei ar putea duce la consolidarea
or
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lor lor
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.
Pentru Ioan Paul al II-lea, „Europa”

ast

clamat ca
atare de Papa Paul al VI-lea.
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istorice

prin pentru

pot fi mai mult
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Europa ca unitate în diversitate
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Wilhelm DANCĂ

Identitatea naţională şi spiritul
european în gândirea Papei Ioan
Paul al II-lea



procesul de transformare pe care-l traversează
acum, Europa este chemată, înainte de toate, să
redescopere adevărata sa identitate. Într-adevăr,
deşi a fost construită ca o realitate foarte variată,
trebuie să construiască un model nou de unitate în
diversitate, o comunitate de naţiuni reconciliate
deschisă spre alte continente şi implicată în actualul
proces de globalizare”

conştiinţ unităţii
în diversitate, care este conceptul cheie pentru a
înţelege Europa ca familie de naţiuni, se sprijină pe
faptul evanghelizării ca fenomen formator şi
civilizator al popoarelor europene. „Răspândirea
credinţei pe continent a favorizat formarea
popoarelor europene, punând în ele germenii unor
culturi cu caracteristici diferite, dar legate între ele
de un patrimoniu de valori comune, adică tocmai
ele înrădăcinate în Evanghelie. Astfel se dezvolta

pluralismul culturilor naţionale pe baza unei
platforme de valori împărtăşite de întregul
continent. Aşa s-a petrecut în primul mileniu şi, într-
o oarecare măsură, în ciuda diviziunilor intervenite,
şi în cel de al doilea: Europa a continuat să trăiască,
în pluralismul culturilor naţi

Desigur, evanghelizarea nu a distrus patrimoniul
cultural anterior, cum ar fi cultura clasică a Atenei şi
a Romei, cea a popoarelor pe care le întâlnea în
cursul răspândirii creştinismului a
desăvârşit. Prin evanghelizarea Europei, Biserica a
fixat criteriile a ceea ce astăzi se numeşte înculturare
şi a contribuit în mod substanţial la dezvoltarea
culturilor naţionale. Procesul de formare a Europei
creştine s-a desfăşurat de-a lungul primului mileniu
şi, în parte, şi într-al doilea. De-a lungul acestui
proces s-a consolidat caracterul creştin al Europei şi
s-a plăsmuit spiritul european. Roadele acestui
proces sunt vizibile astăzi,

gândirea elaborată în categorii „europene”
s-a răspândit în afara bazinului mediteranean,
ajungând în Asia, în cele două Americi, în Australia
şi în Africa.

dacă vorbim de beneficiile înculturării
Evangheliei pe pământul Europei, atunci trebuie să

, aşa cum a făcut şi , şi
„drama culturală” în care se găseşte Europa
contemporană, o dramă care constă în respingerea
lui Cristos şi a misterului morţii şi învierii sale.
Această atitudine „s-a ivit la orizontul gândirii
europene la graniţa dintre secolele XVII şi XVIII, pe
vremea Iluminismului. Mai întâi în Iluminismul
francez, apoi în cel englez şi în cel german. În
diferitele sale forme, Iluminismul s-a opus la ceea ce
devenise Europa prin evanghelizare. Reprezentanţii
săi puteau fi, într-o oarecare măsură, asimilaţi
ascultătorilor lui Paul din Areopag. Majoritatea lor
nu negau existenţa , ca Fiinţă
spirituală şi transcendentă, în care

17, 28). Iluminiştii radicali însă, la
mai bine de cincisprezece secole după discursul din
Areopag, respingeau adevărul despre Cristos, Fiul
lui Dumnezeu care s-a arătat făcându-se om,
născându-se din Fecioară la Betleem, vestind Vestea
cea Bună şi, în fine, dându-şi viaţa pentru păcatele
tuturor oamenilor. De acest Dumnezeu-Om, mort şi
înviat, a vrut să se debaraseze gândirea europeană

şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să-l
excludă din istoria continentului. Este o atitudine
căreia nu puţini gânditori şi politicieni de astăzi
continuă să-i rămână cu încăpăţânare credincioşi”

Totuşi, critica lui Ioan Paul al II-lea la adresa
Iluminismului este nuanţată, fiindcă pe solul
Iluminismului binele nu a încetat să rodească.

la existenţă naţiuni,
la propria cultură şi la suveranitate politică

este legată chiar de Revoluţia franceză. Apoi,
principiile de libertate, egalitate şi fraternitate

, din păcate cu preţul multor victime,
istoria naţiunilor în Europa şi în America,

marcând începutul unei noi epoci în istorie. În fine,
ideea de fraternitate, idee profund evanghelică, a
fost consolidată de Revoluţia
ranceză. Fraternitatea este o legătură nu numai

între oameni, şi între naţiuni. Istoria lumii ar
trebui să fie guvernată de principiul fraternităţii
între popoare şi nu doar de jocul forţelor politice,
fără un suficient respect pentru drepturile omului şi
ale naţiunilor.

Chiar se poate spune că ideile de libertate, de
egalitate şi de fraternitate au fost providenţiale la

.
Pe scurt, pentru Ioan Paul al II, a

c

onale, unitatea valorilor
întemeietoare”.

sau
pe continent, ci le-

mai decât în trecut,
deoarece

Dar

amintim Ioan Paul al II-lea

(cf.

.

Astfel, ideea de drept a unei
dreptul

ce s-
au afirmat a
luminat

în istoria Europei
f

ci

Dumnezeului necunoscut

Fap
trăim, ne mişcăm şi

suntem

iluminată

începutul secolului XIX, pentru că au dus la
, la care Biserica a

răspuns prin enciclicele sale sociale, de la
a

lui Ioan Paul al II-lea şi până la
. Într-adevăr, dau de gândit

toate aceste procese de sorginte iluministă ce au dus
deseori la redescoperirea unor adevăruri
evanghelice

Aşadar, pentru Ioan Paul al II-lea, identitatea
Europei este strâns legată de evanghelizarea creştină
şi În sensul
acesta, chestiunea colonizării este o problemă care
vorbeşte despre trecutul Europei şi despre spiritul
european, chiar dacă uneori acest proces nu a
însemnat altoirea

uri anterioare. Europa este un continent foarte
dezvoltat, căruia Providenţa i-a încredinţat sarcina
de a iniţia schimburi de bunuri între diferite părţi ale
lumii, între diferite ţări, naţiuni şi popoare de pe
globul pământesc. Lucrarea misionară a Bisericii s-a
răspândit în lume pornind de la Europa. După ce a
primit de la Ierusalim Vestea cea Bună a mântuirii,
Europa – atât cea romană, cât şi cea bizantină – a
devenit un mare centru de evanghelizare a lumii şi,
în ciuda tuturor crizelor, nu a încetat să rămână aşa
până astăzi

În concluzie, pentru Ioan Paul al II-lea, Europa
nu este atât o zonă geografică, cât mai ales un
concept cultural şi istoric, care indică realitatea unui
continent ce s-a născut ca atare şi datorită forţei
unificatoare a creştinism Europa de astăzi pare
să sufere din cauza unei profunde crize de valori. Cu
toate acestea spiritul european rămâne de factură
creştină. Este de dorit ca în viitor popoarele
europene să aleagă să cultive rădăcinile lor creştine,
respectând şi fructificând contribuţia istorică şi
culturală a Evangheliei la dezvoltarea identităţilor
lor naţionale şi la unirea lor în diversitate ca familie
de naţiuni.

Şi totuşi, oare de ce a fost ales un papă polonez în
16 octombrie 1978? tru că a fost fiu   l unei epoci
speciale, al unui loc special, al unui ansamblu unic
de condiţii? Pentru că aşa a hotărât istoria şi, într-un
chip deosebit, Providenţa?

Da, toţi aceşti factori la un loc, şi încă ceva, adică
un element special care provine din credinţa lui şi
din devoţiunea lui faţă de Maica Domnului cinstită
de către polonezi ca Regina Poloniei. Ioan Paul al II-
lea descoperit acest lucru în timpul pelerinajului său
la Czestochowa – Jasna Gora, în iunie 1979, când i-a
întrebat pe polonezi: „Ce s-a întâmplat la Jasna
Gora? Suntem încă incapabili să dăm un răspuns
potrivit. S-a întâmplat ceva care trece dincolo de
puterea noastră de închipuire … Jasna Gora s-a
demonstrat a fi o legătură interioară a vieţii
poloneze, o putere care atinge profunzimile inimilor
noastre şi strânge întreaga naţiune într-o atitudine
umilă dar puternică de fidelitate faţă de Dumnezeu,
faţă de Biserică şi faţă de Ierarhie … Jasna Gora este,
într-adevăr, nu doar un loc de pelerinaj pentru
polonezii din ţara mamă şi din

”. De aceea, a
subliniat: „Nu trebuie să fie un lucru de mirare
faptul că şi eu am venit astăzi aici. De fapt am luat
cu mine din Polonia pe scaunul Sfântului Petru la
Roma această care a fost
formată de credinţa atâtor generaţii, a fost întărită de
experienţa creştină timp de multe secole, şi este
profund înrădăcinată în inima mea”

pentru că prin iubirea lui pentru ţară, istoria şi
cultura ei a fost un fiu al tradiţi

istoria poloneză o metaforă a
condiţiei umane din secolul XX: căutarea libertăţii ca
aspiraţie universală. Pentru trăir aspiraţi ,
adevărul este mult mai puternic decât oricare altă

umană Neîndoielnic,  dacă este orientat spre
adevăr, spiritul uman este o forţă irezistibilă.

trăit cu această
convingere că se află

susţin ideea că
iubirea adevărată a propriei naţiuni trece dincolo de
naţiunea însăşi. Pentru a înţelege

să fi naţiun ă şi, totodată,
trebuie să fi pur a rugăciunilor şi

adânci trăite în templul
naţiuni.

afirmarea chestiunii sociale

a lui Leon al XIII-lea, la
a

Papei Benedict al XVI-lea

!.

de dinamismul specific al acestui proces.

pe trunchiul vechi al unei
cult

.

ului.

Pen a

întreaga lume, ci, de
asemenea,

a inimii,

.
Prin urmare, patriotismul lui Ioan Paul al II-lea

nu a însemnat nici un fel de îngustime a spiritului,

ei autentice a patriei
sale. Pentru el, a fost

ea acestei i

putere .

, Ioan Paul al II-lea a
sensul istoriei dincolo de

istorie, de aceea, pe urmele lui,

cum vine asta,
trebuie crescut într-o e liber

tat
sentimentelor propriei

Rerum
novarum Centesimus annus

Caritas in veritate

noului

Last but not least

Un Papă polonez şi european

un templu al naţiunii

haină sfântă

haina sfântă
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De cur

artistic

onorific de

de acordare a acestui înalt

.
a activ

Cu acest prilej festiv, punctându-se deopotriv

rin decernarea
titlului de

iunii cuturale în
lume.

cu privire la rolul culturii î
continuitate o

oportunitate

academicianul

a”,

.

n
Dana”.

ând, cu ocazia a
150 de ani de la înfiinţarea
învăţământului
modern la Iaşi, Senatul
Universităţiii de Arte
„George Enescu” a acordat
titlul

maestrului
Dan Hăulică. Ceremonia a
prijeluit evocarea
prodigioasei activităţi a ambasadorului culturii
româneşti în lume, precum şi emoţionanta întâlnire
cu pictorul Dan Hatmanu şi publicul tânăr.

Desfăşurată în Sala Studio a Universităţiii de Arte
„George Enescu”, în prezenţa a peste 150 de
participanţi, ceremonia
titlu onorific a dezvăluit calităţile umane şi
profesionale ale academicianului Dan Hăulică,
precum şi spiritul de solidaritate între generaţii

Medierea importanţei culturale ităţilor
maestrului Dan Hăulică s-a corelat ambiţios cu
marcarea unor evenimente cu caracter universal ale
memoriei ce a modelat de-a lungul timpului
conştiinţa publică, valorizând autenticitatea şi
preţuirea.

ă şi
nenumăratele momente prestigioase din activitatea
intelectuală a academicianului Dan Hăulică, s-a
evidenţiat încă o dată legătura de forţă dintre
principiile educaţionale promovate de instituţiile de
artă şi practicile culturale de îmbinare armonioasă a
valorilor tradiţiei şi aspiraţiilor modernităţii. Dacă ar
fi să se evidenţieze, prin exemplificare, una dintre
ultimele sale funcţii publice, aceea de preşedinte al
Comisiei pentru Organizaţii Nonguvernamentale al
UNESCO, sub mandatul coordonării O.N.G.-urilor
culturale şi artistice, s-ar putea contura portretul
unui model de erudiţie şi spiritualitate exercitându-şi
funcţia publică cu abnegaţie şi eficienţă. Diplomaţia
şi rafinamentul cu care a conservat şi promovat
valorile patrimoniale ale culturii universale au făcut
din maestrul Dan Hăulică o reputată personalitate
situată lucid şi echilibrat la confluenţa dintre culturi.

Consideraţia profundă exprimată p
în prezenţa

profesorilor şi studenţilor Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi a marcat astfel întărirea
solidarităţii culturale şi extinderea aspiraţiilor către o
înţelegere cât mai aprofundată a acţ

În plus, se cuvine a fi remarcată poziţia pe care
maestrul Dan Hăulică a pronunţat-o în discursul său

n formarea noii generaţii,
de azi, văzând în a între generaţii

de a ţine dialogul cultural deschis şi
mereu viu.

Spirit valoros în responsabilizarea păstrării şi
formării culturii, Dan Hăulică a oficiat
şi deschiderea Pinacotecii Naţionale la Iaşi, un
proiect de parteneriat între UAGE şi Complexul
Muzeal „Moldov      cu ocazia deschiderii expoziţiei
de pictură „Maeştrii de ieri şi de azi” la Galeriile de
Artă Dana, loc al întâlnirii şi împărtăşirii experienţei
şi ideilor artiştilor plastici preocupaţi de perpetuarea
tradiţiilor spirituale şi valorizarea frumosului  Multe
dintre lucrările de artă expuse fac parte astăzi din
valorile patrimoniale ale Muzeului de Artă din Iaşi.
Coordonatorii proiectului au fost conf. univ. dr. Ilie
Bostan de la Universitatea de Arte „George Enescu”
din Iaşi, muzeograf Minola Iutiş de la Muzeul de
Artă Iaşi şi Smaranda Bosta din partea Galeriilor de
Artă „

Doctor
Honoris Causa

Doctor Honoris Causa

ut pictura poesis
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Învăţământ artistic şi
recunoaştere culturală
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Nu este timpul să vorbeşti! Ai uitat?
A, te-ai trezit, şefu'! făcându-i semn cu două degete

să se uite în ochii lui.
Mulţam'. O zi bună şi ţie. Acum mă duc acolo. Mai

exact ce vrei să iau? Da, da, da, am înţeles, să mă uit...
Manuscrisul aurit?! Sună... Hai.

Şefu', ce facem? zise cu frică George.
Ştiu că este şi treaba ta, dar bazează-te pe mine.

Bine? Uite, aici e!
Pot să vă ajut cu ceva?
Sigur, îţi vreau manuscrisul.
Pentru ce ai avea nevoie de secretele săbiilor mele?

Eşti trimis de hangiu, nu-i aşa? Sigur că da...

Şi aşa, de curiozitate, cât plăteşte?
Nu este problema ta! Mi-l dai, sau îl iau cu forţa?
Băieţi!
Doisprezece centauri au venit atunci spre mine!

Sincer eram speriat... Mă gândeam oare să renunţ sau să
dau piept cu ei? Eram depăşit numeric dar aveam şi eu
ceva forţă după un somn bun. Mi-am zis că ar fi mai bine
să lupt, pentru că aşteptam demult aşa o provocare, mai
ales cu o aşa miză. Şi totuşi am fost prins. Au vrut să mă
tortureze, dar nu am rezistat şi le-am spus adevărul:

Uitaţi, nu vreau să îmi folosesc puterile pe voi,
pentru că mi-ar sări tot satul în cap şi în al doilea rând
pentru că vreau să mi le păstrez pentru Langdof. Nu-i
aşa că aţi auzit de el?

Vorbeşti despre ţinutul Langdof?
Da, vedeţi că ştiţi!? Bine. Am fost angajat de hangiu

să iau manuscrisul, iar el mi-a promis că îmi va spune
unde este.

Hangiul? Langdof? Se cunoaşte că nu eşti de aici.
Da, este prima dată când vin.
Ăsta este Langdof, tocmai te afli în ţinutul Langdof,

prostule!
A... aici? Bun, atunci am o idee. Mă lăsaţi să plec şi

vă aduc un sfert din comoara pe care o caut în maxim o
lună. Bine!

Un sfert, adică 25%

George, de câte ori ţi-am spus să nu mai vorbeşti de
faţă cu alţii?

Aha, deci calul tău vorbeşte.

Şefu', ai puţin timp? Avem o ofertă interesantă.
Când am văzut fierarul venind, mi-am dat seama că

această afacere era periculoasă şi lucrurile nu erau atât
de simple pe cât păreau. Dar era o şansă... I-am explicat
fierarului despre ce era vorba şi i-am spus că îmi pare
rău pentru că am fost atât de prost încât să am încredere
în hangiu.

Daţi-i drumul. Bine, domnule cum te numeşti...

Bine domnule teuton, îţi dau aceste arme şi orice ai
nevoie de la noi, eventual şi bani să mergi în piaţă să mai
cumperi ce vrei cu o singură condiţie.

Calul tău să îi înveţe şi pe ai noştri să vorbească, sau
măcar pe vreo doi sau trei. Eşti de acord?

-am întrebat fără vreo nădejde în
mine.

Asta era dorinţa mea! Să am o şcoală a mea în care să
îmi învăţ semenii să vorbească. Dar tu îmi dai voie?

Îţi mulţumesc, eşti cel mai bun cal...
Hai, gata cu dulcegărăile!
Au, mâinile mele... faceţi noduri bune! George, hai să

ne sfătuim, pentru că tu le cari! Sabia asta, neapărat, un
scut... ăsta arată bine, armura aceea şi crezi că aş avea
nevoie de buzdugan?

Calul dădu din cap nepăsător, dar măgulit de gândul
că va fi profesor. Abia aştepta acest moment.

Odată ce George, calul meu cel credincios, avea
viitorul asigurat în ţinuturile Langdof putea sa rămână
acolo dând din colţ în colţ şi neştiind cum să evite
plecarea. Sau… cel puţin aşa îmi imaginam eu pentru că
imediat ce m-am trezit a venit la mine şi m-

Da'… noi când mai plecăm?
Deşi aş fi putut să mă supăr pentru îndrăzneala şi

tonul întrebării, mi-am dat seama că aveam cel mai bun
cal din lume, întotdeauna vioi şi dornic de aventură.
Fierarul mi-a dat pe lângă armele sale cele mai bune
mâncare de mi se părea ca a cumpărat o tarabă întreagă,
patru dintre centaurii care mă capturaseră şi ceva
„mărunţiş”, care m-ar fi lăsat cu gura căscată în oricare

Da, am o misiune.

din 20 de kilograme, care vine
cinci kilograme de aur.

Sigur, sunt cel mai bun profesor de vorbit în rândul
cailor!

Spune-mi doar teuton...

Spune!

George, ce spui? L

a întrebat
foarte indignat:

literaturile imaginarului

În acea dimineaţă ceaţa căzuse peste satul în care am
înnoptat. Mă oprisem acolo cu o seară înainte pentru că
imţeam că nu aş mai fi putut continua drumul. Nu mai

aveam nici un fel de licoare şi eram obosit. Dar oare calul
meu? Ce spunea? M-a atenţionat la un moment dat că nu
mai poate nici el şi că ar vrea şi el o pauză. Zis şi făcu

O cameră şi cel mai bun loc din grajd, vă rog!

Doi şilingi!
Ah, mă bucur că aveţi camere. Sper să şi merite, nu-i

aşa? Aş vrea, dacă se poate, şi sigur se va putea să văd şi
eu grajdul.

Aşa mă gândeam şi eu... Îmi cer scuze pentru că
poate sunt irascibil, dar vreau în această seară să mă
odihnesc liniştit. E bine! Căldură, fân...

Sigur că da... voi dormi perfect, am mâncare.
Mulţumesc, amice, pentru tot efortul pe care îl depui
pent

Crede-mă că nu ştiu cum aş putea să te răsplătesc
pentru tot ceea ce faci pentru mine. Chiar, tu ţi-ai dori
ceva?

Eh, prietene, câţi alţi oameni m-au m-ai folosit... Am
fost sclavul lor... În fiecare zi mergeam să ar câmpul.
Nimeni în afară de tine nu mai ştie de puterile mele...
Dar să ştii că nu m-aş supăra dacă te-ai lăuda puţin cu
mine! Orice ai face, este mult mai bine decât să trag de
plugurile acelea în mijlocul verii, fără apă, hrană... Aş
putea să spun că o duc chiar bine!

întrebarea! Tu ce ţi-ai dori?
Of... prietene, hai că-ţi spun mâine... aah! Acum îmi

este foarte somn şi ţinând cont că nu mai sunt în stare să
vorbesc... aah! ca o persoană lucidă, aş denatura
adevărul cu aproximativ şaizeci şi...

Am observat că nu mai vorbeşte
lucid... Iar mă ia cu aproximările lui la sutime... Oricum,
nu puteam găsi ceva mai bun. Ştiu asta... Cheia, vă rog!

Teutonului îi căzu cheia direct în palmă, atrasă parcă
de o forţă.

Domnule, nu vă supăraţi! Sunteţi teuton
Da, dar de ce te interesează?
Aveţi vreo misiune de dus la bun sfârşit sau sunteţi

doar un rătăcitor?
Nu, deocamdată încerc să caut ţinutul Langdof. Dar

nici măcar nu ştiu în ce parte aş putea s-o iau.
Cu o privire vicleană şi plină de interes, frecîndu-şi

mâinile, emoţionat parcă, hangiul spuse:
Ohoho... Dacă ai şti unde este ţinutul...
Ştii unde este?
Sigur că da! Am ştiut dintotdeauna! Strămoşii mei au

ştiut şi în curând poate va şti toată lumea!

Ohoho! Probabil că privirea mea îţi spune ceva, nu-i
aşa?

Chiar... nu pot să cred, nu doar îmi spune, dar scrie
şi în ochii tăi!

Şi mă rog, ce este acel ceva pe care ai vrea să-l fac
pentru tine?

Trebuie să afli secretul săbiilor sale!
Aha... şi de unde ştiu după aceea că îmi spui unde

este ţinutul?
Ochii mei spun numai adevărul! Spune un nume de

cal, să îţi spun dacă este numele calului tău!

e-mi dacă ştii cu adevărat
unde este Langdof. Bine... (uitându-se din nou în ochii
hangiului). Mâine de dimineaţă voi porni înspre fierar.
Noapte bună!

Am mers în camera mea şi am dormit şi eu în sfârşit
după vreo cinci zile. Era linişte, dar în acelaşi timp
auzeam voci de departe, parcă într-o piaţă. Dimineaţă m-
am trezit la ora cinci. Eram aproximativ odihnit, dar
ochii nu voiau să mi se deschidă. Simţeam o stare de
toropeală, frigul îmi intrase în oase şi ceaţa mă oprea să
văd ce se petrecea în piaţă. Şi totuşi trebuia să merg la
fierărie. Chiar dacă nu mi-aş fi îndeplinit misiunea,
probabil că mi-aş mai fi cumpărat ceva.

De când n-am mai dormit aşa...

s

t.

Da, domnule!
Cât face?

Sigur, pe aici!

George, e bine?

ru mine.

Nu evita

Da, hai bine, dormi!

?

Spune-mi unde este!

Te-ai prins!

Ei... poate ai auzit de fierar?
Nu, abia am ajuns acum.

-

Canferdulmus...
Nu...
Bun, te cred. Acum spun

George, hai!

dintre zilele mele bune.
La acel moment nu eram sigur că matahalele alea

păroase şi fără prea mult creier la purtător aveau să mă
ajute cumva sau pur şi simplu să aibă grijă să nu cumva
să fac vreun pas greşit, încât să fug şi să iau tot.

Drumul, deşi nu de cine-ştie-ce proporţii, era greoi şi
foarte obositor. Cât despre săracul ca

Centaurii îmi stăteau tot timpul ca un ghimpe în
coaste şi aveau o stare generală şi avansată de plictis,
care în combinaţie cu doza propice de duritate îmi
provocau o scârbă to-ta-lă. Cred că vocabularul meu îl
unge la inimă pe George acum. Nu-i aşa?

Bineînţeles! Acum, cât despre impresia care mi-au
lăsat-o mie cei patru… Probabil sunt exact opusul
combinaţiei dintre noi doi.

Hmmm… întotdeauna are dreptate mârţoaga asta
vorbitoare. Of… unde am rămas? Valea aceea mi-ar da şi
acum fiori. La fiecare pas aveam impresia că urmează să
cad ori într-o parte, ori în faţă. Şi măcar dacă ar fi fost
copaci sau… nu era nimic, aşa copitele lui George intrau
în fiecare ciot rupt de mesteacăn.

Da, dar dacă ai şti tu ce potcoave bune aveam…
Ceaţa dispărea încetul cu încetul, însă frigul se

înteţea şi armura era aburită.
În final am ajuns la grota pe care o căutasem numai

cu visul… Dintotdeauna avusesem impresia că voi găsi o
mulţime de paznici pe care trebuie să-i înfrunt. Şi totuşi
singurele vietăţi de acolo erau păianjenii şi puii de liliac-
vampir.

Ajunşi în capătul grotei nu am găsit absolut nimic.
Nici măcar întuneric, ci o ceaţă densă şi umedă. Îmi
spuneam că nu mai avem nimic de căutat pe acolo, aşa
că am tras o privire scurtă centaurilor şi am şoptit
speriat:

Aşteptam să văd chipuri abătute sau nervoase, însă
dimpotrivă, cei patru se uitară unul la celălalt şi porniră
agale în direcţii opuse. S-au oprit pentru o clipă, apoi s-
au întors cu faţa spre noi.

De data aceasta eram convins că îi pot învinge fără să
păţesc nimic, însă când mă pregăteam mai temeinic să
îmi scot sabia, se deschise o trapă deasupra mea de unde
venea o lumină albăstruie. Nu mai văzusem niciodată
aşa ceva şi cred că nu o să mai apuc să văd. Începusem să
îmi dau şi eu seama de rostul

Hibrizi! Cu un fenotip uman în proporţie de…
Lasă, lasă, sunt convins că se vor găsi persoane

interesate de genetică, însă după ce termin eu.
Am înţeles că trebuia să urc cumva pe acolo, aşa că

m-am ridicat în picioare, iar când am sărit am simţit că
pot să plutesc fără nici un efort.

Cerul era brăzdat de armate întregi de ciori care îmi
dădeau siguranţa că sunt într-o lume normală, însă plină
de necunoscut. Oare aveam să ajung până sus?

În stânga: haită de lupi; în dreapta: bestii cu părul
lung şi argintiu. Toţi vroiau să atingă comoara de sus,
însă când m-au zărit am devenit probabil cea mai
preţioasă pradă.

Într-adevăr, eu eram favorizat. Ajunsesem şi primul
şi eram cu mult deasupra tuturor. În momentul în care
am pus mâna pe cufăr am căzut ca secerat. Fiarele de sub
mine se pregăteau să mă înhaţe, însă odată ce pusesem
mâinile nimeni nu îmi mai putea face nimic. Sau cel
puţin aşa credeam eu. Am căzut pe George…

Numai eu ştiu cum am ajuns înapoi. Zilele
următoare m-am mişcat de parcă aş fi fost un fetus…

Destul, George. Am prins cufărul din zbor şi toţi am
pornit-o la fugă, ne mai contând că trebuia să urcăm
aceeaşi pantă greoaie. Ajunşi înapoi la fierar am
respectat înţelegerea făcută şi mi-am luat partea de
comoară.

valer al Langdof-ului şi am primit
în grijă armata. George mai este şi astăzi inspector şi
susţine că este cel mai fericit cal din lume.

Mulţumită lui a fost mai bine înţeleasă scara om-
centaur-cal şi multe alte invenţii utile îi poartă ampre

Cât despre hangiu… am mai auzit foarte puţine.
Zilele trecute a fost găsit mort, iar pe ochii lui scria că îşi
dă toată averea pe o fărâmă din comoară. Zis şi făcut. I-
am trimis un galben să îl ia cu el în mormânt, iar averea
lui a fost împărţită săra

Cine mai doreşte detalii amănunţite? Îi las lui George
sarcina!

Încet, încet, pe rând vă rog!

l…

Asta e…

acelor corcituri.

Am fost numit ca

Chiar sunt!

nta.

cilor.
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În timp ce orice apari ie în lume se compune din
prezentare i aprezentare, din prezen      i absen

la prezentabilul din el,
la vizibilul pur

iu non-vizibilului
doar aprezentabil, ci aduce

eea ce vedem este

ine de obiectualita
ialitate prezen

vizibil care nu-i mai apar ine, îl
transcende

efiind reproducere, ci producere. Tabloul
con ine

ii noastre, iar aceste fenomene absolut noi
sunt idolii

jocului ca atare.
Prin aceasta, autorul în

tiin
pâne

. Raportarea la joc nu poate fi cea a
unei

i se abole te orice raportare a
acestora la exteriorul

carea i jocul este efectuare a mi

i. Fiecare joc are o spiritualitate proprie, prin care
jocurile se diferen i care corespunde
mi

i ordinea aferente acestei mi

cineva, dimensiune care une

. Acesta este procesul
ial spectatorul, care se

define

i
spectatori

i dobânde te în spectator semnifica ia s
.

Jocul poate fi în

elegem sensul cognitiv al imita
tere. Imita

ce el cunoa te i în chipul pe
care el îl cunoa te, iar sensul cognitiv al imita

tem în reprezentare reprezentantul.
Prin „recunoa tere” Gadamer nu în

iei, surprinzând

ţ
ş ţă ş ţă, în

cazul tabloului aprezentatul dispare în favoarea
prezentatului, obiectul este redus

şi fără rest, inclusiv în cazurile în care,
dorind să prezinte şi aprezentatul, pictorul îl prezintă pe
acesta ca şi cum el s-ar putea prezenta, îl aduce în
vizibilitate, nu lasă nici cel mai mic spaţ

şi aprezentarea la o vizibilitate
nemijlocită. Nu este nimic aprezentat în tablou, deoarece
în acesta lipsesc obiectele, respectiv c
viziunea pictorului, nu obiectele fizice ale vizării sale, iar
tabloul nu este nici obiect subzistent, nici simplu obiect,
deoarece pictura nu ţ te, nici măcar de
fiinţ , ci adaugă ţă la prezenţă, adaugă
vizibilului lumii un ţ

şi îl anulează. Tabloul realizează o
metamorfoză a nevăzutului în idol, consideră autorul,
deoarece reduce fenomenul la vizibilitatea pură, reduce
ceea ce se donează la ceea ce se arată – în regimul
idolului, n

ţ noi vizibile, metamorfozate din nevăzuturi
absolut inaccesibile fără pictor, odată cu tabloul, un nou
vizibil vine să locuiască printre noi, rezident definitiv al
fenomenalităţ

. Tabloul oferă un fenomen saturat şi apare
potrivit fenomenalităţii fenomenului saturat, respectiv
trebuie revăzut pentru a apărea.

Hans Georg Gadamer consideră că modalitatea de a fi
a operei de artă este modalitatea de a fi a

ţelege faptul că există un
primat al jocului faţă de conş ţa jucătorilor, deoarece a
juca înseamnă a- fi-jucat, respectiv jocul se înstă şte
asupra celui care joacă

subiectivităţi la obiectul său, întrucât lumea jocului
este determinată de seriozitatea scopurilor, deci există o
seriozitate sacră a jocului, care înseamnă că jucătorii sunt
asimilaţi de către joc, ş ş

jocului ca fiind seriosul. Gadamer
observă, prin analiza etimologico – conceptuală a sensului
propriu al cuvântului, faptul că subiectul jocului nu sunt
jucătorii, ci jocul accede la reprezentare prin cei care joacă;
prin analiza etimologico - conceptuală a metaforicii
jocului, faptul că determinarea esenţială a jocului este
miş ş şcării ca atare, prin
urmare subiectul jocului nu este subiectivitatea care
realizează activitatea de a juca, respectiv jucătorii, ci jocul
însuş

ţiază între ele, ş
şcării ludice; în consecinţă, esenţa jocului este

reprezentată de regulile ş şcări
ludice, prin faptul că formulează o sarcină, iar
comportamentul ludic se diferenţiază de conduita
obişnuită prin faptul că este definită de această mişcare a
jocului, prin faptul că transformă scopurile conduitei sale
în sarcini de joc, fără ca aceste sarcini să trimită către un
context teleologic, deci rămânând aparente, scopul jocului
nefiind rezolvarea de sarcini, ci propria dinamică ludică.
Din această perspectivă, jocul se limitează la
autoreprezentare, respectiv modalitatea de a fi a jocului
este autoreprezentarea. Jucătorul alege că joace ceva,
respectiv reprezintă ceva (nu se joacă pe sine), iar în
procesul de reprezentare jucătorul accede la propria
reprezentare de sine.

Dar dimensiunea autoreprezentării trebuie să fie
completată cu precizarea că jocul este reprezentativ
pentru şte opera de artă cu
jocul, cazul care ilustrează cel mai bine situaţia fiind
reprezentarea dramatică, spectacolul
ludic ce necesită în mod esenţ

şte prin aceea că este reprezentare pentru spectator.
Autoreprezentarea jocului în spectacol se referă la faptul
că spectacolul este întregul alcătuit dintre cei care joacă ş

, că acesta este deschis în direcţia spectatorului,
în sensul că îş ş ţ a
deplină

ţeles ca dans, dansul fiind
reprezentare a divinului, respectiv mimesis, dar aceasta
numai dacă înţ ţiei, sens ce
rezidă în recunoaş ţia constă în faptul că
imitatorul face să existe ceea ş ş

ş ţie constă în
faptul că recunoaş

ş ţelege numai faptul că
prin reprezentare este recunoscut cunoscutul, ci faptul că
este cunoscut mai mult decât cunoscutul, că
recunoaşterea este asemănătoare revelaţ

esen
i

terea sa, în calitate de recunoscut fiind
re inut în esen a sa. În cazul spectacolului, recunoa

tem reprezentantul, dar

consecin raportul
mimic originar

i imita
unoa tere a esen

, iar imitarea ca reprezentare are
o func ie de cunoa . Reprezentare este

i admite un decalaj ontologic al  reproducerii fa
v în cadrul artei, în elege orice cunoa tere a

esen ei ca o recunoa tere, demonstrând caracterul
veritabil al recunoa terii ce ac

semnifica ia de
cunoa tere atâta timp cât în elegem cunoa

cunoa tere a esen ei.
Pornind de la caracterul de joc al spectacolului putem

în elege fiin „ ire-în existen
i propria fiin

te prin elementul
metamorfoz

ie pe care
autorul o nume

ie autorul în
i durabil

i nu doar de „energeia”. Dependen

a determina iei sale fa

i ace

ine, din punct de vedere
categorial, de o schimbare a accidentalului, nu a
esen

ine fiin a pentru sine proprie, mai precis de a i-o
rezerva sie i, refuzând-o celorlal i. Metamorfozarea în
produs nu este transpunere într-o a

i

ceea ce este.

i, poate fi în
ii ca un cerc închis de sens în

care totul se împline te”.   Veritabilul elementul
constitutiv al con tiin ei estetice este nediferen

n

terea, acea perfec

i sculptura.
Autorul a ia dintre tablou i prototip

prin conceptul de mimesis, al unei împletiri ontologice a
fiin ei originale

zentat,

ia de a se
as

i nondistinc ia dintre
reprezentare i ceea ce este reprezentat

sacralitatea acestei arte. Dar raportul cu prototipul
din cadrul tabloului se deosebe te i de raportul de
oglindire, deoarece existen

portul de oglindire, fiin

ţa cunoscutului, deoarece cunoscutul accede la
adevărata sa fiinţă şi se înfăţ şează drept ceea ce este abia
prin recunoaş

ţ ţ şterea
presupune că dispar aspectele neesenţiale ale
reprezentării deoarece cunoaş şi
reprezentantul este ridicat prin reprezentare la adevărul
său valabil. În ţă, Gadamer afirmă că

înseamnă nu doar faptul că reprezentantul
există, dar şi că acesta a ajuns într-un mod mai propriu în
deschis; de asemenea, reprezentarea ş ţia nu sunt
doar o reluare reproductivă, ci c ş ţei,
respectiv scoatere în afară

ţ ştere eminentă
deictică, afirmă Gadamer, făcând referire la Platon, care,
deş ţă de
model, inclusi ţ ş

ţ ş
ş ţionează în reprezentarea

artei; artei nu îi poate fi pusă la îndoială ţ
ş ţ şterea a ceea ce

este adevărat drept ş ţ

ţ ţa estetică drept   păş ţă”, ea
avându-ş ţă în ceea ce accede în reprezentare,
dar existând ca spectacol numai în reprezentare, cele
două constituind un întreg semnificativ.  Realitatea lumii
operei de artă constă în aceea că ea este lume
metamorfozată cu totul, precum este realitatea jocului,
respectiv că realitatea se defineş

at. Arta devine „ridicare a acestei realităţi în
adevăr”. Jocul devine artă printr-o mutaţ

şte metamorfozarea în produs, iar prin
această mutaţ ţelege că jocul este plăsmuire,
adică, prin faptul că este reluabil ş are caracter de
operă, de „ergon” ş ţa
durabilităţii de reprezentare nu înseamnă subordonarea
jocului în privinţ ţ ţă de cei care îl
reprezintă, inclusiv autorul, deoarece jocul dispune de
autonomie absolută faţă de toţ ştia, ceea ce devine
evident prin analiza conceptului de „metamorfoză”. Spre
deosebire de schimbare, care ţ

ţialului, metafomorfoza înseamnă că ceva este dintr-o
dată şi întregime altceva, iar entitatea metamorfozată este
fiinţa sa adevărată, faţă de care fiinţa sa anterioară este
nulă, adică devine inexistentă. Modul de a fi adevărat al
jocului nu implică disctincţia subiectivă a sinelui faţă de
joc,  ceea ce, în cazul spectacolului, înseamnă faptul că
metamorfoza jocului devine, pentru jucători, sarcina de a
nu reţ ţ ş

ş ţ
ltă lume deoarece,

fiind produs, şi-a găsit propria măsură în sine însăş şi nu
se mai raportează la nimic exterior ei, în acest sens
metamorfozarea fiind metamorfozare în adevărat, în
adevărata fiinţă, deoarece reprezentarea jocului face să
iasă la iveală

Acest aspect este comun actului religios, în sensul că
nu se mai admite comparaţia cu realitatea în calitate de
criteriu al similitudinii reproductive, nu se mai admite
întrebarea asupra realităţii sale, deoarece în acest caz se
manifestă un adevăr superior. Realitatea  jocului este
ilustrată de înţelegerea realităţii ca joc, iar realitatea, care
se plasează mereu într-un orizont viitor al unor
posibilităţ ţeleasă ca spectacol atunci când se
observă „ansamblul realităţ

ş
ş ţ ţierea

estetică.
Analizând aplicabilitatea modelului jocului la

modalitatea de a fi a tabloului, Gadamer precizează că
prin tablou î ţelege, odată cu Theodor Hetzer, acea
suveranitate plastică întâlnită în occident odată cu
Renaş ţiune indicată de definiţiile
artistotelice ale frumosului, conform cărora sfera tabloului
cuprinde icoana bizantină ş

nalizează relaţ ş

ţ şi celei reproductive, care în cazul
tabloului nu pare să aibă loc, acesta apărând ca o fiinţă
diminuată în raport cu ceea ce este repre şi observă
că raportarea imaginii la prototip în cazul tabloului se
distinge de raportul de reflectare, de raportarea copiei la
prototip, relaţie care este unilaterală. Copia respectă
criteriul adecvării la prototipul cu care are funcţ

emui, dar nu în mod comparativ, ci în indicarea,
identificarea prototipului prin autoanulare. Spre
deosebire de copie, tabloul este asemănător oglinzii în
care imaginea nu este o copie, ci în ea apare chiar
fiinţarea, există unitatea originară ş ţ

ş , unitate în care
constă

ş ş
ţa imaginii din oglindă este

dependentă de ra ţa imaginii din
oglindă este simplă aparenţă, pe când tabloul are o fiinţă
proprie, o fiinţă ca reprezentare a prototipului a cărui
fiinţă accede la reprezentare în reprezentare, o realitate

autonomă ca proces de a fi al prototipul
ţ , iar, dacă

emanatul constituie un exces ţ
ţ ş şi tocmai o astfel de manifestare

vizibilă a divinităţ ştine legitimează arta creştină. De
dreptul sacral aparţ ţie”, care
presupune o răsturnare a raportului ontologic dintre
prototip şi copie, conform căruia prototipul devine
imagine originară abia prin intermediul tabloului, iar arta
religioasă ne arată că tabloul comunică onto

, că arta aduce un spor de imagitate,
deoarece „manifestarea divinului este cea care îş

şte imagitatea  într-adevăr doar prin cuvânt ş

În aceste prezentări am observat că principalele
diferenţ ţa religioasă şi cea estetică se
bazează pe conceptul de reprezentare ş

ţierea între icoană şi idol constă în raportarea
incorectă a omului. Jean Luc Marion consideră că idolul
ţ ş şi nu de
rugăciune. Dar şi Hans Georg Gadamer combate
raportarea estetică la opera de artă, explicând că numai în
experienţa hermeneutică arta poate fi înţeleasă.
Raportarea etetică reprezintă pentru ambii autori un caz
de încercare de dominare a realităţ

ş ţ
ţ

ţionăm că Marion nu foloseş ţa
respectivă a spectacolului atunci când sesizează
apropierea acestuia de ido ţiune o astfel de
apropiere nu ar fi posibilă, dar în accepţ

ş nu numai că este permisă
este inevitabilă.

ţ
ş ntre icoană ş

ţa religioasă creştină a icoanei) se
bazează pe interpetarea mimesis-ului ca simplă imitaţ

ţia puternică împotriva înstăpânirii care are loc în
inversarea raportului mimetic din epoca modernă se
bazează pe aceeaş

în interpretarea gadameriană nu intră deloc
în contradicţ ţa religioasă evidenţiată de
fenomenolog, experienţă care, ca şi cea estetică, se
realizează după un model dialogic, al acceptării, al
înţ ş

şi fenomen. Ceea ce combate Gadamer ca
fiind o nefericită înţelegere a conceptului de mimesis este
totodată ş

ţă religioasă. Ceea ce propune Gadamer prin
noua perspectivă a mimesisului este ceea ce propune şi
Marion atunci când discută despre statutul icoanei.
Acelaş ş ţ

ţ re o
realizează Marion este pertinentă şi coincide cu criitica pe
care o realizează Gadamer. Credem deci că aparentele
contradicţ

la arta religioasă ţa estetică ş
asă nu este chiar atât de diferită. Pentru a

sublinia acest aspect, vom recurge la modelul dialogului
sugerat de Gadamer. Pentru a realiza experienţa
religioasă a icoanei, de exemplu, este nevoie, cum arată şi
Marion, de a lăsa să se doneze invizibilul, di

ţă pentru aceasta. În cazul icoanei nu
avem de a face cu o separare netă între vizibil şi invizibil,
ci cu o unitate care provine din prezentificarea divinităţ

ş ţ , ne arată Gadamer,
ceea ce se reprezintă prin reprezentare nu poate fi distins
de ceea ce se reprezintă, ci este cu adevărat prezent prin şi
numai prin reprezentare. Mai mult, este nevoie de
participarea noastră, a celor cărora ni se revelează.
Part ciparea noastră constă în .
Dialogul presupune deschiderea necesară revelării
adevărului. A realiza experienţa estetică, consideră
Gadamer, înseamnă a  te raporta la opera de artă ca în
cazul dialogului, a fi deschis mesajului acesteia, a o
înţ

ţei estetice nu ne punem problema dacă ceea
opera de artă reprezintă este adevărat în sensul de a

ţă ţei estetice nu
avem de-a face cu două realităţi, una a noastră ş a a
operei, ci cu o singură realitate, deoarece receptăm opera
de artă în plinătatea existenţ ţa
estetică înseamnă deci a crede că opera de artă (ceea ce se
reprezintă în opera de artă) există cu adevărat

ţă hermeneutică (deci şi cea a artei) presupune
această creditare alethică. ţa estetică a
artei religioase presupune ca ceea ce se reprezintă în
aceasta să ni se reveleze, până într-acolo în care se
aboleş ţ ţ ioasă şi cea
estetică. Cele două experienţ ţelege
arta înseamnă a participa la adevărul ei

ţa estetică presupune,
la fel ca experienţa religioasă, ţ Ca să înţelegem
arta trebuie să pr ţiei adevărul ei, iar
aceasta este posibil numai în măsura în care avem un
comportament autentic faţă de artă.

ui.
Tabloul este emana ie a prototipului

, în procesul de emana ie
fiin a acestuia spore te,

ii cre
ine conceptul de „reprezenta

logic cu ceea
ce este reflectat

i
dobânde i
imagine” .

e dintre experien
i pe cel de

spectacol.
Diferen

ine de estetic, i nu de religios, de spectacol

ii din partea eului.  În
ceea ce prive te contribu ia analizei pe care o face
Gadamer spectacolului la în elegerea modului de a fi al
artei, men te valen

l. În noua accep
iunea pe care

filosoful o folose te, apropierea ,
ea

Diferen ele ireconciliabile pe care Jean Luc Marion le
stabile te î i tablou (ultimul fiind mai aproape
de idol decât de experien

ie.
Reac

i interpretare a mimesis-ului. Conceptul
de „mimesis”

ie cu experien

elegerii. Practic cei doi autori, Marion i Gadamer,
combat acela

i ceea ce respeinge Marion ca fiind lipsit de
pertinen

i fenomen se petrece în ceea ce prive te no iunea de
spectacol. Critica no iunii de spectacol pe ca

ii pot fi rezolvate la nivelul lingvistic al
sinonimiei.

Raportarea în experien i în
cea religio

vinitatea. Este
nevoie de credin

ii.
La fel i în cazul experien ei estetice

i participarea la dialog

elege, a o accepta, a o lua în serios. În cadrul
experien

avea
o existen în realitate. În timpul experien

i un

ei sale. A realiza experien

. Orice
experien

A realiza experien

te orice distinc ie dintre experien a relig
e coincid, deoarece a în

.
În concluzie, a realiza experien

revela ia.
imim pe calea revela

Concluzii

Decembrie 120 0

interpretări
Experien i
experien :
artei religioase în analizele
fenomenologilor Jean Luc Marion

i Hans Georg Gadamer

ţă religioasă ş
ţă estetică adevărul

ş (II)
Anca Raluca PURCARU



degustări cultural - literareZăpada muiată cade de pe
streaşină spărgînd liniş

ţ

tea ca un
cu it înfipt vertical 1

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

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

În , nr. 10(703),
Nicolae Breban (

e, cea formatoare, lansatoare, ci

i legitimare, la urma-urmei, nu numai a propriei
mele arte, ci i a pozi ”,
subliniind: „fapt absolut memorabil

i apoi maturul critic N. Manolescu
a

): „Un Don
Quijote al spiritului care nu are cum s fie în eles decît de
cîteva excep ii, de cîteva spirite ultraelitiste, spiritualice te
înrudite cu autorul

” tefan Borbely ( .
) scrie despre ” care

ii private intelectuale, cercetînd, pe urmele
metodologice ale lui Bourdieu i ale colii sale, tranzac

” Cu referire la ultimul volum (

„cîteva dintre liniile demonstrative de
for
i de tranzac

oriilor i mezalian elor, relevarea universitare
care de in -
încuscririlor, a nepotismului i a alian

escu [...]
Mai ale

i tineri îl resimt traumatic în momentul de fa
i calcula foarte bine

apartenen a la clanuri i familii de putere,
” Magda Ursache (

) iuni concertate:
„T , [...] ca
i-n socialism, performan ine numai unora,

pe alese [...]
ii mari; peste

grani [...] Am ajuns pe ultimul
loc din Europa la vînzarea de carte [...]

”,
pentru a-i da în final dreptate lui Adrian Alui Gheorghe
( ) i a concluzi

, cu siguran ”
),

privim cu luciditate
i de termene de

compara ie.
), Constantin Cuble an

(
), Daniel Cristea-Enache (

), sau paginile
poetului i eseistului spaniol José Luis Zerón Huguet (în
prezentarea ).

Contemporanul. Ideea Europeană
Manolescu

Adrian Marino - un Don Quijote al literelor europene

Vie ii unui om singur
Universitatea - ieri

Prin gaura cheii

Intimitatea amfiteatrelor.
Ipostaze din via „literari”

clanurilor
putere cutuma

Sistem De la
Neculu

De

recen i
„ ” sau o lec

Poveste de dragoste la început de lume Abisul
luminat Lyrica Magna

) scrie despre „un prieten apropiat,
e adevărat, nu la prima tinereţ
într-un moment cînd aveam o altă mare nevoie de... asistenţă,
încurajare ş

ş ţiei mele în societatea românească
şi extraordinar în felul

său, tînărul, foarte tînărul ş
ţinut fără întrerupere, vreo trei decenii, la cele două

hebdomadare ale culturii române, cronică literară.” Un
elogios articol îi dedică Aura Christi lui Adrian Marino
(

ă ţ
ţ ş

; oare căte să fie?
Cinci? Zece? Treizeci? Ş

„clujeanul Lucian Năstasă
„desfăşoară o extraordinară şi oarecum singulară muncă de
istoric al vieţ

ş ş ţiile de
bunuri simbolice din mediul universitar umanist românesc
din perioada 1864-1948, pînă acum apărîndu-i trei volume
masive din acest domeniu, toate la Editura Limes a lui Mircea
Petean.

), recent
apărut, sunt relevate

ţă ale volumului: decriptarea mecanismelor de promovare
ş ţionare simbolică prin intermediul rudelor, al
căsăt ş ţ

ţ şi care explică, în bună măsură,
ş ţelor venale din mediul

universitar de astăzi, adevărate ceauşisme fără Ceauş
s sub aspectul relevării pîrgiilor oculte de promovare

academică volumul e indispensabil, foarte bine făcut şi,
totodată, deprimant, indicînd un mecanism pe care foarte
mulţ ţă: că fără a
fi ruda sau fiul cuiva, că fără a-ţ

ţ ş şansa ta de a
pătrunde în e aproape nulă.

sintetizează o serie de acţ
eleviziunea face totul ca să ne scoată cărţile din casă

ş ţa culturală aparţ
şi mai sunt, ca să sporească la maximum

confuzia, traducerile din scriitori mici cu funcţ
ţă exportăm destui ipochimeni

Cititorul e dezorientat
de reclama nesăbuită, de suprasolicitarea unor false valori

ş ona
trist, dar perfect adevărat: „Nu spunea Baudelaire, cu
amărăciune că naţiunile fac tot ce pot ca să nu aibă oameni
mari? Românii ţă. Dar, după cum afirmă
Luiza Barcan ( „ca să
putem să ne şi nepărtinire avem nevoie
întotdeauna, în afară de disponibilitate, ş

ţ ” De aceea vă propun spre lectură cele scrise de
Maria-Ana Tupan ( ş

), Nicolae Balotă (
- partea a II-a a

studiului despre poezia lui Nichita Stănescu
ş

şi traducerea Rodicăi Grigore

ţ

ţa privată a universitarilor

ţă la Guţă

şertificarea României a început în bibliotecă

ţ
O pată de culoare ţie de pictură

Canon sau listă?

Mîhnit este i Nicolae Prelipceanu (
:

ie, dar cu coala
limbii materne ab

nui i cu înfrumuse area a tot ce prive te poporul nostru?
[...]

i, au adoptat aceea i pronun
mbii pe care, totu

ul unei române ti autentice, care li se
pare, în subcon i de aceea o

n minte de la activi
a, se ru inau de româna lor i adoptau

limba
i simplu sim ire. [...] Cînd

îi auzi azi pe politicieni, dar i pe jurnali
iei, vorbind cu

, în noiembrie, î i aminte ti de pre ioaele ridicole ale lui
Molière. [...] P

i pierde în elesul originar, fie pur i
simplu omise din comunicare. [...] Scriitor

ş ),
în editorialul numărului 9-10/2010 din
„Unde e limba aceea bogată, pitorească, presupusă a fi
folosită de oamenii de jos, fără multă instrucţ ş

solvită acasă, la care adesea se referă cei
obiş ţ ţ ş

În locul ei, un dialect vulgar, articulat aiurea, parcă de
nişte străini, care, toţ ş ţie ciudată,
împotriva naturii li şi, o vorbesc. Sau, pe un
alt palier social, limba de lemn a unor oameni cu oarecare
învăţătură, dar fără simţ ş

ştient, vulgară, ş cu
ceea ce le-a mai rămas î ştii de partid de
altădată, care, tot aş ş ş

, ucigătoare de orice gînd, ca să nu
mai vorbesc de sentiment sau pur ş ţ

ş ştii de primă linie a
informaţ , ca să nu spună,

ţ ş ţ
rintre pierderile pe care le suferă azi limba

română vorbită se numără şi aceea a unor expresii idiomatice
care făceau farmecul rostirii noastre, provocînd surprize
ascultătorului. Zicerile limbii române sunt, şi ele, fie
trunchiate, pînă la a-ş ţ ş

ii de altădată, cei

Limba română e grea

ţează

Via aţ Românească

înfrumuse

documentelor de partid

la nivel de noiembrie
vulgar

care stăpîneau o limbă română demnă de toată admiraţ
ţi astăzi decît, poate, de cei care se

specializează în literatură, şi aici e una din cauzele pentru
care majoritatea celor de pe stradă comunică atît de
rudim ş ş îndrăzni, prosteş Sau, ca să o cităm pe
Ana Blandiana, prezentă în acelaşi număr de revistă cu un
superb grupaj de versuri:

şă, Fără măcar să-ş
lină Mihai Zamfir (

), alături de Cornel
Ungureanu (

ş
ţ

ş
), Viorica Răduţă (

ş ş

Revista clujeană ică o
importantă secţ ) decernării titlului de Doctor
Honoris Causa, în Aula Magna a Universităţ ş

ă, în abordarea inovativă a problemelor
contemporane şi în consolidarea unităţ

ecanul Facultăţii de Studii
Europene, a subliniat, între altele, faptul că, „doamna Angela
Merkel este o convinsă şi fermă promotoare a integrării
europene, considerînd Europa unită cea mai importantă
realizare a perioadei postbelice pe continentul nostru. În
discursul său, şi la faptul că

ţiului danubian, a cooperării Mării Negre, a
part

ţ
ţ şi multă

creativitate. ţ ţinută de
Ovidiu Pecican ( ), alătiru de Iulian
Boldea (

ş

ţ

), împreună cu Alexander Baumgarten
( , despre două din ultimile cărţ

numărului ţinut de
Nicolae Balotă (

senină semnată de Iancu Grama, alături de
proza viguroasă propusă de Diana Adamek (

şi Apostol Gurău (
Am primit, într-o nouă formulă grafică şi cu excelent

alese reproduceri după cărţ ştale de epocă
Cernăuţ

şi nu ne-am propus
să aruncăm totul peste bord.

am aflat că
oferă Ş ţă

ş Vlad Sibechi, alături
de o promiţătoare debutantă, Deniz Otay

şi
Emanuela Ilie, proză excelentă ş ş

şi Constantin Hrehor, sărbătoritul
fiind el însuş o scurtă evocare

. Întru-totul un număr reuş
, După reveriile Angelei

Marinescu (
ş

şina ne oferă un regal din volumul ţ
ţ ţea? Dece stă mereu/ După

colţul casei, în dulap, sub măsuţ tele
cărţilor din bibliotecă?/ De ce se strecoară? De ce pîndeş

ş ţ
ţ „Poet al

prozaicului, al mediocrităţ şi precarităţ ţ
ş ş

ş
ţie

sobră şi de volută a imaginarului, o genă recesivă a
sarcasmului provocator ş

numărului, din al cărui cităm: „El ridică epistola la
rangul de mare artă sincretică, convecţia scrisorii
îngăduindu-i o neaşteptată libertate de expresie ş

perimentare a numeroase modalităţi discursive: eseu,
anecdotă, senzaţional, bîrfă, analiză a unor fenomene
culturale, autoanaliză, critică, sociologie, istoria
mentalităţilor, glumă, speculaţie filozofică, ironie ş

ţ ş ţ , toate, în fond, căi de
investigare a realităţii, insă fără a permite vreuneia să devină
dogmatică. ţ

Virgil Podoabă (

ia, nici
nu mai sunt citi

entar i, a te.”

„Schimbare de zodie: / Prostia
sinuciga i dea seama / Preia puterea (

).” Ne mai a
), Victor Neumann (

), Nicolae
Stan ( ), Tatiana Slama-
Cazacu (

), Ioan Buduca
( ) i G. Pienescu (

). Am mai re inut cele propuse de Liviu
Borda ( Felix Culpa.

), Paul Aretzu (
) i Ion Zuba cu (

).
, nr. 10(245) ded

iune (
ii „Babe -

Bolyai”, doamnei dr. Angela Merkel, cancelarul federal
Germaniei, pentru „merite istorice în configurarea unui nou
fel de a face politic

ii europene.” În
, Ladislau Gyémánt, d

”
doamna cancelar s-a referit „prin

strategia spa
eneriatului Balcanilor de Vest sau de Est, avem la

dispozi ie instrumente în care tocmai România poate aduce,
prin experien ele ei multilaterale, multe idei

” Sec iunea este sus

), despre ultima carte a lui Ion
Vianu (care a i
primit joi, 25 noiembrie, premiul , acordat
de , cu sprijinul Funda iei ),
respectiv Constantin Raveca Buleu (

) i ale
adulatului rector clujean. este sus

); mai
remarc poezia

) ).

i po , ilustrînd
iul interbelic, nr.8-9(234-235), din .

Editorialul semnat de Constantin Arcu este
: „Am preluat din mers revista

” Dintr-un interviu cu Dan
Lungu „

”; excelente grupaje de poezie ne erban Foar ,
Adrian Alui Gheorghe, Aida Hancer i

; cronici literare
scrise cu vioiciune de Ioan Holban, Horia Gârbea

ne propun Matei Vi niec i
Leo Butnaru. Dimitrie Vatamaniuc, care la 25 septembrie a
împlinit 90 de ani, este omagiat de Vasile Schipor, Theodor
Codreanu, Ion Beldeanu

i prezent cu (
) it!

, nr. 9-10(462-463)
„pe clapele reci ale pianului mecanic/ al acestei

veri,/ incredibil de albe,/ îmi a ez/ gîtul”)  Alexandru
Mu dimine ii, în
curs de apari ie: „De ce vine triste

a din sufragerie,/ În spa
te?/

Am fost buni i cumin i. Ce are cu noi?” Despre
scrie cu aplica ie Iulian Boldea:

ii ii vie ii cotidiene,
Alexandru Mu ina percepe [...] universul, dar i trecutul
cultural cu un ochi ironic i parodic, din eclectismul poemelor
sale putîndu-se decupa, dincolo de amestecul de nota

i deziluzionat.” Lui
îi este dedicat, de Cristina Timar,

i
ex

i
autoironie, construc ie i deconstruc ie

” Contribuie substan ial la conturarea unui portret
veridic al

Sfîr it
de sezon Clasici revizita i. Mihai
Eminescu Competi iile timpului nou:
Iluminismul i diferen ele dintre cei doi poli ai Europei

Junimismul criticist i „ra iunea de stat”
Studierea unei noi teme: intoxicarea

Schi Anton
Pann vs. Karl Marx

Prolegomene la Evreii, Eliade i
antisemitismul „duhului”
postdecembrist Filocalia sfintelor nevoin

irii De-a moartea

Eveniment

Laudatio

Un autor în dezbatere
Goetheanism i excelen

Seduc ia trecutului
Amor intellectualis: Romanul unei educa ii

Cartea anului 2010
Anonimul

Andrei Marga despre
Joseph Ratzinger
Cre tinism i iudaism

Dosarul
În laboratorul minotaurului ideologic

Ach, du lieber
Augustine Urletul

Scurt

Literatura e un mod de a ne (re)construi
coeren a

Regele

Alexandru
Mu ina, poetul

Alexandru
Mu ina, epistolierul dosarul

Argument

ti Anton

ş

ţ

ţ

ş ţ

ş ţ

Livius Ciocârlie, după 40 de ani
ţă de istorie a ideilor politice moderne

ş

Satiră

ţe ale
desăvîrş şi de-a viul în poezia
actuală

ş ţă

ţ

ţ

România literară

ş ş

şi
cuprinzător

ţ

O vară, ultima la
Păltiniş

ş

ş

pistolarului de la Olăneş

Apostrof

Vatra

Bucovina Literară

Pann filosof Mu ina eseistul
Epistula ad Musina carissime amice Alexandre

ti Pacien ii i sapien ii
Proiectul i decep iile lui Alexandru Mu ina A

Despre starea culturii române
în postcomunism Un hacker
intelectual Alexandru Mu ina e
culturale Mu ina, epistolar

Despre scrisorile d-lui Mu ina, cu admira ie

a fazan
Jocul de-a inteligen a

Schi ti
Scurte întîlniri cu Alexandru Mu ina, epistolierul

Contribu ie la desecretizarea bavardajelor noastre
prerevolu ionare

i utopie
Ascun ii zei în

de Mircea Eliade Imagina
tiin ific: lupta lui Blake cu Newton

Considera ii de la 1900
Balcanismul i specificul literaturii române

Prezen a scindat i literatura „paradisurilor
artificiale”

„ tate, întorceam
spatele prezentului”

Gabriela Adame teanu sau
ul vîrstelor române ti Catalogul

viselor zilnice Via a
Vie ile lui Alexandru Paleologu
Intelectualitate i paramodernitate Drumul

sinuos al debutului: Marin Preda

i internet în România. Cîteva observa ii
Începuturile Hertei Müller

Ceasurile nipone i (ne)universalitatea tehnologiei

Educa ie i filosofie

Acesta! El!
ii

intimitatea

Ce
mai face i Domnule Profesor? Jurnal cu
Domnul L. C.

Cîinii romantici

Evropa, eterna poveste
Nu po

te!,
Copiii lui

Hansen,

Radiografia insolen ei
Mircea Ghi ulescu. Activarea dramaturgiei pasive

Dialog cu istoria

„Universitatea «Al. I. Cuza» este o institu
”

Integrare sau incluziune
Labirintul

timpului Întoarcerea regelui

), Al. Cistelecan ( ), Romulus Bucur
( ), Adrian Alui
Gheorghe (

( ), Radu Vancu (
), Teoddora Dumitru (Gaia scienza

), Evelina Oprea (
), Daniel Cristea-Enache (

), Caius Dobrescu (
), Andrei Bodiu ( ), Cornel

Ungureanu ( ),
Cornel Moraru ( ), Radu Mare
( ), livius Ciocîrlie ( ),
Gheorghe Grigurcu ( ), Antonio Patra
( ),
Irina Petra ( ),
Luca Pi u (

), Traian tef ( )
i Diana Adamek ( ). Eseurile semnate de

Rodica Ilie ( ), Elena-
Elvira Moldovan ( Romanul adolescentului
miop

), Nagy
Imola (

) i Florin-Corneliu Popovici (Dihotomiile
personajului blechterian), contribuie la reu

i interviul Dorei
Pavel cu Gheorghe Grigurcu (

).
Din , nr.194, 1-15 octombrie 2010, am re inut

textele propuse de Irina Petra (
blind date- (

), Octavian Soviany ( ), Ion Pop
( ), Ovidiu Pecican
( ), Rodica Mati (

), tefan Manasia (
), Vlad

Moldovan ( ).
(în prezentarea i traducerea lui

Ioan Mu lea),

Király Farkas (în prezentarea

) mi-au re inut de asemenea
aten ia.

Revista
r-un ),

apoi printr-un ):
„L-am întîlnit pe Livius Ciocîrlie la Bucure ti în toamna
acestui an, cu pu

[...] cu mai toa

tuiesc în lenta lor alunecare spre cotiturile decisive
ale unor destine, ine nu doar de talent, [...] ci

” Vasile Popovici (
) i Marcel Tolcea (

):

” De re inut i cele scrise de Alexandru Budac
( ), Gra iela Benga (

), Daniel Vighi ( ), sau Radu
Ciobanu (

) i excelentele traduceri din Ioona Rauschan ( -
i Ognjen Spahic (

în traducerea Annemariei Sorescu Marinkovic).
În , nr. 10(178), regretatul Mircea

Ghi ulescu (el însu i prezent cu un text despre Pu i
Dinulescu - ), este omagiat de Ioan
Holban (

an
(

), Irina Mavrodin (
), Vasile Spiridon ( ),

Emanuela Ilie (
), i Drago Cojocaru ( ) ne propun

texte incitante. Poezie de calitate (inclusiv în
sus

e de Vasile Popa
Homiceanu.

iunului i Noul An cu pace i bucurii! La
mul i ani!

ş

Recurs la Epistolarul de la Olăneşti/ Epistolarul de la
Bălţăteş ţ ş ţ

ş ţ ş şa
grăit-a Gică Contra cu
nuiaua la palmă

ş şi războaiele sal
ş

ş ţ

Scrisori rămase fără răspuns…

Călcîiul vulnerabil Să tot fii aş

ţ

ţă pentru istoria lui cum e să devii geniu la băi, la Olăneş

ş

ţ

ţ Fazanul, pasărea care nu este păun
Nu cumva să pleci

Literatura europeană între realitate ş

ş

ţia vizionară

contra relativismului ş ţ

ţii asupra modernităţ

ş

ţ ă ş

Cu o naivă seriozi

ş

ş

ţ de după potop
ţ

ş

Diamantul
uitat. Cîteva cuvinte dinspre noua poezie română

Literatură ş ţ

ş

ţ ş

Limitele intimităţ

ţ

Întrebări vechi, răspunsuri noi
şi lumea nouă Istoria pe muzică

ţi fi filozof fără a fi
pedepsit Cară

ţ

ţ

ţie de primă însemnătate
a culturii noastre moderne Globalizare,
literatură, marfă

Cum vă place?

Biblioteca
numărului,

), Mihai Iovănel ( ), Adrian Lăcătuş

ş

ş

ş
ţ

Ş
ş

), Cătălin Ghiţă (

), Călin
Crăciun ( ), Andrada
Fătu-Tutoveanu (

ş
şita acestui număr

de revistă, din care nu pot să nu remarc ş

ţ
ş

), Cristina Sărăcuţ

ş
Ş

ş
ş ,

în viziunea lui Robert Arnăutu, poezia sensibilă propusă de
şi traducerea Adelei Iancu),

alături de interviul realizat de Ion Vezeanu cu Thiery
Menissier ( ţ

ţ
, nr. 10(1537), îl omagiază pe Livius

Ciocîrlie, mai întîi print text al sărbătoritului (
interviu al Rodicăi Binder (

ş
ţină vreme înaintea împlinirii venerabilei

sale vîrste. te cărţile sale, a dat diaristicii o
inconfundabilă turnură, deopotrivă stilistică şi tematică. A
obţine literatură din scurgerea normală a vieţii, din nimicurile
ce o alcă

ţ şi de
disponibilitatea de a face frecventabilă după o
prealabilă drapare a acesteia, menită să camufleze natura ei
esenţialmente vulnerabilă. I se adaugă

ş
„Am scris L. C. fiindcă L=50, iar C=100. Care

va să zică, Domnul Livius Ciocîrlie e la jumătatea vîrstei sale
kabbalistice. ţ ş

ţ

), la care se adaugă interviul lui
Titus Crişciu cu Simion Dănilă (

ş
realizată de Raluca Ciortea) ş

ţ ş ş

).
Alexandru Zub continuă să fie în , Cassian
Maria Spiridon conversează cu folos cu Vasile Iş

), Tiberiu Brăilean (
ş ş

ţinută de Costel Stancu) semnează Nicolae
Sava, Florin Dochia, Ion Scorobete şi Florentin Sorescu,
alături de cîteva pagini de proză propus

Sărbătoarea Crăc ş ş
ţ

Tribuna

Orizont

Convorbiri literare
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„

Dar nu tiu cui,

N-au nume.”

„ esc
discursului lor, decît lui Dumnezeu.”

Simt că sunt pradă,
ş

Căci aripa şi ghiara ce coboară asupra mea,
Îmlănţuindu-mă cu umbra

Mult înainte de a mă atinge,

Mai bine să facem supărare unor oameni care se semeţ şi
se fălesc în îngînfarea

Ana Blandiana

1 Clement 25,5
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SONETUL NASULUI JULIT

„NU SPERA

„TOATE-S VECHI

DESTIN

SPIRITISM

ÎI CREDEM GENII PE COPII

PLAGIATORUL

El va afla cât e de dur pământul,

„Circulara” după mine,

Care cred că aparţine

ş

Eugenia Popa Cohuţ

Nu afânat şi moale ca nisipul.
Aaaa, nu ştiţi care el? Vă spun eu. Tipul
Pretins poet ce, torturând cuvântul,
Spera să-şi ia înspre Parnas avântul,
Dar criticii i-au demolat tertipul;
Că nici un dâmb să urce n-a fost chipul
Dar mi-te-un pisc râvnit, ferit-a Sfântul!
Aşa că-n vreme ce viza Parnasul,
S-a poticnit pe drum, zdrelindu-şi nasul,
Dar a avut noroc cum altul nu e.
Că dacă-ar fi căzut de la-nălţime,
În loc de juliturile infime,
S-ar fi ale

Mi-am definit, deloc făţ
Ş
Nu mă mai tem, dar sper zadarnic.

ţ ş
Că scriem epigrame noi

ţ

Calomniile,  făcând
Parte din minciună, mor

După victimele lor.

ţ

Calul priponit, bărbatul
În căsătorie!

Spiritismul, după mine,

ţ
Mâine te invită el.

Ş

ş

ţ

ţ
Să-şi bage mâna după vreo idee…!

s c-o droaie de cucuie!!

(M. Eminescu)

Prin versu-acesta realist
arnic

i traiul meu postdecembrist

O constatare ce pe noi
Ne intuie te magistral

Cu poantele lui Mar ial.

Foarte repede, curând

Câinele în lan , canarul
Prins în colivie,

Bun nu este-n nici un fel;
Azi invi i un mort la tine,

Îi credem genii pe copii
i facem haz când spun prostii,

Dar mai târziu când trec la fapte
Vorbim de geniul lor… în oapte.

În spa iul literar aglomerat
E-un ins vizând perfid  momentul cheie:
Vreun buzunar al min ii descuiat,

Vasile Vajoga

Vasile Bolocan

Constantin Iura cu-Tataia

Veron Ene

Valentin Bude

Izu Vaisman

Elena Bassu

CIRCULARĂ

ŞI NU AI TEAMĂ”

ŞI NOUĂ TOATE”

NEFERICIŢII

E un fel de monopol

Celor ce se-nvârt în gol.

26

Academia Păstorel

L

ul” proprietate a
domnului Ghiocel T

Filomela T fost
dealer pe

În sala cantine

cu

Pe scurt, n

hiocel,

nca în draci pe
doamna director

apoi

ercedesa,

fiind

hiocel

ilomela, ne mai

iniştea ancestrală a micului orăşel
din câmpia arsă de soare, în această
dimineaţă fierbinte de iulie era
spulberată de un eveniment de
proporţii cosmice. Era serbarea de
absolvire a primei promoţii a grădiniţei
particulare: „Ghiocel

răscău, renumit om
de afaceri, latifundiar şi filantrop, care-
şi agonisise, în cea mai mare parte,
averea, din comerţul cu iarbă, prafuri şi
carne vie. Apoi, la îndemnul virtuoasei
sale doamne, răscău

piaţa de trufandale, fostă
îngrijitoare la domiciliu, acum director
şi manager al instituţiei, a deschis
această adevărată pepinieră de talente,
unde micuţii şi micuţele urbei se
instruiau pentru a înfrunta, mai târziu,
valurile vieţii.

i aşezământului,
amenajată special în acest scop, prin
spânzurarea unor cearceafuri colorate
pe o sârmă, pentru a delimita spaţiul
sacru al scenei de vulgul sălii de
spectacol, se aflau cam douăzeci de
mame, relativ tinere şi, desigur,
supraponderale, devastate de iminenţa
debutului scenic ale celor cam cincizeci
de mici genii, care acum luau palme şi
ghionturi deoarece nu prea reuşeau să
se concentreze asupra monologurilor,
scenetelor sau a cântecelelor care
urmau să rupă gura concurenţei.

ervi, transpiraţie, răgete,
chirăieli, drăcuieli, zarvă şi multă, multă
disperare. Deasupra tuturor, senin,
serenitatea sa, domnul G în
trening, cu alura şi mirosul unui
antrenor sovietic. Băgase ceva vodci în
el, iar nasul afişa o splendidă culoare
vineţie care o cam aru

dar nu putea să rişte,
în acest moment, schimbarea dramatică
a naturii spectacolului. Aşa că,
deocamdată se mulţumea să bufnească
şi să trântească tot ce-i pica în mână,
deşi domnul, destinatarul principal al
manifestărilor, părea indiferent,
preocupat fiind doar cu ciupirea
tinerelor mămici şi hazul provocat de
aceste maniere cu adevărat masculine.

Un scaun îşi plângea amarnic soarta,
pe el fiind prăbuşit leşul uriaş al unei
doamne sferice, îmbrăcată multicolor.
Dar, pentru că în jurul său criminalele
nesimţite nu dădeau nici un semn de
interes sau compasiune, cadavrul rosti
printre dinţii rari şi auriţi un
binemeritat: „vă-n gură dă bagaboantili
şî rapandulili dreacu”, se ridică şi
porni la luptă. Jaleee! Acum se afla în
ofensivă însăşi împărăteasa M
soţia unui împărat local, o persoană cu
care nu voiau să aibă de-a face nici cele
mai experimentate doamne mămici. În
drumul său spre victorie pocni câteva
palme în căpăţânile prinţilor care
şparleau din tortul festiv şi-l băgau prin
buzunare, că erau deja ghiftuiţi.
Apoi se îndreptă spre nefericitul
G , cel care, în mare inconştienţa
sa, se credea invulnerabil. Mâinile
viguroase ale împărătesei se instalară
ferm în piepţii treningului şi preţ de un
minut, ceva, aşaa, ca un vânt fierbinte
de deşert se năpusti din serenisima
gură, către figura binişor tâmpă a
patronului grădiniţei. Simultan,
strecurată printre dinţii rarefiaţi ai
aceleiaşi guri, o ploaie cu gust şi miros
de usturoi îi spălă faţa. La sfârşit,
domnul părăsi ideea de a se prăbuşi,
preferând să fugă. O făcu cu
virtuozitatea şi silenţiozitatea untului
topit.

Dar, intervenţia împărătesei avu un
spectaculos efect absolut benefic!
Doamna F văzându-l pe
cel care-i provoca spasme pilorice, ieşi
uşurată în faţa cearşafurilor şi, imitând
cu multă măiestrie felul de a vorbi al

unei copile de cam doi anişori, dădu
drumul spectacolului.

Pe scena improvizată se perindară
talente demne de cartea recor iar
în sală lacrimile, ţipetele de admiraţie
sau nu, nu se mai întrerupeau. Era un
delir! Mămicile se pupau, leşinau sau
suflau şi interpretau împreună cu
micuţii artişti se mai şi
păruiau, dar destul de discret. Nu se
poate descrie în cuvinte cum fetiţa
primarului a cântat cu mult patos şi
dăruire melodia: „Voulais vous couché
avec moi” sau cum băieţelul
directorului liceului de agronomie a
interpretat: „Sex bomb, sex bomb”. Aici
se observa înclinaţia către
multilingvism a doamnei directoare, că,
mdeh, lucrase doar, cinci ani, în C .
Aşa cum nu se poate descrie nici
participarea publicului la reuşita
interpretărilor. Desigur toţi au câştigat
premiul întâi, dar coroniţa a fost
acordată prinţesei Lamborghiniţa, fiica
împărătesei, pentru piesa: „Margareto
spune drept/ cine te-a muşcat dă
piept”, şi, o a doua, prinţului Bentleică
pentru piesa: „Spune, spune, moş
bătrâne/ spune caii cum se fură,
noaptea pe fulgerătură”, cântece din
patrimoniul tradiţional, cu un uriaş
impact educativ.

Ei, dar la sfârşit, pentru că aşa se
cuvine între oameni de condiţie, s-au
adunat toţi, inclusiv domnul G ,
care, de stres, era făcut pulbere şi nici
nu mai putea să vorbească, în sala
alăturată, acolo unde prevăzătoarele
mămici pregătiseră ceva gustărele şi
băuturici pentru a serba creştineşte
marea serbare a anului. Şi, deşi
dulciurile şi sucurile dispăruseră iar
copilaşii îşi rezolvau dilemele în fundul
curţii, rămăseseră sandviciurile,
sărmăluţele, fripturicile , mai ales,
vişinata, cornata sau cireşata, adică
specialităţile specifice oricărei
gospodării care se respectă.

Oricum, spre seară toată lumea se
ducea către casă,
nutrind convingerea că o asemenea
sărbătoare mai rar de găsit chiar şi la
sclifosiţii ăia de milionari care se
îndoapă cu porcării pline de E-uri şi se
dau mari pe la televizor.

Destul de confuză, evident numai
datorită impactului emoţional,
împărăteasa, împreună cu prinţii
moştenitori, se îndrepta către palatul
conjugal. Prinţii aveau coroniţele cam
strâmbe că mai ciordiseră şi o sticlă de
lichior de nuci, dar nu era acum cazul să
ne împiedicăm de amănunte lipsite de
importanţă. Ajunşi în pragul palatului
fură întâmpinaţi de chiar Majestatea Sa
Împăratul. Acesta avea culoarea
ficatului, ochii roşii bulbucaţi şi mugea
de foame deoarece porcul îi mâncase
oala de fasole cu ciolan, mâncarea lui
favorită, în timp ce bea o ţuică cu un
duce care-l vizitase

Dar lucrurile s-au lămurit
imediat după ce A

tocană meseriaşă de la Serenisimul ei
soţ şi s-a culcat liniştită iar Luminăţia Sa
a plecat la crâşma lui C unde se
făceau cei mai buni mici din oraş. Plus
că, tot acolo, seară de seară, tot
felul de conţi, regi sau prinţi locali cu
care mai puneai de-o afacere, de-o
bătaie cu cuţitele sau chiar de-un
barbut. Adică treburi de capete
încoronate, nu prostii muiereşti.

Noaptea se aşternea tăcută şi
majestoasă peste acest colţ

A fost ceva de neuitat, ceva demn de
pana unor cronicari, numai că aceştia o
cam mierliseră de ceva sute de ani şi, în
nici un caz, nu activase nici unul,
niciodată, în această urbe. Păcat!

durilor

iar, la nevoie,

ipru

hiocel

dar

fiecare cum putea,

pentru o afacere cu
fier vechi.

ugusta a mai mâncat
o

alicu'

veneau,

fericit de
lume din care, momentan, lipseau, ca de
obicei, doar cronicarii. Spre paguba lor!

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Evenimentul
ANESTEZII DENTARE RURALE

TARIFE MARI LA CABINETELE
DENTARE

RECOMANDARE

I, VOLUM OMAGIAL

MEDICA

SONET… COSMIC

Într-un bar de la şosea
de-alcool şi-obiele,

Unul trage la măsea
Restu-i trag lui la măsele.

Şi-o spun direct, ce tura-vura:
Am dat şi banii de mâncare,

Dau slujbă, masă, adăpost
Şi daruri scumpe, zeci şi sute

De-o soacră şi-o soţie, mute.

Şi amanţi, o droaie;

De vrei pe-o jună, tandru s-o dezbraci
Şi s-o admiri apoi ca un năuc,

ei decenii jumătate
ţ ş

ş ş

Au dat năvală spre sertare

La trei decenii jumătate
ţ ş

ţ
Sunt puse, iată, la păstrare
În op, cerându-vă iertare
Că nu-s la înălţ

La trei decenii jumătate!

Poporu-i de dureri scăpat,
ş

ştiri T.V., tutun, tărie!

Sprinţar, iveş
Râvnind să-l întâlnească pe Petrarca,
Cel ce-şi conduce plin de vervă barca
Spre zări, driblând luceferi şi comete…

Deci înălţându-se brav, temerar ca

Închipuind din sori şi luni balete
Pe-un colţ de cer ar vrea să-şi pună
marca…

Şi îmbătat de falnica lui cursă,
Ce printre constelaţii se răsfaţă,
Transmite un salut spre Marea Ursă…

Dar neputând a-şi controla avântul
Se pierde şi, căzând ca o paiaţă,

Cu miros

La doctor fac o constatare

Deci nu-mi mai trebuie dantura.

Acelui ce-mi va face rost

Certuri în averse

Plozii, la diverse!

Va trebui,în primul rând, s-o-mbraci!

La tr
To i umori tii cu chemare
Din Ia i, tiind de-aniversare,
I-au acordat întâietate.

La scrierile lor uitate,

To i umori tii cu chemare.

Crea iile adunate

ime toate

Guvernul grijuliu, se tie,
S-a pus pe anesteziat…
Prin

te jocuri de sonete,

Un nou Icar, cu-aripile, vai!, bete,

OFERTĂ GENEROASĂ

ATMOSFERĂ CONJUGALĂ

ACADEMIA LIBERĂ „PĂSTOREL”
IAŞ

ŢIE  ROMÂNEASCĂ

Mihai Haivas

Vasile Larco

Eugen Deutsch

El va afla cât e de dur pământul!
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literatură u lăniversa
Oamenii sunt beţi de iubirea lui
Rătăcesc pe întinsele-i maluri

E teamă de teribilul tău secret
Şi de rătăcitorul şi ciudatul tău val
O, Nilule, nevăzut vrăjitor
Dai veşnicie timpului
Tu eşti acela pe care apele-l iubesc şi-l cântă

Dă-mi să beau şi adapă-mă
Şi lasă-mă să zbor ca o pasăre-n paradis
Mi-aş dori să fiu un val
Le-aş fi spus nopţilor tale ce mă chinuieşte
Apoi aş deveni vecinul vânturilor
Şi-aş picura lumina pentru cei rătăciţi
Iar de iubirea mă arde şi pleacă

Cu teamă de teribilul tău secret
Şi de rătăcitorul şi ciudatul tău val
O, Nilule, nevăzutule vrăjitor
A, auzit pe frumosul tău mal

Mă-ntreb de păsările te slăvesc sau cântă
Şi limpezesc iubirea pe scena de catife
De-un stăvilar or fecioare ameţite

Ori o barcă cu compasiune se mişcă

Tu curg, şi pasiunea-ţi ca şi focul curge

Cu teamă de teribilul tău secret
Şi de rătăcitorul şi ciudatul tău val
O, Nilule, nevăzutule vrăjitor…

Poetă, scriitoare, jurnalistă, s-a născut în 1991; scrie
teatru pentru radio şi televiziune, articole de
investigaţie în ziare siriene. Are mai multe
videoclipuri pentru copii difuzate la TV Spacetoon şi
Sana TV), A primit mai multe premii în ţara sa. A
publicat un volum de poeme, în engleză şi arabă,
intitulat ). Este
campioană la înot.

(poemul de faţă este o versiune în limba română
după varianta engleză semnată de Munir Mezyed).

Au bătătorit pământul Irakului

Au strămutat păsările
Şi le-au oprit ciripitul

Pe ţărmul păcii

Să sape cu degetele în ochii mării

Cu trompeta onestităţii suflă
Trezind aristocraţia din morminte
Năucind câinii turbaţi

Şi Irakul caii-şi va încăleca
Vindecând urmele rănii
Salvând demnitatea arabă

Saladin şi Al-Mu'tasim ne vor învăţa
Călăritul şi înfrânarea cailor
Dar şi cum să ne ruşinăm de craniile copiilor

Vântul întunecimii fi-v medicul meu

Ce-a spus vântul palmierilor

a

De vinul apusului

Ori e bucuria fecioarelor

Port cu mine ceva din farmecul ei

(

(

Stingând lumina istoriei

Astfel Luna s-a îndoit plecat

I-au întins mâna

Dar a venit un val puternic
Din gâtlejul istoriei

Urletul lupilor

Stoluri de cavaleri vor roi

Ayah Areslan
(Siria)

Luminozitatea Sana Luminosity of Sana

Trompeta onestităţii

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Balcanica

Coloniile albaneze din România. România şi
statul albanez

Despre Albania şi legăturile cu România, despre
comunitatea albaneză din România, despre
activitatea unor membri ai acesteia în cultura română
dar şi pentru/ în folosul renaşterii/ Rilindja albaneze
s-au publicat relativ puţine cărţi, între care amintim
câteva pe care le-am semnalat tot în revista Cronica
(semnate de Cristia Maksutovici, Gelcu Sefedin
Maksutovici şi Elida Petoshati şi, mai recent, Marius
Dobresc

Acum avem în faţă o carte despre activitatea
„coloniilor albaneze” din ţara noastră, bazată pe o
lucrare de masterat susţinută la Tirana, a unui
cunoscător al vieţii sociale a albanezilor din România
(istoric, muzeograf, membru al Societăţii de
balcanistică, preşedintele Asociaţiei de Prietenie
România-Albania, filiala Dâmboviţa ş.a.).

r şi sacrificiilor patrioţilor albanezi,
care […] au făcut tot ce le-a stat cu putinţă pentru
Renaşterea lor naţională şi au pregătit […] condiţiile
pentru atingerea idealului de independenţă” (p. 5).,
scrie Ion Teodorescu.

Pentru înţelegerea modului în care a abordat
autorul subiectul ne poate ajuta, pentru început, şi o
privire asupra structurii cărţii:

) şi, în final, paginile de .
Astfel, în mai puţin de 50 de pagini, Ion Teodorescu
face o trecere în revistă a unor aspecte interesante,
unele mai cunoscute, poate, dar mare parte mai puţin
cunoscute publicului larg. Sunt multe informaţii,
opinii legate de acestea, date, cifre, statistice cu
ajutorul cărora autorul îşi argumentează expozeul.
Citim despre Naum Panajot Veqilharxhi, care a tipărit
la Brăila, în 1844, primul Abecedar al limbii albaneze,
despre rolul coloniilor albaneze din Egipt, Turcia,
Italia, România în pregătirea independenţei, despre
delegarea de către coloniile albaneze din România a
lui Thimi Milko, în 1886, pentru a introduce în şcoli
limba albaneză în locul celei greceşti, despre
începuturile pregătirii profesorilor de limbă albaneză
întâi la Bucureşti, apoi la Elbasan, în Albania,
înfiinţarea societăţii „Drita”/ „Lumina”, în 1884, în
România, în 1887 a „Dituriei” (ca o facţiune desprinsă
din „Drita”), apariţia în 1887 a revistei Albanezul, care
apare şi azi la Bucureşti, fiind actualmente diriguită
de Baki Ymeri. Citim documente, date statistice,
analize despre starea ţărilor din regiune şi felul în care
se amestecau sau ajutau, şi în ce fel, Marile Puteri,
despre suportul diplomaţiei române (inclusiv în
stabilirea graniţelor noului stat albanez de atunci, în
stabilirea cărora a fost utilizată o lucrare a lui I.
Papiniu, din 1912), despre considerarea de către
ambele părţi a substratului aromân drept un element
important de legătură ş.a.

Citind, de pildă, despre guvernarea prinţului de
Weld, legat, se ştie, de casa domnitoare din România,
mi-am amintit de maniera în care a fost reprezentată o
frântură din perioada dintre 1912-1914 de către Ismail
Kadare, în : „Balamuc, balamuc în toată
puterea cuvântului, Doamne. Abia ieşit din pîntecele
istoriei, statul albanez era deja vraişte. Nu se ştia dacă
mai există sau nu. Nu avea nici capitală, pentru că
unui oraş i se năzărea azi să fie capitală, iar mîine
altuia. Se pierduseră pînă şi ştampilele guvernului.
Graniţele erau ca şi inexistente. Le măsurau cu sfoara,
unul trăgea într-o parte, altul într-alta, iar peste
noapte apăr

Kadare (care a susţinut mereu
toleranţa între religii, etnii ş.a.) asociază toate
evenimentele cu apariţia unei comete: „au existat tot
felul de ipoteze: ba că, încă de la început, apariţia

u) le-am semnalat, la vremea lor, tot în revista
Cronica.

„Lucrarea aceasta este reflectarea unei
perioade scurte, dar eroice, din istoria albanezilor,
dovada eforturilo

,
Capitolul I –

, Capitolul II –

), Capitolul III –

ea un al treilea, care muta bornele mai
încolo”. În

Cuvânt înainte

mâno-albaneze (noiembrie 1912-
martie 1914

Concluzii

Anul negru

Anul negru.

Coloniile albaneze din România şi Mişcarea
pentru Independenţa Albaniei Tânărul stat
albanez şi relaţiile ro

Guvernarea prinţului de
Weld. Statele balcanice şi marile Puteri (martie 1914 -
septembrie 1914

cometei i-a dat anului acela aura de deşertăciune…, ba
că, mai tîrziu… oamenii s-au convins că necazurile
veniseră de la sine”

Ion Teodorescu abordează guvernarea prinţului
având în vedere câteva planuri – interesele Albaniei,
modul în care România a sprijinit accederea sa la tron,
felul în care nu s-au ţinut de cuvânt ţările occidentale
în ce priveşte sprijinul promis lui de Weld, situaţia
complicată marcată de războaiele balcanice,
înţelegerile premergătoare primului război mondial,
dar mai ales rolul nefast al lui Hasan Paşa Prishtina,
unul dintre miniştrii care serviseră şi sub
administraţia otomană, şi care s-a străduit, scrie
autorul, prin toate mijloacele, sabotând pe toate căile,
inclusiv stârnind revolte, să nu aibă succes prinţul.
Sau Esat Paşa, care a avut o „poziţie duplicitară” „Pe
de o parte îl asigura pe Prinţul de Weld că situaţia era
sub control, iar pe de altă parte îşi aţâţa oamenii să se
revolte.” Ion Teodorescu aminteşte şi alte opiniii, între
altele citează pe Gazmend Shpuza („Congresul
istoriei Naţionale”, Tirana, 2000, p. 14): „Rebeliunea
anilor 1913-1914 a fost organizată de forţele
naţionaliste, ca reacţie la originea germană a Prinţului
de Weld, fără a fi vorba de etatism sau a reduce totul la
Hadji Qamil

portul ei la înţelegerea
mai bună nu doar a rolului şi activităţilor patriotice a
membrilor comunităţilor albaneze din România, ci şi a
reprezentării în ochii cititorului român a unei părţi a
istoriei noastre comune, cu atât mai mult cu cât, scrie
Ion Teod , „interesul României, al
politicienilor ei şi al oamenilor ei de cultură, precum şi
cel al albanezilor din coloniile din România […] arată
o prietenie profundă între cele două popoare ale
noastre.”.

,
ediţie bilingva română-albaneză, Editura Privirea,
Bucureşti, 2008, 112 p.

Călător, hrana lui e fantezia
Farmecul, mireasma şi umbra
Însetat deşi-n mâna-i e cupa
Iubirii, artei şi frumuseţii
Părul nopţilor albeşte
Peste-al său ţinut
Şi munţii şi-au risipit anii
Şi încă mai cântă caselor
Cerând nopţile şi zilele

.

”.
O carte care poate avea a

orescu în

Ion Teodorescu,

Egipt

Concluzii

Coloniile albaneze din România.
România şi statul albanez (1912-1914)/ Kolonitë shqiptare
të Rumanisë. Rumania dhe shteti shqiptar (1912-1914)

Poezie araba contemporană

Mahmoud Hassan Ismail

Fluviul etern
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Simbolul crucii
În luna octombrie, în

cadrul acestei rubrici
prezentam cartea
profesorului Jean Biès
despre Empedocle;
revenim

de Jean Bies -

,
La Begude de Mazenc,
Editions Arma Artis, 2010,
60 p.

è

,

è

.

ès le face despre Mîntuire, care n
. O cr

Jean Biè

plecînd de la un punct unic, cu

natura

Scopul omului va fi
acela d

ial rezervat.
Eseul lui Jean Biè

Despre profesorul Pierr

cu notaţii pe
marginea unei noi cărţi
semnate

A rezuma printr-un
semn totalitatea
creştinismului ar însemna
a trasa o cruce; cu această
fraza îşi începe Jean Bi s
meditaţia despre simbolul creştin prin excelenţă,
simbol exprimat prin ideea de cuaternitate, sens al
revelaţiei şi stabilităţii. Pentru autorul francez
intersectarea braţelor crucii indică raporturile între
Absolut şi Relativ, Real şi Iluzoriu, Esenţă şi
Substanţă, Necreat şi creat, Infinit şi finit, Etern şi
tranzitoriu. Ele desemnează polaritatea Cerului şi a
Pămîntului, a Masculinului şi a Femininului, a
Transcendentului şi a Imanentului, a Divinităţii şi a
Umanităţii. Jean Bi s delimitează şi cîteva arii de
meditaţie, dar în lipsa unui desen pe care cititorul să-
l aibă sub ochi ne vom mărgini să le amintim: lumea
Emanaţiei transcendente; lumea Creaţiei spirituale,
lumea Formării prime,  lumea Faptului terestru. De
asemenea, universitarul francez recunoaşte în
desenul crucii şi arborele celor zece Dar în
acelaşi desen al crucii se intersectează axa umană şi
axa divină: "Purtător al identităţii substanţei celor
două naturi, a antinomiilor reconciliate, Isus este
deopotrivă purtător, revelator şi recapitulator al
sefiroturilor; el este într-o oarecare măsură trofeul,
cum o indică aspectele mesajului său şi fazele vieţii
sale". Sînt interesante şi consideraţiile pe care Jean
Bi u priveşte doar
omul căzut, ci întreaga creaţie eaţie transparentă
şi fluidă, în care apa simbolizează eflorescenţa şi
fecunditatea naturii primordiale, şi unde cele patru
fluvii prefigurază cuaternitatea elementelor, cea a
punctelor cardinale şi cea a Evangheliilor. s
descoperă similitudini ale crucii, spaţiilor şi axelor
sale, cu Actul creaţiei, cu mişcarea de expansiune în
spaţiu Actul
mîntuitor al mişcării de reîntoarcere la Unic în
persoana lui Isus: "Noi regăsim în figura crucii
aspectele diferite ale Manifestării, care sînt direcţiile
spaţiului, categoriile timpului, elementele terestre şi
diferitele regnuri ale naturii". În inima creaţiei se află
omul; după izgonirea din Eden, omul nu se mai
bucură de corpul paradisiac, este redus la
corporalitate şi perisabilitate. Creat după imaginea
lui , Adam reproduce în el patru lumi (om al
emanaţiei, om transcendent în natura sa necreată; om
al creaţiei, om imanent; om al formării prime, creat în
aspectul său ceresc şi perfect; om al faptului terestru,
în sa decăzută şi muritoare) şi trei ipostaze
care fac din om o fiinţă trinitară: "este o reflectare a
Tatălui ca aspect conceptiv şi creativ, a Fiului ca
raţiune şi cuvînt, a Spiritului ca mişcare de
expansiune către plenitudine".

e a recuceri starea pierdută, de a urca etapă cu
etapă pînă la nivelul care i-a fost iniţ

s arată încă o dată că simbolul crucii
este memorialul întregii metaistorii a lui Dumnezeu
şi a întregii istorii a oamenilor.

e
Gire ştiam din studiile pe
care le publicase în revista
"Lumiere et Vie", apoi l-am
avut partener de dialog
pentru volumul de
interviuri

, Iaşi, Editura
Presa Bună, 1996. Acum
cîţiva ani i-am citit cu
plăcere amplul volum

,
apărut în 2006. De curînd a
apărut o nouă carte sub
semnătura sa:

Le
Symbole de la Croix

Maître Eckhart et la
metaphysique de l'Exode

L'Ethique à
l'épreuve de la vie.

. Essai
de metaphysique chretienne

sefirot

Elohim

Teofania
i

Christianisme, éthique,

Creştinism, etică, filosofie

nterioară

philosophie

. L'enfer proustien

, Paris, Editions du Cerf, coll. "Recherches
morales", 2010, 392 p.

Volumul este
organizat pe

ologice, spirituale ale eticii în
principiile sale f

a eticii. Studiile din aceast

volumele publicate
în ultimii ani:

;
;

;
;

;
;

;
;

;

, Paris, Presses
Universitaires de France, coll. "Perspectives
critiques", 2010, 166 p.

Sînt reunite în acest volum
studii şi eseuri scrise pentru diverse publicaţii sau
rod al căutărilor profesorului de etică, toate
subscriindu-se încercărilor de a găsi răspuns
multiplelor probleme etice pe care le întîmpină sau le
creează societatea contemporană.

trei secţiuni răspunzînd aceleiaşi
dinamici reflexive. Problematici de etică
fundamentală pune în scenă înrădăcinările
metafizice, antrop

undamentale. Situată la distanţă de
ştiinţe, fie ele experimentele sau umane şi sociale,
dincolo de ideologii şi la distanţă de religii, etica nu
se construieşte în absenţa referinţelor transcendentale
care fundamentează legitimitatea expresiei sale în
exigenţa sa de universalitate. Din acest punct de
vedere, gîndirea filosofică, datorită capacităţii sale
speculative, permite să ofere ipoteze de
inteligibilitate în reprezentarea orizontului de
constituire ă secţiune sînt
despre morală, etică şi metafizică, conştiinţa de sine,
medierea antropologică, metafizica vieţii umane,
legea naturală între imanenţă şi transcendenţă. A
doua secţiune este despre Etică şi viaţa socială şi
constituie o formă de încercare de construcţia a
cîtorva aspecte ale raportului complex între reflecţi
etică şi realitatea vieţii sociale. Sînt avute în vedere
cîteva fenomene umane care au reţinut atenţia
autorului în funcţie de impactul lor în societate:
sensul binelui comun, efectul mondializării. În
reflecţia etică, apreciază Pierre Gire, este necesară
înfruntarea dimensiunilor existenţiale ale vieţii
colective, fie şi pentru simplul motiv că etica se oferă
ca o preocupare critică a calităţii relaţiei cu celălalt; o
face fără a agaja studii de caz, nefiind domeniul său,
dar arătînd punctele sale de vedere despre etica
pentru om şi societate, etica şi biologia, mizele eticii
colective. Ultima secţiune- Chestiuni vii ale existenţei
şi interogaţii etice- prezintă studii relative la
probleme vii percepute de orice subiect în încercările
la care este supus de lumea de astăzi. Aceste întrebări
radicale născute din înfruntarea vieţii şi din
complexitatea mediului înconjurător uman menţin
trează conştiinţa. Întîlnim în paginile acestei secţiuni
subiecte precum: corp şi instituţie, intimitate, răul,
experienţa suferinţei umane, durere şi filosofie,
Biserică şi eutanasie, sinucidere, semnificaţia
violenţei. Liniile de forţă ale volumului lui Pierre
Gire sînt: acţiunea umană, datorită complexităţii sale,
cere pentru a fi interpretată lungul drum al
inteligibilităţii, iar pe acest fond de existenţă se
constituie etica; ca dimensiuni fundamentale ale
fiinţei umane, a acţiona, a suferi şi a spune se unifică
şi se sublimează în sînul intersubiectivităţii; în
intersubiectivitatea raporturilor umane se dovedeşte
vulnerabilitatea permanentă a vieţii, fără a nega prin
aceasta autentica profunzime existenţială.

Profesor emerit la
Sorbona, Nicolas Grimaldi
este unul din străluciţii şi
prolificii eseişti francezi ai
zilelor noastre, mărturie
stînd

. La
începutul toamnei i-a apărut o nouă carte:

Temă esenţială în
a lui Tolstoi, dar şi în patru romane ale lui

Simenon, gelozia este un subiect asupra căruia
Marcel Proust aduce o nouă perspectivă: "Aproape
totdeauna gelozia este ca umbra iubirii. Ea o
dublează, o însoţeşte, o urmează. Proust este
singurul care a inversat acest raport, şi a făcut din
iubire dublul geloziei. Iubirea, la el, nu precede
gelozia, ci o urmează", scrie Nicolas Grimaldi. Unul
din exemplele clasice oferite de Proust este cel al
îndrăgostirii lui Saint-Loup de Rachel, femeia căreia
îi erau atribuite calităţi nebănuite, în fapt
necunoscute, căci totul era în mintea celui care visa

Infernul geloziei

Bref traité
du désenchentement
Ambiguités de la liberté
L'Homme disloqué  Traité
des solitudes  Socrate le
sorcier  Traité de la
banalité  Le Livre de
Judas  Prejugés et
paradoxes  Proust, les
horreurs de l'amour  Une demence ordinaire

Essai sur
la jalousie

Sonata
Kreutzer

cele mai minunate clipe alături de cea pe care o
văzuse pe scena unui teatru! Este un exemplu clasic
de cristalizare a imaginaţiei care se fixează asupra
unei persoane, care îl obsedează, căreia îi atribuie
toate calităţile şi pe care o transfigurează pînă într-
acolo încît nu se mai poate detaşa de ea. Ceea ce
subliniază Proust este faptul că avem nevoie fără
încetare să fim lîngă o persoană, nu pentru farmecul
pe care îl răspîndeşte sau pentru plăcerea pe care ne-
o procură, ci doar pentru a nu simţi angoasa lipsei ei
neştiind ce face. "Mai puţin este iubirea care ne
ataşează de o persoană cît gelozia care ne-o face
indispensabilă. Noi dorim mai puţin plăcerea pe care
ne-o dă cît să nu suferim imaginînd c pe care alţii
ar putea să i-o dea". în
mod obişnuit, Proust consideră că gelozia este cea
care ne transformă în îndrăgostiţi, prezenţa persoanei
dorite/visate punînd capăt unei angoase: "Acest
calm pe care mi-l procura iubita mea era

Gelozia se dezvoltă în manieră autonomă, prin
spontaneitatea imaginarului, ca o obsesie, o manie a
bănuielii, un delir de interpretare, dar trebuie privită
şi ca o psihopatologie a imaginarului care aduce în
prim plan raportul cu realitatea, alterarea acestui
raport. Se ajunge la forme extreme de bănuială care
absorb zilnic tot mai mult timp consacrat unei idei
înşelătoare, fără raport cu realitate, pură fantasmă.
Frenezia şi propria obsesie condamnă gelozia la eşec:
"Cu cît se va exercita voinţa de captură şi de anexare,
cu atît persoana iubită va arăta ingeniozitate de a se
sustrage." Un frumos eseu despre o stare care sub
masca unui imaginar nu lucrează cu imagini  ci
creează în interior o stare obsesivă, angoasantă,
dominată de nevoia absurdă de a poseda, dincolo de
voinţa celuilalt!

Doamna Angele
Kremer-Marietti a publicat
din din 1952 pînă acum
peste 40 de lucrări de
filosofie la prestigioase
edituri franceze; dintre
cărţile sale amintim:

. Dar doamna Angele Kremer-Marietti a
fost şi un atent îndrumător a zeci de generaţii de
studenţi, iar un grup dintre aceştia, azi ei înşişi
profesori, oferă celor interesaţi de opera
epistemologică şi de filosofia ştiinţei a fostului lor
dascăl un volum omagial:

au căutat să pună
în lumină contribuţiile doamnei Angele Kremer-
Marietti la cunoaşterea operei lui Auguste Comte, la
introducerea în lumea filosofică franceză a legii
constructale a conaţionalului nostru stabilit în S.U.A.,
Adrian Bejan, dar şi să evidenţieze temele prin care
profesorul francez a ilustrat domeniile epistemologiei
şi filosofiei ştiinţei. Despre  cele amintite scriu
Laurent Clauzade, Hamdi Mlika, Juliette Grange,
Jean Dhombres, Jean-Aime Safou, Constantin
Sălăvăstru, Monique Charles, Anastasios Brenner,
Thierry Simonelli. În final, volumul include o
profesiune de credinţă a celui omagiat:

Kremer-Marietti
sintetizează cele şase decenii dedicate acestui concept
în care filosofia spiritului priveşte modurile noastre
de aprehensiune a lumii: senzaţie şi/sau percepţie şi
inteligenţă, comportament şi limbaj. Este un răspuns
dat întrebării "care este originea noastră
epistemologică?", autoarea aducînd în discuţie
necesitatea de a înţele

oaşterii, ca studiu al originilor, presupoziţiilor,
naturii, adevărului, regularităţii, validităţii
cunoaşterii.

ea
Contrar a ceea ce se crede

mai
curînd decît bucurie", scria prozatorul francez.

,

;

;

;

; ;
;

;

, Abdelkaber Bachta (dir.), Paris,
Editions L'Harmattan, coll. "Epistémologie et
Philosophie des Sciences", 2010, 252 p. Cei care au
contribuit la acest volum colectiv

, în care Angele

ge epistemologia ca teorie a
cun

liniştire

Epistemologie şi
filosofia ştiinţei

Auguste Comte et la
téeorie sociale du
positivisme  Michel
Foucault et l'Archelogie du
Savoir  L'Anthropologie
positiviste d'Auguste
Comte  Les Racines
philosophiques de la
Sciences moderne  Nietzsche et la Rhétorique  La
Raison créatrice moderne ou postmoderne  Michel
Mayer et la problematologie  Nietzsche et les enjeux
de la fiction

Epistémologie et
philosophie des sciences. En l'honneur d'Angele
Kremer-Marietti

Epistemologia
o filosofie a spiritului

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE
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În vremurile de glorie a cenaclului „Flacăra”, cînd
tribunul păunesc colinda tribunele din localităţile
patriei cu lăutarii după el, aşa cum ţiganii de azi îşi
iau cortul şi puradeii şi colindă Europa, se lansase un
cîntec pe versurile bardului pupincurist, cîntec ce
prinsese la tînăra generaţie, o lovise la lingurică, dar
şi la neuroni, întrucît această generaţie l fredona
plină de un inconştient entuziasm. Cred că îl fredona
mai mult pentru refrenul său antrenant, decît pentru
mesajul patriotic pe care încercase să-l lanseze cel
care ne îndemna cam pervers să ne iubim pe tunuri
(românii au luat de bun îndemnul şi au început să
dea tunuri Dacă-mi aduc bine
aminte, refrenul acela suna cam aşa : „Roată, roată, /
Te mai inventăm o dată, / Roată, roată, / Şi cu tine
lumea toată, / Roată...” Lozinci din epoca de aur!
Cîntecul, de nu mă-nşel, fusese lansat de Victor
Socaciu, un lăutar comunist şi un plagiator cu voce
deosebită (atunci) şi cu post de parlamentar (acum).
În fond, despre ce era vorba? Tot umblînd Păunescu
prin ţară în „căutarea României” (cum numeau în
derîdere românii sesemedeului festivalul
scorniceştean de tristă amintire), a dat

aş
zice, dar nu mă bazez prea mult pe rigurozitatea
amintirilor mele) ste un ţăran, Toader Popa, care-
şi meşterise, cu o roată pusă pe rîu şi cu
un dinam, un soi de „hidrocentrală” şi, zicea
Păunescu, în acest mod îşi rezolvase problema
energiei electrice pentru gospodăria personală. O
banalitate, în fond (într- pîraiele noastre
erau pline de astfel de roţi care ajutau la spălatul
rufelor sau care furnizau energie
electrică), dar cum poetul manifestelor pentru
mileniul trei căuta întotdeauna senzaţionalul şi
încerca mereu să facă din rahat bici, ridicase în
versurile sale „sfînta banalitate” la rang de minune
planetară. Exista o strofă (de tot hazul!) în poemul
său închinat Toader Popa din
Ortoaia din care reieşea că de această „ispravă
ar fi depins extincţia neamului : „Dacă-a putut acest
ţăran român / Să facă el, în munţii lui, o roată, /
Înseamnă că nimic nu e pierdut, / Nu piere neamul
nostru niciodată.” Să mori de rîs, nu alta! Sincer să
fiu, n-am înţeles ce are roata cu... prefectura, şi cu ce
a schimbat ea de

Ţăranul de la Bârca nu l-a cîntat
pe cel din Ortoaia doar în versuri, ci l-a împins
efectiv în faţă, dîndu-l pe mîinile televiziunii, ale
radioului şi ale ziarelor, care îl transformaseră pe
bietul om într

Cu puterea pe care bardul o avea de la
stăpînirea căreia îi înălţa osanale, Păunescu îl
impusese pe inventator nu doar în presă şi la
televiziune, ci şi în repertoriul cenaclului, încît

cunoscut pe-atunci decît
nu ştiu ce tîrfă cu sîni siliconaţi  ajunsă azi mare
vedetă de televiziune. Vremea a trecut, cîntecul a
căzut în topuri şi în derizoriu, n-a mai fost fredonat
cu ardoarea începutului, omul s-a întors pe
meleagurile natale şi viaţa lui, probabil, şi-a reluat
cursul normal de pe vremea cînd nu devenise încă
nici inventator, nici salvator al naţiei. Pînă
într-o zi, cînd, după lovitura de stat din decembrie
1989, „ţăranul Toader Popa din Ortoaia” a ajuns iar
să facă „la une des journaux”, adică să intre în
colimatorul mass-media şi să apară în ziar sau pe
sticlă la ştiri. Numai că de această dată gloria i-a
fost pe scurtă, foarte scurtă vreme. Şi postumă, pe
deasupra! Ce se întîmplase? Eroul păunescian,
marele re-invent roţii, fusese prins la furat şi,
de ruşine, găsise cu cale să se sinucidă! Şi ce credeţi
că furase cel ce emigrase   doar pînă-n grajd  ?! Aţi
ghicit : curent electric! Curent de la stat. Aşadar,

î

; evident, nu poetice!).

, într-un sat de
prin obcinele Bucovinei (în zona Dornei Cândreni,

, pe
albia unui pî

o vreme,

, care purtau mori

„inventatorului”
” a sa

!

stinul neamului, dar te pui cu
viziunile poetului!

-un fel de Petrache Lupu de la
Maglavit.

rotarul electric ajunsese mai
,

nici star,

e
, ,

pe

ator al

„ ”

entuziasmul inconştient şi fredonat în turmă
lor români a scos în faţă un bandit, un

delincvent care dădea lecţii de patriotism Şi
sinucigaş, par dessus le marché, adică un laş care nu
a avut curajul să suporte consecinţele faptelor sale!

Aşa s-a întîmplat şi cu revoluţia cubaneză : a scos
în faţă nişte detracaţi, nişte sceleraţi, nişte criminali,
nişte nebuni care şi-au bătut joc de sărmanul popor
cuban. Se ştie doar, că şuvoaiele, cînd îşi poartă
năvălnicia, aduc la suprafaţă gunoaie, hoituri,
mizerie! Acea formidabilă mişcare de resurecţie

scos în faţă entuziasmul populaţii
-a sprijinit pe Fidel şi pe

acoliţii săi, bucuroasă că îi ajută să îl detroneze pe
Fulgencio Batista. Cu vremea însă, realizînd
adevărul zicalei „schimbarea domnilor, bucuria
nebunilor!” (pe care românii o cunosc foarte bine,
căci o trăiesc pe pielea lor de 21 de ani)  masele de
sprijinitori şi-au domolit entuziasmul, ba chiar l-au
translat spre ostilitate faţă de reprezentanţii
revoluţiei perpetue, temuţii barbudos, care

le
dictaturii unui descreierat. Numai că, din nefericire
pentru populaţia insulei caraibe, Fidel nu are
structura unui sinucigaş
neîndurător, care şi-a adus poporul la stadiul (şi la
vremea!) şi care-şi împinge în mod
inexorabil ţara înspre moarte

Nu ştiu cum e clima în Cuba în perioada „de
iarnă”, căci eu am stat acolo, în minunata insulă
antileză, în lunile mai şi iunie. Dar
atmosfera e absolut irespirabilă. Nu doar din cauza
climei, ci şi din cauza revoluţiei. Să le luăm pe rînd!
Vara  căldura te loveşte direct în moalele capului. Ca
bîtele celor puşi să aducă la calea cea „dreaptă” cîte o
oiţă c ncearcă să o ia razna de pe drumul
revoluţiei! Probabil aşa vor fi fiind caznele în
caz  nele cu smoală şi pucioasă din iadul cel
neadormit. Aerul e de-a dreptul irespirabil, căldura
pur şi simplu te sufocă, îţi intră usturătoare  în
plămînii pe care-i dogoreşte. Şi asta nu e tot.
Blestemata căldură e însoţită de o umezeală
cumplită, provenită, probabil, din noianul de apă ce
asaltează insula şi din abundenţa ploilor tropicale.
Aşadar, o căldură umedă, a cărei umezeală îţi
pătrunde în oase, în suflet, în haine, în ochi, în gură.
După trei paşi prin atmosfera încinsă şi umedă a
Havanei, arăţi ca şi cum ai fi ieşit de sub duş. De
aceea am codificat clima insulei şi atmosfera ei
încinsă (la propriu şi la figurat!) „trei paşi, un duş”.
Adică, după trei paşi sub nesfîrşitul albastru al
cerului havanez, trebuie să te arunci sub şfichiuirea
binefăcătoare a unui duş cu apă rece. Numai că apa
rece în capitala Cubei parcă a fost încălzită la soarele
necruţător ce potopeşte zona. Aşa că abia la
întoarcerea acasă am avut parte de acea
incomensurabilă bucurie pe care i-o oferă unui om

un duş nesfîrşit  binefăcător, cu apă
înspumată, parfumată, îmbelşugată...

Nu pot uita nici acum, după patru ani de la
trecerea mea prin insulă, faptul că un cubanez are
dreptul la doar zece litri de apă pe săptămînă pentru
băut, gătit şi spălat. Însă despre nenorocirile abătute
asupra locuitorilor o dată cu perpetua revoluţie am
mai „vorbit” în această pagină şi nu e cazul nici să
insist, nici să repet ceea ce am spus deja

fera în Cuba este irespirabilă şi din
cauză că ochiul neadormit al revoluţiei veghează
mereu şi observă tot, iar braţul ei lung şi înarmat
loveşte necruţător. Ţara asta minunată care a sărit
din feudalism direct într-o absurdă dictatură
socialistă ost niciodată în bune relaţii cu
industria, în ciuda încercărilor disperate şi aberante
ale lui Che Guevara de a o industrializa forţat (cîţi
lideri comunişti nu au visat la această industrializare
care să rezolve problema locurilor de muncă, a
echilibrării balanţei de plăţi şi a unei producţii care
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să aducă vreo cîţiva bănişori în teşchereaua
tuturor?!). Dar azi, aproape toată industria cubaneză
(atîta cîtă a fost şi cîtă a rămas, adică cea moştenită şi
cea socialist-victorioasă
mai produc decît rom şi havane. Vremea cînd
deţineau locul întîi la producţia de zahăr din trestie a
rămas o nostalgică şi incredibilă amintire în sufletul
generaţiilor ce au precedat revoluţia. Dar cîţi
reprezentanţi au supravieţuit din acele generaţii?
Acum cubanezii nici măcar revoluţie nu mai produc.
Deci, nici nu mai exportă Din cauză că ţara lor nu
mai are mijloacele necesare. Vremea cînd Uniunea
Sovietică finanţa nebuniile revoluţionare ale Cubei
castriste au apus, au trecut o dată cu perestroika şi cu
ultimul ţar sovietic : Mihail Sergheevici Gorbaciov.
Astăzi idel lovit de vîrstă şi de dambla, lipsiţi
de cele patru miliarde de dolari vărsate anual de
sovietici în puşculiţa revoluţionară, cubanezii sunt
săraci lipiţi pămîntului. Şi, după cum se ştie, sărăcia
împinge la delincvenţă. D

. Numai că
ideea noastră despre delincvenţă nu coincide defel
cu ideea lor. La noi, azi, ai voie să spui ce vrei despre
conducătorii politici fără să suporţi consecinţe prea
grave (decît dacă afirmaţiile sunt

e destul să scapi un singur cuvînt la adresa lui
Fidel (chiar dacă e adevărat!) şi a tovarăşilor săi şi ţi-
ai asigurat pe cîţiva ani locul la zdup. Şi trebuie să fii
bucuros că ai scăpat ieftin. Un singur cuvînt rebel,
iconoclast, un singur gest de nesupunere şi gura îţi
poate fi acoperită pe vecie cu ţărînă. La orice colţ de
stradă simţi un cederist cum îţi suflă-n ceafă, în orice
loc te-ai afla, un securist te are în primire, te
urmăreşte, te supraveghează. Şi te poate aresta în
orice moment. Viaţa cubanezilor e controlată,
dirijată, distrusă în orice clipă şi în orice loc. Cine
mişcă-n front plăteşte. Foamea împinge la mîrşăvii.
Ca să capete un blid de mîncare, oamenii se toarnă
pentru motive imaginare. Şi, Doamne, cîte nelegiuiri
se pot comite pentru un blid de mîncare!

Şi morala e alta acolo. Toleranţa, indulgenţa,
înţelegerea de care dă dovadă azi morala europeană
sunt nişte ţinte de neatins pentru supuşii lui

fiecare poate face ce vrea cu propriul
trup, cu propriul sex, cu propriul posterior. La ei,
homosexualii, lesbienele, travestiţii, deviaţioniştii
(ideologici şi sexuali) înfundă puşcări
Ani lungi şi grei! Pînă mai ieri, şi cei care sărbătoreau
Crăciunul, adică cei care credeau în Dumnezeu,
intrau la mititica. Dar, paradoxal, deşi totul e foarte
strict, supravegheat, controlat, toţi
cubanezii calcă pe alăturea de lege : piaţa neagră,
contrabanda, prostituţia, proxenetismul,
banditismul, jafurile, hoţiile înfloresc în insulă. În
schimb, disidenţa e aproape inexistentă. Oricine ştie
că morţii nu se împotrivesc, nu se revoltă, nu
vorbesc, nu arată cu degetul. locuitorii se prefac
a nu înţelege ce se petrece. Sunt fericiţi că apucă să
mai vadă soarele încă o zi. De aceea tac. Tac şi rabdă.
Rabdă şi se prefac a nu şti nimic din ce nu trebuie să
ştie. În realitate, aşa cum nu ştiu nimic din ce se
petrece în lume (căci realitatea exterioară le este
filtrată şi răstălmăcită, pre-fabricată de aparatul de
propagandă a ideologiei revoluţionar-castriste), tot
astfel nu ştiu nimic din ce se întîmplă în ţara lor. Sau,
mai exact, ştiu doar ceea ce vor conducătorii să le
arate. Iar aceştia le arată victoriile revoluţiei,
discursurile lui Castro, binefacerile socialismului,
recunoştinţa pe care poporul o arată conducătorului
iubit, adică toate minciunile pe care şi noi le-am
înghiţit din noiembrie 1946 pînă în decembrie 1989 şi
de atunci pînă azi (cu o binevenită surdină, în
ultimele două decenii!). O schimbare se impune cu
necesitate în viaţa, în mentalitatea, în realităţile
politice şi sociale ale poporului cubanez. Dar ce
semnificaţii mai poate avea schimbarea în viaţa unui
popor împăcat cu sine şi cu soarta, în viaţa unui
popor zdrobit, resemnat, care trăieşte absurdul ca pe
o normalitate imuabilă, în viaţa unui popor care
acceptă să fie împins spre moarte, fără a reacţiona în
vreun fel?!

) e pe chituci. Cubanezii nu

!

, cu un F

in acest motiv, închisorile
insulei sunt mai pline decît un stadion în timpul
finalei unui campionat mondial de fotbal

, de fapt, calomnii!).
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Împărăteasa Cixi avea o mentalitate mai europeană, a
interzis în anul 1902 bandajarea, la cererea chinezoaicelor din
corpul diplomatic, ea însăşi purta însă tocuri atât de înalte
(fascinaţia modei!), încât păstrase acelaşi mers specific
chinezoaicelor – cu paşi mărunţi şi părând împiedicaţi.
Estetică chinezească, dar şi asumare a rolului de curtezană în
sensul european al cuvântului – frumuseţe, inteligenţă,
cultură, arta de a fi o companie agreabilă, complice şi
sfătuitoare – lângă Împărat, Cixi a început să se intereseze şi
de politică. Împăratul îi dădea să citească toate rapoartele
administrative, precum şi deciziile

lei – Cixi să pretindă că ar fi corectat
textele „Fiului Cerului”.  Fără să opună împotrivire
împărătesei Ci'an, Cixi l-a determinat să intre în scena
politică pe prinţul de sânge Yixin pentru a evita comploturile
clanurilor împotriva ei. În 1861, la moartea Împăratului,
acesta a fost trio-ul care a preluat puterea. În realitate însă,
Ci'an având o educaţie sumară, iar Yixin fiind incompetent,
Cixi a fost cea care a guvernat în numele fiului ei, moştenitor
al tronului. Cu totul remarcabil apare însă faptul că Cixi a
reuşit să păstreze puterea şi după moartea tânărului împărat
Tongzhi în 1875, provocată de variolă. Cum de nu l-a putut
vindeca tradiţionala şi faimoasa medicină chineză?
Stratagema la care a recurs Cixi a fost să-l numească
moştenitor pe nepotul ei de 3 ani (fiul fratelui ei), din care a
„preparat” pe împăratul Guang Xu, ţinut sub riguroasă tutelă
până la moartea amândurora, survenită în

Opinia publică a ac – Cixi de tertipuri
diabolice şi de alte oribile asasinate. Mai mult decât probabil
că legendara Cixi poseda la perfecţie ştiinţa de a se debarasa
de „stânjenitor ”. N-a murit subit împărăteasa Ci'an în 1881,
cu toate că i se atribuia o sănătatea de fier? Cixi a luptat cu
determinare malefică pentru dobândirea şi păstrarea puterii,
anturajul ei politic era ostil „străinilor”, cum demonstrează şi
sângeroasele confruntări, cunoscute sub numele de Revolta
boxerilor. Să reamintim un film crep

.
Regizorul relatează o frumoasă poveste de iubire şi de
moarte, într-un decor exotic. Un ofiţer de marină englez,
îndrăgostit de o frumoasă aventurieră rusoaică (interpretată
de Ava Gardner), ambii eroi fiind, fiecare în felul lui,
întrucâtva marginalizaţi, excluşi din „societatea bună”.
Filmul fă , însă, un elogiu discret al metisajului: ex-
amantul chinez al baroanei rusoaice se îndrăgosteşte de o
tânără orfelină, născută din iubirea unei chinezoaice pentru
un marinar american. Cu această orfelină pleacă ofiţerul
englez, după moartea baroanei, pedepsită inevitabil pentru
multele ei păcate. Dar episodul istoric al acelei mişcări
ultranaţionaliste şi anticreştine, cunoscut sub numele de
„Revolta boxerilor” (iunie 1900) şi petrecut cu 5 ani înaintea
izbucnirii războiului ruso-japonez a avut totuşi altă
semnificaţie decât cea pe care ne lasă s-o întrevedem filmul
lui Nicolas Rey. Puterile imperialiste, cu 14 ani înainte de
izbucnirea Primului război mondial au făcut dovada unei
solidarităţi de faţadă, în scopul dezmembrării unuia dintre
cele mai vechi imperii din lume – cel chinez. Mişcarea
boxerilor, susţinută secret de o fracţiune a Curţii imperiale
din Pekin, având aprobarea tacită a Împărătesei Cixi, se
lansase în distrugerea misiunilor catolice şi a legaţiilor
străine. Aliaţi cu trupele imperiale, „boxerii” (teroriştii de azi)
au asediat, timp de 55 de zile, cartierul ambasadelor străine
din Pekin până ce a sosit corpul expediţionar internaţional,
sub comanda generalului german von Waldersee, care a luat
în stăpânire capitala chineză. China învinsă a fost obligată să
semneze un tratat de pace cu foarte grele condiţionări şi
clauze.

Atât faptele istorice, cât şi cele transfigurate
cinematografic ne înclină spre opinia că Împărăteasa Cixi, cu
toate aparen ele concesii făcute viziunii occidentale a
timpului, nu a urmărit modernizarea Chinei, ci restaurarea
grandorii maniciuriene de odinioară, care să etaleze
splendoarea imperială chineză. A fost învinovăţită de
decăderea Imperiului, în realitate regimul politic imperial se
scufunda de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi atunci marea
ei vină a constat în a nu întreprinde nimic din ceea ce ar fi
putut împiedica ireparabilul.

t, prin urmare, Cixi o împărăteasă iresponsabilă,
prezidând cu orice mijloace un regim tot mai fragil, numai
din ambiţia de a marca istoria culturală a Chinei? Greu de dat
un răspuns univoc şi definitiv deoarece excepţionala unitate
chineză a fost nutrită de valori morale, neclintite de-a lungul
veacurilor şi care au constituit o „cimentare” a civilizaţiei
chineze. Cu un termen utilizat întrucâtva impropriu, aceste
valori au fost numite „confucianiste”, punând accent pe
pietate filială ( ), condescendenţă ( ), respectul
strămoşilor, familia extinsă, respectul ordinii, Statului, legii.
Paradoxal, aceste valori, care prin ele însele oferă
posibilitatea deschiderii spre convingeri filosofico-religioase
europene, au contribuit gradual la „închiderea” Chinei.
Conştiinţa de a fi diferiţi, pe care chinezii au cultivat-o de-a
lungul istoriei lor, de a fi purtătorii unei civilizaţii foarte
vechi, pe care nimic nu o poate distruge, a conferit culturii
chineze sentimentul unei superiorităţi intrinsece.

Chinei se mai poate reţine faptul că, pe lângă
un ansamblu difuz de credinţe, percepte şi practici foarte
vechi, numiote convenţional „religie populară” (cf. Vincent
Goorsaert,

slamul în unele regiuni ale Chinei), chiar dacă tolerate inegal
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în diferite perioade, au fost privite totdeauna cu suspiciune,
mai cu seamă în manifestările lor colective, festive.
Funcţionarii Imperiului publicau constant proclamaţii contra
pelerinajelor zgomotoase, celebrărilor nocturne, femeilor
neînsoţite care-şi petreceau timpul liber în temple ş.a.m.d.
Puterea imperială pare să fi auna, mai cu
seamă mişcările religioase „heterodoxe” – sectele care
funcţionau în China pe principiul secretului sub jurământ.
Multe din aceste secte propagau o formă de budism popular
şi milenarist, reprezentând prin urmare un risc de
destabilizare politică. S-au înregistrat în istoria Chinei
episoade când şefii unor secte anunţau cataclisme care vor
aneantiza era budistă, prevăzând pentru acestea ziua şi ora şi
chemând „dreptcredincioşii” la rebeliuni eliberatoare.

Iar chinezii se ridicau la răscoală, uneori în comunităţi
masive, fără a avea în mod expres vreo duşmănie
antiguvernamentală.

Dacă aşa stau lucrurile şi ele aşa stau, orice comentariu al
vieţii şi faptelor legendarei Cixi de pe poziţiile moralei
creştine ar fi inutil la prima vedere. Morala chineză nu se
bazează pe comandamente divine ca morala noastră creştino-
iudaică sau ca cea islamică, deopotrivă riguros monoteistă.

O zicală românească, „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu

eciprocitate. Concesiile reciproce – mutuale chinezeşti ţin
însă cont de faptul că interesul este singurul ghid al condiţiei
umane, iar dorinţa de mărire şi îmbogăţire pe seama altora,
prin toate mijloacele, inclusiv crima – nu va avea niciodată
capăt. În acest sens, chinezilor le sunt străine religiile
mântuirii, mai ales abuzurile deturnării sarcinilor imediate
ale prezentului şi a oricăror aspiraţii prin credinţa în
supranatural. Pe de altă parte, chinezii nu cunosc Adevărul
că lumea păcatului este străină Evangheliei.

poate oferi cheia unei înţelegeri asupra
acestei femei intrate în legenda secolului al XX-lea. Să
încercăm.

ştiu unde am citit că expediţiile maritime chineze
din secolul al XV-lea (China poseda pe atunci cea mai mare
flotă din lume, de altfel busola marină este atestată din 1030 –
1080), au ridicat în Ceylon o stelă cu inscripţii în limbile
arabă, indiană (tumul) şi chineză. Textul arab făcea elogiul lui
Alah, textul indian îl ridica în slăvi pe Shiva, textul chinez
exalta grandoarea Imperiului Ming. La prima impresie, poţi

face o paralelă defavorabilă expediţiilor spaniole sau
portugheze din Lumea Nouă (care se petreceau cam în
acelaşi timp)

distrugătoare ale civilizaţiilor băştinaşe. La o revenire şi
ca rod al altor lecturi acumulate, poţi să ai revelaţia acelor
inscripţii de pe stela chineză din Ceylon. Şi anume:
preamândri de cultura şi ritualurile lor, chinezii şi
manciurienii (impregnaţi de cultura chineză) şi-au flatat
întotdeauna partenerii de dialog (tibetani, mongoli,
musulmani, arabi, misiunile creştine), solicitându-i, în
principal, să respecte Cerul la modul cum o făceau chinezii.

Împărăteasa Cixi a fost o manciuriană. Devenită „Fiică a
Chinei”, a făcut posibilul şi imposibilul pentru a deveni o
„Fiică a Cerului”. N-ar fi acceptat, îmi închipui, lecţia
japoneză din epoca dinastiei Meiji: copierea „barbarilor” din
Occident pentru a le putea rezista. Pentru Cixi era de
neimaginat o ruptură cu „esenţa chineză”, fie şi cu miza
modernizării unui stat ce se sufoca şi scufunda.

Rămâne, desigur, în discuţie marca imperială pe care a
dat-o Cixi instituţiei haremului şi educării curtezanelor. Şi
este cazul să ne întrebăm astăzi, când traficul de persoane
umane devine o ameninţare a securităţii naţionale şi
internaţionale, dacă apetenţa pentru „cea mai veche meserie
din lume” are o sorginte orientală sau una occidentală.

(2007), Gabeielle Houbre face accesibilă
lectura unei arhive singulare, stabilind un dicţionar biografic
amplu (560 de femei, 250 de clienţi), readucând în memorie
Parisul interlop de la sfârşitul perioadei Second Empire şi
începutul celei de a II-a Republici, cu precizie poliţienească
(întreţinută, însă, ca de obicei prin denunţuri şi bârfe) şi cu o
serie de comentarii consistente.

Cotidianul acelor femei „rebele” are, însă, prea puţine
puncte de contact cu „divele galante” din istoria orientală sau
occidentală. Eroinele Gabriellei Houbre sunt căutate în
„middle class”, categorie de care a aparţinut în fond şi
celebra Sarah Bernardt invocată la început, cât şi alte mari
actriţe sau cântăreţe, constrânse să-şi negocieze farmecele
pentru gloria artistică. Saloanele literare, apartamentele
luxoase, bijuteriile, echipajele, automobilele serveau acestui
scop, iar marele lux sau marea mizerie care marchează
parcursul acestor destine are prea puţine excepţii. În
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definitiv, până şi o excepţie ca legendara Phryne, modelul
preferat al lui Praxitele, cel mai celebru artist al Greciei
clasice, a fost adusă în faţa tribunalului în anul 372 î. Hr.
Frumuseţea ei i-a servit avocatului apărării, Hyperide, care a
obţinut clemenţa judecătorilor prin simpla desfacere a agrafei
tunicii acuzatei în faţa instanţei ... Probabil că arhitectura
corpului acuzatei atinsese perfecţiunea. Nimeni n-a aflat dacă
superba beoţiană a acompaniat tinereţea, maturitatea sau
bătrâneţea lui Praxitele, nici dacă trăsăturile şi conformaţia ei
nu . Se ştie, însă, că marmura
aceasta îşi datorează reputaţia curajului Maestrului de a fi
reprezentat o zeiţă goală, nuditatea fiind până atunci tabu. N-
a fost sfâşiat Acteon de o haită de câini pentru că a surprins-o
pe Artemis în baie? N-a orbit oare Tiresius pentru că a văzut-
o pe Atena în toată splendoarea nudităţii? Erotismul
feminităţii nu ne face, însă, să uităm figurile adolescentine
masculine din arta statuară a lui Praxitele.

(regăsit în 1877 de exploratorii
germani şi considerat testamentul spiritual al sculptorului) ne
determină şi astăzi să punem întrebarea: cine a fost, în
definitiv, Praxitele şi cărui ideal de frumuseţe îi corespunde
arta lui? S-a relevat că numele Cora, Triptole

revin cu insistenţă
în catalogul operelor lui. Pe de altă parte, de ţinut cont de
faptul că iniţierile acestea erau banale în Atena secolului al
IV-lea î. Hr. şi un şef de atelier, care era şi bun comerciant,
trebuia să ţină cont de aşteptările clientelei sale. Pentru a
înţelege spiritul acestei producţii culturale ne vine în ajutor
Platon , afirmă puterea Erosului de a
cond ce prin Frumuseţe, dincolo de aparenţele sensibile
ontemplarea Binelului şi Adevărului. Platon a fost

compatriotul şi contemporanul lui Praxitele.
... Revoluţia chineză, dezlănţuită în 1911, la patru ani

după moartea Împărătesei Cixi, i-a asmuţit pe majoritarii
Han contra împăraţilor manciurieni, în orice caz originea
străină a ultimei dinastii chineze a furnizat destule
argumente retoricii revoluţionare. În fapt, marele prejudiciu
al regimului imperial a fost neputinţa de a-i îndepărta pe
occidentali de China. Şi din China. De unde şi iluzia că un
regim republican (tot împrumut occidental) ar putea fi mai
puternic, izbutind să coaguleze „nisipul dispersat”, cum le
spunea creatorul Gomindangului Sun-yat-sen compatrioţilor
lui. Dar s-a întâmplat contrariul: republica n-a reuşit să
fortifice China, slăbind-o şi mai mult prin dezbinare, iar
modernizatorii chinezi cei mai radicali au cunoscut o amară
deziluzie: China nu poate fi salvată prin schimbarea
regimului politic, răul este mai profund şi remediul mai
drastic. (Filmele chineze turnate ulterior la Hong-Kong au
produs revelaţii în acest sens.) Atunci s-a propus renegarea
confucianismului cu tot cortegiul său de principii transmise
din generaţie în generaţie. Aşadar, „deschinizarea” Chinei ca
soluţie de supravieţuire? Revoluţia şi tragedia umană din
timpul „Împăratului” Mao au demonstrat că singura
deosebire de modelul leninist-stalinist a fost reuşita unei lumi
de automate, în care se transformă o populaţie docilă şi
entuziastă totodată, care se dirijează de la sine în direcţia
indicată de putere. Mobilizarea spiritelor şi politica
gesticulaţiei au durat până în 1953, când chinezii au înţeles că
modelul sovietic este pietrificat şi inadaptabil ţării lor. S-a
încercat atunci conservarea „revoluţiei permanente”,
revirimentul „o sută de flori”, iar după zbateri într-o mizerie
incredibilă, care au înregistrat şi apariţii de canibalism şi
antropofagie, a izbucnit „Revoluţia culturală” din 1966.
Autocritic publice silite, sinucideri, denunţuri, exiluri,
paralizia oraşelor, „suplicii chineze” ... dar ar fi să derulăm
superficial istoria. Pentru că întrebarea esenţială rămâne
legată de „Împăratul” Mao: cum de acest ţăran, devenit omul
cel mai puternic în China comunistă, personalitate
carismatică, poet (textele care au fascinat Occidentul erau
stilizate în formă marxistă de scribi, dar poezia a emanat din
spiritul propriu), geniu al organizării, implacabil cu inamicii
sau cu rivalii, profitând de toate şansele oferite de istorie,
cum de acest mareşal, care a trecut prin toate pericolele
bătăliilor şi a contribuit la inventarea guerilei, s-a putut
transforma într-un opioman maniacal, supravegheat de o
femeie isterică, înconjurat de moştenitori hrăpăreţi, care se
sfâşiau între ei şi de o bandă de „colaboratori” laşi?

Fostă actriţă, urâta şi complexata
iang Quing s-a măritat cu Mao în 1939. Intrată în scena

politică pe timpul „Revoluţiei culturale”, s-a dezlănţuit în
intrigi triviale şi comploturi până la arestarea din 1976 a
„Bandei celor patru”, dispărând apoi din societatea chineză şi
din istorie. Scufundarea maoismului a fost întrucâtva
înăbuşită prin dorinţa comună de supravieţuire, prin
sentimentul, cunoscut şi românilor, că prea lungă a fost
suferinţa, că oroarea trebuie să devină imposibilă prin
crearea ireversibilului.

apostrofează munţii Kun
Lun din nordul Tibetului, din care imaginarul chinezesc a
făcut un pivot al lumii: „Cum de nu reuşesc, sprijinit pe cer,
să scot din teacă sabia preţioasă / Pentru a tăia trei bucăţi / O
bucată aş lăsa-o Europei / Aş dărui una Americii / Şi pe a
treia ţărilor estice / Atunci se va putea instala Marea Pace /
Iar globul terestru şi-ar pune în comun atât prefăcătoriile, cât
şi ardorile” (traduc din versiunea franceză a lui Paul
Demiérville).

Să credem, însă, cu tărie, la ora universală a
creştinismului, că nu prefăcătoriile şi ardorile puse laola tă
vor dobândi Marea Pace, ci biruirea cercului vicios al
escaladării urii şi violenţei, eliberarea de sentimente
pătimaşe, izbânda prin Duhul iertării, prin jertfă şi înviere.

În fond, războiul rămâne cel mai mare păcat al omenirii la
sfârşitul ciclului de 25 de mii de ani tereştri şi testul principal
al ratării Binecuvântării lui Dumnezeu. „Cel ce binecuvântezi
pe cei ce Te binecuvântează, Doamne”.
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Cînd le vezi îmbătrînind
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