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

Într-unul din cunoscutele şi iubitele sale cîntece,
Moţu Pittiş ne avertiza că „vinovaţii fără vină cer să se
facă lumină”. Dar, vorba lui Vlahuţă, „asta-i cam de
multişor poveste”, căci, în vremuri tulburi, de
decadenţă, vinovaţi pentru tot răul ce se întîmplă
sunt... nevinovaţii Adică  ţapii ispăşitori. Pentru toate
crimele comise în decembrie 1989, numai pentru a-l
aduce pe Iliescu la putere, nu au fost găsiţi vinovaţi
morţii?! Au fost pedepsiţi adevăraţii vinovaţi pentru
morţii Timişoarei? Au căzut capetele celor ce au
ordonat masacrul de la Otopeni? Au dat vreun sfanţ
înapoi cei ce s-au înfruptat din conturile ceauşeştilor?
Au păţit ceva cei care au prădat şi falimentat Banca
Religiilor şi

şi
deghizate în

Cine citeşte poemul
(pe numele său adevărat

Robert Eisenbraun, născut pe 28 octombrie 1920 la
Cahul, vlăstar al unei familii de intelectuali germani)
din această pagină îşi poate aminti din versurile sale
„vinile” pentru care a fost decimată intelectualitatea
românească : iubirea de patrie şi popor, respectul faţă
de tot ce e românesc, păstrarea şi continuarea
tradiţiilor, antirusismul şi anticomunismul  De-ar fi să
analizăm poemul, ar trebui să
conchidem   poetul nu e vinovat faţă de ţara lui, căci
toate vinile înşiruite-n poem sunt de fapt, dovezi ale
iubirii de patrie. Atunci cine e vinovat faţă de ţara lui?
Cel care l-a împuşcat pe dictator, ca să-i ia locul şi să
deschidă drum jafului e vinovat? şi
înfometează poporul e vinovat? nu şi-a

! ,

Bancorexul sau cei care au speculat
naivitatea poporului, umflîndu-i banii la Caritas, la
FNI, la Gerald, la tot felul de bingo-uri televizate

inofensive spectacole caritabile?
neînfricatului scriitor

basarabean Andrei Ciurunga

.
, ca-n clasele primare,

:

Cel ce-
Cel ce, viclean,

Acest numar este ilustrat cu lucr r ale pictorului Mihai Că i ĂMĂRUŢ

vîndut ţara ă o poată fura împreună
cu complicii partinici e vinovat? secătuieşte
bogăţiile e vinovat? Cel ce-i înstrăinează avuţiile pe
nimic, dar în schimbul unor comisioane grase care să-i
facă mai dolofane conturile e vinovat? Cel care
confundă averea ţării cu propriul buzunar e vinovat?
Dacă la întrebările de mai sus răspunsul e „Da!”,
atunci de ce e pedepsit poporul şi nu „tagma
jăfuitorilor”?!

să revin la bietul poet strivit de roata istoriei, a
dictaturii, a nedreptăţii şi-a clamat scriitorul
nevinovăţia sa şi a neamului românesc , cei
puternici, cei scoşi ca gunoaiele la suprafaţă, cei
favorizaţi împrejurări şi de soartă scriseseră
vinovăţia pe frunte (şi întregului neam o dată cu el!)

şi-a susţinut sus şi tare neprihănirea, mais
les communistes l'ont jugé coupable şi haţ cu el la
ocnă! Ia pe cinci şi ţine-aproape, cul mic
şi nimeni nu mişcă-n front, altfel plutonul de execuţie
vă aşteaptă, mama voastră de bandiţi, de burjui, de
duşmani ai clasei muncitoare re-aţi ai dreacu'

!”. Care clasă muncitoare,
nenorociţi de torţionari, de criminali şi de dezaxaţi
ajunşi „stimaţi şi iubiţi tovarăşi”, care clasă
muncitoare , că eraţi numai calicime, pleavă şi
puzderii, delincvenţi de drept comun ridicaţi la putere
prin hoţie, fals şi prin sprijinul motorizat al
sovietelor bolşevice! Clasă muncitoare ce n-a muncit o
zi măcar! Şi Vladimir Ilici Lenin era „părintele
proletariatului”, dar îşi petrecea viaţa prin cele mai şic
staţiuni din Elveţia, Germania, Polonia, Finlanda, în
timp ce fiii săi vitregi, adică adevăratul proletariat, îşi
dădeau viaţa în Rusia, îmboldiţi de ideile sale de
nebun!

Oare nu a venit vremea să ne amintim de spusa
Poetului Nepereche?! : „Şi acum priviţi cu spaimă faţa
noastră sceptic-rece, / Vă miraţi cum de minciuna
astăzi nu vi se mai trece? / Cînd vedem că toţi aceia
care vorbe mari aruncă / Numai banul îl vînează şi

doar pentru ca s
Cel ce-i

Dar
: degeaba

(a )

de îi
.

Creatorul

Iar acolo, „ cio

, fi cu tot
neamu' vost' de esplotatori

?

, teroare

La ora cînd cobor, legat în fiare,

Nu-s vinovat c mai p strez acas
pe-un raft, intîiul meu abecedar
i c m -nchin cînd m a ez la mas ,

cuviincios ca preotu-n altar.

să-mi ispăşesc osînda cea mai grea,
cu fruntea-n slavă, strig din închisoare :
- Nu-s vinovat faţă de ţara mea!

ă ă ă

ş ă ă ă ş ă

Nu-s vinovat că i-am iubit lumina
curată cum în suflet mi-a pătruns,
nici că vrăjmaşii i-au prădat grădina
şi că sutaşii coasta i-au străpuns.

Nu-s vinovat că-mi place să se prindă
rotundă, ca o ţară, hora-n prag,
nici c-am primit colindători în tindă,
cum din bunic în tată mi-a fost drag.

cîştigul fără muncă, / Azi, cînd fraza lustruită nu ne
poate înşela, / Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei,
nu este-aşa? / Prea v-aţi arătat arama, sfîşiind această
ţară, / Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară.
/ Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei, /
Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!”

Eu aş zice că poporul român are o singură vină :
aceea că există. Iar dacă există, deranjează. Stă ca un
spin în ochii multora. Din lăuntru şi din afară. Din
propriul neam sau venetici. Numai că alţii vor să-l
scoată vinovat cu orice preţ şi din orice motiv. De-am
judeca după dictonul „vinovatul trebuie să
pătimească!” – vehiculat şi de Eschil în –
am înţelege cît de vinovat a fost poporul român de-a
lungul vremii, dacă, de cînd a apărut şi pînă azi, a tot
pătimit şi pătimeşte mai ceva ca Iisus din Nazareth.
Numai că în România oamenii sunt întîi pedepsiţi şi
abia apoi li se caută vinile ce i-ar fi putut împinge pe
g . În ochii şi în mintea unora, poporul
român e vinovat că s-a format şi a trăit în acest spaţiu
binecuvîntat cuprins între gurile Danubiului şi Marea
cea Mare, între piscurile semeţe ale Carpaţilor şi
cîmpiile roditoare ce au hrănit E ba chiar şi
liftele venite din stepe, taigale, puste). Poporul român
e vinovat că plouă, că apele, viiturile, surpările,
alunecările de teren le iau oamenilor casele, poporul
român e vinovat că nu plouă şi arşiţa le sfarogeşte
ţăranilor
că bate grindina şi îi distruge recoltele, poporul român
e vinovat că-i prea sărac şi nu mai pot lua de pe el
şapte rînduri de piei birarii, colgiii, dăbilarii, dăjdierii,
perceptorii, agenţii fonciirei,

adică uneltele celor care de două decenii au
ţara în prăpastie. Dar dacă, sătul să poarte pe

umeri povara unei vinovăţii închipuite, poporul
român se va ridica şi-i va arăta cu degetul pe
adevăraţii vinovaţi, se va ridica şi-i va pedepsi „la ceas
oprit de lege şi de datini”? N-aş vrea atunci să fiu în
pielea lor!

.

olgota pedepsei

uropa (

grînele pe cîmpuri, poporul român e vinovat

taxidarii, inspectorii
fiscului,
împins

Agamemnon

Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline
cu tot belşugul de la vin la grîu,

cît m-am ştiut cu cheile la

Nu-s vinovat c-am îndîrjit şacalii
şi c-am răcnit cu sufletul durut
că nu dau un Ceahlău pe toţi Uralii
şi că urăsc hotarul de la Prut.

Dac-am strigat că haitele ne fură

şi sfînta noastră pîine de la gură,
nu-s vinovat faţă de ţara mea.

ă întul meu, cum spune ş

ş îţ ă-l prade
î ş

împovărat de-osînda cea mai grea
cu fruntea-n slavă, strig din închisoare :
- Nu-s vinovat faţă de ţara mea!

nici c-am primit la praznic pe oricine,
brîu.

adîncul, codrul, cerul – stea cu stea –

P m i-n izvoade,
l-a scris pe harta lumii Dumnezeu,
i c i prin veacuri au venit s
l simt i-acum pe piept cît e de greu.

De-aceea, cînd cobor legat în fiare,
,

Nu-s vinovat faţă de ţara mea

Andrei CIURUNGA
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fragmentarium istoric

Sub acest titlu a demarat la Iaşi, în luna
decembrie

Dacă „statutul” poate
fi definit prin ansamblul caracteristicilor şi
atributelor unui grup care îi conferă, într-o ierarhie, o
poziţie în raport cu alte grupuri şi dacă statutul se
află la baza evaluărilor şi judecăţilor cu privire la
grup înţelegem de ce autorii proiectului şi-au propus
realizarea unor demersuri pe linia reconstrucţiei
statului subordonat şi al prestigiului social
defavorabil al femeilor. Ne propunem, în cele ce
urmează, să prezentăm

care au fost emancipate
femeile în România modernă i contemporană.

Pornim de la premisa conform căreia, unul din
criteriile importante ale evaluării stadiului atins de
modernitate şi democraţie în cazul societăţilor din
ultimele două secole îl constituie, alături de situaţia
minorităţilor de tot felul - şi statutul juridic al femeii.
El este chintesenţa judecării gradului emancipării
acesteia şi dă seama, deopotrivă, de transformările
petrecute atât la nivel microsocial, cât şi la cel de
ansamblu al societăţii. Servită uneori şi de bărbaţi,
problematica statutului femeii în societate a devenit
treptat o temă predilectă, cu urmări incalculabile la
scară mondială. Istoria, antamată din orice direcţie,
se vădea mai complexă, identitatea mai fluctuantă, în
continuă tensiune şi remodelare.

Situaţia femeii în familie şi în societate –
mărturisea o distinsă luptătoare pentru cauza
emancipării politice a femeilor din România la
începutul secolului trecut, Calypso C. Botez – este
problema cea mai gravă care se oferă meditaţiei
sociologului modern, iar dezlegarea care se va da
acestei probleme – după mărturia acestor sociologi
înşişi – va influenţa, mai mult ca orice cauze, asupra
moravurilor şi progresului oricărei naţiuni”.

Desigur, din perspectivă contemporană putem
realiza faptul că şi emanciparea civilă şi politică
deplină a femeilor în majoritatea societăţilor lumii în
cursul secolului XX nu a adus nici pacea veşnică, nici
bunăstarea mult visată şi nici moravuri mai alese aşa
cum clamau feministele şi sufragetele militante de
acum mai bine un secol. Credem însă că nu le putem
reproşa acum naivitatea unor argumente şi, cu atât
mai puţin, credinţa sinceră că pătrunderea femeilor
în arena politică va modifica regulile
jocului şi comportamentul statelor lumii. Este cert că
accesul femeii în sfera politicului şi la etajele
decizionale ale societăţii a antrenat, într-un efect

, transformări profunde şi uneori
neaşteptate ale vieţii sociale pornind chiar de la
banalul cotidian şi mai puţin ale trăsăturilor
fundamentale ale vieţii politice sau ale afacerilor
internaţionale.

Procesul istoric al emancipării femeilor s-a
desfăşurat extrem de lent de-a lungul a sute de ani,
pentru a se accelera extraordinar în cursul secolului
trecut. Adevărata emancipare a fost obţinută graţie
angajării curajoase a femeilor în lupta pentru
obţinerea drepturilor sociale şi politice. În ultima
sută de ani, acestea u dobândit dreptul la
proprietate, instrucţie, muncă salariată, vot, la
controlul asupra propriului corp etc.

Analiza istorică a modului în care femeile au
dobândit în societăţile moderne emanciparea deplină
ne dezvăluie o trăsătură comună indiferent de
regiunea geografică sau tipul organizării politice a
statului. Aceasta este lupta pentru dobândirea
dreptului de vot al femeii şi, fireşte, înscrierea lui în
pactul fundamental reprezentat de constituţie.
Dreptul de vot a fost în viziunea feministelor
timpurii de pretutindeni, dreptul motor, dreptul
generator care condiţionează pe altele, dreptul prin
care se puteau traduce mai toate revendicările lor.
Exista atunci credinţa că participarea la viaţa politică
va deveni panaceul care poate rezolva revendicările
legitime şi năzuinţele intime ale femeilor legate de
viaţa socială în ansamblul ei. “Mişcarea femeii
pentru libera dezvoltare – sublinia o feministă a

a anului trecut, un nou proiect european
destinat cu prioritate femeilor.

câteva etape reprezentative
ale procesului istoric prin

ș

“

fundamental

boule de neige

epocii – nu se poate concepe în afară de participarea
ei la viaţa de conducere, pentru a-şi da singură
norme de viaţă. Această mişcare, abia estompată
înaintea războiului lumii, primeşte, prin cataclismul
militarismului veacului al XX-lea adus de însuşi
acest războiu, închegarea definitivă. Femeia se
eliberează, femeia triumfă”. Acesta este şi motivul
pentru care, vom prezenta în mod succint câteva
aspecte din etapele parcurse în lupta de emancipare
civilă şi politică deplină a femeilor din România.
Orizontul cronologic supus analizei se încadrează în
anii de început ai acestei mişcări urmărind
dezbaterile prilejuite de adoptarea constituţiei de la
1866 şi a celor de până în prejma primului război
mondial.

În cazul Constituţiei adoptate la 1 iulie 1866 şi a
legii electorale care a însoţit-o, promulgată la 23 iulie
acelaşi an, introducerea dreptului de vot al femeii a
fost o chestiune colaterală tratată în cadrul mai
general al chestiunii adoptării votului universal –
cerut atunci cu vehemenţă de liberali, mai ales de
către cei radicali. Problema tratată de noi nu a ocupat
deci avanscena discuţiilor legate de noul sistem
electoral ce urma a fi atunci consfinţit, dar ea a fost
totuşi prezentă aşa cum ne-o dovedeşte broşura
semnată de Ion Heliade Rădulescu publicată în
epocă. Fostul revoluţionar îşi manifesta aici
dezacordul faţă de propunerea lui Cezar Bolliac care
susţinea dreptul de vot fără deosebire de clasă avere
sau sex. Evident, părerea lui Bolliac, aspru criticată
de Heliade Rădulescu şi numită drept exageraţiune,
utopie şi bolliaclâc, nu întrunea nici măcar adeziunea
majorităţii celorlalţi liberali care solicitau un
parlament unicameral şi lărgirea considerabilă a
dreptului de vot, chiar un colegiu unic. Heliade
Rădulescu se pronunţa astfel în ceea ce priveşte
dreptul de vot al femeii: “Mai târziu, femeile ca soaţe
sau consoarte, iar nu supuse bărbaţilor, vor fi
chemate la vot, pentru că încă de astăzi, multe mame
econoame, multe soţii înţelepte … sunt mai demne
decât nişte bărbaţi risipitori şi vicioşi … alţi timpi
însă pe atunci, alte gesturi şi alte costume”.
Conservatorii, majoritari în constituantă, îşi
exprimau deschis temerea că lărgirea dreptului de
vot –rezervat atunci câtorva zeci de mii de locuitori
din cele peste 5 milioane de persoane trăitoare în
România – va duce la “paralizarea sau anihilarea
votului claselor inteligente şi cultivate” ar duce la un
progres cu “salturi şi zguduiri” iar chestiunea unui
eventual vot al femeilor, chiar ştiutoare de carte, nu
era nici măcar luată în considerare de aceştia. Nici
Constituţia şi nici legea electorală nu vor consacra
dreptul de vot pentru femeile din România şi vor
exclude practic de la decizia politică marea
majoritate a societăţii noastre.

În luna iunie a anului 1876, chestiunea dreptului
de vot pentru femei va fi reluată incidental în
corpurile legiuitoare cu prilejul unei polemici între
G. Mîrzescu şi D. Petrino. Acesta din urmă susţinea
emanciparea politică a femeilor şi episodul
parlamentar este pe larg relatat de Iacob Negruzzi.
Este drept să subliniem că nu exista atunci nici o
asociaţie sau o societate a femeilor care să solicite
dreptul de vot, iar societatea noastră se afla încă la
începutul lungului drum al modernizării şi
democratizării. Este de remarcat însă faptul că în
legătură cu prezenţa mai activă a femeii în viaţa
socială şi economică a ţării a luat fiinţă în 1886, o
“Reuniunea femeilor  române” organizaţie care va
întemeia prima şcoală profesională de fete din
Moldova. Iniţiatoarea acestei asociaţii a fost Cornelia
Emilian, soţia profesorului universitar Ştefan
Emilian. Tot ea va fi personajul care, în 1895, va
fonda “Liga femeilor române”, asociaţie ce va acţiona
în direcţia promovării dezideratelor specifice. Liga şi
organul ei de presă “Buletinul Ligei” vor funcţiona
timp de doi ani şi vor fi deosebit de active. Astfel, în
chiar anul înfinţării, această ligă a solicitat Corpurilor
legiuitoare legiferarea unor drepturi şi, mai ales, a
celui care stabilea recunoaşterea paternităţii.
Menţionăm aici că în prima parte a Codului Civil
Român, intrat în aplicare la 1 decembrie 1865, era
interzisă stabilirea paternităţii (articolul 307), fiind
admisă această procedură doar în cazuri speciale.
Mai mult, Codul consacra inegalitatea din punct de
vedere civil a femeilor. Articolul 195 al codului
proclama incapacitatea femeii măritate şi articolul
950 o includea între incapabili. Iată cum rezuma
această situaţie o militantă feministă : “Noi,
româncele … prin Codul Napoleon, care ne
cârmuieşte, suntem clasate … între copii, minori,

nebuni şi idioţi. Nu ne putem administra bunurile,
nu putem face nici un act fără autorizaţia bărbatului,
nu ne putem creşte copii cum vrem, nu putem
dispune de nici un lucru din casa noastră după voie,
căci legea presupune că în casa în care este un bărbat,
totul este al lui. Într-un cuvânt femeia se mişcă
numai după bagheta magică a autorităţii maritale”.
Parlamentul a respins cererile formulate de ligă, dar
aceasta a dat un prim

În cadrul activităţii parlamentare de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, personalităţi precum Gh. Panu,
C. Dobrescu-Argeş sau socialistul V. Gh. Morţun au

semnal notabil în lupta de
emancipare a femeii din România.

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului
femeii.
De la discriminare la dezvoltare
profesională şi egalitate de
şanse. (I)
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tertium non datur

3

Guenon poate fi considerat ca sfîntul Toma al lojilor,
dacă acestea dispun de elemente ale unei adevărate
cabale occidentale cu cuvinte de trecere şi cuvinte s re,
masoneria s-a bucurat vreodată de un cuvînt important
pentru a devoala lumii culturii şi cunoaşterii întreaga
amploare a antropologiei sale şi de a arăta profanilor şi
postulanţilor puterea "căii substituite" pe care ea o
reprezintă? Cine va fi atît de liber de orice limitare
moştenită, atît de cunoscător al miturilor fondatoare,
atît de îndrăgostit de adevăr şi atît de favorizat de el
pentru a impune că Maestrul este cheia

Misterul masonic este imens, dar lipsesc conştiinţele
superioare pentru a ne expune maniera în care să
intrăm sub puterea sa. Creştinii îl au pe Pascal, masonii
îl au pe Gerard de Nerval. Avem dezvoltări remarcabile
cu Goethe, cu Joseph de Maistre, cu Fichte, dar lipseşte
o experienţă absolută, un Memorial masonic. Opera lui
Guenon, de o importanţă încă nemăsurată în vastitatea
sa, este mai întîi o analiză geometrică a puterii
simbolurilor, dar forţa realizatoare a simbolurilor nu
este descrisă ca atare. Iată pentru ce opera rămîne mută
asupra posibilităţilor unei realizări iniţiatice moderne.
Pascal, dimpotrivă, s-a făcut creatorul unei limbi care
meditează asupra memorialului convertirii sale şi
confruntînd-o cu angoasele umane cele mai universale.
Nu există francez născut într-o lojă şi format într-o lojă,
care să greşească considerînd ca lămuritor în acest sens
"Propos des bien ivres" la Rabelais. Şi atunci Pascal al
masoneriei, este şi nu poate fi decît Rabelais, aşa cum
Mozart a fost Bach

nu se poate vorbi de o
lectură masonică, ci ar trebui să se vorbească doar
despre o lectură din perspectiva companionajului şi a
ghildelor de artizani. Şi această ipoteză nu este
inacceptabilă cînd se păstrează memoria funcţiilor
Artelor la Florenţa şi maniera în care Dante foloseşte
comparaţia între arte şi stele în . Peregrinarea
sa cerească este totdeauna peregrinarea prin meserii,
ceea ce arată întregul lor potenţial iniţiatic. În aceeaşi
ordine de idei, cînd el vorbeşte despre sursele
limbajului şi despre naşterea limbii vulgare, el nu poate
să o facă fără a raporta genealogia sa la cuvintele despre
meserie din mitul lui Babel. Dante vehiculează mai
mult decît o masonerie, el adună, cifrează şi transmite o
înţelepciune universală de origine templieră, redublată
de cultele amoroase ale tradiţiei sufite. El găseşte astfel
legătura între tradiţiile corporative şi

oroasă, creînd cel mai mare arc de cunoaştere
tradiţională din civilizaţia occidentală. Din această
perspectivă el este indispensabil masoneriei pentru că a
dat cosmologia, geologia, botanica, alchimia, ontologia
şi erotologia întregii vocaţii iniţiatice l i
trebuie să se acorde acelaşi respect pe care grecii îl
datorau misterelor de la Eleusis, chiar dacă el rămîne la
fel de neînţeles pe cît erau misterele pentru vechii greci,
pentru că un filosof atît de esoteric precum Platon a
preferat misterelor un Egipt de legendă. Unul singur l-
ar fi putut înţelege pe Dante, şi acela era Vergiliu.

Hiram este indisociabil de cele mai înalte
momente ale culturii noastre căci el este singurul prin
care omul liber poate însoţi mesajul cristic fără a
sucomba într-o idolatrie dăunătoare în jurul figurii
istorice a lui Isus. Hiram este faţa obscură a scriiturii
iudeo-creştine. El nu vine din lumea semitică, şi totuşi
el este cel prin care templul de la Ierusalim se
construieşte şi se perpetuează sub diversele sale
metamorfoze. Hiram este Maestrul nostru şi este un
Maestru care cere o reparaţie care trece prin repetiţia
unui rit care nu ne supune unor scopuri morale şi
politice ale niciunei autorităţi religioase sau civile.
Hiram este şansa masoneriei şi nici o dominaţie tehnică
nu-şi extinde prerogativele asupra construcţiei umane.
El renaşte într-o comunitate rău orientată şi puţin
sigură pe principiile sale, dedicată unui cuvînt
substituit şi unei religii private. Dar în această
penumbră un principiu mai puternic decît orice
continuă şi  propagă plenitudinea limbii în rezonanţele
sale subterane şi puterea sa de a servi valorile centrului
suprem. Limba masonică va dura pentru că nu este
una strălucitoare, ci una îndoliată. Limba doliului este
una care biruie totdeauna limbile de exaltare sau de
devoţiune. Cunoştinţele masoneriei sînt cunoştinţe ale
mormîntului şi prin acest mormînt se anunţă ca puterea
care va rezista chiar pînă la sfîrşitul universului.
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-Pentru epoca lui Dante
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Flautului fermecat

Convivio

, cea a domniei canti

Dante – un arc de cunoaştere tradiţională
-Asistăm la o revigorare a studiilor despre Dante, despre

sau alte cărţi ale sale mai puţin cunoscute.
Mulţi încearcă lecturi care să-i pună în "valoare" elemente
esoterice, masonice. Rezistă aceste noi încercări de lectură?

-Aţi amintit numele lui Rene Guenon cel care vorbea la
începutul secolului trecut de supravieţuirea  iniţierii, în
lumea modernă tăţii, doar în companionaj
şi masonerie. Astăzi asistăm la o inflaţie de esoterisme, deşi
Esoterismul este doar unul. Masoneria mai este astăzi un
depozitar al esoterismului? Care sînt şansele esoterismului
într-o lume dominată de tehnică?

Divina comedie

substanţelor, şi el a încercat clasificarea evaluîndu-le
puterile. tă întreagă mişcare corespunde unei
restituiri admirabile a memoriei profunde a umanităţii.
Noi cunoaştem acelaşi aflux, sau mai curînd un aflux
decuplat, dar pentru că raportul nostru cu limba este
conţinut în certitudinile pozitive ale ştiinţelor umane
sau în ideile obligatorii ale publicităţii politice, noi
sîntem capabili să restituim arborescenţa mitologică
singura care permite de a găsi desenul funciarmente
universal şi convergent.

-Arta memoriei este o tehnică pentru a pune în
ordine semnele şi pentru a le face disponibile pentru a
susţine o argumentaţie oarecare şi sub acest titlu ea este
moştenitoarea tehnicilor retoricii, aşa cum au fost ele
fixate de Cicero şi Quintilian. Arta memoriei bineînţeles
poate deveni ceea ce umanistul Delminio Camillo
numeşte un teatru al memoriei, cu a sa construcţie a
unui spaţiu perspectiv, cu rituri proprii şi semnificaţii
pentru înţelegerea universului. Totuşi nu trebuie să-i
exagerăm puterea, limitele sale sînt cele ale unei
activităţi psihice, or adevărata iniţiere atinge zone ale
intelect funde decît conştiinţa noastră şi
abilitatea noastră intelectuală. Este momentul în care
Giordano Bruno renunţă la arta memoriei, la imagini, la
combinaţii magice ale semnelor, pentru a recunoaşte că
nu este decît un "furios eroic" pradă a atracţiei foculu

-Opera lui Rabelais este atît de importantă, cel puţin
pentru esoterismul francez, încît este dificil a o epuiza
în cîteva remarci. Rabelais nu este nici un romancier,
nici un autor comic. El este memoria Franţei de după
Lascaux şi el trasează un drum în această formidabilă
restaurare a celtismului. El nu se mulţumeşte să traseze
un drum, el construieşte un adevărat sistem, ceea ce el
numeşte o "enciclopedie a chestiunilor pantagruelice".
Opera sa se prezintă ca o celebrare a unei adevărate
drame cosmice, în care mişcările cerului, interacţiunea
continentelor, dar de asemenea puterea regală franceză
şi războaiele religioase sînt implicate, aşa cum sînt la
Guillaume Postel, deşi într-o manieră mai dogmatică şi
în consecinţă mai puţin sugestivă. Rabelais rămîne
resursa absolută pentru oricine se întreabă asupra
destinului Franţei şi a puterii de analogie a limbajului
vorbit umeşte "mitologiile
galice", asupra libertăţii de spirit a literaţilor ca şi
asupra enigmelor cele mai profunde ale simbolicii
păgîne şi creştine. Cred că este vorba de o adevărată
nouă evanghelie, dar, aşa cum spune el însuşi, de o
Evanghelie

lui Rabelais nu este o gnoză de bibliotecă,
este o gnoză care presupune altarul şi sacrificatorul. De
la carte se trece la omphalos, şi de la tradiţia universală
la misterele faloforiilor. Conştient ca nimeni altul de
tropismul civilizaţiei dionisiace căt e cultele cele mai
vechi ale Indiei, el a făcut din periplul său o repetiţie a
victoriei lui Dionisos occidental împotriva brahmanilor
orientului. Sfidînd puterea brahmanică şi vedică, el nu
a făcut decît să reînsufleţească cultele indiene prevedice
şi să regăsească cultul preistoric care, de pe Gange pînă
în Britania, a ocupat

om liber care, îndepărtîndu-se de cunoaşterea din
cărţi folosind puterea lor, a recondus civilizaţia la
enigmele supreme şi la un cult vital căruia Panurge îi
arată fecunditatea faţă de toate formele statice ale
religiei. Importanţa mesajului lui Rabelais ţine de ceea
ce a ştiut să înscrie în însăşi inima discursului umanist

ar da întreaga lor strălucire acestor oameni secreţi care
se regăsesc în loji, la marginile put

Poate că ei sînt noii "solitari" de la Port-
Royal, sau îndepărtaţii lor moştenitori aşa cum a
sugerat un mare număr de istorici, şi în numele unei
tradiţii prezervate înţeleg să se ferească de moralele
probabiliste care guvernează lumea. Cine ar putea
astăzi să unească misterul tradiţiei şi inventarea maşinii
de calcul, geometria şi învăţarea pe de rost a Bibliei,
retragerea din lume şi mondenitatea, devoţiunea şi
sarcasmul, rigoarea spiritului geometriei şi strălucirea
stilului? Totuşi în acest nod se joacă posibilitatea unei
culturi a iniţierii şi trecerea de la particularitatea unui
secret la stabilirea principiilor universale. Dacă Rene
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Renaşterea a readus în atenţie arta memoriei. Unul
dintre studiile de referinţă ale cunoscutei cercetătoare
britanice Frances A

are care a scris cărţi remarcabile despre Bruno
şi tradiţia hermetică sau despre rozicrucianism. Arta
memoriei este doar un exerciţiu spiritual?

Sînteţi preocupat de Renaştere, dar nu numai de cea
italiană. Un renascentist remarcabil, deşi de multe ori privit
cu o uşoară superficialitate, este Rabelai Puţeţi schiţa cîteva
gînduri despre  figurile şi "folosirile" cărţii la Rabelais?

scrisă în franceză

-În deschiderea unui studiu despre Pascal, afirmaţi că
"Masoneriei îi lipseşte un Pascal". Opera lui Pascal poate
apropia omul zilelor noastre de misterul masonic?

Cugetările

. Yeats este intitulat
, auto
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Scrisorile provinciale  Memorialul

The Art of
Memory

Rabelais- memoria Franţei de după
Lascaux
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, Vrin, 1987;
, L'Age de l'homme, 1989;

, Aubier,
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, Les Empecheurs de penser en rond,
2002, (trad. în l

, Nihon University Press,
2009;

, EME, 2010.
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eptat
as ea

la Le Havre) a studiat la
Ecole Normale Superieure
de Paris şi la Scuola
Normale Superiore de Pis

a avut ca profesori pe
Levinas, Derrida, Louis
Marin şi Eugenio Garin. A
fost cercetător la CNRS, apoi
profesor la Centre d'etudes
superieures de la
Renaissance; în prezent este
profesor de filosofia
Renaşterii şi a Epocii Clasice

la Universitatea din Lyon şi director al Şcolii doctorale
de filosofie din regiunea Rhone-Alpes. De tînăr s-a
consacrat studierii gîndirii umaniste, cu precădere celei
italiene, de la Dante la Vico. Astăzi caută să definească
practicile umaniste ale memoriei şi ale gîndirii care
rezistă cît şi
reconcilierilor pripite ale spiritualismului. De aici
decurge eea ce se numeşte o "Filosofie în exces", care
caută cuvintele de ordine succcesive care reordonează
biblioteca occidentală în jurul un vînt care ar putea
să-i servească drept centru. Această căutare a
Cuvîntului pierdut este principiul experienţei sale
iniţiatice. Dintre cărţile sale amintim:

imba română, Editura Dacia, 2010);

Cultura umană este în
serviciul posibilităţilor deschise de limbile vorbite de
oameni. Nici o limbă nu poate să se reducă la gramatica
sa şi să rămînă prizonieră într-un sistem de semnificaţii
închis. Profunzimea istorică şi analogică a limbilor
multiplică la infinit reţeaua de semnificaţii implicată de
fiecare enunţ. Limba produce astfel un esoterism
natural şi spontan pe care preoţii, poeţii, magii au pus
totdeauna stăpînire pentru a încerca să acceadă la o
lume nevăzută. Astfel, căile sînt multiple, dar dacă
esoterismul este o întreprindere atît de primejdioasă şi
riscantă, este pentru că nevăzutul se sustrage apropierii
noastre cu fiecare din înaintările noastre. Nevăzutul nu
vrea să apară în această viaţă. Iată pentru ce adevăratul
esoterist nu va fi niciodată decît defunctul şi numai el
poate scrie Cartea morţilor.

-Renaşterea a redescoperit analogia limbilor
măsurînd ceea ce limbile vii datorau limbilor moarte,
fie că era vorba de latină sau de greacă, de manuscrise
sau de rituri, de monumente sau hieroglife, de nume de
locuri sau de zei, făcînd în acea vreme să rezoneze toate
limbile din bazinul mediteraneean. Ea a redeşt

tfel ideea de cabală, c a religiei evreieşti, dar de
asemenea cabala occidentală a companionajului, a
celtismului, a semnelor etrusce sau runice, fără a vorbi
de efectele combinatorii zămislite de tehnica
imprimeriei şi de ceea ce am putea numi cabala tehnică.
Faţă de acest aflux de semne, era vorba de a găsi o lege
de organizare, o bibliotecă adecvată, o folosire magică
sau religioasă potrivită. Cu Marsilio Ficino,
neoplatonismul şi lanţul de aur al revelaţiei
platoniciene au apărut ca un principiu cvasi-miraculos
capabil să facă faţă acestei varietăţi la fel de vaste ca şi
memoria umană şi de a-i reînnoi sensul. Dincolo de
procesiunile platoniciene, Pico dela Mirandola,
Rabelais, dar de asemenea Leibniz au fost mari
furnizori de ordine în semne. Paracelsus, la rîndul său,
a descoperit semnele în lucruri, semnăturile interioare

Métaphysique et
sémantique. Autour de Cajétan Savonarole.
La fonction de la poésie La
raison dédoublée: La fabbrica della mente

Vico. De l'antique sagesse de l'Italie
Le Bucher de Beatrice Meditations

mythologiques

Recherches métaphysiques
Philosophie à outrance, cinq essais de

métaphysique contemporaine

Bogdan Mihai MANDACHE

Bruno PINCHARD

Nevăzutul nu  vrea să apară în această
viaţă

: - Domnule profesor, în
studiile şi cărţile Dvs. amintiţi deseori căutările
esoterismului în a găsi tainele lumii. Esoterismul este
constitutiv culturii? De ce atît de multe şi atît de dificile căi
de acces?

-Renaşterea a readus esotersimul în atenţia umaniştilor.
Cum explicaţi interesul Renaşterii pentru hermetism, cabală,
alchimie?

Bruno PINCHARD:
Renaşterea estituirea admirabilă
a memoriei profunde a umanităţii
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111. Essai historique sur la vie de Marie Antoinette, reine de
france, née archiduchesse d'Autriche le deux novembre 1755 et
réddigé sur plusieurs manuscrits de sa main. Seconde partie de
l'an de la liberté françoise, 1789. Vol. 1-2. Londres, Versailles,
1789. 2 vol. Vol. 1 – London, f.e. – VI+74 p.; Vol. 2 – (Versailles,
Montensier) – 96 p.
Graesse, VII, 286.

112. (D'ESPIARD, FR. IGN).
. Divisés en six livres. Vol. 1-2. La Haye, Nicolas van

Daalen, 1751. 2 vol. Vol. 1 – X+189 p.; Vol. 2 – 152 p.+VIII.
Quérard, III, p. 36.

113. EURIPIDE. Tragédie, traduite du grec. Paris,
Cailleau, 1750, 84 p.

114. EUSTATHIUS.
interprete, accedunt notae Antonii

M. Salvini vill. Vol. 2-3. Florentiae, Bernardum Paperinium,
1732-1736. 2 vol. vol. 2, 1732 – XII + XXV + 522 p. 522–952 +
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p. (pe 2 coloane).
BRV, II, p. 159, nr. 33.

116. FASCHING, FRANCESCO.
Claudiopolis, Mich. Becskereki, 1743.

VIII + 168 p.
Veress, I, nr. 397, p. 208-209.
Int

117. FENELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTTE).
Nouvelle édition

118. FENELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTTE).
par Messire François

de Salignac de la Motte Fenelon (...). Oder die Wunderbare
Begenheiten telemachs. Zuerst von Joseph Anton von Ehrenreich
(...). Linz, Io Th. Edler v. Trattnern, 1795. VI + 665 p. + 22 f.grav.

119. FENELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTTE).
Composées pour

l'instruction de Louis de France (...). La Haye, Jean Neaulne,
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Quérard, III, p. 99.

120. FILICAJA, VINCENZIO DE. .
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Essais sur le génie et le caractére
des nations

Eléctre.

Comentarii in Homeri Iliadem, graece et
latinae, Alexandro Polito (...)

Nova Dacia ex probatis
scriptoribus deprompta.

Les aventures de Télémaque, fils d'Ullysse.

Les aventures de Télémaque, fils d'Ullysse,

Directions pour la conscience d'un roi.

Poesie toscane de (...)

De obligationes hominis ad
religionem et naturalem et revelatam

Legate împreună în piele.

Legată împreună cu alte lucrări.

Text pe 2 coloane, în greacă şi latină.

115. Evanghelie. Sfîntă şi dumneze-iască evanghelie, care
acum întîi s-au tipărit întru acest chip (...). Iaşi, Tipografia
Mitropoliei, 1762. 288

Legătură în piele cu ornamente presate.

eresante inscripţii romane din Transilvania, descrise la p.
51 şi 97.

.
Leyde, J. de Wotstein, 1787. XXXII + 448 p. + 9 f.grav. şi h.

Pe foaia de gardă însemnări în limba germană din 1809,
altele nedatate, în greacă.

Brunet, II, col. 1257 (o altă ediţie).
Legătura în pergament.

Heinsius, I, col. 889.

Bibliothèque Picpus”.

122. FLEURY, CLAUDE. Revue et
corrige par l'auteur. vol. 1-36. Paris, Gabriel Martin, f.a. (1711-
1761?). 40 vol..
Legate în piele.
Graesse, II, p. 596.
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Graesse, II, p. 631.
Pe foaia de titlu, o însemnare: „Prince George Cantacuzino, nr.
361”.

126. FREDERIC II. vol. 1, 4-5, 8, 13-14.
Berlin, Voss et fils, 1788. Vol. 1 – IV + 288 p.+ 1 f.portr.; Vol. 4
–II + 422 p.; Vol. 5 – II + 354 p.; Vol. 8 – 380 p.; Vol. 13 – 352 p.;
Vol. 15 – 284 p.
Graesse, II, p. 631.

e foaia de titlu: „Prince George Cantacuzino, nr.
361”.

127. FREDERIC II. Berlin,
Voss et fils, 1789. 464 p.
Graesse, II, p. 631.
Însemnare pe foaia de titlu: „Prince George Cantacuzino, nr. 361”.

128. FREIESLEBEN, CHRISTOPH, HENR., alias
FERROMONTANO. nova.
Coloniae Munatianae, sumptibus Emmanuelis Thurneysen, 1759.
IV + 1794 p.
Heinsius, I, col. 911.

în piele.

129. GAISAR, MARCUS ANTONIUS.

Bololi, 1738. XII +
480 p.

130. GARSAULT, A. DE.

avec un dictionnaire de termes de cavalerie. 4-e
édition. Paris, Guilleyn, 1770. XXXIV + 641 p. + 30 f.pl.
Graesse, III, p. 31.

131. GEDIKE, FRIEDRICH. Latentisches Lesebuch für die ersten
Anfänger, Bistritz. Eckhardt, 1796, 268 p.
Petrik, I, p. 878 nu descrie decît o e

132. . Ein Sittengemälde aus Wien.
Wien, Rudolf Grässer und Conys, 1788. 230 p.

133. Geschichte des Fräuleins Elisabeth Thoughtless. Berlin,
Voss, 1765. 526 p.

134.

– IV + 152 p. + 5 f.grav;
Vol. 3 – 100 p.; Vol. 4 – 76 p.+1 f.grav.; Vol. 5 -82 p. + 2 f.grav.;
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135. GESSNER. . Wien, I. T. Trattnern, 1774. 3 vol.
Vol. 1 – XVI + 198 p.; Vol. 2 – IV + 135 p.; Vol. 3 – XII + 132 p.

136. GOLDSMITH, OLIVER. . Voenn, r.
Sammer, 1798. XII + 419 p. + 1 f.grav.
Heinsius, II, col. 144.

Legată în piele împreună cu o altă lucrare. La p. 240, o
ştampilă ovală: „

Însemnări p

Pe foaia de gardă o însemnare: „Neugeborn nr. 2231 j. 115”.
Legătură

. Traducere din spaniolă în armeană de Gabriel
Antonio Amazasinian). Venezia, Antoniu

Legătură în piele.

Pe foaia de gardă posterioară, leacuri veterinare, în limba
germană, cu caractere gotice; însemnare manuscrisă.
Legătură în piele.

diţie apărută la Bratislava.
Posibil ca aceasta să fie necunoscută (?).

Pe foaia de titlu, semnătura: „Emeric Teleki Claus 1831”.

Mit Kupfern. Frankfurt u.
Leipzig, f.e., 1771. 10 vol. Vol. 1 şi 2

foile de gardă, semnătura posesorilor din anii 1851, 1852,
1853. Diverse însemnări în gotică. Vol. 1 şi 2 conţin gravuri
despre Iaşi şi Bucureşti.
Volumele legate împreună.

Legate împreună.
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Histoire eclesiastique...

Rerum Romanorun libri IV
cum notes novis ac sellectionissimus ad modum Johannis Minellii,

Forestiere illuminato intorno le cose piue rara della Citta di
Venezia.
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timpurilor

Le nouveau parfait maréchal ou la
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Geschichte des gegenwärtigen Krieges zwischen Russland,
Polen und der Ottomanischen Pforte.

S. Schriften

The Vicar of Wakefield

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

Michel/Mihail Vâlsan este puţin cunoscut în spaţiul
românesc, exceptîndu-i pe cei preocupaţi de
tradiţionalism sau de scrierile lui Guénon. Născut în 1907,
la Brăila, ajunge în 1936 la Paris, intră în contact cu
spiritualitatea sufită, în scurt timp renunţă la orice
preocupare legată de viaţa publică şi se consacră exclusiv
exegezei spirituale de natură esoterică islamică, fiind
recunoscut ca o voce de primă mărime în domeniul
spiritualităţii sufite. Alături de Vasile Lovinescu şi Marcel
Avramescu, Mihail Vâlsan  a fost unul dintre puţinii
români din perioada interbelică ataşaţi tradiţionalismului,
aşa cum l-a promovat ilustrul său mentor René Guénon.

Aproape necunoscut nespecialiştilor, pînă în 1990,
cînd au început să-i fie
traduse principalele cărţi,
numele lui Guénon este
astăzi binecunoscut cititorilor
români, chiar şi celor mai
puţin familiarizaţi cu
doctrinele tradiţionale.
Editura Herald, după ce a
tradus şi publicat cîteva din
cărţile lui Guénon, dintre care
amintim: Scurtă privire
asupra iniţierii, Autoritate
spirituală şi putere
temporală, Iniţiere şi realizare
spirituală, a avut fericita
iniţiativă de a traduce cartea
lui Michel Vâlsan Omul
universal. Islamul şi
funcţiunea lui René Guénon,
traducere de Teodoru
Ghiondea, colecţia

"Philosophia perennis", 2010, 224 p. Studiile lui Michel
Vâlsan cuprinse în volum au fost publicate iniţial în
revista Etudes Traditionnelles, pe care a şi condus-o între
1960 şi 1974, reunite apoi în volumul L'Islam et la fonction
de René Guénon, Les Editions de l'Oeuvre, Paris, 1984.
Volumul postum al lui Michel Vâlsan a fost conceput
pentru a lămuri, pentru a îndrepta neînţelegerile apărute
imediat după moartea lui Guénon, cînd s-a aflat că fusese
musulman, mulţi punîndu-şi întrebări asupra poziţiei sale
tradiţionale personale şi asupra perspectivei doctrinare,
de influenţă islamică. Volumul caută să aducă precizările
necesare în privinţa ortodoxiei islamice a operei lui
Guénon, ortodoxia fiind privită din perspectiva ordinului
ideilor pure şi a adaptărilor formale ale acestora în
economia tradiţională. Michel Vâlsan a adus în studiile
sale o privire lămuritoare asupra universalităţii
adevărului şi a multiplelor forme pe care le îmbracă
esoterismul: "În general, opera doctrinară a lui René
Guénon se raportează la adevărurile cu cel mai înalt grad
de universalitate precum şi la regulile simbolice şi la
legile ciclice care determină adaptarea lor tradiţională.
Sub acest raport, criteriul ortodoxiei sale se află, prin
natura lucrurilor, în înţelegerea principiilor metafizice şi a
consecinţelor care decurg din acestea". Michel Vâlsan
pune în evidenţă efortul teoretic pe care l-a făcut
mentorul său adresîndu-se unui public care rupsese
legăturile cu lumea tradiţională, efortul de a unifica
conceptual şi terminologic surse care veneau dinspre
civilizaţii diferite, chiar dacă vehiculau aceleaşi învăţături
tradiţionale. Michel Vâlsan subliniază şi relaţia necesară
între învăţătura in iniţiatică şi forma exoterică ale aceleaşi
tradiţii, dar şi munca de sinteză conceptuală şi doctrinară
a lui Guénon: "Aceste caracteristici ale învăţăturii lui René
Guénon sunt consecinţa riguroasă a ceea ce a dorit să
trateze exclusiv ca punct de vedere metafizic şi ca
intelectualitate pură precum şi a faptului că o perspectivă
pur intelectuală asupra lucrurilor spirituale este mai sigur
accesibilă, decât oricare alta, înţelegerii: de altfel, el se
adresează, în mod expres, intelectualilor". Michel Vâlsan,
bun cunoscător al esoterismului islamic, maestru spiritual
cunoscut în Islam ca Shaykh Mustafâ Abd al-Azîz,
fondator al studiilor akbariene în Occident, relevă drumul
lui René Guénon între un Occident tot mai îndepărtat de
spiritualitate şi tradiţionalism şi un Orient care mai păstra
spiritul tradiţiei universale, drum care avea să îl ducă
spre islamism nu doar pentru că era intermediar între cele
două lumi, ci pentru că în el regăsea Non-Dualitatea
Principiului Adevărului.

Studiile lui Michel Vâlsan reunite în volumul Omul
universal. Islamul şi funcţiunea lui René Guénon aduc
precizări asupra concepţiei Guénoniene despre
esoterismul islamic din partea unui fin cunoscător al
acestei tradiţii, nuanţări despre teme precum simbolismul
crucii, ştiinţa christică, tradiţia adamică, simbolismul
ideografic al omului universal, triunghiul androginului,
subiecte de îndelungă meditaţie despre un univers
intelectual pentru mulţi străin, dar care va dezvălui
frumuseţi spirituale nebănuite, asupra islamismismului
stăruind încă multă confuzie şi privire superficială.

philosphia perennis
René Guénon şi islamul

Bogdan Mihai MANDACHE

Februarie 1120
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privitor ca la teatru

Omul antic, credem, suferea de aceleaşi stări de
izolare ca şi omul contemporan. Poate că altele sunt
motivaţiile, dar nu trebuie să idealizăm o lume, doar de
dragul de a idealiza ceva. Diogene din Sinope va
dezvolta cinismul ca o filosofie având la bază, în parte,
noţiunea de singurătate. Pentru că doar printr-un trai
de unul singur poţi ajunge să-ţi regăseşti acele instincte
animalice despre care vorbeşte şi pe care le practica
Diogene în butoiul său de pe străzile Atenei. Numeroşi
eroi care se află în centrul tragediilor găsesc un răspuns
final în singurătate. Ei au împrumutat deja pielea
înfiorată a oamenilor. Personajele se adună într-un
tablou cu profiluri îmbătrânite, severe, palide: Electra
îndepărtată din casa regală a Clitemnestrei, gândindu-
se neîncetat la răzbunare, Oreste biciuit de Erinii,
respins de o Hermionă care nu l-a iubit niciodată,
Hercule clădindu-şi cu propria mână rugul pe care va
să sfârşească, Casandra, răpită din patria sfărâmată,
neînţeleasă de oamenii printre care se va stinge, Egist
măcinat de ură şi neroadă trufie. Şi alte personaje care
se sinucid pentru că nu-şi pot accepta singurătatea:
mama lui Hemon, Euridice, apariţie episodică în
Antigona lui Sofocle, îşi pune capăt zilelor între zidurile
unui castel care pare că o sufocă; Fedra se spânzură în
iatacul suferinţelor sale, lipsită de dragoste, pradă
uşoară a unei labilităţi înnăscute, jertfă în faţa Afroditei;
alergând prin casa pustie, plângând pe patul părăsit,
Deianira îşi străpunge vintrele cu o spadă, topindu-se
într-o tristeţe fără margini. Sub efectul otrăvii de
singurătate care acţionează foarte lent, protagoniştii au
interioare măcinate, suflete sfărâmate şi minţi distruse.
Ei ajung să nu-şi mai dorească să deschidă uşa
spiritului. Unii uită unde este cheia.

Uneori eroii afişează o falsă singurătate, acţionând
în această condiţie ca sub o mască. Acesta este, măcar
parţial, cazul lui Prometeu. Grecii nu se vor fi gândit că
în câte variante reformulează ei miturile, tot atâtea piste
vor găsi oamenii viitorului în a interpreta tipurile de
personaj. Dacă Pandora a fost prima femeie, atunci
noţiunea de primordialitate va avea întâietate, dar dacă,
aşa cum menţiona Hesiod, ea reprezenta una dintre cele
mai frumoase muritoare, atunci ideea de etern feminin
va fi mai importantă. Dacă Prometeu este prietenul
oamenilor cărora le coboară focul (din fierăria lui
Hefaistos) şi raţiunea (de la Athena), atunci el este un
erou; dar dacă medalia îşi arată reversul, el salvându-i
pe Deucalion şi Pyrha de la potop, printre altele şi
pentru faptul că Deucalion era fiul său, atunci ne
întrebăm dacă Titanul n-a fost şi puţin egoist voind să
păstreze gena lui între oameni. Personajul se conturează
ca unul contradictoriu

, nu face decât să ne adâncească acest
sentiment. Aparent singur, protagonistul piesei e totuşi
înconjurat de alte prezenţe. În ordinea intrării lor în
scenă se perindă Hefaistos, Cratos, Bia, Oceanidele şi
tatăl lor, Oceanos, Io şi, în cele din urmă, Hermes. Toţi
intră în contact cu el, dacă nu verbal, măcar fizic, aşa
cum se întâmplă cu primii trei. Comportamentul
„inculpatului” împarte personajele în două tabere:
acuzatori şi apărători. Cu toate că Eschil a fost
considerat multă vreme ca reprezentând pe scenă
puterea divină fără a o pune sub semnul întrebării,
credem că dramaturgul a fost ceva mai subtil. De altfel,
Jean Marie Domenach credea că fiul lui Iapetus, pe
bună dreptate, acţionează în afara fatalităţii, purtând în
e . Prometeu
acţionează din proprie voinţă, Zeus neputând decât să-
şi năpustească mânia asupra lui, dar nu să îl
coordoneze. Pe de o parte, în mod cert, stăpânul
Olimpului, chiar dacă deţine puterea supremă, nu
deţine defel adevărul suprem. Forţa Cronidului este
mare, însă cu toate că-l pune în lanţuri, cu toate că
prăvăleşte bolovani asupra-i, doar Heracles îl va scoate
din penitenţă pe purtătorul focului (acţiune dezvăluită
în al doilea text al trilogiei, ). Iar, pe
de altă parte, prin faptul că în jurul centrului se
conturează „două tabere pro şi contra”, acest fapt ne
face să gândim că autorul nu şi-a lăsat eroul central nici
imaculat - o victimă a puterii celui care-l guvernează -,
dar nici păcătos sau tiran absolut al profeţiilor. Vinovat
sau nu, Prometeu ştie foarte bine că statutul său de
„înlănţuit” îi acordă libertate. Şi profită – aşa cum vor
profita, mai mult sau mai puţin conştient, de statutul lor
de marginalizate atâtea eroine ale tragediei greceşti.
Protagonistului îi place să se joace singur, îi place să se
joace de-a singurătatea.

Să privim şi problema în context. Cunoscute sunt
câteva episoade din viaţa sa: lupta alături de Zeus spre

, iar piesa lui Eschil,

l semnul tragicului tocmai din acest motiv

Prometeu
înlănţuit

descătuşatPrometeu

a submina puterea lui Cronos şi a-l întrona în Olimp pe
primul; ospăţul zeilor la care Prometeu îl înşeală pe
noul Olimpian, făcându-l, printr-o viclenie, să aleagă
partea de cea mai slabă calitate a jertfei; refuzul
ispititoarei Pandore care, astfel respinsă, se va adăposti
în braţele lui Epimeteu, răspândind nenorocirile în
lumea sublunară. Din aliaţi (dacă în adevăr au fost
vreodată aliaţi), Zeus şi Titanul ajung duşmani,
rivalitatea crescând de la o zi la alta. Cert este:
Prometeu nu se plictiseşte, ca alţii, în Olimp. El nu
aleargă după fiicele muritorilor spre a le seduce şi a le
abandona, nu răstoarnă cetăţi pentru motivul că nu-i e
recunoscut cultul. Îi civilizează pe oameni, în acelaşi
timp, consolidându-şi puterea. Singurătatea lui
Prometeu reiese şi din atitudinea sa faţă de pământeni:
se apropie de ei, le împărtăşeşte elementul divin, focul,
îi învaţă medicina, astronomia, meşteşugurile, mai pe
scurt, îi transformă pe aceştia în ciracii lui şi, totodată,
în „acoliţi”. Nici o divinitate nu procedează astfel, ceea
ce face ca fiul lui Iapetus să fie exclus dintre cei de sus
şi, de fapt, să fie conştient de excludere. Să şi-o
dorească.

Singurătatea este pentru el un mod de a acţiona din
umbră. Textul lui Eschil pune, la o primă vedere,
personajul sub aura măreţiei, dar, citit cu mai multă
atenţie, este şi plin de replici din care Titanul ar părea
mânat de orgolii intense. Prometeu (a cărui etimologie
s-ar traduce atât prin , cât şi
prin – ce coincidenţă!) deţine o taină cu
care îl şantajează pe cel

este temeiul pe care şi alte personaje ale
tragediei antice îşi construiesc eşafodul răzbunării:
Hecuba ştie că Polymestor i-a ucis fiul mezin, regele
trac însă nu ştie asta şi e de două ori mai ridicol când
încearcă să se eschiveze de cumplita vină; faimoasa
scenă de confruntare dintre Tiresias, care ştie cine este
adversarul său, şi Oedip se fundamentează ca parcurs şi
ritm tocmai pe acelaşi principiu; este şi
ideea după care Medeea îl anihilează pe Iason, cel din
urmă necunoscându-şi deloc soţia. Revenind la
subiectul nostru, este de observat că Prometeu şi-a creat
din secretul lui o armă, iar singurătatea martiriului la
care s-a supus fără împotrivire este o sfidare aruncată în
faţa uzurpatorului din Olimp. De fiecare dată când are
ocazia, victima îşi numeşte în chip felurit taina: există
cineva care îl va învinge pe Zeus, cineva cu o putere
mai mare îi va lua locul – Heracles. Prizonierul nu-i
divulgă numele, dar prin toate descrierile pe care le face
reuşeşte să stârnească furia divină. Din taina aceasta
făureşte nucleul gândurilor sale ascunse. Oceanidelor,
părtaşe naive la suferinţa lui, le spune că „Năpasta ne
loveşte rând pe rând pe toţi”, lui Io îi şopteşte ceva mai
mult cunoscând că spusa lui îi va alimenta gustul sălciu
al răzbunării:

„IO: Şi cine-i va răpi toiagul lui regesc?
PROMETEU: El însuşi cu nesocotinţa-i fără leac
IO: Dar cum? Răspunde-mi dacă nu ţi-e greu s-o

faci.
PROMETEU:Va face-o nuntă care-l va lovi amar. (...)

: Şi tronul şi-l va pierde prin soţia sa?
PROMETEU: Un fiu i se va naşte mai voinic ca el.
IO: Şi scrisa sorţii el n-o poate ocoli?
PROMETEU: Nicicum, decât descătuşându-mă de-

aici
IO: Şi cine te va dezlega de nu va vrea Zeus?
PROMETEU: E scris să facă-acestea unul dintre

urmaşii tăi”
În mod evident, aceste cuvinte sunt un adevărat

balsam pentru alergătoarea Io, blestemată şi ea la
singurătate temporară de către Hera.

Secretul pe care îl deţine îi alimentează
protagonistului vanitatea pe care nu ezită să o exprime
în monologul de la mijlocul piesei, frumos, dar din
rândurile căruia vedem ivindu-se o undă de profundă
satisfacţie şi încântare în faţa propriei opere: „Cum am
făcut pe muritori din tonţi, isteţi / Trezindu-le din
adormire spiritul. / Voi spune-aceasta nu ca să-i
vorbesc de rău, / Ci ca iubirea mea spre dânşii s-o
vedeţi ”. Discursul continuă mereu la persoana I: „eu i-
am învăţat ce-i răsăritul”, „eu fui întâiul care boii-n jug
i-a pus”, „eu fui întâiul care năvi a construit”, iar în
concluzie îşi citează numele întreg: „Pe scurt: azi toate
meşteşugurile lor / Trudiţii oameni de la Prometeu le
au”. Se vede ca unic binefăcător al speciei umane. Dar
chiar şi acum, după nenumărate lecturi ale scrierii
eschiliene, ne mai întrebăm dacă el a adus, în realitate,
printre fiinţele mici lumina cea bună, sau dacă nu
cumva a curmat viaţa pe care omul o petrecea în tăcere
în întunericul necunoştinţei, viaţă atât de benefică în
comparaţie cu vacarmul ştiinţei şi al conştiinţei. Zeii
ştiau ce înseamnă focul, ştiau că flacăra lui jucăuşă
împrăştie lumină, dar şi pârjoleşte fără milă.

Într-un fel, întreaga piesă se alcătuieşte după
modelul relaţiei Eu-Ceilalţi: Prometeu- slujitorii lui
Zeus, Prometeu-corul Oceanidelor, Prometeu-Io,
Premeteu-Oceanos, Prometeu-Hermes (trimisul din

profet al viitorului,

ce l-a condamnat.

IO

.

cunoscător
purtător de grijă

A şti ceva ce
celălalt nu ştie

ştiu că tu nu ştii

Olimp), Prometeu-Zeus cel nevăzut. E o confruntare
permanentă, aşa cum deja am spus, personajele trecând
de o parte sau de alta a stâncilor – dincolo de ele sau
după ele.  Renegând sau acceptând acţiunile rebelului.
Eschil nu e atât de învechit pe cât ar părea sau pe cât îl
vor unii critici; dramaturgul avea cu siguranţă simţul
conflictului în teatru, ştia să confere complexitate
personajului, să intrige prin comportamentul nelinear,
ştia că publicul trebuie să-şi pună întrebări după ce
pleacă de la un spectacol, că textul trebuie să aibă un
ecou lăuntric. În fiecare dintre cele cinci „întâlniri”
efective de pe scenă, eroul acţionează diferit. Faţă de
slujitorii Cronidului se arată ostil şi tace. Se lasă în
mâinile lor ca o pradă uşoară. Ştie că numai aşa
strigătul lui împotriva zeului găunos poate să se facă
auzit. Tăcerea iniţială este revolta perfectă. Grupul
Oceanidelor reprezintă un interlocutor comod, faţă de
care eroul nu are prea multe sentimente, cu toate că-i
sunt rude. Străbunicul său, Oceanos, apare în scenă cu
mesajul bătrânului înţelept: acela ca Prometeu să nu
stârnească mânia lui Zeus. Pe linia dreaptă a credinţei
greceşti, personajul îi vorbeşte despre ce înseamnă
echilibru şi morală, despre cumpătare şi respectarea
măsurii. Oceanos are acelaşi mesaj precum altădată
Danaos, Tiresias sau Tezeu, dar vocea lui e atât de
diferită de a celorlalţi. Nu are nimic dominator, nimic
insinuant, nimic naiv. El este convins de ceea ce spune
şi nu lasă impresia că ar spune o lecţie învăţată pe de
rost în care nici el nu crede. Ca şi cum ar sintetiza ceea
ce eroii lui Euripide sau ai lui Sofocle vor rosti în tirade
întinse, Oceanos punctează: „Cunoaşte-te pe tine însuţi;
caută-apoi / Căi noi, căci nou e şi stăpânul zeilor” sau
„Dar tu nu ştii că vorba dulce, Prometeu, /
Tămăduieşte şi jignirea cea mai grea?” şi „Mai folositor
e ca-nţeleptul să nu pară prea-nţelept”

vedea în replicile
nepotului un ton dispreţuitor la adresa lui Oceanos. Dar
opinia noastră este diferită – Prometeu nu e dispreţuitor
şi nici milos, ci este foarte raţional: dacă străbunicul său
ar fi rămas alăturea-i ar fi pătimit şi el. Şi-atunci, în
logica faptelor este firesc să se retragă, lăsându-i
moştenire ecoul persistent al sfaturilor sale. Cu Io,
răsărită de nicăieri, cu totul întâmplător, Titanul este
mai îngăduitor. Textul eschilian nu ne sugerează dacă
protagonistul nutreşte compasiune sau orice altă formă
de sensibilitate. Totuşi prin faptul că-i acordă destul
timp ascultând-o şi, deopotrivă, îi rezumă trecutul şi îi
destăinuie viitorul, demonstrează că ne aflăm pe altă
treaptă a înţelegerii afective. Dacă multă vreme s-a
vehiculat ideea că Io şi Prometeu oferă imaginea scenică
a suferinţei, ei fiind două victime ale lui Zeus, încercăm
să revenim acum asupra nuanţelor: fiecare suferinţă îşi
are propriul obraz. Suferind, obrazul celui înlănţuit
ascunde revanşă şi răzbunare. Suferind, obrazul palid al
lui Io nu mai ascunde nimic; chinul ei i-a pierdut
gândurile coerente. Gustul răzbunării se naşte în fata cu
trup de animal abia după ce Prometeu i l-a inoculat:

„PROMETEU: Cred că-ţi va da plăcere prăbuşirea
lui [a lui Zeus n.n.]

IO: Cum nu, când eu din vina lui mă chinuiesc?
PROMETEU: Să ştii deci că se va-ntâmpla precum îţi

spun”
Însă, cea mai consistentă scenă din punct de vedere

actoricesc o constituie întâlnirea cu Hermes, trimisul
noului purtător de lauri olimpieni. Vizitatorul este de
fapt mesager al tatălui său şi, în general mesager al
lumii divine. Astfel, în multe din apariţiile sale el joacă
un rol secundar, poziţie cu atât mai interesantă pentru
el, cu cât îi permite o mare flexibilitate în opinii.
Dialogul dintre Hermes şi Prometeu este cel dintre
două voinţe puternice, este un dialog între două
personaje care unul despre celălalt.
Primul încearcă să câştige lupta pentru părintele său şi,
desigur, spre propriul folos. Pentru aceasta duce un
duel verbal în care pe lângă atacuri violente sau
prevestiri ce se vor a fi terifiante, adaugă şi ceva din
retorica despre morală a lui Oceanus – dar, vai, ce fals
sună totul pe buzele acestui cititor de semne sau
protector al briganzilor! Descendentul lui Iapetus este
dârz (sau încăpăţânat?) şi nu cedează ştiind că victoria a
obţinut-o de multă vreme. Cu un zâmbet uşor în colţul
gurii ne întrebăm: cine suferă mai mult – Zeus măcinat
de probabilitatea pierderii poziţiei supreme sau Titanul
al cărui ficat se regenerează lăsându-l fără spor pe
vulturul trimis din răzbunare cerească? Cine suferă mai
mult – Goneril şi Regan sfărâmate de invidie, de
nelinişte, sau Regele Lear alergând cu minţile pierdute
prin furtună? Poate că toate durerile sunt adânci, de
fapt, iar vi

Există o notă dominantă a comportamentului lui
Prometeu, căci toţi cei cu care intră în contact sunt
trataţi cu superioritate. Dar chiar şi aşa, legătura dintre
Eu şi Ceilalţi ni se arată ca având felurite moduri de
realizare. Superioritatea se poate manifesta cu blândeţe,
cu înţelegere, se poate realiza pragmatic sau, la extremă,
injurios.

. În întrevederea
dintre cei doi, criticul Alice Voinescu

.

.

ctoria este doar un cuvânt inventat.

ştiu ceva în plus

Ioana PETCU

Personaj cu o mască a
singurătăţii: Prometeu (I)
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ut pictura poesis

Liviu SUHAR
Editura POLIROM a deschis un cul ar al

publicaţiilor destinat şi binevenit, mai ales un
segment al publicului, poate nu atât de numeros dar
cu siguranţă important pentru cultură şi artă, care se
adresează mai ales generaţiilor de tineri în formare.
Mă refer la colecţia de artă în care până la acest
moment au apărut pe piaţă cinci titluri. Unele sunt
reluări, altele văd pentru prima dată lumina tiparului,
dar fiecare dintre aceste cărţi are importanţ

ntru zona didactică a formării potenţialilor
creatori şi practicieni ai profesorilor cu tangenţe în
deosebi cu domeniile artelor vizuale.

În mod deosebit mi-au reţinut atenţia două cărţi
dintre cele cinci apărute în seria amintită. Deşi toate
sunt importante, cele două la care mă voi referi se află
după părerea mea, într-o contingenţă de
complementaritate. Aparent, cel puţin prin volumul
şi bogăţia conţinutului par a se situa la poli extremi
una în raport cu cealaltă.

Cea mai relevantă mi se pare cartea d-lui Profesor
universitar doctor Cornel Ailincăi de la Universitatea
de Artă şi Design din Cluj-Napoca, intitulată
„ aflată prin
intermediul Editurii Polirom, la cea de a treia ediţie,
fapt care confirmă valoarea conţinutului şi
importanţa ei în raport cu publicul solicitant.
Revizuită şi adăugită de autorul însuşi cu unele
sublinieri în conţinut, adusă, cum se spune, zi,
cartea este în măsură să răspundă întrebărilor şi
cerinţelor impuse de perioada actuală cu referiri la
problematica şi interpretările limbajului artei vizuale
contemporane. De altminteri în prefaţa primei ediţii,
autorul fără a se gândi la şansele şi posibilităţile unor
viitoare reeditări, atrage atenţi   cititorului spunând
că: „Această carte rămâne deschisă şi multe din
argumentele expuse vor necesita aprofundări
succesive ulterioare”-pag.7. Menţionăm că apariţia
cărţii a avut loc la editura Dacia din Cluj-Napoca, cu
acelaşi titlu, în anul 1982.

La vremea respectivă apariţia ei a fost considerată
un eveniment pentru lumea academică şi cea a
creatorilor în domeniile artelor plastice şi decorative,
cât şi în rândul profesorilor de desen şi educaţie
vizuală din şcolile generale şi de specialitate. Era o
carte de multă vreme aşteptată şi necesară. Dovada
reprezintă faptul că a fost primită cu entuziasm şi
îndelung comentată de reputaţi critici de artă al căror
nume din nefericire a fost prea repede uitat. Îi
amintim pe criticii de artă Olga Buşneag; Mihai
Drişcu; profesorul Liviu Văc dlow;
Virgil Mocanu; poetul Vasile Igna; scriitorul Virgil
Bulat, neuitându-l pe N. Steinhardt distins
reprezentant al culturii româneşti. Reviste de cultură
şi artă cum a fost la acea vreme „Arta”, publicaţie a
Uniunii Artiştilor Plastici, dispărută odată cu
tulburătoarele evenimente din 1989; „Vatra”,
„Familia”; „România literară” ” au acordat
în paginile lor spaţiile cuvenite pentru prezentarea
cărţii considerată, cum am spus, un adevărat
eveniment pentru arta şi cultura românească.

30 de ani de la prima ediţie care s-a
epuizat cu rapiditate. A fost posibilă abia peste zece
ani o nouă editare epuizată şi aceasta imediat. Avem
în faţă, iată, cea de a treia ediţie care deocamdată,
urmărind circuitul pieţei are toate şansele să se
termi

Ailincăi în scurt timp a devenit
un fel de „catehism” pentru studenţii în arte vizuale,
pentru profesorii de desen şi educaţie vizuală dar şi
pentru mulţi dintre artiştii doritori să aprofundeze
propria cultură profesională descifrând codurile
moderne ale interpretării limbajului reprezentărilor
plastice. Timpul a consolidat valoarea conţinutului
cărţii făcând-o indispensabilă oricărui fişi

ercetări şi referate sau teze
doctorale. Aproape că nu este teză de doctorat pentru
domeniile artelor vizuale fără ca această carte  să nu
fie amintită ca sursă document  ră iar uneori, cu
iresponsabilitate „citată”. De altfel în prefaţa la ediţia
a III-a autorul „Introducerii în gramatica limbajului
vizual” este nevoit să amintească în semn de
mulţumire celor care au citit-o şi celor care au abuzat
de textele cărţii spunând: „Mă simt onorat că această
carte alături de , le-a fost de un real
folos colegilor mei mai tineri, dascăli în universităţile
de artă din ţară, în dezvoltarea demersului lor

o
ui

a sa, mai
ales pe

la

a

aru; Theodor Re

u

sau „Astra

Au trecut

ne în curând.
Cartea d-lui Cornel

er
bibliografic prntru studii, c

a

Introducere în gramatica limbajului vizual”,

Opera fereastră

doctoral. Poate totuşi ar fi (fost) necesar pentru unii
dintre ei un „Curs de deontologie universitară”
pentru a nu reproduce textual fraze întregi, uitând să
le aşeze între ghilimele şi să citeze sursa. Am pentru
aceştia un sentiment netulburat de patimă, ci doar de
compasiune, căci nimic nu este mai îndepărtat de
automodelarea sinelui decât neputinţa respectului
pentru truda semenilor noştri” Pag. 10

După 30 de ani, cartea despre care vorbim adusă
din nou în circuit este semnul care confirmă încă o
dată valoarea conţinutului său. Lucrarea este o solidă
platformă bazico-formativă pentru aspirantul la
statutul de profesionist în domeniile artelor vizuale şi
ale designului.

Cartea este structurată în cinci c

Cu argumente logice autorul pledează pentru
necesitatea educaţiei vizuale şi mijloacele specifice de
cercetare a formelor vizuale ca teme prezente în viaţa
zilnică. Studiul asupra formelor naturale ca
generatoare ale unor principii orient  tive pentru
educaţia vizuală urmând un parcurs care începe de la
cele cosmice; ale reliefului terestru sau regnului
vegetal şi structurile plastico-vizuale în care ele devin
relevante şi expresive. Despre reprezentările bi şi
tridimensionale la cele atât de variate care definesc
spaţiul culminând cu creaţia artistică.

Mişcarea, ritmul şi transpunerea lor conceptuală
dealungul istoriei în artă, precum şi elementele de
bază care definesc principiile compoziţiei gestaltice,
topologice sau ale simetriei aureolate prin
universalitatea regulilor secţiunii de aur, alcătuiesc
întregul unui demers ştiinţific remarcabil.

reflectă o îndelungată experienţă
profesională de artist creator dublat de cea a
profesorului care a avut răbdarea, talentul şi timpul

necesar pentru a confirma prin experienţa practică a
multor generaţii de studenţi.

Păstrând
ă

ceastă dată cu adresare directă la pictură
prin fundamentele rigorilor desenului privit ca bază a
formării potenţialului artist plastic, cealaltă carte
asupra căreia ne-am oprit atenţia se intitulează „Curs
de desen” iar autorul este pictorul Traian Brădean ex-
profesor la Universitatea de Artă din Bucureşti, un
maestru al picturii româneşti contemporane.

Graţie iubirii unui discipol pentru maestrul său, a
fost posibil ca un manuscris, dorit cu hotărâre să
rămână neştiut de către autorul său, printr-un gest
curajos care ar putea fi catalogat drept „fraudulos”
după cum declară coordonatorul editurii, d-l Ion
Lazăr, conţinutul acestui „curs de desen” ne este
astăzi la îndemână spre binele celor care au nevoie să
se iniţieze în tainele riguroasei discipline care stă la
baza formării unui viitor artist pictor.

Cu modestia proverbială, Traian Brădean în
introducerea datată 1 ianuarie 1974, se confesează
spunând: „Ră torat profesorilor mei şi
profesorilor lor care, atunci când au întâlnit şi au
cunoscut scrieri despre artă de mare circulaţie şi
probitate profesională, m-au făcut şi pe mine ă
recunosc în ele grădinile visate şi promise ale tainelor
marii picturi”

Pictor şi profesor, desăvârşit practician, Traian
Brădean propune discipolilor săi într-un mod
pragmatic şi simplificat, un traseu metodico-
pedagogic de însuşire cu temeinice înţelesuri a
principiilor de bază ale desenului artistic pe care
trebuie să le stăpânească un pictor, aşa cum fiecare
om instruit şi-a însuşit scrierea. Cursul său lămureşte
prin textul parcimonios dozat principiile de bază ale

apitole principale
cuprinzând la rândul lor concentrate în subcapitole
problematica demersului pe subdomenii precise.

a

Lucrarea

obiectivul principal al acestei cronici
aflat   în aria pedagogiei pentru domeniul artelor
vizuale, de a

mân înda

s

.

desenului în general, ale formei, compoziţiei şi
culorii. El recurge la desenul demonstrativ care
companiază textul asemeni lui Leonardo.

Argumentările prin cuvinte sunt

Sistematizat, profesorul explică şi demonstrează
virtualului discipol unde este începutul demersului,
comentând ce înseamnă cadrul vizual, elementele
care îl compun şi relaţiile dintre ele. El defineşte
suprafaţa care pentru pictor însemnă o pânză întinsă
pe şasiu sau un carton pe care prin intermediul liniei
se structurează formele care urmează să se
configureze într-un ans  mblu compoziţional. Despre
formă, ritm sau mişcare, în puţine cuvinte cărora li se
alătură schiţele demonstrative, profesorul pictor,
încheie prezentările cu caracter general.

În partea următoare a cursului, demersul este
canalizat către explicarea modului de înţelegere şi
interpretare a reperelor anatomice, ţinând cont de
faptul că „Studiul portretului” şi al „figurii umane”
sunt fundamentale. Statuate de sute de ani, însumând
aplicaţiile practice ele contribuie capital la formarea
viitorilor artişti plastici.

Într-un capitol special intitulat „Exprimarea
planurilor în spaţiu prin mijlocirea valorii” pictorul
profesor ştie să explice mai profund decât alţi autori
ce înseamnă valoarea locală; interpretarea volumului
cu ajutorul închisului şi deschisului, îndeplinind şi
funcţia expresiv plastică a umbrei şi luminii prin
negarea valorii locale cum este uneori denumită.
Desenele autorului sunt demonstrative, în măsură să
explice privitorului într-o fracţiune de secundă ceea
ce mai înainte a fost prezentat prin cuvinte, în câteva
fraze.

Un alt capitol este dedicat contrastului simultan,
valoric şi cromatic, al cărui fapt cunoscut şi înţeles de
pictor, înseamnă siguranţa în coordonarea
compoziţiei tabloului şi a armoniei, apropiindu-se de
măiestrie. Şi aici, textul este acompaniat de
reprezentări schematice, schiţe şi variante
interpretative, încheindu-se cu o sinteză a
consideraţiilor cu caracter general asupra culorii aşa
cum Traian Brădean prin bogata sa experienţă le-a
interpretat.

Cartea se încheie prin anexe care cuprind desene şi
schiţ l care relevă
expresivitatea caligrafiei autorului şi logica ordonării
ideilor. Schiţe prin care se propun exemplificări de
ordonare compoziţională prin analizarea unor lucrări
clasice cum sunt compoziţiile lui Hans Memling, de
exemplu. În final, anexele cuprind reproduceri ale
unor desene ale autorului relevând accente
demonstrativ ilustrative ale temei portretului,
nudului, animaliere sau compoziţii asupra unor
fragmente anatomice, peisaje, realiste în tuş cu peniţă
sau gravate. Remarcăm şi ilustraţiile la p

Cu
subtilitate, fără a fi elocvent demonstrativ Traian
Brădean prezintă şi modalităţile practice şi tehnice de
realizare a unui desen elaborat sau spontan care
consemnează idei şi impresii contratimp cu mijloace
sumare.

Frumuseţea în sine a cărţii este dată de cele două
dominante care o compun, o excepţională
corespondenţă plastică şi expresivă între scris
(scriere) şi desen, care se completează făcând parte,
de fapt, în esenţă din aceeaşi familie comunicaţională
(a comunicării). Maestru al desenului, împătimit de
arta mânuirii liniei pe suprafaţa caietului de schiţe,
profesorul a recurs la cuvânt cu parcimonie, lăsând
pictorului libert  tea de a continua demonstraţia şi
susţine ideile prin intermediul liniilor şi limbajului
grafic.

Cele două cărţi, deşi în aparenţă se află
ele se află de

fapt într-o relaţie de complementaritate prin conţinut,
mesaj pedagogic şi temeinicia interpretării gramaticii
limbajului specific domeniului artelor plastice.
Independent de intenţiile celor doi autori, profesori la
Cluj şi Bucureşti, conţinutul celor două cărţi reflectă
direcţii şi opţiuni ale studiului convergente care,
privite de la distanţă par a se completa. Acest fapt
constituie motivul principal care m-a determinat să
consider importantă şi necesară această prezentare.
Nu mi-am propus o evaluare comparativă a
conţinutului. Dimpotrivă studiindu-le am ajuns la
concluzia că ele se completează spre binele cititorului
dornic de cunoaştere a aspectelor formative,
nevăzute, care cu răbdare, perseverenţă şi discreţie
conduc în cele din urmă la realizarea operei pe care o
admirăm în spaţiul public, pe simezele galeriilor de
artă şi a muzeelor.

a
logodite cu cele

grafice.

a

e, manuscrise în faximi

roza lui
Mihai Eminescu realizate în tehnica laviului.

a

la antipozi
prin modul în care au fost concepute,
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„Vechi” noutăţi binevenite
la Polirom



De greu, cum să vă zic, e greu, dar prin sat, bani
de băutură oamenii mai găsesc. Cei mai ”tari”
sunt restructuraţ şi la
vatră. Dar şi cei care, rămaşi fără serviciu, ş

“ ” ş şi celor
doar cu pensii sau ajutoare sociale, primite o dată pe
lună. Tot la două-trei zile, privatizatul aduce marfă.
Mai cu seamă, tărie la sticlă. Ieftină şi proastă.
Oameni la care nu te-ai fi putut gândi ţi vedea
aici la flecărit. Şi niciodată pe uscat. Alături de
Mechea, Racliş, Prună, Chivercă ori Bodoagă, vine ş
“ ” ş Şomer de la armată, cam pe
la patruş

şcu. De mic a strălucit la învăţătură. La toate
obiectele. De când a reuş şcoala militară, mă-sa îl
ş ş ţ şi
ce sprijin la bătrâneţe! La paradele de 23 August
stătea ore în ş ţa televizorului Diamant, pe care
i-l cumpărase to şi i se părea că-l vede
întotdeauna în rândul întâi al purtătorilor de
caschete. Spunea despre asta la întreg satul. O
ascultau mai ales femeile care aveau fete de măritat.
Numai că el s-a însurat cu una străină, întâlnită pe
unde îşi făcea serviciul ţ şculesei sunt plini
de fotografiile lor de nuntă. El, în uniformă, cu două
stele , ţinând-o cu gingăş

şi rochie de mireasă, de după umeri. Anul
trecut, când îl făcură l' ş

ă avea funcţie inferioară
gradului. Încă n-a intrat prea tare în cei trei sute de
milioane de lei primiţi. La “cumparativă” toţi îl
ascultă cu gurile căscate când le vorbeş

ţie, războaie ori despre NATO. Vreo doi ani,
rolul de mascotă a grupului l-a avut Iancu lui
Manolache. Cu o voce scăzută, pentru că fusese
operat de puţ şi cele mai
teribile măscări, mai ales după ce îş ţia
zilnică de jumătate de kil de vodcă. Scotea apoi
fumul de ţigară printr-un orifi

ş
ţoase făceau de îndată cale întoarsă. Dacă vreun

bărbat ignora grupul nealăturându-se la una mică,
devenea pe loc cel mai straş ic subiect de bârfă: că-i
prost şi nu-i în stare de nimic, că-l conduce nevastă-
sa, că o să moară cu banii la ciorap. Nici preotul cel
nou, care, pe vreme rea, îşi lăsa maşina la marginea
satului, nu scăpa nebârfit după ce trecea ţ ş

cu mâna pentru a nu atinge drumul
glodos. Câteodată, cu iz de glumă, întreba: ”Creş

ţi voi la slujbă astăzi?” ”Lasă, părinte,
c-o să venim ... odată, şi bine!” răspundea Iancu lui
Manolache, în râsetul celorlalţ
dus. De tot. Acum, pe post de mascotă a trecut Cocei.

şi aflat la anii când odinioară ar fi trebuit să ia
drumul cătăniei, el n şit să termine clasa a
ş abia dacă are un metru şi jumătate.

iecare îi dă de băut, pentru că, odată îmbătat,
imită pe unul ş şi cântă ca popa. Aş

ţ ş …

tot
ii, cu salarii compensatorii, întor

i-au
vândut   blocul   din ora . Ei mai fac cinste

îi po

i
Generalul   Ri culesei.

cinci de ani, a fost lumina ochilor Mariei lui
Ri

it la
i vedea general i ministru al for elor armate. Dar

ir în fa
t el,

. Pere ii Ri

aurii la epolet ie pe ea, cu
voal

ent-colonel, l-au i
restructurat, pentru c

te despre
Revolu

vie

in timp, spunea bancuri
i bea por

ciu împlasticat ce-l
avea la gât pentru a putea respira. Femeile, în
trecere, î i scuipau în sân numai ce-l vedeau, iar cele
bor

n

inându- i
poalele sutanei

tini
buni, da` fost-a

i. Între timp, chiar s-a

De
-a reu

aptea. De voinic,
Iar f

i pe altul din sat a,
distrac ia e gata i timpul trece mai cu spor
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Implacabil timpul, neiertător, trece fără a lăsa
urme decât în memoria noastră. În acelaşi mers al
său el ne ajută să selectăm pentru a stoca în memorie
evenimente şi perso ne care în anumite momente
ale vieţii noastre ne-au marcat, de cele mai multe ori
în sens pozitiv. Din această categorie, profesorii
ocupă un loc important.

i de la despărţirea de
pictorul Mihai Cămăruţ. Mi-a fost profesor în
perioada liceului, alături de alte nume remercabile
din generaţia sa care ne-au articulat pe noi cei de
astăzi cu strălucitoarea tradiţie a picturii
moldoveneşti din perioada interbelică, ilustrând în
conştiinţa noastră sentimentul de mândrie că prin
profesorii noştri ne înscriem şi noi în pleiada aleş

nească.
Mi-l amintesc pe Mihai Cămăruţ cu palmele sale

uriaşe, înalt, cu mersul şi paşii mari de om întins la
drum. Râsul său molipsitor prin sinceritate, vorbele
măsurate şi bine ticluite structurau personalitatea
unui om care şi-a păstrat curăţenia sufletească şi un
fel de naivitate deşi şcolit a ajuns pictor şi profesor
după ce s-a dezrădăcinat din L

Portretul ce s-a conturat în memoria mea este
rodul unor clipe, repetate, petrecute în faţa
tablourilor ce poartă semnătura pictorului, văzute şi
revăzute pe simezele Muzeului de artă sau în unele
colecţii private prestigioase.

Prin lucrările sale se poate reconstitui o bună
parte a locurilor, trecute cu timpul prin radicale
schimbări care de cele mai multe ori le-au anulat
poezia şi farmecul.

molcome învăluite de o lumină caldă,
tomnatică la Bucium, în Ţicău sau vederi
panoramice în care colinele Iaşilor se unduiesc
succesiv cuprinzând depărtările, trezesc privitorului
momente de reverie. Repere ale istoriei locului şi
naţiunii sunt imortalizate pe pânzele maestrului.
Mănăstirile Golia, Cetăţuia sau Galata, Palatul
Culturii dar şi uliţele întortocheate din mahalalele
oraşului, Ţicău, Sărărie sau Nicolina sunt privite şi

reprezentate cu blândeţe şi iubire de pictor.
ădia Mihai, d-l profesor

Mihai Cămăruţ, în perioada liceului, primind de la
el lecţii de pictură în acu relă dar şi sistematice
cunoştinţe de perspectivă. Acuarela la vremea aceea
se bucura de un interes special în şcoala noastră,
profesorul Mihai Cămăruţ fiind unul din maeştrii
care stăpâneau cel mai bine tehnica. Exerciţiile care

a

Se împlinesc 30 de an

ilor
din pictura româ

itenii natali.

Peisaje

L-am avut profesor pe b

a

le făceam în atelier sau în aer liber erau foarte
importante. Acuarela este tehnica care conduce la
formarea paletei coloristice de calitate pentru un
viitor pictor, atrăgându-i de la început atenţia
asupra transparenţei şi prospeţimii ce este necesară
pentru a nu îmbâcsi şi obosi suprafaţa pictată.

În comentariile sale pedagogice, Mihai Cămăruţ,
având o solidă formaţie bazică de învăţător stăpânea
bine discursul metodic, care făcea ca vorbele lui să
fie clare şi pe înţelesul nostru, la acea vreme. Îl
iubeam pentru că simţeam că nu este doar profesor
ci şi un părinte atent, pentru că după fiecare
întâlnire în mintea noastră lucrurile rămâneau bine
aşezate.

Obişnuia, spre a ne face să înţelegem mai bine
ce a ce trebuie să urmărim, să spună că pictura
respectivă trebuie să „aibă poezie”. O astfel de
remarcă în faţa unei lucrări terminate însemna
pentru noi confirmarea unei reuşite profesionale.

bit şi respectat. În timpul
practicilor de vară lucra alături de noi, stimulându-

ne prin  exemplul personal. Uneori aşeza grupuri de
elevi să-i pozeze pentru compoziţii gen „Odihnă la
câmp”; „Repaos” ş.a. iar noi risipiţi în jur exersând
tehnicile picturii relă, furam meseria trăgând
cu ochiul.

În discuţiile când se făceau analize ale lucrărilor
noastre, de fiecare dată începea prin a spune că „este
foarte bine”... Urmau apoi „recomandări” că ar fi
bine să vezi „acolo” şi „dincolo” şi în partea
„cealaltă” încât la sfârşit descopeream, fără a ne
descuraja, că dintr-un „foarte bine” de la început a
mai rămas foarte puţin, dar totdeauna ştiam ce
trebuie să facem mai departe.

ctura sa îl defineşte prin armonii de culoare
simple, prin vibraţia culorilor bine temperate şi
susţinute valoric. Tehnica lui era simplă şi directă.
Când aşează culoare pe suprafaţa cartonului sau a
pânzei, nu pare a-şi propune să demonstreze cu
emfază cât de virtuos este şi ce abilităţi „tehnice”
posedă. El aşează pur şi simplu culoarea pe suport
cu oarecare stângăcie, urmărind raporturile
cromatice, accentele, contrastele şi echilibrul
compoziţiei. Gestul de a aşeza cu simplitate culoarea
dă farmec şi picturalitate ansamblului. Privindu-i
tablourile eşti tentat să descifrezi ecourile maeştrilor.
Rezonează în pictura sa ceva din viziunea
simplificatoare a lui Cezanne dar şi apetitul pentru
consistenţa culorii amintind de Ştefan Dimitrescu.

Bonomia şi căldura sufletească a lui Mihai
Cămăruţ sunt perceptibile privind tablourile cu
flori, iernile şi toamnele dar şi portrete ale unor
oameni obişnuiţi pe care i-a întâlnit fie în piaţă fie în
faţa cuptoarelor unde metalul devenea
incandescent. Filosofia existenţială a pictorului se
conjugă cu poezia vieţii zilnice privită cu ochii
omului curat sufleteşte, puţin naiv, modest şi iubitor

e

A fost un om iu

în acua

Pi
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Remember Mihai Cămăruţ
Liviu SUHAR

jurnal cu scriitori
„Generalul”
R culeseiiş

Ionel BOSTAN



- cu textul lui
Gheorghe Asachi i pe tronul
Moldovei a lui Mihail Sturza i
uvertura lui Herfner, în 1834;

- „ ”
i Gheorghe Asachi;

-

Neculai Canta,
le ,

- comedia - vodevil -
tre elevii

;
- i dansur

i, la 1 mai 1837;
- pastorala

i, la 23 aprilie 1838;
-  idila cu cântece
- ntece

rute mai târziu, în 1856, respectiv în 1863.
ii corale semnate de compozitoarea

român s i implicit a
, cum este

i pian (prezentat în p ie la 20
decembrie 1837, publicat

).

n considera
rora se adresau aceste

ri din perioada de pionierat a literaturii m

pentru
adecvat subiectelor pastoralelor sc

, Gheorghe Asachi.
Cu Elena Asachi putem discuta despre

constând
din forme de autohtonizare a unor genuri, nu numai prin
titluri, t

muzica .
Imboldul pentru acest drum urmat de

brul violoncelist, Bernhardt Romberg,
autorul

ca
exemplu de Gheorghe Asachi pentru „ tri

rul lor mic”.
a melodiei

de din fondul
lui Eduard Caudella, existent în cadrul

i cea de-a treia
melodie din ne-a permis constatar

ia.

, grefând pe un gen teatral melodii
intrate în circuitul popular românesc.

din 12 aprilie 1834 sesiza apropierea
d

cuprinzând piese „cu cân nd slava
domnea a vechilor moldove

a avut

mbulzire de privitori”.
a acestor

i an area
i mai

din acest punct de vedere,

- vodevil
cu cântece

iei sale.
in, sau chiar d a

lui Gheorghe Asachi asupra compozitoarei, care a jucat un
rol apar a ,

în prezent

.
r Cosma în

cel de-al III – lea volum al
într-un crochiu al artistei: „L-

, prin
organizarea diverselor spectacole ocazionale teatralo –
muzicale”.

iile de regie ale autorului, singurele p
i cantata . Astfel, în

decorul dominat de
u, autorul : „

” care „
sune dinspre cetate returnelele Doinei”.

i

Dragoş, întâ

ş

De câte ori în cursul vieţii

ă,
Între văile î

Ţ
Voichiţa de Româ

Luceafă
Privighetoarea ostaşului

moldovean

Capriciului pentru violoncel ş

ă

ă
Serbării pă

Albina
Românească

Hronicului muzicii româneşti,

iul domn suveran al Moldovei,

Petru Rare
Piatra teiului

Contrabantul
Conservatorului

filarmonic – dramatic
Idila

moldoveneasc
nflorite,

iganii,
nia,

Conservatorului filarmonic-dramatic
r lin

i pian Mititica,

Ballade tirée de la fête
pastorale representée au Théatre de varietées a Iassy,

Albina româneasc ,

Capriciul lui Romberg,

Albina româneasc
storilor moldoveni

Conservatorului filarmonic-
dramatic

Lapeirus

Contrabantul

Conservatorului filarmonic-dramatic

Norma

Cortul

– dedicată sărbătoririi suiri
, când a căpătat viaţă ş

drama imitarisită pentru scena moldovenească
de acelaş

, piesă cu cântece, în care a jucat şi Matei
Millo, în reprezentarea din parcul Horodnicenilor, la
moşia logofătului din care s-a păstrat în
următoare manifestări aria
cântată de acelaşi ilustru actor unui public din care făcea
parte domnitorul Mihail Sturza şi mitropolitul cărturar
Veniamin Costache;

prezentată în
premieră la 8 aprilie 1837 de că

pastorala cu cântec ş i intitulată
jucată de aceeaşi interpreţ

prezentată în premieră
tot la Iaş

melodrama istorică cu câ
ambele apă

Chiar şi unele creaţ
că unt legate de soarta teatrului ş

imnul pentru
voce ş rimă audiţ

în broşura

Forma simplă în care se prezintă creaţia muzicală a
Elenei Asachi explică luarea î re a nivelului
interpretativ scăzut al actorilor că
lucră uzical-
dramatice româneşti – pe de o parte – dar şi nivelul de
receptare a publicului ieşean. Ea găseşte cea mai potrivită
formă a se adresa publicului vremii, într-un limbaj
simplu şi rise de
neobositul om de cultură

ci şi prin tematica abordată câ şi prin apropierea
de substanţă lă românească

artistă putea să-
i vină şi de la cele

lucrare
bazată pe o melodie populară românească, dată

artiştii noş , deşi
numă e încă

O analiză comparativă
la 10

aprilie 1834, litografiată
Universităţii

Naţionale de Muzică din Bucureşti ş
ea

unor similitudini ce confirmă afirmaţ

e realităţile româneşti,
tece şi dansuri înfăţişâ

scă ni, nenorocirile de care
această ţară parte” şi câştigând „mulţimea mai ales
prin a sale nimerite aluzii foarte bine simţite de o
î

Prezenţ piese în repertoriile artiştilor români,
la mulţ i după desfiinţ

, confirmă vigoarea lor ş ales rolul pe care l-
au jucat în evoluţia teatrului liric românesc.

din anul 1849 ne informează despre muzica la
şi la alte piese realizată de Elena Asachi, care

utiliza fragmente de opere italiene, germane şi franceze.
Ni se pare semnificativă

cum poate fi citată comedia
de Gheorghe Asachi şi cu muzica

soţ
Mai puţ eloc, s-a vorbit despre influenţ

te şi în viaţ
neevidenţiat până , deşi el este cel care a tradus
pentru prima dată în limba română libretul operei lui
Bellini, , reprezentată pentru prima oară în această
limbă, la 20 februarie 1838, cu elevii Elenei Asachi  Ideea
este continuată de muzicologul Octavian Lază

a secondat permanent pe
soţul său în eforturile de înfiripare a vieţii artistice

Argumentele acestei influenţe pot fi găsite în
indicaţ iese
multiplicate fiind balada ş

cetatea Neamţului şi muntele
Ceahlă notează orchestra execută o simfonie
care e urmată de o furtună , după lumina reapare şi
muzica face să ră
Păstorii şi agricultorii cântă apoi în cor bucuria ş liniştea

pri
ti de tip european,

Elena Asachi are marea viziune a coordonatelor pe
care i muzica
române

reprezentarea unor astfel de piese în atmosfera an

ma fază a
creaţiei muzicale româneş

va evolua creaţia lirico-teatrală ş
ască în general

ului
revoluţionar 1848,
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Începuturile - dramatice
din Moldova

,

a frontului de afirmare

Tayber

Teodor T.
Burada

Începuturile artistei

de Elena
Asachi

primul spectacol muzical în

creaţiei muzical româneşti
de factură cultă

muzica Elenei Asachi rămâne legată de o puternică
tradiţie autohtonă

angajează muzica
drept parte integrantă a ceea ce
se va numi cultura naţională

Tradiţia muzicală a familiei

activităţii în ţara noastră

primele traduceri în limba română a
unor librete de operă

piesele a căror muzică este scrisă

limba
română

se leagă
a ceea ce numim astă

scenă scrise de soţ

Raportată cii româneşti, ce
vor apă peste mai bine de o jumătate de secol, creaţia
Elenei Asachi reprezintă doar desprinderea de pămâ

n şi cu o puternică
încărcătura patriotică cabilă pentru epoca paşoptistă
şi a Unirii Principatelor Române

Dacă ară a
creaţiei ce deschide drumul teatrului liric în limba
română

vor avea ca model în
lucrările lor, vodevilul franţuzesc ş

rbărilor păstoreş
icului pentru asemenea manifestări ş l

creatorilor spre subiecte româneşti, îmbrăcate în lucrări ce
se vor bucura de o largă audienţă, incomparabil
superioară celor ce apelau la o limbă străină, neînţeleasă

u-şi şi din acest punct de vedere soţul - marele
cărturar moldovean

Iaşte cu neputinţă a scrie ceva într-o
limbă necanonisită şi lipsită de tot meşteşugul
grămăticesc”.

Născută la Viena, în nă
(Teyber), devenită prin căsătorie, Elena Asachi, este adusă
î

ru copiii săi, domnitorul având în vedere
în recrutarea ei, mai cu seamă pregătirea ei muzicală.
Tână cu tatăl să

ş

poate fi urmărită
până la bunicul să s Tauber, fost violonist al
Curţii din Viena, în a doua jumă

nca: Anton este organist al
Curţii din Dresda, Elisabeth şi Therese erau cântăreţe

tatăl soţ , compozitor ş

În schiţa monografică realizată la aproape un secol de
la naşterea artistei, şi publicată în revista ieşeană

tituie, după „spusa contemporanilor şi
relatărilor conţinute î

ntăreţe, care a
apărut în faţa renumiţilor artişti Rubini, Lablache şi
Josefine Fodor”, cântând „ siune şi măiestrie
încât aceştia au fost transportaţi de vocea ei simpatică şi
curată ş au sfătuit-o să
urmeze cu studiul muzicii, căci va ajunge o cântăreaţă
renumită

ei pentru muzică se va în
Capitala Moldovei, în sprijinirea directă şi eficientă a
spectacolelor de operă ş zentaţiilor de teatru şi
muzică de tipul serbărilor păstoreşti intrate în tradiţia
şcolară

muzicologul Viorel Cosma completează
personalitatea artistică a Elenei Asachi cu recitaluri de
canto şi pian, cu acompanierea unor interpreţi români şi
străini şi cu traducerea „pentru scena lirico – dramatică
din Capitala Moldovei” a unor lucrări de Rossini, Bellini,
Azuber, Mercadante, Boildieu, Spontini, Verdi etc.

entistă, în cadrul lor ea făcându-şi apariţia în
calitate de cântăreaţă pian a unor
cântăreţi ş tişti poposiţi în Capitala moldavă

uncţie de posibilităţile aducerii lor pe scenă ş
a făcut tot ce i-

a stat în putinţă onia
muzicii italiene, germane şi franceze, în locul câ

care le introduseseră fanarioţii şi care
erau obiş ite prin saloanele boierilor noş

pastorala cu cântece ş
considerată

specialiş
realizat cu forţe locale şi
, drama eroică cu muzică „şi cu subiect naţional”

– cum reţinea , care „înfăţişa slava
oştenească, a vechilor moldoveni, nenorocirile de care
această ţară, adeseori s-a(u) certat”;

de numele Elenei
Tayber - Asachi, prima autoare zi
„muzica de ”, a pieselor ul ei, montate
cu elevii .

la realele valori ale muzi
rea

nt a
artei noastre muzicale de tip europea

expli
.

cei care vor reprezenta treapta superio

, Alexandru Flechtenmacher Ioan Andrei
Vachmann, Eduard Caudella,

i singspielul vienez,

cea a se ti, trezind
interesul publ i a

de marele public.
Urmând

- Elena Asachi

, într-o vreme când Alecu
Beldiman scria: “

anul 1789, tâ ra Hellene Tayber

n Moldova, de Mihail Sturza – viitorul domnitor - ca
educatoare pent

ra Elena Tayber studiase muzica u,
profesorul Franz Tayber i apoi cu profesorul de canto
vienez, Domino Donzelli.

u, Matthäu
tate a veacului al XVIII –

lea, copiii lui continuându-i mu
iar

Franz - iei lui Asachi - a fost dirijor i
asociat al lui Schikaneder, pentru

în 1887
, din 1 septembrie 1887,

recons
n de Gheorghe

Asachi”, succesele deosebite ale tinerei câ
„

cu atâta expre

i apreciind talentul ei muzical,

”.
Pasiunea afirma mai târziu,

i a repre

. În primul volum al de

sunt
marcate de organizarea unor întâlniri muzicale,
comparate cu „cameratele” italiene din perioada
renasc

sau acompaniatoare la
i instrumen .

Ea va realiza
integrale sau fragmentare, în

f i „cea dintâi
femeie la noi - cum o numea Burada - care

spre a introduce gustul pentru arm
ntecelor

nazale orientale pe
nu tri”.

Dintre
trebuie consemnate:

- i dansuri
sau de unii

ti drept
, cu cele ale trupei lui B.

Foureaux

Conservatorului filarmonic - dramatic

Theater an der Wien.

Convorbiri literare

Albina româneasc

Lexiconului Muzicieni
Români,

storilor
moldoveni Cantat ,

ă

Serbarea pă
a Pastorală

Albina Românească

de după furtună. Urmează

creaţie muzical-literară
ce a jucat un rol de excepţie în cultura românească,
putând fi urmărită până de George
Enescu, intrată prin această lucrare î

Piesele soţilor Asachi rămân mărturie pentru
î

convinşi că doar traducerile şi adaptările de
vodeviluri, melodrame ş rse lipsite de valoare artistică

pot acoperi absenţa adevă
De la naivele pastorale, soţ i înşiş

ale creaţiei teatrale şi muzicale
româneş

Pentru reprezentaţia cu piesa naţională, intitulată

înseamnă că dramă eroică alcătuită ga
Asachi, muzica aleasă chi),
întemeiată pe fapte istorice şi înfrumuseţată

şi insistă
Plasate la începutul ori la sfârş altor piese, aceste
lucră uie adevăratele numere de atracţie ale
reprezentaţ

ată
cerută a doua oară, s-a

încheiat prin pă
entum, cuvânt latin, care însemnând turma, pe care

păstorii noştri o pă
serbare în această zi aniversară

i a jucat asemenea un rol
şi prin al să a bucurat pe public, care cu
plăcere auzea limba naţională răsunâ

ei. Horurile cele frumoase,
danţ păstorilor şi al păstoriţelor, tabloul ce au înfăţişat,
urarea ce a rostit un bătrân pentru fericirea obştei ş

surat peste privitori au făcut în
acea seară cea mai plăcută

Educaţia patriotică a publicului ră unul din
dezideratele de bază urmate de soţ

Acordaţ ne versuri p-armonioase alăute...
Patria care v-ascultă

Trebuie relevat şi faptul că între interpreţii acestor
lucră dramatice
româneşti se numără elevii: Mihail Kogă

Gusti şi copiii autoarei
muzicii: Alexandru şi Haermina Asachi, viitoare soţ

Edgar Quinet, renumit scriitor ş
ca pianistei

şi profesoarei de muzică, desen ş ba franceză, cânta la
harpă

ru, compozitoarea Elena Asachi îi
adaugă şi câteva

– cantată pastorală cântată în faţa generalului
Kisseleff - şi
altele câ

e către elevii Conservatorului îmbrăcaţi în
haine naţionale, în grădina cărturarului Gheorghe Asachi,
de ziua

creaţii este uş
cifrat, nevinovatele pastorale ş

sachi stârnind teama
în aşa-zisa societate înaltă, care a contribuit la desfiinţ

, în felul acesta
dispărâ pulsoare ale unor asemenea
creaţii, compo

adecvate pentru
stadiul dezvoltă

În urmă cu peste opt decenii, Mihail Posluşnicu îi
prezenta împreună pe

, tipărită în 1928,
intitulat
aceasta din urmă fiind prezentată ca „o intelectuală
aprofundată în limba şi literatura germană, o distinsă
pianistă, chitaristă şi cântăreaţă vocală”. Istoricul reţine
din paginile faptul că în 1831 s-a cântat
de către elevii gimnaziului vasilian un imn al lui
Gheorghe Asachi pe care soţia cărturarului îl adaptase pe
o melodie din opera rossiniană

vectori ai celei viitoare: legătura
cu tradiţia populară ş Nicolae Iorga,
citat de Mihail Posluşnicu, o considera „cea dintâi
compositoare musicală română”.

vră Alexandru Flechtenmacher şi
autorul primei opere româ ş

mai multe numere evocatoare
ale trecutului istoric românesc, unele din ele cântate, cum
este , „care reaprinse
curajul vechiului nostru erou...”.  Se anticipa astfel
viitoarea

la
n circuitul universal.

ncercarea de a crea

i fa ,
nu ratului teatru.

ii Asachi trec e i la
, ce deschid unul din

principalele drumuri
ti.

este o „ de D. A
de dumneaei E(lena) A(sa

de harurile
unui episod interesant” asupra succesului piesei.

itul
ri constit

iilor.
I cum descrie un asemenea eveniment

„drama
storeasca serbare a Armindenei (de la

erm
zesc la 1 Mai întru aducerea aminte de

Palilie a Romanilor ca de
urzirea Romei). D. Aga. Asachi a compus pentru acest
prilej o Profesorul

D. Paolo Cervatt
u talent de nou

nd prin cele mai
frumoase cântece ale Itali

ul
i o

ploaie de flori ce s-au pre
petrecere”.

mâne
cei doi i, care se

dovedesc fideli îndemnurilor sugerate de versurile
poetului Gheorghe Asachi:

i româ

Tema muzei noastre fie!

ri de pionierat ale muzicii vocal -
lniceanu, Vasile

Alecsandri, Matei Millo, Dimitrie
ie a

lui i om politic, membru
de onoare al Academiei Romane. Hermiona, fii

i lim
.

Muzicii de teat

1834
1837, 1841

teva pentru cor: - 1837,
1837, – cor pastoral

care s-a cântat d

onomasticii lui - 1838, trei arii purtând titlul de
, - 1861, toate pe versurile lui Gheorghe

Asachi.
Caracterul patriotic al acestor or

des i piese istorice ale lui
Gheorghe Asachi, cu muzica Elenei A

area

nd elementele pro
zitoarea neexercitându-se cu un scop în

sine, ci oferind tineretului epocii piese
rii artistice a Moldovei primelor decenii

ale secolului al XIX - lea.

cei doi Asachi, într-un capitol
special al

,

,
descoperind principalii

i cu trecutul istoric.

Va fi drumul pe care vor merge autorul „operetei -
jitorie” -

ne ti - Eduard
Caudella.

C tefan cel Mare

tefan cel Mare,

Rapsodia a II-a

, întâiul domn suveran al Moldovii, Albina româneasc

Albina
româneasc :

cu c uri.
Conservatorului

Se il fato barbaro - Ballade moldave -
r lin Privighetoarea

o ului moldovan - nflorite

Filomele ranul

Conservatorului filarmonic-dramatic

Istoriei muzicii la Români

Moise.

Baba Hârca
Petru Rare

ântecul mamei lui Ş

Muma lui Ş

Dragoş ă

ă

Idilă Moldovenească ântec şi danţ

Luceafă
staş Între văile î

Ţă

Musicalitatea soţilor Gheorghe şi Elena Asachi,

Albinei Româneşti

ş

un repertoriu teatralo - muzical
original,

i pian: La Ténte –

Elenei Asachi un moment
important din i din

n faza pionieratului

piese de inspiraţie istorică

piese şi pentru voce ş

Creaţia reprezintă
istoria teatrului liric românesc ş

literatura noastră muzicală aflată î

Petru Rares,

sunetul muzicii
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Vasile VASILE

Muzica de scenă a
şi importanţa ei pentru teatrul
liric românesc

Elenei Asachi
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Luna aceasta Revista

,
,

, ,
, au

la Cluj, la Craiova,

a fost
peste doi

ani, a Editurii Junimea, pentru ca, mai apoi,

-a lungul timpului de
Constantin Ciopraga, Liviu Leonte,

de Ioan Holban Valeriu Stancu
din anul

1984, deci de 27 de ani, iar asumarea conducerii  revistei
fiind din anul 1997, deci de 15 ani.

e
recuperate sau

afirmate. Paginile
„strugurii

acri”
l

.

, de pe strada
Vasile Alecsandri. Aici mi-am publicat primul grupaj de
poezie în 1974. Nu nu

, -

…
cândva, cel mult , în revista .

Turtureanu,

cu Stelian Baboi, cu

,

, , vom avea un
grupaj de poezie Coloana

Lucian Vasiliu
, - care

a flirtat mai mult cu postura politici

, poetul Nicolae Panaite,
un poem cu acrostih (prin

care, citindu-se primele litere ale versurilor, pe
a

) ia
care îi vom semna pensionarea”. peste ani,

oricum s-au numit ei :

rbu, Andi Andr Corneliu Sturzu, Al. Andriescu,
Oprea, Nicolae Turtureanu, Vasile

Constantinescu, Paul Balahur, Zaharia Sângeorzan, Al I.
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Tribuna Ramuri Orizont

Convorbirilor literare
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Cronica

Cronicii

Cronica

Cronicii

Cronica

Cronica

Cronica

îşi asumă vârsta de 45
de ani, în continuitatea apariţiilor săptămânale şi mai
apoi lunare. Performanţa aceasta nu poate să aparţină
unui singur om sau unui singur colectiv de redacţie, nici
măcar unui singur regim politic. Comuniştii anilor 1966,
aflaţi într-un moment de „deschidere de nişă”, după doi
ani de la marea amnistie a deţinuţilor politici din anul
1964 şi de încercare de reabilitare a unui important lot de
scriitori români interbelici, au agreat ideea
săptămânalelor culturale de provincie sau, mai corect
spus  din interiorul ţării, în paginile cărora să fie posibil
urmărirea fenomenului cultural  atent supravegheat de
cenzura ce avea să fie ascunsă în  cele din urmă în
birourile judeţenelor de partid. Astfel apărut
la Iaşi, la
Timişoara. Vinovat pentru această îndrăzneală, de a da
Iaşilor o revistă culturală nouă, care se alătura

printre alţii şi Mircea Radu
Iacoban, cel care avea să contribuie la naşterea,

să se retragă
în biroul directorului Teatrului Naţional din Iaşi şi în cel
al secretarului Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi. Revista

a fost condusă de
Andi Andrieş, Ion

Ţăranu, în perioada de până în decembrie 1989 şi DUPĂ
1990 şi , cel din urmă
atingând şi performanţa de a fi rămas la

Istoria nu exclude pe nimeni. Este poate una din
ştiinţele care adună şi bunele şi relele, fără a încerca
atitudini selective, funcţie de ce mai crede unul sau de ce
mai ascunde altul.

45 de ani de presă culturală, de înaltă ţinută, de
încurajare a fenomenului literar, de compromisuri, fie
induse, fie pur şi simplu provocate din voinţa proprie a
unor conducători ambiţioşi, surprinşi de flama carierei
politice bazat pe linguşeală peste măsură, reprezintă 45
de ani de viaţă continuă, de destine

au fost gazde primitoare
pentru scriitorii Iaşilor sau, din contra, au fost

la care nu se putea ajunge decât prin intermediul
prietenilor şi a compromisului literar, funcţie de
conducătorii revistei numiţi de judeţeana de partid

Pot spune că am copilărit cu această Revistă
săptămânală de cultură în curte, pe când aceasta avea
redacţia în actuala clădire a Stării Civile

pot să admir oameni precum a fost
şi încă mai este Ştefan Oprea, ajuns redactor şef adjunct.
Nu pot să-l uit pe Nicolae Turtureanu, redactorul de
poezie, cu care discutam textele ce aveau să apară

o dată pe an Fiindcă
am amintit de Nicolae nu pot să uit corvada
aşteptărilor impuse de jocul de şah, la care poetul era
concentrat într-o partidă disputată
Ioanid Romanescu sau cu Virgil Cuţitaru. Noi,

de atunci, poeţii generaţiei 80, eram nevoiţi să
chibiţăm şi să aşteptăm ca redactorul de poezie să
termine turneul ad hoc de şah  din redacţie, pentru a ne
acorda şi nouă câteva minute de atenţie şi mai ales de
mari speranţe că în săptămâna următoare

pe o coloană. fiind deja o mare
victorie publicistică. La rând stăteam noi, Cassian Maria
Spiridon, Nicolae Panaite, Aurel Ştefanachi, Nichita
Danilov, Valeriu Stancu, Valentin Talpalaru, Emilian
Marcu, şi mulţi alţi scriitori ai generaţiei
noastre  risipiţi între timp. Redactorul şef al

anului decât cu aceea
a scriitorului a fost Ion Ţăranu, un tip de altfel vindecat
foarte repede de comunism, ajungând în doar câţiva ani
de degringoladă să treacă de la statutul PCR la cruce.
Lui Ion Ţăranu cel care a
încercat să publice în

verticală,
ieşea numele lui Mihai Ursachi, poet pe atunci pro  spăt
fugit din ţară în SUA , i-a promis că „noi vom fi ace

Şi, chiar aşa a
fost!

Indiferent de cât de încrâncenată i-a fost traiectoria
după 1989, revista a reuşit să-şi păstreze
verticalitatea, a reuşit să-şi păstreze drumul valorii, să fie
cât se poate de prezentă în peisajul publicistic românesc,
cinstind prin aceasta efortul tuturor celor care şi-au legat
numele de de la Iaşi,
Constantin Ciopraga, Otilia Cazimir, Corneliu
Ştefanachi, Liviu Leonte, Mircea Radu Iacoban, Nicolae
Ba ieş,
Ion Ţăranu, Ştefan

tinerele
speranţe

Friduş, Ioan Holban, Valeriu Stancu, Bogdan Mandache.
Nu poţi vorbi de 45 de ani de fără ca să ţii

minte aceste nume şi poate şi pe celelalte pe care nu le-
am pomenit aici fără o rea intenţie.

nu poate fi nici nouă, nici veche. Ea este pur
şi simplu pe care tinerii scriitori ieşeni ai anului
1966, în special,  au făcut-o pentru tinerii iitori ieşeni
ai anului 2011  Lor le mulţumim cu plecăciune, aşa cum
şi tinerii scriitori de astăzi sunt în stare să ne
mulţumească nouă pentru că le-am dat voie să-şi ia în
seamă destinul lor literar. La mulţi ani,

eşean!

Cronica

Cronica
Cronica

scr
.

, acest vin
vechi al spiritului i

Cronica

braţe încrucişate 2

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

despre „arderile toate" ne susţine şi mai bine ideea:

Cititorul atent îşi va dat seama că are de-a face cu un
adevărat decalog, cu un codex liric de învăţături incifrate.
Elementul cultural e epurat, de cele mai multe ori cu grijă,
trecut prin filtre, limpezit în creuzete, spre a servi unei
cauze lirice înalte. De altfel, George Mărgărit se află între
două poetici, la fel ca Ion Vodă cel Cumplit între cămile.
între Baudelaire şi Valery, adică, mai precis, între

şi poeme pe care Ie-a şi
tradus, cu mare sîrg şi migală.

Poetul de azi vede îngerii şi nu tresare. Pentru el poate
că sunt nişte capre lipsite de interes. George Mărgărit a
„ars" pentru poezie, pentru viziunea pură, desprinsă de
zgurile socialului. Unul dintre cele mai profunde poeme
scrise în limba română este semnat George Mărgărit. Se
numeşte şi poate figura în orice antologie
de poezie a lumii. Cine să-l fi promovat? Să ascultăm:

De multe ori, accentele bacoviene prezente în texte dau
senzaţia de destrămare a lumii, conturează o apocalipsă de
fiecare zi, trăită la cea mai înaltă tensiune:

Dar poetul nu se lasă pradă spleenului la modă şi lasă
mereu raza de speranţă să irige nervurile poemului, ca în
această variantă la

„Un
Eros darnic tandru m-a desfrunzit în lume/ Şi nemîncat - astral,
din mine numai izgonit,/Din iască-am cucerit, fragile, culme
după culme,/ Vagabondînd de unul spre golful infinit.// Dar
gerul aspru ce nu iartă chiar golful infinit,/ M-a scuturat de
zeluri şi aromatele corăbii;/ Sînt cel din urmă nou venit, dar am
venit/ Cu fruntea sărutată de flăcări şi de săbii!".

Colocviile pă

„Răşinile le-aprind să-mi purpureze cale/ Pînă-n ceaunul bulboa-
nei vegetale,/ Iar ierbile ie fierb cu aurul în terci,/ Adorm apoi pe
alba claie de ciuperci// Sînt neştiut aici ca meşterii olari,/Alături
de poene, sub fagii tutelari,/ Atît de gravi copaci înţepeniţi în
rugă/ in codricopleşiţi sub selenară glugă.// Tăceri mi se
destramă în unde de taftale/ Şi nuri purpurii cu forfot de metale,/
Şi orişicare frunză îmi picură-n timpan/ Un strop de adiere din
fluierul lui Pan. [...] Dară de-am salutat-acum întîiaşi dată/
Prin tine glasule, cetatea mea uitată,/ Tot eu îmi sînt de vină şi
nu-ţi jur/ C~am stat cu ochii orbi la fastul dimprejur.//
înscorţoşat de spaimă şi vînăt de acreală,/Numai durerea mea mi-
am dat-o ia iveală/ Şi n-am deschis vreodată nici o punte/ Cu
firavi porumbei fîlfîitori sub frunte.// Dar mă urnesc deplin şi nu
ca după boală,/Şi nu-ntîlnesc de-acum prăpastia de smoală,/ Şi
soarele cel nou eu să îl văd mereu,/ Dă-mi mîna zdravăn, iubite
frate-meu!"

„Satir, ascuţit ca
lama unui grav concept/ Veghe de noapte în universul inert/ Te-
nfing în trunchiul fundului de-alun/ Negru ca funinginea de pe
ceaun.// Două lustruite meiesteie, flaute fără găuri,/ Bat toaca
toamnei în hăuri/ S-adune ferăstraie-maiuri, topoare/ în crîng
cu-aeriene pridv

Ochii: „Atîtea nopţi în mistuirea lor egală/
Mi-au tras prin scrum petale vechi;/ A lumii primăvară-i dată la
iveală/ Şi ploi de argint îmi cîntâ-n urechi.// Iar ochii
neadumbriţi, fecunzi, Urzii,/ Ard nesfîrşită pulberea-mi din
craniu;/ Azi rîd de multe triste nerozii/ Şi ferm desfid pe-nsi-
guratul straniu.// Cum sînt dintre acei care iubesc cu

Corespondance Cimitiere marin,

durii

II

oare." (Univers Minor).

mintea,/
Talaze de lumini mi-am scuturat în păr/ Colanelor în marş eu le-
am văzut'naintea/ Şi-am muşcat din fraged fruct de adevăr."

Poet de mare forţă şi rimbadiană viziune lirică, purtînd
însemneleui destin tragic, idealist şi aventurier, impetuos şi
original, neavînd altă credinţă decît aceea în gloria
logosului şi a frumosului, lui George Mărgărit,
reprezentant al falangei metafizice moldave în linia
Eminescu, Bacovia, Magda Isanos, Nicolae Labiş, e nevoie
să-i fie refixat locul în panteonul literelor româneşti. Acest
florilegiu din poezia poetului, apărut la aproape cincizeci
de ani de la dispariţia sa fizică, sperăm să găsească
orizontul de aşteptare al cititorului adevărat de poezie.

Aparţinător familiei preacurate de spirite Dimitrie
Stelaru sau Constant Tonegaru, sau Labiş, Magda Isanos,
sau Daniel Turcea, George Mărgărit vine dintr-un ev al
poeziei adevărate, adînc metafizice, dintr-un idealism
păgubitor, demn şi de un Camil Petrescu, maestrul său
într-ale absolutului.

Născut la Tomeştii de laşi (27 ianuarie 1923), magnetic,
fragil, cu priviri sfredelitoare ce trădau o inteligenţă nativă,
şi incorigibile apucături boeme, George Mărgărit s-a
format ca intelectual în atmosfera Liceului Internat din laşi
şi a Universităţii ieşene. George Călinescu, care i-a fost
profesor pentru puţină vreme, i-a spus la un curs de
analiză literară:

Din 1946,
luîndu-şi licenţa, este profesor la Liceul Naţional şi mentor
al cenaclului liceului. Schimbările sociale şi mai ales
politice din acei ani nu erau nici pe departe compatibile cu
spiritul liber al poetului. Astfel, datorită unor replici
„sincere şi nevinovate" este îndepărtat rapid (1949), mai
întîi la Botoşani (Liceul Laurian), apoi lîngă Hîrlău, la o
şcoală generală de la Coarnele Caprei. Se agaţă şi de
ziaristică, fiind un timp redactor la

„Domnule Mărgărit, inteligenţa penetrantă a
dumitale este periculoasă chiar şi pentru miner

„laşul literar". Acum
ciuma neagră a ideologiei comuniste de tip stalinist se
instaurase vertiginos, lucrînd şi asupra sensibilităţii
poetului care, refugiat în boemă, nu-şi găsise alt prieten
mai bun decît vinul. Ba da!: prin 1954, la intervenţia
profesorului Constantin Ciopraga, Nicolae Labiş venise ca
elev al Liceului Naţional din laşi, unde Mărgărit mai era
mentor de cenaclu literar. Labiş avea să-i devină prieten
apropiat, să se lase iniţiat în culisele vieţii literare şi în
tainele boemei. Erau văzuţi mereu împreună prin locurile
de trecere şi petrecere ale laşilor iar unii cîrcotaşi comparau
noul cuplu poeticesc cu cel atît de cunoscut: Verlaine-
Rimbaud. Dar tînărul Labiş, cel fascinat într-adevăr de
cultura şi inteligenţa prietenului Mărgărit, onorat de
prietenia sa, avea să plece curînd în Bucureşti, unde stătea
la pîndă iar lui Mărgărit pronia îi
pregătea un sfîrşit dramatic, prin atacurile conjugate ale
tuberculozei, cirozei şi ale dereglărilor sistemului nervos,
la Sanatoriul de la Bîrnova (laşi)

publicase
destul de puţin. Din manuscrisele rămase într-o ladă, doi
dintre prietenii săi, Lucian Dumbravă şi Horia Zilieru,
aveau să-i încropească, prin 1970, o culegere de poeme cu
titlul cu ecou doar în rîndul cîtorva literaţi.
Astfel, poetul de mare forţă şi autenticitate, magnetic şi
princiar elogiat de critica vremii încă de la debut (George
Călinescu îi acordase rînduri entuziaste în compendiul

şi-a trăit o neagră şi inertă
posteritate.

Zăbovind în mai multe rînduri asupra poemelor sale,
ne-am cultivat credinţa că George Mărgărit e un poet al
misterelor, al stărilor sacerdotale, un a-dept al
şamanismului magic. Un singur semn, o adiere levantină şi
poetul, captiv al analogiilor secrete şi captiv al propriilor
decoruri ideale, lasă poemul să ţîş-nească precum apa
miraculoasă din fîntîna Ghetsemani:

Orice poem e un spectacol liric, oricînd se întîmplă
ceva, ca pe o scenă, totul e mişcare, fast, ri ipire. Principiul
e cel grecesc, al binelui şi frumosului care hrănesc
viziunile. Multe poeme din această carte dau seamă despre
condiţia poetului şi a poeziei. Dar ce e poetul? In viziunea
lui George Mărgărit, el este un Prometeu care se lasă
devorat de vulturii înălţimilor. Spune poetul:

„pasărea cu clonţ de rubin",

„Cîndva, născut din
izvor tulburat,/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Ca lunatecul cerb
înzodiat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Tăcerilor am fost gropar
şi soldat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Trupu-n ocean şi ceaţă l-
am scăldat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Paşii sîngerau, i-am
lepădat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Ochiul sub pleoapă
lumină n-a dat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Şi faţa cu polen de
ninsori s-a-ncrustat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// De florile
gheţii, de mine, am asudat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// într-o
linie glasu-l-am adunat/ Osana, eu poet să fiu lăudat.// Prietenii
mei, mor eu vreodat'/ Osana, eu poet să fiu lăudat."

„Ehei, prome-
teicul vis fulgerat din aripe,/ Fîlfîind peste timp scînteierea de
clipe,/ Fără de cîntul de leagăn-al spumii,/ E în raiul de poame-
ale lumii!"

, la doar 38 de ani (29 aug.
1961). Nu publicase nici o carte, iar în reviste, în acei ani
tulburi, de la debutul din 1941, în

(Litanie
poetului)

s

(Ehei, profeticul vis). Poemul

Jurnalul literar

Vulturii amiezii,

Istoriei literaturii române)

Aceasta dar îmi este
fruntea, vorbind despre ceasul de fapte al celui dăruit şi

accente
Daniel CORBU

Cronica, vinul vechi al spiritului
ieşean

Lentando

Eretici sâni tac izolaţi haremul
înfrigurând-o sincopata limbă –
polen şi ger cu seceta se schimbă
medalionul leagănă boemul

e sidef. Păcatul plimbă
fiorul tăinuit latent totemul

de domra-bas şi chinoroasa drimbă

jignind tumultul surd într-o tornadă.
Nu-i mai dansezi? Galanta glaucomă
la mi bemol major căzu în comă

şi gura mea fugarnică şi pradă
prin defileu îşi ţipă magma rece
un dor fără de saţiu s-o înece

subt masca d

ca protozoar. Sonor talazul temu-l

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

Februarie 1120

Cui îi e frică de George  Mărgărit?
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sunete din cornul dulce curg” (

enţionează să
similară procesului

de distanţare aproape mistică faţă de obiectul
adoraţiei din lirica trubadurescă: „O, ce veste
minunată,/ sunt chemat la judecată./ Spiţă/ de
străveche viţă,/ marchiza păienjeniţă/

pilaştrii
zăceau sparţi;/

/ închis în buduroi/ intrai pe pământ varvar;/
, gol, fără stihar,/ în ierihon,/ eu în

strană, ea-n amvon./ Prin tălmaci de la fanar,/ îmi
plâng soartă şi amar:/ - sunt un păcătos morar/ într-
un crin lângă eden/ şi-al fantasmelor polen/ macin,
doamnă, din amor/ pentru-ocnaşii din Alcor/ şi-n
căţuie iau uium/ numai gloria de fum” ( ,
neselectată din urmă).

Îndrăgostitul orf(e)ic este mai puţin îndrăgostit de
obiectul propriei cântări şi mai mult de cântarea
însăşi. a în baladele lui Radu Stanca, iubita
se arată mai degrabă ca decât ca o
existenţă pur carnală: „Mă ţin pe-un aer de credinţă
veche/ ce-ncet prin bron hii o himeră varsă/ ş se
clăteşte ca o algă arsă/ în ape triste umbra
nepereche” ( îndrăgostitul nu
suferă niciodată din cauza distanţei fizice faţă de
obiectul adorării lui, ci din cauza imposibilităţii de a-
şi transforma actul discursiv într-un act genetic
epurat de orice semn al materialităţii, aşadar într-o
formă de sacralitate pură. Am citat, şi în numărul
trecut al „Cronicii”, câteva versuri din

lnav de stenahorie,/ în cerdacul de
priveală/ un seraf din mine scrie/ stih liubov ca o
beteală.// Semnele domniei mele/ (cucă şi caftan şi
tui)/ stau în poarta raiului,/ de păcat şi sânge
grele” un autoportret de esenţă
argheziană, articulat pe ideea scindării în forţe
conceptualizate maniheist, pe care le poate unifica
doar speranţa salvării prin scris  Pretextul acestui
sugestiv autoportret este însă cel erotic. Autorul pe
jumătate serafic, pe jumătate uman capătă conştiinţa
de sine abia după ce obiectul contemplării (de bună
seamă feminin) i se refuză. Pentru cel care priveşte
din cerdac, sursa suferinţei este mai întâi limita
erotică propriu-zisă, şi abia după acest prim, esenţial
pas intervine conştiinţa unei misii transcendentale şi,
inevitabil, spaima de a conferi materialitatea
lingvistică dorită acestui complicat proces
imaginativ
dezvăluie în alte forme acelaşi sens de profunzime

t
un fluture boem/ eu l-am adus la dreaptă judecată/
să-l răstigneşti şi smirna lui curată/ din craniul cât
clopotniţa s-o bem.// Nu râde nu de z enţele de
foc./ Prin sângele de aur mai scânteie/ în oboseală
sânii de femeie/ şi venele albastre – nenoroc.// În el
m-am ospătat şi am dormit/ pe forma unei inimi: pat
şi masă/ din oul lui divin în morţi se lasă/ până-n
străfund sudoarea unui mit.// Chiar Maica mea
odată l-a purtat/ pe dulci timpane presimţind un
mire/ cu spicele de grâu în răzvrătire/ înstreinându-
i sângele curat.// Cine ţi-a spus că-i îngerul trimis/
c-un paradis de focuri dezlegate?/ în el sunt nopţile
de-amor furate/ chilia şi ceaslovul nedeschis.//
Trage-ţi pe trup cămăşile de frig/ şi potriveşte ochiul
în afară/ cu ă/ mormântul
cald din care plâng şi strig” Arhitectura eroticii are
la bază un principiu ordonator/ configurator de lumi
împrumutat din poezia marilor mistici, iar mitul
propriu-zis erotic se îngemănează cu cel thanatic,
când nu se confundă cu cel poietic

că a ce-şi
plimbă adesea iubita „în umbra lirei lui. Orfeu…”

e parte mai degrabă din specia rafinată a
pretinşilor erotomani pentru care dragostea virilă nu

o prelungire, mereu extatică, a
iubiri şi mai ales Iată raţiunea pentru
care ntre prezentul iubirii ca ceremonial de
întrupare a ideii de Unu în multiplu şi trecutul uitării
ca anulare a procesulu îndrăgostitul
situează
ntregitor: „Să te despart cu-o taină de trecut,/ pun

între el şi tine greu un scut/ al Poeziei. Peste scut o
spadă./ Mă jur pe zaruri, luna să ne vadă./ De mână,
ca o fată de liceu/ îţi duc beteala peste capul meu/ şi
cald, sărutul e-o brăţară moale/ arzând pun la-
ncheietura mâinii tale/ gingaşă cum e gâtul de
vioară”. În buna tradiţie a genului erotic inaugurat,

Fratele mâniei

luni

miercuri
joi,
vineri

prin de

). În
schimb, numeroase texte risipite în volumele sale
erotice int articuleze, în ritmuri
cantabile, o con-sacrare a iubirii

solie mi-a
trimis/ cavaleri cu zapis scris;/

,/ eram strâns în cercuri;/

în

De altfel, c
un produs himeric

c i

). Dar

(„Bò
-

), în care vedeam

.

. O din
al

texturii erotice marca Horia Zilieru: „Un mare aman

dr

àur de sfânt ce înconjoar
.

.
S-ar putea spune, prin urmare, utorul

fac

este altceva decât
i poezie.

, î

i de interogare,
tocmai Poezia, factor catalizator, re-

î

marţi,/

sâmbătă,

Paianjeniţa

Cu sânii frumuseţii

Parabolă

Astralia

Cartea de
copilărire

Fiul lui Eros şi alte poezii

jurnal cu scriitori

magistral, în creştinism de
i se asociază în mai multe rânduri

şi lira, harfa sau orga, aşadar ritica a
urmărit, cu asupra de măsură, reverberaţiile
mitului lui Orfeu în poezia lui Horia Zilieru, mai
puţin a urmărit însă motivaţia raportării femeii la
cuvânt şi deloc fundamentul etimologic şi
simbolic al acestei raportări

utilizează, deloc întâmplător, o
feminitate şi Să

observăm
: „Albine ies ca mieii la păscut/ şi-n

răsuflarea caldă şi amară/ regina exilată înconjoară/
lumina paradisului pierdut.// Ea te-a spălat şi uns şi
îmbrăcat/ în inul alb şi vechile sandale/ ţi le-a legat
prin vămile astrale/ depresurând cenuşile. Bogat//
pe coasta muntelui cu orz floare/ e stupul nalt în
ceară şi în grai/ în pulberea de morţi la desfătare/
slăvita curte urcă guri de rai”. Sau primele două din

: „E oboseala inimii o tobă/ vestind în
gol intrarea în tăcere/ când Doamna trece în albastra
robă/ ca un apus de secol la galere.// Nu-i mai
îndemni privirile alpine/ întârziind o tăinuită
nuntă?/ picioarele putridelor albine/ în stupi de aur
tremurul descântă”. Or, în imaginarul creştin,

reprezintă mai mult decât

Pentru nu puţini dintre teologii creştini, albina este
înţeleasă drept un simbol al sufletului şi al
cuvântului de esenţă divină, ba chiar ca emblemă a
lui Hristos. Un alt detaliu esenţial: în ebraică numele
alb , şi cel al cuvântului, , provin din
acelaşi radical. Asociind feminitatea cu albinele şi,
simultan, cu regalitatea („regină exilată”, respectiv
„Doamnă” înve mântată în „albastră togă”), e

nu face altceva decât să sugereze legătura
strânsă, chiar indisolubilă, dintre şi
logos.

Dacă la început apariţia în
orizontul eului poetic marchează

pur existenţial, ulterior
aceasta îi mijloceşte relevarea finalităţii estetice a
lumii. Ba chiar, dintr-o altă perspectivă privind
poezia inclusă în , am putea spune că er

mijloc eficace de cizelare a identităţii
poetice. Fără să trudească vreodată, cântăreţul

aglutinează, într-
o limbă poetică de o încântătoare truculenţă

sau Iancu
Văcărescu până la aceea a onirici

. Aproape fără
excepţie, totuşi, Horia Zilieru reuşeşte să rămână
Horia Zilieru: „Cum mă înalţi pe cer bătrâne astru!/
e forme ia în blânde mâini o roză?/ u poţi să

inventezi o altă faţă?/ m aşi?/ între
oase/ osmoza schimbă sloiuri plutitoare?// (m

acrobată) prolix citeşte
miezul nopţii/ cu

şi spaţiul/ o stivă fumegândă
/ «veniţi

ca să petrecem vasiliscul»/ a norul craniul pâlpâie
ierboasa/ lăptoasa ceaţă spumă insomnie/ sfidarea
de zăpezi şi scoici golite/ de vorbăria perlei
surdomute/ şi chiciura de sulf certând ciracii/ ce vin
la stupi de-albine prohibite./ i lasă-mi turnul
vechi şi atha / în care focul alt siliciu cerne/ să-
nregistrez pe benzi şi noaptea-aceea/ când suflă
geniu-arghezian şi bombe/ cu hidrogen iradiază
osul/ boltitei frunţi lucind spre cimitire/

Deşi ştie să topească, în
său liric, influenţe dintre cele mai sugestive, Horia
Zilieru nu intenţionează totuşi să rescrie, în virtutea
vreunei obligativităţi postmoderne, istoria autohtonă
a liricii erotice. Cred mai degrabă că poezia sa este
învestită cu aceleaşi atribute simbolice precum însuşi
Athanorul alchimiştilor. ar putea fi astfel
interpretată ca o adevărată matrice a transmutaţiilor
fizice, psihice, spiritual-mistice. În această istorie a
propriei deveniri poetice, încap, de altfel, şi istoria
transformărilor sale biologice, şi aceea – cu mult mai
semnificativă, desigur – a mutaţiilor spirituale pe
care le-a trăit, cu o rară luciditate, un scriitor
împătimit de misteriile mundane şi transmund

va
rămâne epifania veşnic necesară…

Cântarea cântărilor

Noaptea şi durerea

Purificat şi bun

Dicţionar de
simbolur

ţa, moartea şi
spaţiul dintre ele

,
principiului

cântecul. C
de altfel,

aproape
. Câteva texte din

analogie revelatorie între albine.
, spre exemplu, primele trei catrene din

albinele „principiul vital al
acestui univers” (cf. cunoscutului

, coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant).

inei,

ruditul
poet

eros/feminitate

personajului feminin
reinvestirea

universului interior cu sens

osul
devine un

prins
în vârtejul propriilor himere erotice

, formule
stilistice variate, inspirate de po(i)eticile autohtone
din vârste diferite ale literaturii, de la cea a
premodernilor Costachi Conachi

lor contemporani
Leonid Dimov sau Virgil Mazilescu

/
c n

ateria e-acee
ai

sângerez o stare // un palt
în loc de schimbând fotonii/

va deveni
de picioare/ sfâr itul propozi iei în coapse

/ c

/ ma

/
confundat de orbi cu bronzul” (

).

ane.
Dintre toate, în orice caz, misterul Poeziei  îi

animei

i

Dbure Dbr

l i
bordei bordel

norul

nimicul
Via

Fiul lui
Eros şi alte poezii

ș

Astralia

norul

Astralia

ș

ș "

atha

Începând cu
(E.P.L., 1966),

Horia Zilieru a fost
perceput aproape exclusiv
de critici ca un poet al
erosului, fie el pur fizic ori
intens spiritualizat,
transformat, în orice caz, în
ef

Impresia este,
trebuie s-o spun, cumva toare. Ce-i drept,
dominanta poemelor cuprinse

(E.T., 1969),
(Edit. Junimea, 1970),

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

(Edit. Junimea, 1978),
trecând prin

(Edit. Junimea, 1980),

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

,

, nici atmosfera intens eroti

. Altfel spus

, inclusiv
în momentele în care

nu poate fi privit
drept ceea ce Ovidius numea un

nu co

sacramental al iubirii. De altfel, nici
prim interpelat

ca

, „continua raportare
a empiricului la metafizic”, „alunecarea contin

O

a, în ,

ana întâlnire cu femeia în ritmurile
unui ritual cinegetic

Orfeu
îndrăgostit

Iarnă erotică
Nunţile efemere

Cartea de copilărire

Fiul lui Eros şi alte poezii
Oglinda de ceaţă

Roza eternă

Dorinţa durerii îndrăgostite

igie identitară: „cavaler
fiind, iubirea ca semn
heraldic îl prinde”,
conchidea, într-un studiu
de referinţă inclus în

(Iaşi,
Junimea, 1978), Daniel Dimitriu.

înşelă
în volumele

următoare, de la

(Edit. Cartea
Românească, 1979),

(Edit. Cartea Românească, 1984),
(Edit. Junimea, 1986) şi

până la

(Fundaţia Culturală
Poezia, 2006)  pare a fi cea erotică. Indiferent de
forma propriu-zis discursivă a textelor, ele
desfăşoară un întreg ceremonial curtenitor, din care
nu lipseşte nici recuzita specifică (roza şi crinul, „o
pasăre numită vierme” şi „corbii puri”, vaporii şi
„leşurile de petale”, orga şi „danţul funerar”,
„dangătul fioros” şi „dragele/ mume – sarcofagele”
etc. etc.) zată, indelebilă, şi
nici retorica, excesiv ornamentată în numele unui
ideal barochist , un arsenal complicat de
mijloace de cucerire şi simultan de protejare a
obiectului erotic de invazia oricăror semne ale
derizoriului. Cântăreţul profund al erosului

se interesează exclusiv de
forma lui să spunem lumească,
niciodată

(„cântăreţul glumeţ al dragostei
uşoare”), căci mite niciodată eroarea să îl de-
solemnizeze. Chiar şi atunci când pare a se revendica
de la tradiţia poeziei erotice autohtone sau europene
care îşi are rădăcinile în galanteriile specifice
concetismului, poetul camuflează în texte mărci ale
potenţialului

ilor noştri cântăreţi ai erosului – cu
deferenţă drept „Amorul” şi văzut despot absolut,
de sub a cărui tutelă un Costachi Conachi, bunăoară,
nici nu şi-a propus să iasă vreodată („Am iubit! Şi
cunosc gustul dragostei fără măsură./ Ascultaţi că vă
grăeşte amorul prin a mea gură”) – nu le era străină o
atitudine ce presupunea, după cum a observat G.
Călinescu încă din

uă şi
savantă între mistic şi profan”. Conjugarea în diferite
proporţii a celor două coordonate avea ca rezultat o
paletă variată de trăiri şi atitudini: şi dorinţa
neruşinată, „pohta” de carne, adică sexualitatea
frustă, şi metafizica erosului, spiritualizarea nevoii
de femeie şi împlinire; şi plăcerea vânătorii („ chi şi
gene şi guriţe,/ Obraji rotunzi, albi şi rumeni,
piepturi, sânuri cu mici ţâţe/ Sunt a sale vânătoare, şi
întru a sa trufie/ Mai are încă un lucru –care-l tac, că
lumea-l ştie”, recunoşte prea
puţin pudibond după canoanele epocii, acelaşi
Costachi Conachi), şi religia unei iubiri care îl
apropie pe muritor de esenţa divină („Ah! Crede-mă-
ţi, inimioare, că o aşa înălţare,/ Dintr-o norocire mică
în norocirea cea mare,/ Suie pe om lângă îngeri şi
lângă Dumnezeire,/ Şi-l face, trăind, să guste a
raiului fericire”). Trebuie să recunoaştem, fireşte, că
metafora vânătorii erotice apare foarte rar la Horia
Zilieru, pentru că foarte rar înţelege să
consume arghezi

: „Tu cobori în blânda auroră/ eu
în aer urc către amurg/ marea vânătoare-ncepe soră/

Ares
şi Eros – Sinteze critice

Umbra
paradisului

Astralia

Orfeon

Doamna mea, eternitatea
Doamna cu sonetul

Mirii paradisului pierdut

tenerorum
lusor amorum

Poezia realelor

Cine-i Amorul?

Fratele mâniei

Februarie 1120

Iaşul poetic de azi
Horia Zilieru: „

…”
Mai lasă-mi

turnul vechi şi atha (II)norul
Emanuela ILIE

norul
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Iaşi,

Iaşi, 2 ianuarie 2011

Iaşi, 3 ianuarie 2011

Iaşi, 5 ianuarie 2011

Iaşi, 8 ianuarie 2011

1 ianuarie 2011

.

(Oana Pellea, )

:
- de atîtea ori am auzit vorbindu-se despre

s-a încumetat
afirme se poate muri

iubire, orgoliu,
. Gîndesc la toate minunile e

, atît de aproape de noi, ba nu, chiar
încît frîntur

O un
suflet drag mamei, de fapt, drag familiei întregi. Ne va
lipsi acestei

abato. Trecem (noi) prin noi ca prin tunel.

î ile firave

,

plîngîndu-ne a,
vidul, teama, temerile, trecerea...

„Sfîrşită-i sărbătoarea! Lumea zace,/ Noi basme-
ncep, vin proaspăt se desface” (Omar Khayyam)

Am terminat o carte începută cu destulă vreme în
urmă : o lectură plăcută,
emoţionantă, profundă pe alocuri. Cu simplitate, firesc,
Oana Pellea vorbeşte despre miracole viaţa şi moartea
dimpreună
cum se trăieşte frumos; de cîte ori însă
cineva să că aşijderea? -, despre

împlinire, dezamăgire, mirare, credinţă şi
curaj cuibărit în fiecare
secundă adăstînd în
carnea noastră, ne-ar ajunge să le întîlnim şi-o ă
de gînd.

zi tristă, pentru că s-a stins în această dimineaţă

afecţiunea, căldura şi prietenia fiinţe
minunate. Tot Oana Pellea spunea că asociază dorul cu
lupii care urlă în pustiu.

Descopăr un fragment care-mi aminteşte de romanul
lui Ernesto S Îmi
imaginez tunele mai solide şi tunele mai şubrede, unul în
continuarea celuilalt, altele încrucişîndu-se, amestecîndu-şi
întunecimile, înec ndu-şi lumin de la capăt. E de-a
dreptul dezarmant, tragic. Suntem prea egoişti, absorbiţi
de propria fiinţare, atît de limitaţi, absenţi, grăbiţi? Spre
ce? Cînd ne spulberăm unii pe alţii uităm cît de scurtă ne
e călătoria, cît de insignifiantă, cît de puţină lumină
dăruim rostului nostru, care se usucă şi piere. Ne
perindăm apoi prin lume singurătate

Jurnal, 2003-2009

; nu

mîinilor celor pentru care s le au însemnat zbu
oamenilor .

De curînd am aflat cît care în
luna octombrie a anului abia încheiat a trecut

Îl

E destul de tîrziu

în cu

expedia

începutul meu de an

;

Zile strîmte, abrupte, sufocante;

frustrarea; frustrarea unui
condamnat. Îmi

Arunc o privire prin sticla care dă în curtea
spitalului: halate colorate, forfotă ştiu dacă doar
ghicesc ori chiar văd de aici frămîntarea neostoită a

ărbători cium
şi amărăciune din pricina suferinţei apropiaţi

de tristă este existenţa cuiva
printr-o

operaţie cumplită. S-ar putea să greşesc, dar uneori parcă e
prea mult! am din nou în gînd pe Omar Khayyam: „Un
joc e viaţa, zarul a căzut,/ Cîştig doar chinul
binecunoscut...”.

, aşa că dau uitării motivele care
mă îndemnaseră cu vreo cîteva ceasuri în urmă să ies şi
mă aşez comod în lumea gîndurilor mele colorate,
zvăpăiate, năstruşnice, timide, arzînde, vechi şi noi. Sunt
singură acasă şi pot să mă întîlnesc tihnă mine, să
trăiesc momentul întreg cu Lumina sau cu înnegurarea lui.
Trimit încă mesaje celor pe care gîndul meu îi poartă ca pe
un covor magic. Aştept să-mi spună sufletul că e
momentul fiecăruia, nu le pot la întîmplare, de
parcă ar fi o obligaţie, o datorie. Sper să nu uit pe nimeni,
deşi sunt aproape sigură că se va întîmpla. Aş dori ca acela
căruia s-a sfiit să-i răscolească liniştea
să ştie că în nenumărate alte momente mi-a zburat gîndul
la el fie şi pentru că ne dăm doar bineţe, a clădit în mine
ceva şi e important în destinul meu.

mi-am înghesuit
ideile, gîndurile, preocupările în fiecare clipă zornică peste
măsură ca într-un geamantan gata să pocnească. Îşi
croieşte cale cu nădejde în mine

La compromis, teamă, ariditate, izolare...

El tunel
Necesito saber quien soy.¿ Tu no?Me cuesta llegar hasta

mi luz y ruego a quien me vea corriendo por las calles
extranjeras que me pare. Hasta mi bendito blanco hay que dejar
que me acaricie el resoplo de la piedra del tunel. Correr por este
es mi deporte preferido. Aveces se me para la respiracion, me
salen los gritos como las mariposas y yo los arranco rapidamente
el vuelo seco. Como una soga se me colga del cuello el dia, se
esconde bajo las piedras, en la ceniza de mis palabras olvidadas.
El tunel es como una boca inmensa en la que caben todas las
risas, todas las ojas de un otoño ya cerrado en mi pecho, el
numero que me invento hace años mi hijo, la sonrisa de niebla
que me regalo en el corazon del verano mi marido antes de la
llegada del avion.

Aunque cada mañana me pongo los deportivos, tengo los
talones sangrientos y la voz salada del alba me hace mas
doloroso el esfuerzo de correr; aunque intento lavarme con el
pasado como si fuera una ala de seda, nunca el correr a lo largo
del cada dia por este tunel, desde „entonces” hasta „no se sabe
cuando”, sera para mi un beso de Dios.

vine în minte un truism
pe tine. Ecce Veritas! Chiar d tot

,

dar mai
presus de toate continu s fii drumea a c tre tine îns i”

Arghezi. cre tocmai am
aruncat o privire peste un poem

, de «D s-ar
desprinde într-o zi pielea,/

/ ca soarele desenat de Neti./„
/ începem cu un galben sever,/
/

/ / între lupi, nu
atît de josnici încî » (

: dacă nu trăieşti tu viaţa, are grijă
să te trăiască ea acă se ţine
timpul după mine ca o arătare în flăcări hotărîtă să mă
pîrjolească, pot încă alerga mai repede (mai întîi, spre mine
însămi – nu pot să uit de urarea Georgiei Z.:„...

ă ă ţ ă ăţ ),
mă pot îmbogăţi, pot ajuta, pot, fără îndoială, schimba: „Şi
m-am silit să scriu cu unghiile de la mîna stîngă”
rostuieşte Rămîn pe tărîmul aţiei;

(din multele ce aşteaptă să
se înşire într-un volum) al Andreei C., o fostă elevă extrem
de talentată care îmi doresc să se audă: acă mi

aş descoperi că am carnea
galbenă, Fetele mele, să
avem inimă bună, un
galben fereastră!” “Fetele mele, să avem inima bună…!”

Galbenul ăsta o să-mi prăpădească trupul
t să mă înghită

Aş vrea să am mai multe răspunsuri.

Soarele desenat de
Neti).

de zbor din/ în : Sîngerînd,/
/ / apusului/ precum pruncul/

din primul lui/ cuvînt.
mi-aduc aminte/ / lebede /

m la gît/ /
/

albe

tor
al privirii

Printre paginile scrise apăsat, cu năvălnicia celor 19
ani, cîteva gînduri plină iarnă
lebăda albă muşcă din mierea

Zece ani mai târziu, acelaşi motiv:
cum se furişau albe-n tufişuri şi-

ţi atîrna şiraguri de castane-albastre... din fiecare
ochi de nămol ne năşteam din fiecare umbră... Ciudat cum
coborîm, chiar cînd credem că ne înălţăm. Să mă
contrazică, rog, cineva!

stau nemişcat
la adăpostul cochiliei mele

pipăi aerul fierbinte
cu argintul temă

singurătatea o port
precum un văl de mireasă
îmi acopăr cu ea genunchii
şi sărut fiecare
clipă ce vălurit

rămînem nesfîrşite una în cealaltă
ca partea mărului crudă şi partea mărului coaptă
ca tăcerea şi miezul ei negru

-i mîngîie trupul

Iaşi

Iaşi, 23 ianuarie 2011

Iaşi, 27 ianuarie

Iaşi, 2

Iaşi, 1 februarie 2011

Iaşi, 5 februarie 2011

, 22 ianuarie 2011

Motto

2011

Borges despre Borges

9 ianuarie 2011

Haos. Degradare. Ireversibilitate. Nu vorbesc despre
dezordine. Nici despre ordine nu vorbesc.

neostoi
Tocmai am parcurs un material interesant despre entropie

: „

R
un volum îngrijit de Willis Barnstone, în

traducerea Mihaelei Simion Constantinescu. L

ia ajuns la mine totul. S-ar
putea, ca nu acesta

nedumeriri (

ori, ca o replic la
,

:

). Borges

l motiv, iar

, fiul meu

C

dureros

Se zbenguie în
toate coltloanele gîndului umbre şi flăcările doar le ascund
în strălucirea lor mistuitoare; dar înşelătorul joc odată
încheiat, însuşi rugul îşi recunoaşte tă umbră.

Dorm prea puţin de prea multă vreme. Îmi spun că n-
ar strica să mă odihnesc în vacanţa care se apropie, dar nu-
mi mai propun. M-aş supăra din nou pe mine. Mă uit cu
jind la cele două vrafuri de cărţi care aşteaptă să fie citite
sau recitite. ăsfoiesc

-am citit de
vreo 3-4 ori şi parcă l-aş relua. De fiecare dată rămîn cu
senzaţ descumpănitoare că n-a

totuşi, să fie adevăratul motiv al
întoarcerii mele, după un timp, la paginile îngălbenite şi
încărcate de propriile tălmăciri sau

ă un răspuns eliptic al scriitorului
argentinian – „trecutul este comoara noastră” –
întrebarea, retorică, desigur

însuşi afirmă: „...de
fiecare dată cînd recitim o carte, cartea s-a schimbat puţin,
iar noi ne-am schimbat puţin la rîndul nostru”. Poate
acesta e adevăratu o carte poate fi puntea pe
care, din cînd în cînd e bine să păşeşti, să-ţi faci curaj s-o
traversezi, pentru a te reîntîlni cu tine.

Realizez că am izbutit să-mi transform concediile în
zile obositoare. Arunc pe seama lor, ca într-un sac fără
fund, tot soiul de planuri (să scriu, să citesc, să vizitez, să
trimit cărţi, reviste, să ies din oraş, să studiez domenii noi
etc.), pe care e cu neputinţă să le convertesc în realitate. Cu
nu prea multă vreme în urmă îmi mărturisea că
programul prea plin îl sileşte să-şi tot amîne lucrurile
frumoase pe care şi le propune şi ajunge să-şi burduşească
vacanţele cu tot ce nu a reuşit să ducă la capăt pe parcursul
unui semestru, spre exemplu. hiar îl înţeleg. „Tunelul” se
îngustează, înaintarea e tot mai anevoioasă, tocmai acum,
cînd îmi dau seama de infinitatea de
necunoscute... Apuc să muşc din cîte una, savurez şi mă
tem că voi rămîne doar cu senzaţia aceasta superficială.

Prezentul are ceva dur şi rigid în el. Cît
despre trecut, pe acesta îl schimbăm to De

fiecare dată cînd ne amintim ceva, amintirea se schimbă
puţin”. (Jorge Luis Borges )

Orice pot
să alung/ pînă şi gîndul/ amuşinat/ de albul/ speriat al

chiar şi atunci cînd greşelile sunt
capitale, cînd îţi stîrnesc dispreţul faţă de propria persoană ori

g spre un viitor ca un hău în care presimţi/ ştii că te vei
dispersa pînă la dezintegrare?

t timpul.

, Convorbiri cu
Borges la 80 de ani,

osului

te
împin
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Ştefania HĂNESCU
Motto:”...mai mare minune decît viaţa nu  există, (...)
mai mare virtute decît modestia nu există şi mai mare

bucurie decît iubirea nu există. Şi peste toate e
Dumnezeu”. (Oana Pellea)

vehiculat în diverse rânduri ideea votului universal,
fără însă a exprima explicit extinderea lui şi asupra
femeilor din România, lucru care denotă stadiul în
care se afla societatea noastră în privinţa sensibilităţii
şi disponibilităţii faţă de dezideratele exprimate – e
adevărat, încă timid -

La începutul secolului trecut activitatea de
promovare a intereselor femeilor în ceea ce priveşte
emanciparea civilă şi politică s-a intensificat, aceasta
şi pe fondul mişcărilor de emancipare din alte ţări şi
a răspândirii tot mai largi a doctrinelor socialiste şi
egalitare vehiculate în epocă. Lupta femeilor pentru
dobândirea dreptului de vot nu mai este privită ca o
simplă “glumă intelectuală” sau ca o “insurecţie”.
Dintre personajele memorabile ale feminismului
românesc de la cumpăna dintre veacuri merită
menţionate: Tereza Strătilescu, D-na Ianculescu de
Reus, Ella Negruzzi, Sarmisa Bilcescu, Elena
Popovici. În primul deceniu al secolului trecut ia
fiinţă “Asociaţia internaţională a femeilor pentru
dreptul de vot”, iar în 1908 se crează, în Statele Unite,
Consiliul internaţional al femeilor la care va adera în
iunie 1921 şi Consilul naţional al femeilor din
România. Eforturile de organizare a mişcării
feministe vor căpăta un contur mai precis în vara
anului 1918, când în Aula Universităţii “Al I. Cuza”
din Iaşi, va lua naştere “Asociaţia pentru
emanciparea civilă şi politică a femeilor române”.
Asociaţia şi-a creat o reţea de filiale în ţară (Braşov,
Sibiu, Cernăuţi, Chişinău, Piatra Neamţ etc.) şi a
devenit foarte influentă prin intermediul unui
“Buletin” trimestrial, ca şi prin ralierea la programul
ei a unor figuri publice prestigioase precum: Nicolae
Iorga, Vasile Goldiş, I.G. Duca, Ion Teodorescu,
Dumitru Negulescu ş.a. Sprijinul pentru asociaţie şi
acţiunea ei practică a fost declarat şi de Regina Maria
cu prilejul unei audienţe acordate conducerii
asociaţiei la 18 iulie 1918. Mişcarea feministă de la
noi a fost încurajată şi de faptul că în unele state
europene femeile obţin drept de vot încă înaintea
primului război mondial. Acesta este

În plin război mondial, în anul 1917, este adresat
un memoriu Parlamentului şi în anul următor unul
guvernului, aflat pe atunci la Iaşi, prin care
organizaţii de femei solicită deplina egalitate civilă a
femeii cu bărbatul. Ecoul acestora nu s-a lăsat
aşteptat şi senatorul Constantin Nacu a redactat un
proiect de lege în acest sens. Proiectul nu a fost însă
dezbătut din cauza gravelor chestiuni de ordin
naţional care se aflau atunci în fruntea agendei
politice şi parlamentare. În timpul guvernului
Alexandru Marghiloman din anul 1918, prin legea
iniţiată de Simion Mehedinţi şi privitoare la
organizarea învăţământului şi a Comitetului Eforiei
Şcolilor, femeile din România primesc pentru prima
oară dreptul de vot. Aşa cum se ştie însă, legislaţia
acestui guvern a fost abrogată mai târziu. În anul
1920, Ana Conta-Kernbach va solicita şi ea printr-un
memoriu adresat Parlamentului acordarea
drepturilor politice unor categorii de femei.

9, din iniţiativa guvernului Vaida
Voevod, o comisie parlamentară din cadrul Adunării
de atunci a întocmit un proiect de lege electorală în
care s-a prevăzut şi dreptul de vot pentru femei. Din
comisie au făcut parte printre alţii şi Vasile Goldiş,
Grigore Iunian, Octavian Tăzlăuanu, Ion Teodorescu
şi Spiridon Popescu. Parlamentul a fost însă dizolvat
şi, evident, proiectul nu a mai fost discutat.
Dezbaterea şi adoptarea unei legi electorale care să
dea dreptul de vot femeilor era cu atât mai necesară
cu cât, spre exemplu, Adunarea de la Alba Iulia de la
1 Decembrie 1918 hotărâse deplina egalitate civică şi
politică a femeilor, punct aflat de atunci înainte şi în
programul Partidului Naţional Român. Acelaşi
lucru, dreptul de vot pentru femei, fusese consacrat
şi în Basarabia în preajma unirii cu patria mamă. În
primăvara anului 1919, printr-un decret lege din 22
mai, guvernul Vaida a admis femei în Comisiile
interimare din localităţile ţării.

ere al mişcării de emancipare
civilă şi politică deplină a femeilor, în condiţiile în
care, primul război mondial a dovedit cu prisosinţă
rolul şi importanţa pe care acestea le-au avut nu
numai în sfera privată, ci şi în cea publică. Una din
consecinţele pe termen lung ale primei conflagraţii
mondiale a fost şi aceea a sporirii “vizibilităţii”
femeii în societăţile moderne, a propulsării lor cu
relativă repeziciune  pe scena vieţii publice.

de femei.

cazul
Danemarcei (1915), Finlandei (1906), Norvegiei
(1907) etc.

În anul 191

România s-a înscris în trendul general european
din punctul de ved

(urmare din pagina 2)
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este şi ea o perpetuă revenire la spiritul elen şi la
permanenţele sale. Care călător modern pe tărîm grec
nu va simţi că se afundă în labirint, nu va auzi cîntul lui
Orfeu, care călător nu va fi conştient că trăieşte într-un
univers în care îşi regăseşte coordonatele şi valorile?

pa Homiceanu  e îndrăgostit de Heraclit, el
vede

lectici a focului şi a logosului, coboară în Labirit, se
înalţă spre ceruri cu Icar, descop

fără grai, se ia la harţă cu zeii, declină
moartea, o salvează pe Euridice, şi se caută pe sine în
braţele lui Asclepios  Autorul pleacă din Labirintul
întunec t al lui Minos către lucrurile care se vor

Atenei, despre Socrate, despre
dialogurile lui Platon, despre logos, despre vasta
mitologie greacă s-au scris pagini memorabile, dar
Elada nu va înceta vreodată să trezească gîndurile
latente. Călător prin spaţiul Greciei contemporane, dar
simţind la fiecare pas prezenţa inefabilă a Spiritului, a
Mitului, a Istoriei, Vasile Popa Homiceanu revine la

, la ceea ce este dincolo de curgerea
timpului. O plimbare la malul mării sau prin vechile
sanctuare sînt fericite clipe de reîntoarcere într-un
trecut din care parcă nu ar vrea să se desprindă, vocile
chemătoare fiind la fel de suave ca ale sirenelor care
încercau să-l ademenească pe Ulise: "Ulise lăudate,
vino-ncoace,/ Opreşte vasul să ne auzi cîntarea, /Căci
nu vîsli vrun om pe-aici cu vasul/ Vreodată fără să ne
audă glasul". Este "ispita" cunoaşterii, a perceperii a
ceea ce trece dincolo de înţelesul comun, a ceea ce
rămîne.

Sigur, s-a încetăţenit convingerea că spiritul grec
este doar raţionalitate atotrînduitoare şi iradiantă; ceea
ce este adevărat, dar fără a omite cealaltă componentă,
cea orgiastic-dionisiacă, în opoziţie cu cea raţional-
apolinică. Or frumuseţea spiritului grec stă în această
dialectică în care cele două componente se împletesc
întru celebrarea echilibrului şi armoniei. Hubris şi dike
este considerat cel mai fecund cuplu de categorii în
cîmpul gîndirii greceşti; măsura şi lipsa de măsură într-
o neîncetată confruntare, sub care stă şi lumea în care
trăim! "Cînd vom ajunge la Micene, scrie Vasile Popa
Homiceanu, vom înţelege de ce Eschil arată că
nenorocirile oamenilor nu sînt plănuite şi pricinuite de
zei, ci de nonvirtutea, lăcomia şi caracterul oamenilor.
Nu-i adevărat că tragicul se asociază cu dionisiacul?, cu
extazul, zbuciumul, desigur, cele două forţe artistice se
complinesc, dar tragicul este aproape de apolinic, care
exprimă calmul şi liniştea eroului, cu hubrisul, adică
orgoliul, lipsa de măsură, dar şi cu moira, destinul, şi
cu sublimul, adică înălţarea, în sens de depăşire a
finitudinii".

Mitul călătoriei, al căutării este unul prezent în toate
culturile lumii din vremuri străvechi. Vasile Popa
Homiceanu călătoreşte , şi nu numai în imaginar,

pează fecu toate simţurile în spaţiul minoic,
eleat. Simbolismul călătoriei este unul al căutării de
sine, al căutării adevărului, al iniţierii, al căutării şi
descoperirii unui centru spiritual. Dincolo de
deosebirile dintre călătorii ( fie ele ale lui Ulise, Enea,
Dante, Christian Rosenkreutz, sau ale contemporanilor
noştri) toate acestea au un element comun: ele nu sînt
călătorii către locuri exotice, întreprinse spre a vedea
locuri sau a întîlni oameni, ci sînt călătorii cu o evidentă
încărcătură spirituală, pentru că singura călătorie
adevărată este cea pe care omul o face în interiorul lui
însuşi. Este călătoria către un "acasă" ca loc în care te
regăseşti; este vorba de acel drum într-acasă de care
aminteşte Protarchos în dialogul platonician

rumul către o identitate cucerită traversînd bifurcaţiile
existenţei. Cunoaşterea trecutului deschide perspective
asupra viitorului nostru, cum admirabil spunea poetul
în : "Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe,/
Vede-n capăt începutul/ Cine ştie să le-nveţe." Se
regăseşte pe sine autorul, călătorind şi migrînd între
interogaţie şi neant, îngenunchind în omphalon şi
aşteptînd răspunsul Răspunsul poate fi
desc t în acel dialog subtil şi ferice cu Anaforeea

de Aspazie sau Diotimă,
de la care aşteaptă binecuvîntarea întru cunoaştere

Călătoriile spirituale pe urmele vechilor greci
ne-au învăţat să preţuim ideile de Adevăr, Bine şi
Frumos şi să căutăm întrupările lor. Într-o asemenea
călătorie s-a aventurat şi Vasile Popa Homiceanu cînd a
decis să scrie . A făcut-o aşezîndu-
şi discursul sub semnul echilibrului, al răbdării de a
căuta dincolo de suprafaţa lucrurilor, al dorinţei de a
descoperi profunzimile pentru a descătuşa "sufletul
senin precum liniştea mărilor". Ştia că doar aşa poate
zăvorî Grecia în inima sa! Şi-a plimbat paşii printre
coloanele Templului umblînd în urma cuiva ai cărui
paşi îi mai auzea încă pe vechile dale, fără însă a-l putea
ajunge…

Vasile Po
cum s-au izvodit din magma unei

dia
erind zborul, este

fascinat de discul din Festos, decelînd primele idei din
cuvintele

.
a

iluminate.
Despre miracolul

ci
pal nd cu

sale

" "
,

d

Phitiei?
operi ,

acel alter ego feminin, un fel
.

lucrurile prime

lucrurile prime

Philebos

Glossa

Despre Lucrurile Prime

*Vasile Popa Homiceanu, Despre Lucrurile Prime, Ed. Cronica,
Iasi, 2010

Pentru a cunoaşte cu adevărat un popor trebuie să-i
citeşti poezia, populară şi cultă, să-i descoperi laturile
cele mai sensibile ale manifestărilor lui. Fie prin
traducere, fie în original, poeţi traduşi cu întreaga lor
creaţie, dar de cele mai multe ori prin antologii, cititorul
poate să intre într-o relaţie de cunoaştere a liricii
respective, parcurgînd, ceeea ce, din punctul de vedere
al antologatorului, constituie vîrfurile creaţiei unor
poeţi. În cazul antologiei s-ar putea
spune că nu a fost nevoie de traducere pentru că poezia
dintre Prut şi Nistu aparţine vorbitorilor nativi de
limbă română, şi totuşi... În veacul douăzeci mai ales,
între cele două râuri, limba română a fost alungată,
trimisă odată cu foarte mulţi dintre vorbitorii ei în
lagărele siberiene sau, la muncă forţată în diferite alte
regiuni ale marii Rusii, iar cei care au rămas acasă au
fost obligaţi să vorbească limba rusă, şi ceea ce gândeau
în limba română să fie trecut prin furcile  caudine ale
literelor slave. Grafia latină fiind doar un vis şi o
speranţă ce aveau să se împlinească spre finele anilor
90.

Această situaţie a făcut extrem de dificilă munca lui
Adrian Dinu Rachieru, atunci când a purces la
alcătuirea antologiei , o antologie ce
se lăsat atât de  greu împlinită deşi era extrem de
necesară.

radiografiază un veac de
poezie romînească, prigonită, vai, de seismele Istoriei.
Această colecţie de mici sinteze (profiluri ciritice) se
dovedeşte o selecţie îngăduitoare, propunând serii
decenalew, ordonate după anii debutului celor în cauză
fiind chiar o lectură (Istorie) critică, urmărind
fluctuaţiile recepţiei şi culegând referinţe din partea
exegeţilor care contează. Urmărind avatarurile poeziei
româneşti dintre Prut şi Nistru printr-o dublă
contextualizare (estetică şi sociologică)” ne avertizeată
criticul şi istoricul literar Adrian Dinu Rachieru într-un
argument extrem de interesant care însoţeşte antologia
de faţă, continuând: „Tentativa noastră asta încearcă.
Nu o smulgere dintr-un topus, nu o existenţă separată,
ci o generoasă acreditare”, reuşind să realizeze chiar o
generoasă acreditare a poeziei din această parte de
Români pe care Adrian Dinu
Rachieru a alcătuit-i, după ani de lecturi, de cercetări în
arhive şi în biblioteci publice şi particulare se alătură
altei antologii realizate tot de el: „ ”.
Antologatorul a ţinut cont de valoarea estetică a
textelor autorilor şi nu de impactul pe care unii sau alţii
l-au avut în anumite etape ale existenţei lor sau de
poziţia socială ocupată în timp. Cei o sută de ani de
creaţie poetică din perimetrul basarabean conturează o
adevărată istorie literară a poeziei româneşti, cu
urcuşurile şi coborâşurile inerente unei asemenea
perioade. Cu foarte puţine excepţii, toţi poeţii care au
creat în această perioadă sunt incluşi în această
antologie încercând şi chiar reuşind integrarea  lor în
unitatea liricii româneşti din acest secol XX.  Antologia
se deschide cu capitolul: pe care a scris-o
Alexei Mateevici şi impactul puternic pe care creaţia
acestui poet a avut-a asupra literaturii dintre Prut şi
Nistru. Ordonată pe decenii de creaţie lirică:

( în afară de Alexei Mateevici sunt
antologaţi: Pan Halippa şi Ion Buzdugan),

(Liviu Deleanu, Al Robot, Emilian Bucov,
Bogdan Istru, Nicolai Costenco, Paul Mihnea şi George
Meniuc, Magda Isanos, O

(
Andrei Lupan,Petru Zadnipru Vasile Leviţchi,
Alexandru Lungu,etc.)

(Grigore Vieru, Emil Loteanu, Vladimir
Beşleagă, Victor Teleucă, Anatol Codru, Andrei
Strâmbeanu, Dumitru Matcovschi

, moment
care din punctul meu de vedere este cel mai puternic şi
mai unitar în exprimare ( Nicolae Dabija, Leonida Lari,
Anatol Ciocanu, Vasile Romanciuc, Ion Hadârcă, Iulian
Filip, Leo Butnaru,etc) un alt
capitol foarte important care îi umclude pe:Valeriu
Matei, Arcadie Suceveanu Nina Josu, Ianuş Ţurcanu,
Alexe Rău, Taianus, Eugenia Bulat Teo Chiriac, Claudia
Partole, Aura Cristi, Emilian Galaicu-Păun, Nicolae
Spătaru, etc. şi desigur un capitol necesar şi important

( capitol în care antologatorul dă foarte mult
credit poeţilor debutanţi). Aş remarca, în mod special,
pe cei antologaţi, în acest capitol,  cu adevărat drept cei
care vin, tineri şi foarte tineri poeţi, de Adrian Dinu

“Poeţi din Basarabia”

Poeţi din Basarabia

„Poeţi din Basarabia”

Poeţi din

Poeţi din Bucovina

Poezia profetică

În Arcadia
interbelică

Altă tranziţie
Poeţi vs. Dinozaurii proletcultişti

Momentul resurecţie.
Valulşaizecist

Promoţia „ochiului al treilea”. Schimbarea la faţă a poeziei:
Realismul canonic şi sincronizarea „rizomică”

e.

lga vrabie, etc.), ,

Ion Vatamanu, etc.),

Basarabia

Oamenii
începutului de veac

„Erotismul politic”

,

,

, Reformarea paradigmei

,
Cei care vin

Rachieru, în această antologie unicat din litaratura
română şi pentru a-l familiariza pe
cititorul de poezie cu o parte din cei care  vor
reprezenta viitorul poeziei romîne. Este vorba de :
Luminiţa Dumbrăveanu, cu o lirică a în-fiinţării, Ştefan
Baştovoi, cu ale sale tânguiri care cereau penitenţă,
regretata Steliana Grama, care, în poezia sa, aproape
premonitoriu, vorbea despre pustiirea firii risipind
cenuşa visurilor, poetă cu un talent autentic şi
remarcabil, cum constata şi Mihai Cimpoi, voce poetică
puternică şi care ar fi constituit un adevărat punct de
referinţă în lirica feminină romînească, Fraţii
Vakulovski şi pornocultismul pe care, cu atâta fervoare
îl cultivă aceştia. La „Alte voci” Adrian Dinu Rachieru
îi include pe proaspeţii sosiţi: Iulian Fruntaşu, Andrei
Langa, Doina Dabija, pe care am şi prezentat-o
cititorilor acestei rubrici atunci când a debutat cu cartea
sa, Liliana Armaşu, Aurelia Borzin, în care vede
viitoarele voci lirice puternice ce vor constitui într-o
antologie capitole importante, voci ce se vor impune în
peisajul liric românesc. Adrian Dinu Rachieru, prin
această antologie „Poeţi din Basarabia” reuşeşte să facă
un act de dreptate pentru lirica dintre Prut şi Nistru şi
anume acela de a recupera, de a aduce acasă, adică în
casa limbii române, poeţi care, din varii motive sunt
destul de puţin cunoscuţi de cititorul român, unii chiar
total necunoscuţi, deşi operele lor  demonstrează că
dacă ar fi rămas în această stare ar fi fost un mare păcat.
De remarcat, după lectura acestei antologii, este faptul
că se poate observa cum, încet, încet, poeţii din
Basarabia reuşesc, din mers, să se racordeze la evoluţia
liricii din România, cum problematica pe care o
dezvoltă depăşeşte latura socilă şi revendicativă şi se
deplasează spre poezia de dragoste, spre poezia
filozofică. Aceasta se datorează emorm şi „dezgheţului”
dar şi şasnsei de a putea citi marea poezie românească,
în grafia latină aşa cum scriu  ei acum. Mulţi, dacă nu
aproape toţi poeţii de dincolo de Prut au publicat cărţi
masive şi/ sau  antologii, sigur unele cu diverse
scăpări, la editurile din România, făcând astfel posibilă
integrarea firească a poeziei  în tiparele adevărate, în
tiparele pe care la începutul veacului XX unii poeţi le-
au visat şi pe care acum le au la dispoziţie
contemporanii noştri.  Debarasându-se de multe locuri
comune, fixate prin decrete şi ordonanţe, dar şi prin
vigilenţa unor confraţi, poezia poeţilor din Basarabia,
prin prisma acestei deosebite antologii reuşeşte să
devină un punct forte în marea literatură nomânească.
Credem că doar prin asemenea demersuri vom putea să
aducem acasă ceea ce ne aparţine şi să redăm citiorului
şansa de a cunoaşte cu adevărat marea poezie care s-a
scris de-a lungul a o sută de ani în Basarabia. Demersul
lui Adrian Dinu Rachieru este unul de toată lauda şi de
totă preţuirea.

Bucureşti şi Editura ,
Chişinău, 2010, 680 p.

Mitologia, arta sau filosofia născute în vechea Eladă
continuă de veacuri să fascineze, să îndemne la
meditaţie, să determine noi interpretări în dorinţa de a
surprinde aspecte mai puţin cunoscute sau de a contura
noi trăsături care să pună în lumină expresii ale unei
spiritualităţi atotcuprinzătoare care nu încetează să-şi
arate polimorfismul. rfism ideatic,  cu iz
poematic, ne propune şi Vasile Popa Homiceanu, în
cartea sa şte un
mănunchi de texte, scrise cu fluiditate şi sagacitate
artistică, şi care ne face  să accedem către un spaţiu
cultural inedit, de fo , semne şi simboluri ,
create şi recreate de E de înţeles ca proiecţie
perpetuă, ultura europeană nu conteneşte
să reia sub varii forme teme ale marii culturi antice
greceşti, care se regăsesc în mituri, în artă, în filosofie,
în spiritualitate, sub forme de o rară eleganţă a gîndului
şi a expresiei. Este suficient să amintim mitologia
marilor poeme homerice şi , miturile lui
Oedip şi al Atrizilor, filosofia dialogurilor platoniciene,
marile monumente ale clasicismului arhitectural şi
artistic elen, iar această înşiruire ar putea continua fără
teama că

Heraclit spunea că modul de educaţie al vechilor
greci conţinea o perpetuă revenire la Homer; dincolo de
mituri, în scrierile sale interpreţii au găsit surse ale unui
sistem de fizică, o cosmologie, un sistem astronomic, o
doctrină morală, o teorie a cetăţii antice, o doctrină a
sufletului şi a destinului. Cultura europeană modernă

„Poeţi din Basarabia”,

Ştiinţa

iniţiale

Adrian Dinu Rachieru,
Editura

Un polimo

, carte ce une

rme
greci. aici,

în text, cum c

s-ar putea încheia în cîteva rînduri.

Poeţi din Basarabia,
Academiei Române,

Despre Lucrurile Prime

Iliada Odiseea
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Frumuseţea spiritului grec
Bogdan Mihai MANDACHE

O antologie îndelung
aşteptată: Poeţi din
Basarabia.

Poeţi din
Basarabia.

Emilian MARCU
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Nocturn al imaginarului (Gilbert Durand). La
Eminescu pendularea între celest i teluric, la
Macedonski orizontalul (traversarea pustiei spre
Meka), Aug. Doina

Pescarul Amin   ale lui V.
Voiculescu.

Aug. Doina este   prin ul din Levant

venetic   în ostrovul
numit Cojimar  , restituit pe

î i
me te el un n

Caden

sextant i ornic la
fel  / Cîntînd, despica pragul nop ii pescarul / i
noaptea era de o el, de o el  / Cîntînd, despica
pragul nop ii pescarul / i noaptea era de o el, de
o el.   Universul întreg devine o elit!

i devine mai bogat decît
Cressus, dar

i-

integral, de argint!

i face),

i-
i

în întregime, de
aur! :   Doar rugul de stele-i era ornicarul /

zare-l purta. / Cîntînd,
despica pragul nop ii pescarul / i noaptea de aur,
de aur era. / Cîntînd, despica pragul nop ii
pescarul / i noaptea de aur, de aur era.

Tinere e
te, chiar cu pre ul mor ii,

voiculescian : i-atunci cînd pe ape cîntarea-i se
stinse / i numai ecou-i suna în timpan, /

i-l trase cu grij

/ Iar marea era de catran, de catran.
i

plînge chiar în sufletul poetului nostru :   Iar
cîntecul plînge în sufletul meu / În sufletul meu,
ca-ntr-un cîmp de petunii /

Poate un fior din   Lorelei  , balada
romanticului german Heinrich Heine...

men

magistral, poetul a topit
ecouri livre

este, ca i Ion Pillat, un poet estet

ş

la Şt. ş vînătoarea „prin inimă
neagră de codru”. La Valeriu Stancu partea mare a
poveştii se petrece în adîncul apelor, în descendent!
Şi astfel dă o replică poetică magistrală viziunii
abisale din „Lostriţa ” şi „ ”

Dacă la „poetul nepereche” e „povestea”
geniului, dacă la rivalul său este emirul, dacă la Şt.

ş „ ţ ”, la Valeriu
Stancu, cel ce caută absolutul în iubire, antinomic,
se află un sărman pescar, „

” ţărm de o năprasnică
furtună. Îndrăgostit, vrăjit de-o sirenă, ş

ş şugeşte din oţ ăvod fermecat şi pleacă
pe mare s-o prindă. ţa devine solemnă,
suverană, uşor macedonskiană: „Doar rugul de
stele-i era minutarul -/ şi busolă ş

; ţ Ş
ţ ţ ;

ţ Ş ţ
ţ ” ţ

Prinsă în plasă, Crăiasa acvatică îi cere să o
elibereze, făgăduindu-i averi nenumărate.
Sărmanul pescar acceptă ş

inima i-a rămas la halucinanta şi
mirabila sirenă. Se întoarce în coliba săracă din sat
ş şi făureşte din argint un alt năvod fermecat. Şi
pleacă iarăşi pe mare să pescuiască făptura
uimitoare. Universul devine, Şi
iarăşi prinde crăiasa în plasă, dar ea îl roagă să o
elibereze (ceea ce ş în schimbul înzestrării
sale cu puteri zeieşti! Chinuit de dorul după draga
fantasmă a apelor, se reîntoarce în coliba
sărăcăcioasă a satului ş şi meştereşte din aur un alt
năvod fermecat. Ş iarăşi se avîntă pe mare, să-şi
prindă crăiasa. Universul devine,

„ Chiar
timpul spre zări fără

ţ Ş
ţ

Ş ”
Prinsă în plasă, crăiasa acvatică se roagă s-o

elibereze, făgăduindu-i viaţă veşnică (Nemoartea),
un fel de ţe fără bătrîneţ autohtonă. Însă,
pescarul sărman doreş ţ ţ să
asculte „cîntecul necîntat” (ultimul) al sirenei,
cîntec de moarte. Deznodămîntul e fantastic,

„Ş
Ş Sirena

pe tînăr de mînă-l cuprinse / Ş ă-n
adîncul viclean. / Pescarul pieri pe cărări
necuprinse, ”
Ecoul iubirii celor doi răsună mereu din valuri ş

„

Cîntarea nebună
răsună mereu.” „ ”

Densitatea metaforică, solemnitatea ritmicităţii,
ţinerea tonului poetic, a timbrului liric de mare

acustică sensibilă fac din această baladă o creaţie
măiastră, chiar dacă,

şti superioare, dovedindu-ne că, în
ultimă instanţă, ş !

sertarul cu manuscrise
ş pe scări nu-l
aud / vara noastră-a plecat,

ş ş
s-a făcut tîrziu!”

cu precădere, ş
ş ştient fiind

că, prin acceptarea păcatului din Valea Plîngerii,
ş la

o posibilă şi ne-concretă „cină de taină”. Poetul
rămîne un călăuzitor „ ”

ş ş
Un far ce luminează durata pură din conş ţă.

strămoş
ş „Cearcăn e punctul

dezmărginit În tine
apune-un pribeag răsărit / Apusul în mine
răsare”.( ).

ş
ţie exact cum se petrece cu fulgii de

ninsoare pe mări. Osmoza văzului în auz nu-i un
lucru facil, pentru că atinge sau numai bănuie să
atingă ori concentrarea, ori rarefierea clipei în
spaţ ş ţiului în clipă prin

ţ   ş ţa contrariilor ca să atingă
sacrul,

ş
ş

însă „ ş
Ş

N-au umbră, nici păcate.”
( ).

O resemnare clasică, ipostaza
extincţiei în univers, în ultimă accepţ

Cine pătrunde resorturile adînci ale
acestui lirism, estetică, şi dă seama că el
se clasicizează suveran, chiar dacă a sintetizat

ţ
ş „Încă puţ încă puţ

ş Încă puţ ş
ş Încă puţ

încă puţ Şi-oi fi de umbra mea străin.” (răgaz).
Volumul se încheie cu o excelentă creaţie epico-

lirică intitulată „balada sărmanului pescar (poveste
din mările Sudului)” ntră în sfera
„Luceafărului” eminescian, „ ţ

” ş „ ţului cu
colţi de argint”, capodopera poetului Şt.

ş. Căutarea Absolutului, însă,
ş

tiu glasul / nici chipul / nici pasul /
/ s-a mutat mai la sud

/ nici trupul, iubito, de-acum nu-l mai tiu / i ce
devreme, Doamne,

Aflat, între Eros i Thanatos,
sinele poetic se risipe te în univers, con

nu
va fi admis, în veci, în cinul celor ce se vor a eza

far de cuvinte   în cosmica
dispersie a tot i a toate, între necesitate i hazard.

tiin
Cam ca la Mihai Eminescu, ul mitic al

marii poezii române ti :
/ Adormire de stele barbare /

far de cuvinte
Valeriu Stancu are marele har de a transforma

imaginile în ritmicitate i melos, fluidizarea lor în
incanta

iu i a spa esteme. De unde,
inciden a i coinciden

transcendentul. Ritmurile sînt, în mare

parte, inedite, dar poetul, temerar, preia i
eminescianisme i, mai ales, macedonskisme,
înglobînd un imaginar original :  Doar raza i
cu Dumnezeu / i moartea care bate / În tîmpla
somnului mereu /
neîntrupare

se vrea, blagian,
iune, tot un

mioritism.
mai ales în î

aposteriori motive romantice, sinestezii de parfum
simbolist, incizii oximoronice moderniste, proiec ii
evocatoare balade ti : in, in /S-
adun i rodul din smochin // in i voi fi
strîns / Austrul Ve nicului Plîns // in,

in /

. Ea i
a   Nop ii de

decemvrie   macedonskiene i a   Mistre
Aug.

Doina la autorul
ie ean, se petrece diferit. Mai întîi prin Regimul
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Dup

i pia
Tîrgul de nop i  înfiin

Cronica   (2010),
de i sexagenar, scriitorul are înc

În sens blagian,

a de u or decriptat, dar cum neîn

m apertura de sensuri,
Un liric, oricare ar fi el,

Este un eu
mereu

ea
înfrigurat, frumuse ea Tîrgul

devine i cetate a poeziei, dar (un
pact!) cu sine însu i, ia
cu moartea. A muri de dragul poeziei, ce poate fi
mai frumos?! De unde, consecin a :

/ Cum nici un zeu nu ar putea crea
/ Erai statuie, i femeie / Erai, ispititoareo,
Moartea mea!

Un topos imaginar medieval,
l etern, conturîndu-

se la nivelul expresiei moderne, un fel de
neobaladism care, diacronic,

la baladele germane (Uhland, Bürger,
Schiller, Goethe)  trece prin baladele lirice (engleze)
i popose te, la Mihai

Eminescu, Al. Macedonski Doina

ii, în care convertirea epicului în

vai! negu / fiind la spartul
tîrgului, vindea / doar nop i stinghere cînd n-ai
fost a mea i cu dorul /

U or prevertian, tîrgul este al unui eu liric
românesc, mirabil, de un exotism
subacvatic În jurul acestuia,
constituit ca nucleu imaginativ,

ca de multe
ori la poetul Valeriu Stancu, în trinitate : respira ia
umbrei  tîrgul de nop i i

De altfel, sintagma respira ia umbrei

te magistral tehnica acelei   compozi ii
împletite   pe care o semnala T.

- mai ales Noaptea de
decemvrie. De aici,

de multe ori.
Stilistic, volumul s

: unul este neomodernist, sus
altul este baladist,

neoromantic, mai rarefiat, mai evocator, mai
dramatic i, în consecin mai aproape de inima
posibilului cititor i de aripa înaltului lirism
dintodeauna. Nu-mi pot reprima imboldul de a
reproduce un fragment liric din poemul

ii trage lacrima-n jug /
Un potir spînzurat pe al bol ilor crug

/ carte
/ zborul ne

minte / / oglinda-i fierbinte /

/ un zbor, / labirinturi secrete
/ prin abisuri concrete /

/ de egrete /
intuit în perete / iubito, nu- i mai

ă editarea volumului de poezii  Triunghiuri
cu pupila albastră, poetul Valeriu Stancu surprinde
iarăş ţa literară actuală cu o nouă carte de
poeme, ţ , ţată la propria
editură, „ ” ceea ce demonstrează
faptul că, ş ă o mare
vînă creatoare, o disponibilitate frapantă asupra
strunelor de visătoare lyră.

titlul reprezintă o metaforă
revelatorie, al cărei polisemantism nu se lasă chiar
aş ş ţelese rămîn şi
căile Domnului, nu ne permitem decît să
aproximă pînă la un anume
prag. abordează noimele
lumii de la cunoscut la necunoscut.

. În această aventură imaginară sensibilă
urmăreşte să depăşească frumuseţ pasageră şi să
atingă, ţ absolută. „ ”

ş şi un legămînt
ş chiar pînă la a egaliza creaţ

ţ     „Erai frumoasă
ca o Dumnezee

umbră ş
” (baladă)

o ipostază poetică
similară sînt aduse în prezentu

pleacă de la baladele
villloneşti,

;
ş ş mai ales prin ritmică,

şi Şt. Aug. ş -
Mistreţul cu colţi de argint (Cercul literar de la
Sibiu cu „Resurecţia baladei” lui Radu Stanca din
mai 1945). Reprezentativ este chiar poemul ce dă şi
titlul cărţ liric
generează mult dramatism interior : „n-am
cumpărat căci, ţătorul,

ţ
; / şi am rămas cu banii ş ca

să le mistui anilor soborul.”
ş

atras însă,
„din mările Sudului”.

se concentrează
însăşi structura interioară a volumului,

ţ
; ţ ş balada sărmanului

pescar.
ţ circulă în

prima parte, ca un tăcut păstrăv imaginativ, prin
mai multe poezii, însă de fiecare dată în contexte
diferite şi cu semantică deosebită. Valeriu Stancu
stăpîneş „ ţ

” Vianu în legătură
cu poezia macedonskiană

o stratificare trinitară a
versurilor,

e situează într-un dublu
registru ţinut de o
densitate metaforică superioară,

ş ţă,
ş

Colindul
păcatului: „Iată pasărea nopţ

ţ // O-
nchisoare aztecă mă-nvăluie-n ghearele ei.             a
nescrisă-i altar de femei / răstignite

oglinda-i albastră,
mi-ai cerut să mai rabd o vecie de sete / mi-ai cerut
o aripă, / le mai
caut şi-acum şchiopătînd
mi-e călcîiul tocit de un val un portret
de văzduh / ţ ţ

Poet estet
Simion BOGDĂNESCU
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fondul principal al culturii române

Petre Andrei proiectează idealul suprem în spaţiul
culturii, socotindu-l o valoare culturală totală. Această
valoare cuprinde în sine toţi factorii , şi se
instituie drept criteriu de valorizare a valorilor sociale.
Pentru filosoful român, cultura nu este de natură metafizică,
ea constituie o realitate corelată strâns cu evoluţia istorico-
teologică sau, cum spune Rickert, este procesul de realizare
a valorilor sociale în evoluţia istorică.

ct de vedere obiectiv şi într-o formulare
sintetică, Petre Andrei defineşte cultura ca fiind "

.
Cu acest înţeles, cultura exprimă obiectivitatea spiritului
omenesc în activitate, în opere. Dezavuând caracterul elitist
al culturii, filosoful nu-i restrânge sfera de cuprindere
numai la creaţiile de excepţie. După el, creaţia culturală
înseamnă, pe lângă operele propriuzise, "

Adevărata cultură presupune unirea raţiunii cu
moralitatea, pentru asigurarea triumfului vieţii superioare
asupra instinctelor şi dorinţelor inferioare. Prin creaţia
culturală, care este temeiul autentic al fericirii, individul îşi
prelungeşte personalitatea şi pătrunde în viaţa umanităţii.
Crearea culturii umane este, în accepţiunea filosofului,
echivalentă cu realizarea umanităţii.

Cum explică, filosoful conceptul de umanitate? Dacă
Herder, susţinând nevoia dezvoltării armonioase a tuturor
dispoziţiilor sufleteşti, dădea conceptului de umanitate un
sens individual, considerându-l egal cu esenţa noţiunii de
om, Petre Andrei concepe umanitatea ca fiind o realitate
supremă, o realitate ideală, iar individul şi societatea sunt
doi factori care acţionează pentru realizarea acestei valori.
Participând conştient la viaţa întregii colectivităţi, omul este
solidar cu trecutul, moştenitor şi continuator al proceselor
culturale create de generaţiile anterioare.

Tocmai această continuitate şi solidaritate în schimbare
creează umanitatea. Dar, ca să trăiască, să simtă cu adevărat
legătura cu întregul trecut şi răspunderea pentru pregătirea
viitorului, trebuie să se dezvolte în om toate forţele care îl
pot ridica deasupra naturii, să se unească în el raţiunea cu
moralitatea, virtutea cu frumuseţea. Astfel, umanitatea este
produsul transformării treptate a omenirii în formele cerute

de raţiune şi morală.
Exprimând, în demersul său filosofic, legătura constantă

şi indestructibilă dintre teoretic şi practic, Petre Andrei dă o
dublă accepţiune conceptului de umanitate: una teoretică,
după care umanitatea reprezintă totalitatea valorilor
culturale omeneşti sau cultura acumulată; o alta practică, şi

". Conferind umanităţii un caracter
concret-istoric, Petre Andrei o consideră un ideal ce
determină activitatea politică şi socială, evoluţia istorică în
general

Umanitatea este purtătorul idealului suprem cultural.
Ea se dezvoltă în forme individuale şi temporale, care sunt
concretizate în societăţile naţionale. Umanitatea este scopul
moral, idealul etic care va determina fericirea. Mijlocul cel
mai potrivit pentru atingerea acestui scop este
personalitatea. Numai în acest sens Petre Andrei acceptă
personalitatea ca mijloc, pentru a realiza valoarea culturală,
naţiunea. Naţiunii i se subordonează personalitatea
individuală, contopindu-se cu celelalte personalităţi având
o singură voinţă comună, aceea de creare a culturii. Cu alte
cuvinte, viaţa indivizilor este pusă în serviciul culturii şi
numai prin aceasta dobândeşte valoare. Altfel, viaţa în sine
nu are nici o valoare. Prin această teză, Petre Andrei se
ridică deasupra biologismului, care consideră viaţa drept
valoare supremă. Desigur, filosoful român nu dispreţuieşte
viaţa dar nu îi rezervă mai mult decât rolul de condiţie a
valorilor culturale. Ea dobândeşte valoare numai prin
creaţia operelor, prin cultură.

", spune Petre Andrei,

social-teleologici

Din pun

".

în acest sens umanitatea este "

.

"

totalitatea
produselor activităţii omeneşti, în scopul traiului şi perfecţiunii"

şi îndeplinirea
conştiincioasă a datoriei, căci prin acest fapt chiar fiecare individ
contribuie la transformarea morală a omenirii

un ideal etic (...), tendinţa către
omul şi societatea perfectă

Viaţa trebuie jertfită atunci
când conservarea valorilor o cere

afirmându-şi opţiunea filosofică pentru creaţia valorică şi
apărarea acestora, pentru umanism, ca sens al întregii
noastre existenţe.

În fapt, marea realizare teoretică a lui Petre Andrei,
începând cu critica psihologismului şi
transcendentalismului axiologic, rămâne centrată pe ideea
primordialităţii , pe aceste temeiuri
susţinându-se fără psihologism (reducerea
valorii la un simplu rezultat al valorificării) şi
fără obiectualism (implicarea valorificării în faptul valorii),
ambele corelate cu o (de asemenea,
precedată de critica sociologismului axiologic). Întrucât
piatra unghiulară a unei reconstrucţii axiologice este
considerată a fi logica valorii, nu putem să nu vedem în

Configurând rolul şi valoarea personalităţii şi a culturii
în devenirea umanului, Petre Andrei a asigurat pandantul
teoriei sale axiologice care este străbătută de un puternic
curent activist transformator. Pornind de la lucrările unor
gânditori de marcă, precum: Kant, Windelband, Rickert,
Riehl, Wundt, Kreibig, Lipps, Meyer etc., sau polemizând
cu aceştia, filosoful român a creat un sistem axiologic, cu
numeroase elemente originale şi de interes autentic prin
soluţiile propuse, cu o maximă deschidere spre
universalitate. Valabilitatea actuală a multor teze şi idei fac
dovada durabilităţii acestei construcţii, care, în plus are şi
meritul de a

Problema idealului şi a relaţiilor sale cu valoare este o
problemă importantă, abordată de Petre Andrei, atât în
lucrarea sa fundamentală de axiologie, cât şi
în prelegerea , din 1921. Ideea centrală pe care
gânditorul îşi întemeiază analiza este aceea că noţiunea
valorii este o noţiune fundamentală pentru filosofie, care
explică lumea prin valori logice, dar tot ea are tendinţa de a
o şi transforma conform unor idealuri omeneşti etice. De
aceea, ea creează idealuri practice. “

oretice cât şi practice. “

Unei asemenea teze autorul îi subordonează atât
preocupările axiologiei, că

”, cât şi
preocupările sociologiei valorii prin care se înţelege “

” şi cu “

Preocuparea teoretică mai ales în perioada de tinereţe,
orientarea lui Petre Andrei spre teoria valorilor se
întemeiază pe necesitatea studierii şi explicării valorilor din
perspectiva sociologică. Aceasta are sarcina de a înfăţişa
legătura dintre valoare şi realitate sub toate aspectele.
Valoarea este un fenomen social deosebit de complex şi
constituie scopul principal al activităţii sociale a oamenilor.
“

, arată Petre An
În această perspectivă este abordată şi problema

menţionată în titlul acestei comunicări. Îndeosebi în
lucrările amintite, autorul întreprinde o analiză complexă a
problemei idealului, a relaţiilor sale cu valoarea, cu
societatea, cu scopul, subliniind specificitatea idealului,
trăsăturile caracteristice ale noţiunii de ideal, precum şi
rolul idealului în viaţa socială, în evoluţia omenirii. În acest
sens, Petre Andrei consideră că noţiunea de ideal poate fi
cercetată din patru puncte de vedere: 1) din punctul de
vedere al genezei sale psihologice; 2) al structurii sale
logice; 3) al raportului cu realitatea; şi 4) al rolului idealului;
că raportat la realitate, omul nu este pasiv, ci constată ceea
ce este şi se gândeşte şi la ceea ce trebuie să fie, acţionând în
acest sens. Această idee despre o valoare care ar trebui să se
realizeze se numeşte ideal. “

lul ca o valoare a cărei realizare se
impune întrucât corespunde mai bine unor trebuinţe

valorii
psihologia valorii

logica valorii

sociologie a valorii

filosofia valorii

Filosofia valorii
Despre ideal

valorilor

asupra

, în primul rând, o filosofie a valorii teoretice.

.

”. Filosofia este “cercetarea valorilor celor mai
înalte”, atât te

”.

ci “

”, “

”.

drei.

”; “
”.

Concepând idea

valorificării

fi prima de acest fel în cultura românească

Filosofia arată, astfel, cum
se naşte, cum evoluează realitatea şi apoi valoarea tuturor
schimbărilor ei

În felul acesta filosofia
cuprinde noţiunea de valoare atât în tema sa teoretică: explicarea
realităţii cât şi în cea practică: transformarea realităţii

valoarea poate şi trebuie să
alcătuiască obiectul special al unei filosofii a valorii, care va studia
numai valoarea şi formele sub care se poate prezenta

studiul
înfăţişării valorii în societate, sau mai clar, legătura dintre valoare
şi realitatea socială sociologia valorii se ocupă cu valorile
sociale precum şi cu elementele generale sociale, care iau parte la

constituirea tuturor valorilor umane studiul realizării
practice a

Valoarea devine motivul tuturor acţiunilor, deci a întregii vieţi
sociale”

După noi, idealul este conştiinţa
unei valori superioare, către a cărei realizare tindem      El e
valoarea către care ţinteşte evoluţia

umane, Petre Andrei subliniază natura axiologică a
idealului, legătura sa cu valoarea şi, totodată specificitatea
idealului, ceea ce-l deosebeşte de valoarea propriu-zisă,
faptul că “

”. În
fond, constituindu-se prin creaţia umană, şi valoarea şi
idealul cuprind elemente ale realităţii, iar caracterul
pronunţat imaginativ, anticipativ pare a fi într-adevăr
propriu doar idealului. Totodată, Petre Andrei relevă
condiţionarea socială a idealului, în strânsă legătură cu
faptul că omul nu trăieşte izolat, că este supus influenţei
societăţii, care îi formează chiar sufletul într-un anumit fel,
prin educaţie, prin viaţa publică. De aceea, dorinţele şi
aspiraţiile sale - deşi subiective vor avea întotdeauna o parte
socială arată autorul; în geneza idealului trebuie să ţinem
seama deopotrivă de elementul pur psihic şi de cel social,
căci dorinţa subiectivă capătă formă şi conţinut determinat
prin elemente pe care ni le oferă societatea în mijlocul căreia
trăim, pe care adesea nu noi am ales-o, ci în care ne-am
născut şi de care suntem legaţi prin legături indisolubile.
Deci, idealul este o valoare pe care o formulează individul
sub influenţa societăţii.

În privinţa raportului dintre ideal şi realitate, Petre
Andrei, după o analiză critică a celor trei concepţii, dintre
care: 1) o concepţie reduce realitatea la ideal, sau, mai bine,
afirmă prioritatea idealului; 2) o alta reduce idealul la
realitate, dând acesteia rolul de element primordial; 3) o
concepţie ce afirmă numai o dependenţă reciprocă,
concluzionează asupra dependenţelor reciproce dintre ideal
şi realitate, asupra faptului că “idealul nu trebuie considerat
în  afară de natură şi de ştiinţă”; că idealul ar fi o adevărată
iluzie dacă “

”, că, deci, elementele reale sunt
cele care garantează temeinicia şi validitatea idealului;
realitatea este de sine-stătătoare faţă de ideal, dar este
apreciată prin ideal.

În concepţia gânditorului român, noţiunea de ideal are
ca note caracteristice: invenţiunea, devenirea, armonia şi
perfecţiunea.

Invenţiunea, devenirea şi perfecţiunea, în special,
definesc noţiunea de ideal nu în mod unitar, întrucât
concepţia logică a idealului implică un dublu sens şi anume:
idealul relativ şi idealul absolut.

se referă îndeosebi la modul de alcătuire a
idealului şi accentuează faptul că “

- o altă caracteristică - în sensul că idealul este un
continuu proces de devenire, şi care defineşte noţiunea de

ideal relativ: “

” care, în
viaţa socială ia forma scopului. “

ai perfect. Noţiunea de ideal absolut e
determinată de perfecţiune, un alt caracter al idealului.

Referindu-se, în concluzie, la structura idealului, Petre
Andrei subliniază că

În strânsă legătură cu această distincţie, Petre Andrei
deosebeşte idealurile trecătoare şi variabile, după timpuri şi
locuri de idealul suprem invariabil, valoarea absolută după
care apreciem; se consideră că idealurile conţin, alături de
elemente variabile (concret-istorice) şi elemente constante
(general-umane); că elementele general-umane reprezintă
idealul constant sau valoarea absolută. În acest fel,
sociologul şi filosoful român are în vedere nu ceva aprioric
sau independent de realitate, ci un ţel în perspectivă, un
aspect îndepărtat către care tindem şi pe care-l vom atinge
odată cu realizarea umanităţii culturale, fără deosebiri,
vizând aici nu numai valorile realizate, ci şi pe cele în curs
de realizare.

Subliniind că idealul exprimă realitatea viitoare la care
se gândeşte spiritul şi pe care o vrea, Petre Andrei relevă,
totodată, rolul şi importanţa deosebită a idealului pentru

elementele acestui ideal sunt luare din realitate, în
parte, însă cuprind şi ceva de natură imaginativă irealizabilă

nu ar avea o bază reală şi nu ar ţinti la nici un
mijloc propriu pentru realizare

Invenţia
idealul este o creaţiune, o

invenţiune, rezultată din combinaţia unor imagini care se
concentrează în jurul unui element subiectiv, ce e dorinţa

idealul e numai un moment în procesul de
transformare a realităţii, un moment dinamic care, odată ajuns,
dispare, urmând a se  construi un alt ideal      idealul este, deci,
după acest caracter al său, o fază de realizare a evoluţiei

Dar idealul poate fi şi absolut
atunci când nu-l mai considerăm ca o verigă din lanţul devenirii,
ci ca un termen final

idealul este o judecată de valoare, care are
în conţinutul său ca noţiune caracterele de invenţiune, devenire,
perfecţiune, trăsături ce definesc două feluri de ideal: relativ şi
absolut

”;

”; “

”, un fel de prototip a ceea ce se poate
imagina m

.

devenirea

Cătălin BORDEIANU

Petre Andrei

Valoare şi cunoaştere la
Petre Andrei
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viaţa socială, pentru omenire. În această privinţă el arată că
prezenţa idealului dovedeşte “eterna noastră nemulţumire
faţă de realitate”; idealul nu este numai o idee rece,
abstractă, ci o adevărată forţă, un mobil pentru acţiune,
unitatea de măsură a acţiunilor noastre; o sete de
perfecţiune; idealul transfigurează realitatea, îmbrăcând-o
în forme noi; “

Rolul idealului este atât de important pentru gânditorul
român, încât afirmă cu hotărâre  că: “

Petre Andrei şi-a desfăşurat activitatea în sociologie şi
filosofie în condiţiile unei tot mai accentuate afirmări a
teoriilor şi metodologiilor sistemice în cunoaşterea ştiinţifică
şi filosofică. Un exponent al gândirii conceptual-sistemice în
sociologia românească de la începutul secolului XX a fost
Dimitrie Gusti emului său de

Dimitrie Gusti a enunţat şi unele
principii referitoare la clasificarea ştiinţelor. Amintim câteva
dintre ele: 1) criteriile de clasificare a ştiinţelor nu trebuie
căutate în afara obiectelor de clasificat, aşa cum s-a obişnuit,
în funcţiile sau produsele intelectuale luate separat de
personalitatea umană, de  exemplu, în ideea ruptă de obiect,
cât şi de experienţă; 2) “O clasificare a ştiinţelor nu trebuie
în nici un caz să facă abstracţie de disciplinele deja
existente; ea trebuie  să pornească întotdeauna de la

aşa cum rezultă ea din
structura interioară şi din ...”; 3)  în
clasificare să fie folosite ,
renunţându-se la scheme liniare de tipul celor preconizate
de Comte-Spencer; 4) clasificarea ştiinţelor să fie cât mai
completă, să nu scape nici o ştiinţă; 5) să nu se creeze
categorii artificiale de ştiinţe, prin aplicarea unor denumiri
bizare (pneumatologie, prostenoscopie şi altele
asemănătoare), sau a unor criterii unilaterale.

S-a spus, pe bună dreptate, că Petre Andrei a urmat
îndeaproape sistemul de ştiinţe socio-umane preconizat de
Dimitrie Gusti. Totodată, însă, activitatea ştiinţifico-
filosofică a lui Petre Andrei  se şi deosebeşte de aceea a lui
Dimitrie Gusti, atât la nivelul principiilor, cât şi la cel al
procedurilor folosite. Ca urmare, sistemul de ştiinţe socio-
umane, precum şi sociologia sa prezintă anumite

particularităţi de care trebuie să ţinem s
Comparând lucrările elaborate de Dimitrie Gusti cu cele

ale lui Petre Andrei din punctul de vedere al concepţiei şi
metodei călăuzitoare constatăm că, de fapt, ele se
completează reciproc, fără ca să-şi piardă individualitatea.

at spre o cunoaştere completă a
vieţii sociale româneşti, pentru asigurarea afirmării naţiunii
române ca personalitate creatoare, promotoare a păcii şi
colaborării în concertul tuturor naţiunilor lumii. “Unealta sa
de lucru”, cum i-a zis H.H. Stahl metodei monografice
gustiene, sinteza în formula celor patru “cadre” şi patru
“manifestări” şi în “legea” paralelismului lor direcţiile
esenţiale pentru elaborarea monografiilor “unităţilor
sociale”.

Spre idealul unei cunoaşteri integrale a vieţii sociale a
năzuit şi Petre Andrei. Calea urmată pentru înfăptuirea
acestui ideal a fost sinteza critică a celor mai valoroase
modele teoretice elaborate în sociologia şi ştiinţele sociale
din prima jumătate a secolului XX. Această cale nu era
croită deja, ci, prin perseverenţa lui, Petre Andrei a dus la
conturarea ei. Împletind cercetarea ştiinţifică cu reflexia
filosofică, Petre Andrei a ajuns să releve importanţa
efortului de elucidare a presupoziţiilor metafizice şi practic-
ideologice pentru accelerarea progresului cunoaşterii
ştiinţifice. Deşi nu întotdeauna le-a enunţat şi cercetat ca
atare, aşa cum se procedează astăzi, totuşi el a contribuit la
statornicirea acestui tip de analiză metateoretică, strâns
legată de concepţia sistemico-structurală asupra cunoaşterii.

i Petre Andrei i-a fost mai limpede decât înaintaşilor
săi că ştiinţele socio-umane se constituie ca un sistem relativ

idealul cel mai înalt, din punct de vedere al valorii
sale, este acela în care noi ne-am contopit trebuinţele proprii
omeneşti cu trebuinţele societăţii, acela în care noi reprezentăm
nu pe individul deosebit de societate, ci numai o părticică din
umanitate. Acesta este idealul cultural, adică aspiraţiunea
nesatisfăcută pentru crearea valorilor cultural-sociale

dacă i se ia omenirii
idealul, atunci omenirea dispare, rămânând bestia triumphans.
Prin urmare, idealul, prin sine, are valoare etică, deoarece el
înfrumuseţează sufletul, făcându-ne să ne depăşim, să creăm
valori noi

sociologie, etică şi politică

divizarea de fapt a muncii ştiinţifice
corelaţia internă a faptelor

criterii de natură hotărâtoare

”.

”.

. Pentru elaborarea sist

eama.

Dimitrie Gusti a aspir

Lu

autonom în corpul ştiinţei deoarece însuşi obiectul lor de
studiu este relativ autonom faţă de obiectul de cercetare al
ştiinţelor naturii. După cum am văzut, Petre Andrei a
explicat că aceste diferenţe ontice devin tranşante în cadrul
dualismului ontologic-axiologic sau metodologic, ori se
anulează, pur şi simplu, în cadrul monismului. În felul
acesta, Petre Andrei a gândit metateoretic şi filosofia, fără ca
să ajungă cumva în  aporiile regresiei sau progresiei la
infinit, la o “bază” ultimă sau o ultimă “limită”.

Petre Andrei nu numai că a folosit destul de des în
limbaj expresia “sistemului ştiinţei”, dar a promovat, destul
de coerent, în teoria şi practica ştiinţelor socio-umane şi
sociologiei gândirea sistemico-structurală, caracterizată prin
conexarea permanentă a descoperirii cu justificarea,
conştientizarea continuă că, pe măsură ce gândirea se
adânceşte în cunoaşterea obiectului, are loc şi sporirea
cunoaşterii propriilor structuri şi capacităţi.

Petre Andrei a subliniat, în acest context, că, pe de o
parte, ştiinţele socio-umane realizează conexiuni şi coeziuni
sincronico-diacronice. Obiectele şi, implicit, metodele lor de
cercetare au anumite elemente şi structuri comune. Pe de
altă parte, sistemicitatea ştiinţelor socio-umane este
determinată şi de “unitatea cosmică” a lumii, de faptul că
societatea şi omul sunt părţi componente ale “realităţii
obiective”, de astă dată, un obiect mai general, valabil şi
pentru matematică, ştiinţe ale naturii, filosofice şi alte
genuri umane de cunoaştere ori de raportare spirituală.

Pe scurt spus, sistemul ştiinţelor socio-umane şi apoi
sociologia ca sistem rezultă din două categorii de relaţii, la
rândul lor, interdependente, apărând, deci, ca “relaţii de
relaţii” (metarelaţii): a) relaţiile dintre diferitele ştiinţe socio-
umane incluzând şi partea lor filosofică; b) relaţiile dintre
acest subsistem ori numai dintre componente ale sale cu
ştiinţele

Dintre relaţiile din prima grupă Petre Andrei a acordat o
atenţie mare (ca şi profesorul D. Gusti) relaţiilor dintre
sociologie şi ştiinţe sociale cum sunt: istoria, psihologia,
lingvistica, epistemologia, pedagogia, economia politică,
ştiinţele dreptului ş.a.

În principiu, relaţiile sociologiei cu ştiinţele sociale şi
umane (psihologia) au fost concepute analog cu relaţiile
dintre întreg şi parte, sintetic-analitic. “

Pe linia metodei, relaţiile sociologiei cu alte ştiinţe
sociale sunt, de asemenea, de transfer şi schimb reciproc: pe
de o parte, istoria, psihologia, lingvistica devin auxiliari în
cunoaşterea sociologică, pe de altă parte, acestea din urmă
se sociologizează, îşi asimilează concepte şi proceduri
sociologice. Sau, altfel: “

”. În ceea ce priveşte “metoda psihologică” a
sociologiei, Petre Andrei şi-a spus cuvântul limpede într-o
problemă care continuă să fie actuală – raportul dintre
explicaţie şi înţelegere –, pe care îl tranşează astfel: “

Sistemul ştiinţelor socio-umane cuprinde, în concepţia
lui Petre Andrei, şi ştiinţe care pun în evidenţă legăturile
dintre societate-om şi natura inertă sau natura vie, tehnică şi
ideologie. Vorbind despre geopolitică, Petre Andrei a căutat
să sublinieze că omul nu este pasiv, ci activ faţă de mediul
natural. Printre altele, el  observă că “

naturii, cu tehnica, cu mediul cultural-ideologic.

”.

”.

Diferitele ştiinţe
sociale, economia, dreptul, morala etc. se ocupă fiecare de un
anumit fenomen, de o latură sau un aspect al vieţii sociale, nu
însă de întreg, de societate în totalitatea ei. (...) Orice fenomen de
cultură şi viaţă socială e obiect de studiu pentru sociologie şi
fiecare ştiinţă specială poate adopta un punct de vedere sociologic
(...) de aceea se poate vorbi de o sumedenie de sociologii:
economică, juridică, religioasă etc., dar sociologia propriu-zisă

priveşte fenomenul social în totalitatea sa, bazându-se pe
cunoştinţele speciale furnizate de ştiinţele sociale şi urmărind să
găsească ceea ce este esenţial şi general sau cu alte cuvinte socialul
din fenomene

Dacă comparaţia este experiment
indirect în sociologie, cum spunea Durkheim, atunci trebuie să
recunoaştem sincer să acest experiment nu este posibil fără
ajutorul istoriei. Încât sociologia şi istoria, rămânând două ştiinţe
distincte, fiecare cu obiectul ei de studiu,  sunt totuşi legate între
ele, istoria devenind pentru sociologie un  preţios auxiliar
metodologic

pentru
noi nu  numai că între explicare şi înţelegere nu este nici o
opoziţie, ci din contra ele se completează una pe alta în domeniul
sociologiei

este discutabil dacă
noţiunea de societate cuprinde neapărat în sine ideea de teritoriu.
(...) Există societăţi şi naţiuni, care desigur ocupă un loc în
spaţiu, dar care trăind sub suveranitatea altcuiva, sub puterea şi

autoritatea unui stat străin, nu au un teritoriu al lor şi care totuşi
nu-şi pierd caracterul lor distinctiv de naţiune sau de societate
deosebită

tea de sânge o condiţie
de esenţă a societăţii şi aceasta nu se poate substitui comunităţii
de gândire şi de aspiraţiuni

neputând prinde interiorul
realităţii sociale, spiritul din ea, nu ne poate da decât o idee
oarecare despre frecvenţa manifestărilor acelui spirit interior şi
mai ales nu ne poate arăta decât ceea ce s-a întâmplat...”.

ştiinţa descoperă, tehnica
inventează, adică ea combină în alt mod datele ştiinţifice pentru
realizarea unor scopuri practice

omul de ştiinţă în
cercetările sale, chiar dacă are activitate şi teren politic, nu trebuie
să le amestece una cu alta

sociologie politică

sociologie generală

sociologie specială

”. Sociogeografia, mai arată Petre Andrei, are un
obiect de studiu, adică legăturile grupurilor omeneşti cu
mediul geografic, dar ea nu poate să explice corespunzător
viaţa socială.

O cercetare asemănătoare a întreprins Petre Andrei şi
asupra antroposociologiei şi problemei rasei. El a ajuns la
concluzii care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea,
deoarece “

Ştiinţele socio-umane interacţionează şi cu matematica,
deoarece fenomenele socio-umane pot fi cercetate şi după
criterii cantitative. Aşa au apărut sociometria, psihometria
şi alte “materii”, bazate mai ales pe metoda statistică,
despre care Petre Andrei nota că “

După cum se ştie, matematizarea ştiinţelor socio-umane
s-a extins însă, ca urmare a rafinării conceptelor
matematice, a apariţiei teoriei informaţiei, teoriei jocurilor şi
alte mijloace logico-matematice de modelare a fenomenelor
socio-umane. Corespunzător, au evoluat şi teoriile şi
metodele ştiinţelor socio-umane pe linia operaţionalizării
conceptuale, a măsurii şi experimentării.

Ştiinţele socio-umane matematizate rămân totuşi
departe de ştiinţele exacte ale naturii, fără ca prin aceasta să
scadă importanţa lor culturală şi practică-socială.

Legătura ştiinţei, în general, a ştiinţelor socio-umane, în
special, cu practica şi, mai ales cu tehnica, a fost analizată de
Petre Andrei potrivit tezei: “

”. Iar legătura “ştiinţă-politică”
a fost mai curând negată decât afirmată: “

Criteriul acţiunii şi sensului social-istoric l-a călăuzit în
lucrările de : sociologia revoluţiei, a statului,
a dreptului etc. Criteriul general-particular a fost
operaţionalizat în elaborarea lucrărilor de
(a valorii, a cunoaşterii, a culturii), precum şi a celor de

, adică analiza principalelor tipuri de
societăţi (primitivă, sclavagistă, feudală şi capitalistă). În
felul acesta Petre Andrei a lărgit şi aprofundat totodată
cunoaşterea sociologică iniţiată de sistemul lui D. Gusti, dar
menţinută restrictiv în cadrele ştiinţei şi pedagogiei
naţiunii, a ştiinţei păcii.

Comparaţiile care s-au făcut între sociologia lui D. Gusti
şi sociologia lui  Petre Andrei au fost mai numeroase.
Astfel, s-a spus că, în vreme ce D. Gusti a făcut o sociologie
“de teren”,  Petre Andrei a făcut-o “de cabinet”. Aşa cum s-
a mai subliniat, nu se poate vorbi, totuşi, de o discordanţă
între activitatea politică şi concepţiile afirmate de Petre
Andrei la catedră. Noi vom repeta încă o dată că cei doi
sociologi s-au completat în aşa fel încât, prin contribuţiile
lor au ridicat pe treptele cele mai înalte sociologia
românească interbelică.  Pe un plan mai larg, lor li se
datorează afirmarea tot mai originală a întregului domeniu
al ştiinţelor socio-umane în cultura românească interbelică,
pe care au încercat să-l ordoneze în cadrul unor  clasificări
ale ştiinţelor socio-umane, mai mult schiţate însă în lucrările
lor, decât elaborate propriu-zis.

Noi am încercat să relevăm contribuţiile lui Petre Andrei
în problema clasificării ştiinţelor socio-umane, recitindu-i
opera cu imaginea pe care ne-o oferă noii filosofi ai ştiinţei
asupra ştiinţelor socio-umane: concepţia structural-
organizaţională. Am constatat că, deşi nu a beneficiat de
avantajele unor metode mai riguroase şi mai eficace de
cercetare, cum sunt semiotica, metoda sistemică, procedeele
hermeneutice, Petre Andrei a fost precursor al gândirii
sistemico-organizaţionale în filosofia ştiinţelor socio-umane,
aşa cum a fost şi în axiologia şi sociologia cunoaşterii. De
aceea pledăm pentru remarcarea contribuţiilor sale, chiar
regândirea lor în noile condiţii de afirmare a filosofiei
ştiinţelor socio-umane.

nu se poate face din comunita

”.

”.

fondul principal al culturii române

Alma Mater Iass en isi s
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salonul literar

Date biografice:

Actor:

Piese de teatru montate:

Născut în comuna Cozia – Iaşi – 10.03.1936
Căsătorit – copii: Alexandru – 21 ani.
Absolvent al şcolii medii tehnice sanitare – Iaşi –

1954
a Caragiale –

Bucureşti – 1962
Absolvent al Facultăţii de Filosofie – Iaşi – 1974
Doctor în ştiinţe umaniste – Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi – 2004; cu teza de
doctorat: „Teatrul absurdului între revelaţie filosofică
şi necesitate estetică”

ofesor universitar doctor – arta actorului –
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

1962-1963 – Teatrul „G.Bacovia” – Bacău
1963-1965 – Teatrul de stat Reşiţa
1965-2000 – Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi

Societar de onoare al Teatrului Naţional din Iaşi
– beneficiar al

indemnizaţiei de merit
Premiu de interpretare la Festivalul de Teatru de la

Iaşi – 1970 – cu rolul „Primarul” din piesa „Duet” de
A. Andrieş

omedia del arte de G.
Carabin, după Basilio Lucatelli

Premiul de Excelenţă, Filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România, 2007

Preţul alegerii – Ed. Junimea – Iaşi – 1976
Cuvinte învinse – Ed. Junimea – Iaşi – 1978
Perioada de instrucţie – Ed. Junimea – Iaşi – 1981
Împăcarea cu Faust – Ed. Junimea – Iaşi – 1986
Şcoala de îngeri – Ed. Junimea – Iaşi – 1991
Teroarea clepsidrei – Ed. Cronica – Iaşi – 1996
Donatorul de umbră – Ed. Junimea – Iaşi – 2000
Sertarul cu emoţii – Ed. Junimea – Iaşi – 2006

Hora întreruptă – Casa de creeaţie – Iaşi – 1975
Volumul „Maşina de vânt” – Ed. Cronica – Iaşi –

1996 ; cu piesele: Calul Verde, Regulamentul de bloc,
Maşina de vânt şi Cavou Bar

„Gheorghe Popescu” – Ed. Junimea – Iaşi – 2009

Hora întreruptă – imprimată la Radio Iaşi ; TVR –
film realizat de Letiţia Popa – 1975

Alegerea apelor – montată de Teatrul V. I. Popa –

Absolvent al I.A.T.C. – Ion Luc

(
Pr

Membru al U.N.I.T.E.R.

Premiu de interpretare UNESCO cu rolul „Zani”
din spectacolul cu scenariul C

Membru al Uniunii scriitorilor din România

Cărţi publicate:

Versuri

Dramaturgie

Editura Junimea, Iaşi, 2005)
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Autobiografie

Citind Bacovia

De când m-am născut

sumbră
şi-am ştiut că într-o zi
voi fi descărnat de umbră.

primăria mă obligă
să plantez

adică să-mi pun la cre
o umbră,
să am şi eu o umbră

pentru vremea când va fi criză
de umbră,
pentru când o să fie criză
de viaţă,
când o să putrezească umbra
în creangă,
şi din frunză verdele

când secunda cu termenul de
folosinţă

n-o să mai încapă

O lacrimă oarecare

Lacrima de care vă vorbesc
n-a mai fost plânsă
niciodată,
o lacrimă rugându-mă
să-i fac rost

cu picioarele-n inimă –

nenăscut;
este o lacrimă ce-şi caută ochiul
în care să crească
şi pleoapele între care
să se strivească.

o poveste a ceţii,

şi după fiecare vers
îmi creşte în inimă

ce-şi plouă numele.

aripa se întâlneşte

şi pasărea hrănindu-se
cu propria-i lunecare – cărări

lăsate moştenire
pasării ce va veni,

m-a locuit o prevestire

Fiind un om comunal,

un pom (comunal),
scut

a mea

se va fi retras,

expirat

în nici un timp,
în nici un ceas.

de-un plâns: lacrima asta îmi bate

un prunc viu,
dar

Citesc Bacovia,

un tratat asupra frigului

o statuie

Cerul !
locul în care

cu zborul ei:
cerul

încrustate în senin,

purtând pe aripi întrebarea –
„a pluti
sau a nu fi”.

Obligaţii comunale

Rostul înălţimii

Păsării măiastre

Aşa a

Lecţii

Parc cu toamnă, cu bancă şi om

fost

Efectul Bach

Poezie în trei acte

Naşterea mea n-a fost decât
o clipă şchiopătând

orbecăind prin placentarul gang,
înfăşat într-o pată de sânge
cu pretenţii de

se loveşte de crucea bisericii
şi cade
ca o pulbere de muzică
strălucind a divinitate.

intră un timp care
există:
după ce este tăiat în bucăţele,

mai există,

şi câine la picior,
şi soare pus

şi noaptea ce-o să fie:
acelaşi parc municipal,
acelaşi dubios spectacol

într-o cădere graţioasă,

ca într-o sinucidere în masă:
aceeaşi bancă,
cu acelaşi om,
consumând acelaşi amurg,
străbătut de-ale brumei fiori
şi privind cum petalele
se leapădă de culori;
acelaşi asfinţit municipal,

ca mici bucăţele fulguite
din ştima unei romanţe

şi actorul iese din groapa

şi din luminile rampei
alunecă, direct în ceţuri de tutun
şi vodcă,
şi se lasă cuprins de braţ

şi visează fericit la mărimea
talentului său.

printr-un ceasornic stricat:
n-a fost decât
locul în care am ajuns

big-bang.

Un requiem, ridicându-se
din adâncurile orgii,

În rezumat,
dragii mei în ornic

din ce în ce mai mici,
din ornic iese un timp
care
nu
dragii mei.

între ziua ce a fost

în care frunza a pus iar mâna
pe rolul principal:

toate frunzele se rup de pe ram

când aurul toamnei
cade ca un fin polen,

de Chopin.

Final de spectacol:

cu aplauze

ele
delirului,

Dar la cabine,

Actul I

Actul II

la cabine de pe cuier, costumele

de vise,
plutind pe decoruri
pe sufite
pe perdelele din culise

Iar mâine,
cabinierele, desigur,

printre decoruri
le reflectoare

ochi:

Tot ce se mai poate

poveste,

prin iarba mormintelor:

în pânzele misterioase ale unui
mit.

la melancolii,

la specatacolul cu amurugul

pe care nu s-a scris
nici un cuvânt.

în rochii de fum.

au plecat la scenă,
ca în fiecare seară,
să-şi caute personajele
rămase prin aerul prăfos al scenei,
ca nişte resturi

ştiind foarte bine mişcarea
şi textul,
costumele joacă personajele
curat, fără bâlbe,
fără nici o exagerare.

le vor găsi culcate pe scenă,

şi stinse
într-o duioasă şi sinceră
îmbrăţişare.

Toamnă o fi
că frunzele cad ca o aripă
fără pasăre,
ca o lacrimă fără

toamnă o fi
că luminile de pe cer se închid,
că frunzele
îşi iau rămas bun de la creangă
şi se sinucid.

este să-mi fac loc într-o

să mă-nghesui şi eu într-o amintire
care să răsară la vreme potrivită

atras de renunţare,
mă voi târî până sub piatra
spălată de lună
şi ajuns la uşa unui schit,
tot ce-aş putea spera este
să fiu uitat

Dacă înfloresc crizantemele,
înseamnă că se deschide sezonul

că se revizuiesc şemineurile
şi că se intră pe gratis

căzând în sine:
înseamnă că frunzele lunecă
graţios
spre pământ,
când poetul priveşte cum
asfinţitul îi cade pe o pagină

Şi lumea se opreşte din drum,
să vadă cum frunzele
urcă la cer, îmbrăcate

Actul III

Când frunzele îşi rodesc căderea

Uitat în mit

Deschidere de sezon

Constantin POPA
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Rugăminte

M-ai privit şi, de aceea,
te rog, o vreme, nu te spăla

nu mă lăsa plâns
de vreo lacrimă oarecare,
chipul să-mi dispară

de batistă:
fă ce vrei, numai
să nu mă dai afară din lacrimă:
dacă într-adevăr inima ta e o
grădină,
creşte-mă ca pe o floare
ce visează să înflorească

Când te-ai speriat că eşti săracă
de disperări, ţi-am dat câte ceva
din suferinţele mele încă

tu mă plângeai

mulţumiţi de un comerţ echitabil –
,
doi negustori cinstiţi,

făcând, din plictiseală,

Aşteptând,

mi se arată venind
călcând peste mare,

ca un răspuns la cel care,
adâncit în ţărm,

aflu că de când nu mai sunt,
ca legătura cu lumina
să nu se rupă,

la fiolă,
cu un sânge fără
o grupă:
mi se tot fac reanimări,

îmi îndop carnea cu înlocuitor de
viaţă,
cu nişte speranţe

aşezat în celebrul

pentru a mă menţine în viaţă
se face tot ce se poate să trăiesc

şi pământul,

şi clipa,
amestecăm liniştea

pe ochi:

în parfumate falduri

în tine.

nefolosite:

cu lacrimile mele,
cu lacrimile tale
te plângeam – doi parteneri

doi înlocuitori de miri

un schimb de false
nefericiri.

pe umerii valurilor

spre mine,
chipul meu,

am devenit întrebare.

Despre mine

mi se tot fac perfuzii
totale, cu timp

nici

conectate la aparate,

de laborator, neinfectate:

cort,

mort.

Pierdem cerul

irosim lumina

cu spaime

Schimb de nefericiri

Întâlnirea cu mine

Cort vital

Erori

urâm cum ne-a fost scris numele

nu-i decât un fel

Pe când treceam îngrijorat
prin cunoscu

de clipe:

de timp:
iar când simt

cu mine,

uneori bag în mine câte o or

câte un an,
ba chiar câte un secol

ca un martor disciplinat,

***

ciuni.

Oricum, vei fi ceea ce faci.

&

pentru a putea muri.

intre.

în registre ţinute de maştere
şi uităm că moartea

de deznaştere.

ta criză
de viaţă,
am încropit o crescătorie

şi, aşa, mi-am făcut
o importantă rezervă

că ceva nu e în regulă

mă duc repede la crescătorie
să-mi iau, după caz,
câte o doză de secunde:

ă,
câte o zi deodată,

dacă distanţa între expiraţii
îmi spune că sunt în pericol

Numai că de la o vreme,
cineva, cred, mi-a otrăvit
crescătoria de timp:
clipele parcă ar fi injectate cu
netimp,
iar când viaţa într-un sfârşit
dă să se ascundă,

privesc cum mă scurg
din secundă.

Ce să-ţi spun? Ce să-ţi las în
afară de faptul
că nu-ţi las nimic?
Mi-e ruşine să torn peste tine
cuvinte, să te
arăt într-o chinuită metaforă.

Şi mai mult rău ţi-aş face
târându-te în cuşca
cu sfaturi şi înţelep
Oricum, vei face ceea ce eşti.

Tot ce-am aflat, se închină,
deopotrivă,
adevărului şi neadăvărului.

Naşterea e un fabulos cadou. Dar
(mare bătaie de joc!)
trebuie să-l dai înapoi.
Ţi s-au dat nişte zile, acolo, să ai cu
ce te
descurca în faţa timpului, să ai
prin ce să treci

Şi-ţi mai spun: viaţa e un lung şir
de uşi închise
pe care crezi că le deschizi.
Sigur, poate fi un lung şir de uşi
deschise
pe care, însă, de obicei, nimeni nu
ştie să
Cu mare oboseală, îţi spun că nu e

Crescătoria de clipe

Către Alexandru

nimic de făcut.
Cu aceeaşi mare oboseală, îţi spun
că totul se poate.

Să treci prin viaţă neobservat e o
imposibilitate,
să treci observat, e un costisitor şi,
sigur, un

aceste două puncte,
ar fi ceva,

Dacă aş ştii încotro să priveşti şi ce
să asculţi, ţi-aş spune.

Să te împing spre zidul moralei?
Ar fi ca şi cum te-aş plimba prin
vulgaritatea

bâlci, să tragi cu puşca în
jocul în care
şi ţintele, şi gloanţele sunt oarbe.

Să crezi în Dumnezeu ţi-aş spune.
Şi chiar îţi
spun. Numai dacă îndoiala nu-ţi
va fi mai mare
decât poate suporta o credinţă.
Dar fii religios! Când ari pământul
sau fa
fii religios. Adică apără-te de
frivolitate,
de gestul în sine, de indiferenţă.

Nici nu mă gândesc să-ţi aduc
aminte despre ceea
ce, în fuga vorbirii, le numim,
adevăr, dreptate,
libertate ... aceste perversităţi ale
limbii, aceste
idicole legitimări ale minciunii,

nedreptăţii şi tiraniei.

Singura boală adevărată este
despărţirea, lovindu-ne
peste mâini, peste picioare, peste
privire, peste răsuflet.

Nu te teme de deznădejde;
speranţa este un

Să fii bun! , iată marele lux, marea
putere,
marea libertate, dacă n-o confuzi
cu egoismul
şi risipa.

În rest?! Când o fi să se-mplinească
firea,
să ştii că am plecat nesfârşitului să-
i sporesc nesfârşirea.

&

dubios spectacol.
Mijlocul dintre

dar nu e de nasul nostru.

&

unui

&

ci dragoste,

&

r

&

&

viciu incurabil.

&

&

Bârlad – 1974 – regia Cristian Nacu
Calul verde – imprimat la Radio Iaşi ; spectacol

lectură cu actorii Teatrului Odeon din Bucureşti, regia
G. Bănică ; montată pe scena Teatrului Naţional
„Vasile Alecsandri” – Iaşi – 1981 – regia : Dan Nasta

Regulamentul de bloc – spectacol lectură în cadrul
Cenaclului de dramaturgie al Uniunii Scriitorilor – în
lectura autorului: montat pe scena Teatrului Naţional
„Vasile Alecsandri” Iaşi; regia Dan Nasta – 1991

Maşina de vânt – Teatrul Naţional Iaşi – 1999 –
regia Constantin Popa

„Gheorghe Popescu” – 2007 – Teatrul Naţional Iaşi,
regia Ovidiu Lazăr, scenografia Rodica Porumbel ; în
distribuţie : Petru Ciubotaru, Emil Coşeriu, Constantin
Popa

„Livada cu ... oameni” – scenariu după cele trei
mari piese ale lui A. P. Cehov – 1997

„Sub zodia lui Sisif” – scenariu după Tragedia
antică – 1999 – spectacol cu care s-a

„Audienţă la Caragiale” – 2003
„Îmi voi retrage melancolia” – scenariu după

volumul de versuri „Donatorul de umbră” de C. Popa
„Stepă...Votcă...şi alte suspine” – scenarii după

piesele lui A. P. Cehov
montate pe scena „Studio” al Teatrului Naţional, cu
Studenţii Facultăţii de Teatru – Universitatea „George
Enescu” Iaşi

Pe aceaşi scenă am montat „Piaţeta” de Carlo
Goldoni şi „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale

n spectacol” cu
piesa „Piaţeta” de Carlo Goldoni, la Festivalul
Naţional al şcolilor de actorie – Sibiu – 1995

Cinci nominalizări pentru cea mai bună
interpretare : două din acestea au devenit premii

Scenarii şi adaptări

efectuat un turenu
în Italia

– toate scenariile au fost

Nominalizat pentru „Cel mai bu

Premiul pentru „Cel mai bun spectacol” – cu
scenariul „Livada cu...oameni” – Sibiu – 1997

Premii:

Aprecieri critice:

Constantin Popa, a găsit şi în rândul cititorilor săi,
ca poet, o atentă primire, întâmpinat favorabil şi de
presa noastră prin condeiele unor critici literari de
autoritate ca: Alexandru Piru, Laurenţiu Ulici, Ioan
Holban, Liviu Leonte şi alţii.

vine cu o liră încercată, mistuit de întrebări
şi nelinişti, cu o poezie de strigăte, uneori din tăceri
elocvente, expresia unor aventuri insolite, marcând
inconformismul şi modernitatea sa.

Strict personal, îndrăzneţ, surprinzător prin
reacţia sa intempestivă în faţa timpului, Constantin
Popa ne oferă în „Teroarea clepsidrei” , un volum de
versuri unitar, omogen, monotematic, ca în „Omul
normal” , o poezie de rotunjimea şi coerenţa unui
cristal, o poezie rece, severă, a crudei realităţi a vieţii,
ca poezia lui Haşdeu, ai zice, o poezie neagră, o
poezie dură, o poezie de granit, care lasă un gust
amar cunoaşterii neiluzionate a vieţii, a umanităţii. O
încălzeşte, pe alocuri, iubirea: o erotică vie, caldă,
înaripată.

tul simte în „Teroarea
clepsidrei” „fuga nebună a timpului prin noi” , ca în
acest final dens, marcând, pe durata unei vieţi, ceea
ce am putea numi dialectica timpului: „animalul ăsta
flămând  / care de fapt ne şi naşte / vine peste noi,
încet, încet / şi ne paşte, ne paşte, ne paşte...

Poetul

Mai sensibil decât noi, poe

Al. Husar

De când m-am născut sumbră şi-am ştiut că într-o zi voi fi descărnat de umbră./ m-a locuit o prevestire / / /
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născocitorul de gânduri
făcute de sociologi demonstrează cât de umilit iese dintr-o
asemenea confruntare aşa-zisul „cititor ideal”, care,
practic, nu există. Prin urmare, ne putem întreba: literatura
acţionează în interesul cărui cititor? Nici într-un caz al
celui care citeşte doar romane poliţiste, deşi nici acesta nu
trebuie neglijat, el o face atât din lipsa a ceea ce francezii
numesc „loisir”, cât şi din lipsa unei educaţii culturale. De
bine de rău, în timpul studiilor liceale elevii îi răsfoiesc pe
Alecsandri, Eminescu, Arghezi, Blaga, Labiş, Nichita
Stănescu etc., după însă majoritatea îşi pierd habitudinile
create de programa şcolară, intrând în alte teritorii de
lectură. Chiar şi la acest stadiu nu se poate identifica exact
interesul – de participare, instruire, educaţie, balsam
psihologic, ocuparea timpului liber etc. Teoreticienii
lecturii vor trebui să ţină seama de conglomeratul supus cu
atenţie analizei, pentru că ingredientele sunt multiple şi în
cantităţi diferite de la cititor la cititor, de la un nivel de
lectură la altul. Mai ales acum când teoria lecturii a devenit
un domeniu de sine stătător, când deja au apărut
monografii şi multe studii specializate. Criticul este
direcţionat în sociocritică, psihocritică, semiotică,
naratologie, încât doar prin cunoştinţele lui se pot urmări
lectura/performantă, cooperantă, evaluativă, în aceste
zone unde se operează şi cu reguli din registrul
simbolicului. Dacă opera este simbolică şi limbajul
criticului poate fi simbolic. Critica şi literatura, susţin
specialiştii, folosesc două ordini simbolice diferite pentru
că au şi scopuri diferite. Uneori aceste scopuri se suprapun
şi ridică o serie de probleme extrem de interesante. Goethe
afirmă că „toate câte se petrec în lume sunt simboluri”. De
la noi nici Călinescu, nici Cioculescu nu ies din ordinea
simbolisticii proprie criticii.

Într-un fermecător eseu, criticul şi istoricul literar
Constantin Ciopraga aduce „Laudă cărţii”, în care avea în
vedere nu o anumită carte, ci cărţile, iar în înţeles mai larg
şi lectura lor: „cartea constituie în continuare un
instrument de cunoaştere de cea mai mare eficacitate,
adăugând spectacolului imaginar tentaţia explorării în
adâncime. Poezia, romanul, piesa de teatru nu sunt
divertismente, ci forme oarecum ceremoniale de a dialoga,
modalităţi prin care omul se pune mai viu în raport cu
universul. Ca instrument de cultură, de cunoaştere, de
modelare, cartea reprezintă avantajul de a fi un partener
permanent, în propria-ţi cameră sau în călătorii. Ea
reprezintă, în felul său, o lume imaginară, nu numaidecât
lume-poveste, ci o lume care sugerând realul, retrăieşte în
fantezie. Istoria, filosofia, romanul se constituie în mărturii,
documente care vorbesc de unitatea şi diversitatea
omenescului; pagina însufleţită de cititor confirmă putinţa
trăirii interioare – imaginare deci – pe toate meridianele şi
de-a lungul întregii vieţi a umanităţii.” În fond, o pledoarie
persuasivă pentru necesitatea lecturii temeinice. „Pagina
însufleţită” de trăirea şi de „vocea lecturii” reprezintă
mirajul care ne face să urcăm sigur câteva trepte spre acel
impozant vestibul al cunoaşterii. Lectura a fost şi este, în
esenţă, comunicare, împărtăşire, punere într-un sistem de
relaţii. Cititorul aspiră să descopere codul propus de un
scriitor sau altul şi, dacă parvine să descifreze un text
dificil, sentimentul lui e de a deveni un iniţiat, un fel de
colaborator discret. Cum sensurile, valorile semantice,
conceptele înseşi evoluează şi conceptul de lectură reflectă
mutaţii în istoria mentalităţilor. Pentru un medieval,
bunăoară, lectura era îndeosebi teologie, dar şi apropiere
de poemul eroic, iar într-o altă direcţie de erotică. Lectorul-
model frecventează acum teritoriile celor vechi descifrând,
să zicem, pe

. Pentru renascentişti, fenomenul
latino-helenic, memoria miturilor, canoanele diverselor
proporţii de aur înseamnă nu atât adâncire
cât aspiraţia afirmării în replică, dezlănţuire, conştiinţa
unei spiritualităţi sustrase vechiului

Există nivele diferite de percepţie a textului şi grade
diferite de înţelegere profundă, nuanţată şi directă al
acestuia. În fond cartea se înscrie într-un sistem cultural
centrat în principal pe transformarea spirituală a omului.
Încrederea necondiţionată în valorile cărţii şi lecturii ar fi
reperul, realul distopic şi idealitatea clădite într-un orizont
al unei culturi majore, plină de învăţăminte şi înţelepciune.
Contemporanii noştri, semioticienii sau poieticienii,
pornesc de la demontarea textelor pentru ca prin
reconstituirea lor să definească statutul unui creator în
raport cu profilul unei epoci.

structuri deschise şi închise, raporturi riguros studiate
între personaje şi obiecte, între creator şi operă, între
scriitor şi cititor, toate acestea pentru a fi utilizate corect
solicită o serioasă asimilare. „De la sine înţeles că sugestiile
lui Ezra Pound – (1931) şi
(1934) nu mai spun astăzi mare lucru. Nu putem pretinde
că omul modern, pe de altă parte, să fie un specialist în
materie de lectură. De dorit e însă ca el să se sincronizeze
cu principalele orientări, cu limbajul, cu dezbaterile de
aspect general”, ne spune acelaşi Constantin Ciopraga. În
sens mai restrâns, dar mai bogat în semnificaţii, lectura
doreşte să exprime: interpretare, abordarea unui text din
perspective multiple, în pas cu evoluţia ştiinţelor
limbajului, cu deschiderile spre noi orizontur

Spiritualitatea este hrana minţii, iar cărţile sunt
necesare pentru diferitele înclinaţii spirituale, pentru
diferitele moduri de gândire şi filosofie. Pluralismul
textelor este necesar şi relevant într-o lume cu opţiuni şi

Seneca, stoicul, din sau pe cel din

.

i estetice.

De vita beata
De tranquillitate animi

in illo tempore

fatum

Text, pre-text, sub-text, meta-
text,

Un A. B. C. al lecturiiCum să citim

Nicolae BUSUIOC
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O privire asupra raportului
text-citit

… de întoarcere
Ziua nu se sfîrşise, soarele cădea în plasa din ochiul

meduzei, şi era mult sînge în urmele noastre... Tributari
călătoriilor faste, logosului. Tatăl Clitemnestrei fusese
Tyndareos, născut din Gorgophone, urmaşă a persizilor, şi
Oebalus, rege al Spartei, şi a fost soră cu fraţii dioscuri,
Castor şi Polux, şi al Elenei, cea mai frumoasă dintre
muritoare… Clitemnestra s-a măritat cu Agamemnon, cu
care l-a născut pe Oreste… Şi Oreste a ucis-o pe mama sa,
după trădare şi moartea tatălui său… Tragedie speculată
de mulţi autori greci şi nongreci, şi, care va fi începînd de
aici, odată cu războiul troian. Se spun multe despre acest
conflict anistoric, dar se ştiu puţine, pentru că lucrurile au
înflorit în , şi spusele au conţinut legendar, din care
datul istoric mai mult lipseşte decît se regăseşte în
factualitate… Voi fi fost la Troia, voi fi scormonit în cenuşa
celui de-al şaptelea strat al cetăţii, voi fi pipăit zidurile
dintîi ale unei civilizaţii apuse, şi ale celor nouă oraşe
suprapuse, presupuse, şi voi fi simţit urmele lui Priam,
regele, şi pe Ulise, înşelătorul, şi pe viteazul Ahile, şi pe
Paris, hoţul de frumuseţe, şi zbaterea timpului pe
înşiruirea cuvintelor lui Homer, sau cine va fi fost acesta…
Nimic sigur, Anforeea, dar , pentru că în
conştiinţa noastră nu există lucrare fără poveste …

Teribilă întreprindere a aheilor – războiul contra
Troiei… Poemele homerice ne sunt , şi ce
mărturie!… Aici este Micene, am ajuns în agora, dar
cetăţenii lipsesc, văd doar o hoardă multicoloră de
infatuaţi turişti care leşină pe pietrele incandescente. Spre
sud, un mamelon, şi Anaforeea îmi sugerează că acolo e
mormîntul lui Agamemnon, dar eu sunt curios ce se
întîmplă cu povestea, dacă a fost scrisă pe curat sau a fost
prinsă din zbor, de unul, de altul… Mă interesează cine au
fost , cum s-au războit, cum au rămas. Las pe mai tîrziu
vizita la morminte… De aici o fi plecat Homer către
împărăţia cuvintelor, s-o fi îmbarcat dimpreună cu aheii
pe corăbii, pentru a cuceri o cetate îndepărtată, şi un ţinut
roditor. Posibil, pentru că aici se vor fi epuizat resursele.
Nu ştim, şi nici nu are importanţă. Nu descopăr urmele
sale, ci doar întrebarea retorică, multiplicată în ecoul
propagat de munţii golaşi, din jur… Pădurile au dispărut,
lăcomia oamenilor le-o fi distrus verdele, şi, astfel, mai
săraci fiind, în mintea grecilor, va fi înflorit gîndul despre
logos şi democraţie. A existat Homer?, stupidă întrebare,
cum altfel, pentru că nu!? există opera… Jalnic truism. Dar
dezbaterile intelectuale pe tema fiinţei lui Homer! Mulţi
considerînd că acesta era doar un nume dat unuia sau mai
mulţi poeţi orali, din timpurile acelea, adică cu vreo trei
mii de ani în urmă…Însă mie îmi place să cred că Homer a
fost, şi este viu, i-am zărit fruntea înstelată şi ochii de
alabastru prin muzeul din Louvru, părea un cetăţean de
onoare, semăna cumva cu Socrate, tot aşa de boem, ceva
mai puţin democrat…

Se spune că standardizarea Iliadei şi Odisei s-ar fi
produs prin secolul opt î.H., pomenindu-l aici pe tiranul
atenian Hipparchus, care a reformat recitarea poeziei
homerice, la festivalurile panathenaice, alţii cred, precum
simt şi eu, în veridicitatea scriiturii lui Homer… În greacă
Homer înseamnă ostatic, iar numele său ar fi apărut dintr-
o societate poetică numită , care înseamnă

, descendenţi ai prizonierilor de război… Fără
încredere privind loialitatea în războaie a acestora, erau
puşi să memoreze stocul de poezie al regiunii, pînă venea
un scrib ce putea să-l consemneze. Ce misiune minunată!
Aşa se vor fi petrecut lucrurile, dar marile epopei, stimată
Anaforeea, sunt rezultatul unor produse orale, tehnică
veche a acelor poeţi cîntăreţi , … Adică aezi!…
Produse însemnînd versuri, spre faptele
oamenilor şi zeilor, inclusiv despre războaie. Nu e locul
aici pentru dezbateri intelectuale, ci doar de privit şi simţit
spaţiile care ard, lujerii chiparoşilor, verdele oliv al
măslinilor, aurul portocalilor, dezmăţul de alb al
coloanelor, pe unde vor fi hălăduit persizii, şi urmaşii lor,
cu cine se vor fi războit… Micene e aprins sub potopul
solar, turişii se răcoresc cu nectaarul şi ambrozia ambalate
în cutii de carton, Homer a trecut Helespontul împreună
cu armatele lui Menelau, cel furat de iubire, Herodot încă
nu s-a născut, iar Priam se pregăteşte pentru un război
nemilos de zece ani. Pe unde-o fi Aiax, Patrocle, Ulise?
Anii războiului vor fi fost zece, poate de zece ori zece, cine
ştie precis, iar noi, din cînd în cînd, în fotolii de marmură
roşie, suspinăm la frumuseţea Elenei, cea răpită de Paris.

Anaforeea mă tîrăşte spre , simt misterul, acolo va
fi însămînţat Agamemnon sau Atreu piatra, pentru ca
Schliemann să descopere osemintele unui conducător, şi
obiectele de preţ care-l însoţeau, vase de bronz, arme, şi
măşti de aur…Simt arsura aurului în mîini şi ascult o
poveste tulburătoare: Atreu împreună cu fratele său,
Tieste, l-au ucis pe fratele lor vitreg Crysippus, care era
urmaşul la tron, la îndemnul mamei sale Hippodamia…
Pelops, regele, i-a exilat împreună cu mama lor la Micene,
fericită împrejurare, pentru că Euristeus, regele de aici, i-a
numit regenţi, în timpul campaniei împotriva Atenei.
Euristeus moare în timpul campaniei, şi Atreu devine rege
peste Micene… Iar la Micene se afla pe atunci un berbec
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cu lîna de aur, dăruit de Hermes lui Atreu. Zeii au spus că
acela care va stăpînii berbecul va domni peste cetate. Gelos
pe fratele său, Tieste fură berbecul, împreună cu soţia lui
Atreu, Aerope, şi se proclamă rege. Dar mulţimea îl alungă
peste Tieste şi Atreu rămîne rege. În fuga lui din cetate,
Tieste îl ia pe Polistenes, insuflîndu-i ura împotriva tatălui
său, regele. Trimis la Micene să-şi ucidă tatăl, Polistenes
este ucis neintenţionat de către cel care i-a dat viaţă … Vine
o mare răzbunare, şi Atreu îi ucide pe cei doi fii ai lui
Tieste, face un ospăţ pentru tatăl lor, pe care Atreu îl
păcălise, chemîndu-l la el, cu gînd de împăcare. După ce
termină de mîncat, Atreu îi arată lui Tieste capetele fiilor
săi. Tieste pleacă în Epir şi-l blestemă pe fratele său,
uicigaşul fiilor săi… Zeii vor să-l pedepsească pe Atreu
pentru fărădelegile sale, şi trimit o secetă peste Argolida,
proorocind că seceta va înceta cînd Tieste se va întoarce.
Dar fii lui Atreu, Agamemnon şi Menelau, l-au găsit pe
Tieste şi l-au întemniţat, iar Atreu l-a pus pe fiul lui Tieste,
Egist, să-şi omoare tatăl, însă Egist îl omoară pe Atreu şi-şi
eliberează tatăl, cei doi domnind la Micene… Agamemnon
şi Menelau s-au refugiat în Sparta, la regele Tyndareos,
care, după un timp, i-a ajutat să revină acasă, la Micene,
pentru a fi regi… Astfel Clitemnestra s-a căsătorit cu
Agamemnon, pe care-l va ucide împreună cu Egist, la
întoarcerea din lunga sa călătorie…

O poveste vie, cu iz de sînge, şi moarte. Cetatea Micene
coboară cu greutatea mileniilor spre Poarta Leilor. Micene
se roagă, Micene pare o cocoaşă de broască ţestoasă… Pe
cînd eu încă mai caut să descifrez profilul umbrelor
tragice, pe cel al eroilor tragici, şi amprenta unor însemne
săpate în piatră. Propylonul, o suprafaţă plană şi silueta
celor două coloane imense. Mai sus, alt palier ce
desemnează casa de oaspeţi, apoi, curtea, şi, mai sus,
Magaronul, palatul regal… Suprafeţe paralele, ca nişte
concepte ce-şi aşteaptă împlinirea. Povestea, scena unor
tragedii antice. Am ajuns a cîta oară în în punctul cel mai
înalt, şi pe aici vor fi fost eroii, dar acum doar fantomele
celor dispăruţi, ale celor mari, puternici, celor viteji, celor
laşi şi nemernici… Cum se întîmplă cu oamenii de cînd

Avem în faţă nişte contemporani trişi, dar amabili,
care ne servesc cu nectar rece, sorbim picătura, şi coborîm
spre agora, şi de acolo, către mormîntul presupus al lui
Agamemnon. Ghizii au dispărut, şi am rămas singuri…

rmă circulară acoperită cu o cupolă, un cer
întunecat, nişte sileni în decoraţiunile care animă pereţii…
Cercul imens al bazei… Cupola din piatră, fasonată,
aşezată în cercuri concentrice şi retrageri succesive…
Absenţa oricărui gînd care să verifice existenţa vreunei
umbre. Nimic. Poate doar virtualitatea unor semne
desprinse din livrescul epopeii lui Homer şi cele de pe
cupa lui Nestor. Agamemnon a plecat în grabă la război, şi
ar fi lăsat-o pe Clitemnestra să conducă cetatea. În scenă
intră Egist, ca amant al reginei, şi rege fals al Micenei…
Motivele unei trădări a femeii există, Egist e amantul…
Agamemnon s-a întors şi a fost ucis, Oreste, fiul, s-a întors
şi l-a ucis pe Egist şi pe mama sa… Oreste a fost atcat de
furii, care s-au năpustit asupra lui… Traverse de mii de
tone susţin cele două leoaice cu capul îndreptat spre
asediator, pentru a-l speria… In inerior există o piatră
imensă sub care s-au descoperit mormintele stăpîniilor de
la Micene, şi aur, mult aur… Uimit admir fragmente de
timp homeric pe un vas, o cupă :

Dimineaţa ne trezim devreme, moţăim prin trecut, şi
ne îndreptăm spre Tesalia. Cu gîndul la monotonia
faptelor zilnice. Şi la zădărnicia lor. Tragedia de la Micene
e aceea a omului prezent, şi, dintodeauana, îmi gîngureşte
Anaforeea, e aceea a insului abandonat de zei, şi de către
cei care ar trebui să-i fie aproape. Subscriu. Şi refuz
retragerea în realitate. Mîine vom trece Danubiul, spre
ţară, îmi şopteşte Anaforeea,

Literatura este expresia unei experienţe de viaţă. Nu de
puţine ori se susţine că literatura nu ar fi comunicarea unui
mesaj care circulă dinspre autor spre cititor, cât ar fi însăşi
„vocea lecturii”. Lăsând la o parte orice prejudecată, în text
vocea care se aude ar fi chiar cea a cititorului. Criticul Dan
Mănucă vorbeşte de existenţa unei instanţe narative care
acţionează la nivelul pre-conştientului. Scriitorul
funcţionează mai întâi în calitate de cititor, stadiu în care
acumulează ceea ce defineşte ori se pare a fi esenţial
pentru o epocă. Şi răspunsul îl dă prin scrierile sale. Dacă
literatura acţionează în „interesul cititorului”, acceptând că
se poate întâmpla cu adevărat acest lucru, atunci procesul
are loc numai la nivelul a ceea ce e greu de definit şi a fost
numit „cititorul ideal”. Cititorul obişnuit este interesat de
fapte concrete, care îl ispitesc pentru interese concrete.
Desigur, este vorba şi de vechiul „catharsis” al anticilor,
însă relativizat prin câştigurile modernilor. Statisticile

e
lumea, Anaforeea…

… O fo

, gîndul meu secund,
iluminarea.
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Puse-o mîndreţe de cupă, de
Nestor adusă de-acasă/ Cupa cu ţinte de aur bătută era, şi-avea
patru / Torţi, fiecare de jur împrejur cu podoabe de aur/ Doi
porumbei ciugulind, sta cupa pe două picioare.

Leii(II)
Vasile POPA HOMICEANU

fascinaţia lecturii

Februarie 1120

(continuare în pagina 24)



19CRONICA

În pornirile lor de a devasta şi totodată de a lua, a
însuma tot ce întâlnesc în cale, afaceriştii încalcă în mod
„natural”, programatic se poate spune, deprinderile
omului; îi încalcă, în fond, deprinderile lui de sine,
însăşi capacitatea - - de a degusta, de
a percepe lumea ca întreg, astfel ei intempestiv
scurtcircuitându-l. Din om, ei fac - adică „afac” - un ins,
câtime însumabilă, de felul concretului abstract.
Afaceriştii - cei pentru care realitatea înseamnă câştigul
lor neostoit -, cu zel desprind, dau sistematic afară omul
din om, globul din glob, şi impun, cu argumentele,
pârghiile lor precum liniile de fugă din perspectiva
spaţială directă, înspre sfârşit: insul depersonalizat,
globalizarea, ceea ce mai nou se numeşte omul virtual,
globul virtual, adică realitatea virtuală. (Menţionăm
doar: „substanţa” virtualizării nu e

, subjugare (ceea ce e sub statutul subiectului
uman) a gustului, o jalnică alterare a fiinţei proprii. A se
vedea: „noul” care se impune pe piaţa de schimb e o
non-formă, isterie a senzaţiilor, plăcere cu orice preţ,
scăpată de sub comtrol, explozivă chiar. Ceea ce
„degustă”, ce propun ca nou gust negustorii deja trece
şi a şi trecut, odată cu timpul succesiv, a devenit
dezgustare, ceea ce tocmai trebuie înlocuit, iar noul loc-
formă nu-i decât o altă şi altă supraaccentuare a
intensităţii gustului - mai exact: exacerbare a simţurilor,
senzaţiilor ca atare, clipe strict succesive între care nu se
află „clipa reflexivă”.

Te întrebi dacă nu cumva - în templul lumii, pe
eşafodul pieţei de schimb - pentru negustori timpul e
forma, ritualul fulger-trăsnet după care ei au ales să
taie, să sfarme semenilor îndărătnicele rădăcini: de la
propria ţară, de la propriul neam, de la propria vocaţie
şi profesie, de la menirea, de la deprinderea lor de om.
Aleşii care oficiază în piaţa de schimb ţin să te asigure
de gustul timpului de succes, de gustul banilor - căci
„timpul înseamnă bani” -, chiar dacă s-a fost spus cum
că banii nu au miros, că nu au duh.

Nu ne poate scăpa faptul că astfel de inşi nu-şi miros
propriul lor nas; ei n-au nas pentru propriul lor nas, îşi
retează, taie propriul lor nas. Şi nu întâmplător,
anatomic şi fiziologic, între ele, gura comunică cu nasul,
gustul cu mirosul, astfel limba fiind mai mult decât
puntea de legătură, decât articularea ca atare. Fără de
limba care vorbeşte şi deopotrivă care e vorbită - de
felul frângerii de sine, fiind din sine fertilă, plasmatică
formă -, omul nu ar ajunge la , nu ar
pluti odată cu Duhul pe apele dintâi, mergând
plănuitor înspre izvor. Doar cel ce degustă are
mireasma cunoştinţei, duh cunoscător şi născător (căci a
cu-noaşte înseamnă a şti şi a fi din doi, firesc, din starea
de a fi împreună, unul cu altul: a fi cu fire

Fără de limbă articulată, omul nu este om, nu este
fiinţă care percepe. În demers reflexiv, omul se apropie
asimptotic de început, până la un punct când, cu orizont
rezonant, eliberat de suma sfârşitului, el se aruncă, se
frânge generos „din” sine, şi-această aruncare şi
asumare e limba sa articulată, şi astfel el, omul, pur şi
simplu vorbeşte, se află la pas cu timpul, de felul
prezentului fiind.

Limba e nu numai organ, parte, ci şi organism; a
percepe, a te pune „înainte” - chiar înaintea ta -, „la
început”, înseamnă deopotrivă a şti şi a fi întregul.
Poate în măsura în care limba e funcţiunea care creează
nu doar un organ, ci organismul, întregul omului, şi el,
omul, e limba, e funcţiune pentru organismul, întregul
globului, şi nu numai: al univer

Faptul de a degusta pune, între subiectul şi obiectul
cunoaşterii, anume distanţă care se răsuceşte odată cu
burghiul cosmic: distanţă care apropie. Pentru subiect,
actul percepţiei înseamnă „a-şi asuma” o sumă, un
inventar, obiectul ca atare, adică a-i da acestuia forma
lui proprie, de obiect, subiectivizată însă; e ca şi cum
obiectul îşi recuperează forma prin subiectul-vehicul, în
demersul reculului până la acel început, unde-când -
mistic, după cum se spune - subiectul şi obiectul erau
una.

itatea, vocaţia de asumare ţine de mireasma
cunoştinţei. Mai mult decât o punte, limba care ea însăşi
gândeşte e pârghia cu lăuntric punct de sprijin, şi astfel
culmea, cumpăna unui deal-munte pe care te afli devine
sinteza, propriul tău sens, pulsând viu, cu care să-ţi scrii
credibil în lume - mereu naştere din nou - povestea,
paradigma.

E important de monitorizat cum, în ce măsură în
fiece afacere de piaţă de schimb sfârşitul îşi bagă coada.
Cum coada cu care se sfârşeşte lumea se vrea însăşi
limba - languroşenia însăşi, de cinică felină - a lumii.
Observaţie de bun-simţ: dinspre coada cu pretenţie de a

cetatea lui lăuntrică

dependenţă

mireasma cunoştinţei

umano-umană

virtutea.)
În acest caz, pentru om „deprinderea - facerea - de

sine” devine, prin „afacere” de garantat succes, teribila

,
cum vom vedea).

sului.

Capac

fi limbă - de a percepe, degusta -, nimic (bun) nu vine
(ca eveniment), ci totul se duce, cu disgraţie…

zii
de schimb, imagine a benzii de producţie pe care se
bazează acerba competiţie - afaceriştii tranşază tăcerea
între început şi sfârşit, o cantitativizează şi-o distribuie a
fi însăşi , pe care o răs-faţă pe piaţă ca pe orice
imagine orbitoare şi asurzitoare, care-i de fapt mată şi
mută. Stăpânind tăcerea care neagă, care revendică tot
ce există, fără uimire şi fără milă fiind, afaceriştii - cu tot
eşafodajul lor - vor să ne dea din noi înşine afară, până
şi din numele, şi din urmele noastre intime, din bătăile
inimii noastre. Prin sistemul bine pus la punct(-ul reper
al perspectivei spaţiale directe), negustorii de orice fel
iau pe nimic, adică pe sfârşit - în schimbul sfârşitului -,
în posesie lumea. Pentru unii ca aceştia lumea (deci şi
acest mileniu) începe cu sfârşitul, cu „nimicul care
există” ( de piaţă, mereu noul, „expresivitate de
dragul expresivităţii”), totul începe cu negaţia care
afirmă, de felul reclamei, spre nelimitat câştig.

În această viziune lumea nu a început cu o afirmaţie,
ci cu o negaţie. Pentru a percepe lumea nu e nevoie, în
viziunea negaţiei negustoreşti, să faci recurs la reculul
începutului - la un „mai înainte” de început -, ci la
reculul sfârşitului propriu-zis, înspre început. Se
remarcă rolul reglator al pieţii de schimb care se vrea,
cosmic, identică cu prezentul timpului (adică: eşti
prezent până la marginile lumii dacă eşti pe piaţă); cel
care „face” (munceşte, creează, îşi zice ) dă începutul
pe tocmai noul sfârşit, al celui care, cu dezinvoltură,
cras tupeu, , pe suma şi
deopotrivă negaţia negustorească a tuturor

fiind -, devine marfă, de
vânzare-cumpărare).

Nimicul de piaţă de schimb are şi înţeles de „sfârşit
de schimb”, cu sens de monedă de schimb, gata să
practice şantajul ontologic. De când lumea, mecanismul
monedei, al şantajului ontologic din zona virtualizării, e
tocmai insidioasa negaţie negustorească - cea care neagă
ceva spre a-l afirma, adică a-l lua, care pune capăt spre a
se căpătui. În această logică cu virtuozităţi parazitare,
pe claviatura fără de sfârşit a virtualizării, nu se pune
piciorul în prag, nu-i susţinut principiul percepţiei că
numai adevărul există, creează; totul, adică, e posibil,
cum, fără veste, ţi s-ar trage pământul de sub picioare,
brusc. Subiectul nu se mai bazează pe el însuşi; ieftin se
lasă amestecat şi mestecat, degustat de plăcerea uşii din
dos a existenţei (căci într-o frăţească şi deopotrivă
negustorească degustare, nu se ştie cine pe cine gustă,
canibalismul se întrece în subtilităţi democratice,
mistice chiar).

Dar tot mai mulţi dintre semenii noştri se scaldă în
călduţa, lunecoasa limbă şi logică a afacerii, uzează
până la abuz de negustoreasca negaţie gata să afirme, să
ia fără măsură: fără a face, fără a da ceva anume în
schimb, decât schimbul însuşi. Smulgându-ne
pragmatic rădăcinile, pe această planetă, cu fiece pas
(cu care-o impingem, inconştienţi, în criminală,
sinucigaşă criză) auzim obsedant doar despre
schimbare, despre bani. Tranzacţia şi tranziţia care ne
cuprind nu se vor lipsite de echivoc: pe piaţa de schimb
(aflată în centrul lumii în care ne găsim) se dă globul pe
globalizare. Simplu, plătim stupidul artificiu în natură:
cu propria-ne planetă. Iar cine îşi pierde propriul
domeniu de a fi şi de a se defini, devine (nefirească
smulgere din venire, doar ducere) dominat.

Fără de loc lăuntric şi fără de logică proprie -
neacceptând drept formă, mod de a fi „spaţiu-timpul”,
zvelta categorie specifică teoriei relativităţii -, omul
locuieşte globalizarea, iar nu globul, renunţă prea uşor
la starea de a fi (în casa şi în limba lui) , renunţă la
domeniul lui propriu: de om Astfel omul devine ins,
insulă, satelit. Totodată, fără de propriu cheag,
globalizarea, corolar al tuturor prelungirilor
tehnologice, pragmatice, se dovedeşte echivocul însuşi
de felul schimbului negustoresc, cocoloşul produs de
mestecare şi amestecare - apropiere, unire a ceea ce e
deosebit, diferit, nefiresc, până la pierderea identităţii, a
oricărei forme de mister -; ea, globalizarea, constituie de
fapt o nouă formă de dominare în conformitate cu
principiul „dezbină şi condu”.

Avizii de succes, lăuntric racordaţi la orizontul cu
marca şi masca excesului, se adaptează foarte bine
crizei, din mers, fiind cei care locuiesc ex-locuirea. Însă
la tine acasă nu urmăreşti succesul cu orice preţ, cu
preţul semenilor, cu preţul tău, ci , consistenta
„venire în sine”; la tine acasă succes au „ceilalţii”. Prea
uşor însă percepţia, libertatea de zbor (între înalt şi
adânc, între rece şi fierbinte) a plimbării şi asumării se
schimbă cu robia lăuntrică a scăldării mocirlos-călduţe,
ignară, vizând posesia sumei (de fapt, a extremelor).

Percepţia, starea de a te simţi şi între străini pur şi
simplu „acasă” - deplin de „a fi cu drept de a
fi” -, vorbeşte de la sine de expresivitatea lăuntrică, de
cristal, vorbeşte de capacitatea de a deprinde şi de a
da forma - asemănare cu sine - înseşi neasemănării.

De aceea, tot mai pragmatic, pe fluxul limbii - ben

„aface” (pune monopol pe
-urilor; ,

în context - cu statutul lui

plăcerea

acasă

noul

eu

tu
eu eu

tu

valoarea

sentimenul

te

Percepţia, zi de zi, a vieţuirii e convieţuirea, asumarea
de lucru. Raţionamentul fără de percepţie - fără
sentiment, fără de sine - produce vânzarea-cumpărarea.
Pentru afacerişti „la început a fost vânzarea-
cumpărarea”; pentru ei, „acasă” înseamnă „piaţa de
schimb”, globalizatoare. (Reclama noului-marelui recul
ne atrage atenţia să nu pierdem spectacolul
extraordinar al globalizării, de a fi, până la ultimele şi
incitantele consecinţe, propria noastră coadă de
cometă.)

Cu forma care dă şi norma - starea de normalitate -,
a începe e a percepe şi deopotrivă a fi. Modelul
prometeic înseamnă „a cunoaşte mai înainte”, spre
deosebire de cel epimeteic, cu starea de „a cunoaşte
după”. Statura, dispoziţia ca atare a pigmeilor e să
pigulească, să ia mereu, dispuşi fiind numai să ia. În
zodia fără de zodie, epigonii de fapt cunosc „după” şi
sunt „după”; acum şi aici epigonul doar „ex-istă” (a fi în
afară), e ins şi nu persoană, el nu „este” - de felul
neasemănării care se face sieşi asemenea, de felul limbii
care ea însăşi gândeşte.

lor, epigonii folosesc drept materie primă
nimicul care se face sieşi asemenea, care se face expresia
schimbului de piaţă, obligatoriu câştigător: însuşi
chipul globalizării, al tranzacţiei prin care unii câştigă -
pe nimicul care există - de la toţi ceilalţi: globul. În
manualul globalizării se găsesc şi regulile cum poţi ca
un satelit locui la distanţă Terra, sau, mai exact: cum
poţi locui globalizarea. Mutaţia, saltul în cauză - criza
devenind normalitate - e de la a locui globul la a locui
globalizarea

Aici, nu confundăm „după” cu „dincolo”. În regim
„după”, cei înregimentaţi negustoreşte, dedaţi
câştigului sistematic, se arată gata să cocheteze cu
„dincolo”, de fapt cu - „ceea ce vine şi a şi
venit”, ce „viu este”. Starea negustorului, „negustarea”
- pidosnică ingenuitate a prostului gust, a prostituţiei -,
e, acum şi aici, să facă negoţ cu evenimentul, să-l afacă
supra-nou: să-l vândă şi să-l cumpere, cu cât mai mare
câştig. Negustorii se văd autorizaţi - evident, nu prin
credinţă, domeniu, căci astfel ar fi rămas în, ţara, în
neamul, în casa lor, ci prin religie, prin prelungire
tehnologică, părăsindu-şi ţara, neamul, casa -, se văd
calificaţi să-l vândă chiar pe autorul creaţiei, divinitatea,
mizând pe câştigul infinit.

tăierii abrupte, vânzării-cumpărării,
exteriorizării, se află „frângerea”, mireasma cunoştinţei,
însăşi capacitatea, via deprindere de sine: de a găsi şi
locui - în timp fiind - locul tău lăuntric, divin, pecete de
felul „clipei reflexive” cu care să percepi însuşi timpul.
Referim despre stilul sentenţial, despre prezentul
perceperii, gnomic şi ontic totodată - a te pune cu locul
tău lăuntric, eternitate de lucru, înaintea nu numai a
senzaţiilor, emoţiilor (spre a le da formă), ci şi înaintea
raţiunii abstracte, cristalului de cenuşă, rece (spre a-i da
viaţă). Primitorii, la vreme şi la nevreme, de oaspeţi s-
au dovedit cu-adevărat cei care au capacitatea
percepţiei, a părtăşiei sporitoare, în unitate; unii ca
aceştia se învrednicesc a primi divinitatea, prim

Negustorii au pus şi au expus, au dus peste tot în
lume spiritul competiţional, au practicat şi practică în
ritual pur pragmatic spiritul, geniul străin împotriva
geniului propriu ( ). Stilul pur, ca tăiere şi
şlefuire, atrofiere până în inimă a propriilor rădăcini -
specific competiţiei vânzare-cumpărare - se dovedeşte
de prost gust, de felul banilor, însă se dovedeşte
câştigător.

Cei cu loc lăuntric, cu proprie aură, nu se dedau
devastării, pustiirii, nu se dau - mergând pe calculul
contabil al indiferenţei - urâciunii pline de ură. Pe o
mare de nuanţe unii dintre semeni primesc cheile
pentru insula fericiţilor.

Pentru om, mai mult decât a-l smulge din propria
piele, din propria sumă, e a-l smulge din propria lui
„limbă”: din propria asumare, din forma lui lăuntrică,
de om, vorbindă, cu care de fapt şi rezonează, îl percepe
pe „celălalt”, semenul, şi astfel el dă formă la ceea ce
tocmai nu are formă, cum (instantaneu, parcă unind în
uimire începutul cu sfârşitul) ai preforma senzaţiile,
emoţiile, le-ai da forma lor - spaţiu-timp propriu -, din
început, acea formă pe care de fapt ele au avut-o,
singure şi-au croit-o în reculul primar, cu chiar sensul
prin care pe ele însele s-au deprins, într-un fel cum o
explozie s-ar deprinde (chiar suspenda) pe ea găsindu-
şi, reflexiv, propriul ei sens...

Aici, „a preforma” nu-i de confundat, pentru nimic
în lume, cu „a performa”, a fi în acerbă şi vorace
competiţie, astfel luând „ceva” - sau chiar totul - pe
„nimic”. Discriminarea în acest caz a se citi în sensul:
forma nu e, ontologic, un artificiu (vas, vehicul) de a
lua, a-ţi umple şi a-ţi însuşi ceva străin ca fiind al tău; a
introduce undeva anume un loc străin e ca şi cum ai
introduce foc străin în templu, cum ai introduce
dezbinarea, năpraznica prăbuşire, însăşi devastarea,
explozia.

În truda

, dezlocuirea.

Opus

enindu-
se, fiind .

evenimentul

aldoilea

genius locci

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
2 .2 Pentru deprinderea de sine
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ut pictura poesis

„

”
(Richard J. Evans)

siune în reconstituirea evenimentelor.
,* dintr-o serie de

trei tomuri dedicate celui de-al Treilea Reich

dedicate celui
de-al Treilea Reich – W. L. Shirer, Karl Dietrich Bracher,
I

în genere, încât „

” (p.
10) –,

” (p. 1

în Sala Oglinzilor de la
Versailles, noul stat fusese numit Reichul German, stat
ce-i va reuni pe

”.

Olanda –, dispuneau de colonii), Germa

” (p. 57).

, scrie:
„

” (p.
65).

” (p. 73, Ludwig Woltmann),
încât apar teoreticieni ai (

, a

Una din cele mai mari
probleme pe care le ridică
scrierea istoriei este
încercarea de a te imagina
trăind în lumea trecutului,
cu toate îndoielile şi
incertitudinile de care se
loveau oameni în încercarea
de a face faţă unui viitor
care, pentru istori

Nici un
istoric nu poate spera să stăpânească nici măcar o parte
însemnată a unei literaturi de o asemenea magnitudine

iectivele principale ale prezentului volum şi al
următoarelor două este, în consecinţă, acela de a acoperi o
mare varietate de aspecte semnificative ale istoriei celui de-al
Treilea Reich  nu numai politica, diplomaţia şi problemele
militare, dar şi societatea, economia, politica rasială, poliţia şi
justiţia, literatura, cultura sau artele şi, ca o lărgire a
orizontului absenţă, din varii motive, în cazul abordărilor

, să le aducă laolaltă, evidenţiind în acelaşi timp
conexiunile dintre ele

l Război Mondial,
Germania avea cea mai prosperă, mai puternică şi mai
avansată economie a continentului

Chestiunea evreiască este axa în jurul căreia se învârte roata
istoriei... întreaga noastră evoluţie în plan social, comercial şi
industrial are la bază viziunea evreiască asupra lumii

rasa germană a fost
selecţionată să domine Globul

i

c, a
devenit trecut

Unul din
ob

:

anterioare

Un popor, un Reich, un Lider

Cu mult înainte de Primu

Într-adevăr, recuperarea
trecutului este dificilă,
deoarece presupune răbdare
în cercetare, conştiinciozitate,
intuiţie în interpretarea
faptelor istorice, şi nu în

ultimul rând, pa
Avem în faţa noastră volumul întâi

, scrise de
istoricul englez Richard J. Evans. Volumul în chestiune
este precedat de o prefaţă în care autorul trece în revistă
un număr apreciabil de autori şi lucrări

an Kershaw, Michael Burleigh –, cu calităţile şi
defectele lor, uimit, totodată de numărul imens de
studii consacrate nazismului,

şi şase părţi urmate de liste de hărţi şi ilustraţii,
bibliografie şi indice de nume proprii: „

2). Dacă am face o
retrospectivă a secolului al XIX-lea german, vom
constata lejer că Otto von Bismarck (1815 – 1898),

, prim-ministru al Prusiei, s-a străduit
să unifice Germania în jurul Prusiei, purtând trei
războaie victorioase cu Danemarca (1864), Austria
(1866), Franţa (1870 – 1871), care, probabil, au creat
mitul invincibilităţii germane, după care a urmat
proclamarea Imperiului German

toţi vorbitorii de limbă germană din
centrul Europei: „ Totuşi,
faţă de alte ţări europene (Anglia, Franţa, care aveau
imperii coloniale, şi chiar naţiuni mai mici – Portugalia,
Belgia şi nia s-a
simţit frustrată, încât în această dispută se va mulţumi
cu resturi nesemnificative. În pofida lipsei unui imperiu
colonial, Germania avea o demografie bună, fiind
întrecută numai de Rusia, iar din punct de vedere
economic „

Succesele
militare şi despăgubirile de război pretinse Franţei n-au
scutit-o de a resimţi puternica criză economică
mondială declanşată în 1873, Germania confruntându-
se cu numeroase falimente economice. În această epocă
de instabilitate se căutau ţapi ispăşitori, care au fost
găsiţi în evrei, oameni întreprinzători, remarcaţi în
finanţe, medicină, drept, ştiinţe, medii universitare,
jurnalism, arte. În acest context instabil apar tot felul de
organizaţii şi partide cu tentă antievreiască, iar Wilhelm
Marr, creatorul termenului de

Se constată, aşadar, la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul celui de al XX-lea o recrudescenţă
antisemită pe plan european, culminând cu fabricarea
în laboratoarele ruseşti de către călugărul Serghei Nilus
a . În mediile
germane se vehiculează ideea că „

),
câştigat pe seama slavilor, războiul fiind o necesitate
biologică (Friederich von Bernhardi, p. 73). În  schimb,
Ernst Haeckel considera războiul o catastrofă eugenică
– moartea celor mai buni. Într-adevăr, în războaie
dispare, de obicei, o elită militară, savanţi, oameni de
ştiinţă, politicieni şi supravieţuiesc, adesea, indivizi nu
prea dotaţi intelectual, dar rezistenţi la vicisitudinile
vieţii şi ale selecţiei naturale. Cultivarea

cancelarul de fier

antisemit

al Lebensraum

arianismului

Protocoalelor Înţelepţilor Sionului

spaţiului vit
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că exprima temerile şi dorinţele lor cele mai profunde. În
egală măsură, exulta încredere în sine, agresivitate, credinţă
în triumful final al său şi chiar un sentiment al
destinului său... Fără a folosi în mod necesar un limbaj
religios, făţiş, Hitler făcea apel la arhetipurile religioase ale
suferinţei, umilinţei, mântuirii şi reînvierii înrădăcinate
adânc în spiritul ascultătorilor săi; în contextul Bavariei
postbelice şi postrevoluţionare a găsit un teren fertil

Naiv, idealist, lipsit de
ambiţii personale sau de lăcomie, ş ofer
nu prea inteligent, Hess avea tendinţa să creadă în doctrine
iraţionale sau mistice, precum astrologia; devotamentul de
câine faţă de Hitler avea aproape o fervoare religioasă; îl
considera pe Hitler un fel de Mesia...

coerent, popular, capabil să
răspundă prompt şi inteligent celor care îl hărţuiau cu
întrebări

Iată, i-a spus el tatălui său, înşelătoria. Mărşăluiesc în cerc
fără oprire ca şi cum ar fi o sută de mii

A fost ca în 1914, toată lumea se
putea îmbrăţişa cu toată lumea, în numele lui Hitler. Beţie
fără vin

dă-ne patru ani şi îţi jur, aşa cum noi, aşa
cum eu am ocupat această funcţie, aşa o voi părăsi. Nu am
ajuns aici pentru salariu sau câştiguri; am făcut-o pentru
tine! (...). Pentru că nu mă pot dezice de credinţa în poporul
meu, nu pot renunţa la convingerea că această naţiune se va
ridica într-o zi din nou, nu mă pot despărţi de dragostea
pentru el, pentru poporul meu şi nutresc convingerea fermă
că, în cele din urmă, va veni ceasul când milioane de oameni,
care azi se dispreţuiesc, vor sta alături de no şi împreună cu
noi vor saluta noul Reich german, pe care l-am câştigat cu
greu şi pe care prin suferinţă l-am creat împreună, noul regat
german al măreţiei, al puterii şi al dreptăţii. Amin

Acordaţi-mi zece ani şi nu veţi mai putea recunoaşte
Germania

În condiţiile
marii crize, când vremurile erau grele şi slujbele puţine,
oamenii se agăţau cu disperare de rutina zilei ca unică formă
de securitate: să nu fi sprijinit nazismul însemna să-ţi rişti
traiul şi viitorul, să fi rezistat însemna să-ţi rişti viaţa

însuşi şi numai el este realitatea germană
prezentă şi viitoare şi legea acestei realităţi. Studiaţi pentru
a şti: din acest moment  toate lucrurile implică decizie şi toate
acţiunile responsabilitate. Heil Hitler!

Acolo unde cărţile sunt arse,
până la urmă vor fi arşi şi oamenii

Când aud cuvântul
cultură, pun mâna pe armă!

seră cu nimic faptul că Germania continua să fie cea
mai puternică, mai avansată şi mai populată naţiune
europeană

partidului

i conform lui Haush

Popor, german,

,

i

Führer-ul
,

,

Prevederile în
materie de securitate ale Tratatului de la Versailles nu
schimba

”, p.
254), Ludendorff, Rudolf Hess („

”, p. 259), Di
„

,

nfstaengl, Julius Streicher, Harmann Göring, Gregor
Strasser, Joseph Goebbels („

”, p. 291), Rudolf Höss, Martin Bormann

Joachim Heldebrand

” (p. 429)

din
Jurnalul Luisei Solmitz: „

” (p. 430)

” (pp. 444
– 445). Înainte de a ajunge la putere, Hitler afirmase:
„

” (v. Antony Beevor „
”, Ed. RAO, 2005, p. 329). Incendierea

Reichstagului
constituit

” (p.
518).

,
Heidegger

în calitate de
rector: „

” (p. 563).

,
actualitate: „

”, p. 573), impunerea
dictonului, atribuit lui Göring: „

” (p. 589).

scut în 1874, ci în 1847.

etrich
Eckart (a se vedea şi Timothy W. Ryback

”, Ed. Litera Internaţional, 2010), Alfred
Rosenberg (autor al , replică
minoră la cartea lui Chamberlain), Hans Frank, Otto
Dickel (autor al replică la
cartea lui Spengler), Ernst Röhm, Ernst „Putzi”
Ha

, H.
Himmler. Instalarea lui Hitler în funcţia de cancelar al
Germaniei debutează cu o mare paradă organizată de
Goebbels, despre care există informaţii controversate în
privinţa numărului participanţilor încât observaţia
tânărului Hans – este plauzibilă:
„

.
Entuziasmul popular, în pofida unor presimţiri nefaste,
era identic cu cel din 1914, după cum rezultă

. Într-un discurs din 10 februarie 1933,
ţinut în Palatul Sporturilor din Berlin, Hitler afirma:
„

de către muncitorul olandez Marius van
der Lubbe (27 februarie 1933) a motivul
dezlănţuirii prigoanei contra comuniştilor, social-
democraţilor, a sindicatelor şi a evreilor. Oponenţii
regimului nazist sunt demişi din slujbe: „

În fine, Hitler şi nazismul, în genere, au contribuit
la degringolada culturală şi ştiinţifică a celui de-al
Treilea Reich: mulţi savanţi de origine evreiască,
scriitori, muzicieni, medici au emigrat, iar dintre
cărturarii germani, unii au îmbrăţişat tacit nazismul

, bunăoară a devenit membru al Partidului
Nazist (1 mai 1933) spunând la studenţi,

Dintre cei
siliţi să plece, mulţi deţineau Premiul Nobel, iar alţii l-
au obţinut după emigrarea din Germania, Hitler
pierzând astfel o elită a lumii ştiinţifice care s-a realizat
în străinătate. Apoi  arderea cărţilor (încât panseul lui
Heine era de

” (p. 559). În pofida tuturor
acestor restricţii impuse de regimul nazist, Germania
continua să fie o ţară puternic dezvoltată: „

În concluzie, acest prim volum se
citeşte realmente cu interes şi folos, în pofida
masivităţii. Din păcate, în traducere s-au strecurat
multe inadvertenţe şi cuvinte scrise greşit, dintre care
menţionăm numai pe aceea de la pagina 94:
Hindenburg nu s-a nă

Biblioteca
lui Hitler

Mitului secolului XX

Renaşterii Occidentului

BERLIN CĂDEREA –
1945

* RICHARD J. EVANS „

.

AL TREILEA REICH”, volumul I,
traducere din limba engleză ALIN MATEI, RAO Internaţional
Publishing Company, 2010, 700 p

svasticii

Declinul
Occidentului Fundamentele
secolului al XIX-lea

(considerată un simbol arian)

În fine, Germania începe
Primul Război Mondial într-o stare de optimism, de
euforie, deşi în rândul militarilor exista temerea de a-l
pierde (pp. 91 – 94). Frontul de Est este dominat
exclusiv de armatele germane conduse de Hindenburg
şi Ludendorff. În schimb, pe frontul de Vest s-au
înregistrat bătălii crâncene pe Marna şi la Verdun unde
presiunea germană este oprită. Revoluţia rusă pornită,
cum s-a scris şi în presa românească postdecembristă,
cu banii oferiţi de Germania, a scufundarea
lumii în haos. Înfrângerea Germaniei, condiţiile de pace
impuse de Aliaţi la Versailles u contribuit la
degringolada vieţii în Germania: „

(pp. 118 – 119). După încheierea Tratatului de Pace şi
abdicarea lui Wilhelm II existase primejdia ca în
Germania să triumfe comunismul, însă noua
Constituţie din 31 iulie 1918 era o versiune modificată a
constituţiei lui Bismarck, locul Kaiserului este luat de
un Preşedinte al Reichului ales prin vot popular:
Friedrich Ebert (1871 – 1 rimul Preşedinte
al Germaniei (Republica de la Weimar), urmat de
eldmareşalul Paul von Hindenburg care în 1933 va

preda puterea lui Hitler

Însă, situaţia economică, în
care se afla Germania, după prima mare conflagraţie,
îngrijora: inflaţia provocată de devalorizarea continuă a
mărcii a contribuit la degradarea vieţii

în 1923, de trupele franceze şi belgiene a
accentuat disconfortul poporului german. În această
stare de degradare a economiei, Germania fusese
cuprinsă de un
neobişnuite, şi decădere morală, încât un ofiţer îşi
amintea: „

În fine, crearea
băncii Reich mark
au contribuit la stoparea inflaţiei. În această societate
aflată în pragul colapsului se impun diverse curente
culturale, se citeau cu frenezie

) şi H. S.

-se pagina 187, unde, de fapt, nu este
menţionat

)
debutează cu descrierea atmosferei boeme postbelice
din München, Richard J. Evans dând la iveală o serie de
microeseuri consacrate lui Hitler („

va determina ca
„

” (p. 80).

înlesnit

, toate a

”

925) devine p

f
, numindu-l cancelar („

”, p. 140).

, iar ocuparea
Ruhr-ului,

simptom de criminalitate, furturi

” (p. 189).
sbank, emiterea noii monede Reichs

O. Spengler (
Chamberlain (

), se impune ideea celui de-al
Treilea Reich. „

(în Indice, p. 695, numele scriitorului este van der
Bruck, indicându

),

”
(pp. 183 – 184). Partea a treia (

Vâltoarea politică a ideologiilor radicale din care în cele din
urmă se va naşte nazismul se formase cu mult înainte de
Primul Război Mondial

În această atmosferă de
traumă naţională, de extremism politic, conflict violent şi
agitaţii revoluţionare s-a născut nazismul. Majoritatea
ingredientelor care au intrat în eclectica sa ideologie erau
deja prezente în Germania înainte de 1914 şi deveniseră chiar
mai familiare publicului în timpul războiului. Prăbuşirea
dramatică a Germaniei într-o stare de haos politic spre
sfârşitul lui 1918, un haos care s-a prelungit câţiva ani după
război, a furnizat stimulul necesar transformării unor idei
extremiste în acţiune violentă. Acestui amestec ameţitor de
ură, frică şi ambiţie care anterior intoxicase un mic număr de
pangermanişti i-a fost oferit, crucial, un alt element:
disponibilitatea, hotărârea chiar, de a folosi forţa fizică.
Umilinţa naţională, colapsul Imperiului bismarckian,
triumful social-democraţiei, ameninţarea comunismului,
toate acestea păreau să justifice în ochii unor utilizarea, dacă
se dorea ca naţiunea germană să-şi revină vreodată, violenţei
şi a asasinatului pentru implementarea unor măsuri pe care
pangermaniştii, antisemiţii, adepţii eugeniei şi
ultranaţionaliştii le susţinuseră la sfârşitul secolului trecut

În 1930
cel mai târziu, a devenit evident că puterea prezidenţială se
afla în mâinile cuiva care nu avea nici un fel de ataşament
faţă de instituţiile democraţiei şi nici o intenţie de a le apăra
în faţa inamicilor lor

Întorcându-ne acasă, nu am mai găsit acel popor
german cinstit, ci o gloată animată de instinctele cele mai
demne de dispreţ. Orice virtuţi ar fi putut fi găsite altădată la
germani, păreau să se fi pierdut în acest şuvoi noroios...
Promiscuitatea, neruşinarea şi corupţia erau omniprezente.
Femeile germane păreau să fi uitat tradiţiile germane.
Bărbaţii păreau să fi uitat simţul datoriei şi al onestităţii.
Publiciştii evrei şi presa evreiască puteau să facă tot ce
doreau, târând totul în mocirlă

a cărui carte purtând acest titlu apărut în
1923. Idealul Reichului, el, se născuse odată cu
Carol cel Mare şi fusese reînviat sub Bismarck:

oamenii de rând îl puteau înţelege,
propoziţii scurte, sloganuri puternice, emoţionale. Începând
adeseori discursul cu o voce joasă, pentru a capta atenţia
audienţei, îi sporea forţa până la punctul culminant, iar
vocea profundă şi mai degrabă răguşită atingea tonalităţi tot
mai înalte, ajungând să răcnească şi să urle la final, cu faţa
strălucindu-i de sudoare şi cu părul negru şi lins căzându-i
pe faţă în timp ce-şi aducea publicul într-o stare de frenezie.
Nu existau nuanţe în ce spunea: totul era incontestabil,
implacabil, irevocabil, definitiv, decisiv. Părea, după cum au
depus mărturie mulţi dintre cei care i-au ascultat
discursurile din această fază timpurie, că vorbea din suflet şi

a

Acest concept a fost popularizat de
publicistul neo-conservator Arthur Moeller van den Bruck

a
declama

era opusul
regimului de partide ce caracteriza Republica de la Weimar

Utiliza un limbaj
simplu, direct, pe care

Apariţia nazismului

Al treilea reich
Ionel SAVITESCU

restituiri
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arheologia spiritului
Focul şi căile înţelepciunii

Bogdan Mihai MANDACHE

Simbo ti

Cînd Moise a ajuns
pe muntele lui Dumnezeu, Horeb sau Sinai

manifestarea focului de pe muntele Hor

În

ziua, nici stîlpul de foc noaptea
dinaintea poporului".

).

l ambivalent, creator şi distruc v, focul este
prezent în toate culturile, în toate tradiţiile religioase,
în mituri, în ceremonii iniţiatice.

, i s-a
arătat îngerul Domnului "într-o pară de foc, ce ieşea
dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar nu se
mistuia". Acolo Dumnezeu i-a dat lui Moise
enigmaticul şi tulburătorul răspuns: "Eu sînt Cel ce
sînt" ( 3, 14). Focul care nu consumă este
imaginea veşniciei şi atotputerniciei divine;

eb
sacralizează muntele care va deveni loc privilegiat al
teofaniilor. În cursul marii teofanii de pe muntele
Sinai, în momentul cînd lui Moise îi sînt încredinţate
cele zece porunci, Dumnezeu coboară în foc; muntele
pare că se întoarce la începuturile lumii: "Iar muntele
Sinai fumega tot, că Se pogorîse Dumnezeu pe el în
foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor,
şi tot muntele se cutremura puternic".
expresia "Dumnezeu vorbeşte din mijlocul focului"
este folosită de mai multe ori, semn că incandescenţa
era unul din semnele divinităţii, semn al ardorii
cuvîntului divin transmis lui Moise pentru a-şi
îndruma poporul atît pentru a ieşi din robie, cît şi
pentru a urma poruncile Domnului. Un alt simbol
care apare în acelaşi context al scoaterii evreilor din
captivitatea egipteană este coloana de foc: "Iar
Domnul mergea înaintea lor: ziua în stîlp de nor,
arătîndu-le calea, iar noaptea în stîlp de foc,
luminîndu-le, ca să poată merge şi ziua şi noaptea. Şi
n-a lipsit stîlpul de nor

În scrierile profeţilor, iar mai tîrziu în ,
cuvîntul şi actele divinităţii sînt deseori în legătură cu
manifestări ale focului; Zaharia vede focul lui
Dumnezeu căzînd din cer ("Deschide, Libane, porţile
tale, ca focul să mistuie cedrii tăi! Vaită-te,
chiparosule, căci a căzut cedrul şi cei mai falnici s-au
prăbuşit la pămînt"), în vreme ce Isaia aminteşte
succesiv focul luminător şi focul distructiv, focul
luminos şi focul devorant ( " Poporul care locuia întru
întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în
latura umbrei morţii lumina va străluci peste voi", " Şi
lumina lui Israel se va face foc şi Sfîntul său o flacără
şi va arde şi va mistui spinii şi bălăriile uscate, într-o
singură zi!" Focul nu este un atribut al divinităţii
doar pentru a pedepsi, el simbolizează şi credinţa
arzătoare (" era în inima mea ceva, ca un fel de foc
aprins, închis în oasele mele, şi eu mă sileam să-l
înfrînez şi n-am putut"). Evangheliştii vor vorbi de
botezul prin apă, prin Duhul Sfînt, dar deopotrivă şi
de cel prin foc. Şi aceste succinte rînduri sînt suficiente
pentru a înţelege cuvintele lui Dionisie Areopagitul:
"Teologia situează alegoriile privind focul mai presus
de toate celelalte. Ai să remarci negreşit că nu ne
reprezintă doar roţi în flăcări, ci şi animale arzînde şi
oameni cuprinşi de foc; ea închipuie în jurul esenţelor
cereşti mormane de jăratic aprins şi fluvii rostogolind
flăcări producînd un zgomot asurzitor."

Fără a fi fost creator de şcoală, Heraclit din Efes
este unul din filosofii al cărui model de cugetare s-a
perpetuat în timp, dăinuind pînă în timpurile noastre.
De altfel, formulele sale enigmatice, alţii le-au numit

de-a dreptul obscure, lasă şi astăzi loc interpretărilor
şi comentariilor. De la Aristotel la Heidegger, filosofii
nu au încetat să reamintească legenda/anecdota
atribuită celui mai obscur dintre filosofii şi teologii
vechii Elade; se spune că Heraclit s-a adresat cu
bunăvoinţă străinilor dornici să-l cunoască, dar că

Ieşirea

Apocalipsă

Deuteronomul

aceştia intrînd în casă s-
au sfiit să înainteze cînd
l-au văzut încălzindu-se
lîngă cămin: "atunci el i-
a poftit să se apropie
fără teamă, spunînd că
şi în acel loc se află zei".
Textele sale nu sînt
lesne de înţeles, cum nu
au fost nici pentru
contemporanii săi,
dovadă fiind
epigramele care îi erau
adresate: "Nu te grăbi să
desfăşori în pripă cartea
lui Heraclit din Efes,
căci nespus de grea este cărarea ce o ai de străbătut.
N-ai să dai decît de obscuritate şi de un întuneric în
care nu licăreşte nici o lumină. Dacă însă te conduce
un iniţiat, cartea devine mai luminoasă decît
strălucirea soarelui". Stranie referinţă la un filosof care
propovăduia ca unic principiu...focul! "Focul este
elementul primordial şi toate rezultă din
transformările focului, alcătuindu-se pe calea rarefierii
şi a condensării lui. Taote se nasc din opoziţia
contrariilor şi în întregimea lor curg asemenea unui
rîu. Universul este limitat şi lumea este una. Ea se
naşte din foc şi iarăşi de pradă focului la intervale
anumite; această alternanţă se repetă în veci şi se
împlineşte conform ursitei

, James
George Frazer acordă un spaţiu generos prezentării şi
interpretării sărbătorilor focului în E Obiceiurile
la care se referă Frazer ţin aprinderea focurilor
ceremoniale în anumite zile ale anului, multe obiceiuri
fiind în legătură cu practicile ce ţin de agricultură.
Focurile de primăvară se aprindeau la începutul
Postului Mare, dar şi în ajunul Paştelui şi de 1Mai
(Noaptea Walpurgiei).

întreaga
suflare a localităţii, tinerii, băieţi şi fete, întrecîndu-se
în a trece prin foc, peste tăciunii încinşi, sperînd ca
prin voioşia lor să aducă o toamnă rodnică. Focul
aprins de 1 Mai era "focul aducător de noroc", focul
care alunga vrăjitoarele, Noaptea Walpurgiei fiind cea
în care "pretutindeni se află vrăjitoare care aleargă
nevăzute prin văzduh cu urzeli diavoleşti".

utindeni în Europa se ţineau focurile solstiţiului
de vară, la Sărbătoarea Sfîntului Ioan Botezătorul,
solstiţiul de vară fiind "marea răscruce în cursa
soarelui; după ce s-a urcat, zi de zi, tot mai înalt pe
cer, astrul se opreşte şi, de aici înainte, dă înapoi pas
cu pas, coborînd pe orbita cerească." Trebuie să fi fost
un moment de nelinişte pentru omul societăţilor
arhaice să vadă astrul zilei pierîndu-şi puterile, încît
Frazer vede în focurile solsiţiului încercarea timidă de
a înteţi "flacăra scăzută şi roşietică", în concepţia
popul ră focul fiind o imitaţie a soarelui.

Cunoscută contemporanilor noştri mai curînd prin
deja celebrul roman al lui Paolo Coelho-

rin scrierile sale fondatoare, alchimia este
susţinută de o tradiţie milenară care se regăseşte în
toate marile civilizaţii ale lumii. Alchimia intrigă,
atrage, stimulează şi descurajează, este prezentă, fie şi
ca ecou, în muzică, arte plastice, filosofie, este
pretutindeni şi nimeni nu o vede; alchimia a devenit
un termen "la modă", folosit în diverse împrejurări, tot
mai departe de sensul profund al termenului. În
adevăr, alchimia rămîne una din marile enigme ale
trecutului, şi poate că enigma este "materia primă" sau
"piatra filosofală"!

Adevărată gnoză care insistă pe
complementaritatea necesară între corp şi spirit,
alchimia este aboedarea esoterică complexă unde se
întîlnesc o cercetare operativă asupra materiei şi una
speculativă asupra sinelui pentu a găsi piatra
filosofală. Această materie, ieşită din chintesenţa celor
patru elemente, este asemănătoare materiei prime a
creaţiei

Cunoscută
în China, în India şi Egipt încă din antichitate, apoi de
arabi, alchimia s-a afirmat în Europa după secolul al
XII-lea, Evul Mediu şi zorii Renaşterii fiind perioada
de maximă înflorire, cînd a fost ilustrată de nume
precum Raimundus Lullus, Roger Bacon, George
Riplay, Paracelsus, Nicolas Flamel, Basile Valentin sau
Heinrich Kunrath. Odată cu afirmarea gîndirii
raţionaliste de sorginte carteziană, alchimia cunoaşte
un anumit decl , deşi va continua să aibă apărători şi
prcaticieni, aici putînd fi amintit Isaac Newton, dar şi
alţi membri ai celebrei Royal Society. Fiică a lui
Tubalcain, "făurar de unelte de aramă şi de fier",
revelată oamenilor de Hermes Trismegistos, practica

ca

", scrie Diogene Laertius.
În monumentala sa lucrare

uropa.
de

Aprinse pe locuri înalte sau în
vatra satului, focurile adunau în jurul lor

Pret

a

-
decît p

, atunci cînd haosul a fost animat de focul
divin pentru a trece de la unul la multiplu.

in

Creanga de aur

Alchimistul

alchimică nu are nimic în comun cu magia care caută
să obţină aur din metale impure. Alchimia adevărată
caută aurul, era aurul care se dezvăluia la capătul
unui îndelung proces de transformare, iar în sensul
său autentic era vorba de o transformare interioară.
"Pare să nu fi frapat nimeni că o artă fundamental
absurdă a putut, în ciuda numeroaselor eşecuri şi
dezamăgiri, să persiste cu o asemenea continuitate şi
statornicie în sînul celor mai diverse civilizaţii.
Trebuie să admitem, aşadar, fie că alchimiştii, în
dorinţa dea se amăgi pe ei înşişi, au cultivat cu
obstinaţie un mit dezminţit de mii de ori de natură, fie
că experienţa lor efectivă se situa pe un cu totul alt
plan al realităţii decît acela de care se ocupă ştiinţa
empirică modernă", scria Titus Burckhardt în

Adepţii săi consideră alchimia o adevărată filosofie
hermetică; pentru ei, alchimia este mama tuturor
ştiinţelor pentru că ea conţine principiile tuturor
celorlalte, explicînd natura şi raţiunea de a fi a tot ceea
ce există, originea şi soarta întregului univers.
Alchimia vrea să-l apropie pe om de Creator, să-i
redea demnitatea sa primordială, ducîndu-l pas cu pas
către Principiul fondator. În această căutarea a
absolutului, contrar tuturor aparenţelor, obiectul
esenţial al muncii este omul însuşi; transformarea sa
pri naşterea iniţiatică îi deschide posibilitatea de a
merge în căutarea adevărului către marginile
orizontului îndepărtat al fiinţei interioare. Această
finalitate care conjugă speculativul şi operativul nu
poate fi concepută decît prin viziunea alchimică a
celor trei lumi: lumea divină-cercul al cărui centru este
pretutindeni şi a cărui circumferinţă este nicăieri-,
macrocosmosul sau lumea materială cu cele trei

principii-sulf, sare şi mercur-, şi microcosmosul cu
cele trei principii formînd fiinţa umană-corp, spirit şi
suflet.

r asemenea celui
profan care înaintează cu regularitate, fără speranţa
sau teama reluării parcursului; timpul alchimic este
unul ciclic, variabil, megînd de la instantaneu la
infinit, un timp în care totdeauna se revine la punctul
de plecare după o nouă probă purificatoare. Prin
repetiţia operaţiiilor, (disoluţii şi
evaporări) vechiul om îşi leapădă veşmintele păstrînd
esenţialul. Reuşita încercărilor presupune a se păstra
departe de relele influenţe, creînd un spaţiu sacru care
ne plasează în afara timpului liniar şi a agresiunilor
lumii exterioare. În alchimie transmiterea iniţiatică
este indispensabilă căci nu se poate afla totalitatea de
unul singur. Aristotel spunea că nu este vorba de a
învăţa ci de a încerca, tehnica iniţ tică fiind în
opoziţie cu dobîndirea de cunoştinţe. Nu este vorba
de a descoperi ceva nou, ci de a regăsi un secret
pierdut. Textele sacre şi simbolurile ne arată calea care
ne conduce la real ajutîndu-ne să trecem de la ceea ce
se manifestă la ceea ce este ascuns. Trebuie deci să
călătorim alături de alţi căutători, însoţiţi de un
maestru, amintindu-ne mereu spusa înţeleptului:
acolo unde este o voinţă este un drum.

: aşa se defineau alchimiştii înşişi în
virtutea unei alianţe între înţelepciune şi foc. Între
reveriile domestice,seducţiile diabolice şi fulguraţiile
apocaliptice mai este loc în cultura modernă pentru
această, aparent stranie, manieră

Este o poartă
deschisă către o altă lume, o lume a limbajului poetic,
nelipsit de o anume obscuritate voită, de mister ce nu
se lasă prins de la prima ridicare a vălului; aici focul
nu este vîlvătaia reveriilor, ci ardere lentă,
transformatoare, de înţeles doar de cei care au
răbdarea de a scruta dincolo de ceea ce se arată
tuturor, de cei care ştiu că prin foc au păşit pe un
tărîm iniţiatic. (va urma)

Alchimia

solve et coagula

Filosofi prin Foc

Philosopher par le Feu

.

n

Timpul alchimic nu este unul linia

ia

de a filosofa?, se
întreba Françoise Bonardel, în introducerea la una din
cele mai complete antologii contemporane de texte
alchimice - .
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Cu cinci zile mai înainte profesorul respectiv fusese
acuzat de plagiat.” (1)

acest sensibil seismograf, a detectat

(2).

„
;

« », pentru
« »

” (3).
Disputele

ncisc Rainer
se afla într-o

(4)
Date fiind aceste momente delicate prin care trecea

familia Rainer, un punct de vedere privind

(5)

în ziarul , din 2 ian. 1924,
(6), opiniile sale privind acest

caz de plagiat.
„

« »

” (7)
stabilit

i (Mathias Duval,
Paul Poirier, A. Rauber-Fr. Kopsch,

Un cunoscut profesor, obişnuit să ia din cărţile
altora, ca din bunul său particular, mai are şi alt obicei:
dă elevilor săi lucrări extemporale, pe care le numeşte
ingenios

Deunăzi iar mai dădu pe neaşteptate un colocviu
scris de ăsta. Dar, auzind la un moment dat un foşnit
suspect, se adresă sentenţios clasei întregi:

– Băgaţi seama, să nu prind pe vreunul că nu este
ruşine mai mare decât să fii prins copiind!...

Textul de mai sus l-a scris Grigore T. Popa la peste
un deceniu de la cele ce se întâplaseră în anul 1924,
când, o scriere
ştiinţifică, faţă de care a avut o reacţie promptă şi
fermă. Anatomistul Victor Papilian publicase la Cluj
un „Tratat de Anatomie umană”

Aprinse trebuie să fi fost discuţiile în colectivul
Catedrei de Anatomie din Bucureşti după apariţia
acestui tratat. Colaboratorilor săi, soţii Florica şi
Grigore T. Popa, le era cunoscut, încă de la Iaşi, faptul
că profesorul Rainer manifesta o indispoziţie fizică
faţă de uşurinţa cu care se publică (...) avea ironii
muşcătoare pentru bombasticismul ştiinţific

infantilismul afirmaţiilor necontrolate şi era plin de
dispreţ pentru incorectitudinea tipărită. Cunoştea
nenumărate cazuri de statistici falsificate, de afirmaţii
inventate, de minciuni ştiinţifice şi paradoxe medicale;
le arăta cu amănunte şi încerca să stârnească un nou fel
de purtare în publicistica ştiinţifică. Ţinea mereu la
originalitate şi avea oroare de banal. Orice articol scris
trebuia, după părerea lui, să se matureze; adică trebuia
lăsat deoparte un timp destul de lung, pentru a-l uita şi
abia mai târziu să fie reluat cu o nouă vigoare critică.
Nu admitea decât ceea ce e riguros verificat şi de mai
multe ori supus la probă

prilejuite de acest tratat porniseră de la
suspiciunea că lucrarea este un plagiat. Fra

perioadă dificilă. Manifestaţiile
studenţeşti pornite din Iaşul universitar se extinseseră
şi în capitală. Casa profesorului Rainer a fost vreme de
câteva săptămâni sub paza Jandarmeriei. Se tipărise o
broşură, de către un student medicinist, cu scop
calomniator la adresa lui Francisc Rainer. I se contestau
toate contribuţiile aduse în studiul anatomiei şi era
acuzat că ar fi evreu.

plagiatul
lui Papilian, nu a putut fi exprimat. La acestea se mai
adăugau şi multiplele sale preocupări şi alte
numeroase probleme cu care se confrunta în acei ani.

Însă, spiritul justiţiar al lui Grigore T. Popa a
determinat ca acesta să ia o poziţie critică faţă de
conţinutul cărţii. Fiind colaborator al presei
centrale, a decis să publice articolul „Împrumuturi
ilicite şi plagieri (într-o carte menită să educe pe
tineri)” prin care să
prezinte lumii ştiinţifice

Corectitudinea literară e un semn de moralitate în
clasa cultă din stat. E un indicator de nivel la care
trebuie să ţinem pentru respectul datorat muncii şi
năzuinţelor superioare. Azi noţiunile au devenit prea
mult cuvinte şi cuvintele semne goale, aşa încât e
nevoie de o rectificare a înţelesului de cinste în materie
de tipăritură. Acest înţeles nu poate avea accepţii
diferite şi noi l-am avut odată foarte curat şi vădit
pentru toată lumea.

Nu tot aşa a înţeles corectitudinea literară dl V.
Papilian, profesor la Universitatea din Cluj. D-sa a scos
un Tratat de Anatomie umană . Desigur, un tratat
trebuie să oglindească starea actuală a ştiinţei
respective – deci va fi o compilaţie. Dar modul de
selecţiune şi de prezentare a cunoştinţelor, precum şi
fraza trebuie să aparţină autorului. Asta-i
personalitatea unui tratat.

Analizând iconografia cărţii a că numeroase
imagini erau reproduse – identic sau cu unele
modificări – din diverşi autori străin

, Julius Tandler, Leo Testut, Carl Toldt), pe
care i-a citat doar în extrem de puţine locuri.
Desenatorul care a lucrat la acest tratat, a prelucrat
imaginile preluate din alte cărţi, însă, în unele cazuri,

colocvii scrise!...

Adevărul

Werner
Spalteholz

din încercarea de a nu părea imaginile ca fiind identice,
au rezultat erori în forma finală prezentată.

O astfel de figură totdeauna reprezintă o iniţiativă
intelectuală. Autorul simplifică natura, alegând câteva
elemente şi eliminând cu intenţie pe celelalte.
Selecţionarea aceasta se bazează pe o concepţie, care îşi
propune un scop. Rar se va întâmpla să conceapă
înfăţişarea unui obiect în acelaşi fel două persoane
deosebite. Concepţia apoi trebuie realizată şi pe urmă
desenatorul trebuie s-o reprezinte credincios. E deci
vorba de o muncă complexă cu un netăgăduit caracter
personal. Dacă dreptul de proprietate este garantat
până şi în ce priveşte fotografiile operelor de artă ori a
înfăţişărilor pitoreşti, cu atât mai mult trebuie să fie
pentru figurile al căror conţinut nu se află nicăieri de-a
gata ci se dobândeşte printr-o muncă particulară cu
pecetluire personală. De aceea nimănui nu-i este
permisă însuşirea unei astfel de munci a altuia. (...)
Acest respect al muncii intelectuale condiţionează
progresul culturii şi e un criteriu de moralitate publică.
El este o garanţie de seriozitate a minţii şi e mai ales un
factor de educaţie sănătoasă, fără care îndemnul spre
lucruri ideale e o viclenie rău acoperită.

Observă că, şi în privinţa textului, autorul a preluat
– – părţi din volumele pe care le-a compilat,
„împodobindu-se cu opera altora ca şi cum ar fi fost a
domniei sale”. Prezintă fragmente edificatoare care –
puse faţă în faţă cu originalul – dau prilejul cititorului
să înţeleagă demersul său demistificator.

Îmi dau seama că acuzaţia mea e gravă şi va stârni
multe nemulţumiri surde, dar am făcut-o totuşi împins
de o datorie înaltă. Şi fiindcă o polemică în condiţiile
acestea n-ar avea decât rezultate sterpe, aleg o cale mai
demnă şi mai raţională: propun un
alcătuit din personalităţi competente în specialitatea
asta, în faţa căruia să amănunţesc dovada începută aici
şi în faţa căruia dl Papilian să se explice.

iţia articolului
incriminatoriu în coloanele unui cotidian central,
răspune lui Grigore T. Popa „reprezentantul oficial şi
foarte autorizat al unei şcoli anatomice” , două
săptămâni mai tâ printr-un material de presă şi,
ulterior, publică broşura „Un răspuns”. Înţelege

colegului său un singur

Grigore T. Popa găseşte ă de
„comicării rimate şi nerimate” şi remarcă aspectul
ignorării supunerii lui Victor Papilian unui „juriu de
onoare”, ş îi răspunde în aceeaşi
gazetă. În şapoul articolului

şi nu a unei reviste de specialitate şi
se anunţa că discuţia se va transfera în paginile

socoate că n-am ales bine
exemplele de copietură şi pentru sprijinul acestei teze
mută înţelesul vorbelor: acolo unde spun eu

şi, pe baza acestei falsificări de înţeles, alătură
ruozităţi, date de mine, pe care le

face exemple de plagiere grafică şi exclamă cu
candoare de rea credinţă Rea credinţă
este, însă ea trebuie căutată aiurea. (...)

Pe dl Papilian îl mai supără un lucru: că am scris la
un ziar – socotind probabil că adevărul îşi schimbă faţa
după tiparniţă. (...)

... dl Papilian uită, sau mai bine zis trece cu vederea
partea esenţială a articolului meu: .
Eu când am cerut aşa ceva am înţeles să trag şi
consecinţele. Pentru ce nu-şi procură dl Papilian
satisfacţia de a mă vedea condamnat de oameni
competenţi?

văzând cumplita sforţare de a fi cu duh printre
incoerenţe încep să regret că am mai pus în evidenţă pe
dl Papilian, întrucât eu n-am avut intenţia să lovesc
persoana domniei-sale ci sistemul pe care şi l-a
aprop iat. Regretabil că efectele sunt altele şi semnele
lor apar aşa de fulgerător în scrisul şi ortografia dlui
Papilian!

a fost alcătuit
volumul, şi pentru a nu mai polemiza, Grigore T. Popa
reia, şi descrie tehnicile prin care
au fost modificate şi publicate peste o sută cincizeci de
desene. S-a procedat prin: mărire, micşorare

l sau longitudinal); transferul
unor amănunte sau repetarea unei părţi din figură (4
vertebre faţă de 3); introducerea de elemente
secundare (vârfuri de apofize, unghiuri de omoplat)
ori suprapunerea a două originale (cu mici corecturi,
ce pot determina „monstruozităţi”); alipirea la un
desen original a unor elemente secundare preluate din

„

” (8)

„

«juriu de onoare»

” (9)
Victor Papilian, iritat de apar

(10)
rziu,

a în
gestul scop: discreditarea
tratatului.

replica din ziar plin

i, pe 2 februarie 1924,
se motiva alegerea

ziarului respectiv, ,

.
„... domnul Papilian

«modificat», «combinat», dumnealui spune «copiat»

exemplele de monst

: dl Popa e « » (11).

«juriul de onoare»

(...)
...

r

” (12)
Deoarece în articole oferise doar câteva exemple,

dar semnificative, ale felului în care

detaliat, o parte din

ori
amputare (transversa

ad-litteram

Revistei
ştiinţelor medicale

diverşi autori (aşezarea ilogică a unui muşchi peste o
articulaţie); preluarea identică a imaginii

Susţine şi argumentează
-l supune unei analize frastice şi

lingvistice.
Oricât am socoti noi secundară fraza dintr-un

tratat didactic, nu cred că trebuie să împingem prea
departe dispreţul pentru dânsa.

trăsături
la o nouă lectură a

lipsa expresivităţii şi a
unităţii de conţinut a textului; citarea inexactă;
adoptarea nomenclaturii internaţionale şi folosirea
simultană a celei vechi; îmbinări lexicale din texte
diferite; terminologia fluctuantă însoţită de multe
ambiguităţi. Constată că întreg textul este traversat de
o folosire defectuoasă a limbii şi oferă exemple
edificatoare.

Victor Papilian, a răspuns argumentelor

folosind o serie de judecăţi depreciative la adresa sa şi a
profesorului Rainer. Susţin că incriminările care i s-
au adus ează faptului că „laboratorul de
anatomie din Bucureşti şi dl dr. Popa tot n-
au altă ocupaţie; vor lucra cu această ocaziune şi pe
tărâmul anatomiei”

„cu o perversitate şi o perseverenţă
diabolică, purică toate micile detalii, se leagă de
cuvinte, de fraze şi de greşeli inevitabile. Acestea îi
sunt d-sale necesare! În afară de faptul că greşeşte ca
critic, d-sa îşi face şi o proastă educaţie personală. (...)

Dar dl dr. Popa nu este un critic! d-sa este un
pamfletar; d-sa este exponentul unei şcoli sterile şi
invidioase”

Cei din Bucureşti sunt văzuţi de Papilian ca fiind
reclamagii şi ironizează figura profesorului Rainer,
„om grav, veşnic meditativ, veşnic preocupat, care a
văzut totul, care ştie totul. Acesta discută cu aceeaşi
competenţă: luni despre , marţi despre

, sâmbătă
despre duminică despre

de la Bucureşti este ridiculizată şi numită
„transcendentă” şi afirmă că „nicio lucrare de
valoare n-a ieşit nici din şcoala anatomică de la Iaşi, nici
din cea din Bucureşti, de când la conducerea lor se
găsesc personagiile reformatoare. (...) În schimb, ce se
face în laboratorul de Anatomie din Bucureşti? Ei bine,
acest laborator reprezintă o vastă societate de
admiraţie mutuală, în care maestrul şi elevii s-au
decretat deopotrivă de geniali; totul în atitudinea lor –
de a pălăria pe care o ţin în dulap – şi până la ultimul
gest, poartă pecetea aceleeaşi , menită
impresioneze pe naivi, pe domnişoarele exaltate şi pe
snobii intelectuali. (...) La Bucureşti, dacă nu se învaţă
nimic în laboratorul de Anatomie, dacă nu se lucrează
nimic, în schimb şi iar Dar şi
această critică nu se face prin mijloacele reale ale
publicităţii serioase – căci în afară de articolul dlui
Popa în contra mea, publicat în – critica
acestei şcoli se bazează pe insinuări şoptite la ureche şi
printr-o lentă, dar sigură penetraţiune, în

şi

ca răspuns la acuzaţia de plagiat au fost
însoţi o povestire cu un anume subînţeles:
„Istoria măgarului farsor şi a cioarei invidioase”

Victor Papilian, chiar dacă a încercat să se justifice
prin cele scrise, în paralel cu aceasta, a retras tratatul
din librării şi a aplicat, în afara paginaţiei, un „Cuvânt
introductiv pentru studenţi” specificat cele 35
de surse bibliografice utilizate, multe din acestea fiind
din cele indicate de Grigore T. Popa în articolele sale.
Pe versoul paginii a consemnat că din volumul
său au fost desenate după modele originale şi după
modele inspirate din tratatele În interior a
aplicat, în subsolul câtorva imagini, o fâşie de hârtie pe
care a scris diverse nume de autori.

Concomitent, publică şi următorul volum al
„Tratatului de Ana

de această dată care intră în
paginaţie, pe care stau scrise următoarele:

„Împrejurările, care au făcut din această carte o
necesitate, au imprimat redactării un caracter de
urgenţă; de aceea, pentru ca inevitabilele greşeli sau
omisiuni, să nu dea naştere la interpretări greşite, acest
volum ca şi întreaga ediţie, a acestui tratat, are valoarea

(13).
procesul de elaborare a

textului, pe care

„

” (14)
Astfel, Grigore T. Popa descrie unele

particulare pe care le-a identificat
„Tratatului de Anatomie”:

(15)
lui Grigore

T. Popa, socotit „un abil jongleur de vorbe” (16),

ea
se dator

, în special,

(17).
Grigore T. Popa

(18).

, miercuri despre în
colonii, joi despre ,
vineri despre

de la Bacu,
ca paleontolog etc. etc. etc.” (19).

Anatomia
(20)

l

, .

baza
principiului: «calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque choses»” (21).

Asemenea limbaj exemplele neconcludente,
uneori descalificante, pe care le-a oferit Victor
Papilian, ,

te, la final, de
(22).

, în care a

figurile

consultate.

(23)

tomie”. Pentru a preîntâmpina alte
critici, introduce o foaie,

muzica lui Bach
picturile lui Dürer

metabolismul albuminoidelor

Leonardo da Vinci

farse de genialitate

politica engleză
Betelgeuse şi cei mai noi sori descoperiţi

puţurile de petrol

se critică se critică se critică

Adevărul
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Grigore T. Popa Victor Papilian
între „juriu de onoare”

şi
şi

polemică
Richard CONSTANTINESCU

opinii, controverse
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unui manuscris.”
Grigore T. Popa, observând menţiunea aceasta, a

făcut un ultim comentariu, care şi încheie episodul
polemic, cel puţin în scris , al celor doi anatomişti:

Când un autor vrea să dea scrisului său un caracter
de intimitate şi vrea să evite discuţii pe tema
conţinutului, atunci pune indicaţia

iginală
. Asta se obişnuieşte mai ales când e vorba de
, care privesc persoanele încă în viaţă, sau

producţii originale pe care autorul nu le pune în vileag
ci le distribuie cui vrea el. Dar o carte didactică, un
manual destinat învăţământului şi pus în vânzare la
toate librăriile, aş vrea să văd şi eu cum poate fi socotit
ca manuscris? Că autorul ar vrea să evite critica este,
după cele constatate de noi, foarte de înţeles. Şi iarăşi e
foarte lămurit că interesul oricui ar vrea să utilizeze
cartea aceasta – care nu tratează despre amintiri sau
peripeţii din viaţa autorului – e ca ea să fie valorificată
prin critică.

re un înţeles desăvârşit, ca o confirmare
definitivă. La primul meu articol, autorul m-a insultat
printr-o broşură şi a tăcut prudent în chestia

; la al doilea articol a furişat o foaie cu
recunoaşteri treptate, lipită supranumerar pe
volumele încă nevândute; şi mai apoi a socotit şi mai
înţelept lucru să spună că totul nu-i decât un
manuscris. Lucrurile s-au clarificat, dar ce ocol ne-a
trebuit!

(24)

(25)
„

«publicat ca
manuscris» – în formula or «als Manuskript
gedruckt»
«memorii»

Dar pentru încheierea acestui proces, refugierea
dlui Papilian în dosul formulei «als Manuskript
gedruckt», a

«juriului
de onoare»

” (26)
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selecţie de texte şi note de Mihai Neagu Basarab, Ed. Eminescu,
Bucureşti, 1982, p. 201.

5. Unii comentatori consideră că reacţia lui Grigore T. Popa, a
fost „izolată” şi „făţiş nefavorabilă autorului”. (Prof. dr. I. Albu,
Victor Papilian. Un destin faustian, în „Victor Papilian. Evocări,
comentarii, mărturii, articole, comunicări. Culegere.” Sub redacţia
prof. dr. doc. Crişan Mircioiu, prof. dr. G.N. Ionescu, Litografia
I.M.F. Cluj ) „Apariţia volumelor lui
Papilian, în special vol. I de «Anatomia aparatului locomotor», a
trezit orgolii la Bucureşti şi Iaşi, astfel încât Gr. T. Popa – se pare şi
la îndemnul maestrului său, prof. Francisc Rainer – a întocmit un
m ... (...) În cazul
lui Gr. T. Popa au intervenit cu siguranţă orgoliile şi poate invidia,
gelozia ştiinţifică...”. (Florea Marin,

cală Universitară „I.
Haţieganu”, Cluj-Napoca, 1998, pp. 39, 44).

6. Revistele de specialitate nu au îngăduit publicarea acestui
material.

, Atelierele „Adevărul” S.A., Bucureşti, 1925, p.

, în
„Adevărul”, an. XXXVII, nr. 12281, sâmbătă 9 febr. 1924, p. 2.

„... se presupune – chiar şi prof. Papilian a afirmat – că
apetitul pentru scrieri beletristice, pentru literatură şi teatru în
general, i-a fost deşteptat de articolul său «Un răspuns».” (Florea
Marin,

25. „... ambii au fost vulcanici şi orgolioşi... dar şi raţionali din
moment ce conflictul deschis a durat câteva luni, la începutul
anului 1924, după care ani de zile a constat doar în faptul că nu s-au
sal , p. 44). Francisc Rainer, cu puţine
zile înainte de a se sfârşi, a dat câteva indicaţii în ce priveşte modul
în care să se desfăşoare lucrurile după moartea sa. Uitase de mult
incidendul cu Papilian. O demonstrează rugămintea sa, adresată
unei colaboratoare apropiate, de a distruge „o scrisoare a unui
transilvănean, care a insultat pe Papilian. (...) Interzic s-o citiţi; s-o
distrugeţi, s-o puneţi pe piatră şi să-i daţi foc”. (Marta Trancu
Rainer, , p. 264) După trecerea în eternitate a profesorului
Rainer, Victor Papilian publică în (nr.
8, 1947) articolul „Francisc Rainer şi epicul tăcerii”, prin care îi
recunoaşte valoarea de „mare profesor”, „mare om de ştiinţă” şi
„mare organizator”. (Vic

, în „Victor Papilian. Evocări, comentarii, mărturii...”, p. 46)
Însă, cu o nuanţă uşor atingătoare, ce-l viza pe Grigore T. Popa,
afirma: „Minunata concepţie a lui Rainer asupra sistemului port-
hipofizar intră prin faptul de observaţie în marea panoramă a
ştiinţei, dar prin virtualităţile ei cade cascadă în clocotul nicicând
istovit al gândirii creatoare

Tratat de Anatomie umană. vol I
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Cu prilejul unui tratat de anatomie umană.
Cercetare critică

Un răspuns

Domnul Papilian recunoaşte

Un răspuns...
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Francisc Rainer şi epicul
tăcerii
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De numele lui Cicero se leagă ridicarea dr
oman la rangul de artă, în cadrul unui

desfăşurat între secolele II-I a. Chr. Privite
dintr-o perspectivă generală, t

şi
au la bază două considerente majore

rfecţionarea ştiinţei dreptului
Ideea unei ştiinţe

a dreptului, , a
determinat şi apariţia un tratat de referinţă
p

eprezintă concepţia ciceroniană referitoare la ,
etapă importantă a realizării unui discurs, în care
oratorul îşi construieşte
fost scris cu intenţia de a adapta la sistemul juridic
roman tă ,
dar şi alte surse de origine filosofică, atât de necesare,
în viziunea lui Cicero, unei ştiinţe oratorice
interdisciplinare.

pregătire temeinică în
domeniu, pregătirea avea o
desfăşurare bine delimitată după disecarea cazului în
părţi, oratorul trebuia să descopere

pentru fiecare problematică în parte.
Metodele standard

funcţionale numai
şi la nivel general  De aici şi necesitatea unei

metodologii
iderat satisfăcut până atunci doar de

de acest tip din întreaga
retorică antică. eşte de la
sursa grecească şi, păstrând mare parte din caracterul
şi scopul ei origina

de
retorică antică scrise până atunci analiza raţională

ne oferă prima încercare de
analiză a argumentului , din perspectiva unei
teorii a argumentării.

este mult mai aplicat,
fiind interesat mai degrabă de partea practică;

şi argumentel

respectă o
împărţire clasică tripartită: introducere (1-5), cuprins
(6-99) şi înche La nivel de conţinut,
primele două părţi ale scrierii,

şi le ilustrează cu exemple
pentru a le demonstra utilitatea practică. În ultima
parte, este efectuată diviziunea acoperă
diverse domenii
de filosofie
morală sau de
oratorie
epidictică.

pentru Cicero
argumentul se
confundă cu
credibilitatea,
constă în

din care se extrag
argumentele
trebuie să aibă
două calităţi
esenţiale: în
primul rând
trebuie să
producă premise
din care să se
extragă o
concluzie fără
cusur şi, în al
doilea rând,

eptului
r îndelungat
proces,

ratatele marelui orator
roman, , ,

, microeseul
:

în primul rând, pe i, în
al doilea rând, instruirea oratorului.

întemeiate pe un suport teoretic solid
,

entru dreptul civil roman al perioadei republicane.
Dedicat juristului Trebatius, tratatul

r

argumentele. Microtratatul a

teoria elabora de Aristotel

Pentru un orator roman, cu o
discursurilor juridice

;
argumentele

potrivite
de producere a acestor argumente

erau în cazuri particulare, nefiind
aplicabile .

generale de producere a argumentelor,
dez lui
Aristotel, singurul instrument

Microtratatul lui Cicero porn

r, ajunge la o filosofie a artei
oratorice, valorificând mare parte din tratatele

. Prin
a , Cicero

juridic
Spre deosebire de lui

Aristotel, tratatul ciceronian
din

acest motiv, e selectate
din acestea sunt sus inute mai mult cu ajutorul
exemplelor, decât prin mijloace de ordin logic.

Având structura unui manual, lucrarea

iere (100). în
Cicero dezbate

problema

, care

În linii mari,

.

De oratore  Orator  Brutus sive de claris oratoribus,
Partitiones oratoriae  Topica De optime
genere oratorum

Topicii

Topica
inventio

locurilor comune

Topica

locurilor comune

Topica

locurile comune

locurilor comune

tezelor

r

Locurile comune

ș

"

aţiunea
care face credibil un
lucru îndoielnic

trebuie să producă premise cu caracter practic,
eficiente şi uşor de folosit. Cicero distinge două
categorii de : cele care pot fi identificate în
însăşi cauza aflată în dezbatere (interne) şi cele din
afara cauzei (externe).

din întreg (definiţia), din parte
(enumerarea), din sensul termenului (etimologia) şi,
mai ales, din legăturile dintre lucruri şi subiect
(argumente de gen, de specie, de asemănare, de
diferenţă, de contrarietate, de analogie, de
antecedenţă, de consecvenţă, de contradicţi

flat în dezbatere: mărturia, constrângerea
şi circumstanţele. sunt însoţite de
exemple preluate din domeniul jurisprudenţei. De
pildă, un argument în favoarea studierii drept

al
definiţiei

Aceeaşi structură logică, pornind de la
teorie spre practică, este păstrată pe aproape întreg
parcursul tratatului ciceronian.

Apariţia în limba română a tratatului ciceronian
euşită culturală incontestabilă.

ă
însoţită de o prefaţă lămurit a lui Constantin
Sălăvăstru, constituie un nou pas spre realizarea unei
colecţii academice româneşti a operei marelui orator
latin. În pofida dificultăţilor cu care s-a confruntat
traducătorul, reprezentate de termenii tehnici şi de
formulările lapida ştiinţe în
antichitatea latină, claritatea şi precizia traducerii,

ele şi studiul introductiv fac din
tratatul ciceronian o lectură instructivă pentru toţi cei
interesaţi de tehnica elaborării argumentaţi

contemporană, sul
mediatic alunecă mai degrabă spre o argumentare
sofistică decât spre o argumentare riguroasă şi logică
tratatul lui Cicero este capabil să ofere de
găsire a argume telor şi să ghid

spre o argumentare corectă. În privinţa
actualităţii lu

răspunsul pe care îl oferă Constantin
Sălăvăstru în prefaţa traducerii fixează un reper

şi consolidează o ierarhie de va

Argumentele intrinseci provin,
potrivit lui Cicero,

e etc).
Argumentele extrinseci sunt cele preluate din afara
subiectului a
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ar putea fi extras, potrivit lui Cicero, din
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În perioada în care discur
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un model

n eze redactarea unui
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expresiv lori:
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Topica

Dreptul civil înseamnă echitatea stabilită pentru
cetăţenii aceleiaşi cetăţi ca să obţină ceea ce este al lor;
cunoaşterea echităţii este utilă; aşadar este utilă ştiinţa
dreptului civil

Textul
ciceronian este, pentru cititorul de azi al discursului
oratoric, o mărturie a ideii de perfecţiune în act, expresia
concretizată a unui om care a reuşit să dovedească celorlalţi
că ideea de perfecţiune nu este, nici pe departe, o himeră cu
care insului îi place să se însoţească adesea. Fără doar şi
poate, condiţiile de construcţie şi producere a discursului
oratoric s-au schimbat profund în lumea de azi, iar a
pretinde să avem un nou Cicero al timpurilor moderne este
un nonsens, dacă nu chiar semnul lipsei de apetenţă pentru
esenţa comunicării performative a zilelor noastre.

CICERO
Topica sau despre argument

Constantin RĂCHITĂ

opinii, controverse restituiri
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sale, ca şi poeziile de altfel, au titluri relativ simpliste,
semn că poetul caută doar circumscrierea lingvistică a
unor teme omniprezente în lirica lumii: naşterea, moartea
şi ars poetica. Influenţa unui gen de „eminescianism
tematic” se face simţită la orice pas, în sensul că folclorul,
fantezia neagră şi istoria medievală sunt filoanele cele
mai puternice ale textului liric

Andrei T. Fomenko, cel care oferă autorului grafica
primei coperţi, este profesor la Facultatea de Matematică
- Mecanică a Universităţii de Stat din Moscova şi artist
grafic destul de cunoscut nu numai în ţară, ci şi în
străinătate încă din anii '80, furnizând, în grafica alb-
negru, preliminariile unui curent care s-ar putea numi

, agreat şi de alţi pictori-matematicieni, cum ar fi
D. B. Fuchs. Am asociat acestui comentariu şi grafica
acestei coperţi, care tronează pe pagina 28

, semnat de Andrei T. Fomenko în
colaborare cu D. B. Fuchs şi V. L. Gutenmacher la
Akadémiai Kiadó din Budapesta în anul 1986. Pe lângă
numeroasele ilustraţii la text, tratatul conţine aproape
100 de picturi în alb-negru în care sunt valorificate o
mulţime de „iluzii homotopice” cum ar fi

al lui Roger Penrose. Cele două tulpini
înfrăţite sunt, de fapt, o reprezentare carteziană a
secvenţei spectrale Adams. Mi-e teamă că anumite poezii
ale volumului oferă unele sugestii numerice sau
topologice care îmi scapă: sub presiunea realităţii
imediate, mi-am pierdut gustul pentru decodare.

ă influenţă
activităţii poetice a lui Andrei Patraş Fără a fi un

Omar Kh aderă la
formulări despre viaţă aproape teorematice („Doar
bunicul / mai chema în nopţile cu lună / îngeri din
cireşul copilăriei”) şi la un text dezbărat, adesea, de o

ă
pară crescut direct din obiect dintr-o realitate frustă,
esenţializată până la ultima silabă, aflată într-o strânsă
corespondenţă cu starea de fapt. „Şi inima ta-mi bate în
jumăta' de piept” : iată un poem într-un vers în
care trunchierea urmăreşte recuperarea
întregului. Dintre cele câteva poeme într-un vers, iată-l şi
pe acesta: „Ca nebunii fac în van frânghii de nisip”.
Adaug un distih: Câte mere cad în noapte? / Cui îi pasă
că sunt coapte?

: poemele într-un singur
vers, distihul, terţina şi catrenul dovedesc preţuirea
silabei şi tăietura sigură a expresiei. Adesea, textele
apelează la „figuri homotopice” de discurs, adică la
acelea care, semenea apoziţiei, pun în funcţiune
mecanismul de sinonimie totală sau parţială. În alte
poeme, lexicul de doină sau de baladă

Poate aici se întrevede o limită a acestui discurs, pe
care Andrei Patraş va trebui să o depăşească: enunţul
sentimental cu greu este dus la capăt, emoţia este, la un
moment dat, prea bine strunită. De altfel, nu
sentimentalismul sau afectarea patetică este sursa unei
asemenea rostiri poetice, ci un intelectualism rasat, care
imprimă expresiei un anumit control structural.

Bunăoară, volumul ia titlul primei poezii, :
„Mergeam pe un câmp / în noapte / spre a doua zi”. Am
citat textul pentru a pune în evidenţă şi limitele unui
astfel de angrenaj poetic, coabitatea lui cu o lume de
clişee. Poetul încearcă mai sus o figură discursivă,
transformarea spaţiului în timp (de la câmpul întunecat
la o nouă zi), dar figura se pierde în dinamica percepţiei
comune a spaţiu-timpului. Adesea, anumite versuri
trimit spre rime facile („aud cum urcă-n clopot sînge / pe
nenăscutul prunc cum plânge

Poezia lui Andrei Patraş sună bine şi în
nalul volumului conţine variantele în engleză şi

română a aparţinând unui
contemporan al lui Eminescu, Edgar Allan Poe. Îmi pare
rău că n-am avut timp s-o confront cu alte traduceri, dar
rimele interioare ale poemului original sunt respectate cu
sfinţenie şi anumit porţiuni par tăiate în silabe de cristal.
Iată o mostră interesantă de comentariu bilingv: „S-a dus
iar anul. «Mais ou sont»” / Zăpezile după Villon?

Prezent în fluxul epocii sale, proiectul liric al lui
Andrei Patraş va trebui să facă faţă unor noi provocări.
Diversificarea instrumentarului stilistic lasă încă
posibilităţi de creştere tânărului poet

nu pentru a ştirbi
meritele unui poet, ci pentru a-l mobiliza în vederea
obţinerii unor noi sugestii numerico-simbolice.. Se
întrevede, nu departe, momentul când Andrei Patraş,
„cameleonizând-şi” textul după cerinţele lumilor sale
poetice, nu va mai fi recognoscibil sub raportul pregătirii
profesioanle, înscriindu-se în marea castă a poeţilor de
sorginte barbiană care explorează situat,
poate, prin bătrâna noastră Moldovă.

.

6 a tratatului

Studiile matematice au avut o anumit
asupra .

ayyam sau un Ion Barbu, autorul

„zorzoane stilistice” pentru ca „diagnosticul poetic” s

„
” (din ).

Desigur, formele fixe cele mai comprimate au
prioritate într-un astfel de cadru

a
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spaţial inexistent

jumătăţii

literaturile imaginarului

George CEAUŞU

Există o serie de „barzi ai cetăţii”
ratura română poetul-bibliotecă, cu o groază de cărţi

succedate la intervale fixe; cărţi de poezie, dar nu
neapărat numai de poezie; o poezie cu un puternic filon
politic, căreia i s-ar potrivi atributul de „jurnalistică”,
deoarece se raportează la buletinul de ştiri. Adrian
Păunescu şi Corneliu Vadim Tudor au produs în acest
fel. Însă cei doi au generat şi o cantitate de poeme − ca
să spunem aşa − care subzistă doar în oralitate şi doar
într-un spaţiu bine circumscris politic. Mai nou, Mircea
Dinescu „decupează” în audiovizualul românesc felii
mari de loisir. El regizează un revelion pantagruelic în
faţa camerelor de luat vederi, se afişează apoi  cu
formaţia „Mambo Siria” şi readuce în actualitate un
manelism poetic destul de viguros.

Nu la un astfel de poet vreau să mă refer. Când poezia
este prea sensibilă la evenimentele cetăţii şi prea
contextuală, riscă să fie binevenită doar aici şi acum, ceea
ce înseamnă că, peste o săptămână, „buletinul de ştiri
lirice” s-a sufocat în noile ştiri. Ce-i drept, oralitatea este
un excelent teritoriu al performanţei lingvistice iar
şezătoarea, un model cultural care produce, de milenii,
texte folclorice superbe. Cei trei barzi invocaţi mai sus nu
scriu numai poezie, ci au o remarcabilă prezenţă
culturală iar judecata estetică asupra operei lor va trebui
extinsă peste genuri literare şi comportamente culturale.

Însă nu consider că un poet care scrie poezie (şi
nu proză sau eseu), cum este tânărul Andrei Patraş, are
un „handicap”, în ciuda faptului că prezenţa lui socială
este mai mult decât discretă. Dimpotrivă, că este o
persoană mai interiorizată, care îşi cruţă fanii de asaltul
„cărămizilor de ocazie”. Iar ocazii culturale − trebuie să
recunoaştem − sunt destule. Pentru Andrei, nu: în
ul

, cu un titlu monosilabic, apelează, de
asemenea, la formule de expresie destul de
„comprimate”: mai mult de jumătate dintre aceste
producţii sunt, cel mult, catrene. Iată unul dintre ele:
„Sub raza candelei aştept / Să vină de la Tine semnul. /
Aprind lumina inimii. Ca untdelemnul” .
Gestul hieratic apelează la un lexic minimal din care nu
lipsesc termenii-cheie „candelă” şi „untdelemn”. Iar
lumina este forţa declanşatoare (şi mai apoi susţinătoare)
a gestului. George Bădărău găseşte o formulă destul
succintă pentru caracterizarea poetului: „... cu o structură
romantică, visător, mistuit de eros şi thanatos, atras de
folclor, tulburat de mituri” (în „Cronica”, an XLIII, nr.
1591 / noiembrie 2010, p. 11). Oprindu-mă asupra
volumului invocat mai sus, apărut în 2009 la Princeps
Edit, în Iaşi, voi aminti şi faptul că Andrei a absolvit, nu
de mult, o facultate de matematică. Şi, conform unei
percepţii generale, matematicienii nu prea au
performanţă lingvistică, amânând prea mult momentul
comunicării.

În general, însă, eu caut „poeţi competenţi”, adică
scripturali, pentru că scrisul, conţine, adesea, formulări
cu o sintaxă nestandard, cu un lexic mai extins decât al
manelelor, cu trei-patru niveluri de subordonare şi cu
fraze care, pentru uituci, sunt greu inteligibile, dar care
sunt adevărate capodopere lingvistice, cum ar fi acel
celebru „nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc
la locul naşterii mele...” al lui Ion Creangă. În poemele de
mai lungă respiraţie, cum ar fi

, Andrei Patraş trece cu succes acest test al
complexităţii sintactice. Celelalte două

(Editura Geneze, Galaţi, 2000) şi
it, Iaşi, 2001).

Sincer, nu m-ar tenta să ţin un fişier cu zece mii de
poeţi, cum făcea regretatul Constantin Ciopraga, chiar
dacă sunt critic literar! Aşa încât mă îndrept mai degrabă
spre poeţi care scot un volum de poezie o dată la cinci-
zece ani, după ce textele au mai stat la „dospit” şi apoi la
tăiat. Creatorul trebuie să producă în primul rând
calitate, apoi cantitate. Ceea ce se taie nu se fluieră,
spunea regretatul Emil Iordache.

O puternică cerebralitate străbate poemele lui Andrei
Patraş din înt Am la îndemână un
catren semnificativ chiar dintr-un poem inedit: „Cum
fiara rănită prin frunze cătând / limanul îşi pierde
cărarea / mă surpă năvalnic un crâncen orând. Hăitaşii
îmi sfâşie zarea” . Prezenţa
arhaismu nu contribuie la scăderea tensiunii
induse de dactil, ci la creşterea ei; mai mult, apariţia
hăitaşilor în scenă oferă o punte epică pentru alte două
strofe, dintre care una finală. Autorul, desigur, nu se
dovedeşte a fi prea prolific – chiar dimensiunile
culegerilor sale de poezie nu sunt impresionante. Cărţile

care au impus în
lite

timii zece ani a publicat trei volume de poezie, dintre
care ultimul,

volume publicate
de autor sunt
(Princeps Ed

reaga culegere

lui
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Scrisoarea V – variantă
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Cum fiara rănită...)

Un poet-matematician:
Andrei Patraş

Februarie 1120

determinări diversificate. Fiecare cititor îşi urmăreşte
preferinţele şi interesele culturale, alegerile în funcţie de
înclinaţiile personale. Luate în parte,

ori de alt gen, nu oferă
chei pentru toate uşile. Ide presupune
coroborarea procedeelor în raport de un autor sau de o
operă. Văzut la nivelul arhetipurilor, Sadoveanu – de
exemplu – ne apare în dimensiuni excepţionale, dar
autorul şi al

ie. Reactivarea mecanismelor mitice, la poeţi de
mărimea unor Elytis şi Seferis, implică alte structuri, alt
spirit al „grecităţii” decât la contemporanii lui Eschyl şi
Pindar. O lectură psihanalitică poate veni, în acest caz, cu
lumini şi ipoteze noi. În fond, pluralismul metodelor e
nesfârşit. S-a spus că orice lectură echivalează cu o
înstrăinare temporară, cu un depaysement. În

Mircea Eliade exemplifică din punctul de vedere
propriu exploratorului de orizonturi imemoriale. La
lectura unui roman, constată Eliade, se produce o ieşire din
timp care „apropie cel mai mult funcţia literaturii de cea a
mitologiilor”. Cu alte cuvinte, cititorul iese din timpul trăit
pentru a se integra unui timp „străin, imaginar, ale cărui
ritmuri variază la infinit, căci fiecare povestire îşi are
propriul ei timp, specific şi exclusiv”. Lectura ideală ar fi
cea în măsură să instaleze pe cititor cât mai plenar în
timpul operei care-l preocupă şi, totodată, în timpul
autorului. Din nou se aude „vocea lecturii”

este făcută pentru . Nu câte cărţi am citit mai
contează, ci în ce măsură ele ne-au marcat, înlesnindu-ne
cunoaşterea şi autorevelarea. Un personaj feminin din
Sadoveanu exprimă, indirect, opinia acestuia: „Am auzit
că ceteşti pe Kant şi Schopenhauer şi dumneata mi-ai
spus... Ai să-i ştii din scoarţă în scoarţă... Ai să-i ştii şi pe
alţii, toţi filosofi urâţi şi spâni... Dacă nu ştii ce-i acela un
botgros, ori o privighetoare, ori o noapte cu lună, n-ai făcut
nimic!” Interesant este că şi Paul Valéry, scriitorul parcă
zidit între rafturile de cărţi, se doreşte detaşat: „Cred, iată,
că părinţii noştri au citit prea mult, iar creierii lor sunt
făcuţi dintr-un aluat cenuşiu, de cărţi...” Personajul
Sylvestre Bonnard, dintr-un roman al lui Anatole France,
îşi înlătură brutal biblioteca, pe motiv că a şti să descifrezi
texte greceşti şi latineşti nu e mai important decât a citi în
„cartea vieţii”. Cam aceeaşi atitudine la gânditorul spaniol
Eugenio d'Ors, care contrapune ştiinţei viaţa, iar Alexis
Zorba din romanul lui Nikos Kazantsakis, omul realităţilor
practice, repudiază stilul placid, contemplativ şi ezitant al
stăpânului său: „Adună-ţi toate terfeloagele şi dă-le foc.
După asta, cine ştie, nu eşti prost de felul tău, eşti om de
treabă, poate mai iese ceva din tine!”. Şi exemple

Există şi un pericol de lenevie a spiritului? O carte
poate declanşa idei şi mecanisme care, până atunci latente,
dormitau. „Lectura trează e un fel de egoism în doi,
absorbirea în fiinţa ta a fiinţei spirituale care este creatorul
unei cărţi. Un text plin de sevă invită neapărat la meditaţie,
prelungind în noi respiraţia, dilemele, accentele autorului.
Ca dramaturg, şi nu numai, Camil Petrescu acţionează în
prelungirea lui Stendhal. Ritmul gâfâitor, precipitat din

ilustrează, într-o experienţă nouă, rolul
stimulator al problematicii din romanul stendhalian

”, susţine istoricul literar. Nu lectura în diagonală,
grăbită, galopantă, ci lectura-meditaţie, cu reveniri la
pasajele memorabile, cea care produce în sufletul
cititorului dorinţa de a se integra în text, ca şi cum l-ar fi
creat el însuşi. „Vocea lecturii” e o formă de echilibrare
perfectă.

În fiecare lectură se dezvăluie noi sensuri, pentru
fiecare se potriveşte o altă grilă. În

na că „cititorul priceput descoperă deseori în
scrierile altcuiva alte perfecţiuni decât acelea intenţionate
de autor şi de care el nici nu şi-a dat seama şi găseşte
sensuri mai bogate”. În Liviu Rusu
susţine că „în afară de ritm şi sonoritate o altă sursă din
plin exploatată pentru limbajul liric este însuşi înţelesul
cuvintelor. După cum am accentuat, în limbajul logic
fiecare cuvânt reprezintă un înţeles mai mult sau mai puţin
precis şi invariabil. Poetul liric atacă şi acest înţeles fără să
devieze de la legile logice ale limbii. Şi aici instrumentul lui
tot îmbinare de cuvinte este. O mulţime de cuvinte, care
izolate sau chiar în fraze obişnuite, au un înţeles banal,
poetul ştie, prin integrarea lor într-un tot, să le reliefeze
astfel încât să-şi schimbe mult fizionomia înţelesului. Din
reflexul lor reciproc se obţin înţelesuri noi.” După Paul
Valéry, unui poem, ca şi cel al unui obiect, este
treaba cititorului. . Şi dacă tot
suntem la exemple, amintim şi de George Călinescu care,
în spune că poezia este „un mod
ceremonial, ineficient de a comunica iraţionalul, este forma
goală a activităţii intelectuale. Ca să se facă înţeleşi, poeţii
se joacă, făcând ca şi nebunii gestul comunicării fără să
comunice în fond nimic decât nevoia fundamentală a
sufletului uman de a prinde sensul lumii.” Este sensul la
care vibrează cititorul de poezie, este spiritul iradiant care
îşi transmite forţa mai departe, pe undele sufletului şi ale
minţ

o lectură psihanalitică, o
lectură tematistă structuralistă
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Textul în
articolul
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Serafimul şi Heruvimul şi Visul

Critica
literară

Asupra traducţiei
lui Homer

Domnul Sarsailă,
autorul

menţionat
anterior este unul din puţinele în care Heliade îşi

conturează în mod explicit şi în directă conexiune cu
opera sa poetică, principii de sorginte clasică, însă
opţiunile sale în această direcţie se întrevăd, prin ricoşeu,
din numeroase alte scrieri

în care analiza nu mai este reflexivă, ci are ca
obiect o fabulă Incipitul
plasează demersul autorului sub un scop educativ,
Heliade folosind o adresare directă către cititor ce are
rolul unei , fiind totodată accentuată
ideea unei critici constructive: „Dragul meu cititor,
criticarea următoare vei vedea singur că nu este o
dărăpănare şi cugetul ei nu este de a strica, pentru că
observaţiile ce vei întâlni pentru oricine pot să fie de folos
şi chiar pentru crezutul poet despre care ne va fi vorba,
de va voi să asculte şi altădată să ne facă ceva versuri mai
bunicele.” Cu toate acestea, tonalitatea linguşitoare şi
precaută nu este decât o aparenţă, după cum o sugerează
ironiile destul de evidente din finalul frazei, căci articolul
în întregul său reprezintă o critică extrem de acidă, făcută
din perspectiva orgolioasă a unui maestru către un
novice. Această revărsare sarcastică de observaţii –
declanşată se pare de anumite circumstanţe personale –
se sprijină însă pe fundamente clasice, Heliade făcând
mereu apel la modelele din această sferă pe care nu
precupeţeşte să le laude: „...aceste lucrări (traducerile din
clasici – n.n.) însă au de cuget să îmblânzească obiceiurile,
să dărapine prejudiciile, să înveţe pe om a trăi în pace cu
ceilalţi şi în linişte cu sine, să arate fiecăruia şi prin
drumul lor să-l aducă la treapta cea înaltă a vredniciei
omului pentru care este şi făcut.”

Critica ascuţită a lui Heliade disecă minuţios fiecare
greşeală a fabulistului – de la cele gramaticale până la
cele de versificaţie, în această ultimă privinţă
nerespectarea regulilor fiind înfierată ironic: „sunt nişte
pârdalnice de reguli pentru versificaţie şi tot felul de
poezie, nişte semne de minte întreagă şi judecată dreaptă
de la care nimeni nu poate să se abată nepedepsit; dar un
soi de republicani calcă tot în picioare, zic că sunt
slobozi.” Cu o singură „mişcare de condei”, Heliade îşi
articulează victima, dar şi câteva spirite mai rebele ale
epocii  care doreau să-şi asume libertatea de expresie.
Paul Cornea susţine că termenul de folosit aici
nu se referă la romantici în general, ci doar la câţiva
paşoptişti mai radicali – I. Ghica, C.A. Rosetti

Dincolo însă de această
explicaţie, respectul pentru reguli şi oroarea faţă
de o exprimare poetică nesistematizată atestă afinităţi
clasice.

Acelaşi lucru este sugerat şi de maniera entuziastă în
care este primită traducerea de către Constantin Aristia a
primului cânt din

incolo de laudele adresate traducătorului,
conţine o apologie nedisimulată a poetului grec şi a
operei sale: „ lui Homer nu e o icoană, nu e
descriere; este mai mult, este natura însăşi înfăţişată
înaintea noastră prin frumoasele lui versuri; e o oglindă
magică ce ne strămută şi ne răsfrânge într-însa  natura.”
Noţiunea de natură vehiculată de Heliade aici poartă
pecetea accepţiunii clasice  care se referă la natura umană.
De asemenea, se atrage atenţia asupra meritelor lui
Homer în reflectarea condiţiei umane, cu alte cuvinte în
mânuirea imitaţiei – concept atât de preţuit de clasici.
Admiraţia implică o afiliere tacită după cum aceeaşi
semnificaţie o are invocarea drept autoritate absolută pe
Boileau în articolul în care era analizată creaţia
literară a lui Cezar Bolliac. Deşi articolul în sine este
laudativ şi încurajator, această trimitere finală la
mentorul clasicismului francez în contextul unei
observaţii cu privire la o mai mare îngrijire a limbii
poetice, declanşează furia oarecum exagerată a lui Bolliac
care concretizează cu acest prilej una din puţinele
diatribe explicite împotriva clasicismului sau
împotriva regulilor, după cum am mai arătat cu un prilej
anterior.

Alături de diversele articole menţionate, în vederea
conturării afinităţilor clasice ale lui Heliade este necesară
şi luarea în consideraţie a unui text ca

care se organizează în liniile ironizării
prototipului de scriitor romantic. Pamfletul este viu,
suculent şi este însoţit de ilustraţiile autorului  integrate
organic în substanţa textului.

După cum sugerează incipitul, obiectul ironiilor îl
constituie acel autor care nu-şi asumă ontologic creaţia, ci
are pretenţia de a deveni scriitor dintr-un capriciu,
considerând arta doa trambulină spre nemurire:
„Domnului Sarsailă i-a intrat în cap să-şi facă numele
nemuritor, cum am zice să zboare la nemurire.” Dincolo
însă de aceasta, există aspecte concrete ale textului care
îndreptăţesc cititorul să-l considere o critică la adresa

captatio benevolentiae

republicani

Iliada

Iliada

Poezia

,

romantismului, cum ar fi descriere savuroasă a înfăţişării
acestui Sarsailă, descriere ce subminează ironic neliniştea,
zbuciumul sau aspectul fizic neîngrijit: „...mai întâi de
toate trebuie să fiu fără căpătâi, ca să zică că sunt slobod
[...] în camara mea cu cât va fi mai nemăturat, cu atâta o
să dau un ton că prea puţin mă gândesc la lucrurile astea
trecătoare, ce n-au a face cu nemurirea [...] crevata mare,
dezmăţată sau nicidecum [...]. Când oi scrie să mă bag
prin fundături, să mă sui pe locuri cocoţat Elementele
portretului sunt completate cu maniera de exprimare a
pretinsului poet, prilej cu care Heliade ironizează
snobismul lingvistic de a rosti cuvinte româneşti după
sonorităţi franceze. De asemenea, pline de verva
sarcasmului sunt observaţiile privitoare la exacerbarea
artificială a suferinţelor datorate iubirii, neapărat
neîmplinite: „Pieptul dumnealui zice că este ocnă de
dureri” cauzate de vreun „fel de Dulcinee, un fel de
leliţă.”

Rândurile prin care este înfierată maniera de a
transpune poetic peisajele acumulează
deosebirile esenţiale între viziunea clasică şi cea
romantică: „Apoi de este să descrie natura în simplitatea
ei (cu toate că domnului niciodată nu-i plac lucrurile
simple şi se nebuneşte după pestriţ) vreun câmp vesel, un
cer senin, vreo apă limpede, vreun crâng, vreo dumbravă,
un deluleţ, un munte, domnul Sarsailă, ca să fie înalt, îl
vezi că e numai trăsnete şi plesnete, numai urlete şi
vaiete, apşoara i se pare o mare în talazuri, câmpul
păstorilor – o tabără sângeroasă, fluierul – o trâmbiţă de-
ale mari; e numai grozăvii şi potoape domnul Sarsailă.”
Aşadar, simplitate şi armonie vs. dezlănţuirea forţelor,
solar vs. demonic, idilism vs. zbucium. Prin ataşamentul
faţă de primele trăsături din seria de dihotomii, scriitorul
se dovedeşte profund clasic. Este ceea ce atestă şi
concluzia moralizatoare care pune accentul pe rafinarea
talentului prin studiu: „Copii, câţi învăţaţi carte, feriţi-vă
ca de altă aia să nu cădeţi în boala autorlâcului [...] Scrisul
este şi el tot un talent cultivat cu educaţia, ca şi toate
celelalte talente” Paradoxul constă însă în faptul că
Heliade însuşi creează până la un punct în manieră
romantică. O posibilă explicaţie ar viza ideea că, aşa după
cum sugera şi D. Păcuraru, ceea ce urmărea scriitorul era
să atace falşii poeţi ce îşi asumau în mod artificial şi
exagerat acest statut  În orice caz, spre sfârşitul vieţii,
Heliade se va exprima împotriva principiilor clasice în
numele libertăţii de creaţie şi a naturalului în artă.

Această multiplicare a viziunii, dincolo de reflectarea
naturii duale a epocii paşoptiste, poate fi privită şi drept o
consecinţă directă a complexităţii lui Ion Heliade
Rădulescu, considerat de G. Călinescu a doua mare
personalitate a literaturii române după Dimitrie
Ca

Un alt nume semnificativ al epocii, deşi după anumite
încadrări ar putea fi situat în categoria postpaşoptiştilor
deoarece s-a născut în perioada dintre 1834-1850 şi a
debutat după 1848 constituie
totuşi obiectul de faţă prin articolele

publicate până în 1860 şi în care autorul îşi
exprimă clar adeziunea faţă de principiile clasice. Cel mai
important dintre acestea îl reprezintă

în care Odobescu pledează în
favoarea clasicismului, considerat singura soluţie viabilă
pentru o literatură aflată la început precum cea română.

Astfel, scriitorul îndeamnă la crearea unor opere
originale însă subsumate unei finalităţi
educative, căci literatura în ansamblul ei „înalţă şi
lărgeşte ideile unui popor, curăţeşte morala unei societăţi
şi chiar întăreşte puterea politică a unui stat.” Tinerilor
scriitori li se recomandă o suplinire a talentului prin
învăţătură, vizându-se acea şlefuire prin educaţie a
geniului specifică viziuni
Puterea imaginaţiei, focul expresiei, bogăţia

închipuirilor sunt daruri ale firei; bunul gust, mulţimea şi
lămurirea ideilor, curăţenia limbei sunt calităţi ce le dau
numai studiul.” Trăsăturile la care se aspiră sunt de
natură clasică: bunul gust, claritatea etc. Şi cum educaţia
presupune implicit ideea de model, Odobescu atrage
atenţia asupra importanţei acestuia: „Cunoştinţa limbei în
care scrie şi studiul frumoaselor modeluri ale trecutului,
iată ceea ce am cere de la oricare om ce ar dori se lase
patriei sale un monument literar de orice însemnare.”
Modelele oferite sunt din literatura antichităţii
greco-latine căreia Odobescu îi face o extinsă apologie.
Necesitatea asumării unor exemple nu este confundată
însă de autor cu preluarea servilă a acestora,
înţelegându-se perfect rolul pe care trebuie să-l joace
imitaţia în cazul unei literaturi tinere – acea imitaţie
percepută în manieră clasică şi anume de prelucrare a
coordonatelor generale ale modelului în scopul atingerii
perfecţiunii fără însă
„Aşadar, ceea ce trebuie luat de la vechi e numai acel
simţământ de perfecţie a formei, atât în concepţia şi-n
orânduirea sufletului, cât şi-n amănuntele compunerii,
acea simplitate care întreţine liniştea în minte şi nobleţea
în inimă, acea cumpătare care învaţă pe om a se purta
totdeauna după cuviinţă, acea mlădioasă armonie a
limbei, acea varietate plăcută în idei şi-n expresii” După
cum sugerează şi concluzia articolului citat, observaţiile
făcute de Al. Odobescu reflectă un spirit lucid, atent la

e.”

, în fapt,

, ,

.

ntemir.

,

, este Al. Odobescu care
demersului sale

teoretice

, , punct cu punct,

, care trebuie, ,

i clasice asupra creatorului:
„

, desigur,

,
,

a se ajunge la depersonalizare:

Bazele unei literaturi
naţionale

trebuinţele unei culturi şi la repercusiunile pe care le-ar
produce orice schimbare.

în întregul său  este o amplă trecere în revistă
a principiilor fundamentale ale clasicismului pliate însă
cu mult discernământ pe necesităţile literaturii române de
la acel moment. De altfel, există câteva pasaje în care este
respinsă în mod destul de virulent soluţia romantică – „
Fanatismul pentru aceste literaturi a fost pricina
exageraţiilor în care a căzut [...] şcoala romantică din
Franţa [...] Pentru exageratorii acestei şcoli, totul se
reducea la acea axiomă: <<Cine ştie să înşire o urmare de
cuvinte, ce sună ciudat la ureche, astfel încât să înfăţişeze
minţii nişte tablouri pline de contrasturi şi cât se poate
mai împotrivitoare firei, acela e poet. Sufletu-i trebuie pe
veci să pătimească, tot ce e cu neputinţă să-l dorească, şi
se zică pe toate tonurile că nimic nu e bine pe pământ nici
în ceruri, nici în iad, şi că, prin urmare, moartea e singura
scăpare a neamului omenesc>>” Surprinderea
trăsăturilor  romantismului, considerat în final „o
batjocură” se face într-o manieră ironică, evident
polemică. Cu toate acestea, Odobescu apreciază scriitori
precum Byron, Hugo, Schiller, fiind astfel clar că ţinta
mâniei sale o constituie mai degrabă varianta epigonică,
artificială, exagerată a curentului de la începutul secolului
al XIX-lea.

entru a accentua complexitatea intruziunii
ideilor clasice în cadrul paşoptismul

luate în consideraţie şi alte mărturii teoretice
precum – prefaţa lui G.
Baronzi la volumul său, , şi

În ceea ce priveşte primul text menţionat, se observă
plasarea în umbra marilor modele, Boileau şi Aristotel, a
aserţiunilor poetului despre talent: „Acesta (Aristotel
n.n.) zise că poezia e fiia aplecărei ce are omul pentru
imitaţie, d-aici Boileau a tras o idee mare în arta sa
poetică, idee ce s-a comunicat în cei posteriori sub felurite
chipuri: omul are aplecare pentru ritm şi cântare...”

În prefaţa sa, Baronzi identifică două vârste ale
poeziei – cea antică şi cea modernă. Maniera în care sunt
conturate coordonatele primei vârste este una evident
admirativă, sugerându-se implicit o anumită nostalgie a
Antichităţii, specifică viziunii clasice: „Poezia antică,
naintea cristianismului, are meritul de a fi singura
neimitatoare, ca întâia născută, neprofană, ca locul în care
s-a născut, simplă ca morala poeţilor de atunci,
entuziastă, profetică.”

Celălalt text, aparţinând lui Radu Ionescu, este mult
mai explicit subsumat ideologiei clasice, deşi vizează,
după cum sugerează şi titlul, scopul şi liniile directoare
ale actului critic. Observaţiile făcute cu multă inteligenţă
surprind, printre altele, o definiţie generală a artei care
poartă amprenta clasică: „...artea [...] caută o aparinţă
frumoasă, o imagine a adevărului, o formă a idealului,
care poate esista în nemărginita varietate a obiectelor de
cari suntem încongiuraţi.” Plasarea sub auspiciile
frumosului, precum şi transpunerea realităţii doar în
esenţa sa ideală sunt principii familiare ce ţin de

În aceeaşi linie este formulată şi datoria criticii
superioare care, în viziunea lui Radu Ionescu este de a
descoperi mecanismele perfecţiunii şi ale eternizării
actului artistic  prin stabilirea unor reguli pe baza
operelor ce-au rezistat timpului – „La vederea acestor
nepieritoare creaţiuni ale geniului omenesc nu suntem,
oare, datori a ne întreba pentru ce au ele acest caracter de
viaţă şi majestate? Prin ce mijloace au putut să
dobândească această putere încântătoare ce deşteaptă
admiraţiunea şi entuziasmul? Cari sunt principiile şi
regulele ce au urmat ca să ajungă la un asemene grad de
perfecţiune şi sublimitate?” – răspunsurile la aceste
întrebări ar putea fi echivalate cu justificările clasicilor
francezi  privind importanţa modelelor şi a imitaţiei
anticilor.

articolului autorul discută
despre principiul imitaţiei, înţelegându-l exact în sensul
clasic care nu presupune reflectarea totală şi detaliată a
naturii umane, ci esenţializarea prin prisma unor criterii
estetice: „....aceste forme nu le reproduce în adevărata lor
realitate, aşa cum se înfăţişează în natură; artea le preface,
le apropie, de un tip mai perfect şi mai curat, de un ideal
care există în sine.” Ideea este reluată câteva rânduri mai
încolo  accentuând această purificare a realităţii prin
intermediul creaţiei: „...adevăratul scop al artei este
reprezentarea idealului care este cea mai înaltă
espresiune a frumosului, cea mai mare perfecţiune a
frumuseţii ce există în natură.”

În ceea ce priveşte critica, aceasta este considerată o
formă a raţiunii şi trebuie să se realizeze în baza unor
principii riguroase şi mai ales obiective: „...critica nu
trebuie să considereze ca reguli în judecata sa nici gustul
său particular, nici ideile sale proprie.” Tocmai această
obiectivare rece va fi contestată mai târziu de adepţii
impresionismului critic.

Articolul lui Radu Ionescu coagulează într-o mare
măsură idei logice, argumentate cu vitalitate, trasând pe
de altă parte încă o dată contururile unei viziuni de
sorginte clasică.

Textul, ,

P
ui românesc se

cuvine a fi
–

, mai ales,
interesantul articol al lui Radu Ionescu.

.

,

,

De altfel, în partea a V-a a

,

(va urma)

Câteva cugetări asupra poeziei
Cugetările singurătăţii

Principiile criticei

clasicism

interpretări
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ambivalenţa clasic-romantic în
paşoptismul românesc (IV)

Monica BOŢOIU

Februarie 1120



26 CRONICA

Academia Păstorel
Raoul P

Gheorghe P

dar
Hollywood.

Jorj P
tit, pe care de ,

Ucraina, Moldova sau chiar Pakistan.
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dere ceva partide dar a ales-

o, firesc, pe fata unui reprezentant al segmentului social pe care ea în considera
singurul în care oamenii puteau

.
Nunta a fost, evident, o etalare a prostului gust plin de bani iar

acesta a
surâs, fericit ca întotdeauna.

, la întoarcere,
tinerei doamne Putzureanu

mde', ast

metodele de stimulare pe care eu le
practic demult dar nu se face s-

Ruanda a rezolvat de una singu
, în curând,

iar tati (Raoul!) era foarte mâ

, atunci când un amic mi-a urat,
cu un prilej oarecare, „înd

utzureanu se născuse într-o familie de oameni pricopsiţi. Creatorul
bunăstării materiale era tatăl său, uţureanu, un modest inginer
agronom care, după revoluţie, a dat cu banul în cine trebuia şi, în urma unui
concurs dur care a ţinut trei zile la un hotel discret, a fost confirmat direct
manager al unei întreprinderi de comerţ cu cereale. Aici, cu ajutorul unor
credite de la bănci şi prin folosirea metodei „suveică“ pe ruta import-export
a unor trenuri cu grâne, a reuşit în scurt timp să-şi mulţumească prietenii
care-l susţineau să pună şi pentru el de-un trai cum ştia din filmele
americane cu vedete de la

Mama, o femeie plinuţă şi oxigenată, era un suflet sensibil şi foarte
cultivată, deoarece plângea când asculta „Ciobănaş cu trei sute de oi“ şi rostea
impecabil numele personajelor principale din telenovele, mai ales cele
masculine.

Desigur, tatăl, devenit acum domnul utzureanu, era foarte ocupat şi
cum stătea mai mult la hotelul sus-amin altfel îl şi cumpărase
dotându-l cu tot felul de specialităţi din

de creşterea şi educarea
fiului, asigurându-se că nu-i lipseşte nimic sau, mai mult, străduindu-se să-i
îndeplinească toate dorinţele chiar înainte ca acestea să fie exprimate.

Era sincer convinsă că aceasta este fericirea şi nimic nu-i putea clinti această
convingere.

De altfel, este arhicunoscut faptul că mamele nu au păreri sau opinii, ci
numai convingeri de neclintit. În consecinţă, Raoulică, cum era dezmierdat
puiuţul, nu apuca să mârâie sau să scâncească deoarece fiecare dorinţă sau
trebuinţă îi erau anticipate de mama. Copilului nu-i mai rămânea decât să
surâdă fericit şi să adoarmă cu un degeţel în gură, eventual în braţele dolofane
sau la pieptul generos al mamei.

Uneori şi tatăl ajungea acasă unde asculta un timp poveştile soţiei, făcea cu
degetul ghidi-ghidi pe nasul copilului apoi primea un telefon să se prezinte la
serviciu, unde îl aşteptau problemele, aşa că o tulea cu viteză spunându-i
mămicii să nu-l aştepte cu masa, ceea ce ea

Bietul om mai avea însă, reflexe de pe vremea când era agronom.
Aşa că, trecând anii, Raoul a devenit un băieţel durd , blonduţ şi foarte

cuminte iar creierul lui, scos din problematica dorinţelor şi a frustrărilor,
somnola peste ceea ce ar fi trebuit să se cheme personalitate, de unde şi
asemănarea copilului cu un ursuleţ de pluş.

De când averea familiei depăşise capacitatea de calcul a cumetrilor, Raoul
avea peste o sută de mătuşi dispuse să-l pupe zilnic, să-l alinte şi să-l scuipe de
deochi, înainte de a primi o masă în bucătăria de serviciu iar aceste
dezlănţuiri de afecte calm şi chiar surâzător deşi ştim cu toţii ce înseamnă să te
pupe o mătuşă.

Apoi, copilul a fost dat la o grădiniţă cu învăţare în limba engleză după asta
la o şcoală foarte bună dintr-un cartier select şi, bineînţeles, la un liceu vestit. În
toate aceste instituţii Raoul s-a remarcat printr-o purtare exemplară şi prin
faptul că dormea aproape tot timpul, evident cu un deget în gură. Era iubit de
colegii care-i mâncau tot ce avea în ghiozdan, în afară de un caiet şi care, în
mod surprinzător, au renunţat chiar la obişnuitele glume proaste, deoarece
Raoul nu numai că nu se enerva, ba mai mult, nici nu părea că îşi dă seama că îi
sunt ad surâdea fericit şi adormea.

În aceste condiţii, mami - devenită expert în probleme de psihopedagogie
şcolară - conducea cu autoritate consiliul părinţilor şi cumpăra cu multă
pricepere note la şcoală, la teze, la examene, la concursuri şi unde mai era
nevoie. În consecinţă, situaţia la învăţământ a odorului era una bună în scripte,
mai ales că, în realitate, nu interesa pe nimeni.

solvire a liceului, tinerii au pus în scenă un mic spectacol
în care Raoul a jucat cu un succes nebun rolul unui urs , ceea ce a făcut-o
pe mami să hotărască irevocabil că fiul ei este născut pentru a ajunge medic.

escumpănit de o asemenea logică dar să nu uităm că
mamele, atunci când e vorba de copiii lor, se bazează pe cu totul alte criterii
decât cele normale.

Firesc, deci, în toamnă, Raoul era student la o facultate de medicină unde, în
schimbul unor sume considerabile, obţinu chiar şi o licenţă după câţiva ani,
timp în care el a făcut ce ştia, adică să doarmă surâzător, cu degetul în gură, în
timp ce mami privea cu oarecare greaţă pozele din cărţile de anatomie.

După absolvire, Raoul a fost instalat într-un cabinet p
iar în bibliotecă, mami a pus şi cărţile acelea oribile lângă un craniu din

plastic care, prin comparaţie cu figura doctorului blond şi gras, dădea un efect
straniu. Pacienţii nu lipseau, căci mătuşele, stimulate de mami prin aceleaşi
metode dintotdeauna, se plângeau blajinului doctor de toate relele din lume.
Acesta le asculta răbdător, cu ochii închişi, apoi le prescria ceaiuri despre care
aflase că nu fac nici un rău. Cum nimeni nu se putea plânge de malpraxis, Raoul
era considerat un succes în domeniu, aşa că mami, prin acelaşi circuit logic,
absolut personal, a hotărât să-l însoare. Avea în ve

supravieţui şi care se numea simplu Ruanda,
semn că şi mămica ei era o cultă, tatăl fiind, normal, patron de ceva în domeniul
forestier

la ceremonie
a participat şi tatăl, Jorj, care, bineînţeles, i-a făcut fiului ghidi-ghidi şi

Călătoria de nuntă i-a purtat pe tineri prin locuri exotice iar tânăra soţie a
făcut eforturi considerabile pentru a-l convinge pe soţ să nu adoarmă imediat
cum intră în pat. Nu a reuşit, aşa că s-a confesat soacrei care şi-a
luat o figură de femeie cu experienţă, spunându-i ,
pe un ton înţelept, că a este soarta femeilor, ele trebuie să rezolve totul
şi i-a explicat despre unele metode de stimulare adaptate situaţiei.

Tânăra zâmbea sfios şi privea oarecum ruşinată în jos, în timp ce gândea:
„Ploşniţa asta bătrână nici nu ar putea rosti

o deştept acum.“
La sfârşitul discuţiei, cele două femei s-au sărutat aşa cum se sărută femeile,

ţocăind în gol pe lângă urechiuşele pline de cercei iar mami i-a dăruit
frumoasei tinere un colier de preţ ca răsplată pentru grija ce i-o purta soţului.

ră toate problemele în timp ce Raoul
dormea fericit cu degetul în gură şi familia a fost binecuvântată cu
mai mulţi copilaşi bruneţi şi neastâmpăraţi, care semănau, probabil, cu unii
strămoşi mai îndepărtaţi ndru de ei şi le făcea ce
ştia el că le place copiilor: ghidi-ghidi.

Cum toată lumea era fericită, nici nu mai ştiu ce s-a întâmplat cu ei deoarece
fericirea nu interesează pe nimeni. Ştiu doar că

eplinirea tuturor dorinţelor“, am simţit o nevoie
teribilă să-i dau cu ceva în cap.

ZBOR FÃRÃ MOTOR…

RONDELUL UMORULUI
FACIL

RONDELUL DIPLOMEI

SO IEI

TRAMVAIUL

CEI

(
Deasupra unui cuib de cuci,
Pe-aripi de vânt zburau cocorii

uci

Deasupra unui cuib de cuci.

Cu-avântul unor demni haiduci
Se întreceau cu cascadorii

Deasupra unui cuib de cuci.

Cu riscul de-a

Dar, cum erau cam prea uituci,

Deasupra unui cuib de cuci,
.

Cu ce le-o umplem noi mereu …

Ale ii no tri, cu temei,

i to

Scontând pe-un viitor incert !

Într-un parlamentar concert,

Scontând pe-un viitor incert.

Ni-i in
De vreun comunitar expert,

Und

De-a fi

i-acum a
at,

În schimb, am dezghe at
asfaltul…

Când îl salu i, el nu-
Iar de-i vorbe ti, pierzi timpu-n
van;
Prin asta dânsul nu ascunde
Cei apte ani de pe maidan!

Villanellă

Părând a fi-n azur… năluci.

Cu morga unor conţi sau d
Sfidau, trecând prin slavă, norii

Părând a fi-n azur… năluci.

Trecând în fugă prin răscruci
Tindeau să întâlnească zorii

părea caduci
Goneau spre ţinte iluzorii
Părând a fi-n azur… năluci.

I-au prins din urmă creditorii

Părând a fi-n azur… năluci

Pe noi săracii, ne alină
Că tot vorbind uităm de greu;
Bogaţii tac, au gura plină …

Se străduiesc pe întrecute
Să dea ce au mai bun din ei

i se miră de ce pute ...

Avem umor, sută la sută

Se tot discută şi discută

În timp ce n-ai, la foame-acută
Nici felul doi şi nici desert !
Avem umor sută la sută

dicată câte-o rută

Să scoatem ţara din derută
Şi, aşteptând să dea în fiert

Avem umor sută la sută !

Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată,
Chit că nu va şti vreodată
Care-i murgă, care-i roaibă,

e-i zona temperată,
Dacă-i ax sau dacă-i şaibă...
Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată.

E posibil har să n-aibă
Loaza suprameditată:
Să se vadă ea intrată,
Chiar de n-o trata vreo zgaibă

Numai diplomă să aibă !

tiut că a mea soa ă
Va fi atât de vorbărea ă,
Chiar dacă ar fi fost mai slută,
Mă însuram cu una mută.

S-a dus tramvaiul, l-am scăpat
tept să vină altul,

Trei ore, bocnă-am înghe

i răspunde,

)

Eugen DEUTSCH

Gheorghe

VORBIM ŞI NOI …

STRĂDUIN Ă

APTE ANI DE ACASĂ
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BĂLĂCEANU

Constantin IURAŞCU-TATAIA

Constantin BUCOS

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

LA MAGAZINUL DE
MUZICĂ

FESTIVALUL BERII LÎNGĂ
STATUIA LUI ŞTEFAN CEL
MARE

PĂRERI DESPRE BECIURILE
IAŞULUI

ADEVĂRUL DE LA TRIBUNĂ

N CĂUTAREA FERICIRII

SONET PĂTIMAŞ

De Schubert când i s-a propus

„De ce n-o fi la pre redus,

Când so ul gura
Tu te gânde

De-atât bel ug la festival,
În aer mirosea a bere,

Ne tiind cine-a cinstit
În acele catacombe,
Ageamiii le spun “Bombe”,
Iar doxa ii le spun” Sit”.

Ei sus
Fapte de necontestat :

Prinse fetele de-un dor

Pe

Sunt trubadur din vremi
medievale

T

Apuc mânerul, trag, si
scot...sonetul!!

De ,,impresarul''de ,,fotomodele''

ie doar manelele îmi

O simfonie-a fost mirată:

Că este doar „Neterminată”?!

i-o sărută,
ti că-i de plăcere.

Dar nu, metoda-i cunoscută:
De-a te reduce la tăcere!

Că tefan-Vodă de plăcere,
Mai-mai să cadă de pe cal.

in de la tribună,

Jumătate e minciună,
Restul, nu-i adevărat.

Î

Au plecat din bătătură
Să- i găsească-un viitor…

oseaua de centură.

Mânat la drum de-o patimă
eternă;
Mă-mbăt şi cânt în orişice
tavernă
Pe care soarta mi-o iveşte-n cale!

N-am pat cu aşternut, sub cap n-
am pernă,
De crai mă ştiu codoşii-n
mahalale,
Beau şi mă-ntind cu hoţii la
taclale

urnând pe gât poşirci ca-ntr-o
cisternă!

Iar dacă-un critic de literatură
Nedrept mă-mpunge, clocotesc
de ură
Că-s arţăgos precum Villon,
poetul,

Şi dacă simt că s-o iţi atacul,
Din teacă-ncerc să smulg rapid
tesacul;

Apuc mânerul, trag , şi scot
sonetul
Să-l dăruiesc, vrând, tinerei
domniţe,
Pe care-aseară, într-un bar de
fiţe
O însoţea un tatuat: Brunetul

Cel ras în cap , cu barba în şuviţe
Ce-a ros doi ani într-un bulău
pesmetul
Că doar plasase – ăsta e secretul
–
Pe alt domeniu feudal, ,,fetiţe''...

Dar juna cea purtată prin castele

A chiţcăit atunci s-o las în pace.

Mi-a zis:-Ce vrei? Sau eşti
cumva ,,sticlete''?
Şi nu umbla la mine cu sonete,
Că m
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UNEI SO II

SONETUL RAFINATULUI
GUST...

Ţ

Georgeta Paula DIMITRIU

Neculai

BOBOC

DONŢU

Ştefan

Împlinirea tuturor dorinţelor
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,,place''!

i- i vei regla metabolismul,
ti sedentarismul,

Precis vei reu

n-ai de polei:

i- i vei regla metabolismul.

De ai i prostul obicei,
Intoxicându- i organismul,

De-o fi ca os pri

i clipa cea mult a
Când po

E
Speran

!

E-un acord bilateral
Într-un cadru afectiv

La

Într-o lume cam sprin
i cu lupte pentru cheag,

Al ii sforile le trag.

Leul nostru, vezi matale,

Tot mai des e-acest necaz:
e pe-un obraz.

Reac
.

Guvernan ii au promis
Pensii i salarii bune.

iune

Când taci i nu mai spui nimic
i ceri iertare,

Nu va ie

Condus de o dorin
De-a fi un om deosebit,
Prin versuri nu a reu it,

Nu-i merge bine de o vreme,

Sculându-se cu „noaptea-n cap”!

Vasile VAJOGA

Vasile LARCO

Jan BUCHMAN

Mihai HAIVAS

Ecaterina SOFRONIE

Camelia NISTOR

SPORT

LOGODNA

PARADOX FEMININ

IONALE

DEVALORIZARE

PROLIFERAREA PERFIDIEI

PROMISIUNI

UNUI OBRAZNIC
TACITURN

UNUI POET

UNUI NEAJUTORAT

Ş

Ţ

I SĂNĂTATE

RONDELUL SCHIMBĂRII

SFORĂRII NA

PALMĂ

Pe străzi aleargă, pe alei,

Iar de ură
i. Să vrei!

Nu te oprească nici seismul,
Nici teamă să
Pe străzi aleargă, pe alei,

E la-ndemână mecanismul:
Decât în bar mereu să bei,

Pe străzi aleargă, pe alei!

n os să- i treacă,
Rezistă, va veni odată

teptată
i să zici: e trai neneacă!

ti dârz, ai inimă curată,
a haine noi îmbracă;

De-o fi ca os prin os să- i treacă,
Rezistă, va veni odată!

Iar dacă vorbe-auzi de clacă,
Să tii, oriunde-n lumea toată,
De bună voie niciodată
Din post conducerea nu pleacă,

De-ar fi ca os prin os să-i treacă

Şi-un modest aperitiv
festinul nupţial.

E-o rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi pe uşa larg deschisă
Ce poţi zări prin...borta cheii !

ară

Unii sfoară dau în ară,

Care-i mic, făr` de putere
S-a făcut de… trei parale!

Două fe

ie „calmă” chiar pentr-o
sudalmă

Ce păcat că au omis
Să le pună-n func

i nici măcar nu-
E clar că dintr-un cap prea mic,

i o vorbă mare!

ă oarbă

Dar e deosebit prin barbă!

Dar de necazuri cum să-l scap:
Se culcă seara prea devreme,
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literatură u lăniversa
Muritorul unui loc în care timpul vine din
inima unui ceas antic

„Ai dreptate: Miturile noastre ni le ucidem singuri

Zogaj

„Sunt multe morminte anonime
[…]

Le scoatem în aer curat
Pentru a le colora cu lacrimile aerului negru

ntre
Cutele pielii”

Zogaj

Zogaj, am putea vorbi, pe scurt, despre câteva
motive/ teme care au o pon

: „Ah, Albania! ceas antic/ cu arcurile

ul, disparate de nota
volumului (

.

bastru”.

– „dincolo de
ge

– „cocostârcul

, acum, când „a

Fiindcă nu ne lase inima să privim
Cum ni le ucid alţii...”

Multe cămeşi însângerate
Prin lăzile mamelor, mireselor, surorilor
Pe care orice primăvară

Toamna din nou le-ntorc prin lăzi
Cu un măr sau gutuie î

La o repede lectură, în dorinţa de sistematizare/
schematizare a acestui volum, a felului de a scrie a lui

dere mai mare: patria/
istoria/ destinul ei tragic influenţat şi de alţii, dar şi de
felul de a fi al oamenilor ei ( - suntem popor divin/
perfecţionat/ ne scoatem ochii/ unul-altuia”; de citat şi
poemul
ruginite măsori timpul/ a spus bătrâna din Shkodra”),
curgerea timpului/ îmbătrânirea, care cuprinde totul,
gândurile, iubirea, pe care o îmbracă ades în amintire, în
vis. Ar fi apoi şi o „grupare” mai heteroclită, descrisă de
poeme oarecum, dar nu cu tot

ş.a.).
Sunt şi unele poeme care aduc a îmbinare de ziceri

populare/ sentenţe, cum sunt în
(„dorinţa este boală/ rugină a tuturor timpurilor”) sau
un poem de patru versuri,

Apoi, toate acestea le putem discuta, între altele, şi
prin perspectiva felului în care scrie, în care îşi alege
cuvintele autorul. Atunci este de remarcat tendinţa
spre a „exploata” cât de mult poate figurile de stil.
Avem a face cu o modalitate proprie de a compune
expresii, unele alcătuind imagini surprinzătoare (parte
de frumuseţe aparte, parte forţate), altele aidoma unor
asocieri paradoxale. Sau creând adesea imagini care
par a contura un tablou pictat cu pensula muiată în
baia de înţelesuri ale oniricului sau suprarealismului.
Exemplele sunt dintr-o gamă largă; cităm mai multe
pentru că sunt definitorii pentru felul de a scrie al
autorului: „cuţitul/ cu muchia în privire/ jupuie
echilibrul/ întru duhul vindecător/ al nopţilor/
picurând al Şi: „sărutul întreg umplut cu
muşcături”/ „sufletul sfânt plin de blasfemie”, „dintele
lupului spânzură cercel în ureche” „partea nevăzută a
orei soarelui”, „în spatele orei soarelui”, „sub apa
adormită/ doar iarba amărăciunii creşte”, „vulpea
şchiopă cu seceră în ceafă”, „Lupului Încărunţit i-au
curs ochii sânge/ pentru Calul cel Roşu”, „abureşte
sângele scump/ ca urină de iapă”, „fiecare are un
pumn de lacrimi/ ascuns/ undeva în inimă”, „am
deschis fereastra/ privesc pe văduva pe acoperişul ars/
ce frumos se piaptănă”, „turma un munte de copaci
secaţi/ se mişcă în tăcerea urlătoare”, „porumbei/
spălaţi în lumina misterelor rumenite”, „dealuri
dezbrăcate/ cu cicatrice amare”, „balcoanele croşetate
cu oţel/ fără cer cu soare“, „versuri amirosind a usturoi
şi ceapă/ pline de roţi şi furci/ şi antene de satelit...“

În fapt, aceasta ar fi nota în care putem defini
volumul, anume temele şi motivele amintite la început,
îmbrăcate într-o haină de cuvinte care ţes expresii după
modelele exemplificate.

Să detaliem cele spuse la început. Vorbeam despre
curgerea timpului, bătrâneţe, îmbătrânirea care este
atotstăpânitoare, căci şi „amintirile se răsfoiesc
bătrâneşte/ visele inundă bătrâneţea”, şi anotimpul
îmbătrâneşte (

amul plictisit/ între ramurile sure/ mâna obosită şi
duhul/ au umplut sufletul/ cu riduri de stejari”). Totul
pare că încărunţeşte, metaforic („încărunţire, ce multă
încărunţire/ doarme deasupra trupului/ încremeneşte
inima, ah, tainic suspin”). Chiar şi florile „rabdă
îmbătrânirea”. Arar, îmbătrânirea, decrepitudinea par
descrise în apocaliptice culori ( s-a
rostogolit din vârful stejarului/ oile au plesnit iar
albinele au murit/ câinele a crăpat în pragul casei”).

Este, aşadar, descris un timp care pare a fi cu totul al
amintirilor. Chiar şi iubirea, chipul iubitei se vede prin
voalul ceţos al timpului (ca în :
„frumoasă, fragedă, cu aripi de înger/ amintirea tinereţi
îmi înverzeşte”) sau într-un vis al retrăirii iubirii (

– să trăiesc învierea iubirii/ mireasmă
îmbătată a mimozelor”). Sau un timp al nostalgiei
locurilor natale, ca în ars

Skënder

Skënder

Skënder

, Muritorii Kosovei/ I vdekshmi i
Kosovës, fragment

, În Kosova/ Në Kosovëi, fragment

Noi

În Albania

Eroziune, Al Cincilea punct

Cuvânt

Toamna

Pasărea durerii

ul zburător

Îmbătrânirea anotimpului

Departe de mine nu poţi să fii

Când
răsar mimozele

Casa părăsită

Balcanica

limba poveştilor” şi „locul natal/ frumuseţe divină/ se
leagănă în ogoarele frunţii mele”. Amintirea este ca un
regat care cuprinde totul, până şi vechile legende ale
Albaniei sunt parcă izolate în cula

uvânt după cuvânt inima a intrat în legendă/ piatră
peste piatră creşte cula în această ţară”), căci trăim
timpuri în care valorile par a se fi răsturnat şi, scrie

, căci, „dacă nu
scriem/ abecedarul nou/ lumea va muri/ din cauza
celor care scuipă/ şi a analfabeţilor”.

jului (mai mult sau mai puţin disipat), al imaginii
poetice, chiar dacă uneori cam apăsate, pentru care a
vedea cu ochii trăitorului într-un loc şi timp anume, cu
istorie, trecut, prezent dar mai ales cu viitor, cu legende şi
cu oamenii care le-au creat şi le duc mai departe, este mai
important decât să scrie despre propriile trăiri sau să
penduleze între micro şi macrocosmos, după varii reţete
compensatorii. Pare că şi-a construit versul în ideea de a
degaja emoţie, dincolo de lucruri, de stări, dorind să
depăşească prin mesaj banalul. Este dificil de opinat
unde anume se situează Skënder Zogaj în peisajul liricii
de limbă albaneză, pe ce palier şi din punct de vedere
valoric, probabil într-un plan mai depărtat de un Visar
Zhiti sau, din altă perspectivă, Sali Bashota, dar putem
spune că acest volum îl relevă ca pe un autor al suferinţei
pentru patria sa, pe care o portă nu ca pe un stigmat, ori
povară, ci ca pe un dat.

Mojtaba Sanati s-a născut la 18 iunie 1983.
Mărturiseşte că a început să scrie poezie prin 2004 şi că
asta este „pasiunea şi viaţa” lui. Este poet, translator şi
corespondent pentru postul de radio TV japonez NHK,
biroul din Teheran. A absolvit Universitatea din
Teheran, secţia limbă şi literatură engleză. Scrie în farsi şi
engleză.

Se pare că viaţa-mi place să-mi rescriu
Ca asta să trăiesc e greu

evadează ea pe firele subţiri

Stau înlăuntrul casei pipei

văd dansând în fum
Ea decât aerul tot mai subţire-i

Încerc să le bătrânilor vorbesc
Şi să le cer un sfat
Ei naibii să mă duc îmi rostuiesc
Povaţă care are al ei cost

Tânjesc şi dânşii după ea, pot zice
Sunt invidioşi pe-ale mele inele
bătrâne şi iritant
aste lucruşoare scorojite

Sunt tânăr; nu cred în Dumnezeu
Nimic nu e să mă oprească
Ca viaţa să-mi rescriu
afară de… astă de ceai ceaşcă

Trebuie ca la mine s-ajungă la mine ăst ceaiu
pen'că de câte ori eu beau
Zâna pipei revine şi zâmbeşte
Mă tachinează, şi din ochi clipeşte

Pare să-mi placă la ea să mă holbez
Şi să scriu ori două ori un vers
Jur Domnului că o văd acolo
Cum orice laş ar face-o

Ea răsuceşte şi tot răsuceşte un cânt de leagăn
Apoi să mă ridic îmi face semn
Părul ei radiază chitre

( –
„c

Zogaj.

Concluzionând, Skënder Zogaj este un poet al
mesa

(Teheran, Iran)

sau:

Am ajuns la ea, dar ca dansatorii

Sunt mai mare decât al meu scaun
O

de-aproape de iad sunt

Cula amintirii

Ne trebuie un abecedar nouSkënder

Mojtaba Sanati

cincisprezece minute

un ultim omagiu pentru hookah

Skënder Zogaj,

sub egida Uniunii Culturale a
Albanezilor din România,

Loti i dhembjes/ Lacrima durerii,
poezie albaneză din Kosovo, versiunea în limba
română: Baki Ymeri, prefaţă: Marius Chelaru,
volum apărut

Bucureşti, 2011

Poezie iraniană contemporană

Sporadice observaţii şi contemplaţii
semi-profunde asupra formaţiunilor de fum
care apar în urma dezintegrării inelelor
scoase de un fumător singuratic
stând în izolare în timp ce hookah este pregătită
de cel puţin

Surpriza perfectă e-a ei răsuflare

Vorbesc cu ea un limbaj limbă afumat

Ea se mişcă tot mai delicat
Trebuie să admit că e plăcut

Să privesc ăst dans în timp ce bătrânii
sunt invidioşi pe-ale mele inele

Eu: Un rege al pipei, făr' de coroană!

Notă (M.C.):
Hookah – pipă cu apă; a fost denumită în mai multe
feluri, de la zonă la zonă. Persanii îi spune (sticlă),
dar şi n

ea”. În arabă, de asemenea, are mai multe
nume – , dar şi În unele
zone din Iran este denumită mai ales

t aşteptându-te

Pe străzile care mişunau de beţivi
Şi îndrăgostiţi.

Tăinuind liniştea Universului în buzunarul hainei mele
Şi aşteptându-te.

Acoperindu-mi trupul cu haine făcute din lână

în subsolurile 'naltelor clădiri
Încercând din greu să-mi mişc piciorul…
Mâinile tale erau mai fierbinţi decât ale mele.
Haina ta udă era de la picăturile de ploaie.
Prăbuşindu-se, capul tău

ă alung vorbele tale dinlăuntrul meu
Şi să-mi potolesc setea cu nectarul amintirii.

ca un arici mititel furişează-te
Lasă-ţi asprele mâini
Să lunece pe spatele meu
Ca două aripi gigantice,
Îmbrăţişează-mă cu blândeţe,
Aşează-mi zilele mele de odihnă
Pe ţărmurile tale şerpuitoare.

Cu mândrie-mplinită de mireasma cu respiraţia
sacadată,
În spatele tău,
lângă caii poftei tale sălbatice.
Pe trupul meu ce trebuie să se odihnească.
De câte ori e lună nouă.
Inima mea să se mai 'nalţe nu trebuie.
Capul meu trebuie să se obişnuiască cu cafeaua de
seară,
cu răceala unei crude ore a dimineţii – ora unu.

Hăpăiţi-mă cu eternii voştri comandanţi
Luaţi-mă din nenumăratele voastre mâini,
Ca să licăresc ca o pădure de pini
Şi să ard mocnit ca şi cometele
Astfel ca trotuarul fermecat să poată
Licări deodată.
şi rândunelele iubirii să se poată
înălţa la cer.

ău,
capul meu de al tău,

Arătăm
De parc-am fi crucificaţi pe trupul vântului,
Înghiţiţi de furtună,
Umeziţi de ceaţă.

Îi cer al dânsei sfat

Casa Hookah; Regatul meu.

ânt sanskrit – n

Soad el-Kwuari (Qatar)

Sub unicul pod,
Am stat drep
În întunecimea care picura

Sub unicul pod am stat,

Ezitam,

Privind cum se trezesc pisicile,

s-a cufundat la pieptul meu…

Ezitam,
S

Vino la pieptul meu

Te privesc,

O, poruncilor,

Buzele noastre însetate-s de iubire
De cântec…
cerul acesta blând…
undele ne ating picioarele;
îmi lipesc spatele de al t

mâna mea cu a ta.

shīshe
ārghil(e) (de la un cuv ārikela). De

aici „narghil

ān
shisha nargeela, argeela, nargile.

ğaly

Poezie arabă contemporană

Licăresc ca pădurea de pini

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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degustări cultural - literarePrin pulberea vanilată a ninsorii
soarele clipeşte nevăzut1

„De ce răcneş Şi eu pot să strig.
Dar nimeni nu mă aude.

în schimb îi vezi alcătuirea bolnavă,

te?
”

„cu un ochi ca al meu nu vezi lumina luminînd,

greutatea mai grea ca a întunericului.”

Alexandru Mu ina

Ioan Es. Pop

ş

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în colecţia
autorului.
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Baaadul literar

Sud

Arca

Ex Ponto

,
printr-un excelent interviu, realizat de

Adrian Alui Gheorghe,

):
m

di
alian a muzicii i poeziei, i a înd

lucrurile, în acest veac schimonosit care, oricum, e pe
sfîr ite, trubadurii trebuie lua

.” Am mai re inut textele propuse de Ion
Murg

tefan
Amari ei.

, nr. 4(62), noiembrie 2010, conti

(
), Silvia Pintilie (

), Isabela Vasiliu Scraba (

u (
). Lucian Teodosiu scrie cu dragoste i

har despre Alexandru Husar ( ), evocarea
lui Gh. Macarie (

) „act de
recuperare”, iar Marcel Lutic (

)
„Dumnezeu, ca un veghetor Absolut,

înadins trimite în aceste

i
”

„Romulus «ultimul mohican
al duhului Rena terii» te Tudor Opri într-
un amplu interviu realizat de Florentin Popescu în

, , interviul
Neagu, consemnat de Emanoil Toma, (

),
tefania Co ovei ( ), Iuliana

Paloda-Popescu (
) i

).
ne trimite un volum elegant

ivi, cronicile literare
semnate de Romulus Bucur, Vasile Dan, Gheorghe
Mocu a, Monica Popazu, Radu Ciobanu, Petru M. Ha ,
Felix Nicolau, sau Horia Ungureanu, excelentul grupaj
al sec iunii de (asumat de Carmen Neam u
–

, Corneliu Antim –
i Liviu Suhar –

), cu excelente
plan

Regézy
Elegant este i nr. 4(29), octombrie-decembrie, din

(
) redactorul ef
„În contextul deloc prielnic din jurul nostru,

cînd nu mai tii, de la o zi la alta, pe ce bani contezi, ce
i se poate întîmpla ti, ori în ce

ini,
iar cei care te-au sprijinit constant i dezinteresat î i
retrag din motive obiective ajutorul, ne punem
întrebarea nelini titoare

1 [...] dar vorba unui mare poet:
” ca, Ion Ro

nr. 4(15), noiembrie 2010, ne
surprinde plăcut

cu Cezar Ivănescu (

„Trubadurii sunt un capăt de dru , cu ei se încheie
calea regală a poeziei tra ţionale, artă sincretică
constituită din ţ ş ş şa văz

ş ţi în serios ca formă de
ţ

eanu, Constantin Călin, Valentin Ciucă, Ion
Popescu-Sireteanu, Adrian Voica, Sergiu Găbureac,
Smaranda Iacoban, Mihai Merticaru, Bogdan Ulmu,
Gruia Novac, Cristina Ştefanian, Apostol Gurău, Ş

ţ
nuă

să publice interviul cu Dan Puric (

), alăturîndu-i-se multe alte
opinii interesante asumate de Viorel Hodiş

), sau
Ioan Lăcătuş

ş

dezvoltă un necesar

observă cum
vremuri tulburi spirite înalte,

caractere puternice, oameni plămădiţi dintr-un aluat
special ce insuflă semenilor speranţă, curaj şi încredere
că rînduiala dreaptă va reveni şi va dăinui încă mult
timp în lumea cu dor. Aceste spirite sunt, prin har divin
şi prin propria osteneală, pentru cei
cărora le stau în preajmă ş pentru cei
care se rătăcesc pe cale

Vulcănescu m-a numit
ş ” mărturiseş ş

,
nr.9-10(135-136), noiembrie-decembrie 2010, revistă din
care am mai selectat  spre a vă recomanda cu
Fănuş

), alături de paginile
propuse de Radu Voinescu (
Ş ş

ş Călin
Stănculescu (

Revista arădeană
şi rafinat, o adevărată carte, nr. 10-11-12(247-248-249),
din care am spicuit, deloc exhaust

ţ ş

ţ ţ
, Cristian Sabău –

ş

şe color din lucrările maestrului Colta. Nu în
ultimul rînd semnalez poezia propusă de Ion Beldeanu,
Szabina Perle şi Oana Cătălina Ninu.

ş
, în al cărui

ş Ovidiu Dunăreanu scrie cu
năduf:

ş
ţ şi pe ce lume trăieş ţară
te mai afli, cînd sponsorii sunt din ce în ce mai puţ

ş ş

ş şi întemeiată, cu îngrijorarea
celui care şi-a făcut un ideal din construirea şi
continuitatea acestei reviste: Ce soartă ne va rezerva
anul 201

Poezie excelentă (Sorin Roş şioru,
Iosif Caraiman, Ion Dragomir, Cecilia Moldovan),
proză (Mircea Ioan Casimcea, Liviu Lungu),
memorialistică (Al. Săndulescu), jurnale de călătorie
(Eugenia Vîjîiac, Aura Cumita), istorie literară (Al.
Săndulescu, Angelo Mitchievici), cronici literare
(Nicolae Rotund, Nicoleta Munteanu, Liviu Grăsoiu,

„

”

„

Hristos la demnitatea cre ”

Aspecte ale
Ipostaze sociale ale kitsch-

ului Emil Cioran despre Mircea
V

Repere interbelice ii cu
românii basarabeni

Mîna care scrie
Un pictor bucovinean: Dimitrie Loghin.

Gînduri la un centenar
O via

ti. Profesorul Ion H. Ciubotaru la 70 de ani

repere ineluctabile
.

„Cînd va
muri fic iunea, va muri i lumea.”

Blestemul din Dealul Spirii
Icoane lipovene ti în colec ia Muzeului

Na ional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucure ti
Noi premiere române ti

Arte vizuale
Festinul teatral al toamnei

Tenta iile apolinice ale Me terului Colta
Onisim Colta – impresii dintr-o expozi ie

Editorial Dobrogea i revistele
literare

Vom muri i
vom vedea!

Reintrarea
în folclor a poeziei mele mă încîntă, pentru că un idiom
poetic trebuie să se topească în limbajul comun...

poezie perenă

Suntem un neam
suferind care trebuie să înveţe să se ridice în numele lui

ştină

şablonării limbii

ulcănescu într-un text cenzurat în post-comunism
ale solidarităţ

ţă dedicată etnologiei
româneş

daruri binefăcătoare

ţ ş
Evadări din Basarabia

ş ţ
ţ ş

ş

O scrisoare
caragialiană descoperită la Bekescsaba

ţ ş
ţ

ş

ş

Revista română

Ana Dobre, Constantin Coroiu), eseuri armonios
construie (Alina Dumitri a Alboaei, Roxana Patra )
rotunjesc un volum care se cite . M

ite de un profil
biobibliografic, o selec ie de referin e critice i de un
cald portret creionat de Olimpiu Vladimirov.

Revista , nr. 4(54), 2010,
porne

: „Cînd citim un poem sîntem supu
ite între

sunet (a

e a versului.”

„unul dintre cei mai importan i poe i ai
Americii.” Frumoase eseuri semnea     George Popa
( ), Liviu Pendefunda (

), Cristina Rusu (

)
), Constantin Miu (

). Recenzii judicioase
ne sunt oferite de Emanuela Ilie, Liliana Balan, Victor
Sterom i Carmelia Leonte. În rest, cum e

e i bun gust.
În , nr. 12(477), decembrie 2010, Constantin

Hrehor ( ) aduce un binemeritat
omagiu, la împlinirea vîrstei de 90 de ani,

( iile excep

i numeroase prefe
i autori din Italia, Fran a

i Germania, a sus inut conferin e valoroase în foruri cu
altitudine în ”), cu care i d

): „Eminescu
apar iu
geografic

ii universale.” Alex Goldi

) men ionînd

« tiut
ile (mai ales în critic

a cu care sunt exprimate ar putea
reprezenta o ».
Dosarul

i cum se mai cite te azi Mircea
Martin?”

Nicoleta Clive , Sanda Cordo ,
Alexandru Matei, Mihaela Ursa, Iulian Boldea, Cosmin
Borza, Claudiu Turcu , Corina Boldeanu, Alex Goldi

ultimele apari
ial i distins.

cu
( ) i Gabriel Chifu (

, Carte
inut cu referire la
, sunt liniile de for

, din care am mai re inut paginile propuse
de Marta Petreu ( ), Irina Petra (

), Ilie Rad (
), Mircea Handoca (

).

niec în
, nr. 12(1539), 2010: „Teatrul are o for

” Aceea i
Daniela Magiaru (autoarea monografiei

,
volum ce constituie pretextul unei colocviale întîlniri
( ) între Lucia
Toader i „modelul dramatic” Vi niec )
( ) pe marginea romanului ,
apreciindu-l drept

lui Kafka, cît i concep iile
autorului despre utopie, libertate, iluzie i uman.” Am
mai re inut cele scrise de Alexandru Budac (

), Dana Chetrinescu (
), Elena Cra ovan ( ), Radu Pavel Gheo

( ), Smaranda Vultur (
). Rodica Binder (

ţ ş
şte cu plăcere ai

remarc excelentele reproduceri color după lucrările
artistului plastic Adrian Pal, însoţ

ţ ţ ş

de cultură poetică
şte împreună cu Cassian Maria Spiridon

şi
unei permanente balansări şi ezitări nesfîrş

şa cum îl percepem cu urechea interioară sau
cea exterioară, cînd asistăm la lectura lui cu vocea) şi
sens; sens care se perpetuează ca sub magie doar în
haină lirică. Orice încercare de translare în proză îl
distorsionează, în plus distruge practic întreaga
frumuseţ
– afirmă, într-un dialog cu Chris Tănăsescu, David
Baker ţ ţ

ză

, Gina Modoranu-
Afrăsinei (

), alături de George Simon (

ş şi firesc,
multă poezie de calitate, selectată cu fineţ ş

„Pe lîngă contribuţ ţionale în jurul
marilor oameni ai culturii române, Eminescu, Slavici,
Blaga, Arghezi, Călinescu, alături de studii de estetică
ş ţe, umanistul Dimitrie Vatamaniuc a
recenzat nenumărate lucrări ş ţ
ş ţ ţ

ţară şi străinătate. ş ialoghează
exemplar (

ţine prin biografia sa unică întregului spaţ
şi spiritual al neamului său şi, deopotrivă,

spiritualităţ ş argumentează
numărului (

ţ că „un paradox face ca cel mai
important critic al criticii din perioada postbelică,
principalul militant al autonomiei instituţionale a
disciplinei, să-i fi subliniat, măcar dintr-un punct de
vedere, caducitatea faţă de literatură: Ş fiind faptul
că ide ă) se perimează relativ
repede, pregnanţ

şansă suplimentară de longevitate
pleacă de la constatarea că, din fericire,

volumele criticului îi contrazic teza, încercînd să
răspundă la o întrebare pe cît de simplă, pe atît de
incitantă: de ce ş ş

Răspund cu aplicaţie Virgil Podoabă, Ion Pop,
Al. Cistelecan, ţ ş

ş ş.
Poezie (Aurel Pantea, Dan Bogdan Hanu, Emilian
Galaicu-Păun, Luca Cipolla, Ioan F. Pop, Madalina
Grama Toma) şi proză (Diana Adamek, Olivia Vereha)
atent selectată, recenzii consistente ce panoramează

ţii editoriale, conturează un sumar
generos, substanţ ş

Poemele Rodicăi Marian, versurile lui Ion Zubaş
ş

), alături de fragmentul din
a a doua, de Nicolae Balotă, ce dă

conţ
ţă ale numărului  12(247), 2010,

din ţ
ş

şi despre multe altele
dialoghează Daniela Magiaru  cu Matei Viş

ţă capabilă
să depăşească toate formele de cenzură. ş

recent apărută la Editura ICR

ş ş , glosează

„un text circular, care pune în
oglindă atît ş ţ

ş
ţ

ş

Poezia

Vatra

Apostrof

Orizont

În
căutarea sensului

ă fie vizionar

ş
ş

ş ţa de
apropiere a sufletului de starea divină

ş Călători spre
inima sacrului

ş
cărturarului

instituţ

Spiritul lui Eminescu obligă

Pledoaria pentru
critică

Despărţ şinărie
prăpădită ş

ţele tînărului
Nego

ţ
ş

ş

Dragă Matei, noi suntem bine sănătoş

Cine salvează o viaţă
ş Ş şi plusvaloare

Datoria poetului este s

Sensul în poezie Sens i nonsens
între Acheron i Styx „Fericirile”
Apocalipsului – alte sensuri duhovnice ti în dorin

Poezie i destin
François Cheng

entre le soufflé initial et l'ultime appel

Sigiliul lini tii clasice

ie

Dosarul Mircea Martin.

Vetrei

irea de Ginsberg O ma
i omul Abisul

luminat
Dosarului, Suferin

Camionul mor ii Radu
Mare se întoarce Profesorul Octavian Schiau la
80 de ani Mircea Eliade – în lumea
viselor

Despre imposibila libertate

Matei Vi niec.
Mirajul cuvintelor calde,

„ i”

Circular Domnul K. eliberat

Procesul

Detestabila
filozofie Neverland. Studii de
imagologie Recviem

Un autoportret
în mi care arm intelectual

cognitivă ş

tura, ca înălţime lirică

rebări esenţ

Ritmuri de îmblînzit
singurătatea ş
ş ţ I. I. Mironescu,
om al cetăţ Cele două Junimi: de Iaş şi de
Cernăuţ

ţ ţ ş
şeană

biografiei în operă
şi pămînt

ş

ş
Vulcanul Adrian Păunescu

ş Sărbătoarea unei biserici
salvate

cultă

) scrie despre Andrei Ple u „
[...] prezent în paginile sale ”,

constatînd u de a
extrage necru i mare fine e, cu
un u or zîmbet pe buze, de sub coaja zgrun

i savuros al
universalului.” Talent eviden

(
) de aceea i Rodica Binder:

uie te elitele. Elitele
neiubite, neîncurajate, nestimulate se sting.”

În , nr. 12(180), 2010, Cassian
Maria Spiridon scrie despre G. M. Cantacuzino
( ): „este printre pu inii
arhitec at
arhitectura pe soclul marii poezii. A fost i arhitect i
pictor ”
Am mai interviuri „poetice”
(unul cu Jean Métellus

cu Peter Rühmkorf)

), Mircea A. Diaconu (
), Emanuela Ilie (

), Adrian G. Romila (
), Ilie Dan (

), Liviu Papuc (
).

„Atunci cînd vine vorba despre inutul
nostru/ lumea se teme;/ precum în nop ile pline de
viscol/ lumea tace l,/
izvorul vie

i/ volbura lui...”

, nr. 11-12(90-91), acolo unde Gheoghe Glodeanu
(

i Oana Soare:
„volumul este un amalgam ce aminte te de jurnalul lui
Liviu Rebreanu.” Ioan Mari (

), Jana Pálenicova (

), Tatiana Dragomir
( ), Persida Rugu ( ) se
ciesc cu interes.

La 105 ani de la înfiin are, nr. 12(1134), al revistei
(La mul i ani!)

Luiza Barcan, Nicolae
Tzon

ii turci contemporani Mesut
enol i Mustafa Köz (în prezentarea i traducerea

ie reu
În , nr. 12(705),

Nicolae Breban (
„În esen

it, punînd atunci, între '68
i '71, i eu scuzele mele, cum

probabil
” Alex

), Maria-Ana Tupan (
), tefan Borbely ( ), Aura

Christi ( ), Magda Ursache
( ), Luiza Barcan (

), Dana Duma ( )
i dezbaterea ” de

decernarea
i editura Contemporanul.

ul i
Muscelul în primul rînd, cu România în fond” – scrie in
editorial ( )

iile redac iei rubricile i articolele semnate,
între al a, Dan D.
Farca

ş

„încă odată talentul lui Andrei Pleş
ţător, dar cu iscusinţă ş ţ

ş ţuroasă a
particularului, miezul neted ş

ţiat încă odată în interviul
luat pentru postul de radio Deutsche Welle

ş „Un popor nu poate
avea elite dacă acel popor dispreţ ş

ţ
ţi care, prin talentul scriiturii sale, a înălţ

ş ş
şi scriitor, în toate fiind de egală amplitudine.

citit cu interes cele două
, laureat al Marelui Premiu de

Francofonie al Academiei Franceze pentru 2010 –
realizat de Marius Chelaru, celălalt, al Franciscăi
Ricinski , alături de paginile
propuse de Basarab Nicolescu (

numărului este consacrată lui Horia
Bădescu: ţ

ţ
şi tremură;/ însă aici e imperiu

ţii/ din care doar noi ne putem adăpa./ În
venele ţărînii,/ doar noi putem simţ

„Atent la orice fel de zgomot/ Cuvîntul/ a tăcea/
nu poate” constată poetul Gavril Ciuban în

) analizează volumul recent
apărut, îngrijit de Eugen Simion ş

ş
ş

), Săluc Horvath (

), Adriana Istrăuan (

ţ
ţ , se bucură de semnături

prestigioase: Gabriel Dimisianu, Gabriel Chifu, Adrian
Popescu, Nicolae Prelipceanu, Nichita Danilov,
Dumitru Chioaru, Mircea Bîrsilă,

e, Florea Firan, Paul Aretzu, Andrei Zanca,
Cassian Maria Spiridon, Ioan Lascu, Sonia Cuciureanu.
Excelente traduceri din Stefan George (realizate de
Miron Kiropol), alături poeţ
Ş ş ş
Niculinei Oprea) completează o apariţ şită.

) punctează energic: ţă, eu, azi, la sfîrşitul
carierei, recunosc că am greş
ş piciorul în politică. Am ş

şi dl. Manolescu le are pe ale lui, dar fapt e că
noi nu avem ce căuta acolo. Ştefănescu (

Ş

se citesc
cu încîntare. Incitantă ş „iscată

, cu care prilej a fost
lansată ş

Revista de cultură ne trimite
primul său număr (decembrie 2010). „Am vrea ca
numele să fie legat de locul apariţiei revistei, fără a
sugera însă o localizare a intereselor sale. O revistă de
cultură, deschisă deopotrivă spre istorie şi literatură,
artă populară şi artă , etnografie, limbă,
arhitectură, folclor şi orice are legătură cu Argeş ş

Gheorghe Păun. Dau seamă
despre intenţ ţ ş

ţii, de Horia Bădescu, Mircea Maliţ
ş, Vasile Tonoiu, Solomon Marcus, Florin

Horvath, Filofteia Pally, Mircea Stănescu, Coca Balotă,
Cătălin Mamali, Alexandru Nemoianu, Daniel Gligore,
Sorin Mazilescu, Cezar Bădescu, Nicolae Ciobanu,
Mircea Opriţă.

un ins între 19 i 60
de ani

Despre
încredere

Arhitec

Înt iale despre
univers Labirintul Dimitrie
Vatamaniuc

i moartea André Scrima
i limbajul experien ei spirituale

ii i
i Biblioteca

Jurnalul lui Marin Preda

Scena unor obsesii
existen iale Poe i i poezie
maramure Exilul – ca mit al
incluziunii/ recluziunii Anton Holban
sau „transcrierea”

Eclipsa de soare Între cer

Manolescu, aura de mister i demonul
politic

Umor
involuntar Incomodul Liviu Ioan
Stoiciu Sub semnul e ecului

Urme i umbre
Cinematograful alternativ

Premiilor Contemporanul

La început de cale

Note, stări, zile

Convorbiri literare

Nord
literar

Ramuri

Curtea de Arge

Contemporanul. Ideea europeană

ş
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Misticii renani

Ultimele decenii au m
teresului pentru studierea misticilor renani.

Termenul de mistici renani este relativ recent, el
traducîndu-l pe cel german de

cel de
o

;

; ;
et ;

Recent Marie-Anne Vannier a realizat o
antologie a misticilor renani:

, Paris, Les Editions
du Cerf, coll. "L'Apogee de la theologie mystique de
l'eglise d'occident", 2010, 272 p.

Volumul recent semnat de Marie-Anne
Vannier

, pentru a relua categoriile vremii sale.

. A avut
un mare impact spiritual în Evul Mediu apusean, iar
apoi în mediile protestant

asea

i mistice.

r
ic german beatificat, singurul ca

Heinrich Se

s

." Pri

la imagini, fiind uneori

teristicile misticii renane.

arcat o constantă creştere a
in

, mistica
germană, înlocuit, datorită folosirii nefaste de naţional-
socialişti, cu , mistica renană.
Mistica renană se caracterizează printr-o regiune,
epocă şi o limbă: valea Rinului, secolul al XIV-lea,
germana medievală. Unul dintre cercetătorii francezi
contemporani constant preocupaţi de mistica renană
este Doamna Marie-Anne Vannier autoare şi
coordonatoare a numeroase volume consacrate acestui
subiect; amintim cîteva cărţi care îi poartă semnătura:

Iniţiatorul misticii
renane a fost Meister Eckhart, filosof şi teolog,
speculativ în sensul bun al termenului, un urmaş al lui
Albert cel Mare; Franz von Baader scria despre Eckhart
că a fost cel mai luminător dintre toţi teologii
medievali.

cuprinde cîte o introducere pentru fiecare din
misticii amintiţi şi ample extrase din scrierile lor.
Despre Eckhart se spune că a fost nu numai un gînditor
original, ci chiar atipic, care nu afost nici
mistic care să-şi povestească viziunile, nici un teolog; şi
totuşi a fsot deopotrivă şi una şi alta, şi

Născut către 1260, aproape de Gotha, Eckhart a studiat,
ca tînăr dominican, la Paris, unde peste ani avea să
revină ca magister; a avut responsabilităţi ecleziastice
la Erfurt, la Strasburg şi la Koln. În 1326, doi
dominicani din Koln îl acuză
în faţa Inchiziţiei găsind
condamnabile unele din
propoziţiile sale; atît
contemporanii săi, cît şi
studiile de arhivă au dovedit
că miza nu era teologia sa, ci
succesul cuvîntului său în
rîndul credincioşilor. În 1992
s-a încercat reabilitarea lui,
dar opinia comună a fost că
el nu a fost nominal
condamnat, ci doar anumite
propoziţii din predicile sale.
Unul din cunoscuţii discipoli
ai lui Eckhart a fost Jean/Johannes Tauler, un nume
familiar şi astăzi la Strasbourg, unde piatra tombală
este privită ca o icoană a unui

e datorită aprecierii pe care i-
a dat-o Luther. Născut la începutul veacului al XIV-lea,
la Strasburg, Johannes Tauler a intrat în ordinul
dominican, a studiat la Strasburg şi Koln, a fost unul
din discipolii lui Eckhart. Apogeul activităţii sale se
pl ză într-o perioadă dificilă din istoria Europei,
mijlocul veacului al XIV-lea fiind marcat de epidemia
de ciumă neagră, de cutremure de pămînt, de recolte
proaste şi foamete, de pogromuri împotriva evreilor.
Această atmosferă apocaliptică nu avea să rămînă fără
ecou în predicile lui Tauler; spre deosebire de predicile
lui Eckhart, cele ale lui Tauler propun o cale a
purificării, cu un mai mare accent pe experienţă,
predicile sale adresîndu-se exclusiv călugărilor pe care
îi pregătea pentru etapele unei vieţ Viaţa lui
Henri Suso/Heinrich Seuse este mai bine cunoscută
decît a celo lalţi mistici germani, el fiind, de altfel, şi
singurul mist re are o
sărbătoare liturgică în calendarul dominican, pe 2
martie; use a studiat la Konstanz, apoi la
Strasburg şi Koln; după ce cartea în care lua apărarea
lui Eckhart a fost pusă în di cuţie în consiluil canonic
de la Maastricht, în 1330, a dus o viaţă retrasă, într-o
aspră asceză, moment al adevăratei sale conversiuni: a
auzit o voce care i-a cerut să deschidă fereastra celulei,
să privească şi tragă învăţăminte: un cîine se amuza
rupînd o rogojină, iar vocea interioară îi spunea
călugărului dominican : "Vei fi şfîşiat în bucăţi în
acelaşi fel de gura fraţilor tăi ntre misticii renani,
Seuse are cel mai bogat şi mai variat vocabular,
recurgînd deseori cel mai
speculativ dintre ei. Antologia realizată de Marie-Anne
Vannier este o necesară introducere pentru cei care vor
să se apropie de carac

deutsche Mystik

rheinische Mystik

700 anniversaire de la naissance de Jean Tauler  La
Naissance de Dieu dans l'âme chez Eckhart et Nicolas de
Cues  Noel chez Eckhart et les mystiques rhénans  La Trinité
chez Eckhart Nicolas de Cues  La Creation chez Eckhart et
Nicolas de Cues.

stricto sensu

Lessemeister
Lebemeister

Christus resurgens

Les Mystiques rhénans.
Eckhart, Tauler, Suso. Anthologie

Principia Rhetorica

Au trecut mai bine de
cincizeci de ani de la
apariţia uneia din cărţile
care aveau să revoluţioneze
retorica, să o r aducă în
atenţia contemporanilo

de
Chaim Perelman şi Lucie
Olbrechts-Tyteca. De
aproape trei decenii, Michel
Meyer, fondator al
problematologiei, filosofie
care aşază întrebarea la
fundamentul gîndirii, este
continuatorul lui Chaim
Perelman la catedra de
retorică a Universităţii din
Bruxelles. Michel Meyer este un filosof bine cunoscut
în lume, autor al unor cărţi precum:

. Doar simpla lectură a titlurilor menţionate
lasă să se vadă amploarea discursului filosofic al lui
Michel Meyer, dar în aceeaşi măsură ne îngăduie să
observăm o constantă a preocupărilor: cea pentru
retorică, pentru teoria argumentării. În 2008 apărea la
Editions Fayard o carte importantă pe care de curînd a
republicat-o Presses Universitaire

După o perioadă în care a
cunoscut un uşor recul, retorica revine în atenţia nu
numai a specialiştilor, ci şi a celor interesaţi în sens larg
de comunicare, fie ea politică sau în publicitate sau
media. Ambiţia cărţii lui Michel Meyer este de a
sintetiza toate ramificările moderne ale retoricii, să
dezvolte o viziune generală, coerentă şi articulată, să
pună în lumină reală unitatea e la
principiile clare şi evidente. Discutînd despre definiţiile
retoricii, Michel Meyer constată că de multe ori acestea
reflectau preocupările epocii şi contextul ideologic în
care se înscriau, fiind astfel definiţii centrate pe
auditoriu, pe limbaj şi s pe orator, deci nu oferă o
viziune de ansamblu. Autorul propune următoarea
definiţie: "Retorica este negocierea de la distanţă între
indivizi în legătură cu o problemă dată". Avantajul
acestei definiţii minime este că pune pe picior de
egalitate locu ), auditoriul său ( ) şi
limbajul ( ) prin care ei exprimă întrebările şi
răspunsurile lor. Adevărat tratat de retorică, cartea
profesorului Michel Meyer urmăreşte evoluţia retoricii
din antichitate pînă în epoca modernă, trecînd prin
marile sinteze greceşti şi romane, formele şi structura
argumentării, ethosul, logosul şi pathosul în
interacţiunea retorică, căile negocierii la distanţă între
indivizi, teoria variaţiilor problematice, cadrele sociale
ale argumentării, principiile metar
cunoscut trei perioade înfloritoare: în antichitatea
greco-romană, în Renaştere şi în zilele noastre; la ce
serveşte retorica în contexte intelectuale atît de bogate?,
se întreabă autorul. Pentru că în epoci de efervescenţă
intelectuală problematologia  cere o ordine a
argumentării, o retorizare a discursului; epoca noastră
este una a proximităţii sociale între indivizi, una a
transparenţei, şi de aici permanentul recurs la limbaj, la
comunicare, la dezbaterea argumentată. Pe acest
fundal este lesne de înţeles că retorica poate interesa, şi
încă într-un înalt grad, omul societăţii postmoderne.

Devenirea, evoluţia creştinismului într-o lume, în
ansamblu, tot mai secularizată e o chestiune care
preocupă în egală măsură teologi şi filosofi, oameni
politici, sociologi, reprezentanţi ai clerului, în
ansamblu oameni interesaţi de evoluţia unuia din
actorii majori ai vieţii sociale. În cadrul manifestărilor
care au marcat 150 de ani de la inaugurarea bazilicii
pariziene Sainte-Clotilde s-a numrat şi dezbaterea
dintre cardinalul Philippe Barbarin, arhiepiscop de
Lyon, "primat al galilor", şi Luc Ferry, filosof, despre
viitorul creştinismu Regina Clotilde este cea care
prin ardenta credinţă l-a convins pe soţul său, regele
Clovis, să se creştineze; era noaptea de Crăciun a
anului 496. În 2007, cînd se marcau 150 de ani de la
inaugurarea bazilicii Sainte-Clotilde, nu era vorba de a
glorifica trecutul creştin al Franţei, cît de a medita
asupra viitorului creştinismului într-o ţară care cu doi
ani înainte aniversa

e
r:

; ;
;

; ;
; ;

;

s de France:
,

coll. "Quadrige", 2010, 328 p.

retoricii plecînd d

til,

torul (

etoricii. Retorica  a

lui.

se centenarul legii din 1905, care

Traité de l'argumentation

Logique, langage et
argumentation  Questions de rhétorique  De la
problematologie: langage, science et philosophie  Pour une
histoire de l'ontologie  Questionnement et historicité  Le
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Protagoniştii dezbaterii erau
cunoscuţi nu doar pentru că unul era cardinal, iar
celălalt fost ministru al educaţiei, ci şi pentru cărţile lor;
Philippe Barbarin a publicat, printre altele, volumele:

, în timp ce semnătura lui Luc Ferry se află pe
cărţi precum:

Din
argumentele fiecăruia din cei doi autor şi din discuţiile
dintre ei a rezultat volumul

În discursul său Luc Ferry
aminteşte că societăţile democratice cunosc două
tendinţe opuse: pe de o parte, o respingere a valorilor
tradiţionale, iar pe de altă parte, o revitalizare a
valorilor creştine. Prima mişcare este una împotriva
mesajului creştin şi ţine de vasta mişcare de
deconstrucţie care a caracterizat secolul al XX-lea; cea
de a doua, prin ca e valorile creştine primesc o nouă
viaţă, este opera capitalismului liberal: inventarea
căsătoriei din dragoste. În Evul Mediu nimeni nu
căsătorea căsătorit. Din aceste intersectări, Luc
Ferry face trei observaţii: condiţia tragică a omului
modern, căutarea de spiritualitate care îl animă
fundamental pe omul modern, filosofia va redeveni
ceea ce a fost în Antichitate, o doctrină a salvării prin
raţiune. La rîndul său, Philippe Barbarin recunoaşte
scăderea numărului celor care participă la slujbe ca şi a
numărului seminariştilor, dar crede că fondul vieţii
Bisericii nu s-a bazat niciodată pe cantitate, ci pe
profunzimea trăirii, Biserica cunoscînd deopotrivă
perioade de expansiune impresionantă, cît şi perioade
tulburi, or astăzi "vedem multe licăriri de speranţă, şi
constatăm numeroase elanuri misionare, care sînt
semnul unei uimitoare reînnoiri spirituale". Cardinalul
Barbarian observă cu mult calm şi eleganţă că discursul
defetist francez ă este
una dintre cele mai vii şi animate din lume,
ecumenismul a făcut paşi semnificativi, creştinii ştiind
că în inima lui Isus ei sînt uniţi, dialogul inter-religios,
îndeosebi cu evreii, se întemeiază pe o prietenie
profundă. Care sînt, atunci, semnele de întrebare şi de
îngrijorare? Misiunea Bisericii de astăzi este cea
dintotdeauna: să continue să semene bucuria
Evangheliei, să servească omul, căci "creştinism liniştit
nu există". A doua secţiune a volumului cuprinde
răspunsurile celor doi la întrebările lui Jean-Marie
Gué structurate în jurul a patru mari teme: aerul
timpului, starea lucrurilor, metodologie, posibilitatea
unei reconcilieri între abordarea filosofică şi abordarea
cristocentrică. Sigur poziţiile celor doi nu sînt identice,
nici nu ar trebui să fie aşa, dar opiniile lor converg în
multe privinţe. Luc Ferry nu crede într-o reînnoire
propriu-zis religioasă, cît într-o sacralizare a omului,
intr-o "iubire a iubirii", în vreme ce Philippe Barbarin
se arată mai puţin preocupat să umple bisericile din
dioceza de Lyon, cît să umple inimile de iubire, sursa
iubirii fiind Dumnezeu. Un frumos dialog poartă Luc
Ferry şi Philippe Barbarin despre spiritualitatea
filosofică şi spritualitatea cristocentrică. Luc Ferry face
o frumoasă incursiune în mitologia greacă insistînd p

al şederii lui Ulise la
Calypso: Cînd Calypso îi promite nemurirea, tinereţea
eternă, dacă rămîne cu ea, Ulise refuză, preferînd o
viaţă de muritor reuşită, decît una ratată de nemuritor;
în răspunsul său, Cardinalul Barbarin admiră
sinceritatea filosofului şi îi reaminteşte învierea lui
Isus, şi o face pentru că Luc Ferry în multe rînduri, pe
parcursul intervenţiilor sale, aminteşte de învierea lui
Lazăr! Un volum admirabil care reuneşte opiniile a
două personalităţi venite din orizonturi diferite, una

din cîmpul filosofiei şi al
politicii, cealaltă din cîmpul
pastoral, îşi afirmă şi
confruntă opiniile diferite
într-un cadru cordial, într-
un dialog de idei, lipsit de
înverşunarea altor dispute.
În Franţa au mai apărut
astfel de dezbateri, devenite
ulterior cărţi, amintesc aici
doar

t Régis
Debray şi Claude Geffré

alogau Philippe
Capelle şi André

nd şi la noi
astfel de dispute?

Suivre Jésus de près  Jardins intérieurs: regards croisés sur
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După ce Castro şi bărboşii lui au preluat puterea
în Cuba tista spre ţări
ale capitalismului sălbatic şi putred, n-a fost nevoie
să treacă multă vreme pentru ca întreaga lume să
înţeleagă şi să aprecieze la adevăratele ei dimensiuni
catastrofa ce avea să urmeze în insula din Caraibe.

Mulţi dintre liderii de atunci ai lumii mizau
însă pe lipsa de experienţă a avocatului , pe
instabilitatea vremurilor şi a politicilor merica
Latină, pe existenţă a dictaturilor roşii în
zonă, pe şi slăbiciunea

stat, puciuri militare,
revoluţii stîngiste, revolte populare, deci prin
trădare, forţă, violenţă, crimă. De aceea,
pronosticurile dădeau viaţă scurtă unui guvern de
bandiţi, de analfabeţi, de criminali şi unui dictator
nebun, aşezat ca o sulă în coasta celui mai democrat
stat din lume. Dar, în ciuda tuturor prorocirilor,
pronosticurilor, prezicerilor, Fidel Castro Ruz s-a
dovedit a fi cel mai longeviv conducător de stat al
contemporaneităţii, încheind cu bine secolul XX, în
ciuda care-i ţinteau
fiinţarea (s-a dovedit că multe dintre acestea au fost
regizate chiar de dictator, pentru a putea trece la
represalii, pentru a-şi mai ucide din adversari, pentru
a-şi legitima regimul şi militarizarea vieţii în insulă,
pentru a mai putea strînge şurubul şi a reduce
drepturile şi libertăţile şi-aşa aproape inexistente).
Ba, iată că a apucat şi un întreg deceniu din secolul
XXI!

Cu mult înainte ca Fidel să fie doborît de dambla,
de scleroză, de remuşcări şi de povara neîndurătoare
a revoluţiei perpetue, povară care probabil îi dă
coşmare şi frisoane la gîndul că va trebui să dea
seamă Celui de Sus pentru atîtea suflete schilodite,
pentru atîtea vieţi curmate, pentru atîtea nelegiuiri şi
ticăloşii comise cu bună ştiinţă (şi cu premeditare, aş
z să se întrebe ce se va întîmpla
cu insula după ce satrapul marxist va pleca pe
drumul cel fără de întoarcere cu picioarele înainte, cu
vată-n nas şi pantofi de lac. S-a tot întrebat vreme de
o jumătate de veac, se întreabă şi acum şi face tot
felul de scenarii despre viaţa de după moarte a
cubanezilor. Scenarii apocaliptice, absurde, aberante.
Oricum,

Scenariile privitoare la evoluţia postcastristă a
societăţii cubaneze ţin, după opinia mea,

dat să citesc şi să aud tot
felul de inepţii privitoare la viitorul insulei, inepţii de
care s-ar jena şi odi şi

ausen şi
Swift, dar şi Thomas Morus,

ar bucura
însă pe Kafka şi pe Urmuz. Şi, probabil, pe Al.
Candiano-Popescu  Oricum, nici o Cassandră din
lume nu poate prevedea ce se va întîmpla după ce
dictatorul va pleca acolo

a să
cred că va opusă,

adică acolo unde e scrîşnirea
dinţilor, unde cazanele cu smoală clocotesc în
aşteptarea păcătoşilor clienţi şi unde focul cel
neadormit este vegheat de legiunile lui Scaraoschi).
Cine a putut să prevadă cum va evolua societatea
românească postscorniceşteană? Cine şi-ar fi putut
închipui că va cădea comunismul şi vor rămîne
comuniştii mai tari, mai înfipţi chiar decît pe vremea
apocaliptică a domniei rezut că ucigaşii
din decembrie 1989 vor fi profitorii tranziţiei, în loc
să fie judecaţii, condamnaţii, proscrişii cine ar fi
pariat că securiştii vor ajunge cei mai prosperi
oameni de afaceri care vor transforma ţara într-o
jucărie de băgat în , cine ar fi crezut că
electoratul român va vota cu stomacul, nu cu mintea
şi va avea cele mai bizare, cele mai neinspirate, cele
mai jalnice, şi cele mai nefericite opţiuni?! Cine şi-ar

, alungîndu-l pe Fulgencio Ba

insurgent
în A

efemera
vremelnicia regimurilor

instaurate prin lovituri de

celor peste 50 de atentate

ice!), lumea a început

fanteziste!

de
domeniul sefeului. Mi-a fost

Carlo Coll Karl Friedrich
Hieronymus, Freiherr von Münchh Jonathan

Tommaso Campanella
sau Erasmus Desiderius Rotterdamus. I-

.

„unde nu este durere, nici
întristare, nici suspin” (c fiu sincer, nu în locul
acela ajunge, ci taman în partea

va nimeri direct

lor, cine ar fi c

ei,

buzunar

fi imaginat că toată averea ţării va încăpea în doar
vreo trei sute de puşculiţe şi că puşculiţele respective
se vor adăposti prin ţara cantoanelor, a seifurilor

şi a secretelor bancare?!
În ce mă priveşte, cu puţinele mele cunoştinţe de

politologie, dar cu experienţa pe care mi-au

şi cu observaţiile făcute în , cu tot ce
am trăit şi am văzut în „insula paradisului”, devenită
de peste o jumătate de veac „insula dezolării”, pot
spune că nu se va întîmpla nimic spectaculos după ce
Fidel va da colţu „revoluţiei
perpetue” din Cuba, ca şi cei ai epocii de aur din
România, au fost striviţi, robotizaţi (nu spun
„îndobitociţi” ca să nu rănesc sensibilităţi şi orgolii),
obligaţi să nu gîndească, ci doar să se supună şi să
execute orbeşte ordinele nomenclaturiştilor. Şi să
„trăiască” după vrerea, concepţia,

u fost pervertiţi, urmăriţi, „educaţi”,
înfometaţi, terorizaţi, supuşi cu forţa capriciilor

schingiuiţi fizic, psihic şi moral  ca să mai
aibă curajul de a încerca să măture din existenţa lor şi
a ţării consecinţele nefaste ale unei jumătăţi de veac
de dictatură. Ei sunt paralizaţi de groază, de foame,
de lipsirea de libertate, sunt prea dependenţi de
cartela supravieţuirii, prea urmăriţi de poliţia secretă
şi de membrii Comitetului de Apărare a Revoluţiei,
ca să mai încerce acţiuni energice de înlăturare a
urmaşilor din clan ai dictatorului. Şi-apoi, să nu
uităm că toate frîiele puterii rămîn în mîinile lui Raul
(un călău, un criminal cu mîinile mai pătate de sînge
chiar şi decît Fidel şi decît Che Guevara!)

, care, din 1959, nu a încetat o clipă să
fie stăpînul armatei, al poliţiei secrete, al cederiştilor.
Cum îl vor putea înlocui nişte eventuali insurgenţi ce
vor lupta

Doar dacă nu le va da Dumnezeu gîndul cel bun
americanilor! Gîndul cel bun care să-i călăuzească pe
calea unei intervenţii armate rapide în insulă însă

, intervenţie care să transforme
Cuba în cel de al

, aşa cum de două secole visează o lume
întreagă

Futurologia nu este punctul meu forte, dar, în
general, previziunile se fac pornind de la nişte
realităţi palpabile, de la nişte date concrete. Or, în

rămîne
sărăcia. E palpabilă şi agresivă. O
întîlneşti peste tot, te întîmpină la fiece pas, o vezi în
clădirile dărăpănate şi în feţele cenuşii, întunecate,
hăituite, obidite, preocupate, triste ale locuitorilor, o
vezi în găurile din asfalt şi în lozincile ce te agresează
fără încetare, oriunde te-ai afla, o vezi în ochii stinşi
ai bătrînilor şi în mîinile lor întinse de după gratiile
caselor pentru a căpăta un centavo, pentru o
firimitură de hrană, pentru o ţigară,

vezi în minciunile despre revoluţie, despre Che
Guevara, despre Fidel şi despre bărboşii lor complici
din Sierra Maestra, o vezi în suferinzii ce aşteaptă un
cuvînt de alinare şi în resemnarea cu care un neam
întreg aşteaptă să vină americanii (să nu uităm că
aproape o jumătate de veac  aceasta a fost şi speranţa
poporului român; generaţia părinţilor mei stins
fără a-i veni să creadă că americanii ne-au abandonat
în ghearele ruşilor şi ale comunismului autohton!), o
vezi pînă şi în opulenţa şi insolenţa stăpînilor şi a
stăpînitorilor, o vezi în contrastul dintre oamenii
regimului şi oamenii de rînd, o vezi în frica întipărită
pe chipuri şi în hainele zdrenţuite, o vezi în lipsa
magazinelor de alimente pentru băştinaşi, în lipsa
brutăriilor şi a librăriilor, o vezi în delincvenţa
juvenilă şi în prostituţia ridicată la scară naţională, o
vezi în interdicţii şi tabuuri, în uniformele şi armele
opresorilor, în razii şi percheziţii, în absurdul

blindate

„împrumutat-o” cei 60 de ani pe care i-am tocat deja
imperiul castrist

l. Oamenii de rînd ai

poruncile altora.
Prea a

despotului, ,

, fratele mai
mic al tiranului

cu mîinile goale împotriva unui aparat
represiv atît de bine pus la punct, împotriva unui
aparat represiv ce dispune de arsenale întregi,
ultramodernizate, ultrasofisticate, ultraperformante?!

( nu
de genul celei din 19 aprilie 1961 din golful Porcilor –
Bahía de Cochinos!)

51-lea stat al Statelor Unite ale
Americii

!

Cuba, cel mai palpabil reper, cel mai concret,
nu doar , ci

întinse
pentru un fruct,

o

,
,

s-a

ideologic şi în obedienţa turmei.
rnit de la zero, în toate domeniile vieţii

social-politice, industriale, agrare, culturale,
ideologice... De fapt, viaţa însăşi, viaţa în esenţa ei,
viaţa ca viaţă trebuie pornită de la zero în ţara
aceasta uitată de lume, de noroc, de istorie şi de
Dumnez

Dar sărăcia n-ar fi atotstăpînitoare, n-ar fi atît de
înrobitoare, de n-ar fi
însoţită pretutindeni, clipă de clipă, de teamă.
Teamă, groază, frică poltronerie, laşitate... Spuneţi-i
cum vreţi Cubanezii sunt îngroziţi că nu mai apucă
ziua de mîine  dacă vorbesc în plus sau dacă fac
vreun gest necugetat, care să se abată de la normele
impuse de revoluţie şi de cedere. Teama li s-a
încuibat în suflete şi-i paralizează pe bieţii oameni.
Nu cr judecînd după istoria ţării, tulbure şi
însîngerată că poporul cubanez e un popor
pusilanim. Dimpotrivă! Dovadă a curajului său sunt
luptele purtate veacuri la rînd împotriva
invadatorilor de toate seminţiile, lupta dusă pentru
identitate, independenţă naţională şi libertate
individuală, lupta dusă şi astăzi pentru supravieţuire
(că de prosperitate nici nu poate fi vorba!). Dar
ştiu că dictatura, cu toate mijloacele ei de coerciţie, cu

înfrînt cerbicii, dictatura
în al cărei cortegiu şi-au aflat loc teroarea, sărăcia,
întemniţarea  l-a transformat într-un popor temător.
Se tem cubanezii şi de umbra lor. De fapt, se tem de
puşcăriile politice, de înfometare, de schingiuire, de
glonţ, de şiş, de

c oriunde în lume
revoluţiile stîngiste, dictaturile marxiste, ideologiile
roşii. Să nu uităm că în doar cîţiva ani de existenţă
prima revoluţie din lume (Comuna din Paris şi fiica
ei, Teroarea) a trimis în Franţa cîteva zeci de mii de
oameni pe eşafod! Între aceştia, şi capii revoluţiei! Ca
să nu mai vorbim de milioanele de vieţi secerate ca
urmare a faptului că un descreierat pe nume
Vladimir Ilici Lenin a inventat cea mai perfectă
maşină de ucis oameni nevinovaţi : revoluţia
bolşevică şi statul soviete

Cînd va muri un alt descreierat, Fidel Castro Ruz,
vor înţelege şi cubanezii adevărul zicerii „schimbarea
domnilor, bucuria nebunilor!”. Dacă lecţia pe care o
trăiesc, o îndură, o primesc de 52 de ani încoace

ica
Dominicană) nu i-a ajutat să înţeleagă deja. Pentru că
perioada scursă de la detronarea sergentului
Fulgencio a fost infinit mai grea decît dictatura
acestuia. Şi nici epoca „postcastristă”, care va începe
nu peste multă vreme, nu se anunţă cu flori şi cu
busuioc pentru insulari. Iisus Hristos de-ar veni la ei
să-i conducă, nici n-ar fi primit cu ramuri de măslin,
ca la intrarea în Ierusalim, dar nici n-ar putea să-i
scoată din fundul prăpastiei în care i-a aruncat
revoluţia bărboşilor. nu-şi doresc
(nu îndrăznesc să-şi mai dorească) altceva, decît să
scape de tiran. Gîndesc toţi ca unul, dar nu vor
acţiona toţi ca unul. Însă după ce li se va îndeplini
dorinţa şi Fidel va fi chemat la înfricoşătoarea
judecată a istoriei  a veşniciei şi a lui Dumnezeu, ce-şi
vor dori oare oamenii descătuşaţi? Încotro o vor
apuca? Se vor lăsa în continuare amăgiţi cu
sloganurile ce i-au mînat spre nenorocire (revoluţia
perpetuă, patria sau moartea )
sau vor alege cu adevărat democraţia, libertatea,
progresul? Turma acţionează în mod imprevizibil, nu
poate fi controlată, nu poate fi îndrumată. Cine ştie
ce va urma!

schimbări vor fi cîteva – ele ţin de
firescul succesiunilor! – dar, după opinia mea, ele vor
viza mai mult situaţiile de suprafaţă, nu vor intra în
fondul problemelor. Iar acele schimbări vor surveni
mai mult ca urmare a presiunilor internaţionale (aşa
cum s-a întîmplat în România, după decembrie 1989),
nu ca o consecinţă a luptei poporului pentru drepturi
şi libertăţi  Vor fi schimbări de ochii lumii, praf
aruncat în ochii credulilor ce doresc mai mult
adormirea propriei conştiinţe decît binele poporului
cubanez.

.. În rest, totul
trebuie re-po
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Cartea lui Nagatsuka a făcut obiectul unor aprinse
discuţii în Japonia; a fost contestată, primind şi o
interdicţie din partea autorităţilor americane din Tokio.
Citindu-i cartea peste decenii, mă întreb la rândul meu: a
fost Nagatsuka un descendent de samurai, răspunzând
unei chemări a rasei nipone, a fost ofiţer al tradiţionalei
şcoli militare, nutrit de ? Nu, pur şi
simplu era în 1944 un student contestatar, un intelectual
japonez pacifist, îndrăgostit de Maupassant şi de cultura
franceză, doritor să se dedice carierei de profesor de
franceză, dar pe care războiul avea să-l arunce într-un
angrenaj infernal.

Mărturia lui Nagatsuka dobândeşte azi întreaga
valoare emoţională, căci nu aparţine unui fanatic al
ficţiunii, ci unui tânăr resemnat, conştient de datoria lui
faţă de semeni, chiar dacă nu le aprobă toate actele şi
deciziile. Demersul psihologic al acestui tânăr se
desfăşoară ezitant, cu reveniri de la informaţia
ordonatoare de date şi cifre la poezie, pudoare şi
candoare, făcându-l aproape incredibil spiritului nostru
european, pentru a nu fi adevărat. De pe băncile
universităţii, neliniştit de deznodământul groaznicei
conflagraţii – la cursuri de pilotaj, combustibil, oameni,
Nagatsuka sa lasă purtat de curent până în ziua când,
împreună cu alţi camarazi, se va angaja
voluntar. Apoi vine ultima seară şi ultima noapte pe
Muntele Măslinilor – îndoiala, scepticismul, obscuritatea
operaţiilor militare, datoria, onoarea – gândurile se
clatină, se învălmăşesc, în timp ce orele curg teribil de
lent. Dar mâna destinului ales prin liberă voinţă l-a
reţinut miraculos pe pragul morţii. Timpul total
nefavorabil şi lipsa de benzină determină ordinul de
revenire a escadrilei la bază. ... „Viaţa şi moartea / dus şi
întors / Aşa cum două săgeţi se întâlnesc în zbor.”

Sau ... „Căci cineva ne-mpinge / zelos să ne îmbarce
/ pe-un negru, ultim punct / aproape inutil / cu
sprijinul pe vânt / a fi şi-acela / la fel de grabnic
smuls / lăsându-ne nădejdea / doar în sus.” (Adela
Popescu)

Nu tot astfel a reţinut mâna lui Dumnezeu
atomizarea Japoniei după cele două bombe, de la
Hiroshima şi Nagasaki? Americanii a justificat utilizarea
bombei atomice ca răspuns la atacul japonez de la Pearl
Harbor, fără avertisment, precum şi la execuţiile masive
ale prizonierilor de război americani, prin doinţa de a
scurta agonia războiului şi de a salva viaţa miilor de
tineri americani (cf.  Discursului Preşedintelui Harry
Truman din 9 august 1945; chiar în ziua când se lansa cea
de a doua bombă, la Nagasaki, după cea din 6 august de
la Hiroshima).

De fapt, pe măsură ce americanii se apropiau de
arhipelagul japonez, luptele îşi dublau intensitatea. În
insulele Kazan americanii au înregistrat (în februarie
1945) 70000 de morţi şi 20000 de răniţi. La Okinawa,
pierderile americane s-au ridicat la 12500 de morţi şi
37000 de răniţi, iar japonezii au lăsat pe câmpul de luptă
190000 de soldaţi şi 150000 de morţi dintre civi

ărţuielile aviaţiei
kamikaze, toate semnificau o guerilă epuizată şi o
populaţie civilă fanatizată. De presupus că
ultranaţionalistul guvern japonez n-ar fi capitulat nici
sub traumatismul celor două bombe atomice; Consiliul
suprem nipon era divizat, abia intervenţia împăratului
Hiroshito, „Fiul Cerului”, l-a determinat pe ministrul de
război să accepte capitularea.

S-ar fi putut evita această crâncenă agonie? Istoricii
americani susţin că ar fi fost de ajuns ca Statele Unite să
dea asigurări în privinţa prezervării instituţiei imperiale;
politicienii ne conving că, de fapt, bomba atomică era
destinată intimidării lui Stalin, care, la conferinţa de la
Postdam (17 iulie – 2 august 1945), rămăsese „Omul de
fier” în negocieri. Astfel că la începutul lunii august
Japonia continua războiul, în timp ce Comitetul american
(reunea militari, savanţi şi politicieni) presa cu încheierea
lui urgentă. Ultimele opoziţii, care preconizau explozia
nucleară într-un spaţiu deşert sau preferau să aştepte

HANKO ISHVI

kamikaze

ce ne v

li.
Sinuciderile colective ale civililor care se aruncau în mare
de pe falezele insulei Saïpon, h

căderea Japoniei fără recurgere la bomba atomică
(Eisenhower, de exemplu), au fost reduse la tăcere.

În retorica americană bombardamentele atomice au
constituit „sacrificiul necesar”, fiind reţinute trei oraşe
care adăposteau baza militare şi uzine de război:
Hiroshima, Kokura, Nagasaki. Pe 9 august, vizibilitatea
deasupra oraşului Kokura era nulă, bomba a fost
aruncată la Nagasaki.

Să mai reţinem şi faptul că pentru americani Japonia
era puterea militară superioară celui de al III-lea Reich,
pe când în Europa inamicul public nr. 1 era Germania

, Paris, 1995, aminteşe că în America japonezii
erau consideraţi infra-oameni, demonstrându-se
bestialitatea lor prin masacrele comise de trupele
imperiale în Asia.

În retrospectivă românească, Hiroshima şi Nagasaki
au impus măsura supremă a ororii9 masacrării
populaţiei civile; 190000 de morţi fiind identificaţi în
primele zile după explozie, pe când supravieţuitorii
continuă să moară până astăzi din pricina iradierii. Până
în 1952, ocupaţia americană în arhipelagul japonez a
încercat, cu complicitatea iradiaţilor
(Hibakusha),discriminaţi în propria ţară să înăbuşe
informaţiile asupra consecinţelor bombardamentului
atomic. Dar pe lângă memoria japoneză, consemnată în
muzee, monumente, ceremonii anuale la 6 şi 9 august,
supravieţuitorii care poartă stigmatele ororii constituie
memoria neştearsă a întregii omeniri.

Dumnezeul creştinilor a triumfat: Japonia, singura
ţară victimizată prin bombardamentul nuclear şi-a
impus, prin Constituţia promulgată la 5 martie 1946 (art.
9), interzicerea oricărui fel de guvernare militară,
renunţarea la folosirea armatei ca instrument al puterii
sau recurgerea la război în orice fel de conflict.

Eliminarea dictaturii armatei s-a desfăşurat sub
influenţa benefică a vrednicului de amintire general
american Douglas Mac Arthur, dezgustat de război după
inventarea bombei atomice şi certat cu propriul său
guvern după victoria asupra Japoniei. Codul onoarei
vechilor samurai a fost înlocuit prin codul onoarei
americane, iar Dumnezeu a fost cu generalul Mac Arthur
până la sfârşitul vieţii acestuia, căci nu cu ajutorul ateilor
sovietici şi-au construit japonezii un viitor nou, cu
oameni noi, cu performanţe năucitoare, parcurgând o
vindecare dureroasă pe calea adevărului creştin că
războiul este cel mai mare păcat al omenirii. Schimbul
cultural cu Occidentul, inaugurat în epoca Meiji a fost
fructificat într-un limbaj modern, fără neglijarea
tradiţiilor locale, dezvoltarea recentă a picturii, sculpturii
şi arhitecturii a amalgamat elemente atavice cu influenţe
europene. Din prima mare generaţie de artişti
japonezi cunoscuţi pe continentul european trebuie citat
Sofu Teshigahara, a cărui sculptură barocă derivă din
ikebana, dar alte mari valori sculpturale au apărut în
ultimele decenii ale secolului al XX-lea, odată cu
afirmarea unui artist ca Ryokichi Munai. Japonezii au
exploatat, ca şi europenii, resursele emancipatoare
(introducerea unor sisteme de organizare a limbajului
clasic foarte flexibile), lărgind substanţial limitele artei
plastice, corespunzând timpului care condiţionează:
„Când a

Să-i dăm, însă, cuvântul lui Ry
„...Războiul antrenează esenţiale pierderi de vieţi

omeneşti. Aceste masacre inutile reprezintă o redutabilă
dezonoare, oricare ar fi mobilul lor. Doctrina budistă
interzice cu stricteţe uciderea chiar şi a unei insecte cât
de mici. Cum pot aşadar budiştii să omoare, chiar fiind
vorba de adversarii lor? În numele războiului? Avea prin
urmare dreptate colegul meu, faimosul comunist Sano?
Nu, în nici un caz! Nu-i mai împărtăşeam opiniile.
Războiul nu este nici sacru, nici divin, este la mintea
oricui. Dar ar fi posibil să gândim războiul ca un joc
distrugător al raţiunii umane, cu rezultate care scapă
oricăror speculaţii? Oricum rămâne prea ciudată miza
acestui joc. Odată declanşat războiul, la ce bun să-l mai
explicăm, criticăm, preaslăvim, defăimăm. Faţă de război
orice doctrină religioasă, orice teorie filosofică rămân
simple raţionamente sentimentale, dar epurate de orice
sentiment”.

... „Erau părinţii lui Yamada. Veneau de la Tokio.
Pietrificaţi în faţa altarului aveau o privire absentă –
privirea care te face să-ţi aminteşti ochii terni ai unui bou
imobil, într-un colţ de păşune. Ochii lor nu exprimau
nimic – nici durere, nici tulburare, nici cutremurare. O
durere excesivă conferă figurilor omeneşti aparenţa
lipsei totale de sensibilitate? După ceremonia desfăşurată

nazistă (adjectivul stabilea o distanţă între poporul german şi
oribilii lui conducători). J. Heffer în „Les Etats Unis et le
Pacifique”

rmele tac, vorbesc muzele.”
nji Nagatsuka:

în hangar, Yamada sau mai curând rămăşiţele lui
pământene au părăsit definitiv Şcoala de aviaţie. Tatăl
lui purta sub braţ o cutie de carton, pe capacul ei era
imprimat „Marşul funebru” al lui Chopin, iar pe fâşia de
hârtie, lipită în diagonală, se putea citi: „Cenuşa
sublocotenentului Yamada Michimori”. Gradul care-i
fusese acordat post mortem ne învăţa să conştientizăm
vanitatea oricăror grandori militare. Între noi n-am mai
vorbit niciodată de Yamada.”

...”Un soi de resemnare mă invadase. Romancierul
francez, nu-mi mai amintesc numele lui, credea că
resemnarea este o sinucidere cotidiană. Ei bine, pilotul-
sinucigaş are nevoie de această sinucidere, concomitent
morală şi fizică.

Spaima s-a instalat prompt, instantaneu. Bătrâna
hârcă, zăceam îngheţat şi mut de teroare în patul meu.
Dar până şi frica de moarte se estompează în timp, ajung
şi câteva ore pentru risipirea ei. Funcţia cunoaşterii
rămâne inexplicabilă la om, precum puterea magică a
timpului. Fără să înţeleg prea bine de ce, am devenit
calm. Îi privesc pe furiş pe camarazii mei care, la fel cu
mine, îşi pun lucrurile în ordine. Unii îşi întrerup
ocupaţia pentru a se cufunda în meditaţie. Ei sunt
prezenţi, par siguri de ei, deşi s-ar putea să ascundă în
adâncul inimilor angoasa morţii iminente. Dar omul are
totdeauna tendinţa de a juca o comedie până la capăt,
din vanitate. Când eşti ancorat de ţărmul morţii, fără nici
o speranţă de a te mai desprinde, în loc să te iei la trântă
ca un furibund, închei cu moartea un pact de alianţă ... Se
instalează o stranie afinitate.”

... „Ne continuăm zborul în formaţie compactă.
Vizibilitate execrabilă. Privirile îmi sunt fixate de cercul
roşu, semnul Soarelui Răsare, de pe fuselajul avionului
de comandă a patrulei, voalat mereu de fuioarele de nori
care-mi ascund şi restul avioanelor. Pătate cu verde şi
alb, ele alcătuiesc cortegiul funebru. Pe timp frumos, în
bătaia soarelui păreau păsăruicile pline de vioiciune din
Câmpiile Elisee, acum însă camuflajul lor îmi aminteşte
de monstruoasele zburătoare din infern. Cu toată viteza
atinsă, toate par să stagneze în văzduh.

O clipă stranie: revăd în minte un bătrân Samurai de
pe ecranului unui cinematograf din copilărie. Era mort,
biciuit de pale îngheţate de vânt şi încrusta nişte
pietricele pe ţărmul stâncos şi pustiu al Styxului, în timp
ce demoni invizibili ai Infernului aruncau bolovani ca să-
i dărâme Turnul de îndată ce se ridica. După o legendă
budistă, omul trebuie să-şi ridice propriul turn din
pietricele, ca să dobândească odihna eternă a sufletului.
Un mort virtuos reuşeşte să-şi edifice turnul, mortul
păcătos nu parvine în veci, fiind împiedicat de demoni.

Tot astfel, avioanele noastre sunt împiedicate să-şi
atingă ţinta de demoni răutăcioşi, cum a păţit şi
Samuraiul din filmul de odinioară ... Oare să fie
instinctul nostru de conservare care intervine, încercând
să anihileze zborul escadrilei mortuare, fără să ne dăm
seama? Marea agitată şi plumburie se întinde cât vezi cu
ochii. Valuri uriaşe, spărgându-se în franjuri de spumă,
par animale spăimoase care-şi arată colţii. Dar tălăzuirea
aceasta spre toate zările este totuşi o manifestare a lumii
vii, pe când mie mi se va interzice, chiar în clipele
următoare, orice contact cu valurile. Mângâi cu privirea
tălăzuirea clocotitoare, binecuvântez hula marină.
Mentalul îmi este invadat de ataşamentul pentru viaţă,
devenit tot mai zvâcnitor pe măsură ce se apropie
moarte. Conştientizez tot mai acut această zvâcnire, îmi
vine să st , dar ce să strig şi cui? În numele cărei raţiuni
eu sunt condamnat la moarte, pe când colegii mei şi-au
păstrat şansa revenirii la studii şi la cărţi?

Situaţia în care mă aflu este ireversibilă. Nu există
alternativă, nu există ieşire. Să fie oare omul atât de slab,
încât acceptă faptul împlinit fără regrete? Nu mai sunt
student, sunt un pilot-sinucigaş, dresat să mă năpustesc
cu avionul meu asupra inamicului, fără speranţă de
întoarcere. Atunci la ce bun orice dezbatere interioară?
Murmur cu resemnare:

Pe cititori îi asigur că toate cele adunate mai sus
despre Japonia sunt „ca să creadă, nu ca să nu creadă”,
cum se spune în predica din Dumineca Tomei. Dar lui
Rynji Nagatsuka, „qui était un kamikaze”, la începutul
acestui nou veac, tânăr şi necunoscut trebuie să-i surâdă
trist din veşnicie poezia Adelei Popescu:

...” mai du-mă / spre-acel cântec năsălie / şi mă
cuminecă cu el / şi mă î ie / Mai naşte-mă Marie” ...
„că nu există frângere sau vină / că toate sînt /
întunecimi – lumină ...”

-

rig

„Adio, adio pentru totdeauna”.

nv

gîndul şi lumea

Natalia CANTEMIR

Creştinismul la ora
universalismului
Japonia (II)

Cu mulţumiri adresate pe această cale
cărturarului nipon Sumiya Haruya

pentru preţuirea poeziei Adelei Popescu.
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poezia lumii, poezia în lume
Mi-am vărsat sufletul

Mi-am vărsat sufletul

şi mă simt mai uşor
Pot să înot liber
fără povara remuşcărilor şi cruzimilor
Mi-am vărsat sufletul

şi mi-am murdărit
Nu ştiu ce-mi ieşea din trup
ai fi zis că-i pilitură de fier
amestecată cu vată însîngerată
probabil sufletu-mi tăiase gratiile

poate se rănise

Mi-am vărsat sufletul

dar nu a fost aşa cum îmi închipuiam
Eu gîndeam că va aştepta
trîmbiţele judecăţii

sau măcar un uşor sunet de clopot

nu mai voia să rămînă în mine
Se zbătea
Şi urla

şi eu mă abţineam

gîndind că trebuie
să ai un suflet
şi el gîndea
că trebuie să ai un trup
S-a strecurat afară din gura mea
u lunga sa coadă spinoasă

Mi-am vărsat sufletul

şi cine ştie unde a ajuns
ai fi zis că-i mercur

şi mă pe dos ca pe-o mănuşă
speriată
în faţa zidurilor mele netede

vărsat sufletul

şi astăzi Nullibiştii lui Henry More
mă vor cap de listă

Din clipa în care eşti gol
te şi aleg
pentru a-i reprezenta pe alţii
Un bidon care să conţină
cît mai multe deşeuri posibil

Resturi făcute ca să fie resturi
Resturi făcute ca să nu fie tăgăduiri
Mi-am vărsat sufletul

şi probabil îmi lipseşte deja
nu mai ştiu pe cine să mint

Uneori patul mă-nghite
mă primeşte surîzînd

n două
ca o pizza pe care o mănînci cu mîna
şi eu mă simt digerat în timpul viselor

şi mă varsă din nou
Mi-am vărsat sufletul

şi poate a răm

dojenind şuviţe de păr
microbi, săpun
şi negre incrustaţii de nu prea se ştie ce
Ce ar putea el să spună de bine despre mine?
Dacă ar spune de rău

ieri

ieri
cabinetele

pentru a putea evada

sau se infectase

ieri

de apoi
barca lui Caron

Nimic
Sufletul

El se sufoca

suportam

c
s-a agitat privind în juru-i

ieri

insesizabil
ca atunci cînd îl aveam în mine

întorcea

Mi-am
ieri

la viitoarele alegeri

Resturi de hîrtie
Resturi de carne

ieri

cînd sunt singur
cînd visez singur

Apoi se strînge î

bine digerat atunci cînd nu-mi amintesc
prost digerat cînd ochii mei la trezire
se deschid brusc, mari de tot,

ieri
as ascuns

în sifon

în fiecare zi lavaboul ar face grevă
şi s-ar înfunda

ar şi voi, Seminţii ale Vidanjei
şi voi aţi acorda încredere bărbiei
pe care o întrezăriţi prin gaură
Nu vă lăsaţi înşelate şi voi
aşa cum am făcut eu însumi
de-acum încolo el vă va fi călăuză,
aşa cum mie mi-a fost
Şi vă va readuce parfuma
Seminţii ale Vidanjei fără ident
Voi care sunteţi învăţate să priviţi de jos în sus
şi aceasta să vă facă plăcere

şi vedeam norii de martie
împiedicîndu-se în mustăţile tatălui meu

atîrnînd ca o liană
de care mă agăţam în deplină siguranţă
Mi-am vărsat sufletul

a fost probabil un rîgîit copilăresc
lapte şi biscuiţi cu Plasmon
încălziţi de burtica mea
Să ai un suflet cu Plasmon

Să ai un suflet şi să-l vomiţi
şi această vomă să-l a
Nu e vina mea dacă în chiar această seară
sunt nevoit să-mi inventez poveşti
pe care nimeni nu mi le povesteşte niciodată
şi nici nu se
să rămîn veşnic copil
pentru că ceilalţi nu au crescut
doar că ei sunt deja morţi
şi în cimitir, da, mă duc să mă joc acolo
dar foarte repede plictisul se schimbă
în ţînţari întunecaţi
Mănînc drăcovenii moarte  în felii subţiri

Am studiat şi am iubit operele oamenilor morţi
Lucrurile moarte au hrănit întotdeauna trup şi suflet

Cel de-al doilea s-a tot dus pînă a dispărut
Mi-am vărsat sufletul

şi nici nu-mi pasă
se va întoarce de bunăvoie

ca un cotoi ce a răznit-o pe acoperişuri
şi revine muiat tot şi strănutînd
Poate tocmai se încaieră

şi care toată viaţa mi-au iubit mai ales mîinile
cînd ele se transformau într-o strachină plină

Mi-am vărsat sufletul

dar tu, tu ai rămas î
Eraţi împreună în aceeaşi celulă
şi celălalt a plecat fără să-ţi spună nimic
sau tu eşti cea care n-a vrut să plece? :
tu poţi ieşi aproape cu regularitate :
atunci, de ce să fugi?
Nu, tu ai rămas în mine
înlăuntru ca întotdeauna

u au ieşit de toate :
umori, înjurături, vise, răceli, dinţi de lapte
Iar acum, chiar şi sufletul
De toate au ieşit, îmi ziceam,

şi nici eu
Mi-am vărsat sufletul

ai fi zis că e un buchet de trandafiri pe nişte dale risipit
e care mă făceau să roşesc la restaurant

pentru că eu nu ştiam ce să fac cu el
şi ţi-ar fi ocupat mîinile la întoarcerea acasă...
Aceste mîini care, din nefericire, nu sunt decît două
şi pe care le voiam pe trupul meu
ca nişte lipitori
zece, douăzeci blînde şi calde ventuze pe spatele meu
ca să-mi alunge din trup umezeală, vid şi amărăciune.
Mi-am vărsat sufletul,

D ,

te albe & curate
itate

Ca atunci cînd, copil fiind, ridicam privirile

sau în mîna mamei

ieri

cu napalm, cu plancton, cu claxon

nime

pune problema

:

,
Am imaginea unui muribund deasupra patului meu

Iar primul este neînchipuit de viu, neobosit

ieri

Oricum, la primele friguri

cu motanii din vremuri apuse

sau în calde perii din os

ieri
n mine

Dar din trupul me

numai tu, nu

ieri

ca unul din cel

Ieri.

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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Claudio Pozzani (Italia)

5 9 4 8 4 1 9 0 0 0 0 1 1 20

E un bărbat încă tînăr (s-a născut pe 19 septembrie
1961 la Genova), înalt, prezentabil, care atrage privirile.
Dar e destul de modest şi de retras, căci nu încearcă să
iasă în evidenţă decît prin opera sa. Impresionantă,
variată, seducătoare. Pe Claudio l-am cunoscut la
Festivalul Internaţional de Poezie „Les Soirées Poetiques
de Struga / Struga Poetry Evenings” din Macedonia, spre
sfîrşitul verii trecute. Am format imediat „o echipă”, la
care au aderat necondiţionat poeţii francezi Hughes
Labrusse şi Francis Combes, ca şi scriitorul marocan
Miloud Gharrafi. Toată lumea (poetică) era a noastră. Am
rămas în legătură şi după ce criticul literar Danilo
Kocevski a dat semnalul de închidere a manifestărilor. În
exemplara lui modestie că e un răsfăţat
al prestigioaselor festivaluri poetice internaţionale, nici că
în ţara sa, Italia, e şi un cunoscut cîntăreţ.

publicat prin mai toate
ţările Europei, Claudio Pozzani şi „performat” poezia în
Argentina şi Columbia, în Macedonia şi Rusia, în Canada,
Austria, Franţa, Spania, Elveţia, Slovacia, Slovenia,
Germania, Croaţia. Şi în multe alte spaţii culturale.
radus şi publicat în şi reviste de

poezie europeană. Una din cele mai cunoscute culegeri
poetice ale , apărută în anul
2001. Deşi din această carte face parte poemul pe care l-
am tradus în pagina dedicată poeziei lumii, eu nu am
acest volum. Claudio mi-a trimis forma sa electronizată,
privîndu-mă şi de bucuria răsfoirii şi lecturii unei cărţi şi
de cea a colecţionării unui autograf. Iniţial  am ales şi alte
poeme de-ale sale pentru traducere, dar spaţiul drămuit al
acestei pagini e un fel de pat al lui Procust care nu-mi
permite să mă întind mai mult decît mi-e plapuma
tipografică. Am mai aflat că scrie şi proză, publicînd două
romane ( şi ) şi
culegerea de nuvele . În 2002,
cu ocazia Salonului de carte de la Paris dedicat Italiei, lui
Claudio Pozzani i s-a tradus în franceză

, care a şi apărut la editura La Passe
du Vent.

Spirit neliniştit şi constructiv, a fondat la numai 22 de
ani o asociaţie culturală, „Circolo dei Viaggiatori nel
Tempo”, care promovează arta, cultura şi literatura (mai
ales poezia) în Italia şi în afara graniţelor acesteia. Oricît
ne-ar părea de greu de crezut (obişnuiţi cu efemeritatea
societăţilor şi fundaţiilor culturale din ţara noastră),
această asociaţie există şi astăzi, activează şi e dirijată
încă de fondatorul ei. În anul 2001, Claudio Pozzani a
fondat şi Casa Internaţională a Poeziei din Genova. Ca
muzician, în 1986, a pus bazele grupului rock Cinano (cu
care a realizat două LP-uri şi a întreprins numeroase
turnee în Europa), grup care şi-a cîştigat o binemeritată
notorietate, fiind inclus şi în

, îngrijită de Renzo Arbore. Din 1990 e director şi
compozitor al Orchestrei Eczema, „un ensemble di
musica rumorsinfonica”, orchestră împreună cu care a
produs patru videoclipuri şi a con

, nu ne-a spus nici
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