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Prends la culpabilité et tords-lui son cou! (I)

Ca să nu-i dea poporului răgaz să-şi facă niscaiva
gînduri despre starea deplorabilă în care se zbate, cei
care azi conduc într-un fel sau altul (există şi căi
oculte de a conduce, o ştiu mai ales cei care le
folosesc!) destinele politice, economice,

împreună cu slugile lor de
propagandă (de fapt, propagandă era pe vremea
dictaturii roşii, tranziţia spre apocalipsă i-a găsit
odioasei instituţii un nume mai puţin detestat şi
comprom

caută să-i ofere preocupări bietului român.
ăci, Doamne fereşte!, cine gîndeşte poate şi acţiona şi

ce se vor face sărmanii lideri  dacă cei proşti şi mulţi
îşi mai amintesc o dată că şi mămăliga poate
exploda Nu degeaba se spune că nu trebuie să te pui
cu prostul, căci are mintea odihnită! Dacă-şi amintesc

că-n ei „e şi număr şi
putere” Supuşenia are şi ea un preţ, celui pe care l-ai
robit trebuie totuşi să-i oferi ceva ca să-şi poarte
lanţurile în folosul tău. Nu, nu vă gîndiţi la „pîine şi
circ”, vremurile cînd plebeii aveau hrana asigurată au
trecut în mod ireversibil! Cum îl ţin nomenclaturiştii
ocupat pe român? Culpabilizîndu-l! Pur şi simplu îi
oferă un statut : acela de vinovat! În acest mod îi
acaparează toată fiinţa! Ce lovitură de maestru să
abaţi atenţia cuiva de la realitate! Dar şi cîtă perfidie
să-l chiorăşti atît de tare, încît să nu vadă
adevăraţii vinovaţi, să nu-i arate cu degetul, să nu-i
înhaţe ca să-i dea pe răzătoare, după un mai vechi
îndemn arghezian, ci să se creadă el însuşi vinovat (ba
chiar să-şi închipuie că e singurul!) pentru toate
nenorocirile pe care le îndură! Dacă el se socoate
vinovat, mai poate să denunţe adevăraţii responsabili
de ne

Periculos! Prin însăşi existenţa lui. Deci trebuie
distrus!

sindicale,
sociale, spirituale, culturale, sportive, sexuale,
religioase ale României

is, un nume mai nebulos, mai tainic :
!)

C
,

?!

- din întîmplare, evident! -
?!

pe român

norocirile sale?! Cine e vinovat e inutil. Ba chiar
nociv!

media

Vinovăţia altuia te face să acţionezi

propria vinovăţie te
paralizează

, să-ţi doreşti
pedepsirea vinovatului. Poate nu chiar după legea
talionului (care ne învaţă să scoatem ochii şi dinţii
greşiţilor noştri  dacă ei ne-au făcut asta), dar măcar în
forma la fel de dură, dar mai voalată : „după faptă, şi
răsplată”. În schimb,

. Motivul pentru care toţi cei ce s-au
înfruptat pînă la îmbuibare din bucatele tranziţionate
ale naţiei şi s-au făcut stăpîni pe bogăţiile ţării, pe
mintea, conştiinţa, sufletul, viaţa oamenilor, vor să
culpabilizeze poporul e foarte simplu : ca să-l
împiedice să acţioneze! Oare nu pe această
culpabilitate paralizantă a mizat şi Iisus Hristos în
parabola lapidării femeii adultere? Să vedem ce spune

Şi au adus la el fariseii şi cărturarii
pe o femeie, prinsă în adulter şi, punînd-o în mijloc,
au zis Lui : Învăţătorule, această femeie a fost prinsă
asupra faptului de adulter. Iar Moise ne-a poruncit în
Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar
Tu ce zici? Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de
ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecîndu-se în jos, scria
cu degetul pe pămînt. Şi stăruind să-L întrebe, El s-a
ridicat şi le-a zis : Cel fără de păcat dintre voi să
arunce cel dintîi piatra asupra ei. Iarăşi plecîndu-se,
scria pe pămînt. Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind
de cuget, ieşeau unul cîte unul, începînd de la cei mai
bătrîni şi pînă la cei din urmă, şi a rămas Iisus singur
şi femeia, stînd în mijloc. Şi ridicîndu-se Iisus şi
nevăzînd pe nimeni decît pe femeie, i-a zis : Femeie,
unde sînt pîrîşii tăi? Nu te-a osîndit nici unul? Iar ea a
zis : Nici unul, Doamne.” Ioan

are autoritatea morală de a stabili vinovăţiile?
Cine are dreptul de a ridica piatra?

Aşadar, suntem o naţie de vinovaţi. Pensionarii
sunt vinovaţi că trăiesc; bugetarii sunt vinovaţi că cer
cîţiva leuţi pentru munca lor; emigraţii sunt vinovaţi
că au părăsit ţara; sindicaliştii sunt vinovaţi că n-au

,

: „

, 8 (3-11)
Cine
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părăsit ţara şi-şi cer drepturile chiar la ei acasă;
mamele sunt vinovate că vor să aducă pe lume urmaşi
( , culmea neruşinării! şi bani pentru asta);
bebeluşii sunt vinovaţi că se nasc şi nu mor prin
maternităţi, iar cei care chiar îşi lasă viaţa prin
incubatoare sunt vinovaţi că au murit; medicii sunt
vinovaţi că lecuiesc bolnavi, bolnavii sunt vinovaţi că
vor să se lecuiască... Ce mai încolo încoace, suntem un
popor vinovat de toate relele lumii!

vremuri, la fel făceau şi comuniştii, mentorii
nomenclaturii de astăzi. Cine nu era cu ei era
împotriva lor. Deci, vinovat! Iar pentru vinovaţii de
orice fel se găsea imediat ac de cojoc : delaţiunea,
anchetele, percheziţiile, interogatoriile, beciurile
securităţii, tortura şi torţionarii, domiciliul forţat,
deportările la ruşi, lagărele de muncă forţată,
închisorile politice, călăii, canalul exterminării,
condamnările la moarte, Aiudul, Sighetul,

Aşadar, s un popor de vinovaţi. Ştia
sublimul poet Nicolae Labiş ce ştia cînd în
tulburătoarele sale versuri se adresa drag sale surori,
pădurea (ne amintim că în vestita sa şi
Eminescu înfrăţea codrul cu românul!) : „Pădure, sora
mea, la tine vin, / La tine vin să-mi spovedesc
păcatul. / C-am cheltuit atîtea zile seci / Din viaţa ce
mi-ai dat, sunt vinovatul. / Sunt vinovat c-am risipit
în vînt, / Din ce mi-ai dat, fuioare de lumină, / Sunt
vinovat c-o fată cu ochi mari / Şi-a-nlăcrimat privirea
fără vină, / Sunt vinovat c-aş fi putut şi eu, / Ţintind
în timp a visului pupilă, / Să plămădesc, cum nu am
plămădit, / Minuni modeste, simple, din argilă. /
Sunt vinovat că dacă mi-ai lua / Tot ce mi-ai dat cu
palmele bătrîne, / De mi-ar rămîne sporul ce l-am
strîns, / Cu prea puţin în lume aş rămîne.” (

Iar
ticăloşii de comunişti l-au socotit vinovat şi l-au zvîrlit
sub roţile tramvaiului. Ca să-şi ispăşească vina de a-şi
fi întors genialitatea împotriva lor.

Iată că fără vinovăţie nu ne aflăm rosturile
i naşte remuşcare, nu răzbunare. (

pretinzînd ,

Pe

cîntarea
României, „noi suntem români...”!

untem

ii

– fragment).

. Iar
sentimentul vini

)

Doină

Rapsodia
pădurii, III. Frămîntarea intimă, 3

va
urma

Rapsodia pădurii
III. Frămîntarea intimă, 3

(fragment)

Pădure, sora mea, te întîlnesc
C-o strîngere de inimă durută.
M-ai adăpat cu harul tău firesc
Şi mi-ai deschis în suflet o lăută,
M-ai învăţat cu dinţii albi să rîd
Învăluit de-o b
Cînd oamenii şi ciutele priveau
Cum trec pe ceruri şire de cocoare...

În minte ai turnat argintul tău,
O vie şi vibrantă bogăţie –
Pe care din mănosu-ţi minereu
Îl dai la toţi cu-atîta dărnicie...
Da-n văi se-ntind mocirle argintii –

şi roşii flori de trandafir le
Sclipesc în undă. Din argintul tău,
Din trandafirii tăi am dat mocirlei.

„Pădure, sora mea, la tine vin,
La tine vin să-mi spovedesc păcatul.

ucurie mare,

Argint,

C-am cheltuit atîtea zile seci

Sunt vinovat c-am risipit în vînt,

Minuni mode

Dar carii cînd îl rod ,

Din viaţa ce mi-ai dat, sunt vinovatul.

Din ce mi-ai dat, fuioare de lumină,
Sunt vinovat c-o fată cu ochi mari
Şi-a-nlăcrimat privirea fără vină,
Sunt vinovat c-aş fi putut şi eu,
Ţintind în timp a visului pupilă,
Să plămădesc, cum nu am plămădit,

ste, simple, din argilă.
Sunt vinovat că dacă mi-ai lua
Tot ce mi-ai dat cu palmele bătrîne,
De mi-ar rămîne sporul ce l-am strîns,
Cu prea puţin în lume aş rămîne.

Ascultă-mă, cînd viforele bat,
Durerea pe stejar nu-l înfioară,

încet, flămînd
Dureri neîncetate îl doboară.
Şi spune-mi ce-i mai dureros aici –
O lovitură repede, cumplită,
Ori remuşcarea care te frămîntă,
Înceată, nemilos, neadormită?

Nicolae Labiş
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fragmentarium istoric

Societatea modernă şi contemporană a fost mereu
supusă unor multiple încercări de reformă în cadrul
paradigmei generale în care aceasta a evoluat şi s-a
dezvoltat. Fie din demofilie şi meliorism social, fie din
diverse interese - mai mult sau mai puţin oneste
şi/sau oculte - modernizarea a fost şi este mereu
asociată reformelor şi încercărilor de a le impune la
nivel macro. Astăzi, asistăm cu toţii la numeroase
încercări de reformă în mai toate domeniile şi acest
lucru a început să ne obosească, nu atât datorită
încercărilor de a pune economia, societatea, cultura,
politica în haine cu o croială mai potrivită pentru
statutul şi postura noastră, ci, mai ales, datorită
ritmului de sarabandă în care acestea se succed. Din
păcate, de cele mai multe ori este vorba de pseudo-
reforme sau începuturi de reforme, care ascund
interese politicianiste sau vădesc un populism
deşănţat. Fireşte, orice reformă are un preţ şi acesta
trebuie plătit pentru ca ea să reuşească şi să-şi atingă
obiectivele. Am înşirat aceste consideraţii – nu foarte
bine rânduite, poate – cu gândul la ceea ce se întâmplă
acum la noi, când încercăm să transformăm în realitate
concretă integrarea noastră europeană şi reflectând la
ceea ce s-a petrecut acum un secol şi jumătate când,
sub sceptrul lui Alexandru Ioan I, a început lungul
drum al modernizării şi occidentalizării noastre. În cei
şapte ani ai domniei sale, Alexandru Ioan Cuza şi
apropiaţii săi (membrii guvernelor sale succesive) au
reuşit să croiască o albie definitorie pentru procesul
care avea să contureze aspectele fundamentale ale
modernităţii noastre. Începând cu introducerea
sistemului metric, cu secularizarea averilor
mănăstireşti, cu legea agrară şi cea electorală, cu legea
comunală şi cea a armatei, în fine, cu codurile
fundamentale ale justiţiei (civil, penal, de procedură
civilă şi penală) şi alte câteva zeci de acte normative,
Domnul Unirii a înfăptuit – cu mână forte, uneori, în
limitele „Statutului dezvoltător al Convenţiei de la
Paris” – un cadru nou al evoluţiei societăţii noastre
moderne, desăvârşit apoi de Carol I şi elita politică a
României. Reformele au costat enorm, corupţia a
înflorit, s-a născut o camarilă redutabilă, bugetul a fost
secătuit (în momentul înlăturării sale de pe tron în
„visteria” ţării mai erau 20.000 de lei), dar cursul
istoriei noastre a căpătat un azimut clar.

Un rol central în accelerarea procesului reformator
desfăşurat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
l-a avut – aşa cum bine se ştie – actul fundamental
adoptat după lovitura de stat de la 2 mai 1864 – mai
sus menţionatul „Statut dezvoltător al Convenţiei de
la Paris” - care raportat la contextul unificator şi
reformator al epocii poate fi descris ca „act având
valoare şi forţă juridică de constituţie, fiind prima
constituţie a statului naţional România”. Însuşi
Alexandru Ioan Cuza numea Statutul: „Constituţiunea
din lăuntrul României”. Cum acest subiect a fost
mereu unul disputat şi sensibil în abordările
istoriografice mai vechi sau mai noi îmi propun, în
cele ce urmează, o tentativă de sistematizare şi
clarificare a acestui moment seminal al celor şapte ani
de domnie a lui Alexandru Ioan I.

Odată cu refuzul promulgării legii rurale din 1862
– în contextul asasinatului din 11 iunie 1862 a primului
ministru Barbu Catargiu – Domnul Unirii a considerat
necesară schimbarea organizării politice a statului.
Această atitudine a sa se oglindeşte în proiectul de
constituţie definitivat în anul 1863, elaborat de
cabinetul domnesc în mod confidenţial cu intenţia de a
fi aplicat chiar de la sfârşitul anului menţionat. În
prima formă, proiectul conţinea 57 de articole şi o
copie a lui a fost trimisă la Constantinopol lui
Costache Negri, însărcinat să poarte discuţii cu
reprezentanţii puterilor garante (Franţa, Anglia, Rusia,
Austria, Prusia şi Italia) şi, fireşte, a celei suzerane
(Imperiul otoman). Evident, puterile epocii au fost
reticente iar proiectul definitiv va cuprinde 67 de

articole influenţate de constituţia franceză din 1852, de
cea belgiană din 1831 precum şi de legea electorală
belgiană. Proiectul de constituţie a fost publicat
datorită unor indiscreţii voite – a puterilor garante - în
ziarul parizian „La Nation” (12/24 noiembrie 1863) şi
a rămas doar o experienţă utilă pentru Statutul din 2
mai 1864 şi actele lui împlinitoare. Lectura proiectului
ne dezvăluie că se dorea o extindere a competenţelor
şi prerogativelor domnitorului care căpăta iniţiativa
legilor în regim de cvasimonopol alături de Consiliul
de Stat („Domnitorul are singur iniţiativa legilor, care
sunt elaborate de un Consiliu de stat”) cu pandantul
acordării sau nu a sancţiunii domneşti, domnul
numea în funcţiunile civile şi militare şi dobândea
atribuţii serioase la pregătirea bugetului de stat. În
noua logică a sistemului parlamentar prevăzută de
proiect Senatul devine pilonul axial în jurul căruia se
reaşeză formula decizională. Aşa cum s-a mai
subliniat există o continuitate sub raportul
competenţelor între fosta Comisie Centrală care a
funcţionat la Focşani şi Senat. În viziunea proiectului,
Adunarea Electivă este profund limitată în atribuţiile
ei pierzând iniţiativa legislativă şi, deopotrivă,
autonomia regulamentară („regulamentul interior al
Adunării Elective se va face prin îngrijirea
guvernului”). Mai mult, Adunarea nu poate fi sesizată
cu petiţii individuale şi nu poate hotărî punerea sub
acuzare a miniştrilor. Miniştri, care nu pot fi membri
ai Adunării, nu mai răspund solidar rămânând
individual „răspunzători”. În plan intern, opoziţia
liberală la adresa proiectului a fost vocală şi s-a
manifestat prin proiectul de adresă al cărui raportor a
fost C. A. Rosetti. În plan extern s-a ajuns la
constatarea, extrem de utilă, că in conjunctura
internaţională de atunci, puterile garante nu puteau
opune decât o slabă rezistenţă la înfăptuirea
organizării statului şi a reformelor prin acte politico-
juridice interne. Într-o scrisoare către domnitor,
Nicolae Bordeanu îl îndemna pe acesta la politica
faptului împlinit în acest sens. În urma sfaturilor
prietenilor apropiaţi şi mai ales a lui Mihail
Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza abandonează
ideea loviturii de stat în 1863 şi printr-un abil joc
determină Adunarea în a face serioase concesii
guvernului. Iniţial domnitorul se gândise să dea
lovitura de stat la 30 noiembrie 1863 şi numai absenţa
unui sprijin coerent din partea guvernului în
funcţiune l-a făcut să amâne acest plan. Astfel, prin
presiune şi persuadare se ajunge la alcătuirea şi
votarea unor importante legi precum: secularizarea
averilor mănăstireşti, legea Înaltei Curţi de Conturi,
legea contabilităţii generale a statului; legea
Consiliului de Stat, diverse legi administrative etc.
Concesiile au fost acceptate de Adunare până în
momentul în care guvernul a depus proiectul reformei
agrare care a determinat corpul legiuitor ca la 13
aprilie 1864 să dea vot de blam guvernului care era
astfel silit la demisie. Hotărât să reziste, guvernul a
prezentat în şedinţa din 15 aprilie mesajul domnesc
însoţit de proiectul legii electorale şi de un al doilea
mesaj al Domnului prin care Adunarea era prorogată
pentru ziua de 2 mai 1864. Tensiunea ajunsese la cote
maxime în ţară şi în cadrul clasei politice. Surse
diplomatice austriece relevă că forţele de opoziţie faţă
de guvern şi domnitor se pregăteau de o lovitură de
stat, în timp ce acesta din urmă refuza sugestiile
diplomaţilor străini de a merge la Constantinopol
pentru a obţine acordul puterilor garante şi a celei
suzerane în vederea rezolvării diferendelor interne.
Într-o scrisoare Alexandru Ioan Cuza sublinia: „În
acest moment, pentru cele două probleme, rurală şi
electorală, mă găsesc pe un teren în totul naţional; nu
pot rămâne în inactivitate fără a risca de a pierde
simpatiile naţiunii, care, singură, poate să mă ajute de
a-mi îndeplini promisiunile şi de a-mi desăvârşi
angajamentele”. O telegramă de la mijlocul lunii
aprilie (15 aprilie) adresată agenţiei române de la
Constantinopol releva: „Iată, între noi, planul
domnului. Dacă Adunarea la reîntrunirea ei, persistă
în rea voinţă, domnul o va dizolva şi va proclama
legea electorală, va convoca pe bazele sale, care sunt
deja cele votate în legea comunală, o nouă adunare,

căreia îi va supune un proiect de constituţie, cam
acelaşi care este deja cunoscut”.

În ziua de 2 mai s-a ţinut sesiunea extraordinară a
Adunării invitată să delibereze asupra proiectului legii
electorale şi să voteze bugetul. În faţa atacurilor
opoziţiei care invoca prevederile Convenţiei de la
Paris din august 1858 şi neconstituţionalitatea
guvernului, Mihail Kogălniceanu a replicat că
Adunarea nu mai reprezenta ţara şi a dat citire
decretului de dizolvare a Adunării. În aceiaşi zi, Al. I.
Cuza dă o proclamaţie către români în care arată că: „
…interesele ţării şi demnitatea sa, dorinţele,
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eminesciana

3

Eliberate de resturile trupeşti, corpurile se desfac în balsam
şi eter, ndu-se voluptos cu esenţe
nemuritoare. ncendiat de flacăra spiritului, universul
însuşi îşi pierde consistenţa,

Cum priveam în jur după ajutor, (să
merg) nici înainte, nici înapoi şi atâ rşit dor
de viaţa trecătoare, stinsă - atunci veni din depărtările
albastre, din înălţimile mâ uirii mele vechi un fior de
amurg şi dintr-o dată se rupse cordonul naşterii - lanţul
luminii. Splendoarea păm ntească se retrase departe şi cu
ea întristarea-mi - împreună se mistui m hnirea într-o
lume nouă, neţărmurită - tu, însufleţire a nopţii,

t asupra mea - tăr mul se ridică uşor în
aer  deasupra lui plutea sufletul meu nou-născut, liber.
Colina se făcu nor de praf - şi prin el vedeam chipul
transfigurat al iubitei. n ochii ei - veşnicia -

inile şi lacrimile se făcură o legătură strălucitoare,
veşnică, în jos în
depărtare, Pe umărul ei pl pentru viaţa
cea nouă, cul vis - şi de-
atunci simt veş nestrămutata credinţă în cerul nopţii şi
lumina lui, Declanş

arta poetului devine un fel de vrajă prin
care el atinge absolutul, adică realitatea superioară, care se
identifică acum at t cu împărăţia Fiinţei, ât şi cu Noaptea
nunţii eterne alături de Sofia.

Preocupările eminesciene de ordin literaro-filozofic nu
au poposit niciodată în sfera sau în vecinătatea ideii de
idealism magic, cu toate că poetul nu era străin de
înr urirea unor gnoze şi filozofii oculte de natură platonică
sau slavo-bizantină. el a fost conştient şi a
exaltat impresia de libertate absolută pe care filozofia
kantiană o conferea spiritului. - observă
Eminescu - c nd cineva a pătruns odată pe Kant, nd e
pus pe acelaşi t de înstrăinat acestei
lumi şi voinţelor ei efemere, - mintea nu mai e dec t o
fereastră prin care pătrunde soarele unei nouă, şi
pătrunde în inimă. Ş

te afli într-adevăr în una. Timpul a dispărut şi
eternitatea cu faţa ei cea serioasă te priveşte din fiece lucru.
Se pare că te-ai trezit într-o lume încremenită cu toate
frumuseţile ei şi cum că trecere şi naştere, cum că ivirea şi
peirea ta înşile sunt numai o părere

Şi ecţia astfel cum ea se
arată ochilor într-o reală trezvie, ci ca în fantazia poetului şi
a artistului se ridică în jur în petrificaţiunea ideilor eterne,
ce reprezintă. rnate la care
perspectiva este aparentă, asupra căror mpul trece fără
urmă, ş

Ajuns în această zonă superioară, spiritul poate
schimba faţa lumii aproape fără să-şi dea seama, numai
prin simpla prezenţă a intenţiei. nă, Dan-Dionis
trăieşte o experienţă dată, el îşi simţi capul
plin de c

în mintea lui îmbătată, stelele păreau
că se mişcă după tactul

ngă el, ntările ce lui îi treceau prin minte.
frunţi ca ninsoarea, cu ochi albaştri, care

luceau întunecat în lumea cea solară,
treceau îngerii cei frumoşi, cu capete şi umere

inundat a văzut
în solarul lui vis, nta din arfă un c t de
cunoscut....notă cu notă el îl prezicea...Aerul cel alb
rumenea de volu Numai semnul arab
lucea roş, ca jăratecul

enigma ce pătrunde
fiinţa mea.

ntă ei ceea ce g ndesc eu?...Oare nu se mişcă lumea,
Oare fără s-o ştiu nu sunt eu însumi

Dumne... urieşesc - moartea
mărei, căderea cerului - bolţile se rupeau, alţul lor
albastru se despica, şi Dan se simţi trăsnit şi afundat în
nemărginire eaţiei, de către temerarul
erou, rin aşezarea doi
sori şi trei luni ndul aceloraş

similare celor care ilustrează idealismul magic
al Dacă lumea - observa H.Sanielevici,

creaţiune a
eului, dacă fenomenele sunt în noi, atunci individul e
atotputernic şi trebuie să caute realizarea dorinţelor sale în
adâncul propriului său suflet  e de ajuns să doreşti ceva cu
intensitate, ca acel ceva să se realizeze - chiar dacă ai dori
să te strămuţi în altă epocă sau în altă planetă

i şi, nă
în prezent, nd la
filozofia lui Kant şi Fichte, apropie nuvela lui Eminescu de
idealismul promovat de către scriitorul german. La o
cercetare mai atentă însă

apoi curg amestecâ
I

iar prin norii de praf ai
mormântului care s-a spulberat, apare chipul radios al
iubitei: „ nu puteam

rnam cu nesfâ
:
nt

â
â

adormire a
cerului, ai coborâ â

;

Î ,i-am cuprins
mâ

ce nu se poate rupe. Milenii treceau
ca furtuni. ângeam,

lacrimi încântate. Era cel dintâi, uni
nica,

iubita” . ând, printr-un act de ,
starea de magie,

â c

â
În schimb,

„Este ciudat,
â câ

punct de vedere atâ
â

lumini
i când ridici

ochii,

(...).
astfel, fantazia nu mai este refl

Dar jur împrejur sunt pânze atâ
ti

toate având un ce necunoscut de aranjor i toate
închipuiri ale unui suflet mare” .

Aflat în lu
de acest fel: „O

ântece. Asemenea ca un stup de albine, ariile roiau
limpezi, dulci, clare,

lor; îngerii ce treceau surâzând pe
lâ îngânau câ În
haine de argint,

cu sânuri dulci, netezi
ca marmura,

e de plete; iar un înger, cel mai frumos ce l-
câ ântec atâ

ptatea cântecului.
noaptea.

„Asta-i întrebarea, zise Dan încet,
Oare nu

câ â
cum voi eu? (...)

” Vum! sunetul unui clopot
jum

” . Corecatarea cr
p „în albastra adâncime a cerului” a „

” se înscrie în râ i fenomene
miraculoase,

lui Novalis. „
referindu-se la nuvela – e o

:

”.
Fondatorul (1905) este cel dintâ pâ

singurul critic al nostru care, apelâ

, punctele de contact între operele

15

16

17

voinţă

ărmaS nul Dionis

Curentului nou

spiritului .
şi dezvoltate în planul estetic,

rşi prin a transforma imaginea lumii exterioare într-
o simplă proiecţie a celei lăuntrice. Descătuşată din
chingile raţiunii, toare şi constructivă”
a noului spirit îşi plămădea, prin contribuţia decisivă a
imaginaţiei şi visului,

romanticii nu au făcut dec t
să ilustreze, comandamentul kantian de a
crea firesc şi necesar precum natura.

îl cunoaşte geniul, forţa spirituală
capabilă să răspundă unei asemenea cerinţe şi, în
consecinţă, să pună temeliile unor lumi noi. Geniul -
observă Novalis - e acea facultate de a vorbi despre obiecte
imaginare ca despre niş şi de a le trata ca
atare” nsă singurul domeniu în care acesta se putea
realiza integral şi superior rămânea deocamdată arta.

opera în aceeaşi direcţie,
mpul axiologic era dominat de o concepţie estetică

a
onceptul de imaginaţie artistică, aşa cum fusese el

dezvoltat de către Kant, deschidea, drumul unui nou tip de
speculaţie îndrăzneaţă. noţiune estetică s-a instalat la
c

a fost remodelată din punctul de vedere al
metafizicii idealiste Graţie, aşadar, unei atari stări de
lucruri, locul central ocupat de valoarea estetică în acest
ansamblu,

dinţele celorlalte aspecte ale culturii şi, totodată,

Lărgirea orizontului cunoaşterii, prin iniţierea în câ
ştiinţele

medicină matematică
etc.) facilita fuziunea în simbol a lumii exterioare şi
interioare celei fenomenale şi spirituale. Misterioasele
relaţii şi analogii dintre acestea permit o continuă
comunicare între sferele lor şi mijlocesc înlocuirea uneia cu
cealaltă, t toate reprezintă una şi aceeaşi realitate.

n consecinţă, putem desluşi manifestările spiritului în
fenomenele care ne înconjoară, după cum în acestea din
urmă se pot recunoaşte concretizări ale spiritului. nd
nu puteţi - scrie Novalis - să faceţi g (şi
înt mplător) atunci să faceţi dimpotrivă
lucrurile exterioare nemijlocit (şi involuntar) perceptibile -
ceea ce înseamnă că dacă nu puteţi să faceţi din g

atunci să faceţi din lucruri exterioare
g Dacă nu puteţi să faceţi dintr-un g

deosebit de voi şi deci străin vouă, adică venit
din afară, procedaţi în p invers cu lucrurile
exterioare şi preschimbaţi-le în g ndouă
operaţiunile sunt de natură ideală.

ndouă cu desăv rşire în puterea lui este idealistul
magic. desăv rşirea fiecăreia din aceste
operaţii de desăv rşirea celeilalte?

de ştiinţele particulare, ca şi de
relaţiile obiective dintre acestea,
cu secrete corespondenţe între material şi imaterial,
romanticii au căutat să refacă unitatea ascunsă a lumii
după chipul şi capriciile fanteziei lor. Lumea - notează
Novalis,

o imagine simbolică a acestuia
n consonanţă cu aceste g pasul următor şi

decisiv a făcut Novalis, a constat în afirmarea
fermă a credinţei în puterile creatoare pe care le deţine
poetul. Dar eu ştiu - îi scria el, unui prieten -
că există o forţă în om care, cu grijă cultivată,

neobişnuită asistăm
la proclamarea supremaţiei spiritului şi a capacităţii
acestuia de a dispune, după

nsă, face cu un simplu
proces de transfigurare a realităţii, obişnuit

de descompunere şi
de recompuner

potrivit intensităţii fluxului vizionar de natură
ocultă,

t şi suprarealismul.
nstrumentul unei veritabile magii a creaţiei artistice,

transformă fiecare component al lumii materiale în c
tă simbolică a unei scări care duce spre tărâmurile

dental al lui Kant şi
mai cu seamă cel al lui Fichte a devenit idealism

iat de pierderea fiinţei dragi, dar conştient de
forţa voinţei spiritul lui Novalis pulverizează
învelişul material al lumii fenomenale spre a ascende în
patria veşnică unde se află iubita. n faţa ochilor
înmărmuriţi ai poetului, vecinătatea
căruia se află mormâ pământul se sfarmă
neputincios şi din pieptul lui neguros ţâşnesc undele
cristaline ale unei eterne şi mâ

Transferate astfel de idei
vor sfâ

„spontaneitatea crea

structurile sale artistice
inconfundabile. În felul acesta, â

prin opera lor,
De aici, prestigiul pe

care, în estetica acestora,

te obiecte reale
. Î

„Spiritul veacului” întrucât
câ
supra lumii. Astfel, - scriu autorii unei –

„c

O
ârma metafizicii, iar estetica, la

rându-i,
” .

îi oferea acesteia prilejul de a veni în atingere cu
ten de a
explica propensiunea spre totalitate a romanticilor.

t mai
numeroase forme ale sale (mitologie, religie,
naturii, geografie, , geologie, istorie,

, a

întrucâ
„Omul - afirma, în acest sens, Novalis - este un izvor de
analogii pentru univers” .

Î

„Câ
ândurile mijlocit

â perceptibile,

ânduri
lucruri exterioare,

ânduri. ând un suflet
autonom,

atunci chi
ânduri. Amâ

Cel care le are pe
amâ â

N-ar atârna, oare, â
â ” . În felul acesta,

transpunând datele oferite
în evenimente personale,

„
într-unul din fragmentele sale - este un trop

universal al spiritului, ” .
Î ânduri,

pe care l-

„ printre altele,
poate genera

o energie cu totul ” . Altminteri spus,

voie, de elementele lumii
sensibile. Î acum, nu mai avem de-a

în arta de
pretutindeni, ci cu unul mai profund,

e
a ei,

din care, peste câteva decenii, se va ivi atât
simbolismul  , câ Astfel, arta, devenind
i

âte o
treap
superioare de dincolo. „Die Poesie ist das echt absolut
Reele”. Treptat, idealismul transcen

magic.
Nemângâ

lui disperate,

Î
la poalele dealului în

ntul Sofiei,

ngâietoare beatitudini.
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Istorii a Esteticii

Credinţa în puterea miraculoasă a artei de a interveni şi
schimba cursul firesc al lucrurilor are, rsta
imaginaţiei. ntecele magice, ca şi amintirea

lirei lui, mişca stâncile şi îmblâ
sunt expresia nemijlocită a acestei constante a

spiritului creator, pe care subconştientul colectiv a reţinut
o şi a onservat-o cu însuşirile ei bune şi rele. din
această incintă sacră, ea şi-a făcut simţită prezenţa,

eea ce aceasta are esenţial şi pe
parte,

zădărnicit de imperativul respectării principiului
verosimilităţii şi necesarului sau, al unei
anume conformităţi cu lumea reală. În ciuda acestui fapt
nu s-ar putea nega că plăsmuirea clasică, în măsura în care
este o creaţie a imaginaţiei, ar fi cu totul lipsită de
atributele idealităţii  Fără ostentaţie, arta aceasta îşi exercita
însă acţiunea ei modelatoare,

nd însă pe alte coordonate estetice dec
inedit al

reducţiei realităţii la eu. Graţie rigorii şi cutezanţei
criticismului kantian, acesta devine un concept cheie,
veritabil centru de iradiere a cunoaşterii. Sensul general al
filozofiei lui Kant - scrie Hegel - este că determinaţii ca
acelea de universalitate şi necesitate nu se află în percepţie,
aşa cum a arătat Hume; aşadar,

şi acest izvor este subiectul, eul în conştiinţa de
sine Încolţind în această brazdă, ideile urmaşilor lui Kant
vor consolida fund

şi în str nsă legătură cu tema
abordată, merită evidenţiată îndeosebi contribuţia lui
Fichte şi Schelling. Exacerbarea eului dobândeşte la cel
dintâi proporţii nemăsurate. Realitatea obiectivă

t o creaţie a menită să asigure realizarea
acestuia. n limbajul fichtean - afirmă C.I.Gulian - eul
teoretic - care consideră lumea drept obiectivă că
această lume este creaţia eului practic, care şi-a creat
obiectul mp de activitate şi totodată ca expresie a

e activităţi eul este rădăcina
şi coroana tuturor fenomenelor

beţia sau jubilaţia eului instituie, în procesul
creaţiei artistice, enţa subiectivităţii şi a libertăţii
absolute, fără punctele de sprijin ale obiectivului şi
necesarului, tendinţa de a se nega perpetuu va sfârşi
adâncindu-se în neantul propriei inconsistenţe.

dar abolind disjuncţia eu-noneu,
Schelling admite existenţa puternic spiritualizată a unei
realităţi De data aceasta însă, natura
şi spiritul nu mai sunt g ndite ca opoziţii, perechi în
cuprinsul unei totalităţi sau idealităţi absolute, cărei
esenţă numai arta o poate sesiza şi înfăp Lucrul cel
mai de seamă - constată Ricarda Huch - era pentru
romantici că înclinaţia lor înnăscută de a considera natura
şi spiritul ca pe un singur tot era acum confirmată de
Schelling şi înălţată la demnitatea de concepţie ştiinţifică.
Schelling ştia cu exactitate ce erori catastrofale se pot
săv rşi atunci c nd fenomene coexistente sunt concepute
doar sub raportul cauză-efect; socotea natura şi
spiritul, lumea lăuntrică şi cea din afară ca fenomene
existente, re se explică reciproc ideea că

iar spiritul e natura invizibilă
cu

consecinţe extrem de fecunde în elaborările artistice
viitoare.

rşit, pentru a înfăţiş t mai completă
a conţinutului de idei care au intrat în componenţa
ideologiei romantice, trebuie să pomenim şi scrierile care
au întreţinut un interes pătimaş pentru enigmatic şi
miraculos. Este vorba de lucrările mai vechi sau mai noi

or vizionari, astrologi, magi şi exorcizatori (Paracelsu
Baader, Hemsterhuis ş.a.) care,

cosmologia
Renaşterii,

ca ş nenumăratele aluviuni
de origine orientală care supravieţuiau în ocultismul
tradiţional cred în existenţa
unei forţe cosmice care străbate şi leagă toate elementele
lumii materiale şi spirituale într-un întreg. nd în
sine sau în inconştient, unde are loc contactul între cele
două lumi, omul găseşte drumul, pe temeiul analogiei
dintre micro şi macrocosmos,

ca şi spre dominarea acestuia prin puterea

probabil, vâ
Câ „miticului

poet”, care, cu sunetele nzea
fiarele,

-
c De aici,

mai
proeminent sau mai discret, de-a lungul tuturor epocilor
literare.

În cadrul clasicismului, care recomanda imitarea
naturii (umane) în c rfect (

), un astfel de deziderat era, în

mai exact spus,

.
propunând un tip uman

exemplar.
Evoluâ ât

clasicismul, romantismul oferea spectacolul

„

ele au un alt izvor decât
perceperea,

” .
amentele filozofice ale esteticii

romantice. Sub acest aspect, â

( )
nu este decâ ,

„Î
–

ca un câ
propriei sal ”. Cu alte cuvinte, „

” . Eliberat de greutatea
materiei,

preemin
încât,

Plecând de la Fichte,

(natura) în afara eului.
â ci ca

a
tui. „

â â
(...) El

ca ” . Ca atare,
„natura e spirit vizibil, ”
constituie una din constantele acestui mod de a gândi,

În sfâ a o imagine câ

ale
un s,
Boehme, Swedenborg, mai
evident sau mai abscons, „se vor fi întors la

la marile mituri neoplatonice sau la filozofia
naturii a presocraticilor” , i la „

” . Pe urmele lor, romanticii

Coborâ

spre propria sa integrare în
univers,

la
nature en perfection

noneul
eului

nu tie

1
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Eminescu şi Novalis.
Idealismul magic
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1792 – 630 p.+XCVI; Médecine, vol. 2, 1793 – 780 p.
Anexe: Atlas encyclopédique, contenant la géographie anciene, et quelques
cartes sur la géographie du moyen âge, la géographie moderne, et les cartes
relatives à la géographie physique. Par M. Bonne, ingénieur-hidragraphe de
la Marine et par M. Desamaret, de l'Academie Royale des Sciences, pour
les cartes de la Géographie Physique. Vol. 1-2. Padoue, 1789, 2 vol. Vol. 1
– 42 f.h.; Vol. 2 – 44 f.h. Planche d'Ornithologie. Vol.2 (f.l, f.a.).
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99. DU FRESNE, CAROLUS (Du Cange). Illyricum vetus et novum sive
historia regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae atquae
Bulgariae, completissimis, accesionibus aucta atquae a prinnis temporibus
usque ad nostram continuata aetatem. Posonii, typis Haenedum
Roverianorum, 1796. VIII+240 p.

Graesse

100. (DULAURENS, HENRI JOS).
Londres, Compagnie, 1732. 320 p.

101. DUMOURIEZ. Vol. 1-2. Paris,
Michel, (1796). 2 vol. Vol. 1 – XXXVI+204 p.; Vol. 2 – 189 p.
Quérard

102. DREPATY, EMMANUEL. Le chapitre second. Comédie en un acte et
en prose, mélée de chants (...) musique de Solie. Paris, Vente, 1799. 48 p.
Quérard, II, p. 686.

103. EFFIGIES SAECULI NOSTRI sive characteres hominum morales
genuinis et ingenuus coloribus et vivum delineati stylo Theophrasti et
Paschalis. Wirceburg, Lochner et Mayer, 1741. VII+264 p.+272 p.

104. EICHHORN, JOHANN GOTTFRIED. Vol. 1. t.1.
Alte Welt. Göttingen, Johann Georg Resenbusch, 1799. XIV+374 p.+16 p.
indice.
Brunet, II, col. 955.

105. Comedie en un acte et en prose. Nouvelle
édition. Paris, C. Antoine, 1797. 23 p.

106. ERASMUS, DESIDERIUS. . Notis perpetuis
ad modul Io. Minelli ilustrate atque explicata (...) accedum Scriverii
Coronis Apologetica pro Colloquiis Erasmi. Lipsiae. J.L. Gleditsch et M.
G. Weidmann, 1713. LX + 1292 p. + indice.

107. ERASMUS, DESIDERIUS.
. Acceduunt eusdem Erasmi Conflictus

Thaliae et Babario apologia et utilitas colloquiarum nec non Laus Morios.
Ulmae, Daniel Bartholomeus et filii, 1747. 88 p.+870 p.+indice+1 f.portr.
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Graesse, II, p. 495.

108. ERASME, D. Trad. Gueudeville. F. l., f. e., 1761.
XXIV+222 p.+18 f.pl.

109. . Paris. Cailleau, 1793. 174 p.

110. . La Haye et Francfort sur le
Mayn, Van Duren, 1747. 318 p.

ele.

Le glorieux. Comedie en cinq actes et
en vers.

Deutsch Francos Schrift

Le directeur de âmes pénitentes

Dizzionario del citadino, osia ristretto istorico, teorico e practico del
commerzo (...)

Historia de rebus in Gallia

Le compere Mathieu ou les bigarrures
de l'esprit humain.

Mémoires du génèral Dumouriez.

Weltgeschichte.

L'enrolément supposé.

Colloquia familiaria (...)

Colloquia familiaria ex recensione cum
notes perpetuis Petru Rabi Roterd

Eloge de la folie.

L'erreur reconnue

L'Espion des cours des prince chrétiennes

Brunet, II, col. 652 (descrie ediţia din 1732).
Legată în piele, împreună cu alte piese de teatru.

Graesse, II, p. 374 (indică ediţii din 1736, 1745, 1772 şi atribuie cartea
lui J. Christian Trommel).
Legătură în piele.

Legătură în piele.

Legătură în pergament, cu iniţialele X I.

Legătură în piele.

Pe foaia de gardă semnătura: „Jeannis Bollay”.
Lipseşte sfîrşitul cărţii.

, II, p. 439 (descrie altă ediţie).

Biblioteca posedă numai vol. 1. Pe foaia de titlu semnătura: „Emeric
Teleki, 1816”. Pe verso, o notiţă în franceză, indicînd ca autor al
volumului pe abatele Dulaurens (1719-1797).
Graesse, II, p.240 (descrie o altă ediţie).

, II, p. 681 (descrie o altă ediţie, din 1794).
Ambele volume legate împreună, în piele.

Legată împreună cu o altă piesă de teatru.

Legată împreună cu alte piese de
teatru.

Pe forzaţ, însemnări din 1860.

Pe foaia de gardă, însemnare de mînă: „Posidée Joh(annis) Andreas
Geork, Anno 1747”; pe foaia de titlu, şi semnătură cu data 1778.

Legătură în piele.

Legătură în pi

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

Ianuarie 1120

În primăvara anului trecut salutam în paginile
"Cronicii" iniţiativa Editurii Herald, din Bucureşti, de a
oferi publicului din România traducerea celebrei cărţi

de Henrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim; atunci apăruse primul volum,

în vară a urm

, trilogia să fie tradusă şi publicată integral, în
colecţia "Quinta essentia", prin strădania demnă de
elogiu a , cît şi a editorului.

un sens larg, aşa încît cei
mai puţin familiarizaţi cu scrierea lui Cornelius Agrippa
să nu se aştepte la un tratat de teologie!

volum al trilogiei sînt o frumoasă
incursiune în teme ale religiei, aşa cum o vedea un
cărturar renascentist, cu serioase cunoştinţe în domenii
spirituale  care treceau dincolo de graniţele teologiei
oficiale, mai ales că în paginile cărţii, dincolo de literă,
cititorii cu minte iscoditoare vor găsi superbe analogii
între creştinism, cabală, hermetism şi vechile misterii.
Întîlnim de la primele capitole, aproape că am putea
spune versete, îndemnul la sfinţenie, la păstrarea

învăţăturii într-un loc tainic,
încul inimii, sub o

tăcere de n bătut, căci "a
încredinţa unei gândiri
lipsite de un  crez religios o
vorbire plină de măreţia
divină înseamnă a aduce o
ofensă religiei; divinul Platon
interzicea răspândirea în
mulţime a tainelor din
ritualurile de misterii. (...)
Aşadar, păstrînd tăcerea şi
ascunzând acele lucruri ce
sunt taine ale religiei, vom fi
noi înşine discipoli demni de
această ştiinţă". Ce îndemn
mai frumos la a păstra

sfintele arcane, înţelese de un număr mic de înţelepţi, şi
care nu trebuie lăsate în voia tuturor care nu ar şti să
înţeleagă sensul lor tainic, dezvăluindu-le celor care nu
le-ar putea înţelege şi le-ar pîngări prin simpla lor
rostire. Întreagă strădanie a lui Cornelius Agrippa de a
desluşi cele nevăzute de la începutul lumii stă sub
semnul celor trei călăuze amintite de Apostolul Pavel:
Iubirea, Speranţa şi Credinţa. Avînd aceste trei călăuze,
convingerea că Tăcerea poate prezerva comoara
spirituală, Cornelius Agrippa ne invită să-l însoţim pe un
drum al cunoaşterii ale cărui borne sînt concepţia despre
Treime, Emanaţiile Divine, Numele Divine, Sufletele
Cereşti, Inteligenţe, Daimoni şi Îngeri, tradiţia
cabalistică, zeii şi muritorii, harurile divine, puterea
sufletului omenesc, În ultimele rînduri ale
cărţii sale Cornelius Agrippa transmite cititorilor un
mesaj prin care arată că folosind izvoarele antice a căutat
să-i introducă în magie, folosind o metodă de
transmitere a acestei arte pentru ca ea să nu rămînă
necunoscută celor prudenţi şi inteligenţi, dar să nu fie
pătrunsă de cei care nu au nici o credinţă: "Să n-avem
supărare din partea nimănui pentru că noi am ascuns
adevărul acestei ştiinţe sub ambiguitatea enigmelor, şi
pentru că l-am prezentat împrăştiat, pe ici şi pe acolo.
Însă, adevărul acesta nu l-am ascuns înţelepţilor, ci am
vrut să rămână secret pentru minţile perverse şi
necinstite, iar pentru transmiterea lui am adoptat un stil
prin care, în mod necesar, încrederea să nu întâmpine
nicio piedică, şi ca el să parvină cu uşurinţă în mintea şi
intelectul celui care citeşte această carte

Este un fapt remarcabil că într-o lume acaparată de
"domnia cantităţii", de asaltul nemilos al mondenului, de
studiouri pline de "experţi" în toate domeniile şi în
nimic, faptul de cultură al editurii bucureştene şi-a croit
un drum pe care îl urmează cu o frumoasă perseverenţă
spre bucuria intelectuală a celor, totuşi  nu puţini!, care
mai cred în valorile spiritului, în vigoarea Tradiţiei

, nu fără efort, satisfacţia de a
deschide ochii către un orizont pentru mulţi
inexistent.Era şi credinţa lui Cornelius Agrippa că se
adresa unor oameni cu inteligenţa neîntinată, unor
oameni a căror preocupare constantă era să păstreze
ordinea valorilor vieţii.

Philosophia occulta
Magia

naturală Magia cerească
Magia

ceremonială

, at cel de-al doilea, ,
pentru ca în toamna anului trecut, cu volumul

Doamnei Maria Genescu
Acest al treilea volum este unul despre religie, despre

ceremonialul religios, dar într-

Cele 65 de
capitole ale ultimului

în ad
ea

puritatea.

."

, în
valorile perene care aduc

philosphia perennis
Magia ceremonială

Bogdan Mihai MANDACHE
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privitor ca la teatru

Scriitura contemporană îşi găseşte aproape
resursele în social şi în cotidian. Autori

nenumăraţi îngroaşă rândurile unei literaturi
minore care vorbeşte fără întrerupere

până la cele intelectuale, de
la crizele gospodinelor, până la crizele mondiale, de
la rasism, la globalizare, plaja subiectelor se
lungeşte într-o falsă impresie, căci, ea se
îngustează. Paradoxul este că, oricât ne dorim a
evidenţia şi a ne îndepărta de greşelile produse de o
so ietate care uită sau inversează valorile, de o
societate care se înstrăinează de sine şi de Celălalt,
aşadar radoxul este că ne afundăm încă o dată,
mai mult, în marea vâscoasă a erorilor şi a urâtului
pe care îl învinovăţim cu atâta înverşunare.

în faţa unui public larg, ce nu incl
e literatură – să facă o

miză din acest cotidian mohorât, burlesc şi poate
lipsit de sens. unidirecţionată
riscul de a cădea în capcana

sformă în
etăţii şi nu mai oferă posibilitatea

breşei prin care se poate evada, ul îşi
pierde valoare iniţială,

Minimalismul formelor şi a
structurilor ajunge să se transmită până la esenţe,
iar a discuta despre artă ca fiind un minimalism
(sau o minimalizare) al (a) substanţei –

din această iarnă ntre Ateneul
Tătăraşi şi Centrul Cultural German a adus în
atenţia spectatorilor din Iaşi

, autor montat atât în ţara natală cu mult
ucces, cât şi în Anglia şi în Franţa. Marşând în

acelaşi curent al realismului
atacă subiecte din aria socialului, conturând un
personaj unic al textelor sale: omul, mai tânăr sau
mai în vârstă, care trece prin crize diverse.
Adolescenţi, inadaptaţi, bătrâni fără nici un viitor,
cupluri măcinate de banalitatea timpului lor sunt
tipurile um

ul creaţiei sale,
populând, vorbind şi mişcându-se în acest spaţiu
care seamănă foarte ult, dacă nu chiar se pliază
perfect cu/pe spaţiul e care îl cunoaştem atât de
bine şi în care ne mişcăm zilnic

aţii cu drama
psihologică americană. Întrevedem, parcă, în lumea
conturată cu tente cenuşii de scriitorul născut la
Heilbronn

Complexele şi tulburările
omului actual şi-au găsit loc şi printre temele
p deşi „se vinde”
bine pe piaţa teatrală europeană, suferă din cauza
unor neajunsuri: substanţa tinde să fie foarte
subţire, iar tematica ajunge repetitivă.

Prolificul dramaturg, care şi-a început cariera în
1994

celaşi text montat Ateneului Tătăraşi în regia
lui Radu Ghilaş

– a fost realizat şi la T
din Buzău, în 2009, sub semnătura Marei şi a lui
Mihai Manoles La Iaşi, a

rolul regizorului,
Radu Ghilaş aduce, aşa cum ne-am obişnuit deja,

pe scenă. nu e rău, doar că, în
opinia noastră, vitalitatea şi energia eruptivă din

au căpătat
în o faţă ceva mai palidă. Lutz
Hübner ne propune în textul acesta reluarea
poveştii unui fost boxer care, la finele carierei sale,

în
mod obsesiv

despre
probleme mai mici sau mai mari ale individului. De
la complexele sexuale,

în fapt,

c

, pa

Teatrul
– care are menirea de , de textele

ude doar amatori
d a ajuns în ultima vreme

Când miza e astfel
antinomiei deja

amintite se tran efect total. Teatrul devine
doar oglinda soci

iar katharsis-
a lui ]n cazul în care nu este

cu totul omis. l

acest fapt
atinge deja puncte nevralgice.

Proiectul încheiat î

pe dramaturgul Lutz
Hübner
s

unui secol XXI, Hübner

ane care îi plac cel mai mult; ei sunt cei
care devin „micii eroi” din univers

m
p

. De departe,
autorului german i s-ar putea ghici fili

, un Edward Albee, un Donald Margulies
sau o Paula Vogel.

redilecte ale lui Lutz Hübner, care,

, nu este întru totul necunoscut în România.
A la

la care ne referim acum –
eatrul „George Ciprian”

cu. ctorul care s-a ascuns în
spatele cortinei, de data aceasta în

show-ul Ceea ce

montarea stagiunii trecute, ,

a arăta

Inimă de
boxer

Inimă de boxer

a reprezenta

În container

retrăieşte nostalgic un timp glorios
nde să devină un nou mit al

modernităţii. În jurul acestui personaj, boxerul,
cinematografia a construit încă din ani '50 un
eşafodaj de legendă. De la Paul Newman în

(1956), până la Mickey Rurke în
(2008), figura

acestui Heracles al timpurilor noi s-a perpetuat fără
oprire în peisajul Hollywood-ului şi nu numai. Leo
trăieşte acum la azilul de bătrâni, singur, ţinându-şi
într-o ladă medaliile, trofeele şi articolele. Dar în
spatele bărbatului cărunt cu muşchii flasci este bine
tăinuit un alter-ego care vine din trecut şi încearcă
din răsputeri să se acomodeze cu prezentul: el e
aventurierul, câştigătorul, e inima de boxer care
încă mai pâlpâie ţesuturil îngroşate. Drama
din camera de azil vine din faptul că acest alter-ego
nu va mai reuşi să se facă actual, nu mai poate fi
recuperat din lada cu vechituri. E închis acolo şi, în
ciuda oricăror eforturi, ceva din afară nu mai
permite ca lacătul capacului să fie înlăturat. Singura
soluţie este ca o generaţie mai tânără să preia

şi să îl ducă mai departe în
inimă de boxer. Jojo

se va transforma
din copilul fără căpătâi într-un păstrător al legilor
din

e despre cum să trăim, ducând zi de zi
lupta cu ceilalţi şi cu noi înşine, fiind fără să ştim,
eroi în miniatură, eroi în propria noastră legendă.
Textul abundă de secvenţe comice din care, însă

pot alege valenţe mai profunde, întreaga
structură fiind la un pas de a se nărui în limbajul
argotic şi pentru
zona din care provin personajele, e de înţeles, dar
care nu se mai epurează în nici un chip pe măsură
ce caracterele evoluează. Cotidian în noi, dincolo de
noi şi pe scenă, iată noul imperiu anost din care nu
se mai poate ieşi. Aşteptăm cu fiecare clipă ca un
mesaj puternic, o temă majoră, un adevăr adânc să
se desprindă din istoria fostului om de pe ringul de
box, dar nimic nu se întâmplă. Simplitatea rămâne
goală – iată plasa în care cade

deopotrivă, simplitatea este gustată fără
rezerve de un public numeros şi, într-o oarecare
măsură, facil, ceea ce face ca piesele autorului să
apară des în repertoriile teatrelor. Notăm spre a ne
susţine şi faptul că între anii 2001 şi 2002 au avut loc

mai puţin de reprezentaţii cu piesele lui,

al trecutului –
poveste care ti

/
rolul lui

Randy din /

sub e

furtunoasa , adolescentul
delincvent, este acela care pe parcusul a patru scene

echivalente a patru runde de meci

, legi care vorbesc în
cuvinte simpl

, cu
greu se

din pricina jargonului, relevante

literatura lui Hübner.
Dar,

nu 751 de

Somebody Up There Likes Me

The Wrestler

Cineva acolo sus mă
iubeşte

Luptătorul

Decalogul Învingătorului

Decalogul Învingătorului

iar între anii 1999 şi 2000 el a fost

imediat după numele lui Shakespeare şi Goethe.
care Radu Ghilaş doreşte să luă

începe în forţă, sala metamorfozându-se într-o
arenă de box în care un arbitru (Ionuţ Cornilă), cu
un statut dual (arbitrul e îmbrăcat cu un halat de
infirmier), aleargă şi „încălzeşte” atmosfera;

ameţitor; personajele păşe în
spaţiul de joc ca adevăraţi adversari. Spectacolul de
pe ringurul de box se vrea a fi o metaforă a vieţii,
aşa cum este ea, cu scene violente, cu momente de
repaos, cu oameni ca nişte statui de sub piatra
cărora izbucneşte afecţiune şi sensibilitate. Cu
oameni bolnavi, căzuţi, cu rivali şi învingători.
Ritmul este bine susţinut, însă lipsa unui mesaj
construit gradat şi cu grijă de text, a unui cuvânt
pus într-o formă aleasă, această lacună provenită
din scriitură se transmit
O amprentă definitorie îi putem găsi stilului lui
Radu Ghilaş: o forţă care irumpe, un fior aproape
tragic care se înalţă din ritmul şi explozia jocului.
Regizorul ştie să găsească drumul drept între
efectul vizual şi actul actoricesc. Mâna de foc arde
scena pentru a-i găsi fibrele subţiri şi plăpânde ale
sensibilităţii. Grija, însă, trebuie să fie mare, căci,
precum orice trăsătură pregnantă care
caracterizează întreaga formaţie a unui artist, acest
pattern riscă să se prefacă într-un clişeu, într-o
structură searbădă, într-o reţetă fără valoare
aplicată doar pentru a salva spectacolul.

este punctul
de răscruce dintre două generaţii: vechea gardă şi

format
din Emil Coşeru (Leo) şi Toma Moraru (Jojo)
constituie cele două feţe ale confruntării: lupta
experimentată, uneori vicleană, dar fermă, poate
puţin istovită, dar încă voluntară şi lupta novicelui,
entuzistă şi neostenită. Emil Coşeru modulează
plă caracterul pe care îl interpretează – acest
bătrân boxer pe care nu ştim dacă trebuie să-l
credem pe cuvânt,

temător ca un copil, în alte
rânduri. De partea cealaltă, Toma Moraru, proaspăt
absolvent al Universităţii de Arte „George Enescu”
care se anunţă a fi unul dintre actorii preferaţi de
Radu Ghilaş, impresionează prin vivacitatea care
debordează din fiinţa sa. Dovedind şi de data
aceasta o elasticitate corporală de invidiat şi o
aptitudine vădită pentru rol de comedie, Toma
Moraru câştigă atât lupta cu personajul său, cât şi
admiraţia publicului. Totuşi nu ezităm în a atrage
atenţia asupra faptului că actorul ar putea în acest
fel să intre pe direcţia rutinei şi asta

istribuţia nu se evidenţiază prea mult, cu
excepţia lui Ionuţ Cornilă care prin dinamismul şi
vioiciunea sa a dat dovadă de maturitate şi ne face
să credem că şi-a înţeles locul pe scenă.

de azil, veche, în care
delincventul de la şcoala de corecţie trebuie să facă
ore de muncă voluntară vopsind
această cameră cu pereţii crăpaţi ascunde în spatele
zidurilor un ring de box. Personajele „renovează”
(termenul în sine conţine noţi
încăperea scoţând pereţii şi descoperind „lumea de
dincolo”. Este foarte bine că decorul evoluează o
dată cu acţiunea piesei, dar metoda aceasta a fost
atât de des aplicată în teatru şi a evoluat în timp
atât de mult, încât replica în miniatură a Deliei
Andrieş pare a fi o simplă reproducere. Simbolul e
uşor decelat: trecutul se topeşte în prezent,
interiorul cucereşte exteriorul, iar noul se ridică
deasupra vechiului purtând însă în sine amprenta
acestuia.

propus de Ateneul Tătăraşi a reuşit. Frică
ne este, însă, ca scena să nu devină cu totul un ring
de box din care inimile să nu mai poată transcende.

unul dintre
dramaturgii cu cele mai multe piese montate în
teatrele germane, plasându-se pe locul al treilea,

Show-ul la m
parte

luminile se rotesc sc

e, inevitabil, spectacolului.

Cum textul impune,

junii din primele rânduri. Cuplul actoricesc

cut

care e fascinat de propriul trecut,
e comic uneori sau

ar fi regretabil.
În rest, d

Din punct de vedere scenografic „montajul” este
previzibil. Camera

interioarele,

unea de întinerire)

a fi

Luat strict drept o poveste cu boxeri,
show-ul

Inimă de boxer

Ioana PETCU
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O scenă ca un ring de box
- c

de Lutz Hübner -
ronică la spectacolul Inimă de

boxer
Inimă de

boxer
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ut pictura poesis
Un sculptor al pleiadei
contemporane - Ilie Bostan

Liviu SUHAR

Culoarea şi piatra au trecut într-o nouă stare: starea
acvatică. În batiscaful galeriilor DANA plutim cu sufletul
împăcat, corectând o eroare în care lumea doarme cel
puţin de la Arhimede încoace: singura stare reală şi – cine
ştie?- veşnică – e starea acvatică. Odată stabilit acest
adevăr fundamental, Ilie Bostan, sculptorul şi Smaranda
Bostan, pictoriţa atacă , lăsînd împresia că se doreşte
supunerea materiei prin două atitudini în funcţie de
materialul ce-i stă la dispoziţie; sc

tă brută şi amorfă proiectului său interior
acelui “disegno” despre care vorbea Albertti; sau,
dimpotrivă, el poate părea că priveşte materia ca pe o
entitate însufleţită, pe care artistul o poate călăuzi într-o
dezvoltare independentă. Această a doua atitudine îi este
particulară lui Ilie Bostan în compunerea unui astfel de

Sculptorul Ilie Bostan, profesor la Academia de Arte
ieşeană, născut la Hiliţa ieşeană, participant la numeroase
expoziţii în ţară şi străinătate, premii de sculptură, lucrări

, toate acestea se pot
dovedi indispensabile pentru o adevărată exegeză. Un

ngur amănunt ce cred că poate deschide o cale de acces,
abruptă poate, dar legitimă, către fortăreaţa unei viziuni
artistice aparent ermetice: pasiunea lui Ilie pentru mediul
acvatic, pescuitul cu sau fără undiţă, în fond o disciplinare
a minţii, a răbdării, o strategie a plăsmuirii vidului,
variabil, mobil…

înregistrează, parcă, un moment al
, dar nu mai puţin real, s-ar zice, al

pietrei, metalului, ori lemnului, metabolism ocrotit, dar nu
creat de artist, interior, dar nu exterior materialului.
Logica creaţiei lui Ilie Bostan este “b ră”, filosofia sa
maniheistă, cumpănindu-se în mod egal între contrarii,
deopotrivă admise; iar spiritul său tutelar se va regăsi în
dialectica lui Heraclit, ale cărui aforisme se regăsesc în
granitul – “începuturi” şi “

rat regele creaturilor maritime
simbolizează biserica condusă de Hristos. Pentru că era
celebru pentru a-i fi salvat pe corăbieri de la înec, şi
pentru că în multe tradiţii era faimos pentru că-i ghida pe
morţi prin apele morţii, îl simbolliza de asemenea pe
Hristos Mîntuitorul. Creaturile “roşcată grasă”, “insectă
fluidiformă”, “monstrul”, “marmota”, marchează
momente ale unor procese vitale doar paralele cu cele
cunoscute de noi, unde “orice coincidenţă este
întîmplătoare”.

Aceste opere dau impresia că ar fi în stare să umple cu
pulsaţiile lor elementare-pozitiv-negativ-întreg spaţiul.
Subtile reliefuri refac suprafaţa apei, pe care se formează
unde, în care evoluează protozoare, iar în porţiunile în
relief sunt doar momentane “valuri”, ori “noduli” de
rezonanţă a unui fluid continuu, ce ignoră delimitările
corpusculare. “Feniciana” de andezit este Varuna, zeiţa

tema

animism

metabolismului criptic

ulptorul supune o
materie socoti ,

sculptural.

monumentale, tabere de neuitat

si

Artistul

ina

visul lacustru”.
“Delfinul”, conside

apelor, simbol al fertilităţii şi iubirii la indieni.
Parmenide, vechiul filosof eleat, afirma “Nefiinţă nu

e”. ostan îl contrazice. Echivalenţa în economia
reliefului a adînciturilor, imposibilul de ierarhizat,
mărturiseşte existenţa ambelor contrarii ale dar ş

aşa cum se întîmplă în cazul proceselor
vitale îşi serbează în orice moment întîlnirea şi nunta.
Dispunerea lucrărilor în spaţiul sălii Dana, alternanţa
materialului în funcţie de volume, culoare, animă dansul
mut al materiei, ritmul biologic disimulat al umbrei şi
luminii, ondulaţia minerală dar vitală are nevoie, pentru a
se într

Smaranda Bostan prelucrează tema “acvatică”,
exprimîndu-se în pictură cu uşurinţă şi cu înţelegere, prin
sinteză şi simplificarea formelor după ideea construcţiei
arhitecturii acestora în spaţiu, plecînd de la esenţa
geometrică şi ajungînd la coerenţa reconstrucţiei lor, în
afara naturalismului. Smaranda apelează la limbajul
sintetizat de forme, asemănător cu cel literar, cu metafora
transpusă în limbaj, plastic, ansamblul formelor nu mai
permite adăugiri ori sustrageri, fără să dăuneze
interesului unităţii lor.

Pot afirma că asistăm la debutul unei artiste cu certe
calităţi pic urale; stăpînirea sigură a compoziţiei,
vehicularea savantă a formelor, a culorilor primare şi a
griurilor, îi permite să “construiască” adevărate
arhitecturi ale căror modele reale din lumea acvatică le
regăsim într-un labirint dramatic, cu o şerpuire meandrică
implacabilă, sugerînd nonfinitul.

Smaranda nu caută, găseşte. Lupta cu ideea, cu
materialul, cu mijloacele de care dispune cu tentaţiile
ulterioare care pot bifurca drumul, infernul creaţiei – sunt
caracterele picturii sale. Game cromatice tandre, delicate –
rozul, galbenul, verdele – dînd materiei o textură florală
ca şi foşnetul mătăsii. Univers feminin al arabescurilor
sugerînd mişcarea ambiguă a peştilor balon, oracol,
clown, dorinţă, mască, mireasă, dragon. Mişcări schiţate
savant la flacăra unei torţe care se stinge nu în patosul
furtunii, ci de mîngîetoare adieri.

Culoarea ce însoţeşte divizările fecunde ale formei nu
acceptă abandonul, se opune cu superbă îndărătnicie
vidului care-l presimte. Orice comparaţii, confluenţe,
întîlniri aparente sau asimilări reale cu un stil sau altul nu
vor fi, în cele din urmă, decît exerciţii sterile, livreşti.
Climatul stilistic poate apropia fastul dezlănţuit de
melancolie al Smarandei, de melodia plastică a dansului
formelor lui Ilie. Dar şi cîte distanţe: culorile nu pot renega
biografia lumii pe care trebuie s-o slujească. Opera
artistică reduce timpul la spaţiu, impunînd o coerenţă
internă.

Expoziţia celor doi artişti, tată şi fiică nu este o simplă
întîmplare, ei au ajuns a fi creatorii unui spaţiu nou, care
prelungeşte experienţa lor de viaţă, devenind şi făuritorii
unui raport cu spaţiul, căruia i-au restabilit statutul său
magic faţă de privitor. Fir întins în timp şi luminos...

Ilie B

i a
care,

egi, de dansul oamenilor.

t

Fiinţei
Nefiinţei,

Gîndindu-mă la anii care s-au pulverizat în neantul
timpului, la oameni pe care i-am cunoscut şi însoţit cu un
pas mai în urmă, am mers împreună sau cu un pas mai
înainte, dintre aceştia din urmă, , este un
personaj aparte pe care-l observ cu discreţie de pe băncile
liceului, din remea studenţiei iar în ultimii ani, din
vecinătatea imediată a profesiei. Relaţia noastră a fost
totdeauna pozitivă bazîndu-se pe reguli şi principii
nescrise, care conţin în mod prioritar respectul şi
consideraţia reciprocă în plan moral şi profesional. Acest
fapt a făcut ca în anume momente să colaborăm fie într-o
expoziţie comună la Bucureşti sau Cluj, fie la un
simpozion internaţional de sculptură la Bacău ori la
Ştefăneşti-Botoşani, sau în multe alte locuri.

I-am apreciat întotdeauna, înainte de toate, talentul,
caracterul, hărnicia şi pasiunea cu care se dăruieşte
creaţiei, căutînd în volumetriile sculpturilor sale, evocări
expresioniste, nedisimulate, cu umor şi p

Ilie Bostan, împătimit de lumea satului care i-a hrănit
şi îmbogăţit sufletul curat de copil, a rămas un incurabil
îndrăgostit de pămîntul de acasă unde îşi gospodăreşte
partea cu aceeaşi iubire nepîngărită, confundînd-o cu
bronzurile din sculpturile sale. El este un artist autentic
prin talent, prin profesionalism şi măiestrie. Modestia sa
este adevărată iar bunul simţ literă de lege. Conştiinţa
valorii proprii este bine desenată şi susţinută prin opera
care l-a consacrat ca fiind unul dintre sculptorii
remarcabili ai tinerei generaţii. Dovadă şi Premiul Uniunii
Artiştilor Plastici din România acordat la recentul Salon
Naţional de Artă ce a avut loc la Bucureşti.

Fără a cădea în capcanele perfide ale modei, rezistînd
tentaţiilor speculare şi facile ale multiplelor încercări
efemere, fals moderniste, Ilie Bostan rămîne credincios
prin creaţiile sale marii tradiţii figurative prin care
metamorfozarea şi materializarea unor teme existenţiale
universale sînt cea mai veridică actualitate. Convertirea
acestor teme în matricea expresiv-plastică după chipul şi
asemănarea autorului sînt adevăruri care confirmă
definiţia unei autentice personalităţi artistice care
îmbogăţeşte prin prezenţa activă, mediul cultural al
bătrînei provincii Moldave.

Când am scris frazele de mai sus, nu mi-am imaginat
că va veni fericitul moment când înzestratul sculptor,
acum artist recunoscut în ară ca făcând parte din pleiada
confra

i care se află la un statut de modernitate
europeană, va fi aconpaniat de propria fiică, într-o
expozi ie comună prin care se propun publicului crea ii
ale căror defini ie stilistică reflectă două personlită i
distincte. Tema comună pentru care au optat cei doi
arti

Nu pot decât să mă alătur de ti
cu convingerea că expozi

ia
artistică aflată în deplină armonie pentru această etapă.

Pentru artistul plastic, ieşirea în public presupune
parcurgerea cu meticuloasă grijă a unor etape
premergătoare. Finalitatea lor se concretizează, de regulă,
printr-o expunere desfăşurată pe simezele unei galerii a
lucrărilor de pictură sau grafică, sau într-un spaţiu interior
sau exterior, dacă ne referim la sculptură sau, de multe
ori, o combinaţie între cele două situaţii.

Nu este suficient să luăm în calcul doar problema
cadrului expoziţional în sine, care se referă la condiţiile de
lumină, configurare şi poziţionare a locului. Importanţa
primordială pentru împlinirea actului artistic propus,
pentru receptarea fără distorsiuni majore a operei, constă
în selecţia acesteia de către autorul însuşi şi care trebuie
să-l reprezinte profesional.

O expoziţie de artă în general, nu înseamnă scoaterea
din depozitul atelierului artistului a numărului necesar de
lucrări şi mutarea lor pe simezele galeriei. O expoziţie de
pictură şi nu numai, presupune din partea artistului o
mare implicare a energiilor de care el dispune. Ea
debutează de la momentul primului gând care aduce
această intenţie în miezul preocupărilor ca punct de
plecare în construirea unui proiect amplu care urmează să
se deruleze cu timpul în toate sensurile posibile şi
necesare, concretizându-se în cele din urmă, materialiceşte
printr-o sumă de lucrări din care pictorul le va alege pe
cele reprezentative care vor alcătui expoziţia propriu zisă.

cele din urmă ajunge în faţa
operelor expuse pe simeze tot ce s-a petrecut mai înainte,
de la primul gând la finalizarea lucrărilor, nu există şi nu
are nici o revelanţă. El priveşte tabloul şi caută în

Ilie Bostan

v

erspicacitate ale
unor personaje nemuritor-materializate în bronzurile sale.

ilor care definesc configura ia artelor sculpturii
na ionale

ti, sculptorul Ilie Bostan i pictori a Smaranda Bostan
este cea a ”pe telui” fiecare dintre ei interpretând-o prin
mijloace tehnice personale i conceptual distincte.

mersului celor doi arti
ia lor este un exemplu al

conjunc iei spirituale i de profesionalism în crea

‘

Pentru publicul care în
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Ilie şi Smaranda Bostan – dialog acvatic
Traian MOCANU

compoziţia lui, coordonatele care rezonează compatibil cu
eul său, definit în acel moment de gradul de cultură,
sensibilitate, educaţie a gustului pentru estetică sau
interesul pragmatic faţă de valoarea comercială a
obiectului în vecinătatea căruia s-a oprit. Rezultă că oricât
de mult se străduieşte artistul, opera sa rămâne, în cele
din urmă, la discreţia „bunului plac” din partea
privitorului. Această „dilemă” persistă de când există
artiştii şi va continua. Între privitor şi operă, în perioada
modernă se interpune criticul de artă şi istoricul de artă ca
mediator. Rostul său este, cel puţin în principiu şi de a
descifra mesajul artistului încorporat prin compoziţia
tabloului şi intenţiile mai clare sau nebuloase de
comunicare a acestuia.

Autoarea expoziţiei de faţă, Smaranda Bostan aflată
încă la începuturile unei cariere artistice ce se anunţă a fi
prestigioasă în viitor, impulsionată de acel gând pozitiv
iniţial, generator a închegat într-un tot coerent proiectul.
Parcurgând traseul elaborării proiectului l-a interpretat cu
luciditate, talent şi pragmatism, propunându-şi
pregătirea unei expoziţii personale de pictură. Ea a optat
pentru o temă tocmai pentru a dezvolta în profunzime
demersurile creativ profesionale.

Odată aleasă tema, în cazul de faţă cea a cu
siguranţă toriu, programul elaborării
lucrărilor de la schiţe şi variante de proiecte particulare,
autoarea a descoperit de la o etapă la alta elementele de
compatibilitate prin care comunică ideile. Ea le codifică în
mesaje personale prin mijloacele profesionale sp

care la o primă
vedere ar putea, dacă ne referim la posibilele variante
interpretative plastice.

Un răgaz meditativ, însă, ne aminteşte că peştele este
un simbol al elementului APA. În istoria omenirii, a
culturii şi civilizaţiei succedată de-a lungul timpului, s-au
dat acestei vietăţi acvatice multiple interpretări cu valoare
simbolică pozitivă. Peştele este un simbol al vieţii,
fecundităţii şi înţelepciunii. Simbolistica peştelui se

nu într-un mod alea

ecifice.
Nu putem întreba de ce tema

Peştelui,

peştelui

regăseşte şi în creştinism aşa cum ne relatează textele
evangheliilor. O minuţioasă aplecare asupra simbolisticii
peştelui în relaţia cu creştinismul ne va eviden ia
profunzimea mesajului ca simbol al mesei euharistice
alături de pâine după cum relatează evanghelistul Luca.
Pentru primii creştini trăitori în catacombe, peştele este
imaginea lui Hristos.

Lucrările Smarandei Bostan nu relevă privitorului
numaidecât preocupările pentru interpretarea temei

prin valenţele simbolismului în accepţiune
creştină, cel puţin la prima vedere. Artista se situează pe o
poziţie mult mai realistă în relaţia cu imaginea Ea
extrage elementele care îi permit interpretări sugestive,
mai ales formal decorative, transformând într-un
pretext eliberator al propriei imaginaţii.

perul de la care jocul creativităţii şi imaginarului îşi
începe parcursul, este această fiinţă acvatică, transformată
într-un câmp al combinaţiilor de forme geometrice care
generează ritmuri şi alternanţe ce animă compoziţiile
susţinute prin acorduri şi armonii de  culoare orchestrate
cu o subtilitate cu totul specială care este în măsură să
propună privitorului o identitate distincă şi recognoscibilă
a lucrărilor.

nda Bostan ne propune un gen de opţiune
programatică pentru interpretarea unui segment al
realităţii, recurgând la modalităţi moderne de organizare
compoziţională a formelor şi pasajelor cromatice; a
sincopelor valorice şi contrastelor tonale. Creaţiile sale
amintesc, pe alocuri, ecourile maeştrilor care îi sunt
apropiaţi sufletului dintre care îi amintesc pe Vasili
Kandinsky şi Gustav Klimt, ale căror lecţii şi le-a însuşit
într-un mod selectiv şi empatic.

Cred ca simbolistica peştelui despre care am amintit se
îmbogăţeşte prin adaosul de nuanţe propuse de Smaranda
Bostan reţinând atenţia privitorului nu doar pe moment ci
cu persistenţă în memoria sa.

!

peştelui

matrice.

Re

Smara

motivul

Tema peştelui, un subterfugiu
eliberator al imaginaţiei
creatoare – Smaranda Bostan
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, Concursul ,

Concursul , acestea ar fi cele mai
importante la care

.

, din plin, a fi profesor –
artist, artist – profesor, iar

.

jloacele de care
dispun în vede

Iaşi) şi în calitate de
organizator al simpozionului interjudeţean

sau a concursului internaţional
şi numeroase altele

Concursurile de artă şcolare, din ţară şi din
străinătate, care s-au dovedit a fi, din totdeauna, o
adevărată etalare a potenţialului formativ, sunt

pentru prof. Elena Filip o permanentă preocupare şi
prilej pentru deosebite satisfacţii profesionale. Astfel,
încă de la începuturile carierei didactice, prof. Elena
Filip a început să înregistreze bogatul palmares de
care se bucură astăzi, datorită diplomelor aduse de
elevii care au participat la concursuri, olimpiade şi
manifestări expoziţionale evidenţiate: Festivalul
Naţional ursul Naţional de
Artă

– Iaşi,

mai adăugăm şi pe cele
internaţionale, de unde au venit numeroase premii
(I, II, III) şi menţiuni: Ungaria, Franţa, Grecia,
Bulgaria, India, Japonia

Elena Filip se dovedeşte
universul frumosului o

animă în tot demersul ei fie în orele de clasă, cu
elevii de-a lungul anilor, fie în intimitatea atelierului,
în clipele de răgaz  În acest sens sunt relevante şi
destăinuirile ei: ,,Mi-am dedicat cariera didactică
cultivării frumosului cu toate mi

rea sensibilizării tinerei generaţii,
stimularea potenţialului creativ, dezvoltării
personalităţii artistice. Relaţiile mele cu elevii sunt
bazate pe respect şi încredere în tot ceea ce constituie
obiectiv al activităţii artistice. Doresc ca prin
activitatea mea să sădesc frumosul şi să ating corzile
cele mai sensibile, dătătoare de nou, de creaţie
adevărată şi împliniri artistice”.

Personalităţi care au fost Ştefan cel Mare

Autori copiii – Lumea ca metaforă şi culoare  -
Olimpiada de Arte plastice

pentru elevi – Iaşi
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ut pictura poesis

Galeria de Artă ,, Iaşi a
prezentat pe simezele sale, nu cu mult timp în urmă,

manifestări
expoziţi de artă plastică venite din spaţiul
învăţământului artistic

ziţia de Pictură şi Artă Decorativă a
artistei – profesor Elena Filip, de la Liceul ,,M.
Costin” şi Colegiul ,,R. Wurmbrand”.

În cadrul expoziţional, de mare rafinament,
la constituirea unor sinteze iconografice ale

grafismului, decorativismului şi pictur
e viaţă, ritmate şi cu nuanţe simbolice.

Expoziţia
creaţie artistică în pas cu orientările

contemporane, o manifestare artistică în care
interacţiunea cu mediul ambiant, lărgirea continuă a
orizontului imaginaţiei, dialogul permanent artă

materie, problematizarea estetică
şi în cazul decorativului

şi ambianţă creatoare în care
influenţările, din tot felul de direcţii, ,
rămânând indiscutabil acel filon curat al creaţiei cu

este cazul acelor artişti la care
valoarea estetică preponderentă constă în structura
comunicării, în articularea unui limbaj universal al
vieţii, culturii, idealurilor şi aspiraţiilor umane şi
cultivarea, prelucrarea prin interpretare creativă a
tradiţiilor

Fără a neglija morfologia ei particulară şi
specifică structurilor estetice izvorâte din universul
decorativului, vom putea afirma despre creaţia
picturală a Elenei Filip că e înainte de toate o artă a
intensităţilor cromatice mergând uneori până la
imperativele acute ale abstracţionismului.
Elenei Filip se inspiră, în bună parte, din universul
naturii. Farmecul naturii şi diversitatea ei pot fi
admirate prin redarea atmosferei peisajului, în

Pod Pogor – fiul” -

una dintre cele mai interesante
onale

preuniversitar. Este vorba de
Expo

am
asistat

alului, pline
d valoroase

a Elenei Filip ne-a prezentat, pe
simeze, o

-
realitate, spirit - -
chiar - au evoluat liber,
progresist într-o

au fost limitate

spirit umanist. Astfel,

.

Pictura

Mozaic

Mozaic

mişcarea arborilor, a florilor, a crengilor, a norilor, a
vântului zăpezii

Creaţia picturală la Elena Filip se
expresia unei depline maturităţi

artistice, bazată pe o bogată şi variată experienţă.
Este cazul picturii care se ză pe interpretarea, în
virtutea propriei sensibilităţi, a elementelor preluate
din natura inspiratoare, tradiţiile Şcolii româneşti
de pictură, din perioada interbelică, constituie
con lucrărilor, atât din punct de al
tehnicii picturale, cât şi pe planul ideatic al mesajului
artistic

ucrările de artă textilă ale Elenei
Filip demonstrează o vădită apetenţă pentru o
cromatica savuroasă, susţinută cu multă siguranţă
de preţiozitatea detaliilor reliefate. Jocul subtil al
nuanţelor coloristice este bine stăpânit în corelaţie cu
tematica inspirată din natură (

şi altele, sunt subsumate compoziţiei şi vin să pună
în valoare conceptul iniţial, caracterizat de o
atmosferă poetică, plină de sensibilitate.

articipă, fără întrerupere,
la realizarea unor lucrări ample, coordonând elevii
de gimnaziu şi liceu, organizează numeroase
expoziţii tematice de pictură şi artă decorativă
(îndrumă 20 de elevi pentru pictura interioară a
Şcolii din Răculeşti - R. Moldova)

către sursa de inspiraţie provenită din
vechile tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti, din
,,atmosfera blândă a satului românesc”, din valorile
folclorului nostru. Astfel, pot fi menţionate
numeroase realizări creative în colaborare cu diverse
instituţii de cultură din Iaşi şi din alte oraşe:

(Casa Memorială ,,I.
Creangă)

(Muzeul
Literaturii Române – Iaşi),

(Teatrul ,,Luceafărul”),

şi multe altele
ticipările, profesoarei de

Educaţie plastică Elena Filip, la proiecte de
parteneriat educaţional internaţional sau naţional
sunt constante şi intens susţinute, uneori cu
iniţiativă organizatorică. Astfel, elevii îndrumaţi au
avut accesul la proiecte de
şi nu numai

educaţionale naţionale,

, a (
…).

constituie ca

axea

iar

ceptul central al

.
De asemenea, l

). Tehnicile diverse ale artelor
textile, ca broderia, imprimeuri (tip batik), montajul

Profesorul Elena Filip p

. De asemenea, are
valoroase demersuri didactice prin îndrumarea
elevilor

(Casa ,,Otilia
Cazimir”),

(Biblioteca ,,Gh. Asachi”),
(Colegiul ,,Gh.

Asachi”) .
De asemenea, par

iar

parteneriat tip ,
, în Spania, Ungaria, Anglia, Germania

( (2009),
). De asemenea, la proiecte

,

Colina aurie – Valea Putnei, Vis
de iarnă

Vis de odinioară,
Grădina mea,

Mărţişoare la Bojdeucă
, Luminiţe de Crăciun

Icoane pe lemn, Ilustraţii după opera lui
M. Eminescu, I. Creangă şi N. Stănescu

Măşti tradiţionale
româneşti Sărbători la
români, Primire românească, Mioriţa, Tradiţii de
Anul Nou, Pomul vieţii
Mărţişoare din suflet de copil

Magia
şahului în lumea copiilor

Punţi între sat şi oraş

Zbor

Comenius

Grigore Vieru Grammer School

La

Elena Filip, Expoziţia de
Pictură şi Artă decorativă

– Corolar al creaţiei
şi educaţiei artistice
Mozaic

Teodor HA EGANŞ

Mozaic



alteritatea gândită modern, ca fiinţă plurală, exuvială:

interioare pe care se
desfăşoară un conflict surdinizat, însă cu atât mai
puternic, între tendinţe , materializate
artistic în două metafore-simbol cu o densitate
simbolică remarcabilă, vulturul şi leul: „E inima o turlă
de vechime/ ca zidul din ierusalim plângând/ subt
gratii vii un unic sunet dând/ hrănind în nevăzuta
adâncime// un vultur şi un leu. Din vreme-n vreme/
se prăbuşesc din vrajbă sângerând/ şi când revin la
vechiul jurământ/ o surdă împăcare-n sânge geme.//
Pe pânea ta se ceartă în morminte/ vor ura mea în ocna
gurii lor/ e viaţa-n doi un ostenit izvor/ prin pulberea
deşertu şi în tratatul taumaturgic
care este, finalmente, un
autoportret de esenţă argheziană, articulat pe ideea
scindării în forţe conceptualizate maniheist: „B

ă/ un seraf din mine
scrie/ stih – liubov ca o beteală./ Semnele domniei –
mele/ (cucă şi caftan şi tui)/ stau la poarta iadului,/ de
păcat şi sânge grele…// Şi-o omidă/ dă buluc prin
manuscrise,/ ca o ftizică silfidă/ în tămâi de paraclise”.

, faptul că sursa neliniştii
care i se insinuează, perfid, până îi cotropeşte fiinţa este
chiar scindarea între angelic şi demonic, după cum la
fel de transparentă este speranţa salvării prin scris:
serafimul, unul dintre „atleţii intermedierii” (Andrei
Pleşu) între celest şi teluric, deci între Dumnezeu şi
cópia lui infidelă, grea de păcate, este cel care îi
mijloceşte omului scrisul, ca acces altfel barat

suprapământeană îmbătătoare…
S-ar spune, prin urmare, că tei

pluralităţi , realităţi
obsedante, intrinseci fiinţei poetice, abia în poezia
modernă, graţie substanţialelor teoretizări ale identităţii
din filosofia romantică şi postromantică – sunt abil
camuflate chiar şi poetica hipocoristică a lui Horia
Zilieru. În orice caz, şi întregul ansamblu
al creaţiei sale

este indubitabil rodul
unei sensibilităţi anacronice, ce nu se sfieşte să se
înve
tradiţiei culturale  Inutil de insistat, din această
perspectivă, pe faptul că

– să amintesc doar
emblematică pe care i-a făcut-o Eugen

Simion încă din 1977: „Horia Zilieru poartă cu orgoliu
insignele retoricii tradiţionale şi nu se sperie de a fi
socotit un poet nesincronic” (în „Luceafărul” din 4
iunie 1977, ulterior reluat în , Edit.
Cartea Românească, 1984). e de altă parte, oricât ar
insaţiabilă ar părea apetenţa poetului pentru retorica
aşa-zis convenţională a liricii (pre)moderne, creaţia sa
nu lasă deloc impresia unui tradiţionalism demodat,
aproape răsuflat. D , de atmosfera
şi recuzi
trubadurescă ori, mai aproape de existenţa ei concretă,

dimineaţa poeţilor scriitorul uzitează
tocmai dintr-un apăsat spirit de frondă. În răspărul, în
pofida modelor pe care le traversează poezia
contemporană lui, Horia Zilieru optează, perfect lucid,
pentru resuscitarea unui fond cultural clasic şi, prin
urmare, cu mult mai sigur postat pe scara axiologică
decât actualul. Într- – al
şaptelea – în care tinerii debutanţi păreau să scrie
aproape exclusiv o poezie a comunicării de sine într-o
expansiune cvasiexpresionistă a stărilor de spirit
specifice vârstei (abia ulterior va fi observată una dintre
dimensiunile majore, cea metapoetică

Zilieru alege să recurgă la
imagistica tradiţionalistă, de influenţă eminesciană,
pillatiană sau voiculesciană şi tonalitate delicat
elegiacă. Iată, spre ilustrare, câteva versuri dintr-un

reţinut şi în antologia din 2008: „E-atâta elegie
în fereastră/ şi-aştept aşa din cărţi să te desprinzi/ în
rochia subţire şi albastră/ ca irişii grădinii suferinzi.//
Un gest al mâinii-n umbră rezemată/ pereţii se desfac
şi la un semn/ dintr-un tablou pădurea fermecată/
răsună lung din fluiere de lemn// şi arborii se caută
sub humă/ şi se-ntâlnesc cu rădăcini de fier/ şi se
iubesc deşi în vârf au brumă/ şi cântă răstignirea lor pe
cer”. La celălalt capăt, spre sfârşitul primului deceniu al
secolului XXI, departe de a se lăsa şi el, asemenea unora
dintre congeneri, sedus de sirenele aţâţătoare ale
poeziei douămiiste, poetizează la fel de
anacronic şi de gingaş sentimental, în versuri ce preferă
stilizarea afectivă sau stilistică a propriilor nelinişti sau
drame existenţiale

, în care durerea despărţirii de nepotul
„rătăcit între străini”, rupt de matca identităţii
lingvistice şi etnice materne, este contrasă într-o artă
poetică sensibilizatoare, în special datorită pronunţatei
note testimoniale din final: „ Robul tău în har îţi lasă/

Imaginaţia inimii este tocmai un astfel de text în care
apare explicit imaginea unei scene

de semn contrar

lui fierbinte?” Chiar
apare

òlnav de
stenahorie,/ în cerdacul de priveal

Este evident, în aceste versuri

la
realitatea , atât de

semnele aces
interioare – devenite, cum spuneam

, reorganizat elocvent în , pare
unul paradoxal. Pe de o parte, el

mânteze, baroc, în faldurile ceremonioase ale
.

Horia Zilieru a primit girul
criticii de prim rang prin intermediul unor astfel de
etichete identificatoare
caracterizarea

P

e fondul acesta vetust
ta ce amintesc de multe ori de lirica

de „ ” români,

un deceniu din secolul trecut

, a acestui gen de
poezie), debutantul Horia

Horia Zilieru

. A se citi, spre exemplu, remarcabilul
din

Cartea de copilărire

Patimile după
Anton Pann

da capo al fine,

Scriitori români de azi

Interior

Cântec de adormit Joshua – Emmanuel,

Astralia

ș
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Ajuns, el însuşi, la o vârstă respectabilă (78 de ani,
dintre care nu mai puţin de 60 petrecuţi în Iaşul poetic),
Horia Zilieru îşi marchează

dă

(colecţia „Luceafărul”, prefaţă de Otilia Cazimir,
E.P.L.). Estimp, poetul a publicat, atenţie , nu mai puţin
de 30 de volume de poezii, între care:

(Edit. Cartea Românească, 1979),
(Edit. Cartea Românească, 1984),

(Fundaţia Culturală Poezia, 2006) şi
(Edit. Rafet, 2008).

Antologată, tot în 2008, într-un op masiv, de aproape
800 de pagini –

– creaţia lirică semnată de
Horia Zilieru însumează, fireşte, o cantitate absolut
impresionantă de poeme atât numărul acestora, cât
rara coerenţă stilistică, tematică şi simbolică a

ului său poetic perfect recognoscibil face
imposibilă o prezentare diacronică a acestei lirici. Mult
mai profitabil mi se pare a schiţa profilul particular al
scriitorului devenit o figură marcantă a Iaşului cultural
de astăzi plecând de la filiaţiile, temele şi metaforele
obsedante ale creaţiei sale. În fapt, orice îi parcurge,
dacă nu întreaga operă, cel puţin tomul antologic din
urmă, sesizează imediat faptul că în albia
poematică specifică se varsă numeroşi afluenţi lirici,
veniţi din cele mai diferite zone de influenţă culturală

al şaptelea al secolului trecut,
alchimişti ori

hme la ontologia analitică actuală – ci şi că
toţi aceşti afluenţi se adună, într-o mişcare bine gândită,
în jurul câtorva centri

a Poeziei, alchimia Verbului şi a
existenţei.

E adevărat, totuşi, faptul că universul artistic
configurat de creaţia lui Horia Zilieru a lăsat încă de la
început ţia că ar fi unul preponderent

iscordanţa aceasta aparentă să datoreze

îşi modulează articulaţiile cele mai sensibile după
sinusoida înregistrată în graficul personalităţii

ţionalitatea pe care o dovedesc, de pildă, şi
şi Euridice, Pluto şi Proserpina. „Cel

invitat de zeus la ospăţ” deci cel care poate, aşezat
să descifreze hieroglifele de esenţă

sacră inscripţionate „într-un cer imaginar”, evită
întâlnirea şi confruntarea decisivă cu oricare dintre
divinităţile duale  care să îi certifice scindarea.
Tensiunea extremă a alterităţii interioare transpare,
însă tulburătoare ale
pluralităţii ontologice, resimţite romantic sau
modernist, ca un har deturnat, uneori, în blestem. Ele
nu sunt deloc străine de aspiraţia romantică a contopirii
contrastelor în numele unui ideal al identităţii precum
cel definit de Schelling

alterităţii scripturale, convertită în dat
inexpugnabil al fiinţei artistice, după cum au
mărturisit-o figuri de prim rang ale modernităţii

Eul poetic care se cere descoperit printr-un simţ
poetic practic nou, numit încă din titlu

îşi mărturiseşte sub forma unei
desfacerea într-o entitate corporală şi într-

una supracorporală, accesibilă în spaţiul unde se face
auzită doar muzica sferelor: „Începi atunci să strigi:
cine respiră/ în carne şi în nervi? din care parte?/ şi
spaţiul sferic cine îl împarte/ prin toate razele cu trista
lyră?// Văzduhul se hrăneşte cu alt sânge/ mai înainte
mort pe-o altă faţă” etc. În volumul imediat următor,

reţine atenţia o poezie
circumscrisă, tematic, aceleiaşi problematici majore –

în 2011, exclusiv liric
vorbind, o aniversare rotun : 50 de ani de la debutul
editorial, petrecut în 1961, cu placheta

!

(E.P.L., 1966), (E.T., 1969),
(Edit. Junimea, 1970), (Edit.

Junimea, 1970), (Edit. Junimea,
1974), (Edit. Junimea, 1976),

(Edit. Junimea, 1978),
(Edit. Junimea,

1980),
(Edit. Junimea, 1986),

(Edit. Geneze, 1993),
(Edit. Junimea, 2000),

,

. Nu

imaginar

nu doar

–
de la barochismul sau concetismul secolelor XVI-XVII
la suprarealismul începutului de secol XX ori onirismul
evident în deceniul de la
filosofia marilor mistici germani precum
Theophrastus Bombast von Hohenheim, zis Paracelsus,
sau Jacob Bö

lirici turbionari: misticismul
erotic, orfismul, religi

senza discordant.
E posibil ca d
foarte mult unei structuri interioare funciar duale, care

de
principiul dihotomic. Ce-i drept, în panteonul liric al

, Ianus Bifrons nu este învestit nici pe departe
cu func Zeus
Demetra, Orfeu

,
,

,

, din cele câteva confesiuni

sau Fichte, dar nici de
problematica

estetice, de la Rimbaud sau Baudelaire la Ungaretti ori
Pessoa.

l unui poem
, inclus în prima , cea din 1976,

suite de interogative
dramatice

,

Florile cornului
tânăr

răgostit
Iarnă erotică

Nunţile efemere
Cartea de copilărire

Fiul lui Eros şi
alte poezii Oglinda de ceaţă

Roza eternă

Dorinţa
durerii îndrăgostite
Patimile după Anton Pann

Astralia. Opera poetică

Fiul lui Eros şi alte

Orfeu înd
Umbra

paradisului

Astralia

Orfeon

Doamna mea, eternitatea
Doamna cu sonetul Mirii
paradisului pierdut

Astraliei

Astralie

poezii

Ediţie critică.
Ediţie realizată de Horia Zilieru şi Călin Cocora. Itinerar
biografic şi bibliografie de Paul Gorban. Prefaţă de Daniel
Corbu. Postfaţă de Ioan Holban

pe
un papirus de nori

Galactica vedere

limba cu altoi şi spini/ să te-auzi în grai acasă/ rătăcit
printre streini.// Milosti-mă-va pământul/ pe când
stele nasc in ce/ la-nceput a fost cuvântul/

Cum scriam, însă, la începutul acestui articol, există
câteva linii tematice directoare, asemănătoare unor raze
vectoare ce ajung să capteze

sursele, anvergura şi
finalitatea fiecăreia despre
îmbinarea lor într-un lirism aluvionar, preocupat în
egală măsură să estetizeze viaţa şi să re-vitalizeze
literatura, în numărul viitor al „Cronicii”.

Dincolo de lumea bună şi rea, autorul acestei cărţi
este stăpân pe (p. 39), în care
sufletul s-a umplut de taina serilor de nuitat. Trăind
între real şi mitic, între lumea de fiecare zi şi mitologia
moştenită din vechi religii, poetul ştie că

, 15). Asemeni unui mare şi darnic deţinător de
comori, el împarte bucuri re-l înconjoară.
Astfel, rândunelelor le dă primăvara cu cerul şi soarele
dimineţii, pescăruşilor le dă marea şi corăbiile, iar
nopţilor adânci le dă stele şi lună şi vise bătute-n
luceferi (

O permanenţă în scrierile lui Ion Maftei – Flavus
reprezintă satul său, Bogata, întemeiat cu multe secole
în urmă, în vecinătatea munţilor şi a pădurilor, pe
moşia vechiului târg Baia, unde erau mine de argint.
Poetul şi-a scăldat copilăria în apele râului Moldova şi
în vechile credinţe şi datini, în cântecele pe care le
auzea de la mama sa şi în întâmplările povestite de
bătrâni ai satului. Bogata a fost pentru poet

Acum, după trecerea vremii,
, acoperit fiind de cenuşa anilor (p. 149). A

venit, însă, vremea întoarcerii unde copilul de ieri
trebuie să ajungă, fiind aşteptat

din Bogata şi de

Numai că acest teritoriu al echilibrului şi al omeniei
este ameninţat de

Aceşti , ca şi barbarii din istorie, nu au alte legi
decât cucerirea şi înfricoşarea lumii aşezate pe o
calcă nepăsători.

a lui Ion Maftei – Flavus reprezintă un
şir de mărturisiri şi bucuria tăcută a vieţii care
guvernează tot ce se află în preajmă: bătrânul cireş din
coastă, floarea de măr, firul de iarbă, spicul de grâu,
frunza galbenă a toamnei sau zăpezile sub care stă uşor
adormită pădurea. Meditaţiile poetului sunt populate
cu elemente ale satului, cu doruri, cu tristeţi tăcute şi cu
bucurii potolite. Dar peste toate tronează parcă
singurătatea omului de azi care a trăiat o jumătate de
secol într-o izolare impusă prin teroare.

este mărturisirea cea mai dureroasă
şi cea mai adevărată. Iubita pierdută este o prezenţă
permanentă pe care o vezi, o auzi ori o simţi alături. Să
recitim

(87) şi vom înţelege
mai bine, dacă nu deplin, sunetul discret al singurătăţii.
De altfel, izolarea omului modern este ştiută şi
cunoscută:

Poezia lui Ion Maftei – Flavus este o apă lină care
vine din multe generaţii, poetul fiind doar purtătorul
de cuvânt al acestora. Şi se ştie că apele line sunt
adânci. Lipsită de gestur largi şi de felurite podoabe,
înţelegem că această poezie se rupe dintr-o aparentă
linişte, că în ea se zbate un suflet biciuit de întrebări,
copleşit de cuvântul spus cu zgârcenie. Este o poezie
realizată sub semnul şi la izvoarele unei mari tristeţi,
dar o tristeţe mobilizatoare, născătoare de adevărate şi
sincere frumuseţi.

Observ că în laboratorul poetic tăinuit, cuvintele lui
Flavus nasc tăcere, iar tăcerea aceasta naşte veşnicie.
Cuvintele poetului au girul sincerităţii, al unor trăiri
care doar când şi când răzbat la lumina zilei, în strai
metaforic.

a poetului (p. 28) este cămaşa morţii
pe care o vom îmbrăca fiecare când ne vom găsi un loc
în vecinătatea veşniciei.

lerui
lerui ler

.

Bogata frumoasei

Îngerul blând a

Satul care mi-a fost cândva / Ocrotitor

de albii mesteceni
ctitorii

Aruncat peste lume
de noii barbari

Nimic nu mai are

,
Doamne, ”.

energiile întregului univers
imagistic al Despre

dintre ele, dar mai ales

(
e lumii ca

, 13).

( , 18).
Este vorba de

/
( 148).

din Baia (p. 150).

/
( , 54).

a
care

Fiecare carte

( , 157)

(73), (75), (78),
(80),

( , 40).

i

Astraliei

copilării

trecut prin grădină şi toate s-au scăldat iarăşi în floare

Frumoasa
mea insulă / În care atâta vreme am fost fericit. Aceasta
insulă / Se scaldă şi acum / În ape limpezi şi adânci, / În
argintul căzut de pe lună şi stele

şi
dulce leagăn / Şi care cu drag m-a ţinut în braţe Şi m-a dus
cu răbdare de mână

drumul spre casă nu se
mai vede

din
coastă, de bătrânii înţelepţi de ţară

Urletul fără noimă

Sunt singur / Şi
mi-i urât

margini, / Nimeni nu
cunoaşte pe nimeni, / Toate se îneacă în sine, / Lumea se duce
la fund

Cămaşa de iarbă

Miracol

Le chem

Noii barbari

De cu noapte Atunci
Numai cântec

Pres

Frumoasa insulă

Recunoştinţă,

Eşec

Făptura ta
Când pleacă

imţire

Ianuarie 1120

jurnal cu scriitori
Iaşul poetic de azi
Horia Zilieru:

…” (I)„E inima o turlă de vechime
Emanuela ILIE

Ion Maftei-Flavus,
Mâine… (numai false poeme)

Ion  POPESCU- SIRETEANU
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Dacă Florin Piersic împlineşte astăzi 75 de ani, vă rog să-
mi spuneţi mie că sunt papă, chiar dacă altul este azi Papa de
la Roma. Vârsta aceasta importantă, matusalemică pentru
nivelul de trai al românului, nu este compatibilă cu vitalitatea
numită în limba română „Florin Piersic”. N aş vrea să par
preţios în exprimare şi nici măcar în susţinerea tezei de
doctorat: „Importanţa lui Piersic la prelungirea vieţii în limba
română”. Florin Piersic ar putea fi o veste bună, din
categoria acelora care încep şi se termină cu „Uite că se
poate!” Ce se poate?! Dar ce mai contează

! O fi şi el un ceva care să se poată dacă tot se
insistă pe prim

ăcar de fructul acela zemos la interior şi plin de puf la
exterior. Este vorba despre piersicul nostru din bătătura
veşniciei, acolo unde Florin Piersic îşi aşteaptă
pentru a-i ţuca pe suflet şi pe povestea fiecăruia.

nstruit din poveştile noastre, dovadă
că el este la fel de tânăr precum ne sunt amintirile

să fim zidiţi. Nu vreau să strivesc
libertatea cuvântului, chiar şi numai pentru că din ea se
întrupează această minune este povestea
limbii române, rostită cu atâta devoţiune de cel care trăieşte
pentru a ne sluji într-o lume
ciudată şi greu de memorat.

Florin Piersic ne memorează singur
, fără însă a avea pretenţia de a-i servi cu ceva

Institutului Naţional de Statistică. Memori vieţii lui Florin
Piersic sunt deja utilizate în readucerea la viaţă a vremurilor
de altădată, chiar şi sub forma constatării „ce tineri am fost o
dată (mai ales eu) şi ce bătrâni am ajuns astăzi (mai ales tu)”.
Acest nu poate fi făcut decât prin
Florin Piersic (un cuvânt pe care el îl va înţelege mai mult
sub formă de , decât sub înţelesul de „computer
performant dedicat oferirii unor servicii în reţea (aplicaţii
centralizate, intranet, baze de date etc.)”

între
lumea de aici şi lumea de dincolo, chiar şi numai prin
invocarea majorităţii colegilor săi de un secol de scenă
românească şi de pl

pentru a-şi sedimenta veşnicia. Prin Florin Piersic
avem acces direct la acest tezaur spiritual românesc, una
dintre cele mai consistente bogăţii ale lumii. Vârsta aceasta
de 75 de ani ne înmoaie genunchii şi ne face să-i aşezăm pe

u

, atâta timp cât
,

-planul piersicului românesc. Nu este vorba
nici m

Florin Piersic este co
, în care

ajungem, la urma urmei,

, în care sâmburele

ile

.
Florin Piersic a devenit

atou de filmare, care au ales

ce
se poate

ciocoflenderii

dreptul nostru de a fi maiestu ,

recurs la memorie serverul

servus

oşi

viaţa noastră cea de
toate zilele

legătura primejdioasă

locul plin de
verdeaţă

pământ, cum se mai aşază ouăle, cu îngrijorare şi precauţie,
de parcă ne-am afla în faţa Patriarhului Cuvântului, de parcă
Florin Piersic ar fi o lacrimă vie de cristal, în sinele căreia
există întreaga noastră trecere şi petrecere de la naştere spre
moarte, vizibilă, transparentă strălucitoare.

Prin Florin Piersic se restabilesc legături, cu Moscova, cu
Washington, cu Tel Aviv, cu  Paris, Berlin, Londra, Budapesta,
Chişinău spaţii
în care umblă pe jos limba română sau pe Lună, Marte, Soare,
galaxiile Calea Lactee, Andromeda, Gutenberg, spaţii prin care
versul românesc naşte lumi noi, demne de a fi vizitate şi
povestite de geniul piersicului românesc, aceleaşi două treimi
de veac, numite pentru cunoscători, dar şi pentru afoni

Nu-i place să i se spună „Maestre”, chiar dacă este, din cap
şi până în picioare, pe drumul înălţimii sale de „om
neterminat”, „maestru de maestru”. Cu siguranţă că l-a citit pe
Tudor Ar şi a înţeles că mult mai bun la casa omului este
un maistru decât un maestru.

Nu-i place să fie „domnit”,

. Vrea să i se păstreze simplitatea ui, accesul
imediat la îmbrăţişare. Nu are nevoie de ziduri, nu are nevoie
de protecţie, nu are nevoie de nici un fel de bodyguard pentru a
ieşi în lume. Este ca şi cum ai sta la plajă îmbrăcat cu şapte
cojoac onvenienţele, protocolul, rigiditatea focă pe
Florin Piersic. Preferă să vorbească în loc să asculte, chiar şi
numai printr-o justă el vorbeşte şi restul
ascultă, dar nu pentru că nu ar auzi şi el ceea ce vorbeşte sau
ceea ce ascultă alţii de lângă el, ci pur şi simplu pentru că

. Nu ai cum să-i opreşti curgerea, fără
ca să te uzi, nu ai cum să-l opreşti din vorbire pe Piersic fără ca

de atâta râs şi bună dispoziţie!
nu face parte din minunile lumii, chiar dacă

ar putea fi şi el printre ele, fără să-şi dea seama că el
încă există, că încă îi fug ochii după tot ce este mişcător la
femei. De la zâmbet la coapse, de la gurgui la tremuratul din
gene.

unui bărbat de rând îi poţi ura simplu şi din
inimă: sănătate, multă sănătate, sănătate peste poate, că-i mai
bună decât toate. Să nu te lase ochii, să nu te prindă
tremuriciul, mersul să-ţi fie pentru două picioare şi nu pentru
trei, cu bastonul din creangă de tei. Să nu-ţi cadă proteza, să
nu-ţi uiţi adresa, să ţii minte cine eşti şi dacă baba ta e chiar a
ta şi nu-i cumva vecina!

Florin Piersic împlineşte
E bărbat în puterea cuvântului şi în

limpezimea gândului. Ştie la ce foloseşte cuvântul şi pentru ce
se adună lumea în jurul lui, ca la urs. Ştie ce să spună, ştie când
să plângă, ştie să iubească, ştie ce-i aia luptă, aşa cum mai ştiu
bărbaţii, în floarea vârstei, la 40 de ani!

La mulţi ani, Flori

, Bruxelles, Europa, America, Asia, Antartica -

, Florin
Piersic.

ghezi

„domnul Piersic în sus, domnul
Piersic în jos, domnul Piersic la stânga, domnul Piersic la
dreapta” -ul

e. C îl su

:

…
Florin Piersic

cineva

La 75 de ani,

La 75 de ani, de fapt 40 de ani de
când a împlinit 35!

ne!

per tu

diviziune a muncii

, precum mai este
izvorul de munte

piersicul românesc este în aşa fel altoit
zămislit

să te uzi

braţe încrucişate 1
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jurnal cu scriitori

general al bisericei noastre, au întemeiat acea admirabilă unitate
care-a făcut ca limba noastră să fie aceeaşi, una şi nedespărţită în
palat, în colibă şi-n toată românimea, şi-ar face cruce creştinul
auzind o păsărească pe care poporul, vorbitorul de căpetenie şi
păstrătorul limbei, n-o mai înţelege.

n zilele noastre nici membru al
Academiei n-ar putea să fie [...]

Biserica? Creaţiunea aceasta eminamente naţională a unui
Iuga Vodă, carele la 1399 încă o face neatârnată de orice ierarhie
bisericească sau lumească, Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui
Varlaam, maica spirituală a neamului românesc, care a născut
unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte
puternic dincolo de graniţele noastre şi e azilul de mântuire
naţională în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna
tagmei patriotice? Un in

„Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare...

Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el
b a numelui tău umbră.”

Iar ţie îţi zic:

Există un secret — Dumnezeul lumii

„Cine-au îndrăgit străinii

Şi neamul nemernicia!”

Singura raţiune de a fi a acestui stat  pentru noi, este
naţionalitatea lui românească. . Dacă e
vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc atunci o spunem
drept că ne e cumplit indiferentă soarta pământului lui (...). Nici
trăim, nici voim să trăim într-un stat poliglot, unde, aşa numita
„patrie   e deasupra naţionalităţii. Amândouă nu sunt decât două
cuvinte pentru aceeaşi noţiune, şi iubirea de patrie e una cu iubirea
naţionalităţii.

„Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!
Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,
În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie
Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte

Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!”

ntre Scila şi Charibde, între stâncă şi stâncă, vasul statului
român e condus de nişte cârmaci cari nu gândesc la cârmă, ci la
aşezarea în siguranţă a ceea ce-ar putea pune ei de-o parte în caz
de naufragiu.

Aşa grăit-a Eminescu acum o sută de ani şi ma
o lăsăm la

îndemâna cititorului.

Dar Varlaam era un prost. Î
”

„

strument politic.”

Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,

Su

„Munca, iubit popor românesc.

Munca, iubit popor românesc,

mecanica universului”

Mânca-i-ar inima cânii,
Mânca-i-ar casa pustia

„ ,

de

”

.

[…]

„Î

”

i bine. Întrebarea

(„Timpul”, V, nr. 17, 22 ianuarie 1880, p. 1)

(„Timpul”, VII, nr. 63, 20 mart. 1882, p. 1.)

(„Scrisoarea I”)

Mss. 2263

(„Doina”, 1883)

Aut sit ut est, aut non sit

(„Timpul”, V, nr. 170, 31 iul. 1880, p. 2.)

(„Scrisoarea a III-a”)

(„Timpul”, V, nr. 176, 8 aug. 1880, p. 1.)

ce
s-a schimbat între timp pe mioriticile noastre meleaguri

instituţiile părinţilor, pot fi patrioţi.”

Apostoli ai unui liberalism înşelător, aţi falsificat simţul
naţiunei promisiuni irealizabile, considerând negreşit că a
promite e nobil, a-şi ţine cuvântul e burghez. Patrioţi făţarnici, v-
aţi prefăcut că vărsaţi lacrime pe nenorocirile poporului şi, îndată
ce aţi ajuns la guvern, cea âi grijă a voastră a fost de a arunca
sorţii pe cămaşa lui şi de a vă împărţi funcţiunile şi grasele
sinecure, căci niciodată nu v-aţi gând decât la satisfacerea
poftelor nesăţioase. Aţi întreit dările săteanului, l-aţi executat cu
dorobanţul şi i-aţi vândut cenuşa din vatră; l-aţi bătut şi torturat
prin subprefecţii şi agenţii voştri şi astăzi pozaţi în apărătorul

Pentru aripa roşie a partidului liberal:] Patria un
poporul o amestecătură, biserica un teatru pentru politicieni, ţara
teren de exploatare pentru străini, viaţa noastră publică o ocazie
pentru ilustrarea şi ridicarea în sus a imigraţiunii din câteşipatru
unghiurile lumii.

Mulţumesc pentru onorarul trimis întâi pentru lucrări
literare pe care l-am primit vrodată-n viaţă. n România domneşte
demagogia şi în politică şi în literatură; precum omul onest rămâne
aci necunoscut în viaţa publică, astfel talentul adevărat e înecat de
buruiana rea a mediocrităţilor, a acelei şcoale care crede a putea
înlocui talentul prin impertinenţă şi prin admiraţie reciprocă.

ă-mă, stimate amice, acest ton polemic, dar te asigur că a
fost pentru mine o rară mângâiere de-a mă vedea remunerat dintr-
un colţ atât de depărtat al românimii, din Oradea Mare, — când în
ţara mea proprie nu voi ajunge nicicând să însemnez ceva, escepţie
făcând de cercul restrâns al câtorva amici. Ş-apoi să nu fiu
pesimist?

Ceea ce-mi roade inima în privirea viitorului acestei ţări nu
sunt ideile subversive şi de răsturnare cari profanează gurile
voastre; ci lipsa voastră de caracter [...] Până când comedia
aceasta? Până când panglicăria de principii, până când schimbările
la faţă de pe-o zi pe alta?

„Au de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul,
De ai crede că viaţa-i e curată ca cr

Ne-am subţiat ne-am civilizat. oc de-a merge la biserică,
mergem la Caff -chantant, unde ne-ntâlnim cu omenirea din toate
unghiurile pământului, scursă la noi ca prin minune. Ba pentru că
limba noastră cam veche, cu s i frumoasă dar grea, cu
multele ei locuţiuni, îi cam jena pe prietenii noştri, am dat-o la o
parte şi am primit o ciripitură de limbă păsărească cu sintaxa
cosmopolită pe care cineva, dacă ştie niţică franţuzească, o învaţă
într-o săptămână de zile. Bietul Varlaam, mitropolitul Moldovei şi
al  Sucevei, care, în înţelegere cu Domnii de atunci şi c-un sinod

(„Timpul”, VI, nr. 211. 29 sept. 1881, p. 1.)

(„Timpul”, VIII. nr. 34, 14 feb. 1882. p. 1.)

(„Timpul”, VII. nr. 63, 20 mart. 1882. p. 1.)

( anului 1883.)

Mss. 2276

(„Scrisoarea a III-a”)

„
prin

dint

it

lui.”

„[ hotel,

”

„ – cel
Î

Iart

„

”

istalul?”

„ În l
é

intaxa e

Scrisoare către Iosif Vulcan, Bucureşti, vara
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accente

Daniel CORBU

A dat lorin iersic în floarea
vârstei

F P

Aşa grăit-a Eminescu...

GOLGOTHA
(vocea)

Răsfrânge cerul somn şi vid să-încapă
înalta Cruce cearcănul cel mare

upune plebea hidră şi mioapă.

Se  surpă înstelarea peste mare
subt coasta sacră suliţa satrapă
însângeră neprihănita groapă
dar lutul umed spic bogat răsare:

înlăcrimată limbă perliferă.
Tac cuie tunetul tangent la sferă
trimisul înger umbrele să ceară.

Dumic cu spinii petele de ceară
şi-n tigva/căpeţel de lumânare/
înot eclipsa de la Înălţare.

cât pendularea pietrei unghiulare
s

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

De atâţia ani Mihai Eminescu a rămas cel mai mare model
cultural românesc, un mit naţional care a crescut în timp. Fiind,
cum ar spune Iorga, , aproape
că nu se poate pronunţa fără a te
gândi la Eminescu. El nu este doar cel mai mare poet al românilor
şi modelul în absolut al oricărui poet adevărat de limbă română,
dar şi creatorul unei doctrine naţionaliste, al principiilor conştiinţei
de si

Cum pentru prima oară
se sărbătoreşte în România „Ziua Culturii

Naţionale”, care coincide cu ziua naşterii poetului, precum şi
pentru că ţara noastră trece printr-o perioadă de criză politică
economică şi morală ce exasperează pe orice român de bună
calitate, găsim de bună cuviinţă să reamintim câteva dintre
gândurile poetului, care ne apar, după mai bine de o sută de ani,
de o strivitoare actualitate:

„Niciodată nu am împărtăşit ideea că cutare om sau cutare
guvern este cauza relelor de care suferă o societate [...] Ceea ce face
binele şi răul, într-o societate este societatea însăşi, sunt tendenţele
care o conduc, ideile cari o domină. Contra lor luptăm noi; căutăm
să combatem tendenţele cosmopolite şi umanitare ca să le înlocuim
cu simţul naţional, căutăm să combatem libertatea pe hârtie şi
etichete şi să le înlocuim cu libertatea reală. Căutăm în fine să
combatem apucăturile demagogice cari pun fraza goală în locul
ideii şi calomnia în locul discuţiunii de principii.”

„Suntem noi oare de vină dacă , spus neted, e
deja o injurie ? [...] Nulităţile trebuiesc descurajate de la viaţa
publică, ele trebuie să ştie că nu se pot amesteca nepedepsite în
lucruri ce nici sunt în stare să le priceapă.”

„Dar sunteţi voi români? Dar cunoaşteţi voi poporul? Sunteţi
în stare a pricepe geniul şi înclinările lui? Ştiţi voi româneşte
măcar? Păsăreasca d-lui CA. Rosetti e limbă? Obiceiurile de cocote
şi de picpocheţi sunt datine strămoşeşti? Cărţile ce le scrieţi, legile
ce le croiţi, gândirea şi inima voastră, complexiunea voastră fizică
şi morală, răsărit-au din sâmburii de stejar ce împodobesc
mormântul lui Ştefan cel Sfânt? De la Sena, din Bizanţiu, din
lupanare şi din spelunci v-aţi cules apucăturile politice şi morale;
nu din istoria şi din natura poporului nostru [...]

Ne e ruşine că aţi uzurpat numele de român, ruşine că
strămoşii sunt condamnaţi a purta acelaşi nume cu care vă drapaţi
corupţia şi mizeria de caracter.”

„Iubirea de ţară e pururea şi pretutindenea iubirea trecutului:
vine de la cuvântul pater şi numai oameni cari ţin la

expresia integrală a sufletului românesc
limba română

adevărul curat

sau

ne a poporului român.
, la propunerea unui grup de

intelectuali români,

,

popor român

(„Timpul V”, nr. 42, 22 febr. 1880, p. 1.)

(„Timpul”, V, nr. 95, 29 apr. 1880, p. 1.)

(„Timpul”, VI, nr. 142, 3 iul. 1881. p. 1.)

patria
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Pe Alexandru Mihalcea l-am cunoscut, student fiind, cu
mai bine de patruzeci de an
admirabilul nostru asistent de istoria

ician,

, i-am citit, în
ziar, c .  A ,
ele au devenit

tat”.

uturilor vremii noi”, Salcia a luat,
în mod atâtde dramatic, numele unei colonii penitenciare

e apele Dun
”. O colonie

u, rul de la
Auschwitz, de la „Salcia” nu era
departe”.

Alexandru Mihalcea a avut puterea

a. Face asta
cu o precizie a reconstituirii cu totul aparte, dar, mai ales, cu
rar talent scriitoricesc.

carte pagini de
evocare de-a dreptul , ,

fostul „educator” de la Salcia
lul în care care „ ”

gardienilor a fi un recalcitrant: „
un

, iar a doua zi

”.
Tot în galerie din

cartea lui Alexandru Mihalcea amintesc portretele
„brigadieri”

„ Au dat
cu parul apoi „2 din ei iau (sic!) trim

ii lui Alexandru
Mihalcea. Autorul merge

în arhive, -
„Cum au fost posibile

Pentru a
lexului de factori

gerat 1950-1960, acele evenimente care au
avut rolul determina

torul acestei abjecte
propuneri” î

. Teribil avertisment, mai ales
de „licurici”

pr !
Sunt, în cartea lui Alexandru Mihalcea, multe alte

,
scopul profund anti-uman al „ lor de reeducare”

or celor
care le-au slujit,

o
tor luminos, s

i în urmă. Ne-a făcut cunoştinţa
filosofiei antice şi

medievale, astăzi distins academ care a ţinut să îmi
spună de la bun început: „ Mihalcea este un om care a
suferit multe lucruri dureroase şi nemeritate”. L-am revăzut
pe Alexandru Mihalcea ori de câte ori îndatoririle
gazetăreşti mă aduceau prin Constanţa, domnia sa lucrând
în redacţia revistei „Tomis”, iar, după 1990

âteva răscolitoare pagini de memorialistică stăzi
carte: „Salcia, un lagăr al morţii”(*) Carte pe

care publicistul Stelian Ţurlea o numeşte „o rememorare
aproape greu de supor

Poate că, la prima vedere, Salcia este doar numele unei
localităţi din Insula Mare a Brăilei, într-un teritoriu străin ba
chiar ostil  vieţii omului. Dar, pentru cei ce au trăit şi
îndurat acei ani ai „încep

„la o bătaie de puşcă de Dăieni, dincolo d ării
Vechi despre care Weiss Ştefan, fostul deţinut
într-unul dintre cele mai crunte „Lagăre ale morţii” avea să
declare fără reţinere: „E care am fost în lagă

apreciez că tratamentul

de a readuce la
lumină amintiri şi dovezi, cele mai multe dintre ele
necunoscute până azi, despre lagărul de la Salci

Aşa încât, dimpreună cu
reconstituirea documentară, găsim în

memorabile. Iată de pildă cum îşi
aminteşte , plutonierul Bojoacă
Aurel, fe l-a tratat pe un deţinut li se părea

că Pe urmă (după ce
deţinutul fusese bătut de alt miliţian n.n.) l-am luat şi eu
şi l-am dus în birou unde am început cercetările cum a
evadat şi motivul, însă el nu a vrut să spună adevărul,
căutând să nege adevărul, după care am început să-i dau şi
eu câteva palme şi nici după asta n-a recunoscut. L-am legat
cu mâinile la spate şi a fost predat sentinelei

(s.n.) cu mâinile la spate a
spus să-i dăm drumul că declară tot şi adevărul

sumbră a portretelor  de torţionari
aşa-

zişilor , în realitate călăii coloniei, recrutaţi
dintre criminali. Iată-l pe Tudor Prunescu „agricultor
necăsătorit(…) condamnat la 8 (opt) ani pentru tentativa de
crimă” care îşi povesteşte cu sânge rece isprăvile:

is la Centru nu ştiu dacă
mai trăiesc deoarece erau bătuţi foarte rău. Ştiu că în urma
bătăilor rămâneau vânătăi rămâneau vineţi , plini de sânge
ect(sic)”.

Dar amintirile supravieţuitorului din iadul de la Salcia
reprezintă numai una dintre temele cărţ

mai departe şi, pe baza unui
amplu material documentar până acum necercetat, bună
parte aflat încearcă şi reuşeşte să dea răspuns la
întrebarea-cheie: aceste atrocităţi?”

răspunde acestei întrebări, Alexandru Mihalcea ia
în calcul, alături de reconstituirea comp (şi
de interese!) care s-au înfruntat în viaţa politică a României
în deceniul însân

nt în declaşarea coşmarului. Ajungând,
până la urmă, la rădăcina răului, adică la faimoasa
„jumătate de coală de hârtie” pe care Churchill îi scrisese lui
Stalin: „România (:)Rusia 90%, ceilalţi 10%.” Mai departe, se
citează şi cele consemnate de către „au

n ale sale „Memorii de război”:„Totul s-a
tranşat  în mai puţin decât ar fi fost necesar să te aşezi pe un
scaun” pentru cei care, încă,
mai visează la protecţia unor alt fel

ovidenţiali

mărturii răscolitoare care atestă, fără putiinţă de tăgadă
lagăre ,

pentru a căror instituire şi funcţionare vina tutur
este şi va rămâne imprescriptibilă, De aici,

forţa morală a acestei concluzii care ne urmăreşte cu mult
după ce am închis şi ultima filă:„Răul pe care l-au făcut
pop rului româna, în numele căruia au pretins cu cinism că
diriguiesc ţara spre un vii uferinţele pricinuite
nenumăratelor victime ale comunismului nu pot fi
exprimate în cuvinte”.

după ce a fost legat mai serios

(*) A. C. Pahomi, , Editura SITECH ,
Craiova, 2010

Umbra de dincolo

(**) Alexandru Mihalcea „Salcia, un lagăr al morţii” Ex Ponto,
Co  sntanţa, 2009.n

recenzii de Şerban CIONOFF
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Salcia - un lagăr al morţii(**)

Dezvelirea unui monument simbol, la 12 noiembrie 2010, la
Iaşi, în complexul monumentelor din ţară închinate victimelor
comunismului a adus o rază de lumină şi bucurie celor care ştiu
semnificaţia lui.

Realizarea artistică a monumentului aparţine artistului plastic
Vasile Leondar, renumit pentru creaţiile sale atât în ţară cât şi în
străinătate.

Dincolo de faptul că locul amplasării monumentului nu e,
poate, cel mai potrivit, un alt fapt e cert: Iaşul se poate mândri cu
această realizare artistică de prim rang şi cu oferirea unei lecţii de
înalt patriotism şi de condamnare a răului social de orice culoare
politică, într-o vreme când ororile comunismului sunt treze în
memoria şi în sufletele multor locuitori ai ţării. Acest monument
este un strigăt disperat al victimelor închisorilor, lagărelor de
muncă forţată şi al tuturor celor schingiuiţi de forţe oarbe,
criminale, un strigăt încremenit în marmoră şi bronz, pentru
veşnicie. Şi mai este, în acelaşi timp, o lacrimă a recunoştinţei
noastre transformată în astru strălucitor peste timp şi spaţiu.

Adevăratul meşter faur al plămădirii acestei sfinte realizări de
la un capăt la altul este domnul inginer DUMITRU BAZON,
preşedinte al AFDP din Iaşi, fost şi el deţinut politic în perioada
terorii roşii, pentru că a îndrăznit să ceară, la o serbare din sat,
orchestrei să cânte De altfel, mi-a spus chiar
el încă pe când proiectul monumentului era în faşă: „Vreau să se
scrie pe frontispiciul monumentului, ca o chemare adresată
veşniciei, aceste cuvint ” Şi aşa a
făcut. E încă un motiv pentru care îi sărut mâna ca unui apostol, aşa
cum am declarat la dezvelirea monumentului.

Dar lupta pentru împlinirea acestui vis scump pentru
inginerul D. Bazon şi pentru cei împreună cu el n-a fost deloc
uşoară. A reuşit prin tenacitate, printr-o stăruinţă ieşită din comun,
cu o dăruire cu adevărat de martir, să-şi alieze, într-o comuniune
totală, mulţi oameni de suflet „de la vlădică până la opincă”. Toţi
slujitorii Primăriei municipiului, capete binecuvântate de
Dumnezeu, de la Sfânta Mitropolie, distinşi preoţi, membri ai
Consiliului Judeţean, artişti, scriitori, politicieni de toate culorile,
consilieri, academicieni cu suflete uriaşe, care şi-au dat mâna într-o
sfântă uniune românească împotriva răului de orice fel.

A fost frumos şi emoţionant!
Parcă aşteptam clipa dezvelirii acestui crez al binelui, al

dreptăţii şi al adevărului, de o veşnicie. În dreapta monumentului
puteau fi văzute cele mai înalte Feţe bisericeşti ortodoxe şi catolice
din Iaşi; în stânga, notabilităţile municipiului în frunte cu Primarul
Gh. Nichita; lângă monument aşteptau delegaţii ale asociaţiilor de
foşti deţinuţi politici din ţară, foşti deţinuţi politici din Iaşi şi din
judeţ şi o mulţime de admiratori ai acestui crucifix oferit neuitării
de ieşeni cerului pentru a-i apăra de noi crime, detenţii politice, de
cătuşe...

Au urmat discursuri pline de revoltă, amintind suferinţele
deţinuţilor politici, dar şi cuvinte emoţionante, convingătoare,
adevărate rugăciuni ale distinşilor preoţi şi ale oficialităţilor. S-au
dezvelit, o dată cu monumentul închinat victimelor comunismului
şi nenumărate adevăruri tragice despre o lume parcă apocaliptică.

Atunci l-am văzut cu adevărat fericit pe inginerul D. Bazon.
Realizase un vis drag... realizase, poate, visul întregii sale vieţi!

Şi astfel de vise rămân întru veşnicie.
A urmat o impresionantă depunere de coroane.

e sfinte:

Deşteaptă-te, române!

Deşteaptă-te, române!

Dialog cu Marele Demiurg

adâncurile foamei, Doamne?
Dar adâncurile dorului de copii,

în

ale frigului mai umed decât sângele,

ale plânsul

toate acestea, Doamne?

Iar Marele Demiurg,

ici,

mai bine decât mine!

Cine va putea măsura vreodată

de familie, de casă, de libertate,
cine le va putea măsura, Doamne?

Cine va putea măsura vreodată
tristeţea încătuşatului pe nedrept,
într-o lume ostilă
şi hărăzită dezlănţuirilor de patimi primare?

Şi cine va putea măsura vreodată, Doamne,
adevărata valoare a timpului
atunci când, înlănţuit fiind,
clipele devin ani, iar nopţile nu se mai sfârşesc
niciodată?

Cine va putea măsura vreodată, Doamne,
numărul exact al paşilor
bătuţi de un deţinut singuratic,
într-o celulă întunecată şi rece,

care zilele, nopţile şi chiar anii
de dor, teroare şi zbucium
devin eternitate a suferinţei?

Cine va putea măsura vreodată, Doamne,
chinurile foamei nesfârşite,

ale umilinţei ucigaşe, ale dorului cu ecouri
ui, ale tăcerilor înecate în lacrimi,

ale torturilor de iad, ale suportării
hohotelor de hiene ale torţionarilor,
ale chemării zadarnice a celor dragi
în ultima clipă de viaţă?

Cine le va măsura vreodată

cunoscând şi înţelegând
tristeţea fără de început şi fără de sfârşit
a acestor întrebări,
îşi acoperi, ca un vinovat,
ochii cu zăbranicul morţilor fără lumânări,
fără de cruci şi fără de morminte ştiute
şi răspunse îndurerat:

- Voi, foştii deţinuţi polit
le cunoaşteţi pe toate acestea

( )Din volumul de Dumitru VACARIU, Ed. Junimea, 2007Psalmii fiului rătăcitor

Tot o carte a iniţierii ca şi „
este şi „

purtând aceeaşi semnătură misterioasă C. Pahomi. De
data asta, însă, iniţierea pătă n alt înţeles. Şi, mai ales,
un alt sfârşit. roul cărţii este un personaj

xplorări în universuri oculte  obsedat să cunoască totul
despre dualitatea umană, ba chiar pregătind o lucrare
dspre asta

El pendulează între
demersuri speculative şi experienţe de viaţă, experienţa
erotică fiind, desigur, cea mai căutată.
frecventează cunoaşte sau se face
cunoscut de către o sumedenie de personaje. Deşi aparent
n legături directe între ele se dovedesc,
până la urmă, e datorită unor personaje cheie. În

îi găsim pe
venerabila doamnă Stratop

şi Păstorel, dar şi pe

ouă personaje vor avea, însă, un rost şi un rol
cu totul aparte

Areştian şi
ţii despre misterele eternului

feminin („ eelor
iniţiatice deloc întâmplător un nume, este
un însingurat care nu se simte el însuşi decât că

rsează
sau le provoacă este o iniţiere, o sursă de iluminare

după fiecare asemenea escapadă, să simtă nevoia de a se
şi

e aici i se va şi trage! Brusc, primeşte vestea că
advoca t Areştian a murit, de fapt

măsură roul – fiindcă, până la urmă, eroul
unor halucinante întâmplări va fi porneşte o investigaţie
pe cont propriu. Ceea ce tot o iniţiere ajunge
la cutremurătoare revelaţi

un
iniţiat de o factură Însuşi mobilul morţii (sau al
asasinării) ţine de nişte taine grele, apăsătoare.

de iniţiere, în care ajunsese la
teribile r societăţii oculte, cu mari ramificaţii
în timp şi spaţiu. Pe acest tăr m, căutările şi, mai ales,
revelaţiile manuscrisului ar să deconspire
adevăruri
Aşadar, advocatul intrase pe un teren interzis, rezervat
doar iniţiaţilor. Încălcase un tabu şi trebuia să plătească.

cât şi manuscrisul să dispară.
cenă să îşi intre în

întâmplător, dar, fidel felului său de a căuta dincolo de
aparenţe, va ajunge să afle că femeia stă

conduce o asociaţie iniţiatică predominant
feminină at în care se dădea totală
libertate plăcerii simţurilor. Mai mult, o dată

Aşterian obţinuse achitarea Venerei

acuzată de
omor. Şi nu un omor aoarecare, ci

Lovitură de teatru! Tocmai pe când căutările insistente
ale eroului intraseră linie dreaptă, el se trezeşte acuzat
de uciderea advocatului. Este arestat

” şi condamnat  la douăzeci şi cinci
” este

procurorul Barbu, soţul Matildei, o altă experienţă erotic-
metafizică a „

şi, la mulţi ani după ce se încheiase, a
decis să pedepseacă intrarea „ într-un
spaţiu care îi era rezervat doar lui. Sentinţa procuroroului
Barbu este implacabilă:

vechea idilă aşa încât
sentinţa de nunţarea instanţei, este dată de
către acelaşi Barbu: „

Barbu era unul
din cei apăraţi de „ ul
trebuia să plătească pentru vina de a fi încercat să afle taina
morţii

Scena finală a cărţii se petrece în celulă, acolo unde
„ ” se decide să renu ţe la a mai căuta
logica faptelor sau la găsirea unor semnificaţii raţionale ale
celor petrecute:

Să anunţe, aceste ătate, un nou curs al
meditaţiilor solitare ale celui care trebuie să ispăşească o
vină, ea însăşi, încifrată în coduri ezoterice? Asta numai A.
C. Pahomi ne-o poate spune... Până atunci, rămânem sub
vraja unei cărţi scrie cu un talent aparte de la care aşteptăm
şi ale „

– ”, despre care
am scris tot în „ ” – ”(*),

– A.
ca u

E ciudat, pasionat
de e ,

: „

”.

Pentru asta,
felurite medii, în care

-au , aceste personaje
legat tr-o

asemenea galerie, profesorul Titus Ranetescu,
pe olis sau pe excentricii Sultana

enigmatica Anisia: „

” D
, în aventurile ideatice ale eroului nostru:

advocatul Garabet Venera Vlasopol.
Scufundat în medita

”) eroul odis
care, , n-are nici

utând
aventura. Iar fiecare dintre aventurile pe care le trave

, . Pentru
ca,
„ ” de a se „

”.
D

tul Garabe , a fost asasinat.
Tulburat peste , e

! –
va fi... Treptat,

i. Advocatul Garabet se va
dovedi a nu fi doar un personaj distins, spiritualizat, cât

aparte.
Advocatul

lucra la o carte, în felul ei tot
secrete ale uno

î
fi putut

care trebuiau bine ascunse de ochii profanului.

De
aceea, atât autorul, , trebuiau
Este timpul ca în s ciudata Venera
Vlasopol. Pe aceasta, eroul nostru o cunoscuse cu totul

sub pecetea tainei.
Venera contra ,

, un fel de club rafin
chiar

advocatul („

” – cum o va caracteriza mai târziu un procuror,
având un malefic rol în încheierea cazului)

despre un omor ritual.

în
, judecat pentru „

de ani de
închisoare. Cel care i-a regizat „

”. Acesta aflase despre
povestea celor doi

”,

„

”
În realitate, era doar pretextul,

înainte de pro

”. De fapt,
”, iar ero

advocatului!

n

„

”.
gânduri în singur

”.

Ademenirea
Umbra de dincolo...Cronica

beneficia

Dualitatea umană, iată ce mă preocupă pe mine,
mâncându-mi nopţile ca o amantă frumoasă şi flămândă,
posesivă , ego tă şi obsedantă

Anisia nu-mi
stârnea instinctul primar al vânătorului, ci chemarea eternului
feminin, promisiunea unei cochilii sidefii, unde începe şi se
dezvoltă liniştea, pe fondul unui îndepărtat, dar permanent, vuiet
al mării...

năpusti său

o femeie
stranie, seducătoare, despre care se zvonea că ar conduce un soi
de societate secretă, cu activităţi obscure, ca să nu zic
tendenţioase

crimă
cu premeditare

căutătorului umbrei

vinovatului fără vină

O crimă. Două,
trei, patru, un şir întreg. Dar ce ucid ei? Dar cine
sunt ei? Tu şi Matilda! Şi cine-i sufletul ucis? Barbu! E clar?

Idiotule, ai vrut să joci un rol mult prea
mare, băgându-ţi nasul unde nu trebuia... Fii pe pace, am avut
grijă să jugulez orice indiscreţie posibilă din parte-ţi şi

” de un regim de detenţie celular, izolat, într-un
penitenciar de maximă siguranţă

teribila pedeapsă a fraţilor

căutătorul umbrei

Am să răsucesc mereu, tema lucrării mele
despre dualitatea umană, luată în derâdere de bătrânul meu
profesor R (...) La urma urmei , de ce să n-o iau  razna în
aşteptare, dând dualităţii o dimensiune cosmologică

dez-vrăjir

is

femeia este umbra omului

în bârlogul ascunde de nebunia
lumii

mascarada de proces

În concluzie ce fac ei?
Un suflet!

vei
„

anetescu.

i

Căutătorul umbrei(*)

Un monument pentru eternitate
Dumitru VACARIU



11CRONICA

Iaşi, 1  decembrie 2010

Iaşi,

Iaşi, 12 decem

Iaşi, 19 decembrie 2010

între ora Medusei
Terra alba

în neguri
şi
mistuită

5  decembrie 2010

brie 2010

Închid ochii
în a aceasta
ca pe-un hotar

Fiecare zi ca o ha

- lupii albi ce rod coaja copacilor -
Dar

Nici alt anotimp

în luciul pervazului de la
se  zgîiau
e
- c
l
p linda asfaltului
b

l
d

p
n î ( )
p
d

ca o ploaie
c
zornice,
i îi s carnea
a
l

,
c
c
n
b
v
s
prin curtea spitalului
p
i cu toate aceste poveri

s
huruind
s
o mereu
i toate curcubeiele, ,

s
a
- l s-ar pricepe -
s
printre muguri
s
p
u

copiii vecinilor de vis-a-vis au aflat:

s

de aici se bine printre arborii
scheletici

şi mă aşez
după-amiaz

ină putredă
Sîngele se scurge a lehamite dinspre luni înspre marţi
Teama în haită ca lupii albi atacă

nimic nu se întîmplă
Nici altă moarte

Doar scrîşnetul clipei ca o armură uzată

şi nu ştia nimeni
a le alunga printr-un gest grăbit şi destrămat

a atunci cînd i s-a desfăcut frumosul pulover albastru
a un colţ de buzunar şi-a prins a deşira
înă s-au rostogolit pe og
iletele, pixurile roşii fără capace şi procesele verbale

mototolite –
e alunga şi citea despre cei cinci înţelepţi
espre Moise, despre Pitagora, Platon, Hermes

Trismegistos şi Paracelsus
e ele părea că
u le frăm ntă Cuvîntul Domnului
riveau cu ochii întunecaţi şi mărunţi
e dincolo de sticlă şi-şi loveau aripile zgomotos de

pervaz

a o ploaie ciudată cu stropi ce deveneau treptat aşchii

ar asfaltul ţipa ascuţit cînd trăpungeau
proape îngheţată
oveau pînă cînd renunţa pe rînd la gîndul celor cinci

înţelepţi
şi deschidea fereastra să le atingă în taină creştetele
şedeau acolo cuminţi  nimeni nu ştia
um ea le atingea creştetele calde şi moi
a ale unor copii ascultători
u aşteptau nici boabe, nici vreun alt fel de hrană
a chiar îşi dezveleau piepturile cenuşii
rînd parcă să-şi arate guşa doldora
e strecurau la aceeaşi oră printre clădirile- ncruntate

rintre ţipetele bolnavilor
ş pe aripa lor plăpîndă
e aşezau pe cadrul de gheaţă

să deschidă fereastra degrabă
ă nu-i fie teamă
coală curată la îndemînă să-i fie

ş şi ploile ciudate şi răcnetele pe care
nu le aude nimeni
ă i le scuture în muţenia albă
poi ea să le orînduiască
i se părea lor că

ă le strecoare printre umbre, printre secunde

ă zboare ca fluturii prin gări şi aeroporturi
uhoi să se-adune
ndeva tot se va găsi o arcă

moşi crăciuni năstruşnici
aleg la fiecare miez de noapte drumeagul spre cei buni
şi cei răi
căi albe, înzăpezite şi copite de reni le străjuie visele
în curtea spitalului, în taină, îngerii eamănă clipe
tămăduitoare
niciun ţipăt
de zile bune, parcă durerea caută alte cuiburi
în arcuiri paralelele nevăzute
odihna se aşterne ca un pled peste trupul bolnav
toate apartamentele vecinilor au ferestre către spital

ghiceşte însă cel mai

apartamentul 5

Eu sunt Cel ce sunt

jocul de-a v-aţi ascunselea

vorbele mor ca fluturii

ore

atît, un colind,

, în aer

pricep
numai ziua de miercuri cu trup însîngerat

ei nu

eu

pentru cîteva seri
voi locui în mine

ri
i

mai poarte sentimente alese
la ferestre

ore bezmetice
scrî
izbindu-se-n întunericul gros

trupul zgurit al amiezii
tresare

cete de îngeri

zarea
desfac tremurînd

e

apoi ferec

Cîrduri de ciori

au dezrobit

Din temelii
cresc raze noi
ard pentru voi

ipa
.

Spre dalba cale

- crug peste fire -

de nenoroc

cum li-e locul
chiar unde focul

ce-n noaptea asta

numai pietrele fierbinţi, răscolite de săvîrşirea lor
transparentă

unind o jumătate a săptămînii de cealaltă

stau de o parte şi de alta a orei
ascuţindu-şi săbiile
(după nouri, corbii pîndesc spuză de răsărit)

îmi pregătesc bagajele

printre manuscrise şi hotărîri însemnate
deocamdată cobor cu prăjitu
pentru colindători inimoşi
cu trompete şi muzicuţe
oamenii au uitat să

nicio lumină

colţuroase, încinse
crîmpoţesc aerul
adulmecă linia de zăpadă a podului palmei

şnesc

ca-n fereastră

ca un cal nărăvaş
mai scutură sorii
mai răscoleşte pietrele
departe, pe drumul spre Cetăţuie

ceţuiesc

lacătel

cărarea

pe după nori
din răsărit

fulgi arămii.

precum făclii.
Aspră cărare
şerpuie-n zare
ochiului-nadă
tainică pradă.
Sclipeşte cl
scrîşnind aripa

înşelătoare
îşi ţese zborul
- sîngeră norul!-
prin vîlvătăi.
Scrum peste văi
mocnind se-adună.
Rane în lună
iuţeşte calea.
Aspră cătarea
ochiului-nadă
tînjind să vadă
moarte subţire

mătcii de foc

vrînd să-i descînte
îngeri să-i cînte.
A

spulberă zborul
hăt pînă-n norul

curmă năpasta
şi zori înnoadă
- sublimă pradă
ochiului-nadă -
fără tăgadă.

Iaşi,

Iaşi, 22 decembrie 2010

Iaşi, 23 decembrie 2010

Iaşi, 24 decembrie 2010

20 decembrie 2010
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Ştefania HĂNESCU

Motto: mă întorceam în străinul care-mi eram
stingher şi curtenitor

/
ca în casa unui amic/

trebuinţele voastre cele mai neapărate, toate s-au
sacrificat unor patimi vinovate. Drept răsplată pentru
devotamentul său către cauza naţională, Alesul
românilor n-a găsit decât ultragiul şi calomnia …Cum
a răspuns Adunarea la înfăţişarea proiectului de lege
rurală? O ştiţi cu toţii. Ea a dat un vot de blam
guvernului meu şi pentru ce? Pentru că proiectul
înfăţişat era o lege de dreptate, era realizarea
speranţelor legitime a trei milioane de ţărani. ..Am
voit dar să vă fac, pe voi toţi, judecători între
Adunarea electivă şi alesul românilor. Spre acest scop
miniştrii mei au prezentat Adunării o nouă lege
electorală şi care asigură Ţării o reprezentaţiune mai
deplină, o reprezentaţiune cu adevărat naţională.
Adunarea a refuzat a discuta această lege. Nu-mi
rămâne alta decât a apela la naţiune, la cetăţenii de
toată starea şi de toată averea. ..Eu supun primirii
voastre noua lege electorală, respinsă de Adunare şi
un proiect de Statut, care va dezvolta şi îndeplini
dispoziţiunile binefăcătoare ale Convenţiei”. Este
convocat plebiscitul între 10 şi 14 mai iar rezultatul
este: „…din 754.184 contribuabili şi cetăţeni îndrituiţi a
vota fără condiţiunile de cens, au luat parte 683.928 de
cetăţeni. Din aceştia 682.621 au subscris da şi 1307 au
subscris nu”

Multe dintre prevederile şi soluţiile din proiectul
formulat în anul 1863 se regăsesc în Statutul
dezvoltător, în cele două forme ale sale, înainte şi
după acceptarea de către Poartă şi puterile garante în
iunie 1864 după vizita lui Al. I. Cuza în capitala puterii
suzerane, Constantinopol (modificări minore au fost
aduse art. 7,8,11,12 şi 15). Este extrem de important că
Protocolul prin care puterile garante au acceptat noul
act fundamental a recunoscut totala autonomie internă
fără nici un fel de restricţie a României şi a recunoscut
implicit printr-un act internaţional înfăptuirea
unificării politice depline şi definitive a Principatelor.
În plus prin semnarea ulterioară a unor convenţii în
1865 precum cea telegrafică de la Paris, cea de
extrădare cu Austria, aranjamentul poştal cu Turcia,
convenţia telegrafică cu Serbia ş.a. induc treptat
calitatea de subiect de drept internaţional a statului
român modern. Dincolo de caracterul vădit autoritar
al Statutului dezvoltător, de sporirea substanţială a
drepturilor şi privilegiilor executivului şi şefului
statului şi a altor aspecte bine cunoscute în literatura
de specialitate şi mult discutate în condiţiile abordării
prezenteiste a democraţiei, trebuie să subliniem că
natura juridică a Statutului rezidă în consacrarea
statului naţional modern român, în stabilirea
principiilor şi normelor fundamentale ale dezvoltării
organizării statale moderne, constituind temeiul
reformelor cu caracter liberal şi democratic specific
României de atunci. Fără a face o judecată rece de tip
tehnic constituţionalist – ea de altfel a şi fost făcută cu
multă pricepere de alţii – nu putem să nu ne raportăm
şi la cuvintele marelui istoric A.D. Xenopol care
sublinia referindu-se la legea electorală ce însoţea
Statutul: „ Nici într-o ţară din lume nu se făcuse o
săritură aşa de uriaşă de la un regim electoral atât de
restrâns, încât în judeţul Ismail nu se găsea decât un
singur alegător care se alegea pe el însuşi ca deputat,
la unul aşa de larg ca acel reprezentat prin noua lege
electorală. Inteligenţa cea săracă de bunuri materiale
putu să pătrundă în adunare în virtutea acestei legi, şi
mai mult încă ţăranii care până atunci fuseseră numai
aluatul social bun de frământat cum le plăcea
boierilor, ajunseră şi ei pitari care erau să frământe
acum împreună cu boierii aluatul ţării. Viaţa politică a
României se democratizase prin o singură lovitură
mai mult de cum ar fi făcut-o ani îndelungaţi de silinţi
ale maselor cari ajunseseră să ocupe şi ele locul
cuvenit în reprezentanţa ţărei”. În mod evident,
Statutul consacrând un regim autoritar, un
bonapartism constituţional, trebuie discutat,
interpretat şi mai ales raportat la întregul context
reformator al domniei lui Al. I. Cuza. Nu sunt puţini
juriştii care consideră Statutul drept prima constituţie
a statului naţional român. Este limpede că el
marchează independenţa legislativă a tânărului stat
care va fi deplin confirmată doi ani mai târziu.
Întărirea executivului a avut drept obiectiv
fundamental grăbirea reformelor prin scurtarea
travaliului parlamentar şi, în acelaşi timp, slăbirea
capabilităţilor opoziţiei în faţa voinţei Domnului
Unirii.

(urmare din pagina 2)

fragmentarium istoric
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sertarul cu manuscrise
sară în gol, mâinile puternice ale lui Yafet l-au prins
ca într-un cleşte. (Cât au mai rămas în valea unde a
fost cândva opulentul Waldhaus, întrarea în turn a
fost zăvorâtă cu un parava

Exista o hartă a intenţiilor migrării „păsărilor
cerului”? Pater Marcus pretinde că Al Optzeci şi
unulea avea tot timpul asupra sa o copie a „Atlasului
Catalan”, ba mai mult, că poseda chiar originalul
acelui manuscris extraordinar vechi de aproape 200
de ani. (Desigur, şi această lucrare nu era văzută bine
decât parţial: deşi a fost comandat de regele Carol al
V-lea al Franţei, totuşi nu era de uitat că manuscrisul
îi era atribuit unui evreu, Abraham Cresques din
Toledo, unui evreu care atunci, la mijlocul veacului al
XVI-lea, n-ar mai fi avut ce căuta viu în Spania. Plus
de asta, Pater Marcus pretindea că manuscrisul a
ajuns la Bufonul Vraci de asemenea prin intermediul
unui evreu, a lui Ţipor.) În Atlasul Catalan se
precizează, referitor la calea caravanelor, că Drumul
Mătăsii era sigur atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte, iar una dintre splendidele ilustraţii a unui
tren de cămile păzite de soldaţi şi aflate în drum spre
Cathay, se inspiră din încă şi mai vechiul „Manual al
Negustorului” aparţinându-i lui Francesco Balducci
Pegolotti, omul celebrei familii Baldi din Florenţa: tot
ceea ce avea de făcut călătorul (recte comerciantul)
era „să-şi lase o barbă lungă şi să ia cu el doar
următoarele: o femeie, în caz că aceasta îi este plăcută
[negustorului], un translator şi doi servitori ducând
făină şi carne sărată. Alte lucruri, în special carne, le
va găsi [pe drum] din plin”. Mai ales acest citat din
„Manualul Negustorului” l-a făcut pe Pater Marcus
să pretindă că Al Optzeci şi unulea se orienta după
Atlasul Catalan, unde se găsea ilustrată caravana cu
pricina: din trupă nu lipseau femeile – desigur tot
pentru cei cărora acel lucru le era plăcut -, nu lipseau
nici făina şi carnea sărată – primele lucruri pe care le
cumpărau „lăcustele plătitoare” când ajungeau într-
un anumit loc, iar despre translatori nici nu încăpea
vorba, mai ales că printre acei oameni erau numeroşi
cunoscători de alte limbi, iar în rândurile învăţaţilor
erau chiar şi poligloţi. În mod sigur, susţinea
călugărul, Al Optzeci şi unulea după acele
manuscrise vechi se ghida. Însă nici această revelaţie
nu l-a ajutat pe Pater Marcus să poată ghici măcar cu
un minut înainte deciziile bruşte ale Bufonului Vraci!

- Încotro mergeţi voi? l-a întrebat pe Coriolan.
- Unde ne cheamă Dumnezeu, i-a răspuns

nebunul şi l-a binecuvântat asemenea papei. Pe
inelarul drept, Coriolan avea înfăşurat un fir de
păpădie „drept semn al puterii şi demnităţii sale” şi
întindea oricui mâna în speranţa că acela i-o va
săruta. Uneori, acest lucru se şi întâmpla.

Dealtfel, Pater Marcus nici n-a mai stat mult în
preajma trupei. Deşi s-a străduit cu sârg să-şi
îndeplinească misiunea, vorbind cu patos oriunde era
aşteptat Al Optzeci şi unulea, deşi s-a îngrijit ca
oamenii săi să aducă drept „martori” persoane care
pretindeau că au pătimit de pe urma celor întâmplate
în valea de lângă Hamburg, deşi şi-a dat silinţa să
trimită fraţi să se alăture trupei, spre a încerca din
interior să le deschidă ochii rătăciţilor, superiorii săi,
auzind că Vraciul Bufon îşi continua cu succes
marşul, au considerat că trimisul lor nu a fost în stare
să-şi îndeplinească obiectivul care i-a fost încredinţat
şi l–au însărcinat, în locul lui, pe dominicanul
Wilfried Humelsdorf să se ocupe de caz. Din cei şase
ani cât Pater Marcus a luptat cu „păsările cerului”,
dar şi din datarea primelor mărturii provenind de la
Humelsdorf, putem să facem un calcul simplu: Al
Optzeci şi unulea s-a născut în anul 1523; tatăl său l-a
trimis după leacuri la Ministrul Trupului, când
băiatul avea 16 ani; un an mai târziu, adolescentul a
devenit şeful trupei; primele rapoarte ale lui Pater
Marcus sunt datate după alţi doi ani, iar Wilfried
Humelsdorf l-a înlocuit pe predecesorul său după
şase ani. Adunând, rezultă că acest lucru s-a
întâmplat în 1548, când fiul Bătrânului, Bufonul
Vraci, a împlinit 25 ani.

Numirea dominicanului Humelsdorf era
justificată: în politica mare, evenimentele s-au
precipitat atât de mult încât fiecare amănunt al vieţii
trebuia luat în seamă: în 1548 a avut loc interimatul
de la Augsburg, unde împăratul Carol al V-lea a
încercat să stabilească o conduită religioasă faţă de
luterani până la planificatul Conciliu de la Trento.
După 1492, şi în restul Europei, o lume dispărea,
lăsându-i loc alteia şi orice voinţă responsabilă se
pregătea pentru ceea ce bănuia că o să vină.

Humelsdorf a fost un bărbat inteligent, la care
raţiunea convieţuia alături de credinţă. El şi-a ghidat

n de scânduri.)

Mărturiile lui Pater Marcus se aseamănă, într-o
mare măsură, cu alte numeroase documente despre
trupa noastră. Unele o spun explicit, altele în context:
pe măsură ce imensul alai urmându-l pe Bufonului
Vraci se deplasa spre sud, organizarea sa devenea tot
mai riguroasă. În ciuda faptului că nimeni nu a
stabilit o anumită ierarhie în interiorul acelei
comunităţi nomade, structura ei s-a format de la sine:
Al Optzeci şi unulea a devenit şeful necontestat, în
funcţie de comportamentul său, orientându-se toţi
ceilalţi. Când îşi aduna el lucrurile pentru a ridica
tabăra, toată trupa se grăbea să se pregătească de
plecare, când arbitra în modu-i atât de personal o
dispută, nimeni nu crâcnea împotriva soluţiei găsite
de el, oricât de ciudată ar fi fost acea soluţie, când
decidea o schimbare în programul reprezentaţiilor,
schimbarea se executa pe loc. Documentele
menţionează în unanimitate că deciziile Bufonului
Vraci nu erau transmise sub formă de poruncă pentru
a fi urmate, deciziile Bufonului Vraci nici măcar nu
erau transmise. Bufonul Vraci făcea un lucru şi trupa
făcea la fel.

Medicii urmau în această ierarhie, care n-a fost
niciodată impusă, dar întotdeauna respectată. Prin
medici, preluând gândirea orientalilor veniţi cu
Paracelsus în Europa, Al Optzeci şi unulea şi întreaga
trupă înţelegeau nu doar persoanele care se ocupau
de sănătatea corpului, ci şi de cea a sufletului. Nu se
uita că doctori erau şi medicii, şi învăţaţii, şi călugării
cei mai de frunte. Şeful celor ce se ocupau de trup era
un medic maur originar din Spania, iar şeful celor ce
se ocupau de suflet a devenit în curând însuşi Pater
Manolo. Aceştia au fost un fel de adjuncţi ai
Bufonului Vraci.

Mai exista, apoi, un şef peste artiştii circului şi un
altul peste actori. Fiecare dintre ei era ajutat de câte
unu-doi însărcinaţi cu liniştea între oamenii lor.

şi un fel de şef contabil, controlându-i pe
cei ce se îngrijeau de administrarea banilor câştigaţi
din activităţile prestate.

administrator general se ocupa de
aşezarea taberei. Asistenţii lui aveau preocupări
precise: unul asigura sursele de apă, altul stabilea
locurile unde oamenii îşi făceau treburile, un al treilea
indica suprafeţele unde trebuiau înhumaţi morţii.

i-a numit pe toţi aceştia în „funcţiile”
respective, însă ei îşi făceau munca şi erau acceptaţi
ca atare. Ceea ce n-a înţeles scribul din organizarea
descrisă că ar fi fost atât de riguroasă este cum de, cu
toate astea, trupei i-a mers vestea pentru mizeria pe
care o împrăştia oriunde ajungea, precum şi pentru
îngrozitoarele urme lăsate în urmă, după ce plecau
dintr-un loc. Totuşi, scribul a trebuit să admită că
adunătura aceia de oameni era foarte mare pentru
vremurile acelea şi că lipsa oricăror facilităţi întâlnite
pe parcursul deplasărilor nu putea să ducă decât la
tablouri şi mai dizgraţioase, încât prin organizarea
realizată, „păsările cerului” puteau măcar să
supravieţuiască în pace.

„Să supravieţuiască în pace”, aceasta era expresia
după care părea să se călăuzească Al Optzeci şi
unulea. Şi, într-adevăr, printre cele aproximativ
20.000 de suflete nu au existat neînţelegeri majore, nu
au fost semnalate crime – chiar dacă se aflau acolo şi
ucigaşi fugind de pedepsele la care au fost
condamnaţi – şi, ceea ce a fost cu totul ieşit din
comun, nu ne-au rămas urmele concrete ale unor
rivalităţi sau ale unor lupte pentru putere între
membrii trupei. Fiecare îşi ştia locul, fără ca să fi fost
cineva care să-i fi stabilit acel loc. Dacă avea
disponibilitate pentru o anumită responsabilitate,
oricine şi-o putea asuma, iar ceilalţi îi acceptau rolul.
În Manuscrisul Dl 2018 de la Ferme zu Chiuso se
poate citi: „Nimeni de ce [i se sugera] să facă un
anumit lucru şi de ce să [i se sugereze] tocmai de
respectivul acel lucru.” Cu atât mai puţin erau
cercetate mobilurile acţiunilor Celui de Al Optzeci şi
unulea, acţiuni pe care toţi le imitau. Câteodată,
Bufonul Vraci le explica oamenilor de ce făcea ceva
sau de ce refuza să facă altceva. Alteori, nu. Multe
decizii marea majoritate a oamenilor nici nu le-ar fi
putut pricepe. Iniţierea treptată susţinută de Pater
Manolo devenise regulă de aur

Fiul Celui de Al Optzecilea n-a încercat doar să
transforme metalele. El a fost încredinţat că şi materia
vie poate fi modificată. Pentru aceasta, a studiat în

Mai era

Un fel de

Nimeni nu

.

amănunte ceasul biologic şi ciclurile circuitelor
fiziologice. Astfel, a luat în considerare şapte cicluri
concentrice: la mijloc a plasat ciclul minutului, apoi
cel orar, cel circadian (al zilei), cel săptămânal (după
modelul răstimpului în care a făcut Dumnezeu
lumea), cel lunar (în mod greşit observat la specia
umană doar la femeie), cel anual şi cel al viaţii. În
fiecare dintre aceste cicluri trăim între un moment de
maxim şi unul de minimă potenţă fizică şi psihică.
Cum într-unul dintre acele cicluri ne putem situa în
punctul optim, în vreme ce în altul, exact atunci, ne
putem afla în cel mai rău moment, iar starea noastră
este dependentă de modul unde suntem plasaţi în
toate acele cicluri la un loc, rezultă că doar un calcul
precis ne poate indica dacă este cazul să luăm o
hotărâre sau nu în acea clipă. Al Optzeci şi unulea le-
a explicat într-un „colocviu de seară” oamenilor săi
cum ar putea fi calculat ciclul zilei. Altădată le-a
vorbit despre cel al lunii, dar nu le relatat niciodată
cum trebuie corelate toate cele şapte cicluri pentru a
se putea trage o concluzie completă. De pildă, despre
ciclul zilei, le-a descris modul diferit în care lucrează
în decurs de 24 ore fiecare parte a organismului
nostru. Activitatea maximă, vezica biliară o are seara
târziu, urmează cea a ficatului, plămânii, intestinul
gros; stomacul lucrează cel mai intens dimineaţa,
urmează splina şi inima; la vremea prânzului,
intestinul subţire este cel mai activ, iar după amiaza
vezica urinară, urmată de rinichi; seara, sângele este
cel mai activ. Păi, se ştie că nu este indiferent cum se
comportă umorile şi, deci, este indicat să le oferim
condiţiile cele mai bune pentru a se putea manifesta
în mod optim. Dar nu este suficient a le asigura
momentul preferat de pe parcursul celor 24 de ore,
orice efort în acest sens fiind inutil, dacă momentele

favorabile ale celorlalte cicluri nu sunt prezente.
„Timpul şi locul ne ajută sau, dimpotrivă, ni se

pun în calea intenţiilor, îi învăţa Al Optzeci şi unulea
pe oamenii săi. Ciclul selenar este influenţat de lună,
după cum îi spune şi numele. Celelalte cicluri sunt
tributare restului de şase planete. Şi toate astea în
funcţie de vârstă. Etatea nu este dată de data naşterii,
fiindcă în timpul vieţii intrauterine se mai petrec
atâtea şi atâtea evenimente importante pentru făt. Şi
nu este dată nici măcar de momentul concepţiei,
întrucât moştenirea ereditară poate fi chiar
hotărâtoare” etc. Bufonul Medic era indiscutabil un
om extrem de învăţat, constatau cei ce-l urmau, el se
pricepea la tratarea sufletului, a trupului, la
modificarea stării metalelor şi cunoştea alfabetul
bolţii cereşti. Cunoştea atât de multe, încât rar puteai
să-l înţelegi raţional. Aşa că era urmat prin simplă
imitaţie şi încredere în comportamentul său. Cine să
poată spune că ştie care configuraţie a stelelor şi care
sumă a punctelor de maximă activitate de pe
cadranul ceasului ciclurilor îl determina pe Al
Optzeci şi unulea să-şi adune brusc lucrurile şi să
pornească mai departe, cu toată trupa în urma sa? Şi
cine să fie în stare să precizeze de ce o luau cu toţii
spre miază-zi sau, dimpotrivă, spre miază-noapte?

Ajunşi la Waldhaus, fosta localitate atât de bogată,
atunci deja total părăsită, s-au oprit la poalele
turnului, singurul indiciu al unui trecut opulent
rămas după incendiul cumplit din 1488. Bufonul
Medic şi-a văzut de viaţa obişnuită, însă Yafet îl
urmărea de aproape. (Şi nu numai el…) Într-o zi, Al
Optzeci şi unulea a urcat în turn până la ultima
fereastră, de unde a cercetat îndelung împrejurimile.
De sus, pământul îşi întindea braţele spre el. Când să
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Gheorghe SCHWARTZ

„Să supravieţuiască în pace”

Fragment din romanul CEI O SUTĂ – DIAVOLUL AERGINTIU
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DE CE?

Vin orele precum cîinii buldogi,

t

prizonier pentru vecie?

sau razele rodind zenit,

pe care Timpul n-o desface,

Nu cer eternitatea pietrei,

ca seva-n tinere tulpine.

-o cheme!

precum secundele-n poeme.

CÎND GÎNDUL

cînd liniile lui sînt m

în mine însumi;

decît amintirea unor ramuri tinere,
cînd Verbele nu-mi mai sînt

ce mi-ai dat-o cîndva

Cînd viitorii atomi se nasc prin Tine,

POEMUL

Poemul a fugit din  mine.
De-aceea zorii nu mai vin

Silabele se sparg, ca-n pietre

se aude glasul: "mi-e sete!

adus de-un aspru temnicer?"
Febrele nu mai au culoare.

Po
iar febrele se frîng, sonore,
cînd plasa chip

De ce mă chemi în noaptea sură?

şi-aud secunde sfărâmate...
Mă cheamă, oare, în pămîn
sau numai în singurătate

Dă-mi Doamne-n sufletu-mi o oră
ce mă preschimbă în făclie,
şi ca fluidu-l auroră,
şi precum grîul în cîmpie
să n-aud Timpul ce devoră.

DACĂ PIATRA

Dacă piatra îmi face chemare,
şi-n fibrele ei contopit
aş fi etern ca aspra stîncă

născînd o nesfîrşită pace

aş fi, oare, mai fericit?
Să vină Timpul şi să rupă
din mine – ca să rămîn viu!

ci doar lumina ce mă ţine

Şi piatra, cum o pînză grea,
fiinţa-n zorii albi n
Mă vreau pătruns de aspre febre

Să sufăr cînd mîna mi-o-nţeapă-
de trandafir un bătrîn spin,
şi ca lianele din apă
doar soarelui să mă închin!

Cînd gîndul înoată-n melasa cenuşie
elasă,

cînd soarele nu-şi mai găseşte casă

cînd huma mea nu mai rodeşte

puternici stîlpi de susţinere,
şi moartea-n ele poate să intre
ca durerea insuportabilă în vintre,
Cine, Doamne, o să-mi readucă făclia

Şi-n aspra singurătate
m-ai apărat cum soarele apără cîmpia
cînd foşnesc spicele-n seminţe chemate?

şi noi nu sîntem decît pelerinii
chemaţi la o Mecca necunoscută;
poate născută-n imaginaţia noastră;
loc de  vindecare. Şi redută.

şi mă cufund în întuneric,
şi beau din cupa cu pelin.

raze fraibile, şi-n cer

De ce mă laşi să intru-n ger –

Se naşte o cumplită stază
ce mă închide într-un spaţiu
fără lumină de amiază.

emul nu vine să-mi spună,

urile-adună
şi le fixează-n aspre ore,
unde nu-i soare, ci doar lună.

lupta pentru catolicism, studiind temeinic tezele lui
Luther, ca şi pe cele ale dizidenţilor acestuia şi s-a
bazat ca armă pe disputele din interiorul taberei
reformiste („rabies theologorum”). Mai târziu, după
ce va sta o vreme în Palatinat, în preajma lui Friedrich
al III-lea, va reuşi să-l determine pe acesta să-i demită
pe cei doi lideri ai „reformaţilor rătăciţi”,
superintendentul general Hesshusius şi pe diaconul
Klebitz, aflaţi veşnic în dispută între ei şi cu toată
lumea….

iaţa Celui de Al Optzeci şi unulea a
rămas aceeaşi, cu singura deosebire că Bufonul Medic
a devenit tată. Însă tot atunci, Bătrânul, puternicul
hangiu de la Hanovra, a considerat că băiatul trimis
după nişte medicamente a stat destul printre oamenii
trupei şi l-a rechemat acasă: era de datoria primului
moştenitor, acum, după ce şi-a făcut cu vârf şi îndesat
călătoria de iniţiere în lume, să revină pentru a se
pregăti să ducă mai departe afacerea familiei. Numai
că, încetul cu încetul, trupa s-a tot deplasat spre sud-
est şi a ajuns în arhiducatul Austriei, apropiindu-se
de hotarele regatului maghiar. Al Optzecilea părea să
nu aibă nici un contract cu timpul, deplasarea aceea
s-a făcut încet, drumul parcurs în mulţi ani ar fi putut
fi făcut de un călăreţ bun în doar două-trei zile. (Cu
toată încetineala deplasării, Pater Marcus i-a transmis
fratelui Humelsdorf că n-are nici o îndoială că trupa
urmează traseul indicat de Atlasul Catalan pentru
înscrierea pe Drumul Mătăsii. Drept argument, Pater
Marcus a adus două jurnale de călătorie: unul al
danezului Olof Rasmunsen şi celălalt al lui Hans
Fleischbach, negustor din Lübeck: amândoi, la
distanţă de aproape 50 de ani unul de celălalt, au
parcurs exact aceleaşi localităţi spre Orient ca şi trupa
în drumul ei. Marcus s-a arătat gata să anticipeze cu
precizie şi care vor fi următoarele escale ale Celui de
Al Optzeci şi De fapt, nici n-a greşit. Însă
pentru Wilfried Humelsdorf, altele erau informaţiile
care îl interesau în legătură cu Al Optzeci şi unulea..)

La chemarea Bătrânului, Bufonul Vraci nu se afla
departe de Hanovra şi totuşi foarte departe. Cu toate
că i-a scris în mod regulat tatălui său, iar acesta, prin
unul dintre fii, i-a răspuns de fiecare dată la fel de
punctual – schimb de epistole rămas principala sursă
de informare pentru scrib, deşi cele mai multe relatări
din acele scrisori erau de o banalitate cumplită… -,
totuşi, Al Optzeci şi unulea n-a mai fost acasă de
peste zece ani. Şi, doar gândindu-se la viaţa austeră
din hanul Diavolul Argintiu, după ce a ajuns să
trăiască marea aventură a trupei, nici măcar nu-şi
putea imagina cum ar fi să revină în locul de unde a
plecat. Dar, după ce tatăl s-a arătat atât de neaşteptat
de înţelegător timp de un deceniu, brusc, într-un
adânc proces de ipohondrie, a vrut ca familia să i se
reunească, pentru că doar aşa simţea că va putea
pleca în ceruri cu inima uşoară

În casa Bătrânului, voinţa şefului familiei era lege.
Ca şi în majoritatea celorlalte case din jur. Fiul cel
mare a mai găsit, timp de câteva luni, pretexte pentru
a nu se întoarce, însă somaţiile Celui de Al Optzecilea
au devenit tot mai dure. Până la urmă, Bufonul Vraci
şi-a luat copilul şi pe mama acestuia şi a plecat la
Hanovra. (A plecat noaptea, pe ascuns, pentru ca nu
cumva toată trupa să se ia, ca de obicei, după el. Doar
de Pater Manolo şi de Ţipor şi-a luat rămas bun,
asigurându-i că se va î

Aşa cum a subliniat scribul, distanţa geografică
dintre locul unde a ajuns trupa şi Hanovra nu era
prea mare. Călătorind întins, tânărul bărbat, chiar şi
împreună cu o femeie şi cu un copil mic, a revenit
acasă în mai puţin de o săptămână. Acasă - unde a
fost primit asemenea fiului risipitor din paginile
Cărţii Sfinte. Însă, încă din prima clipă, al Optzeci şi
Unulea şi-a dat seama că îi va fi imposibil să rămână
acolo. Întreaga magie a prezenţei sale din fruntea
trupei a dispărut cu totul în hanul părintesc. Încă în a
doua seară, când Bătrânul a dat o petrecere în cinstea
întoarcerii moştenitorului său – care, iată, a adus cu el
şi pe moştenitorul moştenitorului, dovedind că a avut
grijă să fie asigurată continuitatea clanului -, Bufonul
Vraci a încercat să-şi prezinte cele mai de succes
strâmbături şi glume în faţa încăperii mari, ticsită de
oameni. În loc de râsete, peste mese s-a aşternut o
tăcere penibilă. Şi nici calităţile de vraci nu şi le-a
putut demonstra fiul revenit acasă: la Diavolul
Argintiu nu avea acces nimeni care arăta şi cel mai
mic semn de boală, aşa că acolo nu era cine să fie
vindecat. (Până şi membri familiei trebuiau să fie
foarte atenţi să nu se betejească: mama i-a dat de
înţeles fiului ei cel mai mare că, în lipsa lui, i s-a mai
născut o soră, dar că aceea a fost mai mereu cuprinsă

Între timp, v

unulea.

.

ntoarce.)

sertarul cu manuscrise

Arthur PORUMBOIU
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Douăzeci şi unu de ani, aşternuţi între noapte şi
zi, timp de crepuscul... Rătăcire între am fost şi
vom fi, pribegie apostolică, şir de idealuri dezrobite,
zdrenţuroase vise, flămânde trăiri. Neam pe
jumătate orb, blestemat pe nedrept de vrăjitorii
lumii, îmbolnăvit de viruşi aduşi de istorie, legat la
mâini cu clopoţei, precum leproşii...

Douăzeci şi unu de ani şi abia începem să urcăm
muntele Golgota... Iar crucea-i grea şi ne-a intrat
adânc în carne... Ne întrebăm de unde să avem
puterea de-a birui urcuşul acesta arid? Cu câte
lacrimi trebuie udat, pentru a răsări din nou, barem
o firavă mlădiţă din rădăcinile adânc ascunse în
pământ? se spune că nu mor caii, când
vor câinii, iar eu aud tropot îndepărtat, venit din
trecut, dar şi din viitor, herghelii care izbesc cu
copitele pământul, făcând apele să tremure şi câinii
să tacă. Mă întreb când se vor întâlni, cei ce s-au dus
cu ce care va să vină

ostru, protejându-ne? Douăzeci şi unu de ani din
vieţile noastre s-au dus, dar n au putut lua cu ei,
trăirile unei ierni adevărate, marcate cu sânge şi cu o
cifră,         . Auzi? Nu m-am înşelat... Se aud tropote
îndepărtate... Oare noi vom mai apuca, ziua în

? Dar, până atunci, trebuie să
ne păzim de câinii sălbatici care ne-au muşcat
carnea, poftindu-ne acum, până şi oasele. Cel mai
dureros este că prin acel blestem s-au metamorfozat
nişte cai, în cei mai sângeroşi câini, iar noi, pe
jumătate orbi, nu-i mai putem deosebi...

ce ce
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de febră, de dureri şi de vărsături şi Bătrânul nu s-a
apropiat de ea. Până ce, într-o zi, a spus că o duce la
un medic, însă a revenit singur, zicând că micuţa s-a
prăpădit pe drum. Măcar s-o fi adus acasă spre a o
înmormânta creştineşte, s-a plâns mama.) Al Optzeci
şi unulea se simţea profund străin în casa sa, iar cei
de acolo nu-l puteau nici ei privi ca pe unul de al lor.
De pildă, ca şi în tinereţe, când întreaga numeroasă
familie a Bătrânului locuia în încăperile de la etaj, şi la
revenirea acasă, bărbatul a refuzat să urce scările,
dormind cu femeia şi copilul său într-unul dintre
grajdurile transformate în dormitoare comune.

Aşa că, în doar câteva zile, tânărul a reuşit să
ajungă la o înţelegere cu ai săi: el va pleca să-şi
continue viaţa cu care s-a obişnuit, singura care îl
permitea să respire, al doilea frate n-avea decât să se
pregătească să preia el frânele hanului, atunci când
va fi nevoie. Drept chezăşie a bunelor sale intenţii, Al
Optzeci şi unulea era dispus să-şi lase fiul să fie
crescut de către Bătrân, aşa cum el, Al Optzeci şi
unulea n-a reuşit să se dezvolte. În felul acesta, toată
lumea s-a arătat mulţumită, cu excepţia a două femei:
mama Bufonului Vraci, care simţea că n-o să-şi mai
vadă niciodată feciorul cel mai mare şi mama Celui
de Al Optzeci şi unulea, care era pusă în situaţia de a
se despărţi fie de pruncul ei, fie de bărbatul ei. Până
la urmă, reveni şi ea în trupă: în clipa aceea,

ntru ea viaţa severă impusă în anul Diavolul
Argintiu nu a fost imaginabilă.

nici
pe H
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fondul principal al culturii române

Petre Andrei a adus în epocă multiple contribuţii în
diverse domenii ale filosofiei şi ştiinţelor sociale. De
aceea, în mod firesc, opera sa poate fi şi trebuie
valorificată din diverse unghiuri de vedere în raport de
o problematică sau alta: filosofie şi sociologie,
economie şi politologie, drept şi morală, estetică şi
axiologie. Nu vreo problematică particulară va face
obiectul atenţiei noastre în cele ce urmează.
Dimpotrivă, noi vizăm – după o lectură sinoptică a
operei – o privire sintetică şi globală a concepţiei
filosofice unitare şi singulare, concepţie care se
regăseşte în diferite aliaje ale scrierilor şi pe parcursul
scurtei vieţi a profesorului şi gânditorului ieşean.

t de existenţa
unui sistem filosofic andreian în mod asemănător ca
despre sistemul kantian sau blagian. Şi totuşi… Ne
grăbim să facem precizarea că avem în vedere ceea ce
numim “viziune despre lume” proprie oricărei
personalităţi creatoare, şi o doctrină bine închegată şi
logic întemeiată privind socialitatea umană în
ansamblul său, deci un sistem teoretic onto-logic
sociologic. Acest sistem teoretic (categorial reductibil la
trei elemente: personalitatea, valoarea, idealul) nu este
cu nimic mai prejos decât realizări similare din epocă,
D. Gusti sau C. Rădulescu-Motru, de pildă.
Personalitatea – Valoarea – Idealul, iată trei probleme
care în unitatea şi indisociabilitatea lor vor fi putut
constitui pilonii de bază ai unei vaste construcţii
filosofice sistematice. De altfel, în scrierile din tinereţe
gânditorul ieşean a fost preocupat de elaborarea unei
viziuni unitare asupra socialităţii ca dat ontologic
fundamental

Pentru a da la iveală contururile acestui sistem de
gândire e cazul să facem puţină arheologie
conceptuală. Înţelegem aceasta ca pe o lectură
simptomatică şi epistemologică pornind de la teme şi
problematici abordate în diverse domenii ale ştiinţelor
sociale şi umane, ca şi ale filosofiei. Metoda este una
hermeneutică (J. Starobinski) şi implică acceptarea

cercului interpretativ: 1. obiectul atenţiei noastre se
impune ca “obiect” ce trebuie interpretat şi 2. obiectul
de interpretare este pentru noi deja purtător de sens.
Dar dacă punctul de plecare este purtătorul unui sens,
atunci el semnalează dintru început drept punctul care
urmează să fie regăsit. Ceea ce se aşteaptă de la noi este
să-i găsim o geneză, să-i atribuim o motivaţie, să-i
desemnăm un rol. În virtutea acestei metode, texte
eterogene seamănă cu textul interpretat, astfel că
semnificaţia unui text face parte dintr-un lanţ
semnificativ. În cazul de faţă Petre Andrei are ca
precursori pe neokantieni, de exemplu, dar la rândul
lui devine un precursor pentru structuralişti sau
analişti contemporani nouă.

. Astăzi mai multe teorii ale acţiunii
sociale se autodefinesc şi sunt de fapt “voluntariste”,
deşi se reclamă de la precursori diferiţi ca viziune
filosofică: K. Marx, M. Weber, V. Pareto sau T. Parsons.
Să recitim acum două formulări din Petre Andrei care
justifică caracterizarea concepţiei sale ca voluntaristă
sau, mai exact voluntarist-acţionalistă: “

Desigur, cu greu cineva va fi vorbi

.

“

!”

Ca sistem de sociologie însă trebuie să introducem în
locul monismului materialist marxist şi al monismului
neokantian un alt fel de monism bazat pe activitate, pe
voinţă, un monism voluntarist, către care tinde sociologia
contemporană

Viaţa socială e
determinată de idei şi idealuri, care sunt valori şi care caută
să se realizeze. Valorile sociale nu pot fi reduse la nici una
din grupele precedente (economice, politice, juridice, etice

etc.), pentru că ele sunt ceva mai complexe decât fiecare
grupă de valori. Ele sunt totalitatea acelor valori parţiale.
Toate valorile specifice au o sferă prea îngustă pentru a se
identifica cu valorile sociale sau pentru a le cuprinde. Se
pune însă o nouă problemă foarte interesantă, prin natura ei,
şi anume: care e raportul valorilor sociale cu celelalte valori?
Valorile sociale sunt totalitatea valorilor parţiale: istorie,
etice, juridice etc. Ele au la baza lor o finalitate socială şi
rezultă din voinţa socială, voinţa indivizilor de a fi
împreună, de a se supune aceloraşi legi etc. Prin urmare,
valorile sociale se nasc prin gândirea şi voinţa socială În
viaţa socială avem de-a face cu personalităţi, apoi cu legătura
socială a acestor personalităţi şi în al treilea rând cu
activitatea lor. Aceste trei noţiuni sunt strâns legate între
ele, pentru că activitatea oricărei personalităţi individuale
influenţează asupra societăţii, deoarece orice om trăieşte într-
o conexiune socială, chiar când aceasta are caracter antisocial
(socialismului i se poate opune numai asocialul). După cum
personalitatea individuală este făuritorul şi purtătorul
valorilor personale, tot aşa valorile sociale trebuie să aibă o
expresie oarecare a personalităţii lor. Purtătorul valorilor
sociale, temeiul lor am putea zice, este personalitatea socială,
personalitatea totală”

unitatea
şi indisociabilitatea om-cultură-societate; integralitatea vieţii
sociale (societăţii); aspectul economic, politici, moral etc.
constituie componente ale unui tot unic, nediferenţiat în
raport cu acţiunea; finalitatea (teologia) ca notă specifică
numai pentru viaţa şi activitatea omenească; subiectul
culturii (creatorul sau autorul valorilor) este atât individul
cât şi societatea definite ca personalitate.

Ce se înţelege prin personalitate socială? Este

ea ceva deosebit de personalităţile individuale sau e suma
lor? Vom răspunde că personalitatea socială este o unitate a
voinţelor individuale, care sunt constante şi independente, şi
în acelaşi timp o subordonare  a scopurilor parţiale faţă de un
scop unic, care este acela al societăţii. Unitatea voinţelor
individuale şi subordonarea scopurilor parţiale – acestea sunt
două caracteristici ale personalităţii sociale. După cum am
văzut în schiţarea valorilor etice, valoarea, care se impune şi
a cărei realizare este căutată, e crearea şi perfecţionarea
personalităţii individuale autonome. Personalitatea
individuală este însă în serviciul personalităţii sociale, căci
individul există ca fiinţă socială. Personalitatea însă este
numai un mijloc pentru realizarea idealului uman, care este
un ideal cultural După
cum în viaţa individului, valoarea supremă, valoarea
absolută constă în crearea şi perfecţionarea unei personalităţi
autonome individuale, tot astfel în seria valorilor sociale,
valoarea absolută constă în personalitatea socială care este
creatoare de cultură intelectuală

”. “

.

”. “

”.

Recitind cu atenţie textele înfăţişate vom observa
cuprinse la un loc în mod sintetic mai multe idei de
filosofie socială, a culturii şi a istoriei, precum şi de
antropologie şi culturologie – astăzi nouă familiare –
dar disparate în mozaicul de orientări şi curente. Să
evidenţiem câteva asemenea achiziţii ideatice:

. Acţiunea sau activitatea
socială are ca subiect (agent) exclusiv personalitatea
liberă, aflată sub imperiul voinţei autonome este nu
numai făuritorul ci şi purtătorul valorii. Deşi, aşa cum
vom vedea, valoarea are (şi) un caracter transpersonal
(transcendent activităţii efective), ea nu poate fi
înţeleasă decât prin raportare la personalitate.
Personalitatea individuală este purtătorul şi făuritorul
valorilor personale; valorilor transsubiective, obiective
şi absolute. “

. Petre Andrei
consideră, în general, valoarea drept un “element
logic” al conştiinţei noastre. Analiza acestui element de
conştiinţă trebuie să ţină seama de două procese care
stau într-un raport de interdependenţă şi se
completează: procesul de cunoaştere a valorilor şi
procesul de recunoaştere a lor (“valorificarea”
valorilor). Prin cunoaştere şi explicaţie ajungem la
valorile teoretice, atât ale celor constitutive (ştiinţifice,
filosofice, religioase), cât şi ale celor normative

Personalitate    Valoare

Valoare – (valorizare) – Ideal

–

Personalitatea este o valoare.

(juridice, etice, estetice). Din punct de vedere logico-
gnoseologic, valorile de cunoaştere au ca expresie
judecăţi existenţiale. (Modelul lor l-ar constitui
judecăţile ştiinţifice). Procesul de recunoaştere este
propriu valorilor zise “practice”, a valorilor
valorificate, care alcătuiesc scara gradată a judecăţilor
de valoare. În cazul valorilor practice, valoarea este
considerată (de fapt “este”) o realitate dată. Dacă prin
cunoaştere valoarea este explicată în lumina
adevărului, prin valorificare raportăm valorile la o
anumită stare de fapt, la realitate. De aceea “valoarea
este un postulat mintal logic”; este un “absolut” şi are
un caracter obiectiv. “Ce este o valoare absolută?
Caracteristica unei valori absolute este

este individuală şi subiectivă, valoarea
absolută posibile şi în
toate împrejurările ce se pot gândi”. Aceste
caracteristici ale valorii absolute interzic să putem
postula mai multe valori absolute. Valoarea absolută
este una, este unică. !În domeniul valorilor de
cunoaştere, valoarea supremă, valoarea absolută, e

”; (Ibid.). Dar în domeniul practic al
valorificărilor, logica ne constrânge să postulăm o
valoare absolută. Care este deci valoarea absolută care
dă obiectivitate judecăţilor de valoare? Răspunsul lui
Andrei este:

Să ilustrăm absolutul şi relativizarea valorilor în
viaţa practică prin valorile juridice. Norma juridică ca
regulă de acţiune indică drumul pentru realizarea unei
valori. Normele de drept sunt deci valori practice,
valorificări ale unui comportament cultural. Materia
acestor judecăţi de valoare este economia,
comportamentul social al oamenilor. Forma judecăţilor
juridice de valoare trebuie raportată la o valoare
teoretică, la o valoare de cunoaştere, circumscrisă
adevărului. Această valoare absolută este Dreptatea
care formează obiectul filosofiei dreptului. Ca valoare

absolută, Dreptatea este o valoare raţională, apriorică,
formală. Ea se concretizează în forme diferite pe o scară
a valorificării începând, de pildă, cu constituţia unui
stat până la aplicarea în practică a normelor de drept
faţă de comportamentul uman.

. Aşa cum am văzut este
valoarea absolută în domeniul judecăţilor de valoare.
Altfel spus, idealul constă în totalitate

Idealul este etalonul de măsură a valorilor relative
sociale, deci are înfăţişări diverse şi grade de valoare; el
se schimbă în funcţie de domeniile socialităţii şi de
comunităţile omeneşti concrete. Dar deşi se schimbă –
spune gânditorul Petre Andrei – idealul conţine ceva
impersonal şi permanent: “

Unitatea şi indisociabilitatea dintre ideal şi valoare
are un dublu aspect. Pe de o parte idealul este o
valoare, o valoare absolută, dar mereu relativizată, iar
pe de altă parte valorile sociale se reglementează după
idealul total cultural. Idealul total (sau suprem) cultural

generalitatea.
Valoarea relativă

e generală pentru toate lucrurile

valoarea de adevăr

Idealul aici, în
domeniul valorificării, nu este ceva cu o existenţă obiectivă,
nu e ceva imobilizat, ci e ceva variabil după societăţi şi după
timpuri; idealul e ceva variabil, de aceea şi valorificările sunt
variabile. Totuşi în această variabilitate e ceva constant,
valoarea absolută deci. Idealul, având elemente reale îmbinate
în mod diferit, e ceva ce se ridică deasupra individualului,
deci e ceva impersonal, obiectiv. Idealul are în sine un
element social, căci el nu este numai o idee abstractă şi rece,
ci este o forţă colectivă, naturală

Totalitatea valorilor realizate şi a celor în proces de realizare
constituie ceea ce se cheamă cultură. Atunci

, care este alcătuit dintr-un ideal politic, etic,
economic, juridic etc., este o valoare absolută. Cine creează
valorile culturale? Valorile culturale sunt opera aceluia ce
lucrează în mod constat, determinat de motive conştiente, de
răspundere, într-un cuvânt valorile culturale sunt opera
personalităţii

a în avans faţă
de ceea ce s-a realizat. Idealul este deci o valoare absolută

ste

. Ce este idealul? “

”.

a valorilor.
“

”.

”.

IDEALUL

Ideal – Personalitate

Idealul
cultural

el este totdeaun
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Petre Andrei

Valoarea între cunoaştere
şi explicitare
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se referă, în viziunea lui Petre Andrei, la “

Idealul, aşadar este o valoare şi în acelaşi timp
expresia acţională a unei valori, socotite în mod curent
valori supreme: Adevărul, Binele, Dreptatea,
Frumosul… El se naşte în confruntarea cu problemele
vieţii practice luând forma unei
care orientează gândul nostru, dorul nostru şi credinţa
noastră în valoare. Are un caracter dinamic;
relativizând valorile propulsează devenirea, progresul.
Dar armonizând relaţiile personalităţii cu societatea şi
cultura, idealul incită personalitatea la inventivitate în
planul creaţiei şi la perfecţiune în plan moral.

Idealurile constituie o formă specifică de
manifestare a valorilor, fiind strâns legate de om şi de
aspiraţiile sale. Elaborarea lor răspunde unor profunde
căutări şi frământări. Deşi sunt elaborate în plan
spiritual, idealurile circulă şi se afirmă atât în sfera
conştiinţei cât şi în planul existenţei materiale. Idealul
de viaţă, spre exemplu, prin care dorim să dăm sens
acesteia, conturează opţiunea noastră pentru o anumită
scară de valori, faţă de care suntem ataşaţi afectiv, este
modelul superior de realizare umană, către care aspiră
orice individ sau generaţie. În acest fel valorile sunt
propuse spre a fi atinse şi devin imperative pentru tot
ceea ce face şi speră individul. În funcţie de acest
valori, omul acţionează; el stabileşte căile şi mijloacele
necesare realizării, scopurile imediate, faptele, îşi
subordonează toate iniţiativele şi acţiunile acestor
obiective.

Omul este creator şi purtător de ideal. Dorind
permanent să depăşească realitatea dată, s-o
perfecţioneze şi totodată să se depăşească pe el însuşi,
omul aderă la un ideal şi îşi propune în general idealuri

realizabile. Idealurile sale se raportează la o mare
varietate de interese şi aspiraţii, de scopuri şi valori.

Noţiunea de ideal a primit definiri şi caracterizări,
începând cu cele  etimologice, continuând cu cele
poetice şi până la cele filosofice, ştiinţifice riguroase. În
acest sens este de menţionat faptul că definirile poetice
sunt des întâlnite şi la alţi oameni de cultură decât
poeţii, ca la: filosofi, sociologi, logicieni, istorici, oameni
politici. Astfel, filosoful chinez Confucius (c. 551 - c. 479
î.e.n.) compara idealul cu un “magnet spiritual”;
filosoful, sociologul şi diplomatul român Dimitrie
Drăghicescu (1870-1945) definea idealul ca “stea polară
a acţiunii”; marele om politic şi diplomat Nicolae
Titulescu (1882-1941) arăta în Discursuri că “idealul
creator este talismanul care transfigurează realitatea şi
îţi dă puterea s-o birui”; sociologul Dimitrie Gusti
(1880-1955) spunea că “idealul înseamnă cât mai sus,
ascensiune infinită, o impresionantă indicare a
drumului de parcurs”, “un omagiu adus realităţii”,
logicianul Cornel Popa caracterizează idealul ca
“aureola sau fata morgana a realului

La aceste aprecieri se pot adăuga şi alte reflecţii şi
cugetări asupra idealului ca cele aparţinând lui Nicolae
Iorga (1871-1940), marele istoric român, care sublinia
că: “Nu părăseşti un ideal fără să-i laşi ceva din fiinţa
ta”; sau scriitorului francez Victor Hugo (1802-1885);
“Idealul trebuie să fie respirabil, satisfăcător şi hrăni

întreaga
umanitate, ar fi deci realizarea umanităţii culturale, fără
graniţe, fără deosebiri, în care ar exista numai o deosebire
provenită din sentimentul gradului de personalitate ajuns de
fiecare. Prin urmare, purtător al idealului suprem cultural ar
trebui să fie umanitatea, cum însă aceasta este ceva prea larg,
cel puţin pentru timpul nostru, rămâne ca subiect real, ca
subiect activ, ca personalitate socială, care realizează cultura,
naţiunea. În cazul acesta, personalitatea individuală se
subordonează naţiunii, în care se contopeşte cu celelalte
personalităţi, având o singură voinţă de activitate comună,
de realizare a culturii. Viaţa indivizilor este pusă deci în
serviciul culturii şi numai prin aceasta dobândeşte ea
valoare, altminteri viaţa n-are valoare”.

,

”.

tor
pentru sufletul omului”.

imagini-ghid  imagini-tip

Aceste definiri şi reflecţii asupra idealului surprind
sintetic aspecte, trăsături şi corelaţii esenţiale ale
acestuia vizând elaborarea idealului, rolul lui pe plan
social şi individual, corelaţia dintre ideal şi acţiune,
dintre ideal şi real, dintre ideal şi conştiinţă.

ealul este o modalitate specifică omului de a se
proiecta în viitor. El se referă la o depăşire şi
transfigurare a stării prezente a sistemului, la o stare
sau situaţie viitoare a acestuia, la anticiparea
tendinţelor principale de dezvoltare care acţionează în
societate. Prin urmare, “idealul nu descrie o stare de
fapt şi o stare posibilă, adică o stare care să întrupeze o
seamă de valori şi aspiraţii umane şi care este
valorizată pozitiv de către un individ sau o clasă de
agenţi”. Idealul “este o stare dezirabilă, un model de
perfecţiune, un prototip şi un imbold pentru activitatea
prezentă, o direcţie a transfigurării ei viitoare”; este
întruchiparea cea mai înaltă a năzuinţelor omeneşti.
Astfel, idealul constituie o călăuză şi un îndemn, un
stimulent pentru evoluţia personalităţii. Cuprinzând
posibilităţile care corespund cel mai bine intereselor
fundamentale ale oamenilor, idealul indică linia
virtuală a dezvoltării lor

ensul că se
întemeiază pe realitate, izvorăşte din ea, dezvăluie
perspectivele acesteia, iar realitatea este criteriul
obiectivării idealului, totodată idealul se opune
realităţii, indicându-i “ceea ce trebuie să fie”. Idealul se
construieşte deci, pe baza realităţii şi a sensului
mişcării realităţii date.

În funcţie de interesele pe care le exprimă şi de o
serie de condiţii obiective şi subiective existente,
idealurile pot fi înfăptuite sau pot fi ratate. “Idealurile
pot fi, mai mult sau mai puţin realizabile, în
concordanţă sau discordanţă cu legile obiective
naturale sau sociale, cu forţa şi capacitatea creatoare a
indivizilor, grupurilor utopice, spre exemplu, sunt
acele idealuri care nu reflectă adecvat realitatea şi intră
în concordanţă cu sensul deven

Pentru ca idealurile să se realizeze este necesar să
fie întrunite anumite condiţii, care ţin de realitatea
obiectivă, ele realizându-se prin acţiunea umană, cât şi
de realitatea psihologică şi morală - condiţionarea
internă, subiectivă. orice ideal se realizează la nivelul

unui individ. “Elaborarea idealului răspunde şi unei
necesităţi lăuntrice, esenţiale a omului, necesităţii de a-
şi depăşi permanent condiţia, insatisfacţiei permanente
faţă de ceea ce îi oferă lumea dată, aspiraţiei sale spre
perfecţiune, bine şi frumos”.

Este evident astfel că, fără raportarea la ideal, noi
nu am putea înţelege specificul şi măreţia oamenilor şi
nici a societăţilor. Căci umanitatea nu este numai o
stare, ci şi o veşnică devenire, o goană istorică după
sine însăşi. Şi, aşa cum relevă sociologul român Traian
Herseni: “La un capăt se află omul pornit pe calea
actualizării virtualităţii sale, la celălalt capăt idealul,
realitatea maximă a omului ca om”.

În toate aceste situaţii, idealul este, în ultimă
analiză, o expresie a realului. “Idealul călăuzitor al
vieţii, valorile omeneşti – remarca filosoful Mircea
Florian – trebuie să se reazime tot pe ceea ce este”; iar
Petre Andrei scrie că “elementele reale înseşi
garantează temeinicia şi validitatea idealului”. În
acelaşi sens, sociologul Dimitrie Gusti va sublinia că:
“Idealul nu este o pură afacere a inimii, ci are o
justificare raţională, izvorâtă din contactul cu realul...
Idealul este o idee experimentală maximă; el este un
omagiu adus realităţii, forţa supremă a realităţii,
realitatea realităţii”. După Traian Herseni: “Idealul nu
este un lucru independent de realitate - el indică ceea
ce realitatea ar trebui să fie, este deci un normativ al
realităţii”.

Id

.
Fiind strâns legat de realitate, în s

irii sistemului social,
sens determinat de legi obiective.”

În literatura noastră de specialitate se pun în
evidenţă o serie de trăsături definitorii ale idealului,
dintre care reţinem: faptul că idealul este o opţiune a
agenţilor acţiunii pentru o stare sau situaţii viitoare,
inexistentă încă în prezent; orice ideal este legat de
adeziunea la o constelaţie de valori; odată constituit,
idealul devine sistem de referinţă pentru aprecierea
stărilor de fapt existente, îndemn şi criteriu pentru
conceperea şi organizarea transformărilor viitoare;
idealul este reflectarea intereselor şi trebuinţelor
nesatisfăcute de circumstanţele prezente; orice ideal se
pretinde a avea un caracter normativ pentru cei ce-l
propagă şi urmează, întrucât implică ridicarea modului
de acţiune şi comportament la rang de imperativ;
exercitând atracţia asupra oamenilor prin faptul că
exprimă năzuinţele lor fundamentale şi fiind însuşit de
către aceştia, idealul devine un element definitoriu al
atitudinii, al comportamentului, al personalităţii; de
asemenea, idealul are şi un pronunţat caracter
anticipativ, în sensul că vizează îndeosebi tendinţa
devenirii, indicând ceea ce realitatea ar trebui să fie. În
legătură cu acest aspect, Petre Andrei arată că:
“raportat la realitate, omul nu este pasiv, el constată
ceea ce este şi se gândeşte şi la ceea ce trebuie să fie,
acţionând în acest sens. Această ideea despre o valoare
care ar trebui să se realizeze se numeşte ideal

La Petre Andrei, atât idealul cât şi valoarea se
constituie prin creaţia umană şi includ elemente ale
realităţii, însă caracterul pronunţat imaginativ pare
propriu doar idealului. “Elementele acestui ideal – scrie
Petre Andrei – sunt luate din realitate în parte, însă
cuprind şi ceva de natură imaginativă, irealizabilă”.

Idealurile pot fi clasificate după diferite criterii şi se
pot distinge mai multe categorii şi tipuri  de idealuri.
Astfel, ele se structurează în raport cu domeniile de
realizare a oamenilor, cu tipurile de activitate socială,
cu domeniul de valori care intervin, cu gradul lor de
întemeiere ştiinţifică etc. Cel mai des se face distincţia
între idealurile individuale – de realizare a omului ca
personalitate – şi idealurile colective, de realizare a lui
la nivel de grup şi de comunitate. De asemenea,
idealurile se manifestă în toate domeniile de activitate
umană: economic, politic, juridic, moral, ştiinţific,
estetic etc. Aceste idealuri sociale de diferite tipuri se
vor întrupa în valori printr-un proces de creaţie de

natură diferită, atunci când ele se referă la viaţa însăşi
sau la produsele culturii. Idealul constituie un mijloc
spiritual de orientare a acţiunii oamenilor, de stimulare
a creativităţii lor, de reglare a conduitei de ansamblu şi
de durată a omului în direcţia împlinirii  trăsăturilor şi
valorilor sale de personalitate şi a oferirii sensurilor de
viaţă. Tăria şi puterea idealurilor rezidă în voinţa
noastră de perfecţiune, care măreşte capacitatea noastră
de dăruire şi fermitatea opţiunii. “Ce anume să fim este
un drept al nostru, dar avem datoria să fim ceva. Nu
avem libertatea să nu fim ca valoare socială dacă putem
fi acest lucru

Prin ideal deci, omul are o posibilitate superioară a
existenţei şi vieţii sale unice, anume, aceea de a fi el
însuşi, de a se edifica singur şi de a-şi materializa
forţele fizice şi psihice în făurirea de sine a unei fiinţe
de valoare. În acest fel, idealul dovedeşte eterna
noastră nemulţumire faţă de realitate, nemulţumire ce
se constituie în mobil pentru acţiune, este o sete de
perfecţiune. “De aceea - scrie Petre Andrei - fiecare
treaptă a progresului realităţii nu e decât realizarea
unui ideal. Idealul ca atare nu e o abstracţiune, o ideea
rece, ci e o forţă, fie individuală, fie colectivă, atunci
când conţinutul său şi mijloacele de înfăptuire sunt
luate din realitatea socială”.

”.

”.
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Născut la 16

noiembrie 1952
în satul
Şirokaia
Poleana (fostul,
până la 1940, şi
actualul, din
1993, Suceveni),
raionul
Hliboca,
regiunea
Cernăuţi,
Nordul
Bucovinei.

A absolvit Universitatea de stat din Cernăuţi,
Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura Română
(1974). Din 1990 şi până în prezent este vicepreşedinte cu
funcţie executivă al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
Preşedinte al Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din
România.

A publicat peste 20 de volume de poezie, eseistică,
cărţi pentru copii, între care:

Laureat al mai multor premii, între care: Premiul
Naţional

Selecţii din versurile sale au apărut în diverse antologii
din România, Ucraina, Rusia, Turcia, Bielarus, Macedonia,
Suedia, Italia, Franţa.

Rechizitoriile lui Arcadie Suceveanu iau adeseori forma
unor parabole. Poetul nu vrea să... atingă răul. Dintr-un fel
de silă, el recurge la o reţea de aluzii, ori de câte ori se vede
pus în situaţia de a numi realităţi dezgustătoare. Utilizarea
parabolei ţine tot de distincţia intratabilă a poetului.
Datorită acestei preferinţe, resentimentele sale, chiar şi cele
mai explozive, încremenesc în forme elegante, statuare…

Adevăratul Arcadie Suceveanu trebuie căutat în acele
poeme de un remarcabil fast baroc despre care vorbeam la
început. Limba aleasă folosită de poet în cele mai inspirate
texte ale sale, ca şi aptitudinea de a face din poezie un
spectacol de gală constituie o contribuţie preţioasă la
dezvoltarea literaturii române nu num , ci şi

Alex. ŞTEFĂNESCU,

Prin Arcadie Suceveanu (prezent şi în volumul
antologic al „optzeciştilor“ din Basarabia, ,
realizat de Eugen Lungu), poezia de „dincolo“ se desparte
hotărât de tradiţionalismul rural şi bucolic, îmbrăţişând
parabola cu aer fantast (ca în superba

chiar dincolo de comedia cotidianului pentru a
instaura, sub aerul apăsător al tablourilor suprarealiste
(Oct. Soviany), cinstirea metafizicului. Dar Suceveanu,
anunţând ruptura pe care ultimul val o şi realizează (în
pofida caracterului „disjunctiv“), nu acceptă, neapărat,
reţetele „optzeciste“; poet matur, format, el se anunţă ca un
nume important al liricii noastre.

,
Editura Helicon, Timişoara, 1997, p.435 – 436, 439.

prin urmare lucid şi ludic, transcrie
Arcadie Suceveanu, pe care l-am descoperit întâmplător,
dar cu uimire plăcută. Este un poet al apocalipsei jucăuşe,
un fantast elucubrant, care nu are pretenţia de a scrie în
transă, ci de a cultiva o febrilitate lingvistică. Frenezia este
motorul delirului său construit şi fluturat în faţa cititorilor,
fără ascunzişuri. Maşina apocaliptică a poetului este
stihială, combinând cupola Sfintei Sofii, Evul Mediu
dansând rock şi piatra filosofală crescând dintr-un cartof.
Arcadie Suceveanu construieşte astfel o uriaşă „comedie”
mişcătoare de lumi. Cât despre personajul Apocalipsei în
care văd o ţâcnită Doamnă cu Coasa, străbătând
continentele, ca zepelin, ca balenă, din Nil în Gange, nu îmi
rămâne decât să-i urez: bine-ai venit în lumea noastră de
mucava!

, Editura Paralela 45,
Braşov, 2000, p. 180-184.

Nu ştiu de ce antologiile poeziei româneşti din ultimii
ani nu-l includ pe Arcadie Suceveanu. O „istorie“ precum
aceea a lui Laurenţiu Ulici ar fi putut să-l situeze, fără nici
un fel de rezerve, pe prima treaptă valorică. Să fie de vină
acelaşi motiv pentru care literatura română e mereu
exclusă de la festinul Nobel-ului, şi anume...
intraductibilitatea sau scrierea într-o limbă cu circulaţie
restrânsă?! Puţin probabil. Arcadie Suceveanu scrie, totuşi,
în limba română. Ca să nu mai spunem că e
stăpânită în detaliu…

Membru-fondator al PEN-Clubului din Moldova.

(1979),
(1982), (1987),

(1990), (1995),
(1998), (1999),

(2001), (2004),
(2005), (2008),

(2009).

al R. Moldova (1998), Premiul  Academiei
Române (1997), Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova
(1987, 1995, 1999, 2000, 2002).

ai
. De oriunde.

în nr. 50, 1990.

),
trecând

Adrian Dinu RACHIERU, în antologia

Un delir mimat,

Ruxandra CESEREANU, din volumul

Mă cheamă cuvintele
Ţărmul de echilibru Mesaje la sfârşit de mileniu

Eterna Danemarcă
Mărul îndrăgostit de vierme

Corabia de la mansardă

România literară,

Maşină apocaliptică

Poeţi din Bucovina

Deliruri şi delire
– o antologie a poeziei onirice româneşti

limba poezească

Arhivele Golgotei Infruntarea
lui Heraclit
Cavalerul Înzadar
Emisferele de Magdeburg Arca dies 101 poeme

de acolo de
aici

Portret de grup
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COMPLEXUL RIMBAUD

Se dedică lui Eugen
Lungu

Viaţă – animal trist
îmbătrânind la geamul literaturii

să mă lepăd de mine la timp
să evadez din cuşca de aur a
poeziei
şi să mă pierd pe mare? Vindecat
de erezie,
aş fi vândut cizme de cauciuc în
Veneţia
ori m-aş fi abandonat localurilor
înecate în alcool şi vise
printre ucigaşi ş

De ce m-ai lăsat închis, pentru
totdeauna,
în propria-mi imaginaţie, ca într-
un ciudat paradis,

călătorind doar pe corăbii
imaginare construite
din scândura duşumelei
şi confundând la nesfârşit
mătasea broaştei
cu mătasea văratică a
Mediteranei
abisul din simţuri cu Abisinia…

Ca un monstru cu două capete

trece din carte în carte cărând în
spinare schiţele lumii
altă parte încearcă – în zadar – să
descuie lucrurile
cu aurita cheiţă pragmatică – şi
încă nu ştiu

şi care pierderea de sine

Întotdeauna, Doamne, mi-a fost
frică de mine
azi începe să-mi fie şi milă

ul dragonului roşu –
liniile vieţii ţi-au sărit din palmă

Vor învia personajele otrăvii
va rodi abundent mătrăguna
dimineţile ne vom lustrui
pantofii cu
catifeaua ultimelor revoluţii

Fericiţi câinii instalaţi lângă
muntele de gunoaie

ă sabia adormind în patul
propriei străluciri

La fund de mare a fost găsit
un mesaj învelit în pânză cerată
– dar nimic,
nimic nu se întâmplă. În fiece zi
strângi în braţe aceeaşi lume
neschimbată
cu aceiaşi câini vagabonzi, cu
aceleaşi pisici indolente,

De ce, Doamne, nu mi-ai dat
curajul

i noptangii de
profesie

dedicat unei îndeletniciri de care
nu mai are nimeni nevoie

stau ferecat în ocna cuvintelor: o
parte din mine

care din ele îmi va aduce gloria

E an

pe frunte

fericit

ANUL DRAGONULUI ROŞU

cu aceleaşi ploi galbene, biserici,
medalii, mirese,
speranţe, cuţite

(ca în toate timpurile) comerţul
grota va continua să înghită
biblioteca

Fericiţi câinii instalaţi lângă
muntele de gunoaie
fericită sabia adormind în patul
propriei străluciri

Toată noaptea s-a auzit huruind
ghilotina ploii

Dimineaţa, un soare tânăr s-a
arătat de după nori
şi ai văzut primăva

lucrurile spălându-şi cu lăbuţe
mici de pisică, faţa

Pe masa de scris furnica trezită
din amorţire
trece invulnerabilă peste

Nu, nu trebuie neapărat să mori
ca să-ţi vezi sufletul urcând la
cer, îţi zici împăcat,
în timp ce te încălzeşti la flacăra
lucrurilor mărunte.
Şi renunţi în gând la literatură

Apoi, ziua apune cu o buburuză
în palmă
şi nori eleganţi se amestecă
cu sângele tău uşor electrizat
bun conducător de moarte

Pe măsură ce trece timpul

de măsurat limitele

În ochii mei s-a instalat limita
văzului
în cuvintele mele stă limita

de aici până aici – trupul,
dragostea, sentimentele

Lacăt de carne şi sânge

Semnele sunt clare
semnele sunt tot mai clare – va
prospera

înnoroiat de materie spiritul se
va zbate-n zadar

ra explodând
într-o salcie

Fiu-fiu, fiu-fiu, descoperi uimit
boboceii de puf
printre ramuri – ei, care mai au
ceva
de spus lumii…

coala ta

de hârtie
ca un triumf

devin un mecanism perfect

vorbirii

la poarta neantului sunt

În cupa de diamant a inimii mele
am aflat într-o zi etalonul fricii
de moarte

Tot mai des îngerii cad din zbor

FURNICA TRECÂND CA UN
TRIUMF

MECANISM DE MĂSURAT
LIMITELE

lovindu-se de pământul din
mine

În palmele mele toate marginile
se adună –
încât, atunci când mă aplec, mă
aplec peste mine

sub care curge apa – apa cea
liberă,
apa cea fără de limite

Singur, cu nisipul deşertului în
palme

arse în scrumieră
expediam pe sub uşă
scrisori incendiare către himeră
mă visam primarul Parisului,
râvneam
la scaunul Patriarhului
Ecumenic din Bizanţ

Ştiu, ştiu, iubito: ţi-era ruşine, ţi-
era jenă,

ţi-era deşanţ
că nu eu inventasem şurubul
că n-am fost eu acela care-a adus

că n-aveam bani nici noroc nici
habar
Veteran al dezastrului –
semănam ridiche şi gulii
dar recoltam grecie antică: câte-o
tonă şi ceva

Într-un cuvânt, mi-o făcusem cu
mâna mea –

omul din umbră, eminenţa
cenuşie, cavalerul

aducându-şi singur pumnalul şi-
otrava
Îmi săpasem singur groapa –
una în tavan
şi alta-n podea

Împrejur – feţe de nichel, inimi
de cârpă,

aceeaşi lume pragmatică
holbându-se
la inima mea încă întreagă

se va rostogoli bila neagră

la inima mea sărită de pe fix
la inima mea aproape nebună –

ce nu ştie să spună

Hârtia pe care scrii e tot mai
bântuită de fantome
cu vremea, cuvintele care au
ocolit adevărul
se preschimbă-n strigoi

Scrii şi deodată mâna ta se
loveşte de-o umbră
scrii şi nici nu bănuieşti că la

ca peste marginea unui pod

cu fotografiile marilor piramide

cartoful în
Europa

la hectar

nu eram decât o canalie, o lichea,

cu tava

sentimente de tinichea –

din care în curând

la inima mea de regn necunoscut

mereu dorind ah! ceva

PROFESIONIST AL HIMEREI

FOARFECELE ERETIC

Arcadie SUCEVEANU
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capătul versului
te aşteaptă himerele gata să te
de

Sari în lături speriat
îţi retragi mâna a renunţare

te pândesc la orice întorsătură de
frază
nerăbdătoare să-ţi înfigă cuţitul
în spate
ori şuierându-ţi cu ură printre
dinţi: "Ne-ai creat
ca să ne umileşti, crezându-te
superior nouă!"
sau: "Nu ştiai că frumuseţea
fardată
e mai urâtă decât urâtul?!"

Te grăbeşti să-ţi arzi numele, te
razi în cap,
vrei să pari altul -
dar mâna ta străvezie pervertită
la scris
te trădează
de la tine duhneşte cumplit a
literatură

Şi tocmai când crezi că poate-ai
scăpat,
că poate-au uitat de tine,
un foarfece eretic, acelaşi
foarfece predestinat
cu care paşoptiştii îşi scurtau
bărbile
şi, în zilele noastre, Mihai
Ursachi îşi subţia mustaţa,
pune şi el ochiul pe tine
îţi

Paşii tăi ezită, se bâlbâie
nu mai ştiu

În noua Danemarcă nu e ca-n
vechea Danemarcă

paiaţa are brevet de paiaţă
spărtura din zid a fost ridicată la
rang

de fereastră
noul rege iese dimineaţa în piaţă
cu o maimuţă pe umăr –

Ziarele au voie să sc
ideea de putred, despre duhul lui
Hamlet-tatăl
prinţul nu mai cultivă arta de a se
întreba –

În sfârşit, alte idei,

Nu, nu în noua Danemarcă
nu e ca-n vechea Danemarcă –
lucrurile mărunte
au dreptul să compună ele esenţa
golul dacă vrea se poate numi
cerc

voreze

dar e târziu – personajele pe care
le-ai inventat

ia urma

încotro s-o apuce

aici e bine, e aproape sublim:

ce poate fi mai frumos, ce poate fi
mai sublim?

rie despre

oricum n-ar ajuta la nimic

alte viziuni bântuie printre ziduri

NOUA DANEMARCĂ

„...Dar iar apare Hamlet,

(Din volumul
)

să ne spună
Că-i putred şi în noua Danemarcă“

„ETERNA
DANEMARCĂ“

Polonius e acum directorul firmei

ce poate fi mai frumos, ce poate fi
mai sublim?

surpate sunt piramida, Olimpul

Îngerul mi s-a înecat în carne

nici lucarne

Ferecat în mine
ca-ntr-o chilie

,
biologie:
aurrum, khloros, ferum

Sunt lacrimae rerum

ie magnetice

Stai treaz în lumina fulgerelor. În
gangul de lemn

bea cercuri

Lacrima Ofeliei SRL
iar ţeasta lui Yorick a ajuns
material didactic

în şcoală –

Ce să vă mai spun:
noua Danemarcă e mult mai
Danemarcă
decât vechea Danemarcă

Între timp, trecu şi timpul

nu mai am fereşti

viaţa nu-i decît sînge

La masa cârtiţei ai prânzit pe sub
pomi
o zi ai stăpânit tot aurul
păpădiilor
ai fost mai aproape ca niciodată

de Cel care stă în mijlocul fiinţei,
printre mâţişori de salcie şi
muşuroa

Noaptea răpăitul ploii pe
acoperişul de tablă
începe să te înspăimânte
ca un text tulbure, cu
subînţelesuri

La 82 de ani mama doarme în
acelaşi pat
în care tata a cunoscut-o mireasă

ca şi acum o jumătate de veac
acelaşi greier ecumenic ţârâie
incoruptibil. În faţa acestei
mărunte eminenţe
speriat, ţii în pumn sensurile
adunate din cărţi
să nu se împrăştie
(ah, bătrâne monah,
vino să salvăm frăgezimile!…)

Tunetul negru a trecut peste casă
dimineaţa, ca o taină limpede,
răsare soarele
la marginea Siretului Mic ziua
cea nouă

Izgonită memorie, icoane
proscrise
Pe pereţii trecutului

ARCA DIES (I)

SUCEVENI

VIZIUNI LA CERNĂUŢI (II)

caii verzi ai prezentului

ah, kir Doxachi, acestor
sentimente

alt trup?

Fosforescente, umbrele s-au
retras
sub tencuiala din ziduri,

treci prin ea acum ca printr-o
mitologie. Sufli în pietre, le crezi
flaute

umat

Vai, celui predestinat, celui
pentru care

Pentru el, fereastra ce se
deschide

Vai, vai, Dumnezeule vulnerabil,

cum ne mai risipim în retoricul
vânt!

destinul sturionului, de-a se
azvârli mereu
contra curgerii, spre origini,

Partea, oricum ai ascunde-o,

Frunza de ieri se declară azi
rădăcină –

le va creşte o altă inimă?
această mână ciuntită îşi va
creşte

bufoni vopsiţi pe turla Arhivei
de stat
suflă-n trompete. Jos, în galerii,
şobolani isterizaţi scurmă
diamantele imperiului
rod sigiliile, numele, vieţile

Înnoptezi la hotel. Stai aici ca în
propria-ţi tâmplă
O, tinereţea ta inventând zeităţi!

dar aerul ţi-e sugr

E târziu şi-n parcul municipal
spiritul gotic vine să moară

Sub acest clopot de sticlă,
lumânarea sângelui
se zbate să fie. Are nevoie de aer
–
dă-i respiraţia ta!

Nimic mai trist ca o inimă vie
zbătându-se în pulberea
drumului

răspunsul vine de sus, înaintea
întrebării

niciodată nu are zid

cum ne-ai lăsat să îmbătrânim în
patul de psalmi

Celui căzut să-i fie dat

pentru ca doar murind să poată
rămâne
el însuşi?

Sentimentele scot picioare şi
mâini –
nu le mai poţi ascunde

o trădează întregul

Doamne, strigă-mă cu tot
întregul
şi vei auzi cum toate părţile
din mine-ţi răspund!

VAE VICTIS

Oricum, cu Arcadie Suceveanu, mu

Mircea A. DIACONU, , 2000
decembrie.

Una din

, 2000, 21 august.

volumul

Octavian SOVIANY, în , nr. 36/6 octombrie 2004.

Efigia poetulu

Constantin CIOPRAGA, în , nr.7-9, 2007.

lte disocieri care
ocupă deseori capul de afiş al disputelor literare se
dovedesc futile. Şaptezecist? Optzecist? Modernist?
Postmodernist? (Augusta, 1999)
este dovada sigură a faptului că Arcadie Suceveanu
mânuieşte cu aceeaşi siguranţă şi dezinvoltură metafora cu
substrat metafizic şi ironia, biografismul de suprafaţă şi
scenariul solemn, paradoxul avangardist şi scepticismul
care ascunde lipsa de încredere în forţa cuvântului. Dar
poate că toate aceste lucruri, puţin importante în sine, se
impun pentru că poetul, pe lângă o necesară şi deloc
exclusivă cultură poetică, stăpâneşte din plin şi cu
siguranţă ceea ce s-ar putea numi ştiinţa versului.

trăsăturile caracteristice ale exerciţiului literar
postmodernist este aceea a ironiei, a eliberării, cumva, a
discursului poetic de încrâncenarea tragică, dramatică, sub
care expresioniştii, de pildă, reprezentau condiţia
existenţialităţii umane. Acest fapt a produs o serie de
fantezişti ce vin să reediteze, cu o reverberaţie ideatică de
profunzime, jocul de-a simbolurile, în construcţii
metaforice insinuant baladeşti, ce vorbesc parabolic despre
neliniştile şi, mai ales, despre tristeţile unei căderi şi
decăderi umane sub zodia maculată a contemporaneităţii
noastre, în care totul pare a proba o cumplită zădărnicie.
Între cei care şi-au recunoscut în acest stil modul propriu
de exprimare, excelând într-o viziune grotesc-barocă
asupra lumii, este, fără îndoială, Arcadie Suceveanu, unul
din poeţii de marcă ai momentului, cu o voce distinctă şi
un timbru inconfundabil, găsindu-şi locul în imediata
vecinătate a lui Marin Sorescu sau Emil Brumaru, doar ca

atitudine polemică implozivă, nu şi ca modalitate de
expresie, denunţându-şi fals-moralist condiţia propriei
angajări poetice.

Constantin CUBLEŞAN,

Sincronizarea deplină a liricii lui Arcadie Suceveanu cu
evoluţia fenomenului poetic din România se realizează
însă pe deplin în (1995) în
care, renunţând parţial la voluptăţile sale de calofil înrăit,
poetul pune în aplicare câte ceva din lecţia
postmodernismului. Acum, puseurile nostalgic-elegiace
sunt cenzurate cu străşnicie, ironia devine sarcasm, iar
autorul descoperă resursele grotescului şi ale absurdului.
Evocând o lume a dejecţiilor ontologice şi a putregaiurilor
morale, Arcadie Suceveanu apelează frecvent la poemul-
parabolă, la alegoria greu descifrabilă, saturată de
simboluri ceţoase, capabile să creeze acea tensiune
semantică specifică poeziei. Panoramele apocaliptice se
desfăşoară cinematografic, în tempo de balet mecanic sau
de pantomimă absurdă, versul are uneori cadenţe
dimoviene, absurdul terific e perfect integrat viziunilor
coşmareşti care se constituie în versiunea „neagră” a
poetizării onirice…

Altfel decât unii parteneri de generaţie, neconfiscat în
totul de trecut şi nici idolatru al experienţelor
modernizante, Arcadie Suceveanu – bucovinean stabilit la
Chişinău – întrupează ideea de ca mod
existenţial şi creativ-istoric. Corelând clipa cu întregul,
subliniind sistematic legăturile abisalului cu prezentul şi
decriptând viitorul – „metoda” poetului, tentat de tonuri
pure, tinde spre un delicat simfonism. Prospeţimea
senzaţiei, fluxul şi expresivitatea liniei rimează cu
dimensiunea metafizică, repere înlesnind orchestrarea unui
discurs sobru, transparent, aliaj de profunditate, de
verticalitate şi extensiune…

i, devotat discursului elaborat şi
utilizând toate strunele, e a unui creator de o remarcabilă
cultură, un elitist cu frază elegantă şi profunzime ideatică.
Personalitate distinctă, găsim la Arcadie Suceveanu
gravitatea lui Al. Philippide şi fantezia problematizantului
Ştefan Augustin Doinaş, spirit congener”.

Mărul îndrăgostit de vierme

Luceafărul

Limba Română

Convorbiri Literare

Curierul

continuum

Vedem astfel cum versurile metabolizează dureroasele
obsesii ale conştiinţei naţionale, spre a le ră

ă ă n chiar
materia lirismului. Conştientizat, manifestându-se
autonom, neevitând a vorbi despre el nsuşi, limbajul liric
şi asumă sarcina unei poziţii moral-civice, fără

ă ără
ără a ieşi, prin urmare, din cercul său

expresiv. Semnificaţia politică şi poate gă
nţeleasă ca plurisemnificaţie a unui orizont estetic.

sfrânge nu în
art , în tirade provincial-patriotarde, ci înl ntru, î

î
î a accepta
imixtiunile limbajului gazet resc, f a recurge la un
discurs anacronic, f

î si loc într-o
poezie î

Gheorghe GRIGURCU, în , 1996, nr. 11.Viaţa Rom ăâneasc
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Nimic mai trist ca o inimă vie / zbătându-se în pulberea drumului



născocitorul de gânduri

Patimă a lecturii? Dar pentru aceasta avem nevoie de
iubire şi de puterea suferinţei cuvântului tipărit. Prin
lectură aflăm că istoria se reflectă pe ea însăşi încifrându-
se. Dacă scriitorul e „subiectul” şi „supusul” cărţii sale,
cititorul e „subjugatul” scriitorului, e fiinţa primitoare a
cuvântului din carte. Vocea scriitorului se pliază cu
ascultarea cititorului. Textul devine subiect în sine şi
pentru sine. Textul se scrie, dar cum ar rămâne el dacă nu
s-ar răsfrânge în infinitul sufletului ascultător? „Autohtoni
ai cărţii dar şi autonomi”, spune Jacques Derrida.
Autonomia însă până unde merge? Cititorul are dreptul la
cuvânt, atunci textul îşi începe aventura. E nevoie şi de
critică? Diferenţa dintre orizontul textului original şi
hermeneutică face reductibilă diferenţa dintre scriitor şi
cititor. Cine a spus că orice scriitură e aforistică, cine a
amintit de pozitiva impostură a cuvântului? Şi cititorul
suferă mereu pentru că el responsabilizează textul şi
continuă să se supună principiului discontinuităţii. Până
vine momentul refuzului?

Dacă sfârşitul textului are loc dincolo de text, unde se
termină lectura? Plăcerea de a citi pentru a citi e delectarea
de sine până la sfâşierea de sine. Unul merge spre celălalt
până se pierde unul câte unul, apoi începe din nou
regăsirea. Scriitorul trece dincolo de text, cititorul îl caută
şi acum. Dacă destinul scriitorului are mai întotdeauna o
semnificaţie liminară, cel al cititorului e condamnat la
aflarea acestei semnificaţii.

Uimiri, întrebări, deznădejde şi iarăşi încercări, acesta-i
labirintul raportului . Pentru a-l limpezi revenim
pe pământ. Ne întoarcem tot la Derrida, de data aceasta el
însuşi ne apare mai clar, el însuşi ne aminteşte de

ărăsind cartea intrăm în rătăcire. Meditaţia asupra
scriiturii din perspectiva celui ce o face ne duce cu gândul
la cealaltă meditaţie, făcută din unghiul lecturii, dorind să
descoperim noi conexiuni, poate chiar taina cercului în
jurul căruia se învârte cartea în sensul repetării şi calea
ieşirii ei din închidere, pentru a o lua spre origine.
Scriitura ca pasiune a originii, se spune, însăşi originea e
susceptibilă de a fi scrisă. E problema scriitorului, dar ce
se întâmplă cu cititorul? „Amăgirea din care s-a hrănit
prima carte, cartea mitică, ajunul oricărei repetiţii, a fost
aceea că centrul s-ar afla înafara jocului: de neînlocuit,
sustras metaforei şi metonimiei, un fel de prenume
invariabil ce putea fi invocat, nu însă şi repetat”. Lăsăm
centrul primei cărţi pentru că vrem să ştim ce se petrece
cu următoarele cărţi. Lectura se vede continuă, inedită şi
repetată, imprevizibilă şi descoperitoare. Când se poate
citi „o carte în carte, o origine în origine, un centru în
centru” înseamnă, fără îndoială, o trecere prin abis.
Cititorul devine complice la trecerea prin excentricitatea
negativă. Să fie el mulţ

Cartea trebuie să rămână deschisă spre infinit pentru
ca cititorul să se oglindească în infinitul ei. Trebuie mereu
începută şi reluată, să se ia ceva din carte dar şi din afară
pentru ieşirea din labirint. Pare o contradicţie? Dar
drumul care închide în sine ieşirea din sine ce este?
Cititorul se deschide spre sine şi apoi se închide tot
meditând la propria deschidere.

vintele, spune Claudel. Ar fi îndemnul către scriitorii
care au tentaţia de a alătura de prisos cuvinte spre a
ajunge la operă. Cam pe aceeaşi idee insistă şi Sabáto,
textul literar fiind mai curând rezultatul unor stări de
frământare lăuntrică, al unor experienţe şi al unor
obsedante mărturisiri dramatice. „Există o zdrobitoare
majoritate a scriitorilor ce scriu din motive secundare;
caută bani şi faimă, o fac din amuzament sau pur şi
simplu pentru că scriu cu uşurinţă, pentru că nu rezistă
vanităţii de a-şi vedea numele tipărit, din dorinţa de a
evada ori de a se juca”, afirmă marele scriitor argentinian.
Opera literară, în general opera de artă, pe lângă valoarea
de mărturie trebuie s-o aibă şi pe cea de exprimare a
neliniştilor creatorului, de a comunica tragica disperare
resimţită în jurul lui. Ne explicăm mai bine acum de ce şi
de unde porneşte pentru unii impulsul de a citi. Poate şi
din dorinţa omului de a-şi regăsi copilăria, de a
răscumpăra o iubire, de a înlocui cu ceva iluzia
inexorabilei scurgeri a timpului, de a căuta izvorul de
speranţă şi, de ce nu, de a înlocui condiţia sa de individ
trăitor într-un univers ce-l nemulţumeşte şi-l supără.
Citind, probabil, va fi tulburat dar şi implicat într-un fel în
activarea lumii viselor şi a iluziilor, va avea senzaţia că
participă la căutarea luminii în întunericul adus de nu se
ştie unde şi în haosul cumplit al realităţii. Prin lecturi,
omul caută o nouă credinţă, văzută fie şi numai prin
prisma eului său, ceea ce deja reprezintă un câştig prin
sinteza dintre ego şi lume, dintre sensibilitate şi intelect.
Cititorul este acum mai profund şi mai simţitor în faţa
unei game bogate de sentimente, îşi înţelege mult mai
bine însăşi dilema existenţială, pe care o reflectă în paralel
cu cea rezultată din text.

text-citit

Întoarcerea la carte

Odiseea Odiseea

a lui Edmond Jabès. Revenind
necontenit la carte putem extrage toate resursele de aici,
p

umit? El vrea mai mult, vrea
ospitalitatea seducerii, precum cartea într-un labirint.

Nu cuvintele au creat , ci a creat
cu

Nicolae BUSUIOC

18 CRONICA

O privire asupra raportului
text-citit

Nu ştiu ce s-a întîmplat, poate am ocolit Olimpia, fără
voie,  sau am lăsat-o să-mi fiinţeze, în alt vis...

Suntem aici, ziua e plină de aur greu, o zi intestină,
fulgurantă, demonică... Toţi cei veniţi împreună s-au risipit,
dorind nectarul rece!... Urcăm pieptiş în umbra zidurilor,

sprijină o coloană, aceasta închipuind un palat, acela
al puterii Atrizilor     Iar coloana stă pe un altar cretan,
oglindind sacrul care există în puterea regală Înaintez spre
poata sacră  şi soarele bîntuie ucigaş cu semnele lui astrale,
devorînd piatra, însuşirea lucrurilor, limba unui popor
adormit, sîngele  sacrificaţilor     Am teama că vor veni peste
mine uriaşii, ciclopii, că se vor prăbuşi stîncile, că însuşi
soarele va binevoi să-mi smulgă de pe chip,  masca furată lui
Agamemnon. Cine vor fi acestia, habar n-am , dar simt o
emoţie mare, pentru că lucrurile, în devenirea lor,  pleacă de
aici, cumva, înainte de a se face fiinţe vii, cuvîntătoare, idei

Am o rugă în mine, care se pierde dincolo de gînd...
Anaforeea abia se ţine pe picioare, şi ea înaintează spre
aceeeaşi sacralitate a pietrelor, şi mă întreb iarăşi: cum va fi
fiind , adică unde? Necunoscutul, hilarul, povestea,
mitul Homer, personajele care sunt mai presus de oameni,
pentru că, iată-le!, suferă în muţenia lor, şi ne dau încă lecţii
de forţă domestică şi de înţelepciune     Vreau  ca lumea
aceea să mai aştepte puţin, e o poveste frumoasă în care
intrăm cu sufletul bîntuit de ţipătul cotidian. Dar,  vai!, trăim
un timp revolut, iluzoriu,  care  se preface că ne face bine
inimii , zeii lor vorbesc într-o limbă abstractă,
necunoscută  şi  un fior îmi aminteşte de Knossos, şi de acel
disc de aur, netradus încă, din Foestos,      Discul
cuvintelor!     Epopeea naşterii sunetelor cu semnificaţie!
Datul ascuns al vorbirii!     Ideile tipărite într-o idee!
Piatră şi iar piatră, o cetate de piatră, cu un rictus tragic în
colţul trăirilor. Trecusem de lei, cînd am simţit din urmă
uitarea, pogorîrea în abisul homeric. Aici s-a consumat cea
mai teribilă tragedie umană îmi respiră în ceafă Anaforea, şi
nu sunt de acord, aici s-a trezit  din  întuneric ordinea  lumii.
Aici s-a născut tragosul Şi logosul, poate! Şi ideea de
moarte, şi cea de aur care acoperă moartea. Şi ideile?     Vine
brusc întrebarea: care idei, de unde vin ideile? Răspunsul:
din arderea pietrelor!

Şi cetatea, precum desenul unui animal cu cocoaşă, e
ordinea, iar ordinea e ideea, şi ideea se tranformă în
conţinut, şi conţinutul în faptă  şi se naşte o dialectică
ciudată, care acoperă logosul, iar logosul e ordinea, îmi
şopteşte Anaforeea, iar,  acolo,  sus, în vîrful muntelui, pe
acropolă,  va fi existat , spune, după ce am păşit
printre propilee, şi-am pipăit fierbinte piatra coloanelor
imense     Megaronul, adică tronul  regal, şi-mi dau seama că
aici e un rege, care e înconjurat de curteni, şi de scribi, care
notează faptele şi ideile în alfabetul , scribii
controlează întreaga societate, societatea în dinamica ei, vin
olari, meşteşugari care prelucrează bronzul, fabricanţi de
arcuri, bijutieri, aurarii, cei care  meşteşugesc continuu, şi
fac măşti de aur, pentru a le închina pe feţele regilor, atunci
cînd vor muri, fie aici, fie la Troia     Există sclavi printre
micenieni, şi scribii pot fi scalvi, care notează literele unei
limbi arhaice,din care se vor naşte scrise tragediile lui
Eschil, şi poemele lui Pindar, şi lui  Homer, şi

lui Platon, şi lui Herodot, şi lui
Aristotel, şi se vor fi măsurat cu compasul teoremele, şi cu
aria cercului, gîndurile    Viaţa este minunată înfloritoare,
artiştii continuă să picteze dansuri cu tauri, iar meşteşugarii
să toarne  bijuterui pentru Clitemnestra, şi pentru Antigona,
şi pentru Hera cea paranoidă.  Citesc tăbliţele, şi izvorăsc
din neantul visului divinităţile:  Zeus, Hera, Poseidon, şi
gîndesc că s-o fi ascuns vreun  spiriduş pe acolo, prin
ridurile pietrelor, consemnînd  un Hades incipient, şi un
Apollo încă în faşă. Peste tot aleargă aheii, cetatea e a lor, iar
satele din jur  li se supun, un popor de războinici care se
dilată spre Mediterana, pentru că acest popor are  nevoie de
spaţiu, de aerul egeean, şi, poate,   de mîine se vor  îndreprta
spre Creta, sau vor lua calea Helespontului, vor trece pe un
pod de vase marea,   vor cuceri Asia Mică  şi vor înfiinţa
acolo cetăţi.... Sigur, fără nici o îndoială: Troia,  Milet,
Pergam, Halicarnas, Antalia, Calatis, Histria...  Dar, spre
Troia, se vor fi îndreptat cu mare alai războinic

Spre sfîrşitul mileniului doi, echilibrul se
va rupe, Pylos e încendiat, Tirintul este
ruinat,  iar Micene, cetatea,  cucerită şi
încendiată.  E aici, metaforică,  cetatea,  încă
îşi păstrează zidurile pentru a da naştere
legendei     Sau adevărului. Şi îndoielii

Datele sunt reci, informaţiile venite pe
firul poveştilor colorează fantasma, cînd
soarele arde preumblarea istorică a paşilor
noştri printre ruine     Acropola, se pare că ar
fi fost construită pe la 1500 î.C.  Megaronul,
cam în aceeaşi perioadă  şi palatul regal, iar
fortificaţiie au fost construite în stil ciclopic.
Pietrele ar fi fost aduse aici de nişte fabuloşi
uriaşi, cu un singur ochi, ciclopii     În
interiorul acestor ziduri s-au construit
morminte-galerie, şi temple,  în spatele
Acropolei, iar mormintele-stup, adică ale
supuşilor şi trădătorilor,  se aflau în afara
cetăţii     Agora, pe un deal, lîngă Poarta
Leilor, casele supuşilor, la poalele Acropolei,
iar scalvii şi ţăranii fără pămînt, locuiau în
juriul cetăţii     Cercul funerar conţine
mormintele regilor, nouă femei şi opt
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bărbaţi...  Sunt descoperite  mormintele, şi în morminte
obiecte, de la săbii la bijuteri, masca lui Agamemnon,
scarabeul reginei Egiptului Tiye, soţia regelui Amenhotep
III     Pipăim iarăşi pietrele, Anaforeea se aşază în mijlocul
cercului,  ce impietate, aici, în tombe se vor fi născut zeii, se
vor fi adăpostit de furtună, vor fi luptat alături de ahei, şi-i
vor fi condus spre Troia Şi, tu, aici, femeie! Dezmăţ al
simţurilor, neruşinare, nevoie de ştire!...

Cetatea va fi fondată de Perseu, fiul lui Zeus şi a lui
Danae, fiica regelui Acrisios, al Argosului     Perseu, eroul
acesta minunat,  care ucide Meduza, ne arată capul gorgonei
însîngerat, într-o statuie de Benvenuto Celini, şi e de
pomenit în discursul nostru     Pentru datul descălecatului de
civilizaţie, dar şi  pentru frumuseţea poveştii      Se spune că
un oracol i-ar fi prevestit  regelui Acrisios,  că va fi ucis de
nepotul său, de aceea a închis-o,  pe fiica sa,  Danae, într-un
palat subteran de bronz     S-o fi îndrăgostit Zeus de Danae,
pentru că era frumoasă, sau aşa îi era viciul, să seducă
fecioarele, şi să producă semizei, tot ce e posibil      O fi
intrat  sub forma unei  ploi de aur,  în palatul subteran, o fi
păcălit-o pe fecioară, dar din unirea lor, se născu Perseu
Acrisios aude glasul copilului, coboară în  palatul
subpămîntean, şi porunceşte ca fiica sa cu pruncul,  să fie
ferecaţi într-o ladă  şi aruncaţi în mare     Pe undeva,  prin
Ciclade, pe insula Serifos ajunge lada, şi este descoperită de
către pescarul Dyctis, care îi  duce pe cei doi proscrişi  la
regele insulei, tiranul Polydectes     Acesta se îndrăgosteşte
de Danae, şi, logic,  fiul acesteia devine o piedică în calea
dragostei  dominatorului. Polydectes îl trmite pe Perseu,
care se făcuse între timp un tînăr frumos şi viteaz, să-i aducă
capul  Meduzei     Aventura e minunată, zeii din Olimp
concură la ajutorul dat lui Perseu, pentru a ucide gorgona,
Hermes îi dărui sabia lui ascuţită, Atena îi oferi scutul de
bronz, în care vedeai ca în oglindă lumea, primi coiful de la
Hades, care-l făcea invizibil, nişte sandale înaripate, şi o
traistă de la nimfe, traistă care se mărea sau se micşora, după
nevoie     În drum,  le întîlneşte pe bătrînele Graie, surorile
gorgonelor, care ştiau unde se află Meduza. Dar ţin
secretul     Perseu  le fură singurul ochi cu care vedeau, şi le
şantajează în schimbul obţinerii unor informaţii despre
Meduză, atunci, înapoindu-le ochiul     Obţine informaţia
despre locul unde se găsesc gorgonele.  Perseu le găseşte
adormite, Hermes şi Atena îl ajută, ferindu-l de  chipul lor

, care, se spune,  dacă le vedea cineva, acesta  se
transforma în chip de piatră În scutul de bronz o vede pe
Meduză  şi-i retează capul     După ispravă aleargă spre
Grecia, dar pe drum , prin Libia, din capul gorgonei cad
picături de sînge, care se transformă în şerpi,  care pustiesc
pămîntul Libiei. Mai trece pe la titanul Atlas, care-l alungă
pe Perseu, dar acesta scote capul Meduzei, care-l
împietreşte, rămînînd pe vecie să ţină pe umeri bolta
cerească Prin Etiopia, se îndrăgosteşte de Andromeda,
fiica regelui Kefeus Şi aici se naşte o poveste minunată:
Andromeda este înlănţuită de o stîncă, la cererea unui
oracol, un monstru trimis de Poseidon vine să o devore, dar
cînd se apropie de ea, Perseu îi arată capul Meduzei şi-l
împietreşte.   Povestea nu se termină aici, pentru că intervine
logodnicul Adromedei, care îl atacă pe Perseu cu o mică
oaste, însă din nou capul Meduzei îşi face datoria     Gloata e
transformată în statui, şi Andromeda îl urmează pe erou
Ajung pe insula Serifos, Danae se adăposteşte, de frica
regelui,  la altarul zeiţei Atena     La vederea chipului
Meduzei chipul tiranului împietri.  Cei trei eliberaţi,   se
întorc în Argos, unde Perseu devine rege     Destinul se
împlineşte: Perseu organizează jocuri, la care participă şi
bunicul său, Acrisios, care este lovit accidental de discul
nepotului său şi muri. Astfel se împlini profeţia

Perseu se face rege şi peste Tirint, şi apoi peste Micene,
cetate numită după numele unei ciuperci, myces, ori după
Mycene, fiica regelui unui rîu, pentru că şi rîurile în
antichitatea grecească au suflete şi trup, şi pot purta
coroane     Rîurile şi pietrele se însufleţesc, devin zeiţe şi zei,
tot ceea ce mişcă se autodivinizează lucrurile, obiectele,
fiinţele, nimic nu scapă datului de a fi în transcendenţă     Şi
politica, şi demosul, şi războiul, relaţia om -
fiinţează şi des - fiinţează e ale
Logosului     Perseu şi Andromeda au avut şapte fii şi două
fiice, care au devenit regi şi regine, tot înmulţindu-se, aşa
cum se întîmplă în epopeile lumii, mulţi greci declarîndu-se,
de-a lungul timpului, urmaşii lui Perseu
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Pentru a depăşi inoperabilul, sufocantul imobilism
dintr-o - şi omenirea se află în profundă,
alarmantă criză, fără de propriu drum ea fiind -, se
apelează evident la nuanţe, şi-s infinite între opac şi
transparent, iar transparenţa nu e domeniul propriu
logicii tautologiei, ci al logicii identităţii vii. Nuanţele
dintre abordări extreme ţin mai mult de tehnici şi
mijloace, de prelungiri tehnologice, însă ţinta de fiecare
dată se dovedeşte a fi aceeaşi: întâlnirea - prin
(împreună cu) „celălalt” - a ta cu tine însuţi; ţinta
omului, domeniul lui propriu, e omul.

Ba încă, miza fiind teribil de mare (pe măsura
crizei), extremele înseşi - prin manevre oculte, însă în
luminişul „simbolului”, al complementarităţii de largă
anvergură, respiraţie -, ele, încrâncenatele, se arată
(contrar propriilor ideologii, căci fiece extremism e
mănuşa unei ideologii, a duhului crasei indiferenţe,
canibalice, faţă de om), sistematic se arată cu fiece
nuanţă-monadă dispuse, ambele, să-şi schimbe locurile,
să facă, fiecare, din propriul, din chiar sacrul ei loc doar
un mijloc - deopotrivă instrument şi punct -, şi în care
ambele să se bazeze, fie şi de formă. E vorba de mai
mult decât un , precum forma exterioară a
apei; mijlocul - deopotrivă instrument şi punct - în acest
caz (al necazului insurmontabil, al crizei) e ceea ce
numim pârghia cu propriu, lăuntric punct de sprijin,
care îşi face din extremele cu pricina capetele ei proprii,
împlinind

În fond criza omenirii e o criză lăuntrică a omului, e
criza de atitudine: „eu” nu se mai arată sincer
disponibil să conceapă, să-l nască pe „tu”. Într-o astfel
de criză, omul nu fraternizează cu el însuşi, nu se
asumă, prin intimă frângere de sine, pe sine însuşi.
Atins de miopie egoistă, ştiind numai de drepturi şi nu
şi, firesc, de îndatoriri, el, , confundă convenabil pe
„a da” cu „a primi”, e gata a lua, totul dacă se poate, pe
nimic; iar drumul pe care el tocmai îl face prin lume
devine una cu linia contabilă a totalului, a sumei ce i se
cuvine - pentru insul afacerist lumea e pur şi simplu
ceva de consum, şi tocmai în descinderea lui egoismul îi
secretă convingerea cum că astfel, consumând, el
introduce, ca orice erou civilizator, ordinea în haosul
lumii. Singura instituţie cu pecete identitară pe care
inşii o recunosc şi în care ei se recunosc este

minamente casant. Cel care uită de
îndatoriri, de fapt uită de dreptul de a avea îndatoriri,
de menirea de a fi om în omenire, de nobilul şi sacrul
drept de a da şi a te da, de a lucra uimirea-minunea de
nenumit.

După ce Creatorul a luat din Adam o coastă din care
a făcut-o pe Eva, ele, coastele lui - abia încăpându-i
inima neîncăpătoare de „da”-ul faţă de tocmai
primit -, au devenit sensibilă claviatură de pian. Şi-i de
înţeles, căci în comparaţie cu ceva de felul unui „dat”,
darul nu se reduce la a fi pur şi simplu obiect de
consum - nu se lasă a fi comparat, a fi mestecat şi
amestecat în gura comparaţiei -, el, darul, e deopotrivă
relaţie, e firească articulare consubstanţială între cel care
dă şi cel care primeşte. În nici un caz darul nu se obţine
prin schimbul de piaţă; el nu poate fi lucrare a
prejudecăţii, a unui „pre-da” sau „pre-amin”, el nu ştie
de „da” prin a „prăda” şi a „trăda”, prin nimicul care
există (adesea de felul violenţei, ori laşităţii), nu-i
predispus la pragmaticul rol al succesului-câştigului cu
orice preţ, plătit de „ceilalţi”, pe piaţa de schimb.

Zeloşii (atinşii de prejudecată) funcţionari ai
prelungirilor tehnologice de tot felul, dedaţi noii
predanii, noii predicări adesea cu marca informaticii, de
fapt comunică „prelungist” excomunicarea, ei îi
consumă acum şi aici cu judecata de apoi pe „ceilalţi”
dintre semeni, se vor chiar inchizitorii ce trebuie (spre a
apăra divinitatea slăbită, ajunsă la limita umanului ?) să
închidă lumea într-un care singur s-a încuiat şi
şi-a înghiţit cheia, ca supra şi apăsată instituţie,
globalistă: „instituţia de consum”. Astfel
„instituţionalizat”, omul e obligat, determinat a nu se
mai simţi, lui însuşi, drept dar, ci atât: un dat. La orice
mişcare (în pielea, limba „instituţiei” fiind), te simţi
constrâns să ai a face cu afacerea, cu a aface; pentru
tine, tehnologia propriu-zisă înseamnă ştiinţă de
consum, religia - credinţă de consum, ideologia -
conştiinţă de consum, virtualitatea - realitate de
consum.

O criză profundă a umanităţii e şi o criză a
sistemului de valori. Aici, categoria „sistem” are mai
degrabă înţeles de „simbol”, fiind ceea ce leagă de un
nivel înalt de realitate un nivel mai jos de realitate,
lucrând unitatea, unimea (între plus şi minus, bine şi
rău…), ceea ce face contradicţiile, firesc, să comunice
comunicarea, cum te-ai plimba între frunţile, coarnele
taurilor care năpraznic, pe viaţă şi pe moarte, se
înfruntă. Important se arată că geniile, elitele oricărui

criză

modus vivendi

paradigma a

darul

„cumpăn -sintetică”.

,
numitor comun e

insul

consumul

sistem

domeniu (de exemplu, din muzică, matematică,
credinţă, filozofie) şi ale oricărui nivel pot să comunice
comunicarea - şi nu excomunicarea -, să comunice
simbolic, că îşi corespund.

Prelungirile tehnologice nu sunt acelaşi lucru cu
nivelurile de realitate, cu anume ierarhie ce presupune,
într-un anume mod de reprezentare, verticala. Într-un
fel, prelungirile tehnologice au rolul unor „simboluri pe
dos”: prin nimicul de schimb, ele leagă de un nivel
inferior de realitate pe unul superior, astfel că se dă
unui ins inferior, se lipeşte de exterioritatea care e
acesta din urmă, un atribut superior, spiritual, pe care
insul îl ia în proprietate materială, îl trece în lista lui de
inventar - manevră de felul negustoriei ce are ca obiect
al tranzacţiei calităţile, valorile culturale, spirituale,
când darul, vie lucrare, de

În acest caz „transferul” (evident înrobitor) nu
produce decât inflaţie (diluat-călduţă, falsă libertate); pe
scena devenită piaţă de schimb autorul pierde
autoritatea, iar construcţia lui, glisată pe temelie de
nisip, se risipeşte. Cu titlu de exemplu: mulţi dintre
liderii religioşi - religia fiind prelungirea tehnologică a
domeniului credinţei - se află sub standardele intrinseci
credinţei practicate de simpli credincioşi, pentru că
simplitatea constituie etalonul consubstanţial
domeniului. Cu ochiul liber se poate vedea că filosofia,
ca domeniu, e mai aproape de credinţă decât religia.

Mecanismul de funcţionare a prelungirilor
tehnologice propune drept reper - de felul vârfului
piramidei (a valorilor, de exemplu) - numit
domeniu de realitate, ci un anumit nivel al unui anume
domeniu de realitate, ca şi cum nivelul ar putea fi
superior domeniului, prin mijlocirea „simbolului pe
dos”. Prelungirile tehnologice nu constituie funcţia care
să creeze întregul, ele nu sunt acea pârghie cu punct-
vârf lăuntric de sprijin - de felul darului, binecuvântării,
harului -, prin care întregul nu doar devine, ci deplin
vine, intră în parte; ele realizează, produc părţi, plural
chiar şi într-o singură parte, doar ducere fără de venire
î

În sine domeniul are prelungirile sale tehnologice,
după cum unui simbol nu-i poţi atribui un sens (fie el şi
contradictoriu unui alt sens deja cunoscut al
simbolului) pe care să nu-l conţină deja; domeniul e un
„dincolo” aflat aici şi acum. A te plimba înseamnă a
merge pur şi simplu pe limba ta, a decanta nuanţele şi
deopotrivă a te încânta-descânta, înseamnă a merge
în/prin „dincolo”: a fi cu propriu sens. „Dincolo” aflat
aici şi acum e tocmai un început, un nou început. Acum
şi aici plimbându-ne - ca predispuşi modelării -, noi
suntem mai mult decât reculul acelui „dincolo”, suntem
modul lui de a se pune înaintea sa (înaintea începutului
său) spre a percepe, spre a prinde şi a fi drept întrupare
a sensului însuşi.

Se impune să referim despre realitatea sistemului
acerb competiţional, de care va trebui să scăpăm în
primii ani ai mileniului III, să ne eliberăm. „Competiţia
cu chip de sistem” foloseşte cu şarm copios şi subtil
limba excomunicării subite, tăierea. „Sistem” -
totalitate, autoreglaj, autodezvoltare -, competiţia se
schimbă din proces în obiect; e felul lumii actuale, „de
criză”, de a face, ca lume, infarct, de a se da, etanş, pe
sine afară, cu pretenţia de a face din criză deja şlefuitul,
transparentul cristal, aflat deasupra, însuşi vârful
piramidei tuturor perlelor (a se citi: suferinţelor,
nenorocirilor).

Competiţia fără de asumare practicată de
prelungirile tehnologice se arată predispusă sinuciderii
ucigaş-teroriste, disperării din indiferenţă - nouă acedie
a vremii, mai exact: a unui început care nu se percepe,
nu se poate, prin recul reflexiv, pune pe sine înaintea
lui, care nu-şi intuieşte identitatea, crezând astfel că el e
tocmai sfârşitul. Câştigătorul absolut în competiţie se
anunţă a fi cel ce poate - cu viteza luminii, ori şi mai şi:
a timpului pur şi simplu succesiv - instantaneu să
suprapună începutul cu sfârşitul. Acesta, câştigătorul
cu aplomb şi tupeu supertehnicizat, a şi uitat de
uimirea preaplinului (de neîncăput) „da”, cât şi de
consubstanţialitatea - cu domeniul - a nuanţelor.

Prelungirile tehnologice promit (în felul competiţiei
promisiunii, al compromisului democratic, absolut, fără
de chip, fără de elită, a fi în afara relaţiei de a fi cu sine,
cu semenii, cu divinul), promit prin toate mijloacele
nimic altceva decât: a depăşi, spulberând în viteză,
pragul simbolului, însuşi domeniul. Prelungirile
tehnologice - prin performerii lor cu marca competiţiei
în sânge (ca nişte mutanţi) - se văd a depăşi domeniul,
se vor drept domeniu.

Or, a fi fără de domeniu înseamnă a lua criza drept
propriu domeniu. În competiţia sinonimă
compromisului absolut, folosind negaţia negustorească,
globalizatoare (care nivelează circumvoluţiunile,
amprentele nuanţelor, specifice capacităţii omului de a
fi om), iată că limba domeniului fără de domeniu, limba
crizei transmite insului un mesaj clar: să domine fără de

vine lucru, obiect mort, un
dat.

un a

n sine.

nu

menire, negând semenul, să fie om fără de omenie şi
fără de omenire, aparţinând lumii lucrurilor.

Noii strategi au stabilit că ieşirea din criză se
produce numai dacă vor identifica şi trata ceea ce ei
numesc „criza” crizei, astfel criza ca atare (vindecată de
„criza” ei) devine domeniu, care circumscrie la ceea ce
înseamnă un rezonabil , de felul noului de
piaţă mediatizat prin toate reclamele-imagine. Tocmai,
pentru ca prelungirile tehnologice să depăşească -
fulgerător dacă se poate - domeniul, ele însele îşi taie
rădăcinile; în fapt se taie de „la început”, se taie de
reculul spre un „mai-înainte-început” al începutului, pe
care întregul se bazează şi prin care îşi poat

Din branşa negustorească fiind (amintim că sunt şi
ţărani-negustori, şi învăţători-negustori, şi preoţi-
negustori, şi medici-negustori, chiar şi negustori-
negustori), insul acceptă să îşi taie metodic rădăcinile
(de la propria ţară, propriul neam, propria vocaţie,
profesie) cu scopul clar de a accesa direct, pe scurtătură,

, depăşind nu doar reflexivitatea, ci şi
succesivitatea timpului prezent. E ca şi cum timpul s-ar
tăia de la sensul lui - deopotrivă de la trecut şi de la
viitor, nemaifiind prezent. Ori fără de prezent, timpul
însuşi e în criză. În acest caz, omul nu-şi comunică, el
nu comunică comunicarea, nu vorbeşte limba care ea
însăşi gândeşte, el nu se dă sieşi - drept domeniu,
propriu „dincolo” aflat acum şi aici - prin limbă; el,
omul cu biciul tăios al prelungirilor tehnologice, insul
pragmatic, comunică excomunicarea, excomunică, în
sine se dezlocuieşte, locuind mereu dezlocuirea,
globalizarea.

Cum ştim, dacă realitatea-în-general trece din
cuvinte odată cu timpul, cu cel ce a şi trecut, tocmai că
realitatea omului ca om se trece, şlefuită prin limbă, tot
lui însuşi, omului. În limba sa - de om, pur şi simplu -
omul se face sieşi şlefuit şi transparent dar; de drept,
perla aparţine autorului ei. Pentru negustor, semenii-
ceilalţi ţin de realitatea-în-general, care din cuvinte trece
odată cu timpul, cu cel ce a şi trecut, fără însă a fi
excomunicată, ci doar negată, tocmai spre a o putea ei,
negustorii, afirma (pentru ei), a o lua cu o nouă formă,
sub nouă firmă, a afacerii. Se impune precizarea:
verbului „a face”, al Facerii, îi este specifică „forma
creaţiei”, a începutului, pe când verbului „a aface”, al
Afacerii, îi e specifică „forma schimbului”, a sfârşitului.

Afirmaţia produsă de negaţia negustorească nu are
gust. Afirmaţia negaţiei negustoreşti nu degustă. Ea se
arată preocupată, până la refuz, de a lua cu forma goală
(fără de saţ şi fără de soţ, fără de însoţitor) a schimbului
de piaţă, ghiftuindu-se. E, aici, felul propriu de a afirma
al negaţiei negustoreşti, de a pune sub firmă proprie, de
a lua în posesie: cât mai mult, totul (deci pe nimic) dacă
se poate.

Meticuloasă şi cinică, afirmaţia negaţiei negustoreşti
poartă masca şi deopotrivă marca succesivităţii şi
reflexivităţii speci

-, pe care o identificăm cu tăietura - un alt
fel de cal troian - gordiană a macedonianului. Afirmaţia
negaţiei negustoreşti o găsim a fi una cu oglinda
netransparentă (evident tăioasă ca un vehicul, precum
schimbul de piaţă) cu care afaceriştii îşi propun fără
milă şi cu nemiluita să ia, să ia, să ia, spre a ajunge în
inima nimicului.

În acest mileniu al crizei, care, deja început, vrea
încă să înceapă dar cu sfârşitul (lui), iată că, după datele
noastre, insaţiabila greaţă a gustului negustoresc - de a
lua, a înghiţi totul - atinge cotele, înfulecă graniţele
graţiei, dărniciei divine. Raţionamentul negustorului se
doreşte simplu, evident eficient şi pentru „ceilalţi”,
astfel: fiece om are dreptul să deguste lumea, deci şi el.
Dar pentru ca el, negustorul, să deguste ceva, trebuie
mai întâi să posede acel ceva întreg (adică lumea), să-l
stăpânească din perspectiva directă, a sfârşitului, a
nimicului de piaţă de schimb.

care conjugă
verbul „a face”, lumea începe, normal, cu începutul;
pentru cei care conjugă verbul „a aface”, pentru
afacerişti, lumea „începe” cu sfâşitul. De aceea
afaceriştii nu percep, nu se pot - în chiar lăuntrul lumii,
fenomenului fiind - pune, reflexiv frângându-se, în
începutul propriu-zis, comunicând comunicarea.
Pentru om, funcţia percepţiei - pe care o asimilăm limbii
- formează mai mult decât un organ: formează
organismul; pentru om, funcţia percepţiei e reponsabilă
cu deprinderea de sine, cu mânuirea pârghiei cu
lăuntric punct de sprijin, prin care întregul intră, se află,
întreg, în parte.

În haine de lucru ea fiind, percepţia traduce măsura
în care procesul, fenomenul e formă, adică îşi vine,
evenimenţial, în sine, nu uită - ca prezent - de sine. Ca
deprindere de sine - şi prezentul e deprinderea de sine
a timpului -, perceperea e chiar forma pe care omul,
punându-se el înaintea lui, sieşi şi-o dă, şi astfel el
(îmbrăcat lăuntric în deprinderile sale, precum apa ) se
dă lui însuşi, drept dar.

modus vivendi

se

e firesc
percepe, cu orizont, sensul lui propriu.

fice reclamei -

De aici se poate deduce: pentru cei

succesul

expresivitate de dragul
expresivităţii

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
21. Criza noastră cea de toate zilele

Ianuarie 1120
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celor doi mari
ât un astfel de fenomen

poate fi întâ Î minus
spectaculosul novalisian,

c derutant, desprinderea iubitei
„din neguri reci” se face,

, :

Câ ândurilor tace,
ntul unei dulci evlavii –

Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei?
Din neguri reci plutind te vei desface?

nd însenina-vei

C

Cobori încet....aproape, mai aproape.
âmbind peste-a

A ta iubire c-un suspin arat-o,

Cu geana ta m-atinge pe pleoape,
â

Pe veci pierduto, vecinic adorato!
( )

a textel

âne decâ efectuarea
câ Î

ordi â
Î în

vreme ce la Novalis, resortul care o gen
ntuitoare este , la Eminescu,

„unei dulci evlavii”. Î
întâlnirea cu iubita devine pe

â iar pentru poetul român, aceasta, se
tr
cu

omestic, aidoma celui din poezia
:

„Este Ea. a
”.

În sfâ pentru Novalis,

întrucâ Sfidând trecerea mileniilor,
în cel mai

frumos vis al romantismului german. Eminescu,
clipa de beatitudine,

„Domenicul palat”,
( ), iar iubita din sonet dispare „pe veci”,

probabil, de „valurile vremii”.

cea a lui Eminescu sfâ d
„ ”,

În acest context,
ât la Novalis, câ

ritua

Din ac
în primul caz,

pe când în cel de al
doilea, se apro ântecului de dor.

Astfel,
ând de la conceptul novalisian,

fapt ce nu presupune nicidecum o înrâuri
C

se concentreze pe
studiul str

.

creatori romantici nu se limitează numai la
exemplul dat de Sanielevici, întruc

lnit şi în lirica poetului. n consecinţă,
acea avalanşă de imagini

halucinante ce se rostogoles
ca şi la autorul

graţie forţei magice a verbului poetic

nd însuşi glasul g
Mă-ngână câ

Puterea nopţii blâ
Cu ochii mari şi purtători de pace?
Răsai din umbra vremilor încoace,

a să te văd venind - ca-n vis, aşa vii!

Te pleacă iar z mea faţă,

Să simt fiorii str ngerii în braţe -

După o succintă prezentare, or alese pentru a
dovedi existenţa idealismului magic în opera celor doi
poeţi, nu mai răm t să procedăm la

torva precizări de rigoare. n ambele situaţii, energia care
schimbă nea naturală a lucrurilor îşi are ob rşia în
tensiunea lăuntrică generată de o mare iubire. nsă,

erează înfiorat de
presimţiri mâ acesta este
acţionat de o imperioasă, dar calmă, acompaniată
de murmurul n acelaşi timp,

ntru poetul german o
integrare într-o veşnicie mustind de o fericire
nepăm ntească,

ansformă într-un moment binecuvântat al vieţii, încărcat
o plenitudine sufletească specifică unor astfel de clipe,

într-un cadru d

Deşart casă
Dintr-o dată-mi pare plină

rşit, credinţa în realitatea lumii pe
care a creat-o nu poate fi zădărnicită şi nici spulberată de
nimic, t este absolută. el
va rămâne pentru totdeauna alături de Sofia,

dimpotrivă, trăieşte dar nu-şi poate
salva iubita din şuvoiul rece al trecerii ineluctabile.

clădit dintr-un şir de munţi, se năruie

înghiţită, Viziunea lui
Novalis culminează cu imaginea unei lumi eleate şi
luminoase, rşeşte, in pricina
veşnicei schimbări cu durerosul regret după o fericire
pierdută definitiv.

pe o treaptă mai înaltă de generalizare,
se poate constata că at t şi la Eminescu,
apariţia iubitei se produce în consens cu spi litatea
celor două popoare: inflexibilă şi intens metafizică la
germani, mai intimă şi mai umană la români. este
raţiuni, fluxul poetic dobândeşte, forma unei
revărsări imnice ca în psalmii ebraici,

pie de tonalităţile c
dincolo de diferenţele existente între textele

examinate aici, plec putem
descoperi oaze de idealism magic şi în creaţia poetului
nostru, re directă
a lui Novalis asupra lui Eminescu. a şi în alte situaţii
similare, la nivelul actual al comparatismului, cercetarea
trebuie să depăşească examenul exagerat şi ineficient al
consemnării de izvoare şi influenţe şi să

ucturilor literare născute dintr-o metafizică şi
experienţă de viaţă asemănătoare

Imnurilor tre
noapte

că

Când însuşi glasul

voinţa
dorinţă

Singurătate

Sărmanul Dionis

eminesciana

Metafora din titlul pe care Mihai Eminescu a
intenţionat să-l dea volumului său de versuri –

umină de lună acoperă,semantic şi vizionar
cerul poeziei româneşti şi,în imaginarul nostru,tot
misterul ei.Curată născocire a Universului,dar şi
pură plăsmuire a eului liric romantic, Luna(fiind şi
lumină întunecată,prin partea ei nevăzută
!)stăpîneşte şi lirica modernistă a

a,ce are ca trop
esenţial,caracteristic

).Şi stăpînit şi
eu de această idee, m-am reîntors asupra poezi

şi î cu care am citit-o
întîia oară,încercînd a,să-mi desluşesc
deplasarea oriz dată cu trecerea
ineluctabilă şi să-mi clarific partea ei de
rezistenţă în viitor.Căci Eminescu,aşa cum s-a mai
observat,încă rămîne Şi a fost
conştient încă de la începutul frămîntării de
lyră,acceptîndu-şi soarta ca legendarul poet
trac,Orfeu : Dar dacă gîndul zilelor mele /Se stinse-
n mintea lui Dumnezeu,/Şi dacă pentru sufletul
meu/Nu-i loc aicea,ci numa-n

îngerii săi/Palida-mi umbră în albul
munte,/Să-mi pui cununa pe a mea frunte/Şi să-mi
pui lira de căpătă

pămîntenii,Luna arată mereu aceeaşi
faţă luminată,dar,în acelaşi timp ascunde o altă faţă
mereu întunecată. ,aşadar

.Oare poezia eminesciană egalizată cu
să nu aibă un destin asemănător ?Să luăm

sub lupa minţii poemele de început.Regretul poetului
că a publicat ce a publicat nu se susţine,pentru că
ncă răsar  germenii lirismului său a cărui

structură este profund oximoronică.Prin aceasta,nu
intenţionăm cumva să minimalizăm justa observaţie
critică a lui Vladimir Streinu albastră şi

că,începînd cu poemul în
discuţie,Eminescu devine el însuşi,ci să propunem şi

altă cale de acces către miezul misterios al poeziei
sale.Iată,nu mai departe de ochiul minţii,în poemul

călă ,cum în draperia romantică
bolintineană ies astăzi imagini
paradoxale,dense, olisemantice,răbufniri de
fantezie dictatorială Iar rîul suspină de

răsfrînge-
n tăcere/Fantastic purpur. mare mi-i mirarea ca
să mă întîmpine în poezia srăinătate ” s

inţei universale
schopenhaueriene
Şi inima aceea,ce geme de durere,/Ş

,/E inima mea tristă,ce n-are
mîngîiere,/E sufletu

m şi un mistic al imaginilor contradictorii,un
vră n cîntare şi în
descîntare cu o claviatură de percepţii şerpuitoare
plin
inexplicabilă.Poate că nu sîntem

ry şi de
Două şi

ba lună/Mi le torc,mi le-
mpreună/Pentru-ntregul viitor.

La o artistă
Tînăra Parcă ? carea muzicienei cu propria
lyră şi cu melosul în univers pătrund dincolo de
lumină în taina cată a începuturilor :

mîna-ţi tremurîndă/B
scîndă

Ne lasă pe gînduri sintagme
pe o

albă
unii corupţi mînia lirică se

zbate într dictorie de imagini care şi
astăzi dezvăluie o grea energie participativă,cu nimic

un
magnetism de materie neagră c

arsă de beţie uterea
leşinată morţi de vii danţ

sufletu-ngheţat
.Precum şi extraordinara strofă

peste care s-a trecut, de multe ori,poate prea uşor
,încadrabilă

„
L ” ,tot

secolului al XX-
le

,oximoronul(vezi Hugo
Friedrich-„ Structura liricii moderne ”

ei
eminesciene cu aceea nfiorare

,de data aceast
ontului ei axiologic o

a Timpului

„

stele://Voi,cînd mi-or
duce

i. ” ( „ Amicului F.I. ”).
Pentru noi,

Este , ca un cosmic
oximoron
„Luna”

,
î de aici,

din „Floare
lirismul eminescian ”

o

„O rire în zori”

p
„ ” : „

/Poetic murmur,/
”Nu

„Din intagma
dorului infinit, echivalent al vo

,din „ Scrisoarea I” de mai tîrziu :
„ i sufletul
acela,ce

-mi, ce arde de ”
Mistic al rostirii, „poetul nepereche” este de pe

acu
jitor ocult ce dispune universul î

e de uluire,generatoare de magie
departe de Paul

Valè binecunoscutul de-acum ermetism :
„ /Ca fulgii de
ninsori,/Razele din al

” (
Întruparea în cîntecul orfic din „ ” ( „

” ),identifi

cea întune
„Astfel ate-un cîntec

,/Ca furtuna descre /Care muge a pustiu .
” oximoronice,de-a
dreptul sinestezice : „amara mîngîiere” sau „

vijelie ”.
În ardentul poem „ J ”

-o tensiune contra

mai prejos decît accentele pamfletare din ulterioara „
Scrisoare III ” (partea a II-a).L-am numi

oagulat în sintagme
antinomice.Le dau în serie : „ ”, „p

”, „ ”, „leul speriat ”, „ ul cel
de moarte ” , „ ” ,plîns la cununie ”,
„rîsul la mormînt ”

baudelaireian la anul

un poet cu enigmă !

cîntă amorţit
dor nemărginit

Misterele nopţii).

mort ş

blînda-i
durere Pe-oglinda-i de unde

.

umbre,albicioase

i
viu

în estetica urîtului

publicarii 1869 !!! „ ,
a

spre-a-l ; -i din c
a muntele ce-n

”
Mirabila,cutre inclusiv a

eul „Mortua est!
”

ul
regal

creze tot paradoxal :
„ d ca o de-argint ,/Cu-aripi
ri ”.

Cogito-ul

,un „ î ” ( „ Egipetul ”). „Mîndrul
întuneric ”

d în metalul
întuneric ,
cu ace

.

„ ”, „ ”,
„ ”, „ ” „
cufundat în stele ”din incipitul poeziei „

”.Sau în giuvaierul imagistico-muzical numit
„ , ”

s : „
luna argintie. ”

a de . ” (Excelent
oximoron !).

Limbajul poetic ,fiind su
imagini contradictorii,de fin

cosmic al fastuosului
poem„ lin(file din poveste) ”.Ampla

duratice-“un état
i-se s

mice,
secolului al XX-lea: „un

scumpe”, „o ,„ ”,
„ /Nu-i ca
noaptea ce ”. Din care
dictatura fanteziei
(lor) (a ochilor!), ,„

!” ,

„ ”din „Demonism”,devenit
ulterior ,în „Scrisoarea III” „ .”

i care i-au atribuit poemului
„Strigoii”statutu t de
romantic,prin taina inspir

at a doua: „În numele
sf

l
, „o

„
„

(„De cîte ori ,iubito...), „ ”(
ru”), „ -acela ”(

„Scrisoarea I”).
Inpicit

ntrare: „ ”, „ ”,
„ ”

la grad absolut : „Ah,ce
de pe buza ta cuvîntu-i!”.Ceea ce se va

solemniza
tu ,

,devenind acea „ .”Neputi a
demonului interior de a atin

s
”(Scrisoarea IV).

la

î
„ ”, „ ”, „

” , „ ”.
„ ”,

,

Şi singur stau şi caut  ca uliul care
cată/În inima junimii de viaţa-i dezbrăc tă/Un stîrv

sfîşia  /Ca pasărea de zboru eruri
dizmeţită,/C frunte-i de nouri
încreţită/Un trăsnet ar purta.

murătoarea levitaţie(
ui liric)către transcendent din

,depăşirea forţelor de atracţie şi intrarea trupului şi
a sufletului în impoderabil se petrec tot sub semn

selenar şi nu se putea ca intuiţia eminesciană şi
monarhica sa fantezie să nu lu
Te vă
dicate la ceruri pornită

poetic eminescian este din punctul de
plecare o structură antinomică,un sîmbure ce poartă
în sine ontologic şi gnoseologic,şi afirmaţia şi negaţia

nţeles nedezlegat
încă se anunţă din acţiunea lunii în zona

trecutului egipţiac.Şi ,precum dacii ,imaginaţia şi
spiritul său vă contopirea dintre
alb şi negru, dintre lumină şi

.Poetul mînuieşte eaşi
dezinvoltură,dintru început,şi antiteza (procedeu
stilistic romantic)şi oximoronul(trop liric modernist)

Magnetismul negru îşi continuă atracţia măiastră :
mută armonie lucii picături de smoală
negură diafană dulce spaimă şi chiar

Floare
albastră

Crăiasa din poveşti unde Selena amestecă
întunericul cu lumina misterio

/Naşte //Ruptă de
mişcări de valuri/C

ma tuturor
simţurilor,coagulează eţe
singulară şi în erotismul

Că descriere
romantică a naturii pă d'âme “ ce
respiră în toată structura acestei creaţi usţine
prin subtile nuclee antoni punţi aruncate în
viitor către lirismul

a mocnită şi pustie din sicriu
eminesciene izbeşte prin

iată , aşadar, enigma cosmică
a poeziei eminesciene,după cum,stă în imaginarul
său acel

N-au greşit ce
l de capodoperă.Pentru că, oricî

aţiei,prin tematică şi motive
lirico-epice,prin viziune,această creaţie poartă cu sine
un modernism uluitor.Nu ştiu să fi existînd în toată
poezia românească un mai dens şi mai mare „înţeles
nedezleg ” ca în motto-ul părţii

întului/Taci,s-auzi cum latră/Căţelul
pămîntului/Sub crucea de piatră!”De remarcat, că
multe îmbinări imagistice contrare capătă valoare
expresivă de super ativ absolut :„ochii-ţi

din lumină”şi că
elementele prime ţin de filosofia presocratică:

(„O,rămîi...”) , „

„Freamăt de cod

ul „Scrisorii III” musteşte de imagini
co

.Iar în „Scrisoarea IV”
exclamaţia retorică aproape că pocneşte în pagină
îmbinarea contrară senzitivă

în incantaţia dorului de moarte din
„Odă(în metru antic)”:„Suferinţă

nţ
ge iubirea eternă devine

un chin uprem asemănător aceluia trăit de „

Tehnica eminesciană mînuieşte contrariile pe
parcursul întregii creaţii,de amplitudinea antitezei
către restrîngerea ei în oximoron,iar nu invers.Ea
funcţionează,se putea altfel?,şi în
fermecătorul„Luceafăr”,unde ne ntîmpină imagini
opuse precum:

poezia eminesciană
alunecă spre viitorul viitorului şi va străluci şi prin
partea ei nevăzută,aşa după cum nu ştim,dacă nu
cumva luna  prin partea ei întunecată, luminează

umbr

argint,
sinteza

contrariilor

Neguri
lucite

colb de
pietre dulce jele picuri de argint
Noaptea stelelor,a lunei,a oglinzilor de rîu

noaptea
aur moale

fulger împietrit
fulger lung încremenit

”

sloiuri de valuri repezite”
apa sun

punctu

Pulbere de diamante cucubeiele de noapte
durerea mea cea dulce

fioros de dulce

dureros de
dulce”

recile-i scîntei aur moale mort cu
ochii vii raze reci

ă strălucită

albe,stră
bulgări de lumină

albastră bulgări
fluizi

ucizători de
dulci dureroasă lumină

Văpaia
de pe lacuri

ă somnoroasă
de mişcare

nepăsare tristă

un
sculptor fără brate

Noaptea ...lunei

Oglindă mişcătoare

Partea nevăzută a „lunii”
eminesciene

Simion BOGDĂNESCU
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arheologia spiritului
Corpul – loc al
contradicţiilor (III)

Bogdan Mihai MANDACHE

S-a afirmat deseori că secolul al XXI-lea va fi unul
religios, mistic sau spiritual, poate unul materialist,
dedicat exclusiv consumismului, sau poate unul al
ecologiei; Roger Dadoun riscă o întrebare: "Secolul al
XXI-lea va fi erotic?" Cum să revii neîncetat asupra
corpului fără a aminti erotismul, şi de ce
pornografia? Doar pentru a rămîne într-o falsă
pudibonderie să evităm să privim spre una din matricile
condiţiei umane: sexualitatea?

Sigur, sexualitatea nu este un domeniu al maximei
obiectivităţi, statisticile sau analizele conceptuale lăsînd
suficient loc unei subiectivităţi care evită schemele
rigide şi generalizările. "Fiecare individ trăieşte
sexualitatea sa în manieră personală, după un anumit
număr de valori şi credinţe care îi sînt proprii.

litatea îl are în viaţa sa, ca şi a limitelor de
nedepăşit. În acelaşi timp, a pune în valoare locul pe
care subiectivitatea îl ocupă în sexualitate nu implică o
repliere asupra relativismului. Dimpotrivă. Dincolo de
diferenţe şi de specificităţile care caracterizează orice
relaţie sexuală, sînt întrebări care se pun totdeauna şi nu
pot fi escamotate", afirmă Michela Marzano  Să ne
amintim că Arthur Schopenhauer, deşi considera că
plăcerile cele mai înalte şi mai statornice sînt cele
intelectuale, admitea că sexualitatea este lucrul cel mai
serios din lume, că instinctul sexual este cauză a
războiului şi scop al păcii, fundament al acţiunilor
serioase, obiect al ironiilor şi vorbelor de spirit, cheie a
aluziilor, explicaţie a unei priviri pe furiş, idee fixă care
ocupă timpul tinerilor şi adesea şi a

Sexualitatea implică un ansamblu complex de
probleme şi dincolo de diversitatea combinaţiilor
afective, sexualitatea este strîns legată de dorinţă, iar
aceasta se adresează unei fiinţe determinată de corp.
Sexualitatea pune în joc raportul pe are fiecare îl
întreţine deopotrivă cu propriul corp şi cu corpul
celuilalt: "ca fiinţă trupească, fiinţa umană este o
creatură care doreşte şi orpul său", notează

că sexualitatea este o încercare
dată tuturor şi totdeauna accesibilă condiţiei umane în
momentele cele mai generoase de autonomie şi de
dependenţă, pentru că prin sexualitate şi dorinţă
individul se confruntă cu experienţa dependenţei; a dori
pe un altul înseamnă a depinde de el şi de răspunsul pe
care îl dă dorinţei noastre. Sigur, o discuţie în termeni
fenomenologici nu poate evita termenii de obiect şi
obiectivare. A spune că cel dorit este "un obiect al
dorinţei" nu înseamnă în mod automat că persoana este
redusă la un simplu lucru; dorinţei este şi
al dorinţei. A trata pe un altul ca obiect al dorinţei şi
plăcerii sexuale, a instrumentaliza corpul său este cu
totul diferit de obiectivarea în care îl respecţi pe celălalt

curs îşi are neputinţele sale, iar a vorbi cu
seninătate despre sexualitate este de-a dreptul
impropriu  de vreme ce sexualitatea nu este liniştită sau
liniară; este determinată de jocul pulsiunilor, cînd
fuzionale cînd distrugătoare, oscilaţia între a dobîni

şi a pierde, între dorinţa de a-l stăpîni pe celălalt şi
teama de a-l pierde, de a te pierde pe tine însuţi.

n faţa celuila t, cînd îţi pui
libertatea în mîin le sale, cînd deschiderea sufletească nu
are margini, cînd experienţa întîlnirii trupeşti a celuilalt
îţi relevă propria existenţă trupească, începe un
neîncetat joc al puterii şi al vulnerabilităţii ecerii de
la persoană la obiect, de la subiect la corp, de la a vedea
la a simţi, de la neatins la voluptate. Poate că la
aceasta gîndise şi poetul latin Lucreţiu cînd a scris

: "Soarbe cu ochii un trup, totuşi foamea îl
roade întruna,/ nd, rătăcesc răsucindu-
se-n juru Totuşi nimica nu pot să apuce din trupul
ce Trup de alt trup lănţuit, în sfîrşit este gata
să soarbă/ Tînăra floare şi tă că simte p ă

Venus i-aci şi e gata ă-
nsamînţe./ Strînge cu-aprindere trupul, s-amestecă-a
gurii salivă,/ Gîfîie greu şi cu dinţii apasă zdrobitele
buze:/ Totu-n zadar, căci nimica nu poate nălucii să-i
zmulgă Nu poate nici să pătrundă şi trupu-i în trup să

unul
nu

Fiecare
decide în mod individual asupra locului pe care
sexua

le

.

l celor mai vîrstnici...

c

c
Michela Marzano. Fenomenologul Merleau-Ponty scria
în

ca .
Orice dis

,

de

Din
clipa în care te expui î l

i

, al tr

de

Mîinile lui se înti
-i,/

l fraged./
ia l cerea ce

vine,/ un cîmp femeiesc s

,/

în prin

Fenomen

obiectul subiect

pe

Poemul naturii

ologia percepţiei

rsoană

se piardă ea, spre asta mereu se
frămîntă,/ Pînă-ntr-atîta cu sete-ncleştaţi sînt în lanţul
iubirii. Pînă ce membrele parcă-n beţia plăcerii topite-
s

Sexualitatea este o oglindă a umanului şi a
contradicţiilor , expresie a dorinţei de merge către
altul, de a-l poseda, de a descoperi misterul unei lipse,
plăcerea de a întîlni ceea ce este mai intim în întîlnirea
celuila t. Într-o carte despre femeia în inconştientul
musulman, Fatna Ait Sabbah dezvăluie aspecte mai
puţin cunoscute despre feminitate şi ero

femeia apare ca exclusiv
omnisexuală, într-o constantă preocupare pentru
copulaţie, care "energizează pe unul şi îl slăbeşte pe
celălalt, ea înfloreşte femeia şi secătuieşte bărbatul". Deşi
erosul şi intelectul nu se opun, femeia descrisă în
literatura erotică musulmană este insaţiabilă, nesupusă,
o juisoare îndîrjită al cărei unic c

e ţine de procurarea propriei plăceri sexuale.
Discursul erotic prezintă femeia într-o neobosită căutare
a un e să nu lase în suflet un gol pentru ca
altul să-l umple, a unui partener al cărui "aparat
viguros" să ocupe "întreg spaţiul disponibil în lungime
şi lăţime", care va prelungi actul "pînă la limita
extremă". Omul desenat de dorinţa feminină există în
realitate sau este doar fantasma unor bărbaţi? În prima
variantă discursul erotic se stinge într-un strigăt de
angoasă: "angoasa de a nu fi la înălţimea unei misiun –
proiectul orgasmic al unei femei nesăţioase". Cărţile
imamilor Nefzaoui şi Kamal Pacha, pe marginea cărora
comentează Fatna Ait Sabbah, "evocă un univers cizelat
în ritmul dorinţei feminine în care bărbatul este fragil şi
femeia puternică. Un uni
de energii reînnoite neîncetat şi penisul fără forţă şi fără
putere".

Artele plastice rămîn unul din domeniile creaţiei
care au dat curs efluviilor erotice; nu a fost epocă în
istorie în care să nu se încerce interzicerea sau să nu se
exploateze subiectele Vase din Grecia antică în
care sînt înfăţişate scene erotice/sexuale avînd
protagonişti bărbaţi şi femei, sau numai bărbaţi, temple
indiene cu

Scriind despre mari opere artistice în care
erotismul apare în plină lumină, Roger Dadoun distinge
doi poli ai unei incontestabile puteri de expresie: cel mai
apropiat de corp şi sexualitate, Picasso, cel mai apropiat
de simbol şi de mistică, Hieronymus Bosch; între ei,
artişti incontestabili precum Bo ticelli, Ingres, Bonnard,
Courbet, Klimt, Schiele, Moreau confirmă atît
predominanţa interesului pentru structurile erotice, cît
şi si mus Bosch, prin
nuduri expresive, parte a unor ample compoziţii, ne
transportă într-un univers erotic de o măreţie
inegalabilă: , operă unică a istoriei
artelor, apare ca o sinteză, un sistem erotic complet,
acoperind totalitatea aspectelor şi potenţialităţilor
condiţiei umane, de la bestialitatea cea mai
respingătoare la expre ia angelică, de la oroarea
infernului la beatitudinea paradisiacă. În acel triptic al
lui Bosch se regăsesc erosul şi agape-ul pl tonician,
psihanaliştii freudieni şi discipolii lor, admiratorii lui
Sade

este într-o inversă simetrie cu
o parte, primul cuplu uman, Adam şi

Eva, de cealaltă parte, o populaţie îndobitocită, obscenă.
Structura erotică este intrinsecă picturii lui Picasso, de
altfel o amplă expoziţie de acum un deceniu, la Paris,
purta un titlu simplu: og se preciza
fără echivoc: "orice artist a fost, este, sau va fi erotic".
Artistul  care frecventa bordelurile Barcelonei a surprins
chipuri şi corpuri

. Astăzi mulţi trec sub tăcere că
tabloul celebru , 1907, unul
dintre cele care a inaugurat arta modernă, reprezenta
c teva prostituate, şi iniţial s-a

Către sfîrşitul veacului al XV , în februarie 1497,
la Florenţa, în Piaţa Senioriei, carnavalul era la apogeu,
dar faţă de alţi ani, ritualul florentin era mult schimbat
sub influenţa crescîndă a dominicanului florentin
Savonarola . Carul lui Bachus şi al Arianei lăsase loc
cortegiului morţii îndemnînd la penitenţă; carnavalul
savonarolian păstrase trăsăturile festivităţilor
tradiţionale  dar îl supusese unei alte logici: cea a
pietăţii. În mijlocul pieţii se înălţa rugul vanităţilor unde
îşi aflau sfîrşitul cărţi şi tablouri tratînd subiecte
nedemne pentru un creştin practicant, podoabe şi
veşminte de preţ. În acea Florenţă care transforma în
cenuşă tot ceea ce trăia
unul din marii pictori ai Renaşterii: Sandro Botticelli, un
aliat al familiei de Medici, a cărui capodoperă-

- era o sinteză a culturii florentine a vremii, era
o operă populată de locuitoare ale Parnasului, nu ale
Paradisului creştin. Sandro Botticelli era şi autorul unei

./ Asta se pare c-ar vr

/
".

sale

l

tism; în scrierile
erotice musulmane

riteriu de alegere este
cel car

ui partener car

,
i

vers în care vaginul este sediu

erotice.

basoreliefuri reprezentînd cupluri în diverse
ipostaze sexuale, picturile de la Pompei, Vila misterelor
cu "ridicarea falusului", casa Vettii cu "Priapus", monede
din vechea Macedonie, sau mai aproape de timpurile
moderne gravurile lui Utamaro, or tabloul lui Courbet

t

ngularitatea stilurilor. Hierony

s

a

, misticii renani, cititorii lui Novalis. În tabloul lui
Bosch,

; pe de

; în catal

în diverse posturi, explicit
sexuale/senzuale faptul

î numit .
-lea

,

nu era pe placul lui Savonarola

Originea lumii.

ilor

Infernul

Picasso erotic

D

Bordelul filosofic

Grădina delici

Grădina Edenului

omnişoarele din Avignon

Primăvara

alte lucrări cel astăzi aflată la
National Gallery din Londra. "Imaginea este
eminamente erotică. Un cuplu de tineri este întins pe
iarbă, la adăpostul unui luminiş, între doi arbuşti de
dafini. Tănărul este aproape în întregime gol; tînăra
poartă o rochie uşoară şi transparentă, care mai mult
arată decît ascunde farmecele unei proaspete frumuseţi:
rotunjimea sînilor, pîntecele bombat şi curbura
armonioasă a coapselor. Totul lasă să se presupună că
iubirea lor tocmai s-a consumat. Tînărul este într-o
atitudine fără echivoc,

dreaptă
plasată peste sex desenează aluziv atributul viril învins
de lupta amoroasă. Iubita a rămas trează. Superba sa
faţă încadrată de părul în parte răsfirat – o dovadă a
zbenguielilor precedente – priveşte cu tandreţe şi
recunoştinţă către cel care a onorat-o", scrie cu talent
Michel Feuillet într-o recentă carte despre Botticelli şi
Savonarola.

Roger Dadoun are ca subtitlu la una din cărţile
despre erotism

museţea erosului către o zonă în care dorinţa,
plăcerea, frumuseţea corpului sînt supuse obscenului,
pornografiei. Cu cîţiva ani în urmă prestigioasa editură
Presses Universitaires de France publica un

ale psihologiei
şi filosofiei franceze, decişi "să exploreze toate aspectele
lumii noastre – şi pornografia, că o vrem sau nu, face
parte din lumea noastră şi din actualitatea sa", preciza în
prefaţă Philippe Di Folco, coordonatorul dicţionarului.
Autorii au căutat mai întîi să înlăture o prejudecată: nu
modernitatea prin răspîndirea în masă a cărţii sau prin
film, mai nou prin internet  este inventatoarea
pornografiei; Pliniu cel Bătrîn scria că Parhasios din
Efes, cel mai mare pictor al vremii, reprezenta

, după cum nu mai este

un secret că împăratul Tiberiu era colecţionar de
tablouri care îl excitau şi inspirau în organizarea de
spectacole vii cu sclavi. Dacă etimologic pornografia,
care vine din limba greacă, desemnează o scriere
privind prostituatele, astă

d perceput ca un termen care defineşte reprezentarea
lucrurilor obscene destinate a fi reprezentate publicului.
După 1970

tele Unite ale Americii, apoi şi în Europa. Sigur,
astăzi teoreticienii încă discută despre definiţia
pornografiei, despre graniţa între erotism şi pornografie,
despre evaluare  în funcţie de prezenţa sau nu a

Pe ecran se derulează la nesfîrşit imagini
care prezintă actul sexual, însoţit de urlete, gemete,
ţipete, şi neobişnuite poziţii, pentru
ca aparatul de filmat să "pătrundă" orice detaliu, mai
totdeauna femeia fiind într-o postură umilitoare, aşa
cum rememorează una dintre actriţele di

: "Eram acoperită de spermă, udă şi moartă de frig.
Nimeni nu mi-a întins un prosop. Toţi şi-au luat
tălpăşiţa. Odată ce ai turnat scena ta, nu mai valorezi
nimic pentru ei. Porno ucide iubirea, ucide sexul, ucid

Citatul îl găsim în articolul

ului francez:
"Imundul este acest nimic care pune capăt omului, lumii
şi vieţii". Departe de a conduce şi înălţa subiectul către
un altul uce individul la propriile
pulsiuni şi îl închide în el însuşi; celălalt este o persoană
autonomă, nicidecum proiecţia fantasmelor noastre!

, este şi destinul corpului. Corpul este parte
a destinului nostru, este un dat peste care nu putem
trece. Filosofia care caută să înţeleagă condiţia umană
nu poate uita dimensiunea corporală, redîndu-i
demnitatea ontologică şi spirituală.

ebre, ,

este cufundat în somnul spre care
l-a condus moliciunea . Mîna sa

; parcursul ales în
acest eseu a fost unul invers, de la elogiul corpului, de la
fru

avînd ca autori nume sonore

,

în mod
curent trupuri goale sau acuplate

zi sensul cuvîntului s-a extins
fiin

, industria filmului porno s-a afirmat mai întîi
în Sta

unui
criteriu estetic.

în cele mai diverse

n filmul

e
orice". al
reputatului filosof Jean-François Mattéi, articol din

; concluzia filosof

, pornografia red

Eul nu este numai pura spiritualitate care transcende
contingentul

acesteia

Venus şi Marte

Dicţionar al
pornografiei

Dicţionarul pornografiei

post coitum

de la obscen la sublim

Baise
moi

Immonde
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Sylvestre CLANCIER

Editor, profesor de literatură
la Sorbona, preşedinte al PEN
Club francez, administrator
al Scietăţii Oamenilor de
Litere din Franţa şi secretar
general al Academiei
Mallarmé

e poezie, precum şi
a două eseuri, unul  despre
poezie, celălalt despre Freud.
Poemele de mai jos fac parte

din volumul

cuvânt stă în echilibru
un altul ezită înainte să se facă vizibil

r altul se pronunţă pe dos
si dispare pe dată.

când noaptea soseşte

se iţesc cuvinte
pe care nu le-nţelegi?

dar fugită a fost ea vreodată?

Luna a dispărut
unde-a putut să se ducă?

chipul şi l-a ascuns
să fie oare în doliu?

Se risipeşte ceaţa

atât de trecătoare ştiindu-şi făptura?

Dacă ziua se destramă
şi noaptea se-apropie

cum se face mov şi-apoi negru?

Ce vei spune atunci şi ce vei căuta?
Ce rugăciuni îţi vor da liniştea
înainte ca luna după fiecare nor
să se-ascundă?

, Sylvestre Clancier
e autorul a peste cinsprezece
volume d

1

Un

ia

Dar tu, ce faci tu

când în visele tale

2
Noaptea s-a-ntors

Soarele

oare când va reveni?

Curcubeul e mândru

3

vei vedea cerul purpuriu

Un jardin où la nuit respire.

Hermeneutic

Cuvintele

ă

4

5

rn
aproape albastru

6
Aceea care-a prevestit viitorul

zi

Iar tu, ce pui la cale

atunci când zarurile sunt deja aruncate?

7
Jocului acesta ciudat

Când le va fi trecut timpul

8

Ce pot
Ar t

Ei car
în cuvintele improbabile ale poemelor noastre

Dacă rolul tău e acela  de-a fi impasibil
atunci prefă-te în marmoră
uită-ţi fiinţa, dizolvă-te.

Cel care se dă drept vizitatorul de seară
e un altul, el spune că-i martor

el rosteşte rugi şi promisiuni
pasărea nopţii i se-aşază pe creştet
şi strigă: Cine eşti tu?

Dacă n-ar fi fost nici Eva, nici Adam
dacă destinul ne-ar fi fost fericirea
fără cunoaştere, un vid ete

Dacă n-ar fi existat nici măcar un suflet
ca să regrete pardisul pierdut
n-ar fi avut flăcări infernul.

Şi tu, Orfeu, ce-ai fi putut tu să cânţi
În absenţa florilor răului?

aşteaptă ca fiece
să-i împlinească prezicerile.

Acel care trăieşte ziua-n lumină
se teme că ştie mai mult despre asta.

simulând inocenţa

nu poţi decît să-i laşi locul tău
după ce atât ai visat

Desigur trebuie ca vise şi himere
să se şteargă-ntr-o noapte

îţi vor rămâne urmele
a ceea ce fu cândva adevărul?

ei morţii în visele noastre?
rebui să spun morţii noştri, toţi morţii noştri

ascunşi în noaptea ţărânii?

Să-mpartă cu noi grijile, să ne iubească
în ciuda uitărilor noastre, să ne vorbească,
să ne ierte?

Ce pot ei să facă dacă le-astupă gura ţărâna?
e odihnesc în unica noastră memorie

al căror mister ei sunt.

Sărbătoarea tuturor sfinţilor

Dennis PEREIRA-EGAN

Născut la San Francisco, dar vieţuind
actualmente la Paris, Dennis Pereira – Egan este poet şi,
deopotrivă, jurnalist la Radio France Internation l .

: „ Încerc. Însă cum să-ncerci să iubeşti?”
Iubirea n-o afli nici prin cuvânt, nici prin gest. O

cunoşti
fiindcă e. Precum migdalul cu frunzele lui de două ori

mai mari
decât pumnul ori cireşul din grădina în care bunica
mă aştepta. Fructele astea roşii în mâna mea, pe

cămaşă,
strălucitoare

în jurul gurii şi între cutele bucăţii de pânză ce le-
nvelea.

„Ai grijă să nu le striveşti” m-a ruga
delicateţea de a rosti totul precum rugăciunea, rar şi cu

credinţă.
Înţelesese fragilitatea fructelor, rănile lor, sâmburii
care ţâşneau din carne, primejdia şi obligaţia de-a les

păstra
cu grijă nespusă.

Chipul ei precum altădată prezent surâde cu aceeaşi
lumină

blândă şi limpede. O văd atunci când aud: „Voi
încerca...”. Această

privire răbdătoare, neliniştită de-a nu putea ajunge
până la capăt, acolo unde copacul fără răni se desparte de
fructele sale. Dar cum să mângâi ceea ce iubeşti fără să-l
devorezi? Timpul te mână din urmă fără să se grăbească
vreodată.

„N-am nimic de-a face cu asta.” se roagă ea de iertare.
Însă cum să n-ai nimic de-a face cu asta? Copacul nu-şi
neagă rădăcinile fără-a se sinucide. Un fruct care nu-i
cunoaşte lăcomia îşi varsă sucul pe un pământ uscat.
Gâtuit. Gâtuit când ea spune: „Poate altădată.” O altă zi,
mâinele, pe care nimeni nu-l ştie, pe care universu-l
primeşte fără să-ntrebe nici cum, nici de ce.

Magnoliile imense din parc, nu prea departe de casa
bunicii îşi lasă

urmele verzi peste uşoarele noastre atingeri. Prins
între crengile lor

am aflat că pentru-a trăi trebuie să doreşti, cu spiritul,
cu inima. Trupul le urmează el singur. El nu-i decât
obiectul copacului, frunzişul lui în vânt  fremătând.

în Statele Unite,

a e

Ea îi spune

t. Avea

Copacul şi ea
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literatură universală

traduceri de Horia BĂDESCU

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi Revista
culturală

Succes tuturor participanţilor!

şi
nvită pe ieşeni să participe

la concursul
unei declaraţii sau scrisori de dragoste

adresate fiinţei iubite (existentă sau imaginară).

şi spaţiere de 1,5  Puteţi semna
scrisoare declaraţia de dragoste cu un pseudonim, dar

nevoie, pentru a vă putea înmâna un eventual
premiu, de datele dumneavoastră de contact.

creaţiile originale, la a căror
redactare autorii nu au apelat la surse precum internetul
sau alte . Declaraţiile şi scrisorile care
nu vor respecta această cerinţă vor fi descalificate.

Termenul limită pentru trimiterea declaraţiilor şi
. Acestea vor

fi trimise pe adresa de e-mail a Bibliotecii Judeţene „Gh.
Asachi”, Iaşi

Cele mai bune declaraţii ş
.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 1 martie 2011
(numele câştigătorilor vor apărea şi

cărţi, reviste şi
abonamente, dar şi diplome. P

Cronica

Dragobetele s

îi i liceenii
. Acesta va consta

în redactarea

Documentul nu va avea mai mult de 2500 de
caractere (sau 350 de cuvinte), scrise în Times New
Roman, cu corp 12 .

a /
este

Nu vor fi
luate în considerare decât

surse bibliografice

scrisorilor de dragoste este 24 februarie 2011

: , iar la Subiect se va
nota .

i scrisori de dragoste vor fi
publicate în paginile  Revistei culturale

pe site-ul bibliotecii)
vor primi premii constând în

remierea va avea loc la
sediul Revistei culturale .

Dragobetele sărută fetele

ărută fetelePentru Concursul

Cronica

Cronica

bibiasi@hotmail.com



S-a născut în 1935, la
Kavala / Grecia. Părinţii
erau emigranţi din
Kapadokia şi Pontos (Asia
Mică). După studii
economice la Atena, se
stabileşte la Salonic.
Debutează în 1982 cu
volumul de poeme

proză şi eseuri. În 1998 i se
decernează Premiul de
Stat pentru volumul

, iar în 2004 i se
acordă Premiul Academiei

din Atena

lecţiuni
poetică

(Editura
Cronica, Iaşi, 2003). Poemele şi schiţele de mai jos
fac parte din ciclul , din
volumul cu acelaşi titlu.

Deţinuţi

Sfâşieri

Scăpat de ce i-a fost
scris taţionare în spaţiu
Valurile şi vocile
Procedură concisă

Însemnări despre poeme nescrise
Promisunea din urmă Texte de mică
inspiraţie

Soarele
Verginei – Poeţi contemporani din

Texte de mică inspiraţie

.  Scrie poezie,

pentru volumul
. A mai publicat: (1965),

(1971), (1975),
(1980),

(1989), (1993),
(1984-1996),

(2009). În România, se din opera sa
au fost incluse în volumul antologic

S
Dintele pietrei

Trecând prin Monastiri

Salonic
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LOGOS

NOAPTE

ADUCERE-AMINTE

CEASUL

MIEZUL ZILEI

Vocea lor
Prin ani

Sâmburele diamant.

Pe veci,

Sâmbure tare

Cuvântul.

Noaptea
Înnegurat simbol
Roade
Din miticele visuri.

Verdea

Pe-ntunecatele ei buze.

Miez de noapte
Ceasul Bisericii „Sfântul Pavel”
La poarta Paradisului
Bate,

În lunecare duce br
Dulcele miez al zilei

Se limpezeşte,
La urmă
Rămâne

Pierdută-i plăsmuirea lor

Dăinuie

Iarbă verde
ţă răcoroasă

Şi părul
Dese frunzişuri de ferigă
Sălbatic vânt în ochi
Unde de lumină

Tu cu sfială îmi deschizi.

iza mării

Vrăbiile
Cu supărare glăsuind
Zburătăcesc prin tufărişuri.

MOŞTENIRE

COŞMAR

Seară de seară

O neagră pasăre
Devorează

Plin de visări
Mă afund în părul tău,

rării.

De mare, aricii, au pierit şi ei

Cu spada-n mână
Venirea nopţii o-aşteptăm

Cu spada-n mână,

Şi tot mai aşteptăm
Să cucerim cetatea.

Fără de milă
Fără stăpânire

Timpul coseşte.

Era dialog cu cei fără de moarte
Şi mai
A omului către om,

Sunt în vârful unei scări. În partea de jos, ea
duce spre o prăpastie inundată de verdeaţă. În
acest abis de flori, văd pe cineva cum urcă scara.
Tresalt. Mama mea este cea care urcă, uşor. Poartă
o rochie bleu, cu buline albe. În spatele ei, părul îi

În visele lui

Singurele-i cuvinte.

În
Prea adânca mare
A despe

Pierit-au scoicile,

De un verde înnegurat, valul
Linge
Acum
Negrele pietre.

În Calul Troian

Spre-a cuceri cetatea,

Anii au trecut

Un lucru
Omul
Printre
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unduie în vânt. Ţine un braţ de flori. Îmi aminteşte
de o fotografie veche de a ei, din anii dinainte de-a
se mărita. Urcă pe trepte, parcă ar păşi prin aer. O
salut. Ea surâde, fără a mă vedea.

Mânat de dorul de a o urma, nu-mi dau seama
că, la picioarele mele, s-a căscat o beznă plină de
întunecimi. O negură ne despărţea, iar scara se
găsea deja pe malul celălalt. Mama urca
întunericul, precum o ceaţă stranie.

Acum, se află în vârful scării, la aceeaşi înălţime
cu mine. Prăpastia ne-ameninţă. Mama, mă
recunoaşte. Pe faţa ei se schiţează bucurie şi
suferinţă. O mare nelinişte. Ceva încearcă a-mi
spune, fără s-o aud. Aruncă florile-n prăpastie.
Ochii îi lăcrimează... strigă. Eu, n-o aud. Ea, îşi
înalţă mâinile.

Eu niciodată n-o auzeam.
maginea o mistuie negura neagră.

Sunt la atelierul tatălui meu. A ajuns o ruină:
praf, geamuri sparte, bănci dezmembrate... rafturi
rupte, cuiere aruncate, cutii goale de la culorile de
anilină.

– Dar unde este tatăl meu? – întreb pe cineva
care se află dincolo de câmpul meu vizual.

– E vizavi; pictează.
M-a cuprins o senzaţie ciudată. Cum adică,

pictează? Tatăl meu, o viaţă întreagă s-a luptat cu
aburii, cu recipientele, spre a vopsi haine şi stofe.
Erau ani grei, în care negrul domina.

Vizavi, nu mai era magazinul de băuturi al lui
Mavromatis; nici frizeria lui Vasiliadis, şi nici
studioul fotografic al lui Kapaios. Prin geamurile
prăfuite, vedeam vizavi; case şi copaci, luminate
intens, în culori vii. Iar acolo, pe o platformă din
ciment, ca o terasă de înaltă, tatăl meu purtând un
pulover multicolor şi fără mâneci, mă saluta
zâmbind.

Întâia oară, după ani şi ani, îl vedeam fericit pe
tatăl meu.

Altceva mai profund să-ţi las – nu am.
Poetul Dante Alighieri a străbătut Infernul cu

bunăvoinţa zeilor, având drept călăuză pe celălalt
poet – Vergiliu; desigur, a-ntâlnit-o, în întreaga-i
strălucire luminoasă, şi pe Beatrice, care l-a dus
prin grădinile Edenului.

Acum, oare, cum să răzbesc eu prin Infern, fără
a zeilor bunăvoinţă? Vai mie, zeii cer în schimb
răsplată consistentă. Fără de călăuză, la ce-ar putea
să ne ajute poezia?  Poate ne-ajută să murim, cum
spune şi poetul Nikolaos Engonopoulos. Cum voi
străbate eu pădurea aspră şi de netrecut?
Cârmaciul de pe râu, întunecat în barca lui,
grăieşte: ; şi
chiar dacă Beatrice se preumblă prin publice
grădini, ferindu-şi ochii, şi chiar de nu mai este şi
un alt drum, Infernul trebuie să-l străbaţi singur.
Deci, unde voi ajunge? Câte scări voi mai coborî
murmurând:

Prin câte cercuri trebuie să mai trec, şi cum să
mai răzbesc eu, oare, prin Infern?

I

?

VIS
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nicicând să nu speraţi a mai ve

cu alt bine, nu mai am cum să-ţi
răsplătesc binele
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amintesc cum am ajuns aici, luîndu-mă după o pasăre care se uita
la mine şi mă tot chema să o urmez.

Şi prietenul din copilărie cu care m-am întîlnit în această
pădure şi care mi-a dat cheile acestei mici cabane cochete... Aşa
ceva e greu de crezut. Mă întreb dacă nu visez.

Vis sau nu, mă voi culca lumea va fi mai
coerentă pentru mine.

Ce bine am dormit! Cînd mă întind, aşa, în faţa geamului
deschis larg, simt că nu mai există nici o tensiune în mine. Este
minunat acest loc din mijlocul pădurii. De aici, de la geam, se
vede tot luminişul. Iar micul lac astăzi este mai albastru ca
oricînd. Ce zi sublimă de vară se anunţă!

Hmmm… Dar… parcă am mai zis asta o dată, cîndva. Aoleu,
mi-am adus aminte! Exact aşa a început şi ziua de ieri!!! Gata, nu
mai vreau încă o zi ca aceea!

Nu mă mai întind la geam, nu mai merg să fac baie în lac, nu
mai citesc cărţi despre fericire. Sînt destul de fericit şi aşa!

Spic, Kasparov, pe unde umblaţi?
Nu, nu îi mai chem aşa, pentru că aşa i-am chemat şi ieri. Nu

mai vreau să fac nimic care să îmi aducă a
Dar văd că deja Spic a venit dînd din coadă şi Kasparov din

nou nu e nicăieri.
Spic, azi mergem numai pe pămînt ferm, nu mergem la nici

un lac. Uite, mergem şi mîncăm pe iarba de colo, din faţa casei.
Pe iarbă, printre flori, cu Spic alături şi cu Kasparov venind

leneş după noi (de fapt după mîncare), gîndurile se schimbă în
mintea mea. În bine. Totuşi nu regret deloc că am venit aici. Atîta
linişte eu nu puteam să cred că există pe Pămînt. Este o linişte a
inimii, a sufletului. Parcă locul acesta este o fiinţă vie, liniştită şi
senină. Şi infinit de frumoasă. Este aici o linişte în care pot cînta
păsări, în care se pot auzi tot felul de zumzete şi adieri, dar care în
ansamblu este tăcere deplină. O linişte în care cîntă toate
armoniile, o linişte din care se nasc toate frumuseţile.

Stau cu faţa în sus, în iarbă. Soarele blînd de dimineaţă caută
să se strecoare printre gene, făcîndu-mă să văd pete multicolore.
Nu am avut timp să stau aşa în iarbă şi să mă joc cu lumina
printre gene poate niciodată. Sînt plin de recunoştinţă faţă de tot
ce mă înconjoară cu atîta blîndeţe şi frumuseţe.

Mă trezesc deodată în picioare, cu braţele deschise larg, parcă
pentru a îmbrăţişa totul. Cu capul dat pe spate, strig din toate
puterile, parcă pentru a face ca şi ultimul fir de iarbă să mă audă:

Natură, eşti minunată! Numai tu puteai crea această vrajă!
Te iubesc, Natură infinită!

O, în ce m-am băgat din nou, spunînd aceste doar cîteva
vorbe!

“Dacă nu cunoşti, nu strigi în mijlocul pădurii!”. Aceasta este
parafrazarea care se potrivea acum. De ce? Pentru că, după ce am
strigat, viaţa mea a luat un cu totul alt curs. Dacă nu aş fi trăit, nu
aş fi crezut.

Deodată, pădurea a început să freamăte. M-am întrebat naiv
în prima clipă cum putea vocea mea să fie atît de puternică încît
să formeze un aşa vînt. Dar chiar şi acest gînd părea mai uşor de
crezut decît ceea ce a urmat.

Spic a început să latre lîngă mine, furios de data aceasta,
Kasparov a şters-o mişeleşte într-un tufiş (sau poate din
înţelepciune pisicească a fugit), iar eu am rămas pironit locului,
fără să pot fugi măcar. După cîteva clipe s-a liniştit vîntul acela
straniu şi a apărut în faţa noastră o… fiinţă. Îi spun “fiinţă”, dar
îmi dau seama că nu ştiu ce este. E ceva care poate lua orice
aspect. Se modelează în faţa noastră de parcă nu îşi găseşte forma.
În tot acest timp, comunicăm telepatic printr-un cîmp mental
vibrant şi uimitor de real. Nu am cum să mai neg, este telepatie,
transmiterea gîndurilor de la minte la minte, după cum citisem
undeva. Foloseşte acelaşi sistem de comunicare ca spiriduşii ăia
de ieri. Cuvintele parcă sînt puse cu mîna, apar deodată în mintea
mea. Spic s-a liniştit şi dă vesel din coadă pe lîngă arătare. Poate
atitudinea lui Spic şi starea pe care o transmitea fiinţa din faţa mea
mă liniştesc, pentru că m-am trezit că vorbesc calm cu ea.

De fapt nu vorbeam, comunicarea a fost sub forma unui
schimb de calupuri informaţionale.

a un spirit al naturii. M-a chemat din oraş, luînd forma
păsării. Ea era în lac. Spiriduşii erau tot din lumea ei. Şi mi-a mai
spus că… mă iubeşte. A venit sub forma aceasta atunci cînd am
strigat că şi eu o iubeam.

l pare un vis. Am
simţit, pentru că ea mi-a permis să văd, cum toată natura este vie.
M-a făcut să înţeleg murmurele pădurii, limbajul păsărilor, al
animalelor de tot felul. Am putut simţi în inima mea spaima
puiului de căprioară şi am putut să îl liniştes I-
am spus că mama lui va veni foarte repede, că e aproape şi că ştie
unde este el.

Fiecare zi petrecută în pădure a devenit ceva sublim. Această
fiinţă mă fascinase iremediabil. M-a vrăjit cu totul. Se juca cu
mine, ascunzîndu-se sub diferite forme. Iar eu o căutam ca un
nebun prin pădure. Putea fi oriunde, putea fi orice. Putea fi o
pasăre, un fir de iarbă, o creangă de copac. Putea fi o piatră…
Odată a luat forma lui Spic şi au apărut amîndoi în faţa mea.
Atunci am învăţat să cunosc cu inima. Am “palpat” cu energiile
inimii amîndoi cîinii şi am simţit iubirile diferite din inimile lor
reflectate în inima mea. Am ales fără greş.

Regula jocului era că după fiecare reuşită de-a mea îi puteam
cere să ia orice formă doream eu. Îi ceream mai mereu să ia forma
unei femei. Aşa puteam eu să o înţeleg cel mai bine, aşa puteam
să o iau în braţe, puteam să o mîngîi, puteam să mă uit în ochii ei.
Aproape că nu mă mai interesa dacă ea lua forma unei femei
blonde sau brunete, urîte sau frumoase, tinere sau bătrîne. Ştiam,
simţeam că este ea şi asta mă umplea de fericire. Niciodată nu m-
am simţit mai îndrăgostit ca acum, niciodată nu am iubit atît de
mult şi atît de... frumos. Nu aveam cum să mă ataşez de vreo
formă de-a ei, pentru că în fiecare zi se juca şi se ascundea sub o
alta. Nu vroia să se repete. Şi iar trebuia să o caut prin pădure şi
iar o găseam sub o formă neaşteptată, iar se transforma în femeie,
iar o stîngeam în braţe şi o sărutam.... Şi iar o pierdeam, pînă o
găseam din nou şi din nou

Vedeam, prin ea, ce înseamnă să fii nemuritor şi totuşi atît de
viu, de proaspăt, de fascinant... Şi simţeam cum starea ei de
nemurire mi se transmite şi mie, direct, prin chiar fiinţa ei.
Simţeam că de atîta iubire moleculele corpului meu se distanţează
una de alta pînă cînd mi se părea că eram tangenţial cu dispariţia

acum. Mîine, poate,

*

–

minte de ieri.

–

–

Ea er

Natura… Spirit al naturii… De aici totu

c comunicînd cu el.

...
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Pagină realizată de George CEAUŞU

Sînt scriitor. Cel puţin aşa se spune despre mine.
Sînt un bărbat bine, sînt frumos, sînt tînăr, am succes la femei

şi în general, am succes în viaţă. Cel puţin aşa cred

Ce bine am dormit! Cînd mă întind aşa, în faţa geamului
deschis larg, simt că nu mai există nici o tensiune în mine. Este
minunat acest loc din mijlocul pădurii. De aici, de la geam, se
vede tot luminişul. Iar micul lac astăzi este mai albastru ca
oricînd. Ce zi sublimă de vară se anunţă!

Mă bucur că am dat curs chemării inimii şi că am lăsat toată
agitaţia oraşului pentru a veni aici. mai cîinele
şi pisica. Chiar, pe unde or fi?

Spic, Kasparov, pe unde umblaţi?
Spic a venit imediat, dînd din coadă vesel. Motanul

bineînţeles că nu se deranjează aşa uşor… O fi pe undeva, tolănit
la soare. I-am dat numele acesta, Kasparov, pentru că dacă
începeam să joc şah cu cineva, el făcea tot posibilul să ajungă la
piese, să joace fotbal cu ele pe tablă. Trebuia să-l duc în altă
cameră dacă vroiam să termin vreo partidă.

Mă gîndesc acum să fac o baie înviorătoare în lac.
Haide, Spic, nu-i aşa că şi ţie îţi place apa?

Coborîrea spre lac a fost de fapt mai mult o serie de tumbe.
Ne-am făcut de cap, eu şi Spic.

Apa e mai caldă decît credeam eu. Fac cîteva mişcări line, spre
în larg. Spic înoată şi el, lîngă mine, tăcut. S-a liniştit după
zbenguiala de la început. Se aud păsări cîntînd departe, cîntînd
aproape, cîntînd peste tot. Soarele se reflectă în lac şi în sufletul
meu. Oare ce poate fi mai minunat decît acest mic paradis?

Dar ce se întîmplă???? Am simţit o atingere pe sub apă! Spic a
simţit şi el ceva, că latră. Este ceva! Trebuie să ies din apă!

Dau aproape disperat din mîini. Am ajuns la mal. Tremur ca
un fricos. Dar cum să nu mă sperii? Ce stranie senzaţie am avut
acolo, în apă! Am simţit ca şi cum cineva, ceva, m-ar fi îmbrăţişat!
Da, am simţit ca şi cum o femeie m-ar fi strîns în braţe, acolo, în
apă! Este im-po-sibil! Nu era neplăcut, era ca o atingere de
mătase, dar m-a speriat cumplit.

Şi Spic ăsta se comportă ciudat! Latră vesel, înspre lac, dă din
coadă şi acum scheaună ca la apropierea unui prieten! Mă uit la
suprafaţa apei, dar e liniştită. Nu se vede nimic înotînd pe sub
apă. Dar sigur a fost ceva real! Am simţit clar că sînt îmbrăţişat de
ceva, aşa cum simt acum că este iarbă sub tălpile mele.

Ciudat lac! Trebuie să plec de aici, să mă liniştesc. Nu cred că
voi mai face baie aici. De fapt, nu voi mai face baie aici. Nici
măcar nu mă interesează ce a fost acolo. Aş vrea să pot uita. Brrr!
Putea fi o… creatură! Vorba unui prieten: “Nu cunoşti, nu te
bagi!” Se potriveşte de minune acum.

În casă, pregătind mîncarea, mă liniştesc. Cînd a auzit zgomot
de tacîmuri, bineinţeles că a apărut şi oportunistul de Kasparov.
Acum, cînd vede că am mîncare, mă iubeşte foarte mult, nu mai
ştie cum să se pisicească la picioarele

-Dar cînd te-am chemat dimineaţă de ce nu ai venit? Ai noroc
că ştiu că nu am nici o şansă să te învăt bunele maniere, altfel aş
face eu instrucţie cu tine, vărgat linguşitor ce eşti!

Sînt în vacanţă, departe de lume, departe de griji, într-o
atmosferă feerică. Am lîngă mine nişte prieteni minunaţi, Spic şi
Kasparov, care sînt la fel de relaxaţi şi de fericiţi ca şi mine. Cel
puţin aşa arată acum, cînd dorm pe canapea, unul lîngă altul.

Primele zile sînt numai pentru relaxare, aşa că mă răsfăţ şi
mai mult şi citesc acum în pat o carte. Bineînţeles, este despre
fericire. Are şi nişte poze hazlii. Mă uit la una dintre ele şi îmi
trece prin cap deodată, ca la un declic că e atît de simplu să fii
fericit, dacă iei viaţa exact aşa cum este ea. Noi trei, ăştia din
camera aceasta sîntem foarte fericiţi, cu siguranţă. Şi asta de cînd
nu ne mai facem griji. Ce simplu era!

După ce am avut aceste gînduri în cap, s-a petrecut ceva ce nu
am înţeles niciodată, nici atunci şi nici mai tîrziu. Pur şi simplu
camera a… dispărut!

Mobila, patul în care citeam eu nu mai erau! În locul lor, ochii
mei au văzut un spaţiu complet nou şi foarte luminos. Şi ca să
pună capac la tot, vreo şapte-opt sau poate zece sfere luminoase
se jucau în faţa ochilor mei deschişi la mai mult de

Am simţit atunci cum mintea mea, draga de ea, este luată de
un fel de curent de bucurie nestăvilit şi am înţeles nişte cuvinte,
fără să le aud. Ştiam cu precizie doar că ele vin direct de la sferele
galbene din faţă:

Noi sîntem spiriduşi, vrei să vii să te joci cu noi?
O, asta mai lipsea! Mi-a dispărut pe loc starea de bucurie şi de

fericire şi am emis un gînd puternic şi normal, cred eu, pentru a-
mi păstra onoarea de “om în toate minţile”.

Acest gînd a fost trimis, totuşi, înspre “spiriduşi”. El suna
exact aşa:

Joacă cu voi? Număr pînă la trei. La “trei” dispăreţi toţi! Mă
auziţi??? Cînd deschid ochii, unul să nu mai văd! Şi vreau camera
mea înapoi!

Am strîns din pleoape pînă mi le-am băgat în ochi pe
dinăuntru şi am numărat răspic

Apoi am deschis ochii, sigur pe mine. Într-adevăr, nu am mai
văzut niciunul…

Şi au apărut înapoi şi camera, patul…
Acum parcă îmi părea rău că am vorbit aşa cu ei… Dar

puteau şi ei să apară mai lent, nu aşa deodată. Asta dacă există
spiriduşi, bineînţeles… În fine, asta este, de acum. Cred că nu voi
mai fi deranjat de spiriduşi de aici înainte.

Spic s-a trezit în timpul acestei acestei întîmplări şi iar dă
vesel din coadă, ca dimineaţă, la lac. Kasparov însă e zburlit de la
mustăţi pînă în vîrful cozii. Trebuie să-l liniştesc, deşi nici eu nu
sînt liniştit.

Voi ce aţi văzut? Şi de ce reacţionaţi diferit? Unul se bucură
şi unul se teme. Cam multe încercări pentru mine pe ziua de
azi. Dimineaţă, creatura de sub apă, acum, seara, auzi,
“spiriduşi”. Cred că sînt destul de obosit. Oricum, împrejurările în
care am ajuns aici sînt şi ele stranii, aşa că de ce să mă mir că au
apărut creaturi şi spiriduşi în acest context… Mai bine nici nu-mi

eu

sigur

despre
mine.

Am luat cu mine nu

–

–

– Spic! La mal!

mele.

cît maximum.

–

–

at:
– Unu, doi, trei!

–

totală. Şi atunci mă găsea ea pe mine şi mă „coagula” la loc, în
molecule de materie. Era ca şi cum mă năştea chiar ea din nou şi
din nou, de fiecare dată altul. La fiecare coagulare eram puţin
schimbat. Chiar dacă eram din nou materie, chiar dacă mă
vedeam în oglindă, simţeam tot mai mult că sînt energie. Sau nici
măcar atît...

Totuşi era prea mult pentru mine. Mereu mă dizolvam şi
simţeam că nu-mi mai aparţin. Aparţineam acum mai mult
pădurii, planetei, universului. Aveam senzaţia că mă dilat tot mai
mult. Pînă unde oare? Mi-a apărut apoi în minte ideea că aş putea
să dispar cu totul, că moleculele mele nu vor mai avea coeziune
pe nici un plan şi că voi muri, dizolvat în nici eu nu ştiam ce. Îmi
era teamă că aş putea deveni şi eu un fel de spirit al naturii.

Dar dacă ea pur şi simplu se joacă cu iubirea mea şi cu mine?
Dacă se va plictisi şi nu mă va mai coagula la loc? Ce nemurire?
Riscam să mă aleg cu o moarte prematură, aici în pădure, neştiut
de nimeni. Oare puteam eu să am încredere totală în ea? La urma
urmei, este totuşi o necunoscută pentru mine. Niciodată nu mi-a
arătat altceva decît iubire, dar totuşi, cum să mă încred orbeşte în
ea? Starea devenise de nesuportat şi după trei zile de la începutul
acestor frămîntări interioare i-am comunicat telepatic, abrupt şi
scurt hotărîrea mea.

Prea grele taine.
Prea multe lumi. Aleg civilizaţia terestră. Acolo mă simt eu în
siguranţă. Sînt sigur că mă vei înţelege. Şi te rog, dacă vrei, lasă-
mă să plec. Nu îmi pregăti vreo furtună pe drum sau vreo ploaie
cu trăznete care să încerce să mă facă să mă răzgîndesc. Adio,
draga mea.

Haide, Kasparov, hai şi tu, Spic, urcaţi în maşină. Ne
întoarcem acasă.

Pe tot parcursul drumului, vremea a fost minunată. Doar că
nu am auzit nici o pasăre cîntînd în toată pădurea… Totul părea
încremenit într-o frumuseţe perfectă, mută, ireală.

Am ajuns cu bine în oraş. Primul lucru pe care l-am făcut
acasă a fost să deschid televizorul şi să ascult ştirile.

Pun acum aceste însemnări vechi deoparte. Casa mea nu a
mai avut de atunci nici o floare, nici un animal. Ocoleam chiar şi
parcurile. Mi-am dăruit la întoarcere pisoiul şi cîinele unor
prieteni din alt oraş şi nu i-am mai văzut niciodată de atunci. Nu
vroiam să îmi amintească mereu de iubirea pierdută. Nu vroiam
să mai văd reproşul şi tristeţea din ochii lor. Au murit demult,
cred, amîndoi. Au murit departe de mine.

Nu am mai scris despre natură l SF robotizat.
Cu tot succesul pe care l-am avut ca scriitor, simt ca m-am trădat
pe mine însumi. Dar acum e prea tîrziu. Sînt bătrîn. Atît de bătrîn
încît abia de-mi vine să mai cred că am fost vreodată tînăr. Mîinile
îmi tremură necontrolat. E normal, sînt mîini de bătrîn.

Am vrut să citesc aceste însemnări vechi chiar aici, în acest
loc. În acest loc, de care am fugit toată viaţa. Tu, minunea mea, tu
eşti sigur la fel ca atunci. Iată-mă pe mine acum, un bătrîn
neputincios. Te rog, iartă-mă şi vino. Aş vrea să te mai văd o dată
înainte să mor.

Un freamăt tainic porneşte din adîncul pădurii. Păsările încep
să cînte, ierburile se unduiesc ca la trecerea cuiva. Un bătrîn
priveşte cu ochi ceţoşi ceva ce numai el poate vedea. De nu se ştie
unde, apar lîngă el Kasparov şi Spic. Îi îmbrăţişează în genunchi,
cu ochii în lacrimi. Nu poate scoate nici un cuvînt. A adus cu el o
tăblie, pe care o înfinge în pămînt. Se scurge apoi uşor pe lîngă ea,
printre ierburi. S-a lichefiat pentru ultima oară. Numai Natura
mai poate şti de aici ce s-a întîmplat cu el.

Florile strălucesc în poiană la fel de vii, iar păsările cîntă
mereu la fel de frumos. Una mică şi vioaie tocmai s-a aşezat acum
pe tăblia adusă de bătrîn. Işi ciuguleşte veselă penele, îşi şterge
ciocul de tablă ă ar interesa-o să ştie alfabetul, ar putea citi
aceste cuvinte:

Smulg din imprimantă ultima foaie, pe care am scris acest
sfîrşit tragic. O rup bucăţele şi o arunc pe geam. Dau să plec de la
fereastră, dar mă întorc şi mă uit după ea, cum se zbate plutind în
aer. Îi spun, cu o sinceră recunoştinţă:

Îţi mulţumesc pentru că mi-ai deschis ochii.

gătiţi-vă, ne întoarcem!
Haideţi să strigăm în mijlocul pădurii! Haideţi să ne jucăm cu
spiriduşii!

Drumul a fost făcut cu viteză maximă. Am ajuns în pădure
înainte de prînz. Credeam că vom fi întîmpinaţi de triluri vesele,
de o natură dezlănţuită. Dar ceea ce văd acum mă cutremură.

Totul rămăsese aici încremenit. În cele cîteva zile cît am lipsit,
nici o pasăre nu a mai cîntat, nici o frunză nu a tremurat, nici un
spiriduş nu a rîs…

Spic şi Kasparov stau cuminţi lîngă mine şi nu îndrăznesc să
se depărteze.

Mă duc în cabana încremenită şi ea. E atît de straniu un loc
fără nici un zgomot. Mişcările nu au nici un ecou.

Merg spre lac. Fug, de fapt. Alerg ca un nebun într-o linişte
absolut perfectă. Intru în apă, mă arunc direct în adîncul
încremenit şi el şi caut zadarnic cu mîinile, bezmetic, o făptură cu
atingerea de mătase…

Ies pe mal, aproape golit de viaţă. Nu mă mai interesează
nimic. Stau pe spate, cu ochii deschişi sau închişi - ce mai
contează? şi mă întreb ce să mai fac pe lumea asta. Nimic nu mai
ar

Spic stă cu botul pe labele din faţă încrucişate şi se uită trist la
mine. Nu văd absolut nici o ieşire. Mă cuprinde şi pe mine
încremenirea…

Un ultim gînd mai pot emite: “Unde eşti, Iubirea mea?”
… Un freamăt a început să se simtă în jurul laculu
O rază de soare a sclipit pe o frunză. O buburuză a mişcat

dintr-o antenă.
Un mic val a apărut pe suprafaţa lacului.
Apoi o pasăre a zburat! Iar un tril puternic a înfiorat toată

pădurea…
Am sărit în picioare.
EA era în faţa mea. Mă privea cu nişte ochi frumoşi…

,

Prea mult necuprins. Prea adînci mistere.

*

, ci am ales stilu

. Dac

**

Dar acum nu mai e timp de pierdut.
Spic, Kasparov, dragii mei, pre

e rost.

i.

“Scaldă-te în lacuri necunoscute.
Strigă în mijlocul pădurii..
Joacă-te cu spiriduşii.”
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După cum am menţionat în articolul anterior, pentru
a ilustra în mod concret ambivalenţa paşoptiştilor, vom
avea în vedere câteva nume de referinţă ale epocii,
adoptând însă un unghi de analiză care va evidenţia
elementele clasice din scrierile teoretice ale acestora,
întrucât coordonatele romantice au fost deja îndelung
discutate şi comentate în numeroase alte exegeze.

Primul luat în consideraţie este o p nalitate
oarecum anacronică faţă de restul paşoptiştilor prin
diferenţa de vârstă (avea deja 60 de ani la Revoluţia din
1848), dar şi prin atitudinea negativă în ceea ce priveşte
elanurile revoluţionare şi unioniste. Dincolo însă de
acestea, hi rămâne  totuşi  unul din
reperele fundamentale ale epocii prin importanţa
colosală pe care a avut-o în organizarea şi îndrumarea
învăţământului public în limba română sau prin
editarea, începând cu 1829, a primului ziar politic şi
literar moldovenesc – . În plus,
volumele sale de poezii şi piesele de teatru sunt
publicate în plină epocă paşoptistă.

Crezul său artistic se încheagă aproape exclusiv sub
imperiul principiilor clasice, după cum o atestă propria-
i mărturisire din prefaţa primului volum de poezii
publicat în 1836: „Îndreptat de pilde clasice şi de firea
limbei, ne-am sârguit a urma sistema care cere ca poezia
ce este productul cel mai ales al cugetării prin simţire
înălţată, să răsune prin ziceri elegante şi armonioase.”

mpunând această frază în unităţile ei definitorii,
observăm că absolut fiecare element se subscrie
ideologiei clasice chiar şi la nivelul alegerii cuvintelor
cum ar fi verbul ce indică efortul, prelucrarea
succesivă sau substantivul implică ideea de
canon, de normare a fluxului poetic. Debutul frazei este
marcat de ideea de model – centrală paradigmei clasice
– care, desigur, implică în subsidiar admiraţia pentru
acest tip de literatură, sentiment care de altfel va căpăta
o expresie ulterioară în prefaţa la din
1854, partea a II-a, când autorul îşi declara „amorul
pentru lucrurile antice.”

Revenind la mărturisirea din 1836  se observă
plasarea în aceeaşi sferă clasică a principalelor însuşiri
pe care încearcă a le

şi ” (subl. n.). Idealul rafinamentului
artistic se împleteşte cu rolul
educativ pe care poezia îl îndeplineşte – „înaintându-
mă cu această cercare, în deosebite feluri scrisă, doresc a
îndemna pe iubitorii de poezie ca prin a lor talent să
îndeplinează un ram atât de plăcut, carele spre bine va
înrâuri asupra limbei şi haractirul compatrioţilor”
Plasarea actului artistic sub auspicii etice este evident
clasică aici cu îndemnul dat la
dezvoltarea unei poezii româneşti, îndemn ce reflectă
pe deplin necesităţile epocii.

Aceeaşi preocupare pentru îmbogăţirea culturii o
citim în definiţia dată „omului literat” în articolul cu
acelaşi titlu: „Omul literat este acela a cărui meserie îl
îndatorează a cultiva a sa minte spre a putea spori
cunoştinţa altora” Această raportare oarecum altruistă
la Celălalt, subsumată unei finalităţi educative ţine, de
asemenea, de viziunea ontologică a . De
altfel, în acelaş în 1839, Asachi
reia importanţa modelelor şi a valorificării ideilor
clasice, mai ales ale Antichităţii. Exemplele pe care
Asachi le socoteşte demne de urmat sunt, bineînţeles,
din aceeaşi sferă: Virgiliu, Racine etc. Cu toate acestea,
observăm grija pentru autodefinirea naţională pe care o
cereau raţiunile momentului prin îndrumarea tinerilor
spre un raport echilibrat între influenţa străină şi
cultivarea propriilor valori culturale şi lingvistice. La fel
ca majoritatea paşoptiştilor, Asachi are intuiţia valorii,
care este asociată cu fenomenul clasic şi reprezentanţii
acestuia, dar are, totodată, şi intuiţia necesităţii afirmării
spiritului naţional în contextul istoric al secolului al
XIX-lea. Această dualitate a dus, probabil, şi la
discrepanţa oarecum paradoxală între caracterul
progresist al acţiunilor sale în domeniul învăţământului
şi atitudinea cu totul refractară faţă de activitatea
revoluţionară de la 1848 sau faţă de Unirea
Principatelor. Fire profund clasică, Asachi nu a putut fi
adeptul zbuciumului paşoptist, care contrasta puternic
cu idealul de armonie şi echilibru. Indiferent însă de
opţiunile sale politice, meritele sale în promovarea
culturii rămân indiscutabile, după cum indiscutabil
rămâne şi ataşamentul său faţă de valorile clasice.

Un alt reprezentant de seamă al epocii, Grigore
Alexandrescu, reflectă prin o sa poetică

ilaţiile momentului la nivelul opţiunilor estetice,
după cum articolele teoretice ale lui I. H. Rădulescu (de

erso

Gheorghe Asac , ,

Desco

ce

,

atinge poetul prin crearea de „ziceri

, în viziunea lui Asachi,

, îmbinându-se

i articol publicat în

pera cel mai
bine osc

Albina românească

a se sârgui
sistema

Culegerea de poezii

elegante armonioase

clasicismului
Albina

care ne vom

dă totuşi dovadă
de coerenţă şi unitate. Astfel, poetul reuşeşte să creeze
deopotrivă fabule, satire sau epistole de origine clasică
şi meditaţii sau elegii de factură romantică.

Însă, dacă despărţirea apelor în ceea ce priveşte
concretizarea estetică a unei tendinţe sau a alteia la
nivelul operei poetului muntean s-a făcut deja în studii
importante cum ar fi cel al lui Eugen Simion –

–, Dim. Păcurariu –
– etc., principiile sale artistice

mărturisite  într-o formă sau alta  au fost mai puţin
cercetate, deşi merită toată atenţia.

În prefaţa la volumul
Grigore Alexandrescu

mărturisea răspicat „căci eu sunt din numărul acelora
care cred că poezia, pe lângă neapărata condiţie de a
plăcea, condiţie a existenţei sale este datoare şi să
exprime trebuinţele societăţii şi să deştepte sentimente
frumoase şi nobile care înalţă sufletul prin idei morale şi
divine până în viitorul nemărginit şi în anii cei vecinici.”

za că liniile directoare ale
acestui crez artistic reiau semnificaţia acelui
horaţian. Plasarea sub semnul frumosului, al „ideilor
morale şi divine” se asociază în concepţia de sorginte
clasică a poetului cu înscrierea artei în atemporalitate,
cu dezmărginirea ei, dată de valoare, după cum
sugerează finalul fragmentului citat.

Ideile sunt reluate, aproape identic, în formă
versificată în : „Am iubit deopotrivă tot ce
mi-a părut frumos, / Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de
folo Nimic mai clar decât această autointegrare în
zodiile clasice. De altfel, reprezintă arte
poetice, care, atât prin formă, cât şi prin majoritatea
ideilor exprimate trădează structura intim clasică a lui
Grigore Alexandrescu, structură ce s-a coagulat în

această direcţie încă din adolescenţa poetului care
uimise de la acea vârstă prin vastele sale cunoştinţe din
literatura antică sau a secolului al XVII-lea francez. Din
acest punct de vedere, nu este surprinzătoare
promovarea tipului de artist-meşteşugar, truditor
pentru care „osteneala şi răbdarea pot orce a dobândi”
şi nici raportarea la Boileau ca la un model: „De pământ
trântesc condeiul, meseria o urăsc, / Şi să nu-l mai iau
în viaţă eu mă jur şi hotărăsc. / Dar precum Boileau
zice: un astâmpăr nenţeles / nencetat se-mpotriveşte
hotărârei ce-am ales.” De notat utilizarea termenului de

asociat tribulaţiilor creatorului, termen ce
ilustrează aceeaşi idee exprimată anterior, vizând
percepţia actului artistic din prisma unor eforturi
susţinute. De fapt, motivul greutăţilor revine obsesiv în

fiind generat de conştientizarea profundă a
stadiului incipient al literaturii române şi a necesităţii
asumării rolului de desţelenitor de drumuri: „...noi
trebuie să formăm / Să dăm un aer, un ton al limbii în
care lucrăm; / Pe nebătute cărări loc de trecut să găsim;
/ Şi nelucrate câmpii de ghimpi să le curăţim.” Este, de
altfel, o imagine comună în epocă – cea a scriitorului
care se simte responsabil de destinul literaturii. Din
acest punct de vedere, actul artistic este privit sub
auspicii grave, nicidecum sub semnul gratuităţii sau al
jocului. Dar, în spiritul epocii, utilitatea artei este dublu
percepută – pe de o parte în manieră clasică – de a
educa, de a servi drept model, iar pe de altă parte din
perspectiva romantică, de a genera impulsul
emancipării naţionale. O literatură moralizatoare şi
militantă în acelaşi timp – acesta era scopul declarat în
multiple rânduri de scriitorii epocii care, în majoritatea
lor, au fost implicaţi direct în tulburările revoluţionare
ale deceniului al patrulea. După cum s-a observat însă
din citatele anterioare, Grigore Alexandrescu pare a
crede mai mult în propagarea dimensiunii morale şi în
rolul de arhitect al literaturii şi limbii pe care trebuie să-l

ocupa mai târziu) surprindeau eclectismul
ideologic al epocii. Îmbinarea speciilor literare pe care o
întâlnim la Grigore Alexandrescu este uimitoare, cu atât
mai mult cu cât opera sa, în ansamblu,

, ,

, publicat în 1847,

Este aproape inutil a mai preci

s”.

Dimineaţa
poeţilor Clasicism şi tendinţe clasice în
literatura română

Suvenire şi impresii. Epistole şi
fabule

Epistolă D.I.V.

utile dulci

Epistolele

meserie

Epistole

joace poetul. Aceasta dovedeşte, încă o dată, o anumită
predominanţă a fibrei clasice ce nu a putut fi şi nici nu
s-a dorit a fi reprimată. A gândi şi a scrie cu seninătate,
atât în termeni clasici, cât şi în termeni romantici – iată
paradoxul viu pe care l-a reprezentat Grigore
Alexandrescu şi epoca pe care a reflectat-o.

Nici figura colosală a lui Heliade Rădulescu nu s-a
subsumat unei dimensiuni unilaterale, imaginea sa  atât
în ceea ce priveşte opera, dar mai ales multiplele
aserţiuni teoretice defini în termenii unui
complex joc de lumini şi umbre. „Înzestrat cu mari
însuşiri şi cu tot atât d , Ion Heliade
Rădulescu şi-a demonstrat proteismul şi în ceea ce
priveşte opţiunile estetice, pornind sub auspicii clasice

în mare măsură educaţiei primite la Sf. Sava şi
sfârşind prin afilierea la romantism datorită atracţiei pe
care au exercitat-o ideile exprimate în prefaţa la

. Această trecere de la o paradigmă ideologică
la alta este vizibilă în scrierile teoretice, căci la nivelul
operelor propriu-zise amestecul elem

În studiul său a

– D. Popovici identifică
drept mentori spirituali asumaţi pe Marmontel –
estetician de factură neoclasică din secolul al XVIII-lea
–, şi pe Victor Hugo – marele promotor al ideilor
romantice. La studiile lui Marmontel, care sunt oarecum
la graniţa dintre vechiul sistem clasic şi noile idei
romantice, Heliade ajunsese prin intermediul cursurilor
de literatură ţinute la şcoala grecească de profesorul
Vardalah. Influenţa esteticianului francez al secolului al
XVIII-lea asupra gândirii tânărului scriitor este
considerată drept esenţială de către D. Popovici, atât
prin faptul că prin Marmontel, Heliade ajunge la
Boileau, dar şi pentru că i se deschide drumul către un
sistem ideologic mai puţin rigid
secolului al XVIII-lea – veac de graniţă între cele două
mari paradigme literare (cea clasică şi cea romantică).

urul anului 1823, Heliade intră î
l va

menţiona destul de des în articolele sale drept autoritate
supremă şi din a cărui va traduce primul
cânt, deşi proiectul iniţial viza traducerea integrală.
Motivele pentru care Heliade abandonează î l
proiectul său de a reda în româneşte ideile mentorului
clasic nu sunt clare, fiind legate probabil de
circumstanţele zbuciumate ale activităţii politice a
scriitorului sau de alunecarea în sfera de influenţă a
romantismului.

elui paşoptist a dus la
controverse ulterioare în ceea ce priveşte încadrarea sa.
D. Popovici îl consideră mai mult un clasic cu
interferenţe romantice, pe când ulterior, Paul Cornea îl
va desemna un romantic care a perceput clasicismul
doar în liniile sal . Această ultimă perspectivă
este cea mai des întâlnită în studiile critice sau
istoriile literare unde Heliade figurează printre
reprezentanţii de seamă ai romantismului românesc. Cu
toate acestea, lectura atentă a teoretizărilor scriitorului
muntean, mai mult din prima parte a activităţii sale
literare, e drept, dezvăluie un ataşament destul de ferm
faţă de principiile clasice. Iată un fragment din articolul

– 1836: „A scri însă cu un
scop, a avea în scopul său o ţintă morală, a alege din
viaţa omenească nişte împrejurări comune prin care
sujetul său să se poată apleca la tot omul, în tot locul şi
în tot veacul, a face ca fiecare om bun să găsească câteva
pasaje care să i se potrivească şi să afle mângâierea şi
fiecare înrăutăţit ca de săgeata trăsnetului să fie izbit la
tot rândul unde i se înfăţişează închipuirea, asta va să
zică a cunoaşte natura, asta va să zică că într-o scriere
sau icoană domneşte adevărul şi că autorul sau
zugravul a izbutit în f După cum se observă,
criteriile unei opere ideale în viziunea lui Heliade
privesc în primul rând subsumarea acesteia unui scop
moralizator sau surprinderea universalului, criterii
profund clasice. Având în vedere aceste linii directoare,
se poate atesta faptul că Heliade şi-a însuşit totuşi

– cel puţin la nivel teoretic – în resorturile
sale profunde. De altfel, esenţa articolului o constituie
încercarea interesantă de analiză a propriilor poezii
menţionate în titlu cu scopul de a le clarifica pe deplin
semnificaţiile. Această teamă de echivoc corespunde
până la un punct fibrei clasice, după cum în aceeaşi
manieră poate fi interpretată reluarea aproape obsesivă
a ideii privitoare la dorinţa de a ridica particularul la
rang colectiv, de liniile esenţiale
atemporale şi aspaţiale ale existenţei: „Scriind viaţa
omului am vrut pe cât se poate să găsească fiecare viaţa
sa, am vrut, adică să scriu o viaţă nici mai sus, nici mai
jos de omenire şi să descriu cele ce poate cineva să
întâmpine mai de obşte în viaţă, fără să trec cu vederea
nici necazurile, nici fericirile, nici patimile, nici viţurile
chiar ale mele.”

,

, putându-se

e mari cusururi”

,
datorate, ,

entelor este mult
mai complex.

proape exhaustiv asupra
coordonatelor estetice ale gândirii scriitorului –

, specific, de altfel,

Ulterior, în j n
contact direct cu opera lui Boileau, pe care î

n fina

În orice caz, proteismul mar

e generale
, de altfel,

apta sa.”

a surprinde, de fapt,

(va urma)
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dar

fiecare cum
putea,

pentru o afacere cu fier vechi.

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.

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!

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

ANESTEZII DENTARE RURALE

TARIFE MARI LA CABINETELE
DENTARE

RECOMANDARE

Mihai Haivas

I,
VOLUM OMAGIAL

MEDICA

Vasile Larco
SONET… COSMIC

Eugen Deutsch

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,
El va afla cât e de dur pământul!

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 BATOG-BUJENIŢĂ

SONETUL NASULUI JULIT

Vasile Vajoga

Vasile Bolocan

„NU SPERA

„TOATE-S VECHI

Constantin Iura cu-Tataia
DESTIN

Veron Ene

Valentin Bude

SPIRITISM

Izu Vaisman

ÎI CREDEM GENII PE COPII

PLAGIATORUL

Elena Bassu

El va afla cât e de dur pământul,
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

„Circulara” după mine,

Care cred că aparţine

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!!

E un fel de monopol

Celor ce se-nvârt în gol.

(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,

CIRCULARĂ

ŞI NU AI TEAMĂ”

ŞI NOUĂ TOATE”

ş

NEFERICIŢII

Eugenia Popa Cohuţ

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

ugusta a mai mâncat o
alicu

veneau, ,

fericit de lume din care, momentan,
lipseau, ca de obicei, doar cronicarii. Spre paguba lor!
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literatură u lăniversa
Ce nu spune cuvântul, dar lacrima grăieşte

Iubita mea şi visul

„Cea ce nu spune cuvântul
Cea ce nu spune ochiul

Lacrima

Mare a nostalgiei”

Poate mai elocvent în acest sens
este un fragment din poemul

„S

Lekë Dukagjini
ori Gjergj Kastriot Skanderbeg.

m o
vede în sufletul lui, ca un loc în care „p

Muhamed Kërveshi, sintagma de „s

Lacrima grăieşte

Insulă a durerii

Dacă ar fi să „definim” pe scurt volumul lui Muhamed
Kërveshi poate că i-am spune, folosind cuvintele autorului,
„Ochii iubirii/ pe fruntea Kosovei”. Sau, poate, „aşteptând
libertatea întârziată”.

Deşi sunt şi poeme care nu vorbesc (nici indirect, nici
aluziv) despre soarta acestei părţi de lume, selecţia din acest
volum a lui Muhamed Kërveshi conduce spre o temă
centrală – soarta oamenilor locului, dramele adânc
înrădăcinate în sufletele lor. Îl vom citi însă cu gândul la
lumea poeziei, a omeniei, nu şi a politicii. Dincolo de a mai fi
„de partea” unei „tabere” sau alteia, de a căuta de partea
cărui politician este „adevărul”, când vorbim despre locuri
ca Afganistan, Kosovo, Irak, Israel-Gaza şi, din nefericire,
putem spune „şi altele”, ar trebui să ne gândim mai ales la
vieţile indivizilor, ale oamenilor simpli, indiferent de etnia
lor. La vieţile oamenilor marcate profund de confruntările
care au loc acolo unde încearcă să îşi ducă viaţa, să îşi crească
copiii. Unde încearcă să trăiască, să fie oameni, însă rănile
istoriei sunt deschise iar şi iar, şi alimentate cu suferinţele şi
sângele lor, ale tuturor, fără osebire. Nu cred că alină cumva
când se stinge candela vieţii unui copil dacă ni se spune din
ce „tabără” sunt părinţii lui.

: „drama noastră/
naţională// actori nevăzuţi/ scenografia străină”.

tânca sălbatică/ viaţa sălbatică”, spune la un moment
dat autorul. Sunt atâtea lucruri care „scapă” unui trăitor pe
alte meleaguri decât cele în care se petrec astfel de lucruri! În
care înţelegi doar fragmentar încleştarea dintre oameni care
trăiesc în alt loc decât tine, în această epocă în care
informaţiile sunt adesea „induse” prin mediatizare
„dirijată” „politically corect”, încât poate, în cazul unui
volum de acest tip, „trebuie intrat/ înlăuntrul acestor
versuri de piatră/ pentru a înţelege viaţă de piatră”, pentru
a înţelege, fie şi numai dintr-un punct de vedere, de ce Drina
este fie „albă”, fie neagră”, fie „sfinţeşte drumurile”, ce
rezonanţă are numele reginei ilire Teuta. Sau pentru a putea
pătrunde toată corola de idei care nasc în mintea unui trăitor
în acest spaţiu pronunţarea unor nume ca

Muhamed Kërveshi vorbeşte despre Kosova aşa cu
ăsările închid ochii/

verdeaţa închide ferestrele” şi „timpul se opreşte/ lângă
martirii/ care seamănă între ei”. Scrie despre aşteptarea
unei libertăţi întârziate, despre mamele care şi-au pierdut
copiii, despre copii care şi caută părinţii cu ochii la ceruri şi
la morminte… Dar şi despre o Kosovo care are „ochii
iubirii/ pe frunte”.

Aşadar, înainte de a fi un volum de poeme şi de a fi
analizat şi judecat ca atare, această selecţie este închinată
„Kosovei”, cum îi spun oameni ai locului, care nu o dată
folosesc (justificat sau nu, aici părerile sunt împărţite),
cum o face şi oră
geamănă a Basarabiei”.

Muhamed Kërveshi, Lacrima în călătorie/ Loti në
udhëtim

După perdea

Muhamed Kërveshi, Melancolie/ Melankoli, versuri,
versiunea în limba română: B oezie albaneză din
Kosovo,
Bucureşti, 2010

aki Ymeri, p
sub egida Uniunii Culturale aAlbanezilor din România,

Iubito,

r mele neadormite,
Vine la mine,
Aparent

cu regretele cuvintelor.

Care te duce departe de privirea mea…

O vocea a cărei esenţă n-o ştiu
Mă scaldă cu vise şi doruri…
Liniştea, înecată în dorinţa suferinţelo

Împodobită

Arzând într-o flamă a înţelepciunii

Balcanica

Munir Mezyd, Mă las să mor

Despre Munir Mezyed, poet arab stabilit de ani în
România, unde a şi publicat primele sale cărţi pe suport
de hârtie (deşi venea cu o activitate interesantă în
domeniu, între altele şi organizarea unui festival de poezie
la Amman, la care au fost invitaţi şi poeţi din România),
începând cu romanul

ş.a.) am scris şi cu alte ocazii.
Acum semnalăm apariţia unui alt volum de versuri al

său, în Beirut, Liban, intitulat
Am scris referitor la cărţile de autor dar şi la

antologiile (de poezie arabă contemporană traduse în
limba română sau de poezie română contemporană
traduse în arabă) pe care le-am lucrat împreună. Mai ales
după ce i-au apărut aceste volume la noi, au apărut
articole în presa culturală, a fost invitat la manifestări de
profil (amintim doar Ipoteşti şi Zilele Poesis, de la Satu
Mare), poate ca un semn bun, a început să publice şi peste
hotare, nu doar în ţările arabe, unde a ajuns să fie tot mai
cunoscut, ci şi pe alte continente (are acum sub tipar un
volum în Venezuela). Astfel, a publicat de acum cărţi, în
afară de România, pe care o consideră a doua lui patrie, în
Egipt, Tunisia etc., şi în Liban, iată, acest volum, apărut la
una dintre editurile de renume din ţară, intitulat

În ce priveşte cărţile sale apărute în limba română/
altă limbă occidentală – Poate că unul dintre cele mai
interesante aspecte legate de traducerea, de
„transmutarea” unui poem scris într-o limbă într-o alta
dintr-un spaţiu lingvistic diferit (poate cu o notă aparte
când ne referim la poezia asiatică şi cea europeană/
occidentală) este legată nu atât de aspectele formale, cât
de cele care ţin de muzica poeziei, de muzicalitatea
versului. Este, cu certitudine, şi cazul poeziei lui Munir
Mezyed – cum am constatat (şi) lucrând la traducerea
creaţiei sale în română –, şi în speţă, la poeme din această
carte, scrisă în limba arabă. (de altfel  autorul, bun
cunoscător al limbii engleze, este conştient de aceste
aspecte).

Această carte apărută în Liban, ţară cu bună reputaţie
şi în ce priveşte poezia în lumea arabă, pune însă în
evidenţă mai limpede felul în care autorul se încadrează/
poate fi analizat în siajul criteriilor estetice, al trendurilor
care se manifestă în aceste spaţii de cultură, mentalitate şi
limbă.

Munir Mezyed are în vedere de multă vreme un nou
stil de a scrie poezie în limba arabă, dorind să inaugureze
o „şcoală”, pe care o denumeşte „Ugarit Poetry”. A scris
un studiu curpinzător, în limba arabă, pe această temă, în
care are în vedere, în principal, trei aspecte: 1. înţelesul
filosofiei morţii şi implicaţiile acesteia în viaţa noastră,
sensul (înţelesul) filosofiei sufletului (moartea şi sufletul
fiind discutate în (co)relaţie) 2. relaţia dintre om şi
Divinitate, conceptul de divinitate şi înţelesul Divinului
(ale lui Dumnezeu) – poate şi de aceea poezia sa este
privită, uneori, (şi) ca una „religioasă”, 3. visul şi viziunile.

Din foarte multe puncte de vedere poezia arabă este o
lume diferită de cea a noastră (chiar dacă astăzi s-a
schimbat mult),  fie şi numai dacă avem în vedere scriitura
în sine sau/ şi teoria literară aferentă – să amintim doar
genurile abordate, modul în care se formează rima/
la arabi, şi accepţiunea de „curente”/ „epoci” literare
văzută din perspectivă occidentală şi arabă şi am avea o
parte a imaginii asupra diferenţelor. Nu e prima dată când
amintesc că şi pentru poezia din acest spaţiu de cultură/
limbă şi mentalitate limbajul este un subiect de discuţie.
Ahmed Said/ „Adonis” mea
literară arabă, dar şi occidentală, spunea într-un interviu
că poezia arabă trăieşte sub semnul unui anume
„funcţionalism social”, şi se exprimă, în mare, în două
direcţii: „una ideologică, de origine religioasă şi alta
muzicală, sub semnul muzicalităţii şi tarab/ cântecului/
cântării”.

Şi Munir scrie în studiul lui că poezia trebuie să fie
eliberată de rimă şi ritm (asta şi pentru a se diferenţia de
modul în care se scria în trecut, de felul în care se
diferenţia poezia de proză). Într-un fel, poezia scrisă după
aceste concepte trebuie să fie trunchiul din care derivă şi
poemul şi proza. Poezia trebuie să creeze imagini, nu să
„construiască” cuvinte, să fie de o muzicalitate implicită.
Limbajul trebuie să fie accesibil, simplu, pe înţelesul
tuturor, vorbind despre lucrurile care ne privesc pe toţi:
teamă, vise, griji ş.a

Un subiect predilect al lui Munir Mezyed este
dragostea. Aşa este şi acest volum, în care autorul îşi pune
în operă conceptele teoretice – limbaj accesibil, adept al
metaforei, versului liber, dar unei anume eufonii, care este
lesne observabilă în volumul publicat în Liban.

Dragoste şi ură
Capitol din Biblia Poeziei, Frescele poeziei, Poveste

despre două oraşe

Iubita mea şi visul

a
şi visul

, apoi cu volume de
versuri (

.

.

, un nume cunoscut în lu

Iubita me

qafie

Munir Mezyed, Iubita mea şi visul, versuri, ediţie în limba
arabă, World Book Publishing, Beirut, Liban, 2010, 96 p.

Poezie arabă contemporană

Poemul virgin

ubirii

Munir Mezyed

Munir Mezyed

Pe cerul oarbei dorinţe
Amăgirile întunecă norii cunoaşterii
Împiedicându-i să se reverse
Iar apa adevărului abia de creşte
Pierind în ceţuri…
Astfel strugurii cuvintelor mele agăţaţi

împletesc din răsuflările liliacului
veşmintele odelor…

În jurul lui tăcerea se răspândeşte
Mai profundă decât meditaţia
De cum amintesc numele tău
Se răspândeşte adânc în suflet
Un cânt al îngerului îndrăgostit…

Într-o dimineaţă umezită de mireasma răsuflărilor noastre

Cu dorinţa pentru tine
Lângă eterna scânteie a
Străbat căile ascunse ale cerurilor
Răspândind mărgelele de lumină
În grădina Nevăzutului

Nutrind dragostea mea pentru tine şi povestea noastră…!

Pălăria aia amatoare de vânt

Cei adormiţi nu m-au trezit
Cu visele lor gălăgioase

Purtând discuţii prelungi,
Încercând să convingă călătorii să adaste…!
Tot ce am obţinut a fost p
la nivelul unei linii unde apele coboară,
şi o lamă ascuţită
să roadă în final insultele copilăriei -
le-am depozitat cu grijă

- Nimic n-a mai rămas din el
şi-a luat rămas bun.

Asta e ce i-a spus ea noului ei soţ

Mâna lui şi-a luat responsabilitate de a face treaba asta.
- De ce vrei tu să fugi?
Braţele s-au desfăcut larg, având gustul mamei mele.
- Mă întorc în burtic

las în urmă toate vorbele pierdute,

înainte de a le rosti încă odată,
mai mult ca să nu fie tăcere.

pe care le-am uitat odată cu tine
înainte ca tu să mă fi zămisli

Destul ca să călătoresc
prin toate staţiile,
În căutarea bagajului meu pierdut.

pe peretele viziunii

O, iubita mea
Totul se ascunde
În uimirea poemului virgin

Dragostea mea

Miracolul bea vinul necazurilor mele
Astfel toate visele sedate cu uitare s-au trezit
Aprinzând memoria spiritului

iubirii…!

Cuvinte

Mazin el-Najjar (Siria)

Era ca mine.
Când am deschis un mormânt
Mai mic decât leatul meu cu doi ani,

Nici fantoma mea nu s-a oprit pe margine,

âlpâitul genelor mele în înalt,

într-un vechi sertar al amintirii

doar chipul lui în clipa-n care

În miez de noapte.
El n-a rostit nimic;

a ta
cu toate vechile promisiuni,

mestecând gura oamenilor,

O, moarte,
sunt atâtea lucruri

t
Acum am nevoie de bilete ieftine
Doar la clasa a treia,

Scânteia eternă a i

Chiar lângă margine

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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degustări cultural - literareSingură şi vulnerabilă, cu fruntea
încreţită, bucuria îi rănise trupul1

„ te.

Pe ea se-ntind rînd pe rînd,

Se nasc ca materie”

„
autoexhibeze.”

Opera se pregăteş
Pixelii defilează, hîrtia o găsesc.

Se concretizează,

Valoarea este întotdeauna găsită acolo unde este, nu e
nevoie să se

Király Farkas

Mihai oraŞ

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia
autorului.
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Eleganta revistă arădeană ne delectează

ţ şi vă propunem spre lectură eseul lui Andrei
Mocuţ

ş ţa,
dimpreună cu textele propuse de Lavinia Ionoaia
(

ţ
), alături de sugestive

traduceri din proza chineză contemporană
ş

ţă ş ş
ş ţ

ş „să
stimuleze revistele din acest spaţiu european să se
găzduiască reciproc, prin traduceri, cu sumar

ţ ş

ş
ţ ţinută, ca de

fiecare dată, la un înalt nivel, de Onisim Colta (
),

fiind ilustrată cu 12 excelente planş

„... l-am cunoscut în trepte. Întîmplarea a făcut
ca de-a lungul timpului numele lui, apoi persoana şi,
în cele din urmă, opera sî-mi apară, în momente
diferite şi sub unghiuri diferite, tot mai complet. [...]
Faptul că aceste rînduri apar cu prilejul aniversării
celor 85 de ani ai lui Hans Berghel este o pură
întîmplare. De altfel, vîrsta nu i se potriveş

este prezentată prima parte,
Marianei Săsărman. Călin Ciobotari într-un

ţă de vie ş ţă, despre vin şi destin,
despre noroc, despre trudă ş

ţelege este că redresarea morală,
economică, ş ţifică, nu se poate face în afara
agriculturii. Timp de douăzeci de ani, nu am întîlnit o
iniţiativă viabilă în privinţ

ţ şită, în care nici măcar nu n
ţ ţ

), Stelian Dumistrăcel (
Ş

Ş

şte de
neobizantinismul frescelor din bisericile noastre
actuale. Cînd aud, cu un ochi plîng, iar cu altul rîd:
respectivele imagini nu sunt decît penibile
religiozificări în , adică un scandal în
termeni, realizate la cotele cele mai îndoielnice ale
gustului credinţei adevărate. Îş ş

şi de cei care se înghesuie să simtă cît de
- cum invită Psalmistul. În ce mă

priveş ţa generală. Am
nevoie de un înger care să mă arunce în scăldătoare, în
lucrarea unei bisericuţ

ţ

Proiectul editorial apărut sub sigla editurii Humanitas,
într-o colecţie nouă include zece
interviuri cu zece lideri de opinie din lumea
românească   şi este realizat de Cristian Pătrăş

ş
ţ

ş
ţ

), Vladimir Tismăneanu (
), alături de

excelentele versuri din grupajul

Arca

Orizont

cu un
volum generos, nr. 7-8-9(244-245-246), din care am
re inut

a ( ), cronicile literare semnate de
Vasile Dan, Romulus Bucur i Gheorghe Mocu

), Constantin
Butunoi ( ), sau Ioan Matiu
(

( ) a lui Yu
Hua (în prezentarea lui Dinu Luca, beneficiind i de
traduceri asumate de Andreea Chiri      i acela i Dinu
Luca). Am remarcat i proiectul (sec iunea)

( ) ce î i propune

e
reprezentative”, ilustrat prin excelenta selec ie i
traduceri din Konrád György, Esterházy Peter, Nádas
Peter, Ágoston László, Garaczi László, Kóvács András
Ferenc, Szakács Eszter, Bertók László i Parti Nagy
Lajos. Sec iunea este sus

e color.
În , nr. 93(6/2010), Ana Blandiana

scrie cîteva cuvinte despre întîlnirile sale cu Hans
Bergel:

te, cum nu i
se potrivesc în general lucrurile comune.” Din

, în
traducerea

„despre vi i via
i multe altele” cu

academicianul Valeriu D. Cotea (
): „Ceea ce

lumea nu în
tiin

a agriculturii în România; o
tranzi ie nesfîr e-am
men inut la nivelul anterior.” Am mai re inut cele
propuse de Alexandru Zub (

), tefan Oprea ( ), Daniel
Corbu ( ),
Ioan Holban (

), Ionel Savitescu (
).

Dintr-un interviu realizat de Robert erban cu
Sorin Dumitrescu (

) - publicat în  nr.
11(1538) din : „Se vorbe

«stil bizantin»

i bat joc i de gustul
Domnului,
«bun e Domnul»

te, sunt pironit de indiferen

e.” În paginile 16-19 sunt
publicate „ample selec iuni din patru interviuri care
apar în volumul

” coniu.
Cei patru sunt Alexandru George ( ),
Neagu Djuvara (

), Andrei Cornea ( ) i Lucian Boia
( ). Am mai re inut textele
asumate de Elena Cra ovan ( ),
Alexandru Ruja ( ), Tudor Cre u (

(Ion

Poetica tăcerii

ţ ţ ş

ţ

Trilogia
despărţ ş

Ca să ajung unde
sunt, am tras la şaibă cum nu vă închipuiţ

ş
ţăritul a fost inventat

de Crangă? ş
şi arta cotidiană

şi
dezvăţ

ţa se schimbă într-o clipă ş ţ
sfînt sau drac într-o clipă

ş

«Cultura libertăţ

n liberalism trăit
Nu există nimic care să nu merite să fie

spus

ş
ş

ş ţ ţă.
Desfigurarea istoriei în secolul al XX-lea

ţi orădeni

Consubstan ialitatea vie ii i a operei
Amintiri din comunism

Tenta iile spiritului haiku

Review
within review Jelenkor în Arca

Arte vizuale
Ana Zoe

Pop, Cristian Pentelescu. Doi sculptori - un singur crez

irii Bra ov

Dialog

„
i”

Mit i mitologie în dialog
academic Din

Praxisul i theoria
Postmodernismul, satul planetar

Constantin Hrehor. Sîngele poeziei
ul de cuvînt Actualitatea lui Ion

Ghica

„Via i po i
deveni ”

Repere intelectuale ale dreptei române ti.

- ii» -

U

Cine are dreptate?
Despre familiile politice

Acvariul cu pe ti
Labirint critic Ieudul i

ie irea Lec ia de ignoran

Poe

Dacia literară

Moldovan, Ioan F. Pop, Lucian Scurtu, Gheorghe
Vidican i Mihai Vieru).

În editorialul ( ) din ,
nr.9(538), Traian tef ,

adar, nea ezat
i,

eventual ajuta ” Din

de ani de la întemeierea ” am
re

Radu Vancu, Viorel Mure an,
Petre Got, Olimpiu Nu

) i Ioan
Der idan (

” Alexandru
Vlad, Octavian Doclin, Diana Olah, Aida Hancer,
Costel Stancu eanu propun o poezie

). Cronici literare bine construite
,

Lucian Scurtu, Liliana Tru      i Lucia Cuciureanu. În
aceea i (Adrian
Gagiu) i (Mircea Morariu).

, ajunse la
a XLII-a edi ie, organizate cu abnega ie i entuziasm
de poetul C. Th. Co , nr.
10(494), la rubrica

, este sus i spirit critic de
Adrian Jicu. Silvia Munteanu (

), Dan Petru
), C. D. Zeletin ( ),

Elena Ciobanu ( ),
Gabriela Gîrmacea ( ), Angela
Scarlat ( ),
Vasile Spiridon ( ), Leo Butnaru (

) i
Ion Fercu ( ),  se citesc cu încîntare.

, ne prilejuie te o reîntîlnire cu Victor
Rebengiuc, printr-un interviu (

) realizat de Adrian Palcu:
fim

optimi ui numai din
vînzarea de bilete.” Virgil Nemoianu este prezent cu
un substan ial eseu (

):

sau

” Basarab Nicolescu (
), Ioan Holban (
), Adrian Dinu Rachieru (

), Adrian G. Romila (
), Antonio Patra (

), sau Ovidiu Pecican (
) se citesc cu interes. Poezia de

calitate (Aurel Dumitra cu - inedit, Gheorghe
Grigurcu, Radu Florescu, Octavian Doclin i Viorel
Savin) o întîlnim i în

„

terii lui Tristan Tzara, întemeietorul mondial al
dadaismului i este spa

ia
e

i - o existen

i al ii Alexandru Boboc
( ), Alexandru Zub
( ), Grigore Smeu
( ), Virgil tefan Ni ulescu (

( ),
Grigore Codrescu ( ),

ş

Ş constată, cu amărăciune  că „în
România a fost ridicată iar baricada, iar locul
dialogului este luat de confruntare sau indiferenţă. [...]
România este, aş ş ă şi fără morală. Legile
singure n-o pot aşeza, decît dacă oamenii sînt lăsaţ

ţi, să facă fiecare ce poate mai bine.
deschisă „tuturot prietenilor revistei

care doresc să-şi împărtăşească gîndurile la
aniversarea a 145

ţinut cele semnate de Elisabeta Pop, Constantin
Abăluţă, Ion Cristofor, ş

şfelean, Marian Drumur.
Sinteze notabile publică Valentin Chifor (

ş
ş ).

Gheorghe Grigurcu meditează trist la existenţa noastră
cotidiană ( ),
Al Cistelecan omagiază printr-o pe o
distinsă Doamnă, prof. univ. dr. Doina Curticăpeanu,
a cărei exegeză „se focalizează asupra unor teme -
simboluri, motive, scenarii - structurale, a căror
peripeţie textuală e urmărită scrupulos.

şi Teofil Răchiţ de
atmosferă, iar Constantin Abăluţă o proză sprinţară
( şi
argumentate semnează Mircea Morariu, Marius Miheţ

ţă ş
şi notă sunt redactate ş

ş
O sinteză despre

ţ ţ ş
dreanu este găzduită în

. Cronica literară, despre

ţinută cu aplomb ş

şcă (

), sau Dumitru Hurubă (
), alături de Marius Manta ( ş

Un număr incitant, nr. 11(179) din
ş

„Deocamdată puterea
economică a societăţii noastre nu ne îndeamnă să

şti că teatrul ar putea supravieţ

ţ
„Merită să discutăm, în contextul

procesului de globalizare, o chestiune care în ziua de
azi apare mai cu seamă ascunsă sub titlul politic,
juridic, sec de şi
anumetema considerabil mai generală şi mai filozofică:
este oare posibil un umanism global, un umanism
multi-cultural?

ş
), alături de

Constantin Coroiu (

ş
ş

ş numărului care îl
găzduieşte de astă-dată pe Theodor George Calcan.

Ţinutul Bacăului are un specific de necontestat:
propensiunea pentru arta de avangardă. Este locul
naş

ş ţiul în care unul dintre marii
sculptori ai Europei, George Apostu, a văzut lumina
zilei. Centrul Internaţional ce îi poartă numele este un
loc de înaltă cultură. [...] La 20 de ani de v ţă le urez
prietenilor mei de p malul Siretului - rîul cel mai drag
neamului meu de răzeş ţă cît mai lungă şi
binemeritată.” Am citat din cele scrise de Răzvan
Teodorescu în numărul aniversar 3-4 (35), noiembrie
2010, al periodicului băcăuan , în care
semnează, între mulţ ţ

Ş ţ
), Livu Dănceanu

Dezinvestirea politică

ţ
şi orădenii în vremea revistei Familia

Pierdut prin fragilitatea lucrurilor din preajmă
ţă în cărbune

ţ

Cronica muzicală
Cronica teatrală

Zilele Culturii Călineş

ş

pragmatică a uş şcoală,
democraţ ş Mîna stîngă

ţ
Apropiere destinală

ţ ţ
ţ

ş ţ

ţ ş
ţia de îngeri

din dulapul îndrăgostit
Păunescu şi
aroma rădăcinii de bucsău

tar pentru o bătrîneţe frumoasă
ş

şi fabula
animalieră. Surse iudaice

ş
ţă

Furnizorul de cultură

Familia

Ateneu

Convorbiri
literare

Vitraliu

Cartea de onoare

Familiei

Revista
Familia - perioada Alexandru Andri oiu,1965-1989

Oradea

Schi

Via a în trei litere

tene

Eveniment
Nicolae Dabija, între romanul tezist i sentimentalismul
poetic

Gabriel Liiceanu. Cheia
ii interzise Despre

ie i alte nimicuri
Shakespeare: a fost sau n-a fost?

Mihail Sebastian, inedite
Maestrul necunoscut, pictorul Lauren iu Stan

Prier
parizian Gîlceava în elep ilor,
între ei… Mî a lui Simon

Ocna lui Dostoevski

„Cred foarte mult în ceea
ce fac”

Memoria, frumosul i nesiguran ele
unui umanism global

drepturi umane drepturi civile

Tenta ia i
imposibilitatea dogmei Rezerva

„Uzina”
Un Iov postmodern

Femei între
ele sau îndrep

Caragiale i presa din capitala
Moldovei Cantemir

Biblioteca

Creativitate i comportament cultural
Un centru cultural de excelen
Autenticitatea culturii Vitraliu

de fiecare zi
La reîntoarcerea profesorilor

Alexandra Titu (
), Pavel u

ea ova
(

), tefan Oprea,
Lucian Vasiliu.

Citim în , nr. 10-12(236-238), un
interesant interviu cu Dorin Tudoran: „Comunismul a
excelat în a falsifica. Nici anti-comu

i esen iale
- se trage din comuni

i atunci, i acum,
falsificatorii au dus-o între bine i excelent.”
Omniprezentul Liviu Ioan Sto

, Liviu
Pendefunda

Nicolae Coande, Ioan Es. Pop, Aurel Dumitra cu
(inedit), Diana Corcan, Dan Bistricean, Georgiana
Diaconi a, Andreea Felciuc, Marius Ianu .

i în , nr.11(246), poezie

) scrie despre Dinu Pillat

descrierea aventurii sale
, iar Mircea Popa ne

propune un grupaj din coresponden a lui Ar avir
Acterian cu Lucian Boz. Cronicile literare i recenziile,
semnate de Irina Petra , tefan Borbély

i exigen

ovei (
), deschide, sug

, dedicat (de Cristina Timar)
: „Despre cum mor ra

ii

i nu tie nimic... E un somn al
mor ilor strecurat/ printre cuvinte.”

Cristinei Timar: „Dosarul tripartit al

i
postcomunismului, cît o re-evaluare, fire

i cinematografic).”
În primele eseuri ale sec iunii teoretice contribu iile
semnate de Ciprian iulea, Florin Poenaru, Adrian
Dohotaru, Al. Cistelecan, Cristian Vasile i Dan
Ungureanu sunt „centrate pe analiza, mai mult sau
mai pu ilor lui Vladimi i
a Raportului care-i poar ” În ceea ce prive te
„eseurile dedicate literaturii postcomuniste i modului
cu totul specific al literaturii de a recupera i
reinterpreta trecutul comunist, dar i prezentul
postcomunist

a Timar, Adriana Stan, Larisa
Stîlpeanu) i studii analitice, „dedicate scriitorilor din
exil, precum cuplul Monica Lovinescu - Virgil Ierunca
(Florin Corneliu Popovici), Norman Manea (Claudiu
Turcu

,
dedicat

comunismului prin cîteva articole semnate de critici de
film recunoscu i din noua genera ,
Lucian Maier, Radu Toderici).”

Poemul lunii noiembrie ( )
, nr. 488,

ii tomitane
(

tepta în aceea i/ rochie de sighi oara...”), din
care am mai remarcat paginile semnate de Teodora
Dumitra cu ( ), Aura
Cumita ( i

), Alina Costea (
), Daniel Clinci (

), Simona Vermeire (
), Carmen Raluca erban Naclad ( i

).

Legitimări ale tridimensionalului în
spaţ

tică şi de scriitură la Stendhal
40 de ani fără Petru Comarnescu

ş

despărţ

ş

ţ
Crimele dictatorilor din

Europa răsăriteană Răzbunarea Martei.
Filiera Nedelciu-Creangă

Corpul, o nouă identitae
numerică

ţ ş

iul ortodox - aportul lui George Apostu

Elemente de poe

Avatarurile
unui roman arestat

A teptînd ceasul de apoi
Dosar În

laboratorul minotaurului ideologic

Somnul de
veci

Expertizei comunismului

Argumentul
Expertizei comunismului

irii
expertizei

Apoi am fost la Rî nov

Evul Mediu: cotlete de vi el pe ochi
Domnul K. eliberat

Ultimul avatar
al politicului

Plonjon
Fusti a de voal i pasul de flamenco

Ş şară,
Mihai Cimpoi, Vasile Spiridon, Simona-Andre Ş

), Valentin
Ciucă ( Ş

nismul ostentativ
de astăzi, care - pe ici pe colo, prin unele părţ ţ

şti, nu se lasă mai prejos cînd
vine vorba de falsificări. Ş ş

ş
iciu, Ioan Holban,

Emanuela Ilie, Al. Cistelecan, Cristian Corcan, Gellu
Dorian, Constantin Dram, Liviu Antonesei, Theodor
Codreanu, Ion Pecie, Geo Vasile, Isabel Vintilă

şi Mircea A. Diaconu scriu pagini ce se
fixează în memorie. Poezie bună, de calitate, semnează

ş

ţ ş
Multă poezie, mai multă decît de obicei, judicios

selectată, întîlnim ş
propusă de Ion Pop, Monica Rohan, Dumitru Chioaru,
Carmen Manuela Măcelaru, Filip Köllö, Daniel
Lăcătuş, Sorana Ionăşanu. Al. Săndulescu (

şi recent
apărutul său roman, , Nicolae
Balotă continuă în

ţ ş
ş

ş  Ş , Ion Bogdan
Lefter, Constantina Raveca Buleu, Iulian Boldea,
Ovidiu Pecican, Mihaela Ursa, conturează cu
veridicitate ş ţă peisajul literar românesc
contemporan.

O poezie semnată de Traian T. Coş
estiv, numărul dublu, 10-11(475-

476), al revistei
ţele la

vînătorile oficiale,/ ori mistreţ şi vulpile - bunăoară -
nu se/ întreabă nimeni. Despre cum moare Limba
Română:/ nimen ş

ţ Cităm din

şi-a propus nu atît o revizitare
aniversară, după douăzeci de ani, a comunismului ş

şte, fără
pretenţii de exhaustivitate sau absolută rigoare
academică, a discursului de la noi despre
(post)comunism, fie el în domeniul teoretic-
epistemologic sau artistic (literar ş

ţ ţ
Ş

ş

ţin critică, a cărţ r Tismăneanu ş
tă numele. ş

ş
ş

ş
”, acestea pot fi împărţite în studii de

sinteză (Cristin
ş

ş), sau Cătălin Dorian Florescu (Florin Corneliu
Popovici). Un loc aparte ocupă eseul lui Alex Goldiş

de realismul socialist. Filmul
postdecembrist completează fericit tabloul

ţ ţie (Cătălin Olaru

publicat de Vlad Drăgoi în subliniază
şi el ludicitatea caracteristică fiecărei apariţ
„cu propriul nostru personal din/ gara unde/ aara

mă/ aş ş ş

ş
ş

Ş ş

Bucovina literară

Apostrof

Vatra

Tomis

Ianuarie 1120
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Despre sinceritate

Personajele lui Proust

Considerată una
dintre cele mai bune
specialiste din Franţa în
privinţa disputatei
chestiuni a sincerităţii,
Elsa Godart reuneşte în
recentul volu

( Paris,
Editions de L'Harmattan,
coll. "Ouverture
philosophique", 2010, 240
p.) numeroşi autori care
discută despre evoluţia
filosofică a noţiunii de
sinceritate. Elsa Godart
porneşte de la
constatarea că în spaţiul
cultural francez al
secolului al XX-lea a existat o constantă preocupare
pentru tema filosofică a sincerităţii, invocînd în
argumentaţia sa nume precum Jean-Paul Sartre, Jacques
Riviere, Andre Gide, Yvon Baleval sau Vladimir
Jankelevit t
grupează "istorii de sinceritate" privite în contextul
istoric delimitat de patru mari perioade: antichitate,
evul mediu, clasicism şi iluminism, modernitate şi
contemporaneitate. Înainte de a face succinte notaţii
despre conţinutul volumului, să menţionăm că au fost
alese cîteva scurte fragmente despre sinceritate din
scrierile marilor filosofi sau teologi care au fost
comentate. Secţiunea despre antichitate debutează cu un
comentariu al lui Jean-Francois Mattei despre

Este evocată sinceritatea ca
fidelitate faţă de adevăr, refuz al erorii şi falsităţii, căci
în cetatea filosofilor, adevăratul artizan nu va folosi arta
sa în manieră vicleană pentru a înşela auditoriu, căci
arta este o activitate care inspiră încredere. Philippe
Rozin scrie despre definiţia pe care o dă Aristotel
sincerităţii în Etica nicomahică, în vreme ce Marie-Claire
Foucault face scurte notaţii despre sinceritatea morală

s. Secţiunea despre evul mediu
debutează cu un comentariu al lui Antoine-Joseph Assaf

Francois Chirpaz scrie despre
elanul de sinceritate şi căutarea adevărului în scrierile
lui Sf. Augustin, în vreme ce Jean Leclercq face o scurtă
notaţie despre sinceritate ca o componentă esenţială a
antropo-teo-logiei monastice aşa cum a fost configurată
de Bernard de Clairvaux. Secţiunea despre clasicism şi
iluminism este deschisă de comentariul lui Marc Foglia
despre buna credinţă sau sinceritate în viziunea lui
Montaigne  care vorbeşte despre sinceritate ca virtute a
judecăţii şi a moravurilor. Cum clasicismul şi
iluminismul a fost o perioadă glorioasă, era firesc ca în
paginile dedicate să fie analizaţi gînditori precum
Descartes, La Rochefoucauld, Montesquieu sau
Rousseau; o fac cu deplin temei Denis Kambouchner,
Charlot Stichner-Metral, Chantal Delsol, Jean-Luc
Guichet. Modernitatea şi

imir Jankelevitch şi Michel
Foucault. Elsa Godart face cîteva subtile notaţii despre
sinceritatea în raport cu celălalt, aşa cum apare în
scrierile lui Jankelevitch: "în spatele minciunii,
adevărului, relei-credinţe şi sincerităţii se ascunde
chestiunea liberului arbitru: sînt liber în orice moment
să spun adevărul, să mint, ca şi să fac un act de rea-
credinţă sau să tind către sinceritate. Este vorba de o
alegere. În acest sens, sinceritatea este fructul unei
alegeri raţionale".

care conţin referiri la
sinceritate; avem sub ochii noştri o istorie a sincerităţii
de la Platon la Tischner, o invitaţie la meditaţie asupra
unei valori fundamentale a societăţii din toate timpurile.

Profesor de filosofie la Universitatea Bourgogne,
Michel Erman este un pasionat al scrierilor lui Marcel
Proust; mărturie sînt cărţile sale , Nizet,
1988 şi

a fost reeditat un volum apărut acum un
deceniu:

Ideea unui dicţionar personajelor
proustiene din "romanul-catedrală

na nouă; în 1921, cînd romanul lui
Proust era doar parţial publicat  Gaston Gallimard a
refuzat publicarea unui dicţionar, dar cîţiva ani mai
tîrziu NRF avea să publice un repertoriu al personajelor
din romanul amintit, sub semnătura lui Charles Daudet.

m

ch. Volumul coordonat de Elsa Godar

sinceritatea sufletului la Platon, pornind de la un citat
din dialogul .

la
Marcus Aureliu

referitor la
, sub forma unei epistole de dincolo de mormînt a

unui Apostol sincer.

,

contemporaneitatea sînt
prezente în acest volum prin comentarii la scrierile lui
Kant, Hegel, Nietzsche, Sartre, Yvon Baleval, Jacques
Riviere, Andre Gide, Vlad

Ultimele pagini ale volumului
cuprind comentarii pe marginea unor opere literare
(avîndu-i ca autori pe Marivaux, Dostoievski, S. Zweig,
Proust, Peguy, Tischner),

, Fayard, 1994. Recent la Editions de
la Table Ronde

, coll. "La petite vermillon",
2010, 142 p. al

nu este u
,

Histoires
de sincerité

Le Bottin proustien

Republica

L'Oeil de Proust
Marcel Proust

"

Epistola întîi către Corinteni a Apostolului
Pavel

În căutarea timpului
pierdut

Michel Erman aminteşte că însuşi Proust se folosise
, stabilit, în 1887, de

Anatole Cerfberr şi Jules Chrisophe. Michel Erman
caută să schiţeze portretele celor cărora naratorul le
recunoaşte un statut ontologic şi care îşi au locul bine
determinat în structura romanului. Fiecare intrare (loc
în dicţionar) este o sinteză care caută să surprindă
importanţa personajului, să-i recompună destinul cu
contingenţele sale, cu incertitudinile sale. Arta
romancierului este un gen iterară care dă
cititorului senzaţia că personajele sînt alături de el. Vom
reda cîteva din caracterizările pe care filosoful francez le
face pe marginea personajelor proustiene. Bergotte,
personaj central, este văzut ca scritorul care transcende
grupurile sociale, care nu ezită să laude scriitori
mediocri dacă aceasta îi uşurează drumul spre Cupola
Academiei, dar care rămîne
"arhetipul scritorului
original: stilul său este
ireductibil, imitat de
epigoni"; Berma este o
tragediană al cărei model
principal este Sarah
Bernhardt, şi datorează
celebritatea interpretării pe
care a dat-o Fedrei; Charlus
este incontestabil un
personaj tragic, cultivat, fin
cunoscător al operei lui
Balzac, al picturii, dotat cu o
inteligenţă superioară, dar
marcat de înclinaţiile
homosexuale, dominanta sa
ţinînd mai mult de
feminitate, decît de virilitatea pe care căuta să o afişeze

lstir este principalul iniţiator al eroului, nu
este înfeudat în doxa ambiantă a salo

ci ştia să-şi arate
independenţa de spirit, ca şi umorul în conversaţiile
mondene; în structura romanescă un loc important îl
ocupă membrii familiei nobiliare Guermantes, cei care
dau contur unui univers social, care "formează
sanctuarul mond enţă al romanului";
Charles Swann, un familiar al caselor de vază ale
Franţei, este mai întîi un model, dar "un model de
depăşit pentru că a renunţat la vocaţia artistică; Odette
Swann, soţie şi metresă a unor importante personaje ale
vremii/romanului, "ca personaj al comediei mondene
reprezintă ascensiunea socială prin galanterie, (...) se va
pune în căutarea valorilor de susceptibile să-i
facă să crească cota mondenă." S-a spus că romanul

este un monument al literaturii,
o catedrală de hîrtie, e ident în sensul nobil al
termenului, cu trimitere la cei ce preţuiesc lectura cărţii.
Filosoful Michel Erman caută să ne apropie de
personajele care populează acest fascinant univers
pro

este unul din filosofii
francezi care, pe lîngă
preocupările strict
teoretice, este unul din
promotorii intervenţiei
filosofului în dezbaterile
publice. Nu întîmplător,
universitarul francez
coordonează colecţia
"Intervention
philosophique", care prin
cărţile sale arată că nu
există filosofie fără
exerciţiul raţiunii, dar şi
că raţiunea filosofică nu
trebuie văzută doar în

ipostazele sale speculative şi actice, ci şi avînd o
funcţie de critică publică. Vom aminti cîteva din cărţile
profesorului Yves Charles Zarka, publicate în această
colecţie:

, 2007. În toamna anului trecut a
apărut o nouă carte semnată de filosoful francez:

Primele
paginii ale cărţii sînt o incitantă meditaţie asupra
"destituirii intelectualilior": dacă în mod tradiţional
intelectualii aveau prin operă o autoritate spirituală, iar
intervenţiile lor în societate aveau o anume greutate,
astăzi intelectualul a devenit un histrion fără operă sau
autoritate, dar cu o foarte bună vizibilitate în media. Din

de

de alchimie l

;
pictorul E

nului doamnei
Verdurin, pe care îl frecventa,

en prin excel

schimb

v

ustian.

Yves Charles Zarka

pr

, în colaborare cu Cynthia
Fleury, 2004; , 2005;

, 2005;
, 2006;

, Paris, Presses Universitaires de France,
coll. " Intervention philosophique", 2010, 300 p.

Repertoriul Comediei umane de Balzac

Difficile tolerence
Faut-il revisiter la loi de 1905?            Un

detail nazi dans la pensee de Carl Schmitt            Reflexions
intempestives de philosophie et de politique            Critique
des nouvelles servitudes

În
căutarea timpului pierdut

Reflecţii
intempestive

La
destitition des intellectuels et autres reflexions
intempestives

nefericire, destituirea intelectualilor nu-i priveşte doar
pe hist samblu, aducînd o
discreditare a cuvîntului, a discursului, a
angajamentului, în locul lor făcîndu-şi loc intelectualul
de divertisment, dispus să peroreze la nesfîrşit despre
orice subiect, animatorul care îşi petrece timpul pe
platouri departe de liniştea bibliotecii şi de meditaţia
care îi configura altădată statutul. Aşa înţelegem ,
afirmă cu amărăciune Yves Charles Zarka, de nu mai
avem astăzi un Ca

nu pentru că noile generaţii ar fi mai timorate,
sau mai inactive, ci pentru că s-au schimbat condiţiile: s-
a produs o ruptură între spaţiul public ocupat de o castă
de jurnalişti, "intelo-prădători", şi lumea creaţiei
ştiinţifice, literare, filosofice, artistice. Spaţiul public nu

ai este accesibil, iar această ruptură a dus la
destituirea intelectualilor. Ceea ce defineşte intelectualul
este angajamentul în spaţiul public, dincolo de
domeniul lui de competenţă, ori acum scena media este
dominată de inte ert în orice şi în nimic:
"Expertul este un mercenar, intelectualul este un om
liber. gajează ca un cetăţean care simte o
responsabilitate mai mare decît a celorlalţi, pentru că el
ştie că vorba sa va avea mai mare greutate, va fi
ascultată, va avea un ecou pe care nu-l poate spera să-l
aibă un cetăţean anonim". De mai bine de trei decenii,
are loc o mutaţie profundă în lumea intelectuală, se
trece de la "epoca eroică a intelectua

ceastă mutaţie
este rezultatul exinderii pieţii asupra operelor
spiritului, al avîntului considerabil al media, dar şi al
schimbărilor din mediul universitar unde domenii ale
spiritului sînt supuse unor evaluări în care iniţiativele
sau figura clasică a intelectualului se estompează în faţa
unor criterii de eficacitate şi productivitate  Aceste
observaţii triste ale lui Yves Charles Zarka sînt urmate
în carte de cîteva articole apărute în ultimii ani în presa
francez, în care cu aciditate surprinde aspecte ale
evoluţiei vieţii sociale, ale vieţii intelectuale, ale
filosofiei. Într-o lume tot mai încrezătoare în aparenţe,
Yves Charles Zarka ne reaminteşte constante ale
spiritului şi ne îndeamnă să nu fim priz

tien este una din figurile dominante
ale filosofiei franceze a ultimelor trei decenii, evident în
nota pe care insista Yves Charles Zarka în cartea
prezentată mai sus: cea a căutărilor şi profunzimilor
spiritului ă amintim că
Jean-Louis Chrétien este autor al unor cărţi precum:

De această dată, Jean-Louis Chrétien
reuneşte studii de istoria filosofiei şi de filosofia artei şi
a frumosului în volumul

ul a trei decenii, despre mari gînditori (Plotin,
Louis Chardon, Merleau-Ponty, Sartre, Levinas, Michel
Henry), despre viaţă şi moarte, despre puterea muzicii,
despre frumuseţe şi glorie la Hans Urs von Balthasar,

toate studiile urmărite de o
constantă prezenţă a
problemei stilului. Demnă
de reţinut este explicaţia pe
care filosoful francez o dă
cuvîntului recunoştinţă

sul
literal are în unele limbi şi
înţelesul de gratitudine
manifestată şi atestată, de
obligaţie proferată:
"Recunoştinţa gîndirii, este
a gîndi, şi a regîndi, şi deci a
citi, şi a reciti. În greaca
veche, păgînă ca şi creştină,
verbul care semnifică
literalmente a recunoaşte

cunoaşterea are şi sensul unei
expediţii, a unei explorări pentru a examina un teritoriu
necunoscut, care nu este al nostru, care poate fi chiar al
unui duşman. Titlul cărţii este despre cele două sensuri,
gratitudinea filosofică neîndreptîndu-se doar către cei
care stîrnesc adeziunea noastră, ci şi către gînditorii
adverşi, fără a căror gîndire am fi putut rămîne într-o
naivă somnolenţă.

rioni, ci pe intelectuali în an

mus, un Sartre, un Aron sau un
Foucault;

m

lectualul exp

El se an

lilor la epoca
intelectualilor histrioni ai media", iar a

" "

.

onieri ai
umbrelor!

Jean-Louis Chré

, nu a jocului facil în media. S

, 1985;
, 1990; , 1991;

, 1998; , 2002;
, 2003; , 2005;

, 2007;
, 2008;

, 2009.

, Paris, Editions du Cerf, coll. "La nuit
surveillée", 2010, 312 p. Sînt studii redactate pe
parcurs

,
care dincolo de sen

nu are sensul de
gratitudine, ci este verbul curent pentru a citi." Pentru
Jean-Louis Chrétien re

Întîlniri filosofice

Lueur du secret            La Voix nue. Phénoménologie de la
promesse            L'Inoubliable et l'inespéré            L'Arche de
la parole            Saint-Augustin et les actes de la parole
L'Intelligence du feu            Symbolique du corps
Répondre. Figures de la réponse et de la responsabilité
Sous le regard de la Bible            Pour reprendre et perdre
haleine

Reconnaissances
philosophiques

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE
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În insula pe care a descoperit-o Cristofor
Columb în „Indii”

, doar
.

rasiale pe care le-a avut insula

:  p
A

A

,

au

D
?!

singura
cale de evadare

celor care s-au

antilez planetei.

republica respectiv

vreo trei veacuri de la aventura macaronarului

), Anglia,

e la
, poporul cubanez a intrat

în cea mai neag ,

neadormit

chiar de la prima sa expediţie ,
există nenumărate locuri de vis în care ţi-ai dori să-ţi
petreci măcar o vacanţă, dacă nu viaţa întreagă, locuri
care-ţi răpesc sufletul  chiar dacă le-ai văzut o
singură dată  Şi mai există şi oameni minunaţi, cu
sufletul în palmă, frumoşi, buni, generoşi, ospitalieri,
iubitori. Oameni de toate rasele, dar mai ales albi şi
negri sau metişi care poartă în fiinţă lipsa de
prejudecăţi rasiale a înaintaşilor. Pe cînd mă
documentam în vederea călătoriei în Cuba, am tot
citit despre problemele
de-a lungul vremii, încă de pe cînd marile descoperiri
geografice şi comerţul cu sclavi au început să schimbe
faţa lumii îrjol, crime, războaie, pustiire. Adică,
semne ale umanităţii! stăzi aceste probleme au
dispărut. Le-a „soluţionat” revoluţia cea egalizatoare,
care a trecut cu tăvălugul uniformizării peste trupuri
şi suflete. ceasta o fi faţa umană a socialismului, pe
care noi, românii, nu am reuşit s-o descoperim poate
şi din cauză că în spaţiul carpato-danubiano-pontic
nu au existat niciodată alte rase în afara celei albe.
Dar, urmărind evoluţia istorică a Cubei, constatăm că
de fapt, după abolirea sclaviei, curgerea timpului şi
„goana după aur” transformat problema rasială în
una socială. Însă azi, în insulă, albii sunt la fel de
săraci ca şi negrii, uraganul despuierii, al sărăcirii, al
înrobirii i-a învolburat pe toţi locuitorii, neţinînd cont
de culoarea pielii, ci doar de convingerile politice şi
de obedienţa faţă de regim. Armonia socială şi rasială
de care se face atîta caz în insula lui Castro în ultimele
decenii s-a născut nu din ridicarea nivelului de
conştiinţă marxist-revoluţionară, cum vrea să se
creadă regimul de la Havana, ci din faptul că
oamenii, fiind săraci lipiţi, nu mai au nimic de-
mpărţit. e ce să se mai bată între ei, dacă bunurile
nu le aparţin Ei nu mai au nici măcar chiloţi pe cur,
iertată fie-mi vorba cea proastă! Sunt toţi o apă şi-un
pămînt. Mai mult un pămînt, căci la apă nu au acces.
Cea sărată, a mărilor, le este interzisă, fiind

spre libertate şi prosperitate, iar cea
dulce, esenţa supravieţuirii, le este raţionalizată,
drămuită la zece litri pe săptămînă de persoană,
ajungînd astfel un cumplit instrument de control şi
constrîngere în mîna înstăpînit cu
preţul crimei, al terorii, al genocidului peste paradisul

pe care l-a dăruit Dumnezeu
Cine a citit doar în diagonală aceste notaţii,

cine nu a parcurs cu atenţie toate episoadele dedicate
Cubei îşi poate închipui că mie nu mi-a plăcut nimic
în ă. S-ar înşela, pentru că insula
aceasta a fost dăruită de Creator cu tot ceea ce i-ar
trebui unei ţări ca să fie socotită, asemenea
Ardealului, „binecuvîntată între toate ţările de pe
pămînt” : frumuseţe, bogăţii, aşezare de invidiat (atît
de strategică, încît i-a adus suferinţă, în loc de
avantaje!), oameni minunaţi, deschişi la minte şi la
suflet. Şi cred că tocmai darurile acestea speciale sunt
cauza nenorocirilor ei. De cînd a fost descoperită de
genovezul Cristofor Columb, Cuba a fost rîvnită de
toate marile puteri ce-şi arătau muşchii în zonă :
Spania, Statele Unite (e drept, a trebuit să mai treacă

, pînă
cînd aceste state s-au văzut independente şi cît de cît
unite! Franţa, Portugalia. Adică de ţările
care au încercat şi au reuşit să-şi clădească imperii
coloniale. Istoria Cubei, ca a tuturor ţărilor din Lumea
Nouă e scurtă (pentru noi, europenii), zbuciumată,
năvalnică şi, mai ales, însîngerată. Căci, din nefericire,
Cuba a plătit cu vîrf şi îndesat tributul de sînge al
libertăţii. După ce furia descoperirilor geografice, a
negoţului cu sclavii aduşi să lucreze pe plantaţii şi a
manufacturizării existenţei umane a trecut, după ce s-
a cristalizat cît de cît poporul cubanez, acesta a tot
luptat pentru cauze naţionale şi sociale pînă în 1959,
iar de atunci luptă şi se sacrifică pentru cauze
revoluţionar-castriste. D această dată ce i-a
nenorocit istoria şi existenţa

ră etapă a dăinuirii sale şi  după ce
Fidel Castro Ruz va lua calea spre cazanele cu smoală
ale iadului (în fond, are deja 84 de ani şi a
fost lovit de dambla, cît va mai rezista la cîrma unei

corăbii ce e asaltată de furtuni, de foamete, de
duşmani?!), va mai avea de luptat pentru a-i alunga şi
pedepsi acoliţii,
pentru a reinstaura normalitatea în viaţa sa. Va mai
avea de luptat, dacă vrea să-şi recapete libertatea,
demnitatea, prosperitatea, normalitatea. Ca şi în cazul
Războiului de Secesiune, cînd americanii s-au luptat
şi s-au secerat între ei ca să se lepede de năravurile
lumii vechi aduse şi în Lumea Nouă, şi cubanezii au
avut de luptat nu doar cu invadatorii străini
(americani şi spanioli, mai ales), ci şi cu proprii
conducători şi cu slugile acestora, suportînd
consecinţele devastatoare ale unui război fratricid.
Din păcate, şi azi sunt nevoiţi să se lupte între ei, ca să
lepede în lada de gunoi a istoriei sărăcia, corupţia,
infracţionalitatea, vinovăţia, teama, disperarea care le
apasă conştiinţa şi le paralizează acţiunile.

Oameni cu inimi fierbinţi ca şi clima ţării în
care vieţuiesc şi revoluţionează, cubanezii îşi trăiesc
bucuriile, necazurile, păcatele, patimile pînă la ultima
consecinţă. De aceea au îmbrăţişat cu inima deschisă
şi cu entuziasmul speranţei cauza lui Castro şi a
revoluţiei sale, au luptat alături de barbudos, crezînd
că schimbarea le va aduce binele îndelung aşteptat, le
va aduce, în sfîrşit, linişte şi prosperitate, democraţie
şi drepturi cetăţeneşti şi sociale mai consistente.
Castrismul le-a păstrat, accentuat şi acutizat sărăcia şi
le-a luat toate drepturile şi libertăţile.
Exagerez! Nu le-a luat chiar totul. Le-a lăsat dreptul

de a aplauda şi a striga lozinci, le-a lăsat libertatea de
a muri de foame strigînd „patria sau moartea!” (de-ar
fi ştiut, sărmanii!, cînd au pornit pe drumul
construirii socialismului castrist că tocmai moartea le
va fi însoţitoare fidelă a victoriei, poate şi-ar mai
temperat entuziasmul şi şi-ar fi domolit patosul
lozincard!), le-a lăsat bucuria de a munci ca robii
pentru căptuşirea buzunarelor revoluţionare ale
clanului castrist şi ale complicilor săi. Lagărele de
muncă forţată, închisorile politice şi cele de drept
comun în care sunt aruncaţi adversari (închipuiţi sau
reali) ai regimului (preoţi, creatori, homosexuali,
intelectuali, cosmopoliţi, adică deviaţionişti de orice
fel), condamnările aberante, confiscarea revoluţiei în
folosul cîtorva sceleraţi i-a obligat pe cubanezi să-şi
transforme entuziasmul într-un ponderat, ba chiar
îndărătnic, elan patriotic-revoluţionar (similar
elanului pe care-l are condamnatul de a-şi pune laţul
la gît!)

alism ce se chinuie de o jumătate de veac şi nu
mai reuşeşte să fie victorios. În sclavi ai revoluţiei
perpetue şi ai viselor de mărire pe care
le poartă în nişte creieri bolnavi un alienat ce n-are
idei multe, dar fixe! Deşi controlaţi, rumaţi  ,
doborîţi şi striviţi de un înspăimîntător aparat
represiv, deşi încătuşaţi de interdicţii şi pedepse,
cubanezii şi-au păstrat inima fierbinte, şi-au aţîţat în
vise şi speranţe dorinţa de a trăi, de a se bucura de
fiecare clipă de „libertate”. O libertate înlănţuită,
aparentă aproape, căci existenţa le este supravegheată
în permanenţă. După ce se întorc de la muncile
impuse, istovitoare, abrutizante, la care-i trimite

complicii, slugile, instrumentele,

i

, în schimb,

fi

u

, iar pe ei i-a transformat în sclavi ai unui
soci

! Ai himerelor

„înd ”

programul revoluţiei non-stop, după ce scapă de
ideologizarea roşie, de lecţiile a mare
politică la care-i supune Comitetul pentru Apărarea
Revoluţiei, după ce-şi îndeplinesc normele de muncă
„voluntară” ce le asigură firimitura de pîine zilnică,
după ce se fac utili castriştilor prin delaţiune şi
jurăminte de fidelitate şi de supunere, ca să-şi poată
căpăta cartelele şi raţiile de alimente, aceşti oameni
sunt „liberi”. Adică se pot plimba, se pot întîlni, se
pot aduna la cîte o fiesta cu vecinii, cu rudele, cu
prietenii. , în ciuda constrîngerilor şi a
interdicţii încercărilor disperate ale

roşi sufletele clipă de
clipă, în ciuda faptului că îi apasă supravegherea
poliţiei politice şi că vor avea de dat socoteală pentru
ce au făcut în timpul „liber”

omitet de Apărare a Revoluţiei (toţi
cubanezii ştiu că vor fi turnaţi la CDR, toţi cubanezii
toarnă, ca să-şi salveze pielea şi să-şi cîştige hrana – în
realitate, aceste delaţiuni sunt un fel de furt al
propriei căciuli, căci oare ce pot turnătorii, decît
să exagereze micile păcate şi slăbiciuni omeneşti?!;
doar nu pot inventa în fiecare săptămînă cîte o
iminentă debarcare a americanilor, cîte

cheziţiilor,
interogatoriilor pe care sunt obligaţi să le suporte, în
ciuda faptului că înlăuntrul oricăror întîlniri amicale
sau reuniuni familiale există un Iuda Iscariotul (de
obicei, există mai mulţi, informaţiile se obţin
încrucişat şi vai de cel care din omenie, ruşine,
bunătate a mai atenuat vinile pe care le înşiră în
denunţ!)  ei se adună şi-şi trăiesc bucuriile şi
necazurile împreună cu cei care le sunt dragi sau
apropiaţi victime
şi călăi totodată e şi călăi mereu împreună! E
aproape o formă de masochism! În plus, spre a-şi lua
o palidă revanşă în faţa cederiştilor şi „secreţilor”
care le transformă viaţa într-un infern, nu de puţine
ori cubanezii se pun de acord în privinţa conţinutului
delaţiunilor : „tu zici despre mine asta, eu voi zice
despre tine asta!”. Şi aşa mai departe...! Revoluţia
trebuie să triumfe cu orice preţ! Sau să creeze iluzia
stabilităţii, puterii, triumfului...

Cubanezii dau consistenţă şi sens nu doar
cuvîntului grecesc ci şi acelui fenomen complex
care în Atena antică piaţa într-un fel de
templu social, public, cetăţenesc. E drept, ei nu se
adună în pieţe ca să comenteze viaţa publică (atîta le-
ar trebui!), ci să asculte discursurile fluviu ale lui
Fidel. Trebuie să recunosc însă că, de cînd l-a lovit
damblaua, a fost nevoit să renunţe
la obiceiul satrapic de a-i strînge pe oameni în turme
şi a le ţine cuvîntări despre cîte-n lună şi-n stele, dar
mai ales despre binefacerile comunismului, despre
raiul pe care l-a adus el pe pămîntul insulei, despre
victoria revoluţiei (tot mai nesigură, improbabilă,
îndepărtată, dar cine are curaj să-i arate că de
cincizeci de ani tot aleargă după această victorie şi n-
o află nicăieri?!) şi despre crimele duşmanilor
americani care abia aşteaptă să înhaţe pămîntul Cubei
şi să-l ducă în Statele Unite. Viaţa cetăţenească a
cubanezilor se reduce la taberele de muncă voluntară
(a se citi „forţată”!) şi la adunarea în jurul tribunelor
pentru a apla da şi a striga lozinci atunci cînd Fidel
îşi întrerupe în mod strategic hemoragia verbală.
Revoluţia şi aparatul ei represiv, propaganda castristă
şi sărăcia lucie i-au transformat pe cubanezi în
aplaudaci. Disciplinaţi, cuminţi, cu surîsul
amărăciunii pe buze. Sau poate cu un rictus. Cel al
disperării. Există totuşi o fărîmă din viaţa lor socială
în care nu sînt obligaţi să aplaude, să strige lozinci, să
se prefacă. E clipa aceea din seară şi pînă-n viul
nopţii, cînd ies la plimbare, la discuţii, la sărbătorit. În
pieţe, pe străzi, în parcuri, pe terase sau pe un scăunel
în faţa uşii. Nu contează ce sărbătoresc. Cubanezii
sunt capabili să transforme orice

într-un prilej de sărbătoare (e destul să
aibă ceva ron, nişte bere, floricele şi o chitară, o
muzicuţă, o tamburină sau un alt instrument capabil
să ţină sîngele înfierbîntat în ritmul său), aş

berante de infor

Deoarece
lor, în ciuda

propagandei i de a le perverti

la odiosul, detestatul,
criminalul C

face

un complot
sau cîte un atentat la adresa liderului suprem!), în
ciuda anchetelor, raziilor, per

-
-

,

. E ca un drog ori ca o perversitate :
, victim

,
transforma

avocatul-dictator

u

aspect al
cotidianului

a cum
Midas, regele Frigiei, transforma în aur orice atingea.

)

agora

(va urma

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (28)

Valeriu STANCU
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Cred că toate religiile lumii răspund unei nevoi a
inimii omeneşti în căutare de Dumnezeu, neliniştită şi
zbuciumată până nu-L găseşte. Numai două religii se
sprijină însă pe planurile Lui de transfer mare al lumii
prin iubire divină, iar din aflăm cum arată
adevărata iubire faţă de Tatăl Nostru, în cele trei
aspecte esenţiale: iubirea aproapelui, iubirea iertătoare,
iubirea reciprocă, realizate la perfecţiune de Fiul lui
Dumnezeu în scurta lui viaţă pământeană.

„Dumnezeul evreilor” a triumfat în Evul Mediu
european, devenind Dumnezeul tuturor, musulmanii
fiind şi ei riguroşi monoteişti, iar în Extremul Orient
primele mituri şi legende japoneze istorisesc naşterea
lumii (v. Antologiile şi le-au inspirat
totdeauna insularilor certitudinea unei energii interne
a lumii, cât şi a unei fragilităţi efemere a formelor
supuse timpului. era deja
puternic înrădăcinat, când prinţul de origine indiană
Sakyamuni ( pe care-l evoca Eminescu) a fondat
budismul ca religie de stat (542). Pătrunzând din China
şi Coreea prin circulaţia călugărilor, după o perioadă
conflictuală s-a produs un sincretism între cele două
religii, chintoismul prezidând evenimentele vieţii
personale şi comunitare, iar budismul protejând
respectarea riturilor în accesul spre . Prima
constituţie japoneză, atribuită prinţului Shôtoku
(aprox. 604, redactată în limba chineză) este un cod
moral şi de comportament particular şi social:
„Armonia este bunul cel mai de preţ” ... „Toţi suntem,
rând pe rând, înţelepţi şi nebuni, este cercul infinit”
ş.a.m.d. (Percepte demne de amintit în legătură cu
peripeţiile adaptării unei legislaţii europene).
Comunităţile de călugări japonezi care s-au consacrat
din anul 710 propagării budismului porneau de la
principiul că partea (omul) şi întregul (societatea) se
includ reciproc, iar învăţăturile lor

au permis organizarea statală
(figură geometrică reprezentând universul simbolic);
Buda însuşi sălăşluieşte în mijlocul florii de lotus cu o
mie de petale (aşa este reprezentat în celebrul templu
de lemn Tődaiji de la Nara, ridicat în timpul
împăratului Shômu, a doua parte a sec. al VIII-lea,
perioadă din care provin şi

Panteonul japonez cuprinde un număr faorte mare
de Buda, devenit, împreună cu regii gardieni şi
divinităţi ale Inf şi , cea mai importantă
sursă de inspiraţie a sculptorilor şi pictorilor (anonimi).
Cea mai celebră reprezentare rămâne, fără doar şi
poate, , protectorul neamului omenesc: stă
cu spatele la Fuji Yanu, luând martori cerul şi
pământul că nu va intra în Nirvana cât timp mai
rămâne pe pământ un singur om de salvat.

Provenită din China sec. al VI-lea, şcoala de gândire
şi comportament s-a propagat prin călugăr
rătăcitori şi poeţi în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea,
inspirând multe forme artistice şi propăvăduind

prin şocuri ale gândirii (întrebări fără
răspuns, paradoxul, elipsa, aparenta incoerenţă) şi
concentrarea asupra celor mai mărunte acte ale vieţii
cotidiene şi dincolo de aparenţe. Fidelii erau ajutaţi să
iasă din somnul spiritului, din ignoranţă şi iluzoriu.
Poate că aici găsim explicaţia de ce creştinismul
instituţionalizat n-a avut decât un succes parţial în
Japonia, deşi convertirile au început din 1549, când pe
arhipelag sosesc iezuiţii portughezi, aducând puşti şi
provocând faimoasa bătălie de la Sarashimo (1575)
între clanuri familiale care urmăreau controlul efectiv
al imperiului. Noua religie creştină a trezit cu toate
acestea mult interes şi pe aceste tradiţii s-a sprijinit în
sec. al XX-lea misionarismul polonezului Maximilan

Evanghelie

Kojiki Nihon Shoki

Chintoismul (

Iluminare

distincte, dar
complementare mandala

sutrele,

myôô
euma

Buda Amida

Zen

Iluminarea

)

Calea zeilor)

cele mai vechi
documente imprimate în Japonia).

ernului oni

Kolbe (sanctificat de Ioan Paul II). Dar la 1637,
creştinismul a fost interzis de către shogunul
Tokugawa, miile de ţărani japonezi creştini fiind
masacraţi

Negustorii portughezi au fost mai norocoşi,
prezenţa lor în Japonia contribuind la un reviriment al
vieţii culturale, al artei stampei, al primelor teatre
Kabuki. Rolul de ambasador al culturii occidentale în
Japonia şi l-a asumat însă o colonie olandeză, stabilită
pe mica insulă Deshima,
A fost singura prezenţă europeană tolerată de
autorităţile Shogunului, poate pentru că olandezii
difuzau lucrările lui Kopernik, Ambroise Paré,
Daguerre, gravuri reproducând picturi italiene, care au
trezit japonezilor curi
revoluţie în viziunea asupra lumii. Împărtăşirea
pasiunii comune pentru bulbi şi altoiuri a creat vase
comunicante în cunoştinţele de botanică, horticultură,
arta grădinilor, anatomie, medicină etc., iar sosirea
vaselor americane ale amiralului Perry (1853) a înlesnit
accesul japonezilor la lumea modernă a tehnicii –
trenul, tramvaiul, vaporul cu aburi, maşina de cusut
(cea care a determinat abandonarea kimonoului în
viaţa cotidiană). Primele ziare occidentale au
destrămat tabu-uri din domeniul informaţiei şi al
reprezentărilor despre oficialităţi; mi s-a părut
caracteristică receptivitatea japonezilor la tratarea
umoristică sau satirică a unor autorităţi considerate
până atunci intangibile şi inaccesibile. Pe când
fotografia a revoluţionat obsesia ancestrală de a reţine
frânturi „din lumea trecătoare şi veşnic schimbătoare”,
devenind ulterior, împreună cu cinematografia, arta
japoneză cea mai cunoscută în lume.

Rumul spre creştinism al japonezilor trebuia astfel
să treacă mai întâi printr-un progres cultural, cu rolul
de a crea o profundă aversiune faţă de casta militară,
înţepenită în tradiţie. Mai cu seamă faţă de

, alambicat combinată cu onoarea patriotică.
Lipsit de formele tradiţionale pe care i le-a conferit
Occidentul (sau caricaturile în satira lui Caragiale),
patriotismul japo0nez pare înainte de toate iubire
pentru natura înţeleaptă şi armonioasă, protejată de un
popor dotat cu un excepţional spirit artistic; este mai
apoi căutarea unui refugiu plin de căldură în modesta
celulă familială, unde respectul reciproc, afecţiunea să
fie adăpostul unor virtuţi esenţiale, printre care voi
enumera sensibilitatea extraordinară, francheţea totală
faţă de sinele propriu, fervoarea trăirilor comunitare,
responsabilitatea, amestecul indelibil de eleganţă şi
brutalitate, de mânie şi zâmbet. Invoc un detaliu
profund emoţionant: în timpul celui de al doilea război
mondial nemţii sau voluntarii japonezi primeau de la
mamele, soţiile, surorile lor brâul Seu-nin-Bari,
semnificând literalmente „multe puncte de cusătură,
executate de mii de persoane”. Era o fâşie de mătase,
pe care coseau femeile, numai ele aveau acest drept,
inclusiv pe cel de a opri necunoscute pe stradă cu
rugămintea de a adăuga la broderie. Brâul era un soi
de talisman, presupun că era considerat la fel de
eficace ca o centură antiglonţ şi găsesc în gestul
respectiv mai puţină sup rstiţie şi mai multă credinţă
că forţa morală şi convingerile spirituale pot echilibra
forţele materiale, tehnice şi ştiinţifice. Cum pentru
românii de astăzi, atât de mult îndepărtaţi de
înţelepciunea ţăranului român, pare emoţionantă
încercarea de a regăsi putere sufletească în portul
popular de odinioară, măiestru şi migălit cusut,
scotocit prin  lăzile de zestre strămoşeşti sau

Patriotismul japonez poate fi identificat însă printr-
un inegalabil ,
cristalizat pe timpul vechilor Samurai, bazat pe
convingerea că fiinţa umană care şi-a pierdut stima de
sine are nevoie totuşi de salvarea onoarei. Încrezător în
propria capacitate combativă, samuraiul se urca pe un
cal capabil de toate acrobaţiile, nedorindu-şi decât să
se bată cu adversarul până la epuizarea săgeţilor,
săbiilor, forţelor, nutrind totodată un dispreţ absolut
pentru războinicul care profită de superioritate
numerică pentru a învinge. Şi europenii se duelau
pentru salvarea onoarei, sentiment care depăşeşte li
mitele naţionale, invocăm aici vechiul cod japonez
Bushido, care intersectează realul cu un stadiu magis,
pentru a înţelege controversata problemă a piloţilor

, care au combinat impulsurile primite de la

în apropiere de Nagasaki

în apropiere de portul Nagasaki.

perspectiv,

spiritus loci Bushido

kamikaze

.

ozitatea pentru

e

prin
muzee.

, codul onoarei

voinţa de
sacrificiu

vechile tradiţii cu tragica experienţă a secolului al XX-
lea.

a contrariat şi fascinat
combatanţi occidentali din ultimul război mondial,
fiind folosită prima oară de japonezii din armata
americană. Toate caracterele scrierii japoneze au o
dublă semnificaţie: vocabula a fost
pronunţată de descendenţii unor părinţi
japonezi emigraţi în S.U.A., adică într-o manieră
familiară faţă de

Pentru japonezi, Bătălia Pacificului a fost calificată
oficial drept război sfânt. Dar afară de militarii de
profesie, violenţi insolenţi (li se spunea , de
Împăratul izolat, semi-om şi semi-zeu, de înalţi
diriguitori, prea puţini japonezi au crezut în
„sfinţenia” războiului al doilea mondial. Într-un război
modern, de proporţii, sinuciderea sângeroasă pentru
salvarea onoarei personale îşi pierduse orice valoare,
marcată fiind de transformări neprevăzu Pentru
salvarea patriei era de făcut ceva mai bun: de trăit
până la capăt pentru a reuşi să faci ceva, căci simplul
element al minimei şanse poate răsturna normele
rigide ale probabilităţii.

Pătrunşi de spiritul „samurai”, piloţii japonezi ai
aparatului de zbor Ki-27 reuşiseră să învingă avioanele
de vânătoare chineze, dar în timpurile când puterile
mondiale S.U.A. şi U.R.S.S., cu Germania în frunte, au
început să acorde importanţă avioanelor grele de
vânătoare, prevăzute cu armament puternic
(neîntrecută a fost Germania cu aparatul Bf-209), în
timp ce num ai Anglia şi Japonia continuau să prefere
aparatele uşoare – pentru japonezi era mai important
să împiedice avioanele inamice să invadeze cerul
patriei, decât să le doboare. Imposibil de nimicit toate
bazele din insulele Marianne, cel mult putea fi vorba
de împiedicarea acţiunilor aparatelor de pe port-
avioane.

Situaţia a sugerat, la început într-o manieră vagă,
presentimentul morţii tinerilor piloţi, instruiţi sumar,
hotărârea cristalizându-se abia după misiunea
întreprinsă de comandantul Takada, în mai 1944, care a
percutat un vas de război duşman, într-o bătălie pe
insula Biak; la jumătatea lui octombrie 1944, avionul
lovit al contra-amiralului Arima a plecat în picaj
pentru a lovi un portavion în timpul bătăliei de la
Formosa. A căzut în mare fără a reuşi să-şi atingă ţinta
şi abia la 20 octombrie 1944 primul corp „de atac
special” a fost organizat oficial sub comanda
locotenentului de marină Yukio Séki.

ată
corp de atac) în

marină şi

(textul francez R. Nagatsuka
şi Maurice Tosca, 1972) am aflat explicaţia că
înseamnă Vânt divin, iar – gruparea forţelor
curajoase.

Sigur, acei tineri aspiranţi piloţi erau liberi să
aleagă, ordinul nu a fost imperativ, dar în armată a
asculta ordinul şi a-l executa fără să te plângi este o
datorie esenţială a militarului faţă de sine şi faţă de
armată. Probabil că în aceasta constă grandoarea,
gloria, inumanitatea implacabilă a armatei, a oricărei
armate, dar problema se punea atunci în circumstanţe
urgente pentru japonezi, când însăşi existenţa
familiilor acelor piloţi-adolescenţi era pusă în
chestiune, victimele civile ale bombardamentelor fiind
nenumărate – femei, bătrâni, copii.  Astfel că
înverşunarea de a-şi apăra ţara cu dispreţ pentru
propria moarte a apărut „normală” şi într-un sens
propunerea comandantului şi dorinţa piloţilor
sinucigaşi a coincis. Pe de altă parte, de presupus că în
sufletul acelor tineri voluntari a existat şi o flacără de
speranţă, poate palidă, în acest sens ne convinge
mândria participantului Rinji Nagatsuka. Căci cine
altcineva poate face bilanţul unei stări de spirit –
monolog decât cel interesat? Nagatsuka a avut şi o
ţintă complementară: „Spre marele meu regret există
până în zilele noastre în Japonia intelectuali ipocriţi
care s-au complăcut să critice corpurile de atacanţi –
sinucigaşi. (...) Pot să afirm hotărât că fie voluntar, fie
ascultând strict de ordin, puţin importă: ei nu se
gândeau decât la salvarea patriei cu sacrificiul propriei
vieţi...”

Vocabula

mai solemn, mai plin de
demnitate.

te.

Japonezii nu l-au numit niciod , ci
(special)

pentru armata de
uscat. Din cartea lui R. Nagatsuka,

kamikaze

Vânt divin
kamikaze

Shimpu,

Zol)

kamikaze
Shimpû tokubétsu kôgekitaï (

Shimbu Tokubetsu Kôgekitaï
J'étais un kamikaze.

Les chevaliers du vent divin
Shimpû

Shimbu
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Creştinismul la ora
universalismului
Japonia

Cu mulţumiri adresate pe această cale cărturarului nipon
Sumiya Haruya pentru preţuirea poeziei Adelei Popescu.

În mijlocul neantului

„ ... Viaţă şi moarte, dus şi întors
Aşa cum două săgeţi se întâlnesc în zbor,

Se află un drum ce duce drept la adevăratul meu lăcaş.”
Sôko Gesshû, călugăr Zen (1618 – 1696)



poezia lumii, poezia în lume

Cu ba

qualité!)

înstelate, Francis C

francofone.
,

l editurii „l'arbre à paroles”.
40 de

ani -,

(le Coryphée, 1965), (Vérités,
1965), (Vérités, 1965),

(Asphalte, 1967),
(Asphalte, 1970), (Vérités, 1977),

(le Buisson ardent, 1988 i 1990),
(le Buisson ardent, 1992),

(le Buisson ardent,
1993 1996) (l'arbre à paroles,
1997).

- din 1980 -

în calitate de
corespondent al revistelor

, din Canada.

pe
care mi-o trimite cu regularitate, am

a

te volume de
versuri : (l'arbre à paroles,
Amay, 1990 - o prim

ère nici
nu mai exist

(l'arbre à paroles, Amay,
1997). Din acest al doilea volum am selectat poemele
ce urmeaz

rba înspicată şi
pletele fluturînd,
mirosind mereu a tutun
de pipă (la meilleure

, companion
plăcut în orice
împrejurare şi apreciind
cu fină competenţă
savoarea licorilor

henot
e o apariţie dorită şi
apreciată în lumea

poeziei Scriitorul s-a născut undeva în
Ardeni, la Petitvoir, pe 6 martie 1942, şi este  alături
de Francis Tessa, fondatorul Casei Internaţionale a
Poeziei din Amay şi a
Deşi a publicat relativ puţin - vreo 15 cărţi în

calitatea scrisului său i-a adus două
importante premii literare : Le Prix René Lyr, în 1982
şi Le Prix Arthur Praillet, în 1997. Iată cîteva din
titlurile publicate de-a lungul vremii :

ş

şi şi

Multă vreme l-am crezut doar ziarist cultural,
ştiind că şi-a legat numele de cunoscuta
publicaţie al cărei rob şi stăpîn
este, „une revue qui s'inttéresse

ăsindu-i în mod frecvent
numele adunat pe pagini tipărite,

din Franţa şi Din
lungile discuţii purtate cu el pînă în viul nopţii
(profitînd de faptul că ne-am întîlnit cam prin toate
colţurile lumii la festivaluri de poezie), dar şi din
lecturarea paginilor revistei

înţeles că este o
adevărată şi preţioasă enciclopedie a muzicii şi
poate din această cauză am fost înclinat să dau mai
puţină importanţă discretului dar profundului poet
care este Francis Chenot (dovad   ce întăreşte această
afirmaţie e faptul că, deşi suntem prieteni de
douăzeci de ani, nu l-am tradus niciodată în limba
română şi nici nu i-am publicat poeme în paginile

). În perioada sărbătorilor religioase mi-am
permis să-mi ofer şi o sărbătoare spirituală : i-am
citit două dintre cele mai cunoscu

ă ediţie a acestei adevărate lecţii
de poezie, o raritate astăzi, a apărut în 1981, dar eu
nu o am; de altfel, cred că editura l'Ardoisi

ă) şi

ă.

Ces mains
blessées Rumeurs

En lettres d'exil Le chiffre de
la rose Le silence en partage

De sève et d'amour
La voix de feu noir
Elle dans l'escalier Post-
scriptum au principe de solitude

Désir de désert

mémoire de schiste

le principe de solitude et autres
fragments de conjuration

Une autre chanson

Chorus (Cahiers de la
chanson) Chanson

Une autre chanson

Cronicii

à toutes les
musiques vivantes”, şi g

La limitele tăcerii

rîvnind deşertul

I

II

trasate pe temerile noastre

III

în aburul buzelor

IV
pe firul întins

V

VI

în prima ninsoare

I

teritoriilor memoriei

aceste incertitudini nomade

împotriva logicii orizonturilor
Cînd de

II

Nu eternitatea
ci durata

ca un arbore

III

de orice cuvînt inutil

ar
sevele viitoare

în cuvinte-ciclamă
poemul e un cînt ce se încăpăţînează
să crească la umbră

şi mai goale încă
aceste inscripţii ale hazardului

iarna care ne deşiră
gust de ienupăr şi de chiciură

tocmai la capătul disperării
privirile nopţii

într-o disperată tresărire
să-ţi priveşti moartea în faţă
şi să o găseşti frumoasă

moarte îmblînzită
în sfîrşit sedusă şi atît de blîndă

Fără sfîrşit sunt inventarierea

şi recunoaşterea rătăcirii

ce vă păstrează în picioare

fapt e destul să ne mirăm
din prima clipă

să o supui
exigenţei unei priviri

Să fii puternic şi fragil

oferindu-şi ramurile vîntului
ce ar putea să le frîngă

Ca un arţar în toamnă
să te despoi

Şi să regăseşti calda goliciune
a unei tăceri c e pîndeşte

şi izvoarele secate

IV

Mai obsedant decît cuvintele

e

V

d

pentru a o termina cu noaptea

VI

VII

pe ruinele calcinate

cu

VIII

lor

IX

X

nisipul derizoriului

în eroziunea orelor

ă
care vor încerca să-l traducă
în trădarea poemului
un parfum de măceş
fără ştirea unui drum pustiu

tăcerea

În încîlcita neorînduială a unui gard de mărăcini
omneşte această albeaţă monogină

Nu zorii trebuie bîrfiţi
ci osîndeşte propriile ezitări

Oricum numai spinii sunt condamnaţi

Scrisul e întotdeauna tăcere :
un act de umilinţă sau de revoltă
pentru ca teama să-şi afle alt sălaş
Oricît de puţin s-ar aprinde cuvintele
cenuşa lor este hrănitoare
cînd disperarea pîrjoleşte
piscurile însingurării

Un zbor de păsări

sfîşie realitatea
mute întrebări

Ce mai contează culoarea şi pielea
aceeaşi durere persistă
cînd se aprind tăciunii

Între ţiţei şi sidef
buze rujate şi muşcătoare febră
Ca şi cum lichidă flacăra

ar domoli în sfîrşit
virtutea învelişului

S-ar mîndri cu sonorităţile
ce vibrează libere

Aşa cum albeaţa paginii
anunţă arsura semnelor

lumina se poate naşte
din umbra care o protejează

Dar moartea nu dă viaţă
chiar dacă uneori o justifică

Să deschizi mîinile
şi să laşi încetişor să curgă

aici zadarnică e graba
şi eternitatea nu mai are căutare :

degeaba rîvneşti deşertul
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