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Ură, urări, urători,
urîţenii, urîciuni... (I)

Nu de mult am primit o scrisoare de la un prieten
din Ardeal, care-mi reproşa „amicalement” că nu pot
renunţa la politică nici măcar în perioada sărbătorilor,
cînd tot românul care se respectă petrece spre a mai
uita cele amaruri cu care-l încearcă viaţa. Argumentul
care-i susţinea afirmaţia era că pînă şi în numărul pe
luna ianuarie al revistei („revistă culturală” –
n-a uitat să sublinieze maliţios prietenul) am vorbit
despre vinovăţia poporului român, în loc să-i urez
acestuia, „la început de an, toate cele de cuviinţă”. Nu
vreau să-mi contrariez prietenul, dar îi amintesc totuşi
faptul că politica este o formă a culturii. Am mai făcut
această afirmaţie, tot în , în urmă cu cîţiva ani,
în articolul . Aşadar, nu m-am
abătut în nici un fel de la statutul revistei, vorbind
despre modul în care un popor poate fi ţinut în jug de
conducători incompetenţi, venali, corupţi, rapaci,
conducători care se fac luntre şi punte ca să
dovedească faptul că ei îşi urăsc poporul, în loc să-l
iubească. În plus, eu nu fac politică angajată,
înregimentată, în articolele mele „de fond”. Niciodată
nu am lăudat un partid sau un om politic,
nominalizîndu-l, niciodată nu am criticat atitudinea,
hotărîrile, deciziile cutărui om de stat, cutărui partid,
cutărui lider de dreapta ori de stînga. ,
dar şi ! E drept, nu am ascuns
niciodată, din 1990 încoace, faptul că sunt un om de
dreapta. Chiar dacă aş fi încercat să o fac, m-ar fi dat
de gol luările de poziţie din sutele de articole
publicate în cele două blestemate decenii scurse de la
uciderea lui Ceauşescu!

Sunt de dreapta, continuînd o tradiţie a familiilor
ambilor părinţi, sunt de dreapta pentru că, după ce am
trăit 40 de ani în cea mai cumplită dictatură proletară
gîndită şi impusă de nişte minţi bolnave, dar şi de
realităţi aproape imposibil de eludat sau de schimbat
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Nomina odiosa

Ne sutor ultra crepidam

à bon entendeur, salut

Acest numar este ilustrat cu lucr ră i din expoziţia

(noi ne-am obişnuit să facem vinovaţi de toate
nenorocirile pe care poporul le-a trăit vreme de o
jumătate de secol nişte detracaţi avizi de putere : Emil
Bodnăraş, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petru Groza, Ana
Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luca (Laszlo Luka),
Chivu Stoica, Alexandru Moghioroş, Gheorghe
Apostol, Ion Gheorghe Maurer, Leonte Răutu, Petre
Borilă, Nicolae Ceauşescu, Alexandru Drăghici,
Alexandru Nicolski (Boris Grünberg) und so weiter,
uitînd că, în realitate, nu cîţiva indivizi sunt culpabili
de faptul că asupra noastră s-a abătut ciuma roşie, ci
un întreg sistem politic, ideologic, militar, economic,
represiv şi toţi oamenii puşi în slujba acestui sistem
străin de spiritul românesc, sistem  implementat în
spaţiul carpato-danubiano-pontic şi prin intervenţii
externe), nu mai pot fi de stînga, oricît de umanistă
mi-ar fi gîndirea, oricît de sensibil mi-ar fi sufletul.

Sunt de dreapta, pentru că doar cei care au profitat
de tranziţie şi de toate moştenirile materiale ale
comunismului au rămas de stînga. Aşa se face că, în
România, foştii nomenclaturişti, foştii activişti ai
pecereului, foştii securişti, în sfîrşit, toată pleava roşie
a dictaturii marxist-leniniste s-a transformat pe
nesimţite într-o stîngă-caviar, reprezentată de tovarăşi
deveniţi domni care încearcă să-şi facă uitate vechile
convingeri şi originile noilor averi, o stîngă de salon
reprezentată de oameni bogaţi ce şi-au băgat fără
scrupule mîinile în averea statului, lăsîndu-şi marea
majoritate a compatrioţilor să moară de foame. Cum
poţi să pretinzi că eşti de stînga, atunci cînd deţii averi
fabuloase, acţiuni, conturi şi bănci, întreprinderi,
domenii şi chiar bogăţiile naturale ale ţării?! O stîngă
paradox, o stîngă marionetă, o stîngă de impostori, de
mincinoşi, o stîngă de proprietari, de patroni, de
acţionari, de îmbogăţiţi „de război”, o stîngă de
îmbuibaţi şi de delincvenţi – aceasta e stînga
românească postdecembristă. Evident, mai există o
stîngă, deoarece egalitatea nu-i şi pentru căţei, o stîngă
de clienţi, de căpuşe, de lipitori, o stîngă de lachei, de
slugi care nu-şi propune decît să-şi însuşească - prin
mită, corupţie, furt, escrocherie, şantaj – firimiturile
căzute de la masa stăpînilor; o stîngă de mase de
manevră, de votanţi dezamăgiţi, de oameni fără
convingeri şi principii politice, ideologice, partinice.

Sunt de dreapta, dar mă felicit că orientarea mea e
doar principială, nu şi faptică. Cum s-ar putea deosebi
la noi stînga de dreapta, cînd, în funcţie de interesele
personale, cotizanţii structurilor politice tranzitare îşi
schimbă partidele ca pe şosete, ca pe cămăşi ori ca pe
amante, existînd în viaţa politică a României o
adevărată navetă între stînga şi dreapta şi invers?! Ce
principii, ce convingeri, ce conştiinţă poate avea un
politician care şi-a înscris numele în toate listele de
cotizanţi partinici? Şi pentru că politicienii s-au
complăcut în profitabile pentru ei confuzii, cred că
mai degrabă avem o stîngă şi o dreaptă de emanaţi, de
profitori, o stîngă şi o dreaptă de „nouveaux riches”
preocupaţi doar de matrapazlîcuri, de arivism, de
căpătuială, de propriile afaceri, nu de binele ţării.

Sunt de dreapta, deoarece m-am săturat să văd
cum comunismul încearcă să pună în practică şi să
experimenteze pe spatele societăţii şi al indivizilor
aberantele teorii ale egalitarismului. Utopiile sunt
frumoase cînd rămîn utopii, adică pe hîrtie, în cărţile
pe care ele însele le-au zămislit şi le-au scris. Cînd se
confruntă cu realitatea, utopiile devin principii
bolnave, instrumente coercitive, de tortură, scopuri
cinice, neruşinate, devin obiective aberante, de
neatins, în numele cărora se comit nedreptăţi, abuzuri,
fărădelegi, crime – odioase mai ales prin inutilitatea
lor.

Sunt de dreapta, căci am atins vîrsta înţelepciunii şi
o vorbă înţeleaptă spune că eşti lipsit de inimă dacă nu
eşti de stînga la tinereţe şi lipsit de creier dacă nu eşti
de dreapta la bătrîneţe. Or, de lipsă a activităţii
cerebrale eu nu m-am putut plînge niciodată, părinţii
mi-au mobilat aşa cum se cuvinte micile celule cenuşii
– cum le numea sagacele detectiv Hercule Poirot –,
adică tot ce ţine de neuroni, sinapse, circumvoluţiuni...

Sunt de dreapta prin tradiţie, prin convingeri, prin
luciditate, dar în nici un caz prin aderare. Sunt de
dreapta, pentru că aşa mă îndeamnă conştiinţa, dar,
nefiind înregimentat, convingerile mele nu mă
împiedică să văd ticăloşiile, greşelile pe care dreapta
românească le-a comis în ultimele două decenii sau
compromisurile pe care le-a acceptat în mod nu
tocmai dezinteresat! ( )va urma

Liviu SUHAR - Impresie danubiană

Astăzi, sătul mi-i
Ochiul de zarea
Ierbii,
Unde plîng ulmii
Şi bat cărarea
Cerbii.

Unde pe lacuri
Nuferi s-adună
Încă,
Unde de veacuri
Licăre-n lună
Stîncă!

Astăzi, pe clapele
Inimii cîntă
Valul,

Cantilenă Largul cu apele
Care descîntă
Malul...

Insula şerpilor
Unde un om e
Strajă,
Prins de a
sterpelor
Vase-fantome
Vrajă...

Astăzi, mi-i sete de
Melancolia
Unei
Întinderi netede
În acalmia
Lunei...

Nicolae ŢAŢOMIR

Danubius
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Lupta de emancipare civilă şi politică deplină a femeilor
din România s-a desfăşurat în mai multe etape succesive.
Dacă în numărul trecut al revistei am prezentat
începuturile acestor acţiuni, orizontul cronologic supus
analizei prezente se încadrează le la dezbaterile
parlamentare de după primul război mondial şi până la
adoptarea constituţiei de la 1923.

Chestiunea prezenţei femeilor în viaţa politică, chiar
dacă la nivel local, a fost reluată în iulie 1921 de Parlament
cu prilejul reformei administrative iniţiate de guvernul
Averescu. Proiectul înaintat prevedea, în acord cu decretul
lege mai sus menţionat, dreptul de vot al femeilor la
alegerile comunale. În cadrul dezbaterilor au existat şi aleşi
care s-au pronunţat pentru extinderea dreptului de vot al
femeilor şi în cazul alegerilor pentru organele judeţene.
Vom ilustra cu un fragment din discursul senatorului
Alexandrescu care sublinia: “Pretutindeni unde
constituţiile au asigurat femeii capacitatea şi demnitatea
morală, s-au văzut înflorind ca pe un pământ roditor
virtuţile casnice şi virtuţile cetăţeneşti, libertăţile omului
privat şi libertatea cetăţeanului”. Alţi senatori însă, din
păcate majoritari, se pronunţau deschis împotriva dreptului
de vot pentru femei sub pretextul protejării lor aşa cum
rezultă şi din următoarea intervenţie: “ În materia aceasta,
dreptul de vot nu se discută aşa cum vreţi dumneavoastră
… Aceasta este o chestie de inimă …e vorba să târâm
femeile noastre din sanctuarul familiei în viaţa publică.
Lăsaţi soţiile noastre acasă nu le vârâţi în cloaca politică”.
Rezultatul dezbaterii a fost acela că femeile nu au primit
dreptul de vot în cazul consiliilor judeţene.

Un prilej deosebit pentru afirmarea dezideratelor în
materie de emancipare civică şi politică a femeilor l-au
constituit dezbaterile organizate de Institutul Social Român
sub conducerea lui Dimitrie Gusti în privinţa noii
constituţii, prioritate de prim rang a României Întregite.
Astfel, pe lângă expunerea fruntaşei feministe Calypso C.
Botez, o adevărată pledoarie pentru drepturile femeii în
România, intervenţie la care vom reveni, socialistul G.
Grigorovici se exprima astfel în prelegerea sa: “Femeile
trebuie deci să aibă drepturi politice egale cu bărbaţii,
fiindcă şi ele fac parte din popor. În toate statele unde a fost
introdus dreptul de vot al femeilor, de pildă în statele care
compun federaţia americană, în statele scandinave,
pretutindeni rezultatele au fost foarte bune: mai cu seamă
în chestiuni de asistenţă socială, de îngrijirea copiilor, în
combaterea alcoolismului, rezultatele obţinute au fost
extraordinare…. Românul, din nenorocire, este încă prea
aproape de Orient şi nu vede în femeie elementul pe care
ea îl prezintă de fapt pentru societatea omenească”. Dincolo
de puţinătatea argumentelor folosite de Grigorovici şi de
insistenţa sa aproape ciudată asupra rolului femeii în
combaterea alcoolismului – pasaje pe care le-am evitat în
citatul oferit – concluzia sa este aceea că nu se poate vorbi
de o constituţie democratică în absenţa dreptului de vot al
femeii. O poziţie similară a fost exprimată de Grigore
Iunian care afirma: “Nu putem însă concepe menţinerea
inegalităţii între sexe. Viitoarea constituţie va trebui să
recunoască egalitatea deplină de drepturi civile şi politice,
fără deosebire de sex”. În prelegerea sa intitulată Principiile
Constituţiei noi, Romul Boilă afirma la rândul său: “Prin
participarea femeilor la crearea şi executarea voinţei de stat,
vom da prilej ca femeile să aducă un aport (sic!) vieţii de
stat, prin chestiuni de importanţă politică şi socială. Pe
lângă motivele multiple cunoscute mai ales din mişcările
feministe, punând postulatul noastru faţă de sistemul
electoral viitor, ne sprijinim mai ales pe conştiinţa vie
naţională a femeii, care în părţile din ţinuturile de peste
Carpaţi a avut un rol important de conservare naţională, şi
care suntem siguri îşi va avea trolul său naţional şi în statul
român întregit”. Alte personalităţi care s-au pronunţat în
cadrul prelegerilor organizate de Institutul Social Român
asupra noii constituţii şi a conţinutului pe care aceasta ar fi
urmat să-l aibă fie au evitat să abordeze chestiunea
dreptului de vot al femeilor, fie, precum D. Xenopol, s-au
pronunţat împotriva lui.

Rezumând rolul şi locul femeii în viaţa societăţii
româneşti la începutul perioadei interbelice, Calypso C.
Botez arăta: “ În ce priveşte activitatea socială, iniţiativa
privată este datorată exclusiv femeii. Astfel, în domeniul
asistenţei, graţie femeii au luat naştere toate societăţile de
ajutor mutual de maternitate pentru naşteri, şcoli pentru
infirmiere, azile pentru orfani, pentru bătrâni etc. de
curând femeile grupate în cerc de gospodine, recunoscut
prin lege ca persoană morală, au înfiinţat şi înfiinţează
pretutindeni dispensare pentru copii mici, şcoli de
ţesătorie, cooperative de consum, lucru la domiciliu, şcoli
întreţinute de iniţiativa privată a femeilor, ca licee de fete ,
şcoli profesionale, care au luat fiinţă înaintea şcolilor

similare ale statului, şcoli primare, grădini de copii, şcoala
de secretare a Consiliului Naţional etc., dau rezultate fără
de care statul ar rămâne dezarmat”. Pasionatul demers în
vederea înscrierii drepturilor femeii în constituţie se încheia
astfel: “ …cerem azi legiuitorului român să înscrie în
Constituţia ce va da ţării drepturi integrale pentru femei,
pentru ca şi viaţa noastră naţională să poată lua avântul
măreţ al democraţiilor egalitare”.

Aşa cum bine se ştie, nici în România şi nici în alte state
europene drepturile integrale ale femeilor - pentru a prelua
formula epocii – nu au fost obţinute cu mare uşurinţă. În
cazul nostru, constituanta liberală rezultată în urma
alegerilor din 1922 a hotărât să nu introducă dreptul de vot
pentru femei în Constituţia adoptată în martie 1923 cu toate
că, paradoxal, în anteproiectul de constituţie pregătit de
liberali se prevedea la articolul 160 posibilitatea acordării
drepturilor politice integrale femeilor printr-o lege specială,
precum şi deplina egalitate civilă a drepturilor pentru
ambele sexe (art. 147). În redactarea sa finală, în textul
Constituţiei din 1923, art. 61 menţiona că: “Legea electorală
stabileşte toate condiţiunile cerute pentru a fi alegător la
Adunarea Deputaţilor şi la Senat, incapacităţile şi
nedemnităţile, precum şi procedura electorală”.

Femeile care au studiat şi au călătorit în străinatate, care
s-au familiarizat cu mentalităţile tărilor europene şi care
aveau preocupări artistice şi intelectuale au devenit, după
1923, promotoarele emancipării feminine sistematice, de tip
formal. Prima societate feministă, “Liga Drepturilor şi
Datoriei Femeilor”, având ca publicaţie specială
“Drepturile femilor”, s-a afiliat în 1924 la “The International
Woman Suffrage Alliance” din Londra, iar Eugenia
Ianculescu de Reus, fondatorea ligii, adresa în ziarul mai
sus amintit, din 12 noiembrie 1924, următorul apel femeilor
române: “Nu staţi cu mâinile subsuoară, nici nu vă
descurajaţi la cea dintâi ciocnire. La lucru cu program,
voinţă şi îndrăzneală. Solidare să dăm şi ocrotire celor
slabe. Solidare să lăsăm invidia, calomnia şi ura deoparte”.
O altă româncă celebră, Elena Văcărescu a lupat pentru
cauza femeii la Societatea Naţiunilor, făcând parte din
delegaţia română. Sub preşedenţia Alexandrei Cantacuzino
s-a înfiinţat “Casa femeii”, care avea o bibliotecă, o sală de
conferinţe, o sală de festivităţi şi unde se acordau
consultaţii juridice şi medicale gratuite femeilor cu
dificultăţi financiare sau lipsite de venituri.

Întrunirile politice, conferinţele, articolele din presă,
activitatea din Bucureşti şi din provincie, congresele
naţionale cu prezenţa unor feministe bine cunoscute din
străinătate, participarea la conferinţele internaţionale au
sfărşit prin obţinerea drepturilor civile pentru femei.
Constantin Gane, preşedintele Consiliului Legislativ, a
permis reprezentantelor femeilor să ia parte la lucrările
consiliului, să discute şi să propună măsuri pentru reforma
Codului civil privitor la femei. Tot el a admis şapte femei în
poziţia de consiliere comunale în Bucureşti şi alte câteva în
provincie sau primărie, iar din 1930 femeile au putut intra
în viaţa politică a ţării.

Din 1923 au trecut aproape două decenii până când un
regim autoritar, cel al regelui Carol al II-lea, a acordat prin
legea electorală dreptul de vot femeilor ştiutoare de carte.
Până la 1938 însă, femeile obţinuseră egalitatea în materie
civilă şi în linii generale statutul lor era asemănător celui
din majoritatea statelor europene democratice.

Abia constituţia socialistă din 1948 a proclamat
egalitatea deplină a sexelor, deşi statul s-a raportat diferit la
sfera publică şi la cea privată. În cazul celi dintâi,
comunismul a afirmat promovarea femeii şi egalitarismul
forţat, de la “centru”, insensibil la nuanţe, producând
diverse anomalii (precum feminizarea excesivă a unor
profesii masculine, a domeniilor de muncă grea etc.). În
cazul sferei private, staul socialist a permis menţinerea
raporturilor tradiţionale, a ascuns perspectivei publice
violenţa domestică asupra femeii şi copiilor, a descurajat
divorţialitatea indicând – chiar dacă în manieră indirectă –
faptul că sarcinile domestice reprezintă o datorie tipic
feminină.

Câteva concluzii ni se par necesare:
Ritmul dobândirii drepturilor în materie civilă şi

politică a femeilor din România a urmat în linii generale
procesul modernizării şi democratizării societăţii noastre la
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Mişcarea feministă din România a evoluat treptat de la
faza asocierii cu scopul dobândirii unor drepturi civile mai
largi până la formularea clară a dezideratului obţinerii
dreptului la vot în timpul şi la sfârşitul primului război
mondial. Din păcate numărul femeilor angrenate în această
mişcare a fost relativ redus şi “inerţia patriarhală” bazată
pe dominaţia bărbatului larg acceptată şi prezentă în
societate. Mişcarea feministă românească a fost în strânsă
legătură mediile intelectuale şi culturale din care
proveneau majoritatea militantelor, a fost marcată de
relaţiile personale de prietenie (de ex. Cecilia Creţulescu –
Stork) şi de cele cu străinatatea (în special cu Franţa),
dobândind trăsături fundamentale europene.

Situaţia femeilor din provinciile unite cu ţara la 1918
era, cel puţin din punct de vedere al drepturilor civile şi, în
unele cazuri politice, superioară celei din Vechiul Regat.
Această situaţie a fost un impuls pentru dezbaterea mai
largă în societate şi în cercurile savante a situaţiei
drepturilor femeii. Este elocvent că Societatea Naţiunilor, al
cărei membru fondator era şi România, a recunoscut chiar

din momentul înfiinţări sale drepturile femeilor şi România
a şi trimis-o ca reprezentată acolo pe Elena Văcărescu.

Acordarea dreptului de vot femeilor prin Constituţia de
la 1866 ar fi fost o premieră mondială absolută, fără nici o
legătură cu realităţile societăţii româneşti de atunci.
Considerăm însă că acest lucru ar fi fost posibil şi benefic în
cazul Constituţiei de la 1923, cel puţin în cazul femeilor
ştiutoare de carte, aspect realizat abia în 1938.

Statutul din punct de vedere juridic al femeii dintr-o
societate, poate fi considerat - alături de statutul
minoritarilor de orice fel - un barometru al democraţiei şi
modernităţii, iar din acest punct de vedere investigaţiile
istorice viitoare vor trebui să se concentreze mai mult
asupra locului şi rolului femeii în istoria generală a
societăţii româneşti pentru o mai bună şi mai profundă
cunoaştere a realităţilor acesteia.

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului
femeii.
De la discriminare la dezvoltare
profesională şi egalitate de
şanse. (II)

Martie 1120
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distruge (Elegia I-a duineză), Rilke imaginează, deschisul în zeul
muzicii, Orfeu (Sonetele către Orfeu), în care ne pierdem
distrugând numărul, exprimatul:

(Sonetul către Orfeu II,13)

, afirma Platon, la
fel ca şi silaba OM sau AUM a Upanişadelor. O moarte de tip
iniţiatic, în sensul că poartă la o treaptă mai înaltă de fiinţare.
Pulsaţia sunetelor într-o desfăşurare melodică este o zbatere
repetată de aripi, o reluare tot mai înaltă a zborului către ieşirea
din noi înşine. Desfăşurarea cântului realizează o experienţă
pură a inefabilului, o "trăire a sferelor" afirmă
Susanne Larger. Ca atare, muzica lărgeşte infinit experienţa
ideală a eliberării din lumea empirică şi, prin aceasta, ne oferă
deschiderea către posibila eliberare spirituală totală.

În ce priveşte , în poemul
Hölderlin scrie un cuvânt fundamental: „

/
„Focul divin însuşi, zi şi noapte năzuieşte să izbucnească ! Vino,
deci, să ne îndreptăm către Deschis, pentru a căuta acolo, oricât ar
fi de departe, un bun care ar fi al nostru.". Deschiderea are loc cu
ajutorul privirii vizionare, prin "lumina privirii deschise”.

În ce priveşte , trebuie plecat de la
faptul că, recunoscându-şi natura, cea de a fi geniu, în poezia
postumă - , (titlul mai adecvat

), autorul Luceafărului îşi descrie identitatea: o
entitate care nu se află în planul creaţiei, astfel că Dumnezeu nu-i
poate dezlega misterioasa esenţă, e un străin într-o lume străină.
Captat în „corpul cel urât”, după eliberare din formula ontică
umană, el îşi va crea propria lume, care este gând pur. Dar aici, în
lumea materială, modalitatea sa de eliberare este însingurarea :

(Sunetul păcii)

La Eminescu, are loc o deschidere prin asumarea
lumii externe cu ajutorul originalei sale fenomenologii spaţiale, şi
anume, convertirea realităţii fizice din afară în spaţii de suflet, în
infinitul lăuntric prin mijlocirea unei mişcări fie a elementelor din
natură, fie o mişcare muzicală sau a luminii. Exemplu, lunecarea
lunii pe cer şi sunetul de corn din poezia Acest
poem de subtilă complexitate, este deosebit de semnificativ
îmbinând trei ordine de deschideri : spre infinite zări interioare

), spre inefabilul
muzicii, acesta purtând spre moartea iniţiatică întru înviere în
beatitudinea stării de

Pentru Giordano Bruno eliberarea este un eroism al
intelectului, o cursă care nu se opreşte niciodată, dincolo de toate
cerurile, către un nicăieri al disponibilităţii pure. La rândul său
Eminescu, imaginează transcenderea nu numai a antinomiei
fiinţă/nefiinţă, dar şi a oricărei stări ontologice care ar putea
alcătui o lume – în e – precum şi dincolo de absolut, pentru
că absolutul însemnează oprire,
afirmă autorul , care intenţiona să înalţe cu mult
finalul capodoperei sale, trecând hyperionic în totala pierdere de
sine , în anterioritatea absolută.

Pentru Eminescu, deschisul are loc dincolo de viaţă şi
postviaţă, dincolo de posibil şi imposibil, în (

1983). A fost radicala deschidere a intelectului
„eroic” eminescian.

Vorbind despre Nietzsche, Karl Jaspers consideră că
supremul Deschis al minţii constituie o în care puţini
se aruncă. Este o plecare prea departe, prea afund în raport cu
parametrii realului şi al raţionalităţii de serviciu în lume, astfel că
Hölderlin, Van Gogh, Nietzsche, Eminescu – nu au mai găsit
drumul înapoi. Dar Hölderlin, în acea perioadă de înaltă
desprindere, plecat infinit în sine însuşi, a scris gânduri de
tulburătoare adâncime, precum în poezia :

Bunul tâmplar Zimmer, care l-a găzduit la Tübingen, pe
malul râului Neckar, timp de cei 36 de ani de penumbră a
minţii, afirma despre Hölderlin, : „nu este nebun, ştie prea
multe el care era „atât de singur în inima frumseţii lumi Iar
Karl Jaspers : „

…Să mori neîncetat în Euridice -, şi suie cântând iară,
şi mai mult slăvind, suie-napoi în raportul curat.
Intre cei ce se sting în apunerii ţară,
fii un cristal care, sunând, s-a spart cu sunetu-odat'.

Fii - şi cunoaşte şi a nefiinţei stare,
infinit întemeind lăuntrica-ţi vibrare,
deplin s-o desăvârşeşti în această unică oară.

Printre uzatele, ca şi printre mutele, fără de nume,
rezerve ale deplinei naturi, - negrăitele sume -
extatic să te numeri - şi numărul fă-l ca să piară.

"Sunetul este nemărginire şi depăşire a morţii"

(Sphärenerlebnis),

Pâine şi vin,
Göttlicher Feuer auch

treibt, bei Tag und bei Nacht/ Aufzubrechen. So komm ! dass wir das
Offene schauen Dass ein Eigenes wir suchen so weit es auch ist” -

"Vino
la Deschis, prietene… Deschide-te către Totul... către Eter".

Povestea magului călător în stele
Lume şi Geniu

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

Peste vârfuri

(„O, de m-aş pierde în infinitul sufletului meu”

homo sui transcendentalis.

nelum
„absolutul este frate cu moartea”,

Luceafărului

dincolo de dincolo

transposibil Spaţiul
poetic eminescian

Figură şi spirit
Totul este lăuntric
Asta desparte
Astfel este ferit poetul

Temerarule ! Ai vrea faţă în faţă
Să-i vezi sufletul

Te-ai ruina în flăcări.

Nebunia lui Hölderlin fereastra spre
absolut”.

deschidea

deschiderea metafizică

deschiderile eminesciene

lăuntrică

primejdie

”, i”.

Rabindranath Tagore deschiderea supremă este simbolizată de
zborul unui stol de lebede luând pe aripile lor întreg universul, şi
care continuă zi şi noapte, mereu şi mereu, fără oprire : „

Deschierea eliberatoare pe care ne-o dăruieşte apare
la numeroşi poeţi, precum în primul rând Novalis, apoi Musset,
Rilke, Eminescu ş.a. În concepţia lui Hölderlin, noaptea
constituie una dintre cele mai tensionate deschideri : "

(Pâine şi vin): trei
trepte purtând către o nouă viziune creatoare, asemănătoare
beţiei îndrăgostiţilor, două cupe care îşi schimbă între ele
plenitudinea. Noaptea poate lua naştere cuvântul pe care ziua
cerească îl aşteaptă de la poet, cuvântul cel mai temerar fiind şi
cel mai sfânt. Iată o poezie a lui Hegel, dedicat prietenului
său Hölderlin în care este evocată eliberarea de către noapte a
sinelui transmundan de „micul eu” intramundan:

O altă deschidere se află spre - nu în sens de
extincţie, ci de existenţă superioară. Astfel, vechiul egiptean
considera că, după un lung exil, care este viaţa pe pământ, a muri
însemnează „întoarcerea acasă” pentru a se contopi cu Amon-Re.
Pentru eroul moartea este o nuntă, o hierofanie cu
întreaga Natură. Deschisul” este marea aspiraţie a lui Rainer
Maria Rilke, înţeles ca partea cealaltă, infinită a vieţii, spaţiul
morţii, nemărginire pe care nu o vedem şi care ne adastă pururi
în jur.

În cele patruzeci de variante ale poeziei ,
Eminescu năzuieşte să fie vegheat dincolo de viaţă de „sfânta
natură”, care „numai ea are dreptate-n veci”, şi anume, de vocea
izvoarelor, de dulcile scântei ale lunii, „atotştiutoarea”, de
cântarea de bucium pe care nu o va mai înăbuşi bătăile inimii - şi
de zâmbetul unicilor săi prieteni – luceferii, care se confundă cu
el însuşi

Pentru Hölderlin constituie una din formele
transindividuale de eliberare a sufletului, dese ori evocată,
fenomenologie subtil descrisă de Rilke:

Sublimul, este o ieşire din noi înşine întru contopirea cu
eterul, substanţă a neînceputului, moment în care afirmă poetul,
devenim pură substanţă melodică.

Căci, este cea care constituie mediul ideal de
transcendere din lumea limitelor. Tensiune suitoare
transfiguratoare, depăşire continuă, marea eliberatoare a
omului este muzica. " afirma Friedrich
Nietzsche. „

". Eliberarea are loc prin convergenţa unor inefabile
energii :

- spre deosebire de celelalte arte, care utilizează drept limbaj
elemente ale lumii vizibile, lumea formelor palpabile - muzica
foloseşte un grai abstract, invizibil, impalpabil;

- lucrurile sunt scoase din temniţa cuvintelor: le proiectează
şi ne proiectează în spaţiul fără de numelui;

- muzica nu desenează, nu determină, nu defineşte – nu se
poate arăta cu degetul o melodie - este domeniul
indefinisabilului :

- nu este încremenire, ci un fluid continuu, incaptabil :
- fiind asubstanţială, muzica ne desubstanţiază, devenim

incorporali şi aspaţiali într-un timp în afara timpului, plutind
între prezenţă şi absenţă: alternăm între fiinţare cu fiecare notă şi
neant activ în fiecare pauză, pentru a reînvia în nota următoare
prin impulsul pauzei încărcată de dinamica undei care tocmai s-a
stins.

Este o fugă în beatitudine spre o suprarealitate care renaşte
mereu din ea însăşi: , cum a denumit
Platon muzica; dezmărginire în mers continuu, în expansiune
indefinită către un dincolo mai sus şi mai în afară, "de nelocuit”.
Pentru Rilke muzica este un

Generând o stare lăuntrică pură, independentă de vreo
reprezentare definită, muzica induce o mişcare lăuntrică fără
obiect.

afirmă Schopenhauer. Pe de altă parte, Schelling :

Pentru a contracara chemarea Îngerului, care l-ar putea

Nu aici!
Nu aici! În altă parte ! Altunde!”

Nopţii
sublime să-i închinăm, aşa cum se cuvine, imnuri şi coroane.... Noaptea
ne dă şi uitare, dar şi beţie sacră şi ţâşnirea verbului”

Eleusis,
,

În juru-mi, în mine sălăşluieşte pacea.
Mulţumescu-ţi, ţie, o, Noapte, tu,
Eliberatoarea mea !…
Ochiul meu se înalţă spre eterna boltă a cerului,
Cătând spre tine, o, strălucitoare stea a nopţii !
Şi toate din veşnicia ta coboară asupră-mi
Uitarea dorinţelor şi a speranţelor toate.
Simţirea mi se pierde în contemplare,
Ceea ce numeam eul meu, dispare.
Mă dăruiesc cu totul nemărginirii,
Sunt în ea, sunt totul, sunt numai ea.

Mioriţei
„

Mai am un singur dor

„Ca un luceafăr am trecut prin lume”.

Sublimul este o plecare.
Ceva din noi ne depăşeşte
şi luându-şi zborul către zare,
cu-azurul pur se logodeşte.

Extrema artei întâlnire
nu este cel mai dulce-adio ?
Iar cântu-i ultima privire
pe care ne-o vom dărui-o.

Muzica face spiritul liber"
Ea dă aripi gândirii. Devii cu atât mai filozof, cu cât eşti

mai muzician

"veşnicie pură în mişcare"

... tărâm străin...
inimă care scapă din noi,
spaţiul cel mai intim din noi înşine,
care, ridicându-se deasupra noastră,
ne expulzează: sacră plecare...
Lăuntricul nostru ne înconjoară
ca o depărtare desăvârşit încercată,
ca partea cealaltă a văzduhului,
curată, imensă, de nelocuit.

"Muzica este total independentă de lumea fenomenală şi o
ignoră absolut,
"Lepădându-se cel mai mult de corporeitate, muzica reprezintă însăşi
mişcarea pură, spiritualizată."

noaptea

spaţiul morţii

sublimul

muzica

Închisoarea noastră este lumea pe care o vedem.
Platon

Din punct de vedere somatic, omul este fiinţă finită, aserţiune
ocupând loc central în filozofia aristotelică şi heideggeriană. Dar
totodată, noi ne aflăm la intersecţia a două infinitudini lăuntrice:
infinitul material - structurile inframoleculare - şi infinitul
sufletesc, despre care nimeni nu poate spune până unde se
întinde, afirmă, între alţii, Heraclit şi Eminescu. Pe de altă parte,
omul se află faţă în faţă de asemenea cu două nemărginiri –
spaţiul cosmic şi spaţiul cuantic.

Dat fiind că infinitul dispersează, rezultă că lucrurile,
făpturile constituie reuşite ale naturii de a întruchipa forme –
adică organizări armonioase, contracarând astfel risipa,
dizolvarea în infinitudine. Dar omul simte propria-i formă ca pe
o încătuşare, o temniţă din care vrea să se elibereze. Ca atare,
năzuinţa eliberării metafizice este inerentă spiritului uman. Să se
elibereze către Ce este acest Deschis, care sunt
disponibilităţile sale ?

este o primă deschidere, privilegiu de care dispune
prin vocaţie fiinţa omenească. Ea însemnează căutarea unui

în care să ne eliberăm de noi înşine, deschizând-ne în altul ca
într-o neo, mai profundă existenţă. Această deschidere suie însă
foarte departe, începând cu crearea lumii din iubire – - de
către Brahma pentru a ieşi din suferinţa singurătăţii. Nelimitată
deschidere a iubirii o aflăm de la Empedocle şi Platon, la Dante şi
Hölderlin. Înalt semnificativ, în lirica eminesciană iubirea începe
prin confundarea cu natura a singurătăţii în doi, aşa cum are loc
în poezia suie apoi la aprinderea candelei înveşnicirii în

, pentru a se înălţa, până ce

dar şi extrem - substituirea spiritului divin
dinaintea Creaţiei. Devenim fiinţa primă, aşa cum postula şi
Nietzsche.

Eliberarea de strâmtul eu în îmbracă
numeroase forme. Una din cele mai frecvente este înălţarea pe
dimensiunea montană

scria Empedocle. „
îndemna Marcus

Aurelius. Pentru Nietzsche muntele este simbolul Divinităţii şi el
vorbea de unirea mistică, intimă cu muntele. „

”.
Complexul de la Delphi, situat pe ascensiunea muntelui

Parnas (2457 m.), desfăşoară în rezumat spiritualitatea anticei
Elade. Se pleacă de la templul Atenei Pronaia, , simbol al
armoniei absolute, suim apoi spre fântâna întru
purificare pentru a putea urca mai departe la Templul lui
Apollo, unde omul intră în comunicare cu zeii, precum şi cu
viitorul, prin mijlocirea Pythiei. Mai înalt, întâlnim Teatrul,
unde omul se juca de-a zeii, înfruntându-i, aşa cum se întâmplă
în tragedia lui Eschile, ; iar cel mai sus se află stadionul,
locul unde omul, la întrecerile sportive, aspira să devină semizeu.
Se observă prin urmare, că urcuşul se face de la zei spre om,
pentru că „omul este măsura tuturor lucrurilor”, inclusiv a zeilor.
Iar pe creasta muntelui se află Apollo, zeul ordinei universale şi
al artelor, al spiritualităţii, alături de cele nouă muze. De
asemenea, la Delphi se află şi omfalosul, semnificând centrul
lumii. Dar tot aici tronează şi Sfinxul, care pune sub semnul
întrebării omul, viaţa, universul. Este excepţională această
simbolică a muntelui ca dezmărginire şi înălţare a omului spre
divinitate realizată pe traiectoria muntelui Parnas.

Muntele apare frecvent drept simbol al înălţării spirituale în
China şi India. El constituie una din constantele atât a liricii,
precum şi a picturii chineze. Adorat din totdeauna, muntele este
un prieten mai mare, ocrotitor şi măsură a depăşire de sine a
omului : „

”, scrie cel mai de seamă poet chinez Li Tai Pe. Şi iată în
mitologia indiană o metaforă a zilei zeilor utilizând ca termen de
comparaţie muntele. Dacă ar exista un munte de oţel înalt cât
Himalaia şi dacă el ar fi uşor atins cu o pânză fină de mătase o
dată la o sută de ani, atunci când prin aceste atingeri repetate
muntele se va toci până se reduce la dimensiunile unui sâmbure
de fruct, nu va fi trecut nici un sfert dintr-o zi a vieţii unui zeu.

În viziunea lui Eminescu, muntele, adică înălţarea (şi nu
şovăirea deal-vale) este matricea spiritualităţii noastre, căci
înălţarea spre munte şi stele este şi drumul spiritual al baladei
Mioriţa

Deschiderea către o întâlnim, de pildă, în
poemul lui Giacomo Leopardi – „

- iar în poezia
Charles Baudelaire vorbeşte de zborul sufletului în eter pentru
„a înţelege graiul florilor şi al lucrurilor mute”‚ iar în poezia

, ne invită în marele necunoscut : „

nouveau !”– Să ne scufundăm în abis, Iad sau Cer, ce importanţă
are?/ În adâncul Necunoscutului pentru a afla !

Pentru Pindar, deschiderea este înălţare către Eter şi anume,
prin : „Creşte asemenea pomului tânăr, liberă virtutea, în
curăţia picăturior de rouă, prin dreapta înţelepciune a bărbaţilor,
şi se înalţă sper Umedul Eter”, care hrăneşte focul veşnic al
astrelor (Neemeana VIII-a, trad. Ioan Alexandru).

Pentru Friedrich Hölderlin deschiderea, aşa cum scrie în
elegia are loc tot către Eter,

acel lucru fiind
propria noastră divinitate. În viziunea lui Johann Wolfgang
Goethe deschisul este zborul de contopire cu Divinitatea : „

Într-o poezie halucinantă din volumul , pentru

Deschis.

alter
ego

kama

Dorinţa,
Pe lângă plopii fără soţ „Două inimi când
se-mbină/ Când cufund pe tu cu eu/ E lumină din lumină, Dumnezeu
din Dumnezeu”,

. „Mergând din creastă în creastă, să urmez în
cea ce spun o cale unică”, Minim este timpul ce ţi
s-a lăsat. Trăieşte ca şi cum ai fi pe munte”,

Pe Înălţimi sunt
acasă

Tolos
Castallia

Prometeu

Eu şi muntele din faţa mea nu ne plictisim niciodată unul de
altul

. „Muntele este cântarul cu care românul îşi cântăreşte patimile
şi faptele.,, Căci nu-s culori destule în lume să-nvestmânte/ A munţilor
Carpatici sublime idealuri”.

Infinitul Ce dulce mi-i să
naufragiez în vasta mare a nemărginirii” Elévation,

Le
voyage Plonger au fond du gouffre,
Enfer ou Ciel, qu'importe ?/ Au fond de l'Inconnu pour trouver du

ceva nou

sophia

Pâine şi vin, „pentru a căuta acolo, oricât
de departe ar fi, un lucru care este al nostru”, -

Liberi,
în zbor arzător/ Vom sui fără hotare/ Şi în dragostea eternă/ Ne vom
pierde, vom dispare”.

Lebăda

Iubirea

nesfârşirea cosmică

nemărginire

Martie 1120

Despre Deschis
George POPA
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137. GORIUS, ANTONIUS FRANCISCUS.

Jo. Baptistae Posseri Prisanensis additamenda et (...)
prefationes. Vol. 1-3. Florentiae, Caetani Albizzini. 1759. 3
vol. Vol. 1 – XXIII + 288 p. + 12 f + 12 f.pl.; Vol. 2 – XXII
+ 280 p. + 26 f.pl.; Vol. 3 – XXII + 374 p. + 50 f.pl.
Brunet, II, col. 1669.
Legătură de epocă în pergament.

138.

Ungarica, Germanica et Bohemica ad quod bis vocabulum
significatione addita auctum, Tyrnaviae, Typis Coll Acad.
Societatis Jesu, 1771. 124 p.
Petrik, I, p. 927.

139. Le grad théatre historique ou nouvelle histoire
universelle tant sacrée que profane dépuis la creation du
monde jusqu'au commencement du XVIII-e . Leide,
Pierre Van der Aa, 1703. 5 vol. Vol. 1 – XXX 0 554 p. cu
ilustr + 3 f. grav.; Vol. 2 – 741 col. cu ilustr. + 11 f. grav.;
Vol. 3 – 478 col. cu ilustr.; Vol. 4 – 620 col. cu ilustr.; Vol. 5
– 770 p. cu ilustr.
Pe foaia de titlu a vol. 4, semnătura: „R.T.Sudor”. Pe foaia
de gardă a vol. 5, semnătura: „Ith. capitaine”.
Legătură în piele. Volumele 1-2 şi 3-4, legate împreună.
Brunet, II, col. 1699; Graesse, III, p. 134.

140. GRISELINI. , Wien,
Johann Paul Krauss, 1780. Vol. 1 – VIII + 301 p.; Vol. 2 –
135 p. + 8 f.grav.
Veress, I, nr. 606, p. 306.

141. GROTIUS HUGO.
Amstelaedami, Jansonus Waesbergius, 1720, XXXV + 936
p. + 43 p. + indice.
Semnături: „Ex libris Jos. Andrasay 1782”.
Legătură în piele.
Brunet, II, col. 1765; Graesse, III, p. 162.

142. GROTIUS HUGO.
Nouvelle traduction par Jean Barbeyrao. Avec les notes

de l'auteur (...) et des nouvelles notes de traducteur.
Vol. 1-2. Basle, Emanuel Thourneisen, 1746. Vol. 1 – XLIII
+ 518 p. + 1 f.portr.; Vol. 2 – 480 p. + indice + erata.
Graesse, III, p. 162.

143. GUERINIERE, DE LA. École de cavalerie, contenant
la connaissance l'instruction et la conservation du cheval
(...). Paris, Compagne, 1769. XII + 319 p. + 31 f.pl.
Pe foaia de gardă, semnătura: „Musquinet l'aine 1776”. Pe
verso copertei, gravat: „G. de Pommery 1888”.
Legătura în piele.

144. GURTLER, NICOLAS. Origines mundi et in eo
regnorum rerum publ, popularum, horungue duces,
migrationes, dii, religio, mores, instituta, res gestae, civiles,
sacrae, bellicae (...). Cum indiciis necesariis, iisque
locumuletrissimus. Amstelodami, Watstenius, 1708. VIII +
915 p. + 1 f.h.
Pe foaia de titlu, semnătura: „A. Torok de Almay”.

145. HALBAVERUS, FRIEDERICUS ANDREAS.

Lipsiae,
Caspari Henr. Fuchsii, 1741–1743. 2 vol. Vol. 1, 1741 –
XLII + 276 p.; Vol. 2, 1743 – XII + 358 p. + 1 f.grav.
Heinsius, II, col. 241.

146. HEDERICUS, BENYAMIN. Graecum lexicon
manuale, tribus partibus constans, hermeneutica, analytica,
synthetica, primum a Benyamine Hederico institutum post
repetitas Sam Patricii, curas multis vocabulorum millibus
plurimisque novis significatibus verborum locupletatum et
multis modis castigatum et amendatum cura. Jo Augusti
Ernesti. éd. 4. Lipsiae, Io. Fred. Gleditsch, 1796. XXII +
687 p. (pe două coloane).
Pe foaia de titlu, semnături: „A. Fincheltein, 1895” etc.
Graesse, III, p. 228 (descrie ediţia I, din 1722).

147. HEINECUS, JO. GOTTL.
2.

Argentoratum, I. R. Dulssecker, 1724. 2 vol. Vol. 1 –
XXXIV + 492 p. + 1 f.grav.; Vol. 2 – 367 p. + 1 f.grav.
Pe coperta primă, un ex libris gravat şi semnat „M. Lazăr”.
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Geschichte des Temesvarer Banats

De jure belli ac pacis libri tres.

Le droit de la guerre et de la paix
(...).

Exercitationes societatis latinae quae Jenae est, publicatae
ab eius directore Friderico Andrea Halbaveros (...)

Antiquitatum Romanorum
iuriisprudentiam illustrantium syntagma (...). éd.
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Brunet, III, col. 81 (o altă ediţie).

148. HENNAULT, CH. J. FR.
2-e éd. Paris,

Pault, 1746. VI + 491 p.
Legătură în piele.
Graesse, III, p. 239 (descrie o altă ediţie).

149.
tirez des registres de cette Académie. Amsterdam,

Compagnie, 1719. VI + 488 p. cu ilustr. + 7 f.grav.
Legătură în pergament.
Graesse, I, p. 10.

150.
. Nouvelle édition. Paris, Veuve Estienne et

fils, 1748. 2 vol. Vol. 1 – XXXVII + 506 p. + 24 f.pl.; Vol. 2
– 506 p. + VIII pl.Legătură în piele.
Barbier, II, col. 775, a.

151.
3-e éd. Paris, antoine Urbain Coustelier, 1729. XXVIII +
400 p. + 78 p. indice.
Legătură în piele.
Barbier, II, col. 775, d.

152. Histoire générale des voyages ou nouvelle collection
de toutes les rélations de voyage par mer et par terre qui ont
été publiées jusqu présent dans les différentes langues de
toutes les nations connues. Contenant ce qu'il y a de plus
remarquable, de plus utile et de mieux avere dans les pays
ou les voyageurs ont penetre (...) enrichie de cartes
geographiques (...) de plans et de figures (...). Nouvelle
édition revue sur l'original anglais (...) les figures et les
cartes ont ete graves par et sous la direction de J. van der
Schley, l'eleve distingue du celebre Picart le romain. Vol. 3.
La Haye, Pierre de Hondt, 1747. VI + 480 p. + 8 f.h. + 32
f.pl.
Graesse, III, p. 294 (descrie o altă ediţie).

153. HOFFMANN, LEOPOLD ALOIS.
Vol. 1. Leipzig und Wien,

Sebastian Hartl, 1786. XVI + 448 p.
Pe foaia de titlu semnătura: „Commis Teleki 1805 m.p.”.
Heinsius, II, col. 409 (descrie o altă ediţie).

154. HOMER.
et post eo cum

Stephano Berglero Transsylvano (...). Amstelaedami,
Oficina Wetsteniana, 1707. 630 p.
Legătură în pergament.
Graesse, III, p. 328.

155. HOMER.
et post eo cum

Stephano Berglero Transsylvano (...). Patavii, Typis
Seminarii, 1777. XVI + 825 p. + 8 p.indice.
Însemnare pe foaia de gardă: „Constant 101. D.S.
Schvimery Leibsutziani”. Pe foaia de gardă, semnături: „Ex
libris Stephani Pecky”; „Samuel Schwarz 1818”; „Ex libris
Petru Popescu Directoris Gymnasii Lazari Bucurestine”.
Legătură în piele.
Heinsius, II, col. 422.

156. HOMER. Trad. Dacier. Vol. 1-2. Paris,
Rigaud, 1711. 2 vol. Vol. 1 – LXX + 566 p. + 7 f.grav.; Vol.
2 – II + 622 p. + 7 f.grav.
Legătură în piele.
Graesse, III, p. 336.

157. HORVATH, IO. BAPT.
Horvath Presb.

Venetiis, Antonios Zatta, 1782. XII + 576 p. + 10 f.pl.
Heinsius, II, col. 437.

158. IASZILINSZKY, ANDREA. Institutiones physicae
pars prima seu physica generalis in usum discipulorum
concinata. Tyrnaviae, Typ. Acad. S. J., 1756. 479 p. + 7 f.pl.

159. (IOAN NICOLAI DIN CRIDOS).
Viena, Markidos Pauliou,

1796, 752 p.
Gaidagis, nr. 552.

160. JULIEN. Reflexions de l'Empereur Julien sur les
dogmes de la religion chrétienne. Berlin, Chrétien Frederic
Voss, 1769. 167 p.
Text grec şi traducere franceză.
Brunet, III, col. 596.
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Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ
Pentru unii pînă şi

simpla amintire a
cuvîntului , într-o
epocă dominată de asaltul
tehnologic şi de tot mai
puţina apetenţă a
contemporanilor pentru
spiritualitate, poate părea
ceva nelalocul său sau chiar
ceva suspect, ţinînd de o
mentalitate învechită, de o
neputinţă de adaptare la o
lume în care totul pare
predictibil, interpretabil
exclusiv prin teorii
ştiinţifice şi modele
îndelung experimentate în laborator!  O privire mai
atentă arată cu uşurinţă că simplitatea în a judeca magia
nu este calea care să ne apropie de un domeniu al
esoterismului care acoperă o lungă perioadă din istoria
umanităţii, din Roma antică pînă în Occidentul modern.
O asemenea convingere trebuie să-l fi călăuzit şi pe Lynn
Thorndike cînd a scris cartea

tradusă recent în limba română
de Alexandru Anghel şi apărută la Editura Herald, în
colecţia "Logos".

Studiul lui Lynn Thorndike debutează cu cîteva
consideraţii despre credinţa în magie în perioada
medievală şi la începuturile modernităţii, arătînd că a
existat dintotdeauna o credinţă că toate părţile
universului sînt legate şi că ar exista o cheie prin care
nevăzutele legături să poată fi înţelese şi chiar stăpînite.
Printre aceste credinţe sînt amintite arta trăsăturilor,
divinaţia, oniromanţia, alchimia, cabala, vrăjitoria,
astrologia, noţiuni înrudite şi pe care autorul crede că le
poate cuprinde şi denota sub denumirea de magie:
"Magicienii în adevăratul sens al cuvântului nu erau
doar un ordin pur imaginar, ce a existat doar în minţile
oamenilor, şi nici o profesie a visătorilor şi impostorilor.
Magia nu a fost invenţia completă a imaginaţiei: a fost
filosofia omului primitiv, a fost atitudinea acestuia faţă
de natură". Cu deplin temei Thorndike arată că magia
nu se întemeiază pe cunoaşterea naturii făcută în urma
experimentelor şi observaţiilor, ci pe urmărirea
proceselor naturii pentru a "descoperi" mistere, miracole.
O amplă secţiune a cărţii este consacrată magiei în
imperiul roman; specialiştii în istoria magiei consideră
că avînd origini multiple, deschizîndu-se spre filosofie,
astronomie şi teologie, este oarecum impropriu a vorbi
de un specific roman al magiei. Thorndike face o
minuţioasă analiză a elementelor de magie prezente în

a lui Plinius cel Bătrîn, care credea că în
noţiuni şi obiceiuri care păreau unora pure superstiţii
există un minim de adevăr. Nu trebuie omis faptul că
magia nu avea un bun renume, magii sau magicienii, cu
toată diferenţa de sens între cei doi termeni, nefiind bine
văzuţi de mulţi contemporani, urmare a unor
prejudecăţi purtate prin vremuri pînă în zilele noastre.
Apuleius, în sa împotriva acuzaţiei de magie
explica faptul că în persană este sinonimul
latinescului . Ultimul studiu al volumului este
despre magie şi ştiinţă în secolul al XVII-lea; este prilejul
de a reaminti că nici cartezianismul, refractar la orice
ţinea de , nici mai tîrziu iluminismul nu vor
şterge din conştiinţa europeană preocupările pentru
magie, deşi termenul, ca şi cel de esoterism, cere încă
unele clarificări. Să nu uităm că în Renaştere, în ciuda
unor clişee ideologice vehiculate deopotrivă în est ca şi
în vest, s-a vorbit despre magie şi vrăjitorie, despre o
poetică a elementelor greu de acceptat de spirite înguste
care mai cred şi astăzi că lumea poate fi "prinsă" într-o
singură formulă!

Cartea recent apărută la Editura Herald este dintre
cele care redeschid dosare intelectuale asupra unor
"cauze" care păreau iremediabil pierdute. Anul trecut
prin remarcabila traducere a cărţii lui Cornelius Agrippa

a readus în discuţia şi interesul
celor care au curajul să privească dincolo de văl un
domeniu mult timp exclus din preocupările
intelectualilor. Acum continuă cu noi apariţii, iar
programul editorial anunţat aduce bucurie celor cărora
nu le este frică de esoterism...

magie

Istoria naturală

Apărarea
magus

sacerdos

arcanum

Filosofia ocultă sau magia

Magia în istoria
intelectuală a Europei,

philosphia perennis
Magia în istoria
intelectuală a Europei

Bogdan Mihai MANDACHE

Martie 1120
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privitor ca la teatru

Nu puţine sunt montările care abordează mitul
prometeic, regizorii căutând tot felul de poziţii
interpretative, fie mergând cu precizie în marginea textului
eschilian, fie păstrând mitul şi „brodând” pe acest sâmbure
impresii personale. Evident, nu puţine sunt montările, dar
nu multe sunt realizările de o importanţă deosebită. Fascinaţi
de imaginea măreaţă sau de aceea a martirului, pe care le
ipostaziau cu succes scriitori precum Goethe şi Shelley, unii
regizori uită că în Prometeu există şi un contrabalans al
făţărniciei sau al nebuniei, pentru că aşa după cum deja am
văzut nu există eroi întru totul solari în lumea mitică. Un
spectacol care încearcă să păstreze oarecum calea de mijloc
este şi recentul Prometeu în viziunea lui Carme Portaceli.
Scenariul este construit din textul eschilian căruia i s-au
adăugat un prolog şi un epilog aparţinând dramaturgului
Heiner Müller care lucrase pe acest text în anii '70. Prometeu
este o femeie – stranie alegere –, un personaj construit
aproape schizoid, având un temperament schimbător, trăiri
labile, un personaj care este periculos pentru ceilalţi întrucât
îi poate distruge şi chiar o face şi care este periculos pentru
sine, de vreme ce este capabil să se autoflageleze. Prometeu
nu mai are decât foarte puţină măreţie care de data aceasta
reiese din tragismul protagonistului, însă chiar şi în acest
decadentism regizorul a reţinut singurătatea condamnatului:
un turn realizat în manieră constructivistă ocupă partea din
stânga a amfiteatrului, amintind de turnul de fildeş al
gânditorului. Motivul turnului este bine speculat de ochiul
regizorului el semnificând în acelaşi timp un spaţiu al
refugiului, al prizonieratului şi al osândirii, al suferinţei şi,
nu în ultimul rând, al tainei, al labirintului din mintea
omului (sau a zeului). Reflectoarele se plimbă cu atingeri
uşoare lăsând să se profileze structura din oţel pe stâncile de
la Montju ăimântătoare,
clare; o lume în mişcare, vie şi proiecţia ei în linii întunecate.
Privit în ansamblu, Prometeul lui Portaceli este o montare în
care miza este efectul vizual ceea ce ar putea fi o reţetă prea
des întrebuinţată de artiştii zilelor noastre. Cu toate că
spectatorul ar putea fi strivit în decorul vast – vastitate care
în mod cert este conferită şi de cadrul natural din preajmă –,
de „scenariul” halucinant al luminilor, aşadar acelaşi
spectator poate să găsească şi un spectacol la o scară mai
mică, acela al destinelor unor personaje. Prometeu, în
varianta sa feminină, luptă pentru adevăr, strivit fiind de
acelaşi adevăr în final (zeii ne pedepsesc). Sub haina sa lungă
de piele, sub machiajul puternic, Carme Elias descoperă
trupul unui om al prezentului, nimicit de ceea ce îl
înconjoară şi de sine însuşi. Portaceli îl lasă pe Prometeu în
cele din urmă singur – mai singur decât l-a lăsat Eschil – şi
face din el un chip amăgit de lumina şi căldura focului. Fie el
foc al ştiinţei, al războiului sau al propriei fiinţe.

De multe ori scenografii ajunşi în faţa unui proiect
precum conceperea spaţiului pentru piesa eschiliană reuşesc
să calce pe locuri comune, risc de altfel major nu doar în
acest caz, dar şi în ceea ce priveşte întreaga tragedie veche.
Textele tragicilor greci pot deveni fructe epuizate o dată ce
sunt puse pe planşeta unui creator saturat de variantele ce
reformulează fără încetare poveştile din epoci imemoriale.
Capcana în care se alunecă adesea este aceea a poziţionării
protagonistului, des reprezentat ca fiind încătuşat între doi
pereţi, în centrul scenei. Este adevărat că înşişi grecii
vizualizau în această formă componenta scenografică a
spectacolului, stâncile butaforice fiind punţi între cer şi
pământ, între universul olimpian, atotputernic şi punitiv, şi
universul muritorilor osândiţi şi învingători în acelaşi timp.
Dar Prometeu nu mai aparţine doar lui Eschil, el este şi al
nostru, al celor grăbiţi, al celor încă îndrăgostiţi, singuri şi
puţin dezumanizaţi pe străzile marilor oraşe. Din peisajul
teatral care poate deveni şi, adesea, devine monoton sau plin
de clişee, apar unii regizori îndeajuns de curajoşi, îndeajuns
de „nebuni” pentru a încerca alte căi de reprezentare. Ieşiţi
ca dintr-o cutie a Pandorei – ultimii ieşiţi –, unii creatori
sclipesc în rama Teatrului cu o taină în ei, precum Prometeu
în mitul lui: e speranţa că, datorită modului în care se
individualizează din marea de experimente, vor fi mai vii în
faţa timpului. E mica speranţă că memoria Teatrului îi va
reţine. Deschizător de drumuri, Peter Brook reuşea pe 28
august 1971 cu prima parte a spectacolului să
regândească universul miturilor, dând, deopotrivă, noilor
generaţii gustul neconvenţionalului asumat şi al
sincretismului pus într-o formă corectă. Montase deja
Shakespeare, Goethe, Cehov, Dostoievski, Dürrenmatt şi
Genet, dar miturile, cu excepţia lui de Seneca,
rămăseseră încă un material prea puţin modelat de mâna şi
mintea regizorului englez. a semnificat pentru Brook
un studiu atent îndreptat asupra limbajului în teatru, asupra
sunetului şi asupra imaginii, un spectacol care a trecut de
bariera experimentului transformându-se într-un act artistic
bine definit. Căutând a releva noi posibilităţi ale teatrului,
Brook a ales mitul nu ca o întoarcere în trecut, ci ca o regăsire
a acestuia în spectatorul clipei prezente. Constituită din două
părţi (prima având loc pe 28 august în faţa mormântului lui
Artaxerxes al III-lea, iar partea a doua, de pe 29 august fiind
jucată în localitatea Naqsh-i-Rustam), montarea era o sumă
de tablouri în care se întrupau personajele din galaxia
tragediei antice aflate sub semnul vieţii şi al soarelui:

ïc – umbre drepte, deformate, însp

Orghast

Oedip

Orghast

particula traducându-se prin , iar prin sau
. Plecând de la Prometeu, simbol pentru Brook

al puterii şi al civilizaţiei care aruncă focul între oameni ca pe
o minge de flăcări, se ajunge, în partea a doua, la războiul
grecilor cu perşii, urmărindu-se cumva pe o hartă imaginară
conturată de poemele lui Hesiod, vârstele în cădere ale
umanităţii – o umanitate mereu în căutarea libertăţii, trăind
sub globul solar născător de iluzii. Lumină dreaptă. Lumină
înşelătoare. Simbolurile care-l definesc pe Prometeu se
perpetuează pe parcusul întregului spectacol, împlinindu-se
cu alte semnificaţii. Lanţuri, cuţite, torţe, raze ale soarelui
care răsare sunt semne ale vieţii, ale evoluţiei, dar şi semne
ale prăbuşirii, ale profanului, ale morţii. Din singurătatea sa,
Prometeu trimite mingea arzândă spre om (Omul de jos).
Însă omul nu ştie să o folosească şi se însingurează în lumina
care păleşte

ă fii
sau îi închide în temniţe (Ted Hugues realizează un intertext
cu piesa lui Calderón, ). Într-un sfârşit Krogon îşi
decimează familia în timpul unui ospăţ, precum Heracle
orbit de lumina Lysei, şi îşi scoate ochii, precum nefericitul
Oedip. Dincolo de studiul sunetului de o importanţă majoră
în preocupările lui Brook, dincolo de ideea principală a
mizanscenei, regizorul a arătat pe fundalul conceptului său
teatral şi chipurile felurite ale singurătăţii: cea a zeului, a
omului. Cea a actorului sau a spectatorului împreună
înlănţuiţi, dar părăsiţi într-un cosm autodestructiv.

a împărţit critica în grupul celor care admirau
ineditul şi grupul celor care condamnau mizanscena adusă
în deşert din sala clasică vătuită de cortine. Învinuit de
fragmentarism şi incoerenţă, regizorul se exprima cu
supărare în unul dintre zecile de interviuri acordate în
perioada cât producţia sa se juca în cadrul festivalurilor de
teatru: „Nu îmi pasă de ritual, mit, limbaj sau frăţie
universală. Aceasta este o etapă în lucru - o accentuare
puternică - o calitate definitorie a unei munci de cercetare -
pe de-o parte. (...) Cu siguranţă nu vom mai juca în această
formă nicăieri altundeva, căci unitatea aici încercată nu va
mai fi atinsă în alt loc”. Fie că este un spectacol-cercetare, un
spectacol-încercare, montarea lui Brook a fost un studiu şi un
punct de vedere exprimate în legătură cu feţele mitului, dar
mai ales a reprezentat o cale pe care au călcat cu mai mult
sau mai puţin succes sau de la care s-au desprins oameni
care au văzut, care au lucrat sau care au învăţat ceva de la
autorul : printre alţii, Yoshi O ăsat o
vreme purtat de teoriile artistului englez, apoi Andrei
Şerban, Richard Eyre, Alexander Zeldin.

De la grandoarea pe care o căuta Brook în faţa
mormintelor regilor din vechime, până la un minimalism nu
mai puţin sugestiv, Teatrul a parcurs câteva decade. Aquila
Theater Company, una dintre cunoscutele trupe Off-
Broadway ale momentului care a migrat din Londra la New
York, oferă publicului un Prometeu de culoare în persoana
lui David Oyelowo. El e un Prometeu care suferă, dar care
are puterea de a rezista, căci pentru câteva momente în
timpul reprezentaţiei, suferinţa se şterge, iar chipul eroului
se întăreşte sub efectul unei forţe interioare incredibile.
Cauza este aceeaşi taină care otrăvea gândurile zeului
absent, este taina care curge precum apa vie prin vinele
Titanului. Un zid cenuşiu se înalţă în spatele protagonistului,
în rest, scena este goală, iar în mijloc, cu braţele întinse ca
într-o poză a unui Icar cu aripile de fier, David Oyelowo este
tras de lanţuri groase care se pierd nevăzute în culise.
Regizorul James Kerr urmăreşte şi el singurătatea
personajului care, atât prin locul său fixat scenic, cât şi prin
situaţia în care se află, aminteşte de sclavii din galere, de
gladiatori, de prizonierii sistemelor totalitare, într-un cuvânt
de martirii din toate timpurile. În mod evident,
îndepărtându-se de observaţiile noastre, James Kerr îl vede
pe civilizatorul oamenilor izolat, statornicit în credinţa şi
forţa lui lăuntrică. Nu are nici o undă din perfidia pe care i-o
bănuim la analiza textului. Dialogul pe care îl poartă cu
ceilalţi nu reprezintă o armă împotriva lui Zeus şi nu
transformă comunicarea într-o expresie a furiei şi a
rebeliunii. nu se opune şi nu se foloseşte de . Prin
cuvintele care se rostesc în întâlnirile dintre personaje se
accentuează, de fapt, calităţile morale, puterea de rezistenţă –
valori pe care societatea contemporană nu le mai înţelege sau
pe care le ignoră. După cum comentează şi criticii, actorul
din rolul titular beneficiază de un fizic, dar şi de o voce care
se împlinesc. În partea de început, când protagonistul este
doar un trup fără glas în mâinile celor care îndeplinesc
porunca divină, David Oyelowo  impresionează prin
structura sa corporală. Vocea sa dublează aspectul exterior:
puternică, tremurătoare, blândă sau mânioasă. Gigantul
rămas singur se zbate, renunţă, lăcrimează chiar (fără a fi
patetic) şi se întăreşte. Cu zgomotele lor seci sau ascuţite,
inelele lanţurilor par a fi un ecou dintr-o lume străină.
Lanţurile mai puternice decât întreaga fiinţă a lui Prometeu
sugerează, aşa cum am decelat şi noi anterior, pedeapsa
zeului şi, deopotrivă, libertatea sau avântul răzbunător.
Lungimea şi înălţimea lor care se pierd după cortină şi în
înaltul cutiei scenice sunt coordonatele certe ce leagă văzutul
de nevăzut, prezentul de un timp al necunoscutului. Într-o
lumină albastră sudoarea de pe trupul musculos al actorului
se vede mai bine parcă decât dacă pielea ar fi fost de culoare
albă.

Pasionat de tragediile antice, Luca Ronconi a găsit în
aceste texte seva hrănitoare a imaginaţiei sale. De la
(1973) şi (1976) spectacole care au reprezentat puncte
de răscruce ale regiei europene, trecând prin alte montări
memorabile precum Păsările (piesa lui Aristofan pusă în
scenă în 1975) şi Troienele (opera lui Berlioz din 1980),
codirectorul de la Piccolo Teatro din Milano ajunge să

org viaţă ghast foc
lumină solară

Viaţa e vis

Orghast

Spaţiului gol

Eu Ceilalţi

Bacantele
Orestia

: regele Krogon (interpretat de Katsuhira Oïda)
se teme a nu fi detronat de progeniturile sale şi îşi omoar

ïda s-a l

monteze la Siracusa . Dacă multă vreme
scrierea lui Eschil a părut o poveste statică (sau un proces
static) artişti precum Ronconi (şi, înaintea lui, Brook care
folosea „recuzita” cadrului natural) au demonstrat că actorii
şi spaţiul pot fi elemente teatrale în plin dinamism. Ceea ce
face regizorul italian la Siracusa este conceperea unei lumi
abandonate de zei. Caucazul unde este adus „rebelul” şi
„trişorul” Prometeu, o lume veche (costumele, machiajul
sunt realizate după canoanele antice; decorul este constituit
dintr-o platformă mare de piatră, pe care se desfăşoară
acţiunea, platformă care e, de asemenea, înconjurată de
stânci şi de o vegetaţie insulară) şi o lume nouă, a
singurătăţii. În diagonala platformei de joc s-a prăbuşit o
statuie de proporţii uriaşe, simbolizându-l pe Titan. Nu este
prima oară când statuile zeilor sunt aduse pe scenă. Lăsând
la o parte realizările cinematografice care abundă, unele, de
construcţii masive (temple şi statui) în scopul de a reconstitui
cât mai veridic locul desfăşurării acţiunii, spectacolele de
teatru au încercat să dea statuilor de zei cele mai felurite
semnificaţii. În montarea spectacolului la
Festivalul din Avignon (1994), Jacques Lasalles aşeza pe
scenă o statuie imensă, de culoarea plumbului: zeiţa Tetis.
Lângă ea se simte protejată Andromaca, de ea încearcă să
lege firul de viaţă, până când acest fir se rupe. Tetis este
poziţionată orizontal, pe o parte astfel că i se poate vedea
faţa, iar Andromaca se poate cuibări în braţele de metal.
Hermiona pângăreşte statuia, iar mai târziu hoinăreşte
despletită, ca o nebună, pe lângă ea. Pentru Lasalle oamenii
au dărâmat statuile, ei au omorât zeii. Pentru Ronconi,
statuile au căzut, iar zeii nu mai există. Cronidul e absent
încă din textul eschilian, iar ceilalţi, cu excepţia lui Io, chiar
dacă sunt nemuritori sunt vizibil „alteraţi”. Oceanos pare a fi
un trimis al Olimpului şi nu e un vizitator din proprie
iniţiativă, e un fel de Hermes care s-a  ascuns în spatele
măştii moralei. Hermes este, în mod evident, o piesă în jocul
lui Zeus, iar Hefaistos, Bia şi Cratos nu sunt nici ei departe
de acest statut, în pofida modulaţiilor de caracter. Fiicele lui
Oceanos, în costumele lor albe şi cu feţele puternic pudrate
sunt replici în miniatură ale statuii prăbuşite. Corul este o
apariţie aproape fantomatică, face gesturi într-o mişcare
hieratică, îşi cântă replicile pe o melodie care vine de pe un
alt tărâm. Femeile apar încet din întuneric, iar platforma pe
care ele înaintează pe poziţii bine desemnate, este împânzită
de pietre grele, drepte, orizontale, care ne-ar trimite cu
gândul la mormintele din vechime. Caucazul pe care e
abandonat Titatnul  ar fi, în viziunea ronconiană, un enorm
cimitir ce pluteşte pe unde mici. Apa scaldă picioarele
Oceanidelor, iar efectul luminii pe oglinda ei dă înălţime
umbrelor corifeelor şi pietrelor „semănate” pe suprafaţa de
joc. Orizontala se armonizează cu liniile verticale, viul se
opune neînsufleţitului, dar fiecare împrumută ceva de la
celălalt principiu. Imaginea ansamblului este desprinsă ca
din tablourile romantice. O lună ieşită dintre nori veghează
precum un ochi pe care nimeni nu-l înţelege de foarte sus
peste o lume-machetă, peste o lume sfărâmată.

Prometeu este poziţionat pe creştetul statuii unde
Margherita Palli a decupat o parte mică a craniului ca şi cum
acolo ar fi o vizuină în care personajul se poate feri sau din
care poate ieşi în excesele sale de violenţă verbală sau chiar
fizică. Nu e deloc comodă această situare pentru actorul
căţărat astfel şi cu foarte puţine posibilităţi de mobilitate. Cu
toate acestea, experimentatul Franco Branciaroli este precis,
măreţ şi neiertător. Vocea sa pătrunde toate colţurile
amfiteatrului de la Siracusa, iar atunci când vorbeşte din
interiorul capului glasul său răsună cavernos, dar parcă
dublu amplificat.

Scena lui Ronconi este plină de simboluri care se
întrepătrund, regizorul definindu-se încă de la debutul
carierei drept un „fermecător” al spaţiului. Beneficiind şi de
creativitatea inovatoare a Margheritiei Palli, el răstoarnă
legile teatrului clasic şi visează la formele perfecte,
alăturându-şi, de la un anumit punct, publicul. Relaţia dintre
sus şi jos se echivalează cu aceea dintre oameni şi divinitate
şi, în cele din urmă, cu relaţia dintre Eu şi Ceilalţi. Ca şi în
alte viziuni, Prometeu este izolat, iar în clipa în care se
ascunde în scorbura din craniul de ipsos devine intangibil.
Mai mult chiar, situarea lui în interiorul statuii va aminti
poate de metafora actorului din deziratul lui E. G. Craig.
Actorul-statuie, actorul care vorbeşte de „dincolo”, din
moarte, din corpul lipsit de viaţă. Unii îi vorbesc de jos
(corul), alţii se urcă până la el (Oceanos şi Hermes), cu frică
însă de a nu aluneca în gol. Doar Titanul stă pe marginea
stâncii-cap privind cutezător, oprit doar de lanţuri din
avântul său nesocotit de a se arunca. Zeus – oricine va fi
fiind el, dacă există într-adevăr, ştie să-şi protejeze victimele,
împingându-le doar atât cât trebuie pe „culmile disperării”.
Apă, cer, pământ şi foc sunt elementele de la începuturile
vremurilor folosite ca universalii în montarea din 2002. Însă
dincolo de noţiunea de primordialitate, Ronconi lasă asupra
lor şi o undă a amărăciunii. Apa care scaldă genunchii şi
unul dintre braţele statuii prăbuşite, apa care clăteşte şi
răcoreşte trupul bolnav al lui Io, apa din care s-au născut
fiicele străvezii ale lui Oceanos, este aceeaşi apă în care se
reflectă răsturnat cosmosul fiinţelor mici, cerul şi luna-ochi.
Focul care se aprinde în palma sculptată întinsă nu e focul
purificator, nu este lumina raţiunii, ci e o flacără ce s-a aprins
spre a se stinge, simbol al unui univers în extincţiune. Focul
rugăciunii? Focul pălpâitor al speranţei? Regizorul italian
ştie să se joace cu toate aceste semnificaţii, creionând o lume
în tuşe tari a idolilor care au apus. Spre cine se mai ridică
glasul răzvrătit al Titanului? Către ce caută privirile plecate?
Pentru cine se mai aprinde flacăra în palma căuş?
Singurătatea lui Prometeu este singurătatea unei lumi care
nu ştie ce să răspundă.

Prometeu înlănţuit

Andromaca

Ioana PETCU

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

Liviu SUHAR

Un recul temporal în istorie răscoleşte memoria şi
imaginaţia celui care se încumetă să întoarcă privirea
pentru o clipă, de la realităţile imediate, cotidiene şi
pragmatice. Dacă acela este un pictor, şi a ajuns din
întâmplare sau programat pe malurile bătrânului
Danubius, este, fără echivoc, tulburat de
atemporalitatea istoriei din primele fracţiuni de
secundă. Faptul se întâmplă când privirea sa cuprinde
malurile şi curgerea apelor, netulburată şi monotonă,
venind de undeva, de departe spre a se dispersa în
oceanul planetar, parcurgând şleauri croite asemeni
unor vene şi artere printre stânci şi prin câmpii, de la
începuturile lumii.

Am trăit de mai multe ori, cu constanţă şi
explozivă emoţie, reculuri temporale paralizante
aproape, aflându-mă în faţa configuraţiei geografice
unde zeul imperturbabil şi stăpân este fluviul. În
frânturi de clipe memoria mea proiecta pe ecranul
imaginar al conştientizării tot ce ştiam legat de istoria
locurilor. Peisajul cu malurile sale din stânci
încremenite care, parcă s-au dat într-o parte pentru a
face loc, ca într-o solemnă ceremonie, curgerii grave şi
misterioase a apelor, emană o aură umanizantă.
Cuprinzându-l în câmpul vizual cu sete şi lăcomie
aveam impresia că îmi răspunde cu înţelepciune şi
pacienţă la întrebările şi necunoscutele ce mă
preocupau. Posibilitatea de a trăi emoţional şi profund
meditativ astfel de momente se datorează unui cuplu
iubitor al locurilor, trăitori în milenara Drobeta, care
din dragoste pentru locuri şi admiraţie faţă de
frumuseţea lor, au avut curajul să organizeze câteva
ediţii ale unor simpozioane de pictură. La două dintre
ele am participat cu entuziasm îndrăgostindu-mă de
spectaculozitatea peisajului şi de istoria locurilor
variate prin frumuseţe şi plasticitate.

Pictorul venit de aiurea în acest cadru peisagistic
este cucerit pentru totdeauna. Starea climaterică a
anotimpului sau a zilelor, conferă peisajului aceeaşi
elocventă grandoare. Formele naturale definite prin
relaţia armonioasă şi echilibrată dintre curbele
melodioase ale colinelor se unduiesc dealungul
fluviului în dialog cu inevitabilele orizontale, definite
prin planimetriile mişcătoare ale apelor. Privite din
orice poziţie; zvâcnirile orgolioase dar nu agresive ale
unor verticale descifrabile în volumetriile neregulate şi
argintii ale ţancurilor de piatră, eliberate din
împlătoşările verzi ale arbuştilor, împreună se
constituie într-o generoasă ofertă vizuală, echilibrat
drămuită. Artistului îi revine menirea să le descopere,
să le înţeleagă şi să le imortalizeze. El trebuie să
abandoneze trucurile şi schemele convenţionale la
care recurge pentru a nu da greş când concepe
propriile opere în atelier. În faţa acestor minuni se
cuvine să se prezinte cu deferenţă. Venit cu bună
credinţă în faţa peisajului, măreţ prin amplitudinea sa,
pictorul va descoperi că acesta se dezvăluie cu
generozitate. Eliberându-se din mrejele propriilor
reţete, el va trăi starea de fascinaţie a descoperirii unei
lumi noi, tulburătoare, încărcată de istoriile care au
marcat locurile şi care persistă ascunse sub armoniosul
văl format din apele fluviului, stâncile ce-l
acompaniază şi munţii verzi care-l veghează.

La porţile de fier, din locul numit „Gura văii”,
priveam de pe o terasă prin frunzişul unui stejar,
barajul, iar paginile caietelor pictorilor care formau
grupul nostru, s-au umplut de schiţe şi proiecte. Apele

Dunării îşi schimbau coloritul dintr-o clipă în alta.
Cerul era nestatornic iar dominanta sa albastră era
tulburată pentru că norii albi şi cenuşii se iveau de
după dealuri dizolvându-se şi renăscând în clipele
următoare în noi forme expresive. Barje încărcate se
târau în susul apelor, greoi, ca nişte imenşi balauri.

Din când în când câte un vapor de croazieră turistică,
alb şi cochet, cu cabinele şi puntea ocupate de
vilegiaturişti veniţi din inima Europei, anima peisajul.
Spectacolul vizual se derula într-un ritm lent
inducând sentimentul că ne aflam într-un timp
suspendat pentru, cel puţin, cât am stat acolo. Am
făcut o croazieră pe Dunăre într-o zi cu ploaie şi vânt.
Atmosfera mohorâtă şi peisajul înnecat în cenuşiuri ni
s-au părut la fel de spectaculoase. S-au adunat picturi
şi schiţe care laolaltă alcătuiau paginile unei cronici ce
relevau fragmente imagistice ale locului.

Lucrările au fost adunate pe simezele galeriei
Angels'art la sfârşitul perioadei. Alături de publicul
local prezent la vernisaj, reprezentanţi ai mediei au
consemnat evenimentul.

După ce am vizitat muzeul bătrânei Drobeta
visând la performanţele lui Apolodor din Damasc şi
ne-am imaginat cum cohortele armatelor romane
treceau de pe un mal pe altul, am plecat spre casele
noastre gândindu-ne la vara următoare cu speranţa
revenirii. Faptul s-a petrecut aievea. Am revenit într-o
formaţie nouă, alcătuită din artişti care aparţin
diferitelor generaţii, de la cele mai tinere la cele ale
senectuţii, reprezentând centrele importante cultural

artistice ale ţării dar şi din Serbia vecină. De astă dată,
tabăra a fost cantonată la Eselniţa, mai sus de Orşova.
Într-o pensiune orientată spre Dunăre, cu terase ce se
succed până la o mică platformă suspendată deasupra
apelor curgătoare, am continuat programul
cercetărilor vizual artistice îmbogăţindu-ne memoria
şi imaginaţia. Pentru cei care au fost şi în alte ediţii
exerciţiul cunoşterii a însemnat alăturarea de imagini
noi din configuraţia peisajului relevate printr-o nouă
poziţionare în raport cu traiectul solar descoperind
faţetele nevăzute ale aceluiaşi cristal.

Am lucrat cu o bucurie imensă. Compania
confraţilor a fost agreabilă, echilibrată şi stimulatoare.
La toate acestea o contribuţie semnificativă au avut
organizatorii, familia Anca şi Doru Dincă, atenţi şi
grijulii cu fiecare dintre artişti, în aşa fel încât am trăit
puternica impresie că ne aflăm de multă vreme într-o
familie bine consolidată. Şi de această dată încheierea
programului taberii s-a făcut printr-o expoziţie la
aceeaşi galerie, Angels'art unde vizitatorii au avut
prilejul să se bucure de noile noastre realizări.

Amintirea acelor întâlniri persistă. Dacă am
pomenit de anticul Pod peste Dunăre conceput de
Apolodor din Damasc, putem să acceptăm, ca o
metaforă, varianta lui simbolică, a legăturii ce astăzi,
aici o pecetluim prin această expoziţie găzduită de
Galeriile Dana, prin generozitatea domnului inginer
Mihai Pascal şi colaboratorii săi. Este o punte a
spiritului şi artei care se arcuieşte peste România de la
fruntariile sud-vestice până la cele nord-estice. Pilonii
de rezistenţă ai acestui arc imaginar sunt pictori din
mai multe generaţii; Leon Vreme, Alma Relinger, Ion
Sălişteanu, Bertaland Kovacs, Ion Şulea-Gorjan, Liviu
Suhar, Constantin Catargiu, Dan Palade, Andreea
Flondor-Palade, Cristian Sida, Aurel Dan, Constantin
Răblucan, Grigore Mihuţ şi Nicolae Caţavei, Ştefan
Popa-Popas, Leopold Filcz, Livia Balu din Elveţia,
Ginny Bartolomeu şi Erik Maijer din Olanda; Miodrag
Urosevici, Drăgan Stokic sau Dragoliub Firulovici din
Serbia.

Oaspeţilor prezenţi acum în ,
familia Anca şi Doru Dincă le spuneam „bine aţi
venit” şi le mulţumim că ne-au adus crâmpeie de
imagini ce ne amintesc de frumuseţea unor locuri
încărcate de istoria milenară a neamului românesc.

Iaşul Marilor Iubiri

Fascinaţia Dunării
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Constantin CATARGIU - Semn al locului

Andreea PALADE FLONDOR - Peisaj Dunăre

Editura Fundaţiei Scrisul Românesc din Craiova(pe
2010)trimite în lumina cea vastă a spiritului cartea de
versuri „Om virtual”,semnată de Viorel
Dinescu,important scriitor şi perseverent profesor de
matematici,trăitor în Galaţi.Însoţită de o pertinentă
prefaţă, „Căutînd comori”,ce-i aparţine lui Nicolae-Paul
Mihail,vechi şi statornic prieten al poetului şi al poeziei
sale,noua apariţie editorială este clădită pe trei
„capitole” poetice,fiecare cu viziunea sa particulară,dar
însumîndu-se într-un fel de sociogonie lirică(gen
„Cîntare omului” de T.Arghezi),sinteză de religios şi de
ştiinţific(dacă se poate admite aşa ceva!): „Om virtual”,
„Interludii” şi „Plecări”.

Botezul îi aparţine însă unui naş celebru:Ion
Barbu,cel ce vedea în poezie „o pură direcţie a minţii”,
„Act clar de narcisism”!Aceasta ca o călăuză generală
,căci în particularitatea expresiei,poetul Viorel Dinescu
recurge arghezian la materializarea imaginilor,iar nu la
dematerializarea lor noematică.Primul poem, „Apariţia”
,este demonstrativ în acest sens: „Cînd am deschis
ochii/În jurul meu întunericul,ca un noroi/acoperea
lumea nevăzută:/La picioarele mele lumea fierbea/Cu
flăcări violete,/Iar apele de deasupra/mai
fluide/Tremurau în chingi/cutreierate în răstimpuri/de
fluviile unor fulgere care incendiau zarea.”Ca în
poemele cosmogonice şi sociogonice( „Munci şi zile”de
Hesiod, „De rerum natura”de Lucretius Carus şi
„Metamorfoze”de Ovidius)se concretizează, în schemă,o
didactică majoră,ivită din vechea necesitate de a explica
naşterea universului,a lumilor şi a omului,însă
atomul/at-omul devine o esenţă dumnezeiască,nu
zeiască: „Şi o voce detună din adîncuri/Un singur
strigăt auzit cu tot trupul:/ „Să se facă
lumină!”Concluzia?Vine de la sine: „Şi-atunci am înţeles
că nu există/ Niciun drum de întoarcere”.

Materializant este poetul V.Dinescu şi în concepţia
estetică,şi în situarea eului creator faţă de elemente şi
faţă de imaginar pentru că nu ia în seamă,ca şi înaintaşul
său Arghezi,miticul,păgînismul ancenstral,ci se opreşte
doar la materialismul sublim al marxismului(cu grota
primară) şi la virtualitatea unei misterioase
transcedenţe.Apariţia omului virtual este apriorică
„Genezei” biblice.O curiozitate poetică, aş spune.Dar ,în
fine,poeticeşte totul este posibil!După cum naşterea
poetului în univers reprezintă „A opta zi a lumii”.

Din prima secvenţă o figură aparte face poemul
„Solie”.Preluînd metrul folcloric neaoş,combinîndu-l din
cel puţin două poezii populare,creaţia are bătaie lungă,
dar ascunsă,oraculară cam în sensul prevestitor al lui
O.Goga şi ,mai apoi,Aron Cotruş.Mesianism şi mioritism
ce vizează atît situaţia socială ,cît şi aceea naţională a
poporului român actual: „Dar din cap de vatră/Vine Ion
de piatră/Cu chica-nodată/Şi securea lată.../Maica
noastră floare/De ce tremuri oare/Noaptea pe
răcoare/Ziua stînd în soare?/Cine te apasă/Sub tăiş de
coasă/Cine glia-ţi spurcă/Cu loviri de furcă/Cine
pîinea-ţi frînge/Chipul tău de plînge/Cu

?”
Vaticinar,glasul poetului atrage luarea-aminte că vor

apărea în viitor posibili Mesia dintre flăcăii noştri care
vor duce plîngerea la Zeul cel Mare: „Şi e bine să se
ştie/Că pentru a noastră glie/Vom trimite iar
solie!/Solie dupa solie...”

„Interludiile”cuprind poezii de
dragoste.Concentrate,romantice,ele surprind ipostazele
erotice,pline de gingăşie, ale unui „mire din lună”şi ale
unei „palide mirese” ce sărbătoresc o „nuntă în
cer”(Mircea Eliade?).Totuşi poetul e stăpînit de
miracolul inspiraţiei lirice: „Sub orga ta,eternă
Poezie/Cuvînt şi sens trăiesc în armonie.”iată o
„aşezare” clasică perenă,o ars poetica fără pretenţii
turbulente, fără „magie evocatoare”(Baudelaire),rezultat
al formării unei gîndiri exacte,suprema raţiune
matematică.De aceea sensul ideei de zbor cuprinde în
sine energia coagulantă.Ideile din poeziile lui V.Dinescu
sînt atît de transparente, încît urmează docil traiectoria
virtual-act-virtual: „Lucruri şi Fiinţe şi Plante în
spume/Se proiectau în spaţii nemaivăzute comori/Spre-
a da un înţeles acelui început sau sfîrşit de lume/Din
care Eu însumi ,ca o Monadă, năvăleam printre sori.”

A treia secvenţă lirică, „Plecări”,se
armonizează,imagistic şi stilistic , şi chiar conceptual,cu
acelea anterioare.Fie acorduri erotice,fie idei de estetică a
poeziei,fie stări vizionare ale trecerii în abis,ele se supun
unui vector descendent imaginar , ca în poemul
„Arheologie” de T.Arghezi: „Eu priveghez pe ultima lor
treaptă!” Şi Viorel Dinescu ar vrea să atingă matricea
originară a Fiinţei prin poezie: „Şi alte ore fragede m-
aşteaptă/Să trec pînă la ultima lor treaptă.”

„Om virtual”,volum bine gîndit liric,se adaugă pe
raftul memoriei din Biblioteca Poeziei Româneşti
Actuale,ca o realizare demnă de luat în seamă.

lacrimi de
sînge

Simion BOGDĂNESCU
Virtualitate şi act

jurnal cu scriitori
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creaţiei, genurile predilecte în care a excelat fiind
coral, vocal sau simfonic. Pe baza schemelor analitice şi
a numeroaselor exemple din lucrările pătrunse în
profunzime autoarea extrage şi concluzii pertinente
privind locul şi importanţa acestei creaţii în ansamblul
muzicii româneşti, în încheierea articolului său
publicând şi o listă selectivă a creaţiilor, precum şi a
transcrierilor de folclor realizate de Achim Stoia. Am
adăuga noi că şi premiile pentru compoziţiile sale
obţinute de-a lungul timpului susţin valoarea creaţiilor
sale. „Suntem încredinţaţi că Achim Stoia stă cu cinste
alături de cei mai mari maeştrii români ai genului
coral, dacă ne gândim îndeosebi la colindă, specie pe
care puţini au abordat-o cu atîta autoritate” „S-ar părea
că înnoirile adoptate de Achim Stoia în ultimii ani de
creaţie şi-au găsit un domeniu propice de existenţă în
sînul scriiturii corale, cea mai apropiată gândirii sale
creatoare.” „Orchestra lui Achim Stoia este clasică din
punctul de vedere al componenţei şi al asocierilor de
timbru, dar modul cum e aservită modului popular,
creîndu-i un cadru propice, sugestiv şi dinamic, îi
conferă autorului cu îndreptăţire titlul de bun
orchestrator... care cu mijloace restrânse realizează
uneori efecte mari.” „Evitarea armurii constituie un
procedeu specific scriiturii modale, pentru care Stoia
manifestă o pronunţată preferinţă de-a lungul întregii
sale creaţii, ca urmare a îndelungatei activităţi de
culegător de folclor.”

Fostul student al lui Achim Stoia, actualul rector al
Universităţii de Arte din Iaşi, Viorel Munteanu se
apleacă cu dragoste asupra
Cercetarea sa distinge două direcţii: folosirea citatului
folcloric şi crearea unor melodii în atmosferă
românească, precum şi creaţia originală pe versurile
poeţilor români ce oglindeşte evoluţia limbajului său
muzical din ultima perioadă de creaţie. Liedurile sale
au dobândit „o autentică şi binemeritată popularitate
prin sinceritatea inspiraţiei şi măiestria realizării, prin
claritatea gândirii şi eficienţa mijloacelor.” „Viabilitatea

limbajului lui Achim Stoia este asigurată, în primul
rând, de prezenţa neîntreruptă în muzica sa a
intonaţiilor populare, fie sub formă de citat, de creaţie
în spirit popular sau, în forma cea mai evoluată, prin
abstractizarea şi sublinierea elementelor celor mai
caracteristice -  de ritm, intonaţie şi structură modală,
ale cântecului popular.” „Pornind de la poezia lui
Lucian Blaga, cu un profund substrat filosofic şi de o
maximă concentrare, Achim Stoia şi-a propus un limbaj
de aceeaşi esenţialitate, limbaj care aş înclina să afirm
că reprezintă treapta cea mai înaltă cucerită de
compozitor în organizarea şi modelarea materialului
sonor.”

Studiul asupra
înfăptuit de preotul Florin Bucescu şi de Zamfira
Dănilă constituie următoarea etapă a volumului
închinat maestrului. Lucrările sale de gen au fost
realizate în perioada de tinereţe (1931-1939), numărul
lor restrâns datorându-se evenimentelor istorice
nefavorabile creării acestei categorii artistice. Analizele
minuţioase sprijinite pe exemple elocvente susţin
valoarea artistică a lucrărilor din cadrul cărora

fusese răsplătită cu Premiul de
compoziţie „George Enescu” în 1938. „Este o lucrare
savant concepută... o fugă în stil preclasic... cu
melodica apropiată pe alocuri şi de caracteristicile
cântărilor practicate în sudul Transilvaniei” (

, fugă la patru voci). „Scriitura este polifonică în
stil palestrinian, fiecare voce având individualitatea
ei...cu melosul deosebit de sugestiv...iar succesiunile
armonice de factură modală întregesc calităţile
discursului muzical” ( .
„În A. Stoia îşi adaptează
mijloacele componistice la discursul muzical psaltic,
într-o scriitură aerată, plină de vioiciune, găsind soluţii
care pot fi considerate anticipări ale unor momente
muzicale..” impresionează prin

„Liedurilor maestrului Stoia.”

„Muzicii religioase a lui Achim Stoia”

Liturghia modală

Lăudaţi pre
Domnul

Ave Maria
Troparul Cuvioasei Paraschiva

„Liturghia modală

, motet à trois voix)

Pentru muzicienii Iaşului şi nu numai, anul 2010 a
devenit anul Stoia la centenarul naşterii sale. Articole,
medalioane, publicarea creaţiei inedite, recitaluri,
concerte în sălile instituţiilor muzicale şi la Mitropolie,
au încercat să reconstituie figura personalităţii celui
numit cu dragoste şi reverenţă

Din multitudinea acestor manifestări omagiale am
ales să vă prezentăm
apărut în 2010 sub egida Universităţii de Arte „George
Enescu” la Editura ARTES, volum ce reuneşte studiile
mai multor autori sub bagheta coordonatorului Paula
Bălan. Domnia sa, dacă nu şi-ar fi susţinut magna cum
laude, în urmă cu ani, teza de doctorat „Arta pianistică
în sonatele de Beethoven”, ar fi putut să devină acum
doctor în studiul lui Achim Stoia, atât de bine
stăpâneşte subiectul.

Volumul ce acoperă întreaga viaţă si operă a
maestrului e structurat în nouă capitole, sau mai
curând nouă abordări ale unor laturi diferite ale
activităţii maestrului în viziunea unor autori ce l-au
cunoscut ca ucenici, colaboratori sau admiratori ai
operei sale.

Prima viziune semnată de Paula
Bălan, îl pune în contact pe cititor cu viaţa zbuciumată
a maestrului ce a suferit două războaie mondiale şi
profunde transformări sociale, cu studiile sale şi
etapele componistice, cu activitatea profesorului de
armonie, a dirijorului şi a directorului Filarmonicii
Moldova, cu zbaterile ctitorului şcolii moderne ieşene
superioare de muzică pentru infiinţarea şi dezvoltarea
instituţiilor muzicale ieşene pentru a căror existenţă si-
a dăruit-o pe a sa. Susţinut de un bogat material
documentar (afişe, acte oficiale, diplome, fotografii,
scrisori personale) care în cea mai mare parte a fost
pentru prima oară publicat, capitolul informează şi
motivează toate actele vieţii sale, fie ele componistice,
pedagogice, de dirijat sau de ctitorie în domeniul
muzical. „Achim Stoia a slujit exemplar cerinţele
muzicii româneşti, nimeni nu l-a abătut din drumul
său, niciun eveniment nu l-a clintit, dar nu se pot
evalua sacrificiile cerute pentru a-şi împlini misiunea în
cei 43 de ani ai activităţii. A depus întreaga sa
capacitate şi putere inepuizabilă de muncă la ridicarea
Filarmonicii «Moldova», pricepere şi consecvenţă
neabătută pentru bunul mers al învăţământului artistic
din ţară....Acest om reţinut în atitudinile sale, dar blajin
şi înţelegător faţă de ceilalţi, inspira încredere celor
tineri şi a fost dispus întotdeauna să-i promoveze dacă
meritau....Perseverent şi răbdător, sprijinindu-se mereu
pe morala din bătrâni, a dat în toate etapele vieţii sale
exemplul cinstei desăvârşite faţă de tot ce a împlinit şi,
din câte ştiu, n-a lăsat vreun lucru nemântuit.” Am
constatat cu surprindere că pentru a cuprinde toate
materialele care s-au scris despre Achim Stoia şi pentru
a întregi imaginea maestrului, a fost integrat în volum
şi un fragment din articolul pe care noi l-am publicat în
revista cu ocazia concertului centenar.

Viziunea Melaniei Boţocan despre
surprinde într-o analiză pertinentă dar şi

emoţionantă vocaţia de dascăl şi concepţia sa
pedagogică asupra căreia trebuie să ne aplecăm mai
mult ca oricând, acum când trebuie să ne apărăm
valorile eterne, când ni se discreditează istoria, se
destramă familia, ni se loveşte credinţa, ni se
batjocoresc modelele culturale, ni se persiflează
tradiţiile milenare, ori ni se desfiinţează stâlpii culturii
naţionale. Când fiinţa neamului este ameninţată cu
destrămarea fizică, morală şi spirituală, avem nevoie
de modelele oamenilor aleşi pentru regenerarea
spirituală. Vocaţia de dascăl l-a făcut să „transmită
ucenicilor pasiunea pentru profesie, cultul muncii şi
ideea perfectibilităţii...el impunându-se prin prestanţă
profesională, probitate artistică şi printr-un spirit de
jertfă...talentul pedagogic desăvârşit ţinându-l mereu
modest, radiind căldură şi multă înţelegere pentru
semenii săi...pentru el activitatea pedagogică fiind o
misiune sfântă de înnnobilare a fiinţei
umane...Pilduitor a fost şi omul Achim Stoia... sever
dar şi sensibil, mistuit de un nobil imperativ interior al
desăvârşirii profesionale şi umane... ce ne-a învăţat din
plin rectitudinea morală, dăruirea exemplară, dar şi
ceea ce înseamnă să fii principial, obiectiv şi cinstit.”

Lucia Abrudan semnează analiza
într-un studiu apărut iniţial în

monografia realizată în colaborare cu
Costică Bîzgă la Editura Muzicală în 1982. Reluat acum
cu unele corecturi, studiul analizează minuţios sub
toate aspectele muzica instrumentală de cameră, corală,
simfonică, vocală, precum şi lucrările vocale cu
orchestră ale maestrului, realizând şi o periodizare a

rectorul nostru.

„Crâmpeie de viaţă”

Cronica
„Profesorul Achim

Stoia”

„Creaţiei
compozitorului A. Stoia”

Achim Stoia

Achim Stoia, Centenarul naşterii

sonorităţile ample, cu colorit modal, inspirate din
zona tradiţiei monodice orientale, tratate cu mijloace de
compoziţie şi de tehnică vocală de factură
renascentistă, edificiul sonor rezultat pretându-se în
mod adecvat interpretării mai ales în sala de
concert...care solicită un nivel profesionist”.

Gheorghe A. M. Ciobanu este autorul eseului

apărut iniţial în 2004 la Editura Fundaţiei Ştiinţă şi
Tehnică în volumul I al .  Pornind de la zona
geografică a copilăriei compozitorului care i-a transmis
filozofia rurală, sănătoasă de viaţă şi istoria neamului
care i-au trezit conştiinţa valorilor perene ce i-au
călăuzit existenţa, autorul surprinde valorile spirituale
şi estetica creaţiei maestrului. „Estetica lui se sprijină
sănătos pe viziunea sa echilibrată şi realistă asupra
lumii, pe acele trăsături specifice ce-i caracterizează
personalitatea, ca şi experienţa de o viaţă dedicată
creaţiei...Creaţia lui porneşte de la muzica populară, de
la puritatea ei sinceră şi pitorească, de la caligrafia
curată a melodismului ei şi de la lumea plină de
candoare şi legendă a modalismului ce o
caracterizează...Pentru Stoia, arta reprezintă o
necesitate dar şi un criteriu de ierarhizare a
superiorităţii omului...creaţia artistică nu are doar o
simplă funcţie de a informa, ci ea trebuie să prezinte
ceea ce este pentru un popor esenţă şi permanenţă,
trăire colectivă şi specifică. Prin aceasta ea intervine
într-un anumit grup social ca o puternică forţă
normativă şi corectivă, modelatorie şi elevativă”.

Următorul moment al volumului întregeşte
imaginea compozitorului, dirijorului, rectorului Stoia
cu noi faţete revelate de interviurile existente în

pe care
redactorul Daniela Vlad le aduce în atenţia cititorului
de azi care, poate nu l-a cunoscut. Cel realizat de Vasile
Spătărelu în 1968 constituie mărturia maestrului
asupra modului în care s-a format, a creat şi şi-a făurit
o personalitate în cultura muzicală românească,
preocuparea dirijorului de îmbogăţire a repertoriului
de concert, de organizare de concerte educative şi de
realizare a unui combinat artistic complet, implicarea
profesorului şi în munca de perfecţionare a cadrelor
didactice.  Interviul lui Val Gafta permite precizarea
unor caracteristici ale stilului compoziţiilor lui Achim
Stoia şi a variatelor sale sarcini organizatorice, iar cel al
lui Constantin Dediu păstrează amintirile maestrului
despre premiera la Paris a operei de George
Enescu. Mărturiile lui George Pascu, Vasile Spătărelu,
Sabin Păutza, Vasile Filimon şi ale soţiei,
mezzosoprana Maria Jana Stoia, contribuie la
cunoaşterea înfăptuirilor maestrului ce determină
recunoştinţa tuturor sintetizată atât de frumos de Sabin
Păutza: „cum fiecare îşi respectă părinţii şi bunicii...noi
trebuie sa nu-i uităm pe cei care au făcut istoria şi au
clădit podiumul pe care stăm noi.”

Scrisă la moartea maestrului, schiţa de portret
semnată de Aurel Leon, publicată iniţial la Editura
Junimea în volumul 3 al ciclului încheie
emoţionant şirul viziunilor asupra personalităţii lui
Achim Stoia şi a contribuţiei sale de primă importanţă
în domeniul muzicii româneşti. „Dacă n-ar fi fost
Achim Stoia, nu se ştie cum ar fi arătat mişcarea
muzicală ieşeană din aceşti ultimi ani, căci el s-a
priceput să facă de toate.” „Dacă munca e considerată o
religie, Stoia a fost un fanatic.”

Volumul se încheie cu singurul studiu de folclor
publicat de Achim Stoia în 1941 în revista ,
intitulat „Folklor din Sibiu”. Analiza asupra melodiei,
ritmului, măsurii, formei, ambitusului, ornamentelor
genului baladă demonstrează că activitatea sa de
culegere, transcriere şi utilizare a folclorului românesc
în compoziţiile sale are o bază ştiinţifică.

Apreciem strădania ştiinţifică, editorială şi
financiară a celor ce au ostenit întru apariţia
volumului. Notorietatea semnatarilor studiilor,
conţinutul exhaustiv al volumului, exprimarea elevată
dar comprehensivă, analiza cu profesionalism a vieţii şi
creaţiei lui Achim Stoia în strânsă corelaţie cu mediul
familial, de studii şi de apartenenţă la fibra spaţiului
românesc prin muzica sa, moştenirea muzicală,
pedagogică şi instituţională creată cu mândrie şi
patriotism de acest , sperăm să constituie
tot atâtea motive pentru a consulta această apariţie
editorială. Modestul semnal tras de noi la apariţia
acestui volum să trezească ecoul binemeritat în
rândurile specialiştilor şi ale cititorilor obişnuiţi,
determinaţi să afle mai multe despre realizările
înaintaşilor pentru a fi motivaţi să le păstreze şi să le
sporească. Numai cu un învăţământ şi o cultură de
calitate ne putem păstra fiinţa naţională, acum când
globalizarea tinde să anihileze stâlpii de susţinere ai
naţiunilor pentru a fi mai uşor asimilate şi înrobite.
Prin realizarea unei elite culturale putem umbla pe
„bulevardele culturii şi nu pe uliţele ei” (C. Noica).

„Meditaţii asupra creaţiei compozitorului Achim Stoia”

Scrierilor

„Fonoteca de Aur a Studioului de Radio Iaşi”

Oedipe

Umbre

Ethnos

spiritus rector

sunetul muzicii

Cornelia APOSTOL

Mare suflet al Iaşilor



Giulia Şalaru

Ştefana Sîrbu

, clasa a X-a F,
Iaşi
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Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”

-a E,

. clasa a XI-a F, Liceul Teoretic „Al. I. i

Dragul meu,

-n
prag un colet delicat, care te

âmbind viclean, c ci ai c p
,

îmbie. (numai sentimente de fericire
i când te urm resc cum

sorbi plictisit din ceaiul amar).
, înghite izvoarele. Te apropii sfios,

ului .
te

s cotidianul de
care sufletul . Revii

spre ungherul uitat peste zi pachet
str . Te întrebi ce

oare m-ai dezam git sau doar te-ai chinuit s
, iar sufletul iubitei? Suflet care, din nefericire, nu a mai ajuns

s-o mângâie cu Lumina lui. Încerci zadarnic s înc
u, c ci nu se top . Timpul dragostei este ca oceanul

f r înlesni totul sau poate O
gândurile, semn c ai biruit sup rarea mea

fericire... Una proasp t
care, transportat, la reanimare,

desfaci cadoul , panglicile mâi în
palme cu o piatr minuscul . Darul meu s-a scuturat de timp

, iubite, c cel mai
important este s g

, diamantul viu, care este parte din sufletul meu …
Cu drag,

Giulia

Iubitul meu,

de vis, de gând, numele t u s-a încrustat în fiecare
celul a corpului meu.

Cu atâta cruzime m-ai legat de tine… i cum ai profitat de
faptul c sunt atât de pierd în Lumina ta! Da

a muri de dorul t u, mi-ai descoperi celulele
...

i de ai ti, iubire, cum îmi doresc nemurirea al turi de tine…

Cu dragoste,
Ioana.

Pentru tine,

Pic turi de parfum am pres rat peste aceste cuvinte, dorind
s -ti m rturisesc c dragostea nem ce i-o port nu

enigm a trecutului. Nu prea m pricep la
slove, îns

dest inui sentimentele mele, fiind
povara unei iubiri mistuitoare.

Inima îmi tresare ori de câte ori te v d trecând prin dreptul
ferestrei mele, zâmbetul t u ziua îmi lumineaz , iar
vorbele…Vorbele pe care înc nu îndr znesc s i le adresez m fac
s m i slab prizonier într-o lume în
care to i i toate m tr deaz , iar sentimentele nu mi le pot
controla, c ci gândul mi-e la tine. Chiar dac e ti lâng mine, m
faci s suf r enorm i … i nu te pot avea, iar toat dragostea ce o
port nu am cu cine s o împart.

M gândesc s i trimit aceast scrisoare…Dar nu! Nu pot! Ce
vei crede despre mine? C am îndr znit prea mult? C m-am
încumetat s aspir la un dram din iubirea ta? Poate sufletul ce îl ai
al turi de tine te face fericit, iar eu nu a fi decât un obstacol. Prefer
s stau în umbr i s te veghez necontenit, c ci gândul unei
respingeri m -nfioar .

Cel mai bine este s r mâi î
tire.

Cu drag,
Mara

Tu ştii c dragostea-ţi bate la uş când nu te aştepţi şi-ţi las
-mbie şi te-alungă totodată.

Ridici coletul, te uiţi împrejur z tat
ceva nepreţuit, izbeşti uşa şi … aştepţi. Pe masa de arţar zgâriată
de micii paraziţi ai tăcerii, sâmburi ai dezn dejdii şi ai urii,
încremenit, un pachet ce mă
copleşesc, chiar şi atunc , alături de mine,

Dar acel pachet te uimeşte şi te
atrage aşa cum p mântul îşi
scârţâitul prelung al uşii suflet însă te face să eziţi Te frămânţi
până când zorii proaspeţi silesc să reintri în rutină. Aşa c -ţi
abandonezi curiozitatea şi te pregăteşti înfrunţi

se ascunde cât îi stă în putinţă spre seară obosit,
priveşti în şi observi ul adăpostit
într-o pojghiţ lucitoare de gheaţ ţi s-a întâmplat:

-ţi împarţi trupul
lumii

lzeşti gheaţa din
sufletul t eşte

gheţari: poate amăgi. lumină
învăluitoare îţi alintă ;
mireasmă de ă, precum chipul celui recent
ieşit din sala de operaţie şi
zâmbeşte larg celui încrez tor din pragul uşii. Când te apuci s

buclucaş alunecă în dezordine şi r
ca de

frunze ostenite şi a rămas doar diamantul viu ce-ţi luminează
viaţa.

Ştiu şi timpul din noi se scurge, îns
seşti diamantul viu ce str luceşte-n zâmbetul

şi-n clipa ta şi

Zilele trecute m-ai lăsat fără suflare aproape…
Un timp nu am făcut altceva decât să trăiesc în universul pe

care ni l-am creat, dar abia acum înţeleg câte pretendente la tron
există de fapt… Vezi tu, am realizat, în sfârşit, cum mi te-ai
strecurat în inimă: printr-un sărut ai pătruns în fiinţa mea… Mi te-
ai furişat în toate ungherele gândului şi numele tău e primul lucru
pe care simt nevoia să îl pronunţ atunci când vorbesc. Mi-ai golit
plămânii de aer şi i-ai umplut de suflarea ta; ca să fiu dependentă
de tine ca de aer … Apoi, ai găsit o fisură în chiliile albe şi roşii ale
sângelui meu; mi te-ai târât prin vene şi artere, mi-ai contaminat
fiecare frântură ă

ă
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Georgiana Vechiu

Roxana Caia, clasa a XI-a F,

Elena Pahomi
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dar n-o fac

dar n-o fac

spun

A putea s

nu- i spun nici asta

A putea s - i spun TE IUBESC

NU- I SPUN NIMIC DIN TOATE ACESTEA
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Cuza”, Iaşi

, Cuza”, Iaşi

Aş putea să îţi spun

Aş putea să-ţi spun

Aş putea să-ţi

dar nu-ţi spun

ş ă-ţi spun

ţ

ş ă ţ

Liliana Bădărău, Ia (Filiala Nevăzători Ia

Via a mea,
Draga mea iubire, î i spun prin poezie ceea ce vreau s -

plopii ce se zbat
tine

î ce-i mai bun

Cu drag,
Radu

Aceste cuvinte ar

atent gesturi fine,
tandre

rivire
uimi .

cât de mult îmi place când apusul ne

.

cât de tare-mi bate inima când m prive ti în
ochi în momentele acelea de t cere intens , care m poart într-o
reverie absolut , .

cât îmi place când mirosul de cafea ne îmbie,
ne ame e te, ne îmbat i totul se termin într-un s rut

adiere de toamn ,

c , dar orgoliul neostoit
primeaz în fa a sentimentelor pe care nu sunt în stare s i le

. , nici
m car nu încerc.

Prefer doar s -ti zâmbesc dragoste,

Cu drag,
Ana

Aniversare

t

ţ

ţ ţ

Ş

ă i
mărturisesc că simt doar pentru tine. Privind pe geam, iubito, la

, înfiorat şi gându-mi zboară ca frunza tristă
desprinsă de pe ram. Gândindu-mă la , aievea chipul îţi zăresc
printre miile de stele, dar ce păcat că-i doar un vis şi inima-mi e
plină de durere !...

Te iubesc atât de mult, frumoasa mea copilă, niciun cuvânt eu
nu găsesc să-ţi mărturisesc iubirea mea umilă.

Sufletului tău plăpând i dăruiesc Lumina mea şi
din mine, cu dor nemărginit, al tău iubit de mâine,

Dacă n-ai înţeles,

trebui să-ţi fie dedicate ŢIE. Aceste cuvinte ar
trebui să suplinească zeci de dulcegării, sute de sentimente, mii de
amintiri, milioane de vorbe alese şi nenumărate

şi elegante, care uneori chiar îşi au rostul.

cât de mult îmi place să-ţi văd acea p
tă atunci când te iau prin surprindere,

desluşeşte printre frunzele cenuşii, împărtăşind taine pe care doar
noi le ştim parcă de-o eternitate,

ă ş
ă ă ă ă

ă

ţ ş ă ş ă ă nesfârşit ca
o plăpândă, parfumată ă însă

ă
ă ţ că în ă ţ

mărturisesc
ă

ă cu nesfârşită

Era răsăritul zilei în care aniversam ziua nunţii noastre,
alergam nebună după tine, doream să aflu neapărat de ce surpriză
voi avea parte de această dată...

Am observat că tu strângi ceva în pumnul tău şi m-am străduit
din răsputeri să-l deschid. Când am reuşit, m-a încercat un
puternic sentiment de regret, pentru că am întâlnit în pumnul tău
petale de trandafir şi de crin chinuite, zdrobite, presate până la
transparenţă. Ca-ntr-o joacă de copii tu te-ai declarat învins şi-ai
pus totul pe masa rece de marmură. ii? acum nu-mi mai prezintă
atâta interes. A fost ca şi fructul oprit...

.

Ţ

ş ş
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Dar dintre petalele ucise de forţa degetelor tale se rostogolea
pe masă o bijuterie din aur, petalele trandafirului încă mai vorbeau
cu roua sărutului pe care doreau să-l culeagă, împrăştiind parfum
în jur.

Dar crinul? unde-i crinul? de bună seamă, l-ai luat tu? Hai, te
rog, dă-mi să-l miros măcar odată şi apoi, jur, o să rămână al tău pe
veşnicie. Până să găsim pipăind petalele albe, ne-am învinuit unul
pe altul de furt degeaba. Şi totuşi am fost două suflete oneste
vreme de un sfert de secol; asta am uitat să luăm în calcul, ne-a
furat valul.

Într-un târziu ne-am dumirit: Cupidon furase petalele
crinului, să-şi facă aripi şi e pornit acum să unească alte inimi
pentru alt sfert ori jumătate de veac, ori poate, cine tie? pentru
eternitate? Pentru mine cert este că acest Cupidon este ocupat să-şi
insemineze petalele trandafirilor cu săgeţile Iubirii în Clepsidra
Timpului.

… scriu prima scrisoare mulţumind mulţumirii că eşti şi mă
căznesc să prind ecoul gândurilor dragi în vorbe mult imperfecte...

... uimirea de a vedea iubirea, preţuirea preţuirii şi toate
celelalte sentimente îşi caută desenul, devin mai clare, mai reale
când îşi găsesc ochi în privirea ta...

Câtă frumuseţe s-a mutat de la tine şi a devenit sămânţă
pentru frumuseţe nouă! Poate s-ar fi împrimăvărat degeaba dacă
n-ai fi fost pământul bun şi ploaia caldă şi vântul-prieten şi toate la
un loc făcând din iubire o minune mai mare! Poate ne-am fi întâlnit
degeaba dacă fericirea nu ne-ar fi fost povestea scrisă, acum, la
fereastra din iarnă, unde gândul bate vrăjit şi-i spune iubirii să stea,
să-l înmiresmeze şi să ne lege pentru totdeauna

Dacă dimineţile promit soarele cu dragoste, să te opreşti în
zarea lui şi să te laşi fermecat. Promite că mă vei căuta şi acolo, că te
vei gândi la mine ca la o rază desprinsă din tine, până vom cădea
împreună în cer!

Îţi mulţumesc fiindcă exişti, pur şi simplu, că rămâi în
dreptul inimii mele, că dai sens dăruirii mele, că pot să fiu înavuţită
cu un om, un prieten şi încă o inimă...

... iar acestea toate nu au seamăn pe lume, în primăvara asta şi
în toate anotimpurile!

Să avem primăvara noastră,

sta să te privesc! să- or, cuvinte
dulci să î optesc, să îmi dormi la piept. Mă sting u i mor.. Să
simt suflarea-n părul meu, i când „Te voi iubi
de-acum mereu” cu glasul tău cel blând i dulce... . Să te simt i să
te-ador. Nu m-a sătura vreodată, să- i sărut fiecare por. Să-nchid
ochii i să simt, degetele pe-a mea piele, să mă mângâi, să

i să adormim în cear i în vis să ne iubim...E greu
a râde... Când ochii sunt plân ă din via ă mi
s-a stins. Nu-

er să mă iube

Dragă Andreea,
a mea s-a

schimbat iar soarele a început să strălucească mai tare. Cu această
ocazie, vrea să î umesc din toată inima mea pentru că ai
fost alături de mine tiu că a fo

i numai gândul că cineva
mă inea de mână

să văd via
i mai aduci aminte primul zâmbet, primul sărut, prima

îmbră i cum ar fi fost ieri rochia aceea
albastră în care ochii tăi se pierdeau, privirea blânda i timidă,
zâmbetul plăpând ca un ghiocel, primul vestitor al primăverii din
sufletul meu. Te priveam încercând să fixez acel

tiam deja cât de specială erai.
Încercam să î

. Mă durea inima pentru că nu te puteam avea doar pentru
mine, pentru că întreaga lume putea să te vadă i să te admire.
Eram gelos pentru că ploaia i i atinge
pleoapele, pentru că fulgii te puteau săruta în voie, pentru că
soarele te îmbră

a mea, m-ai ajutat să cunosc acel sentiment atât
de profund numit iubire, mi-ai demonstrat ce înseamnă un prieten
adevărat i o călăuză în acest infinit univers iar această zi mereu va
fi ziua în care via a mea a început cu adevărat. Nu există destule
stele pe cer pe care să

i, cu această ocazie, mă bazez pe aceste două cuvinte pentru
a-

Al tău,

ş

ş ţ ş

ţ ş ş ş

ş ş

ş ş

ş ţ

ş

ţ ş Ş

ş ţ ţ

ţ ţ ş

ţ ţ ţ ş

ţ

ş ţ ţ

ş Ş

ş

ţ ş ş

ţ ţ

ţ

ţ ş ş

ş

ş

ţ

ş
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ţ

ş

ţ

ţ ţ

ş ş
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Harabagiu Alexandra-Nicoleta

tefan Alexandru-Mihai

Rama canu Elena Ana

…din dreptul inimii, februarie 2011,

Dragul meu,

de ea!

J. S.

Pentru Anto, unica mea dragoste...

Ooo, cât a i mângâi tâmplele u
i or

optindu-mi când

te-alint...
Istovi afuri moi.

i, când ultima speran
i cer flori din fundul marii, nu- i cer stelele cere ti.

Doar atât î i cer eu ie... Î i c ti...!!!

A trecut un an de când ne-am cunoscut, de când via

a i mul
i m-ai sprijinit la greu. st greu

pentru amândoi în anumite momente,
i îmi optea la ureche „Te iubesc” m-a

determinat a cu al i ochi...
Î
i are? Îmi amintesc ca

moment în inima
mea pentru totdeauna, într-un fel,

i surprind surâsul, zâmbetul dulce printre buclele
castanii

i putea soarbe frumuse ea

i a în fiecare zi.
Înger din via

i le aduc pentru a- i demonstra cât te iubesc,
i totu

i releva întregile mele sentimente i sim iri:
Te Iubesc!

Daniel

Ş

ş , Liceul teoretic „Miron Costin”, Ia iş

Martie 1120

dragobetele sărută fetele
Laureaţii ediţiei I

Pagină realizată de
şi

Irena BRODOCEANU
Eva DAMIAN
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Primăvara este, în profunzime, un anotimp
agresiv. Pe acest teritoriu se întâmplă cele mai

, ruperi de ritmuri, dezgropări de
amintiri ale renaşterii la viaţă. Acest anotimp este,
poate, cel mai viu din suita

, căreia Natura ne-a obligat să-i facem faţă.
Fără doar şi poate, nu ne rămâne decât să avem
atitudinea celor „aflaţi sub vremuri” în faţa  celor
patru provocări. Suntem obligaţi, de nevoia pasului
înainte, să găsim soluţii care să ne includă în
demersul mugurilor pregătiţi pentru flori şi al
florilor pregătite pentru frunze. Naşterea în acest
anotimp este coloana vertebrală ce ridică
dezmorţirea la viaţă în două picioare. Ne aducem
aminte cum e să priveşti răsăritul în ochi, cum e să
faci parte din trepidaţia Naturii conectată la
renaştere.

Primăvara este capricioasă, cum doar femeile mai
ştiu acest secret de a-şi impune tot ceea ce doresc să
facă, în termenii cei mai fermi. Fără negocieri
prealabile, fără îngenuncheri şi cereri de graţiere.
Anotimpul acesta poartă cu sine, pe lângă mişcarea
trepidantă a galopului dorinţei revenirii la viaţă,
graţia pe care ţi-o dă zâmbetul soarelui redescoperit
ca fiind sursa generatoare de energie, atât de
necesară recompunerii mişcărilor.

Primăvara este izvorul optimismului, sursa
inepuizabilă de renegociere a destinului fiecăruia
dintre noi, indiferent dacă cineva a fost ţinut captiv
„o iarnă de om” în beciurile deznădejdii. Avem
şansa primăverii de a încerca o nouă formă de
atitudine faţă de impunerile diurne. Suntem agresaţi
şi agasaţi de verdele natural, care începe să ne
apropie prin cuprindere, prin atacuri din toate
direcţiile, cărora nu le putem face faţă. Nu ne
rămâne decât să constatăm că, indiferent de voinţa
noastră, indiferent de preferinţele noastre,
primăvara trece peste noi cum mai pot să treacă un
tractor cu şenile, un buldozer, un compactor,
făcându-ne una cu pământul, încât nu suntem
străini, nici unul dintre cei ieşiţi astfel din iarnă, de
firul de iarbă care se ridică în picioare, prin acest
anotimp.

Şansa noastră este neşansa de a merge mai
departe. De a ne continua lupta „pe viaţă şi pe
moarte” cu destinul, pe care fiecare îl avem de
urmat.

Există un paradox al existenţei în acest pasaj prin
care se revine din moarte la viaţă. Se ştie că, din
moarte nu există cale de întoarcere, cel puţin pe
aceleaşi urme ale acestui drum considerat a fi cu
sens unic. Nu ştiu cu precizie dacă mai poate exista
viaţă şi dincolo de moarte, dar ştiu că prin
primăvară se poate ajunge din nou la viaţă. Natura
ucisă de iarnă revine la viaţă. Copacii dezbrăcaţi de
viaţă primesc din nou haina verde, din mugurii
explodaţi în florile viu colorate. Mulţi mă vor
corecta şi-mi vor spune că, de fapt, Natura nu este
ucisă de iarnă, ci doar amorţită. Natura intră într-o
hibernare cronică, ce poate da senzaţia de moarte,
de nemişcare, de cădere de frunză dezgolitoare, de
părăsire, de abandon.

Şi, totuşi, ce este moartea dacă nu toate acestea,
prelungite în timp cât poate să ţină veşnicia?  Poate
de aceea, de fiecare dată, la fiecare înfrunzire, la
fiecare readucere la viaţă a Naturii, avem
sentimentul revenirii din moarte „pre moarte
călcând”. Atunci ne simţim de-a dreptul învingători.
Ne purtăm bucuria de a privi soarele cu speranţă,
cum doar cuceririle ne mai dau acest sentiment al
posesiunii. Recucerim dreptul de a ne bucura de
viaţă. Avem din nou şansa de a ne considera
învingători, de a ne amesteca printre cei aleşi să
trăiască, este adevărat, pe cont propriu, dar în
deplina libertate pe care ţi-o poate oferi doar
Natura.

senzuale masacre

celor patru învăţături de
minte

Primăvara are înţelesul cel mai simplu al luptei
pentru a trăi. Este, poate, anotimpul care ne
defineşte cel mai bine zbaterea noastră între a fi şi a
nu mai fi. Dacă duşmanul pe care ni l-am asumat
singuri, în a ne gestiona înfrângerile, deznădejdea,
este opusul speranţei, atunci primăvara vine să ne
trezească, să ne arate adevărata cale de ieşire din
orice fundătură, din orice impas, pe drumul ce ne
poate duce la mal, care ne poate scoate dintr-o altfel
de iarnă, de această dată identificată la nivelul
conştiinţei de sine.

Suntem atât cât ne permitem să fim, chiar dacă
energii nebănuite ne fac să fim mai mult decât ne-
am cunoscut vreodată că putem fi, că putem face
faţă imprevizibilului. Această „rezervă” ne poate
scoate din impas, ne poate îndepărta de aşteptările
celor care ne conduc şi care ne tot atrag atenţia că
„numai cei cuminţi vor avea şansa de a ieşi din
iarnă”, vor avea şansa de a intra în primăvară pe
picioarele lor.

Indiferent de aceste manevre ale intimidării, ale
constrângerii, prin care se încearcă condiţionarea
dreptului la viaţă, pe criterii eminamente puse în
slujba celor care împart pâinea, există o primăvară
decisivă, o forţă ce nu poate fi înregimentată de nici
o culoare politică, de nici o putere discreţionară,
atâta timp cât de ea depinde primenirea în verde a
Naturii, cum, de altfel, depinde primenirea în
dragoste a omului supus renaşterii.

A venit primăvara! Acest amănunt este, poate,
cel mai important decret dat în Univers, fără ştiinţa
lui Traian Băsescu şi, poate, în ciuda sa, acesta fiind
cunoscut ca un adept mai mult al suferinţei decât al
bucuriei.
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Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Nicolae  Dabija – “ ”Tema pentru acasă

Cartea “Tem ” (editura Princeps
Edit, Iasi 2010) este

profesorul de
literatura

de

schimbat portretului
lui Stalin cu cel al lui
Eminescu. D

Mihai Ulmu,
”

”,  ajunge
în gulag .

,
dar î

ama de dragostea
lor.

le-a
. , au fost de ajuns pentru

N dragostea
, ra de pe

inima lor
romanului  se petrece în Basarabia, pe

, când lacrima românul
.

, scriitorul ne prin iad ,
ind vitralii din cioburi de vise; ne trece   prin

rai,  astupând cu iubire de Domn la
facerea omului.

Fapte din nou pe Nicolae
Dabija .  I voievod,

ă pentru acasă
un tulburător roman de dragoste

La şcoala din Poiana, Limba şi
română e

acuzat noile
autorităţi că a

upă un
simulacru de proces,

duşmanul
poporului

Asumîndu-
şi mari riscuri,  Maria
Răzeşu, fosta-i elevă
din anul IV de liceu,
îl ajută să evadeze

şi să şi dea
se

O săptămână întreagă trebuit soldaţilor ca
să-i găsească  Şapte zile ca
Mihai şi Maria să se regăsească.

estrivită de calvarul gulag-ului, se-
nalţă răzbate ca o iarbă cerească prin piat

Acţiunea
timpul ocupaţiei sovietice ui
ajungea pănâ în Siberia

Cu harul său poartă
meşter

groapa lăsată

le trecutului îl inspiră
nspiraţia lui, aura de de străjer

neobosit al românismului, îi fac loc în istorie ca unui
dac pe Columnă.

impresii

Dumneata

Erai haiducul peste şapte sate
până o stea ţi-a hărăzit femeia
ţăranca a.din ra. (Avea-n nemeea
leoiaca soră dreaptă. Zigurate

le ţin în basm). "Ea este azaleea
şi sarea grea a lacrimilor toate
extremul cerc eclipsei scufundate"
(te învăţam târziu). Mireasma-aceea

revoltă mirul candelei înalte
şi umbre paralele frig îndură.
"Sunt substantive oarbe celelalte

neutre pe orbita lor obscură"
(îţi strig acum). Pământul se-înspăimântă
când cerţi la foc în cer Măicuţa sfântă.

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

Martie 1120

N. PETRESCU REDI

Primenirea prin dragoste

Dr. Cornelia

ANTICOMUNISTE”

Călin-Bodea,
„FOLCLORUL REZISTENŢEI

Dan Bodea, “LA CRUCEA  - TREIME
SFÂNTĂ SACRA TRINITAS

În regimul inuman
impus la noi de
sovietici, mişcarea de
rezistenţă n-a încetat
niciodată.  Cartea
„Folclorul rezistenţei
anticomuniste” a
regretatei Cornelia
Călin Bodea ne
emoţionează cu
numeroase mărturii
culese în acest sens:
cântece populare de
jale, de temniţă şi
deportare, mărturii
privind lupta armată în munţi, poezii create în
închisorile şi lagărele regimului de tristă amintire.

Prin nobila-i trudă,  Cornelia Călin Bodea –
distins cercetător – supune atenţiei noastre  faptele
unor adevăraţ ce să
curgă istoria prin rănile lor adânci, ce păreau letale.

Poezia religioasă a
confratelui Dan Bodea
pare o pictură realizată
în ulei, în ulei de
candelă. Haina versului
său ne duce cu gândul la
simplitatea crucii, la
inspirata-i definiţie
aforistică: „Poezia  este
frumuseţea aflată în
sărăcia staulului, în
limpezimea apelor
Iordanului...”

Cu pana lui, autorul
cărţii „LA CRUCEA-
TREIME SFÂNTĂ
SACRA TRINITAS” picură mir pe fruntea
cuvân

i eroi, îi smulge din uitare, fa

tului.
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este construit din însumarea tuturor gulagurilor din
ţările estice, ţări până la un moment dar comuniste
apoi devenite, post-comuniste. Însumarea se face din
întâmplări derulate înainte de 1989, în casa devenită un
fel de corabie a nebunilor, nebunilor după libertate şi
după normalitate. Nu întâmplător primul locatar al
acestui „gulag” din Casablanca este un român, pentru
că Doru Ciucescu „cazează” aici locatari care,
întâmplător sau nu, au ceva în comun cu România. O
rudă îndepărtată, o preferinţă culinară sau avatarurile
istoriei sunt firul roşu al românismului acestor oameni.
În această „ arcă a lui noe” din Casablanca se face
trecerea în revistă a foiecărei revoluţii anticomuniste şi
se sărbătoreşte în comun, la început cu timiditate, apoi
cu mai mult curaj ne mai ţinându-se  cont de
multitudinea de microfoane cu care erau tapetaţi
pereţii clădirii.

Cele 14 apartamente construite pe două paliere sunt
dispuse, arhitectonic, ca palatul din Alhambra, desigur
la scară redusă, făcând să dispară aproape spontan
orice dorinţă de intimitate, devenind astfel un gulag
mai mare. Ruşi, cehi, polonezi, unguri, germani de est,
bulgari şi desigur români trăiesc evenimentele la
intensitate maximă, aproape ca în ţara de baştină.
Poveştile lor compun un univers comun în această
menajerie umană. Din 19 august şi până 1989 şi până în
26 decembrie 1991 istoria se scrie în direct în Gulagul
din umbra palmierilor racordând citiorul la aceaastă
continuă mişcare.  Doru Ciucescu demonstrează
cititorului că beneficiază de o mare sumă de povestiri,
povestiri extrem de interesante şi de tentante pentru un
scriitor, care ar putea oricând constitui, ele însele,
materia primă pentru mai multe romane. Aceată
abundenţă de subiecte pe care autorul simte o nevoie
imperioasă să le adune într-o singură carte, această
„citare din memorie” este un păcat ce, cu o atentă
structurare, poate devini o creaţie importantă în proza
românească. Şi  citându-l pe Alexandru Dobrescu voi
spune şi eu aproximativ aceleaşi lucruri despre
„Gulagul din umbra palmierilor”, un roman cu totul
special, cum că: „Redus la aproximativ jumătate din cât
este acum, despovărat de samarele ce-l împiedică să
stea drept şi să vadă drumul pe care-şi poartă paşii, are
toate şansele să devină un roman de tot interesul”.
Desigur că acest demers ştie să-l facă Doru Ciucescu,
despovărar de samarele de informaţii, informaţii pe
care dorea cu tot dinadinsul să le comunice şi
citiorului, asta dintr-o prea mare preţuire faţă de
acesta. Acum Doru Ciucescu, pe deplin eliberat poate
să-şi redefinească „gulagul” petrecut la umbra
palmierilor sub umbra teilor în floare în liniştea
necesară marii proze.

Nicolae Radu, profesionist de prestigiu al ştiinţei şi
artei medicale româneşti, hărăzit şi cu vocaţia de a
făuri lumi cu ajutorul cuvintelor meşteşugite, cultivată,
până nu de mult, cu parcimonie, a irumpt de mai bine
de zece ani, pe fondul preocupărilor literar-filosofice
anterioare, într-o serie de creaţii literare fascinante
( - 2002, -
2005, - 2007, -
2007). După cum ne sugerează şi titlurile, acestea sunt
centrate în jurul ipostazelor memoriei, formă a
conştiinţei prin care, în ultimă instanţă, omul stabileşte
legătura cu tot ceea ce face ca lumea  să fie ceea ce este
şi astfel cu sinele său.

În ultimul volum, , apărut la Editura
Cartex, Nicolae Radu ne  încântă cu două povestiri
grele de înţelepciune care,  prin conţinutul şi forma
lor, tulbură sufletele şi pun în mişcare gândurile cele
mai nobile. Titlul volumului este simptomatic pentru
intenţia asumată, aceea de a surprinde, ca urmare a
avatarurilor unei călătorii fantastice în tainiţele
sufletului cerbului fost cândva om, structurile,
arhetipurile spirituale ale comunităţii în care cineva, în
cazul de faţă autorul (tenta autobiografică a naraţiunii
este pregnant evidentă) s-a născut şi s-a format. Se
împărtăşeşte astfel credinţa că suntem ceea ce suntem
nu numai prin  provocările prezentului, ci îndeosebi
prin comuniunea cu natura, prin faptele  trecutului, ale
celor ce au fost, prin înaintaşi, al căror suflet,  rezonant
cu ordinea cosmică, nu piere.

Prima poveste, , inspirată din mitul
vânătorului transformat în vânat, are darul, pornind de
la constatarea că firescul şi naturalul sunt elemente ale
decorului de sărbătoare din satul românesc,  de a
prezenta cerbul cu suflet de om ca pe un simbol al
continuităţii sufletului românesc şi, totodată, să
ilustreze măreţia omului care se opune ruperii legăturii
cu natura, cu ceea ce l-a făcut să fie ceea ce este.

Cerbul de la Tufanul trăsnit Memorie uitată
Paradisul Mateilor Memorie resuscitată

Cerbul Acteon

Cerbul Acteon

jurnal cu scriitori

După o pendulare, destul de lungă, printre
povestiri al căror sens şi mai ales conţinut se derulează
prin varii spaţii istorice şi culturale, pornind din
îndepărtata Siberie şi până în atât de misterioasa lume
arabă îşi construieşte fiecare „scenă”,
fiecare personaj, cu multă meticulozitate, chiar cu
paecimonie, asemenea unui gravor preocupat de toate
detaliile acţiunii, parcă speriindu-se să nu care cumva
să-i scape ceva care i-ar putea dărâma întreagul
eşafodaj.

Din această cauză autorul se simte dator, faţă de
cititor, ca fiecare detaliu să fie susţinut de o sumedenie
de informaţii, care mai de care mai interesante dar şi
multe dintre ele stufoase, de tip enciclopedic, unele
necesare, bine venite în derularea acţiunii, altele de-a
dreptul anoste, ca o frână de mână la o maşină care se
străduieşte să ruleze la deal şi care încetineşte buna
derulare a „filmului” cărţii.

Romanul pe care l-a publicat de curând la editura
„Junimea” din Iaşi,
Doru Ciucescu, nu se deosebeşte cu mult de ceea ce el a
publicat, în prozele din cărţile anterioare, mai ales din
acelea publicate în cartea

carte care, într-un anume fel, este temelia
tuturor cărţilor lui viitoare, carte care deschide o
întreagă gamă de lumi aproape inedite pentru noi ca
români şi ca europeni.

Subiectul romanului este atractiv şi tentant spre
lectură, pentru că, inventiv cum îl ştim, Doru Ciucescu,
adună într-un „gulag” artificial, de fapt un bloc cu
locuinţe de serviciu pentru specialiştii din  lagărul
socialist în Marocul bântuit şi el de semnele evidente,
ale unei dictaturi.

Clădirea construită pe la începutul secolului XX
are drept patină aparte, o anume subtilitate
arhitectonică, subtilitate demnă de arhitecţii arabi şi
anume acea metodă a amplificării sunetului emis, fie şi
în şoaptă din fiecare punct al clădirii, baie, bucătărie,
sufragerie, etc., făcând posibilă ascultarea fără nici un
efort a tuturor convorbirilor, sociale, politice şi chiar
intime convorbiri care fac delicii ascuiltătorilor dar şi
dosare consistente pentru cei interesaţi.

Romanul se  lasă
construit, capitol cu capitol, dintr-un şir lung de
povestiri, aşa cum spuneam, de tip enciclopedic, cum
le defineşte foarte exact şi Al. Dobrescu în postfa ă, ce,
într-un anume fel se autodefine te, prin chiar vocea
unui personaj, care spune că totul sau aproape totul
este Slăbiciunea romanului lui
Doru Ciucescu char aceasta este cum că personajele
sunt într-o relaţie de conversaţie forţată.

Toate personajele care urmează să construiască
acest roman se lasă luate de valul informaţiilor unele
de la de la facerea lumii şi până la zi, în aşa măsură că
ele însele abia de se mai pot contura, de mai pot urmări
firescul.

Evenimentele la care face referire Doru Ciucescu se
petrec: exact în ziua, exact cu un an sau doi după, exact
cu un an sau doi înainte de a se întâmpla povestea
curentă, ca într-un fel de zodiac, fără să existe nici o
abatere de la această regulă autoimpusă. Povestirile
eroilor romanului îşi susţin existenţa, în faza de
început, din avalanşa de povestiri colaterale, cel mai
adesea stufoase şi interesante doar ca bază de date şi
nu ca parte integrantă a romanului.  Datorită acestor
avalanşe am şi ales drept titlu pentru comentariul meu
la acest roman
Apar aici şi o seamă de citate,  pro-movând un fel de
intertextualism de tip post-modern, citate care se
doresc întregitoare ale acţiunii. Doru Ciucescu
dovedeşte o extrem de serioasă documentare pentru
fiecare dintre informaţiile pe care le inserează în
paginile romanului său reuşind să contureze nu
acţiune cu lumi paralele, lumi care converg, de fiecare
dată, la metodele de racolare de către agenturile de
siguranţă din statele est-europene a viitorilor
„lucrători” atunci când vor ajunge să profeseze în
Maroc ci chiar universuri colaterale. În esenţă acesta
este şi ţelul tuturor „călătoriilor” prin atâtea şi atâtea
informaţii, de a aduna, de către cei interesaţi, şi nu sunt
deloc puţini cei din serviciile speciale, de a aduna apele
spre acest „dig” al umilirii, al depersonalizării
individului. Scopul celor care racolează este acelaşi,
indiferent de ţara din care provin, diferă doar
metodele. Unele mai „umane”, altele, primitive şi
barbare. Se observă lesne că prozatorul are schema
construcţiei romanului foarte bine fixată şi, pe acest
proiect arhitectonic, toarnă mortarul de sedimentare a
frazelor, a acţiunii.

În fond, romanul „Gulagul din umbra palmierilor”

, Doru Ciucescu

„Gulagul din umbra palmierilor”

„Mâncătoarele de ruj din
Casablanca”

„Gulagul din umbra palmierilor”

„conversaţie forţată”.

„Gulagul din lada de zestre a memoriei”.

!

ș
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Gulagul din lada de zestre a memoriei
Emilian MARCU

Imaginea tulburătoare a peripeţiilor cerbului prin
vegetaţia luxuriantă a pădurii, sub semnul  fricii
ancestrale faţă de lup ca întruchipare a forţelor răului,
care îl adulmecă şi-l urmăreşte peste tot, configurează
aspectele definitorii ale procesului complex prin care
omul realizează că miracolul lipsei de teamă este arma
sa ce mai de preţ, ceea ce-i îngăduie să-şi  depăşească
condiţia şi să devină o persoană liberă şi curajoasă,
capabilă să-şi înfrunte cu demnitate destinul.

A doua poveste, transfigurează, în două
tablouri sugestive distincte, pe de o parte, situaţia
fericită a oamenilor care trăiesc conform ordinei
naturii, imuni faţă de ispitele artefactelor modernităţii,
care, cu alte cuvinte, nu-şi pierd calitatea de a fi oameni
cu adevărat, autentici, iar, pe de altă parte, poziţia
jalnică, de neinvidiat a acelora care îşi uită rădăcinile şi
se rup de formele, de structurile esenţiale ale  lumii, de
ceea ce face ca lucrurile să posede un rost, o rânduială.
Pentru a contura specificul celor două tablouri ale vieţii
oamenilor, autorul împodobeşte suculentele
evenimente zugrăvite prin scânteietore  comparaţii şi
metafore revelatorii care dezvăluie diferenţa tranşantă
dintre modul de a fi al satului actual profan şi
demitizat şi acela arhaic, autentic, marcat de prezenţa
sacrului.

Cele două povestiri au menirea de a identifica
datele esenţiale ce definesc o comunitate şi dorinţa
obstinată a acesteia de a-şi păstra identitatea în iureşul
năucitor şi destructurant al vieţii cotidiene actuale. De
altminteri, înspăimântat de gândul de a fi condamnat
la uitare veşnică, Nicolae Radu se străduie să
demonstreze, cu ajutorul mijloacelor artistice, nevoia
întoarcerii la origini privită drept procedeul esenţial al
metodei de resuscitare a memoriei, ca resort esenţial al
mecanismului de conservare a  purităţii, autenticităţii şi
identităţii, pentru ca, în cele din urmă, să facă posibil
gândul optimist, plin de speranţă, .

Volumul se instituie într-un veritabil elogiu al
oamenilor vrăjiţi de vocile naturii, trăitorii satului
românesc, întruchipări ale cuminţeniei pământului,
bănuitori faţă de aceia care îşi pun întrebări şi care,
prin invenţii şi creaţii, se îndepărtează de ceea ce este,
fiind pândiţi, astfel, de pericolul pierderii sufletului
pentru că sunt nemulţumiţi de răspunsurile  date

, o dată pentru totdeauna, în textele revelate,
sacre.

Povestirile sunt pătrunse de o trăire metafizică
profundă, deschizătoare de drum spre dezvăluirea
esenţelor pure ale lumii, care conferă vieţii omului sens
şi semnificaţie. Viaţa personajelor principale ale
naraţiunilor, tot ce se întâmplă în jurul lor, se petrece,
de cele mai multe, într-un paradis niciodată părăsit,
deci în conformitate cu cerinţele Adevărului.
Frumosului,  Binelui, Dreptăţii, care le  impun să lase
„ ” (p.
30). Pentru a evidenţia cât mai bine caracteristicile
vieţii satului românesc, aceasta nu este zugrăvită ca
atare, într-o manieră strict realistă, frustă, ci este
învăluită într-o aură de taină, de mister, de inefabil, de
poveste, de vis, ceea ce trimite la ceea ce este dincolo de
ea, către valorile  spirituale. De altminteri, autorul
împărtăşeşte credinţa că poveştile, minunile sunt o
nevoie vitală a omului de totdeauna şi de pretutindeni,
pavăză sigură în apărarea statutului său ontic.

Universul fabulos al imaginarului artistic, pus în
operă cu măiestrie şi corelat într-o manieră fericită cu
fenomenele şi procesele reale, face ca tâlcul povestirilor
să reliefeze constante ale spiritualităţii naţionale, a
căror conştientizare îngăduie comunicarea şi
comuniunea cu spiritul locului, de unde se sorb sevele
stabilităţii şi încrederii în forţele proprii. Aceste
particularităţi conferă povestirilor, pe lângă
verosimilitate, consistenţă şi forţă de convingere.

Substanţa naraţiunilor presupune şi un răspuns la
întrebarea capitală, care a frământat şi răscolit mintea
omului din timpuri imemoriale. De unde vine răul?
Răspunsul, rezultat din logica inerentă povestirilor,
este că de la om, din momentul în care acesta a
renunţat să mai citească, înainte de toate, în cartea
naturii. Povestirile, mustind de o bogată experienţă de
viaţă, frumos orchestrate şi pline de învăţăminte, ne
îndeamnă să nu renunţăm la spiritul pădurii, adică să
nu uităm să citim în cartea naturii pentru a ne salva.

O calitate remarcabilă a scrisului lui Nicolae Radu
este arta de a  armoniza într-un chip fericit
dimensiunea  filosofică cu aceea estetică astfel încât
ideile şi gândurile cele mai profunde îmbracă hainele
strălucitoare şi catifelate ale artisticului,  susceptibile să
stimuleze toate facultăţile receptive, ceea ce face lectura
captivantă şi plină de beneficii.

În cele din urmă, putem spune că cele două
povestiri ne dezvăluie, cu rafinate mijloace artistice,
lucrurile importante, esenţiale pentru care viaţa merită
să fie trăită şi povestită.

Mateii,

non omnis moriar

ab
initio

lumea să meargă după ordinea dată ei de la  începutDespre metafizica aducerii-aminte
Petre DUMITRESCU
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Nu, nu a venit primăvara! Nici măcar nu pot
spune că regret. Cîtă vreme ninge şi oraşul pare

Aştept pînă cînd nu mai am loc printre gînduri,
pînă cînd, eu şi ele, ne trezim catapultate pe
acoperişuri, treceri de pietoni, pieţe şi închisori, pe
turla bisericii vreunei metropole sau în vreun
scenariu de film. Suntem bezmetice, rănite, firave,
spăimoase. Nu ştiu care dintre ele sunt, pot scruta
însă priveliştea şi pot conchide că nu avea cum să fie
mai rău în

Să faci să existe cît mai multe dintre cele care
pentru majoritatea sceptică şi sperioasă nu pot fi!

Chiar dacă nu ne putem risipi răspunzînd tuturor
provocărilor, din cînd în cînd, mă las furată de filme

nici o altă bătălie.

Mi-a cerut fiul meu/ să-i spun un număr/ care nu
există/ şi i-am răspuns/ că nu ştiu să fac să existe/ ceea ce
nu poate să fie;/ şi-a încrucişat pe frunte/ mîinile,/ apoi şi
le-a ascuns la spate/ ca şi cum ar fi renunţat dintr-odată/
să le mai poarte;/ închegînd aerul cu privirea:/  dar optzeci
şi frunză?/- mi-a spus- /dar optzeci şi strigăt? La mulţi

ani!

stol negru de păsări
(sunt)
ţîşnind haotic
de nu ştiu unde
care cu aripă de piatră
care cu trilul atîrnînd
ca faldurii unei răni
care cu moartea rotunjindu-se
în bulbul ochilor
stol de păsări
arînd îngerimea hălăduitoare...

astă-noapte
am zărit un stol de  îngeri
zvîntîndu-se ca nişte haine
întinse la uscat
Îngerii bulbilor ochilor
Îngerii după-amiezii
Îngerii pietrelor
şi alţii mulţi
de toate culorile
şi cu forme sucite,
că se sfiau să se arate în lume,
nu cumva să-i alunge
bolnavii
cu pietre

vrăjit
de căderea molcomă a fulgilor, pot să-mi închipui că
sunt în preajma sărbătorilor, pregătindu-mă să
împodobesc bradul, să desenez moşi crăciuni şi reni
pe ferestre, să întind instalaţii cu beculeţe colorate pe
holuri. Mă aşez comod în miezul zilei şi aştept să mă
părăsească neliniştile. Nu e însă ceea ce pot să îmi
permit şi astăzi. În cîteva zile, treptat, insidios, s-a
instalat o banală răceală, de altfel, care acum a
aruncat în luptă artileria grea. Cred că în după-
amiaza aceasta mă voi răsfăţa cu nişte ore de somn şi

cu multe ceaiuri calde. Nici pagini citite, nici pagini
scrise, nici telefoane, nici vizite, nici, nici, nici...

fără pretenţii. Cu siguranţă, nu e o atitudine nici
singulară, nici întîmplătoare. Zbuciumul filtrării şi
descoperirii esenţei existenţei noastre cere energie şi
copleşeşte; aşa se face că scenarii cu intrigi simple
atrag şi „înghit” tensiunile care ne macină. Într-un
astfel de film poţi întîlni o replică plină de miez, care
să te facă să nu regreţi, cu atît mai mult, alegerea. În
seara aceasta s-a întîmplat să urmăresc o poveste
despre un cuplu în care el este răbdător, puternic şi
tandru, ea, năbădăioasă, încăpăţînată şi talentată. Pe
o pagină a unui album de-al ei citeşti la un moment
dat: „Cel mai mare act de curaj e să gîndeşti cu
mintea ta. Şi să spui ce gîndeşti” (Coco Chanel) . Pare
simplu, ştiut de cînd lumea, aproape un truism. Şi
totuşi: cîţi mai avem puterea de a gîndi, fără a ne roti
privirea cu suspiciune? Cîţi mai avem curajul de a
mai şi spune ce gîndim cu adevărat? Revenind la
Coco Chanel, ţin neapărat să-mi amintesc: „

Un alt sărbătorit în familie. Mă uit la cadoul
împachetat în roz, aşteptînd de o bună bucată de
vreme după-amiaza aceasta. Starea de rău a revenit
însă şi, răzleţite, mi se amestecă printre gînduri
versurile lui Emil Brumaru: „Vorbiţi încet, sau poate
chiar în şoaptă,/ Azi sunt neputincios ca o mătasă”.
Aşadar, va trebui să amîn momentul şi chiar nu-mi
surîde ideea. Închid ochii şi iau forma diafană a
cuvintelor Poetului; în liniştea deplină şi neobişnuită
a micului bloc în care locuiesc, pot să-mi încerc
zborul, ca de atîtea ori în copilărie, cînd mă culcam în
iarbă, iar lumina înaltă, aşa o numeam eu, mă ridica
în braţele curcubeului. De acolo, puteam să văd pe
oricine, puteam să stîrnesc ploi şi să poleiesc cu
lumină oamenii răi (ştiu de ce gîndeam la ,
însă nici măcar mie nu vreau să-mi mai vorbesc
despre asta).

Cu doi ani în urmă, scriam pentru sărbătorita de
azi, aflată departe, singură, dezorientată:

E şapte seara. Abia acum am ajuns acasă. Istovit,
răscolit mai ales de umbrele unei zile prea lungi,
sufletul se lasă cu uşurinţă copleşit de tragismul unui
mesaj, de altfel, nu lipsit de un fir de ironie; Dan
Giosu încearcă să convingă, în versuri ce te (cu)prind
ca într-un vîrtej, răsucind simţiri cu vibraţiile sumbre
şi misterioase ale unui descîntec: „Fiecare are
moartea lui./ nu există o singură moarte./ Fiecare
are moartea lui./ nu există o singură moarte./
Fiecare are moartea lui./ nu există o singură
moarte./ Fiecare are moartea lui./ nu există o
singură moarte./ Fiecare are moartea lui./ Nu există
o singură moarte./ (...)/ Moartea Ion, Moartea
Dimitrie,/ Moartea Vasile...”.

În ciuda vălmăşagului de evenimente care tulbură
viaţa fiecăruia dintre noi (ordonanţe, legi, noul cod al
muncii, concedieri, mită, condamnări etc. – tablou al
unei societăţi atinse de boli incurabile), văd că, în
continuare, cel mai mediatizat fapt rămîne divorţul
soţilor Columbeanu. Nu pot fi atît de ipocrită, încît să
spun că am ignorat cu totul acest scandal. De fapt,
nici nu cred că e posibil: dacă vrei să afli vreun
detaliu despre evoluţia vremii, asculţi, citeşti, după
caz, niscai reproşuri, păreri, postări; dacă vrei să vezi
un film, cît încerci să-l descoperi, pe un post sau pe
altul, tot vei da peste cîte cineva cu pretenţii de
psiholog, parapsiholog, astrolog, atoatecunoscător,
care va emite cîteva opinii valoroase, cu menirea de
a-i aduce pe calea cea dreaptă pe soţii rătăciţi (era să
spun , dar n-ar fi fost întru totul adevărat).

Iaşi, 6 martie 2011

Iaşi, 7 martie 2011

oameni răi

tinerii

O femeie
are vîrsta pe care o merită”.

Dimineţi
hotarnice/ împrăştie cuvinte/ peste ziduri străine/ în
curtea largă/ se lasă/ cocori însîngeraţi/ mă
rostogolesc/ în vechea umbră/ împodobită cu ţipete/
de păsări/ îmi sorb ecoul/ din căni grele/ piezişe/ ca
pe-un ceai amar. La fel de energică, de puternică şi
de încrezătoare e şi acum, chiar dacă în sufletul ei
stă ascuns un copil sensibil, vulnerabil, dar şi
răzvrătit, pus de şotii, curios, învăluitor. Îi doresc să
se bucure cît mai mult de ceea ce este azi , să
prelungească starea acestei vîrste multă vreme de
acum încolo, căci e trup de timp în care femeie şi
copil trăiesc într-o înţelegere fără de seamăn! La
mulţi ani, Felicia!

jurnal cu scriitori
Pagini de jurnal

Ştefania HĂNESCU

Motto: pulberea cerului-orbite de îngeri/ se aşterne cuminte
peste şoldurile anotimpului/ stingher, îmi împăturesc

noaptea/ o aşez în cuibul gîndului, jilăvit/ de ce baţi,
marea cea mare,/ vîntule, de ce plîngi?
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Aşadar, de menţionat funcţia catharctică pe care o
are asupra omului, de rînd sau nu, din societatea
noastră, răul altuia! După o astfel de întreprindere -
adică urmărit, citit, comentat, aprofundat - veţi vedea
cîţi ies la plimbare, păşind mai uşori, parcă purtaţi de
vîntul încă năbădăios al acestui nehotărît început de
primăvară; şi nu, nu se întîmplă asta din pricina
buzunarelor goale...

M-am trezit devreme. Am în minte momente
plăcute ale zilei de ieri: cîteva discuţii interesante cu
elevii, apariţia unor rînduri de-ale mele în reviste
literare din oraş, două cărţi proaspete primite în
dar... N-a trecut de tot oboseala; nici boala. Voi
încerca însă azi să uit de ele. Ghicesc o zi frumoasă,
aşa că nu mai urmăresc emisiunea despre starea
vremii. O dovedeşte soarele care ţîşneşte printr-un
colţ de fereastră cu mai multă hotărîre ca-n alte
dimineţi. Schimb locul în care m-am aşezat, dar
lumina puternică îmi dă de furcă, aşa că trag
jaluzelele de-a binelea, să mă pot pregăti în tihnă.

Ziua a fost dinamică, surprinzătoare, unică. A
început cu o floare pe care am primit-o în dar la
primele ore ale dimineţii, a continuat cu vizite, urări,
alte flori şi a culminat cu un moment cu totul special
oferit de un colectiv de elevi, bineînţeles, special. E
tîrziu în noapte, dar lumina caldă şi adevărată de
peste zi încă mai rătăceşte printre gînduri ... . Străin
de propriul contur, ajunge un buchet de astfel de
momente ca să te regăseşti, să te vindeci, să te întrebi

cu uimire ce o fi provocat dislocarea.
Deşi nu reuşesc să înving starea de rău, nici nu îi

acord atîta atenţie pe cît, probabil, şi-ar dori; de aceea
cred că se şi încăpăţînează să mă însoţească. Îi fac,
totuşi, hatîrul cîteva zile; poate acasă, sfătuindu-ne
una cu alta, vom ajunge la o înţelegere şi ne vom
despărţi prieteneşte.

Îmi place să gîndesc la mama în aceste clipe (e
spre dimineaţă, zorii se scutură de somn de-acum),
în care totul împrejur pare împietrit de atîta linişte.
Aud doar zgomotul tastelor în acord cu năvala
gîndurilor care zboară către pilonul existenţei mele, o
fiinţă generoasă şi demnă, cum nu prea se mai
întîmplă să fie semenii noştri azi. Fermitatea,
echilibrul şi dăruirea ei mi-au croit drum, m-au clădit
puternică şi încrezătoare, cu o poftă neostoită de a-i
armoniza pe cei din jur cu alţii şi cu ei înşişi. La mulţi
ani, fiinţă discretă şi bună, „p

Motto:

Iaşi, 8 martie 2011

Iaşi, 9 martie 2011

Teamă mi-e, mamă,/ de cearcănele tale negre/
seminţele durerilor/ şi-ale neliniştii din venele

mele/ ce se spală în fiecare dimineaţă/ de moarte

lină de minunăţii”!

Preadepartele
Ca un animal ciudat
Jinduieşte după câte-o orbită nouă
În care să-şi rostogolească
Bulgărul sărat al luminii
Răsuflarea lui uscată
Mi se scurge prin vene
Ca o ceaţă
Preadepartele
Se adună în tine
Pic! pic!
-Ploaie rotundă de martie-
Ca  într-o căţuie

Alma REDLINGER - În balcon la E elni aş ţ

Bertaland KOVACS Techea-



La fel de emblematică mi se pare absolutizarea unor
simboluri încărcate de sugestii metafizice, vizibilă în
majoritatea ilustraţiilor ce însoţesc

, sau .
Pe de o parte, ferestrele, păsările, arborii, merele,
aşadar o serie de metafore – simbol ale deschiderii spre
spiritual, ale nevoii de cunoaştere absolută; pe de altă
parte, zidurile întunecate, porţile ferecate, dalele în
formă de tablă de şah, fluturii, aşadar simboluri ale
închiderii, ale hazardului funest şi ale agoniei, la care
Doru Maximovici apelează cu aceeaşi frecvenţă. Forme
şi maniere în fond indistincte de tratare simbolică, prin
care se materializează grafic tema de adîncime a creaţii
sale: obsesia destinului torturat al artistului, convins
de faptul că propria creaţie este adjuvantul esenţial,
dacă nu cumva chiar singurul echilibru ce îi rămîne
accesibil într-o lume a încălcării oricăror rigori, într-o
lume a agresiunii generalizate. Ori, dacă vreţi, singura
parte de îngerire care îi este accesibilă

…

Am ales acest titlu pentru comentariul meu dintr-
un motiv încărcat de-nţelesuri

carte semnată de
conţine  cea mai vibrantă poezie de dragoste

pe care am citit-o. Echilibrată, diafană, insinuantă,
febrilă, tumultoasă, dar inocentă şi decentă în acelaşi
timp,  poezia din acest volum e răscolitoare.Cine n-a
trăit o astfel de iubire se poate spune c-a trăit degeaba.
Volumul
volum bilingv româno-francez, a apărut la Editura
Orion-Bucureşti/2006. Volumul în două părţi,
Scrisorile şi Jurămîntul, este ilustrat de sugestive
portrete feminine semnate de renumiţi pictori
francezi;traducerea aparţine poetei Paula Romanescu,
justificînd astfel dorinţa unor amici francofoni ai
poetului de a-l cunoaşte mai bine, prin poezia de
dragoste. Scris de-a lungul vieţii,  autorul face această
mărturie, prin cele câteva reeditări revizuite,  aceste
vocaţii lirice, (aşa le numeşte) au fost scrise dintr-o de
nezdruncinată credinţă în poezia de dragoste, în
dragostea totală,  trăită pînă la extaz. (Platon aminteşte
existenţa androginului care ne sălăşluieşte şi care, ne
poate face ,,să batem la poarta nemuririi,,). Sonete în
vers alb, cu un personaj visat, Dorador, unde cuvintele
devin imn închinat femeii absolute, perfecte,

îşi poartă cititorul
febril, de la o poezie la alta, din ce în ce mai alert,
cuprinzîndu-l într-o vrajă , nu angelică, aş spune mai
curînd demonică.  Acest personaj minunat căreia îi
sunt închinate sonetele este Poezia-însăşi, ea, acest
personaj mitic, etern, personaj cu puteri magice, îşi
înveşniceşte autorul. Descendenta Sulamitei,(din
Cântarea Cântărilor), Sapho, Lesbiei, Beatricei,
Laurei,Cătălinei şi altora, Dorador este lumină. Nume
inventat de însuşi autorul volumului(printr-o
combinaţie a cuvîntului cuvînt românesc
intraductibil), este   lumina perenităţii. Să
vorbesc despre aceste sonete ar fi o mare
impietate.Argumentez printr-un singur exemplu, cel
de la pag. 44, poezia Prin profunzime,  este atît
de impresionantă! Reuşeşte să transmită gustul
unicului în doi,  al regăsirii în fiinţa iubită, încît totul
din jur,  dispare. trăiesc astfel  în sufletul
cititorului într-un unic trup. De aceea, voi sublinia
numai impresia afectivă, mesajul generos al unei iubiri
perfect între oameni şi oameni, oameni şi natură.
Memoria mea afectivă a avut parte de un tratament
special.Aceste emoţii puternice m-au determinat să
scriu aceste cîteva gînd-rînduri, să recomand tuturor
iubitorilor de frumos şi mai ales, iubitorilor de poezie
adevărată acest volum, clădit într-o viaţă de om.Acest
EDIFICIU fortificat prin reeditări, această capodoperă
literară,(nu exagerez absolut deloc) care  oferă bucurie,
plăcere spirituală la cele mai înalte cote. Volumul
mulţumeşte chiar şi pe cei mai pretenţoşi (de)-
gustători  de poezie.Dacă, în ceas de seară sunteţi
cuprinşi de nelinişti, de griji, de confuzii,dacă doriţi o
baie cathartică,  vă recomand să oferiţi inimii dvs. un
moment de purificare şi revigorare: citiţi aceste
poeme:,,Scrisorile către Dorador*Jurămîntul,,.Autorul
lor, sonetistul Radu Cârneci va deveni cu singuranţă,
prietenul dvs. de suflet.

Dealurile cu îngeri
plîngeau  Omul cu un singur înger Mărul muşcat

Omului cu un
singur înger

,,Scrisorile către Dorador…Jurămîntul,,

Dorador

Singur.

.,,Scrisorile către
Dorador*Jurămîntul,, - dl.Radu
Cârneci

Prinţesei
de cîntec spre care îndrăzneşte poetul,

.

dor,

Adam şi Eva
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jurnal cu scriitori

În Iaşul poetic de azi, există o familie artistică
aparte, situată la confluenţa unor forme de manifestare
distincte, aflate, din punctul meu de vedere, într-o
interferenţă armonioasă. Familia aceasta, a pictorilor-
poeţi, între care se numără Maria Mănucă, Vasilian
Doboş ori Liviu Pendefunda, are, ce-i drept, un statut
mai degrabă ingrat, determinat de prejudecăţile (cum
ştim, nu tocmai puţine în mediul nostru cultural!) unor
spirite obtuze pentru care complementaritatea artistică
este o utopie. Oarecum marginalizaţi, nu atît de
teoreticienii, cît de reprezentanţii activi – strict creator
vorbind – ai acestui purism artistic, consideraţi, altfel
spus, de marea majoritate a pictorilor drept poeţi şi de
marea majoritate a poeţilor drept pictori, ei îşi
continuă cu obstinaţie evoluţia cu totul particulară,
fără a da semne vizibile că îşi vor ignora, în viitorul
apropiat, vreuna din cele două aptitudini. În ceea ce
mă priveşte, această rară congruenţă a mai multor
vocaţii artistice, care oferă aceleiaşi individualităţi
înfăţişarea unui spectacol energetic într-adevăr
complex, fără a da impresia unei schizoidii
temperamentale, trebuie privită cu toată seriozitatea.
Mai ales atunci cînd preferă discreţiei excesive,
tentaţiei anonimatului sau intimismului de atelier
temeritatea orgolioasă de a ieşi la rampă şi prin lansări
de carte, şi prin vernisaje transformate în adevărate
evenimente sociale, poeţii-pictori impun cel puţin
luarea în consideraţie a unui fenomen nu foarte des
întîlnit: coexistenţa, în albia unei singure personalităţi,
a unui dialogism al artelor, altfel atît de necesar.

Un astfel de caz fericit, de creator apt a se exprima
în mai multe modalităţi artistice, este acela al lui

, de profesie, atenţie, magistrat. Cum arată
lumea noastră, simţită de un iubitor (şi înfăptuitor!) al
legii dublat de un artist plurivoc, putem afla din cărţile
scrise şi editate cu o viteză de invidiat în doar cîţiva
ani: (Edit. Junimea, Iaşi,
2003), (Edit. Junimea, Iaşi, 2004),

(Edit. Junimea, Iaşi,
2005), (Edit. Fundaţiei Culturale
Poezia, Iaşi, 2006), (Edit.
Junimea, Iaşi, 2007), (Edit.
Junimea, Iaşi, 2008), (Edit.
Junimea, Iaşi, 2009), (Edit. Junimea, Iaşi,
2009), (Edit. Junimea, Iaşi, 2010) şi

(Edit. Junimea, Iaşi, 2010). Toate, în felul
lor, sînt nişte „cărţi-spectacol”, sau cel puţin aşa îi apar
ele criticului de artă Valentin Ciucă, ale cărui prefeţe
calde, uşor reverentioase, punctează, aproape de
fiecare dată, faptul că pentru autor „poezia şi pictura
nu sînt altceva decît feţele distincte ale unei monede,
care poate fi privită, metaforic desigur, ca talantul care
i-a fost dăruit la naştere pentru neîncetată
înmulţire…”. Privite strict din perspectiva criticului de
poezie, aceste cărţi apar însă ca o dare de seamă,
concepută cu amară luciditate, a unei interiorităţi
vulnerate atît de propriile angoase, cît şi de excesul de
violenţă pe care îl constată într-un univers aproape
dezaxat. Poetul Doru Maximovici se aşează, deloc
întîmplător, într-un punct de hotar, între bine şi rău,
între teluric şi celest, „între cinstita moarte/ şi visata
nemurire”, pentru a-şi putea exploata cu atît mai
pregnant conştiinţa (limitei) umanului încarcerat „la
apusul pragului/ dintre fiinţe/ acolo unde coroana de
spini te face nemuritor”, acolo unde „IUBIREA Şi
MOARTEA s-au cuibărit/ în trupul meu vremelnic/
acolo/ la răsăritul pragului/ dintre sufletele noastre”
( , din ). Dar are, în acelaşi
timp, capacitatea de a-şi conştientiza destinul cu totul
aparte: cel de a putea converti, poematic, zgura
existenţială în imagine a binelui absolut: „o pasăre în
rugăciune/ cobora/ sub copacul cu fructe interzise/
chipuri de femei/ îşi scuturau aripile/ peste suflul
bărbaţilor/ din mine/ magistratul/ în roba lui neagră/
purtătorul de bască/ deasupra paletei de nori/ şi
pasărea/ cu pene de scris/ peste papirusul unei
slăbiciuni hărăzite/ o pasăre în rugăciune/ cobora/
peste DARUL LUI DUMNEZEU” ( ,
din acelaşi op În , sursa
durerii mai frecvent mărturisite de Doru Maximovici
nu va fi, prin urmare, atît răul sublimat, cum am văzut,
în act poetic, cît răul să îi spunem poietic. Altfel spus,
suferinţa cuvintelor, chiar şi a celor în stare
embrionară, abrutizate, torturate de utilizatorii
incapabili a le percepe esenţa sacră şi de a le
metamorfoza în poezie: „carele cerului/ scîrţîie/ sub

Doru
Maximovici

Doamne, desenează-mi un om!
Veşnica împotrivire

Poema mîinilor înroşite de hohot
Galeriile amare

Clepsidra cu pulbere de vise
Dealurile cu îngeri plîngeau
Omul cu un singur înger
Dublu portret

Pasărea amintirilor
Mărul muşcat

Omul cu un singur înger

Omul cu un singur înger

Acolo

Darul lui Dumnezeu
).

povara cuvintelor/ cu mîinile legate/ cuvintelor/
trăgînd la galere/ cuvintelor/ nerostite încă de
oameni/ purtate pe braţe/ de necunoscutele puteri/
ale îngerilor” ( Nici agonia regnurilor
din lumea naturală ( , nici
„golul dintre mine şi tine”, inutil umplut cu figuri
duplicate ale femeii unice, iubite de altfel cu ardoare
( ), în fine, nici măcar întîlnirea
bizară cu propria moarte ( ), nu vor
putea fi percepute la fel de dramatic precum zbaterea
cumplită a cuvintelor în căutarea actului poetic
revelator de frumuseţi ocultate în subteranele lumii
vizibilului. Dar şi de sacru, căci logosul este una dintre
formele prin care umanul îşi poate recupera -
ul altfel neştiut. Examenul autoscopic anterior păruse,
ce-i drept, a dezvălui alte cauze ale suferinţei
auctoriale: riscul inerent al dispersiei identitare, al
pierderii sau al rătăcirii de sine („mă rătăcesc prin
mine/ uneori/ cum se mai rătăcesc copii/ prin
mahalale” – din );
spectacolul agonic al unui univers pe cale de
mortificare („degeaba decojeşti/ culoarea ochilor/
copilului tău/ cît sîntem în mişcare/ morţii/ sînt
spectatorii noştri/ care ştiu/ că sîntem de plîns” –

din ) sau pe
punctul de a se autodistruge („au pornit războaiele/
pe sub masca cerului/ sub aripa zeului/ mîini de
lacrimi/ se închină/ capul sîngerează albastru/
vechiul trup/ şi noul trup/ sîngerează iar albastru” –

din );
sentimentul acut al marginalizării („am văzut/ primii
cîini/ în această zi/ refuzînd sacrificiul/ florii oferite/
le voi da la ospăţ/ trupul meu primitiv/ alungat de
oriunde/ şi prezent peste tot” – din

) ori a exilului
interior („pasărea din mine/ a plecat în exil” –

din ); senzaţia copleşitoare a
reiterării destinului christic („trupul/ altar de jertfă/
poruncă divină/ pe umeri/ ca o cruce/ dezgroapă
străine/ cuiele/ am început să le simt” –

din ) etc. etc. Din
perspectiva confesiunilor din ultimele cărţi, însă,
aceste antecedente ale suferinţei de sine nu făceau însă
altceva decît să prefaţeze drama majoră a poetului,
resuscitată de o sensibilitate creatoare racordată la
memoria generică a modernismului: sfîşierea poiesis-
ului, zbaterile lui chinuite, aproape agonice. Suferinţa
cuvintelor incapabile a corporaliza altceva decît
căderea şi înfrîngerea era anunţată încă din volumul

: „capul/ se loveşte/ de pereţii
disperării (…)/ cînd scrierile/ despre nemurire/ încep
să semene/ cu o scriere despre înfrîngere/ hai hai/
puneţi odată mîna/ pe pana de scris/ şi scrieţi-vă
numele/ la răscruce/ pentru recunoaştere/ în
grădinile din piatră/ ale neuitării” (

). Dar va căpăta un contur mai pregnant în
, unde va fi asociată dramei cunoaşterii,

la fel de ineficientă şi în consecinţă la fel de efemeră
(„frunzele misterioasei amante/ din pădurile virgine
ale cunoaşterii/ se-ngălbenesc/ şi cad sub formă de
cuvinte” – ).

Cealaltă formă de care Doru Maximovici uzitează,
desigur cu aceeaşi finalitate circumscrisă necesităţii
evidente de a trasa complexa dramă a artistului
contemporan, este culoarea. Fără excepţie  volumele
sale de poeme sînt însoţite de ilustraţiile pictorului,
preocupat să ilustreze, şi prin intermediul formelor
picturale,  aceleaşi tensiuni imuabile între material şi
imaterial, între mundan şi supramundan, pe care
pictorul-poet le poate converti în impuls creator de cea
mai bună calitate. În special culoarea – centrată pe
dominante puternice, fauve, sau pe contraste bine
ştiute, acordurile mai calde şi tonice, sau, dimpotrivă,
pastele groase de culoare întunecat expresionistă
funcţionează, şi în cazul de faţă, ca mijloace auxiliare
celor lingvistice, urmărind, împreună, să ofere
imaginea unei interiorităţi egal întoarse spre sine şi
spre o exterioritate ce abrutizează mai mult ca oricînd.
A se urmări, spre exemplu, complicatele raporturi
dintre artist şi universul obiectual şi uman care îl
înconjoară, aşa cum apar ele în pînzele reproduse în

,
sau , titluri atît de edificatoare, din
această perspectivă. S-ar părea că, în aceste cazuri,
formele (tratate adesea în cheie suprarealistă)
accentuează angoasele celui ce (supra)vieţuieşte într-
un labirint schizoid, în care minotaurul pîndeşte nu
numai în centru, ci la fiecare încrucişare de căi, la
fiecare întîlnire cu un sine la fel de culpabil ca ceilalţi.
Siluete fantomatice, figuri abrutizate de dorinţe
obscure sau de regrete insolvabile, avataruri ale marii
întîlniri, cea thanatică, redate într-o manieră ce
aminteşte, pe undeva, de Oscar Kokoschka, sînt
exploatate deseori în picturile lui Doru Maximovici.

Invazia lăcustelor).
Taina prefacerii în amintire)

În golul dintre tine şi mine
Poate sîntem de plîns

synderesis

Timp

Spectatorii noştri

Cel ce vine şi se duce

Marele ospăţ

Cu mare
pompă

Sfîrşitul mai
glorios decît începutul

Favorul unui
răsărit…

Parfumul căderii…

,

Doamne, desenează-mi un om!

Veşnica împotrivire

Clepsidra cu pulbere de vise

Poema mîinilor înroşite de hohot

Galeriile amare

Galeriile amare

Pasărea amintirilor

Mărul muşcat

Veşnica împotrivire  Poema mîinilor înroşite de hohot
Galeriile amare

Martie 1120

Iaşul poetic de azi

Emanuela ILIE

Poeţii-pictori (1):
Doru Maximovici,Omul cu un singur înger

Mariana Vicky VÂRTOSU
Din pîntec nenăscut…
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cu cine să împart vinul cel vechi
cu cine răsuflarea din urmă
doar pământul fertil se hrăneşte cu sângele meu
iată-mă cu nervii întinşi de la o singurătate la alta

imensă rană de fluide zăpezi
locuiesc în sămânţa clară a elementelor
ca un captiv îmbrăţişând o frunză

am eu mânia tăria trufia
călare pe calul meu negru neînşeuat
să continui solitară călătoria
prin negativul existenţei
de-a lungul rugurilor aprinse
genunchii mei nu vor sângera niciodată
eu merg împotriva fluxului şi refluxului
eu topesc cu inima mea stele de gheaţă
las în urmă poduri ce-au ars

am eu alcătuirea tandreţea îngăduinţa
să iert trădările infatuările dualităţile
să vă spăl mâinile cu lacrimile mele
să-mi preschimb globulele albe în ninsori compacte
să vă cedez de bunăvoie oceanul de sticlă
al exilului meu autoimpus.

Cad brumele precum
laptele mamei preschimbat în silabe.

Spadă spintecând membrana
dintre acest trup fără întoarcere
şi sărutul tău care mă acoperă
cu desene simetrice
precum ţărâna faraonilor
în pântecul piramidelor

amândoi ştim spaima
precum seva întunecată a cărnii
ce-o beau taurii picătură cu picătură
şi patima pe care doar fiarele o înţeleg
cu venele lor de vioară
străpunsă de vânt.

Nu mai pot gândi poeme de dragoste
ah forme imagini ale delirului
încă fără nume fără odihnă
explodează devin cumpăna unei limbi
suspendate în anii de secetă

râu al himerelor umplut cu minute
sângele meu brumă fragilă
dincolo de viaţa trăită sub ameninţarea
sistemelor de alarmă
numerotate din doi în doi

doar atât
şi cenuşa din gura profeţilor
calcinată de urlete.

Cât de straniu şi cât de în adânc
curge prin mine o linişte mare
precum un elefant care doarme
aşteptând să sosească din nou primăvara
colorată şi anonimă până la spasmul
la febra împerecherii brutale
a beţiei mentale anulând orice
în afară de etica lui Spinoza
în afară de această clipă violentă
în care tu – cel ce vine şi pleacă
ai sufletul liber de tot
ah ce viaţă
ce viaţă stufoasă şi exotică
în sânge
în sânge ireal mustind
carnea existenţei mele oceanice
iubindu-te
sigur ca o religie.

Aerul vibrează ca o chitară electrică
citesc în ziare despre carnavalul de sâmbătă
şi caut stingheră privirea ochilor tăi
mă incendiază o explozie de bucurie
îmi atârn de uşă rochia egipteană

respiraţia ta mă trezeşte într-un exces febril
al dansului pe o inexistentă podea
după o mie de ani de existenţă precară
pătrunzând catifelată în fiecare celulă
mă cuprinde subit
o teribilă dragoste.

TOAMNĂ

SĂRUT

DIN DOI IN DOI

ADÂNC DE LINIŞTE

DRAGOSTE

sertarul cu manuscrise
asprime, să nu-i spunem, totuşi, răceală, părând copie
xerox a unor adevăruri care nu pot fi şi nu trebuie, la
urma urmei,… îndulcite prin reconstrucţii reconfortant-
lirice, fiindcă, astfel, şi-ar pierde din valoarea
şi, în mod cert, din consistenţă. Realul fiind materia
primă predilectă, imaginile, nu o dată, sunt utilizate

, ceea ce individualizează şi personalizează creaţia
poetei, iar acestea, imaginile, deci, sunt atât de puternic
imprimate pe retină şi inoculate în subconştient, încât
revin până şi în somn, ca o a :

( , pag.
59)… Bizareria, este cu totul alta, tema generală a cărţii
fiind propusă pe un alt registru epico-liric în poemul care
a inspirat titlul volumului, sau invers. Iată:

, însă, în acelaşi timp, fenomenul este fixat într-o
materialitate spaţială, simbolizând eternul sau, măcar,
perenitatea: , deşi

(pag. 62). Evident, nu doar
aici, poeta, jonglând cu imaginile prin spaţiu-timp, ne
demonstrează forţa şi priceperea într-ale poeziei făcându-
ne să-i bănuim zâmbetul ghiduş, dacă nu cumva şi uşor
ironic. Aceasta şi pentru că, în multe versuri, ne lasă la
dispoziţie satisfacţia propriei noastre alegeri, şi aceea a
participării afective la situaţiile şi întâmplările din
atmosfera creată de ea. Interesant…

Şi, dacă tot veni vorba: avem posibilitatea, neriscantă,
să catalogăm poezia Dorinei Brânduşa Landén drept
profund socială, sentimental-socială, sau, de ce nu?, acut
umanistă. Toate-acestea, însă, nu pot fi decupate, oricât
ne-am strădui, dintr-un întreg pe care să-l fi numit
singurătate, cu toate derivaţiile şi ramificaţiile
fenomenului în cauză. Este o singurătate mergând braţ la
braţ cu albul, cu pustiul, cu golul, cu nostalgiile, cu
imaginarul… Ideea singurătăţii o regăsim, fie prin
folosirea directa a noţiunii, fie prin crearea unei
atmosfere adecvate. În această ordine de idei, să revedem
pentru exemplificare poemele: (pag. 11),
(pag. 12), (pag. 13), (pag. 20),

(pag. 25), (pag. 45), (pag. 47) etc.,
etc.

Mă încumet să afirm că autoarea acestui interesant
volum de versuri are puterea şi discernerea creării unui
produs poetic în care se comprimă, complementar, stări
care, la prima vedere/citire,  par nişte transplanturi
cărora cu greu le putem acorda şanse de reuşire. Şi,
totuşi, ele formează un întreg, bine condimentat, în cele
mai multe poeme, cu suficient lirism feminin, dacă nu
dorim în mod expres să extragem creaţia poetei de sub
oblăduirea multdiscutatei poezii feministe. Deşi. Ei,
poemele Dorinei Brânduşa Landén, au – aşa cum am mai
spus – o anumită alură care îi asigură un statut propriu:
de POEZIE.

Că există prin poeme ramificaţii ideatice care ne
poartă mintea spre expresivitatea unei desfăşurări prea
epico-tragice în detrimentul atmosferei lirice, este
adevărat, ori măcar se creează senzaţia în timpul lecturii,
însă aceasta nu reduce valoarea în sine a produsului
artistic, ci acutizează doar legătura artă-viaţă, artist-
realitate-colectivitate

sui generis

natur

„Să duci cu
tine în somn/povara constantă a zilelor/întotdeauna
aceleaşi/întotdeauna la limita nopţii/este o tristeţe
iremediabilă/o viscozitate în aer încetinind respiraţia/până la
dezagregarea totală a simţurilor.”//

„Nu are trup/nici jaguari solitari/traficanţi de
cuneiforme/vânzătorul de imagini/inventându-se/nu-i decât o
ceaţă.”

„imaginaţia/este cristalul de stâncă(…)//
„precum/ştirile din evul mediu/vânzătorul de
imagini/soseşte/transfigurat.”//

povară zilelor

Povara zilelor

Vânzătorul de
imagini

Simetrie Emoţie
Substanţa Zbor Iată

sângele tău Profil Clipe

*Dorina Brânduşa Landén: VÂNZĂTORUL DE IMAGINI,
Editura Călăuza, 2010

MARATON

EXILUL

Spaima de a găsi înlăuntrul tău spaţii albe
nesubstanţiale adică

a sosit clipa adevărului fără nici un preambul
moartea este aproape

viitorul este împărăţia ei
leoarcă de sudoare

în mijlocul mormanelor de citostatice
întrebări ale moralei creştine

ce mai faceţi
cum se simte bătrâna doamnă

eu am văzut-o agăţându-se cu unghiile
dar tot tristă era

aproape transparentă
culoarea căpşunii şi spiralele ei

nu-i decât pânda
aproape a noastră

umilinţă a cărnii
fantome multiplicate între sunt şi am fost

nesfârşitul izvor al chinului
plumb topit este locul solitudinii
maraton al bolnavilor incurabili

despre care acum nu pot să mai scriu.

Viaţa mă izbeşte cu precizia glontelui

În contextul foarte larg
şi ospitalier al poeziei
contemporane, nu exagerez
dacă spun că autoarea
acestei plachete de versuri a
fost nedreaptă cu ea însăşi:
şi omul cu poetul, şi poetul
cu omul. Cele două
componente ale eului său,
presupun că s-au aflat, şi
încă se mai află!, într-un
permanent război interior,
victoriile alternând. De-
aceea, cel puţin la… prima
înfăţişare, putem vorbi, paradoxal, fie de doi învingători,
fie de doi învinşi, egalitatea este, din punctul meu de
vedere, evidentă, fiindcă, dacă poetul s-a împovărat cu
crucea creaţiei literare, degetul arătător al omului i-a
arătat artistului, nu o dată, suişul Golgotei, cu
semnificaţia ameninţător-biblică. Bine e că niciuna din
cele două componente nu s-a lăsat învinsă şi astfel noi,
cititorii, avem la dispoziţie o plachetă de versuri
intitulată, sugestiv, zic eu,

Fără să zăbovesc prea mult asupra ideii – cititorii se
vor lămuri singuri – poezia Dorinei Brânduşa Landén
este „datoare” unei forme de expresionism trecut cu bine
de impresionismul mai la modă în urmă cu ceva vreme.
Acest salt spre exterioritate, spre o comunicare, poate şi
frustă, dar mai ales directă, i-a prins foarte bine poetei,
fenomen pe care, conştientă, l-a şi exploatat aproape cu
obstinaţie. În poemul de exemplu,
întrepătrunderea real-intim, este semnificativă, nu atât
printr-o redirecţionare a trăirilor spre fiorul artistic, ci
drapându-le cu un dramatism care, în paranteză fie spus,
cam domină creaţia autoarei:

(pag. 18). În acest
poem intuiţia poetei este discret camuflată de o atmosferă
în care nu se prea simte descărcarea emoţional-artistică,
ci, mai degrabă, ca efect al unei cauze uşor neagreate…
Pe când în poemul , de la pagina 23, cu totul
altfel se prezintă situaţia, legătura creatorului cu lumea
fiind de-un realism care-i conferă acesteia o ţinută, nu
aspră, ci dură – rigidă parcă ar suna şi mai bine. Dar, iată
cum stau lucrurile în fapt:

. Aici, trăirile nu mai sunt,
cred că nici nu mai pot fi îndulcite de metafore. Cuvintele
sunt atât de lipite de idei, încât mesajul pare pur şi
simplu o mitraliere a imaginilor reprezentând o lume a
nimănui, golită de tot ce înseamnă viu-viaţă. Undeva,
cândva, mai citisem, pare-mi-se, ceva asemănător,
respectiv despre „o linişte care sparge timpanele”, dar, să
auzi pustietatea…!, e şi mai şi, nu? Valoarea poemului
este dată de cele (numai!) şase versuri ale sale prin care
autoarea a reuşit să creeze o atmosferă într-adevăr de
ţinut minte. Şi, dacă am extinde ideea fixării/împlinirii
imaginii, nu cred că ar fi greşit să alăturăm în context şi
poemul (pag. 28), în care poeta renunţă la abstract
în favoarea concretului:

; sau, oarecum pe alt palier al imaginarului, dar pe
aceeaşi frecvenţă:

( , pag. 43);
( , pag.

45);
( , pag. 50) etc., etc. (Subl.

îmi aparţin – D.H.). Direct sau indirect, subtil sau
metaforic, poeta pare să posede în structura sa psiho-
artistică un… compartiment-Cutie a Pandorei în care
sălăşluieşte un alt eu al său, dominat de teama (?) de
pustiu-singurătate. Nici vorbă să fie un rău în asta! Cel
puţin în cazul de faţă. Pentru că, Dorina Brânduşa
Landén are, constatăm lesne, experienţa scrisului, a
dozării, a punctării şi exploatării prin convertire în poezie
a oricărei materii prime, chit că, măcar de această dată,
este vorba despre un mai delicat şi, în orice caz, mai
complicat.

Este cât se poate de clar că poemele din acest volum,
prin substanţa şi alcătuirea lor ies de sub eminesciana
zicere , fiindcă autoarea, implantată în
contemporaneitate şi conştientă de traumele, nu doar ale
sale, ci şi ale celor din jur – familie, prieteni, colegi,
societate – îşi pune probleme, participă efectiv la viaţa
colectivităţii şi se implică afectiv. Din această cauză,
creaţia sa este marcată şi, aş zice, subordonată unui
realism din imediata sa apropiere, greu de metamorfozat
în re-trăire artistică, reconfigurare sau proiectare a sa
într-o zonă creativă „cu verdeaţă şi fără scrâşnire de
dinţi”. Este şi motivul pentru care poezia are o anumită

Vânzătorul de imagini.

,Biografie

Imagine

Arşiţă

Maraton
Profil

Dezolare

„Biografia mea e
desăvârşită/nu pot sta ascuns/în căldura apei stătute/fără
somn/în împărăţia regilor şi nebunilor/noapte după noapte joc
şah/cu bizare chipuri de os/încă umed/uneori crapă carnea
pereţilor/sub lumina murdară a lumii.”//

„În jurul nostru/se aude
pustietatea/atât de înaltă/încât poţi vedea prin ea/cuvintele
ţâşnind/ca o şuviţă de sârmă.”//

„…generaţia pietrei/e piatra/punctul
de referinţă/marea/o casă /şi numele nostru/acoperit cu
sare.//

„Spaima de a găsi înlăuntrul tău
/nesubstanţiale adică”/ „Peste ţărâna

părinţilor mei/se abate o imensă singurătate”/
„…inima mea este făcută bucăţi/devorate de pasărea

galbenă a //

ceva

„veselul Alecsandri”

pustie

spaţii
albe

singurătăţii.

Martie 1120

Din singurătate s-a-ntrupat
poetul*

Dumitru HURUBĂ



14 CRONICA

fondul principal al culturii române

Există texte la care ar fi o necuviinţă să te referi în fiecare zi, dar
când problematica zilelor impune învăţămintele istoriei scrise,
atunci, ca o revelaţie, acestea ne pătrund în conştiinţă şi simţim
nevoia acută să le împărtăşim.

Deschidem această rubrică cu bucuria de a dovedi încă o dată
respectul pentru cultura şi civilizaţia româneasă fără de care fiinţa
noastră, dacă suntem trăitori în cultură, n-ar exista.

Istoria

P
ii noastre publice a fost „

o mai ales în clipa când România, într-

am considerat (1902)

Peste zece ani, când a i în
(1912), m de

e unul din statele cele mai bolnave din
Europa", am pus înainte ca mijloc de lecuire

(1919).
De-atunci au

e, într-
ut inventarul

rilo

lament nu fusese de cât paravanul oficial, î

tor î

u

ce este „omul de stat" spre
deosebire de acei î

ta s-

iar clientela, partidelor s-

Î
mu

Zilel

1918 s-
fa

il

valuta

Poloniei",
încheie fostul ministru.

Dar a pus a

poporului român ntre România
teatra

Prin u ste „omul de stat”

14 Dec. 1939.

Astăzi, textul lui Simion Mehedinţi pare nu doar actual şi
necesar ci şi desfăşurător de fapte istorice. Înaintaşii noştri care
deobşte scriau şi făptuiau rămân simbolurile eterne şi reperele
la care dacă nu am aspira, am muri foarte tineri.

aginile de faţă sunt încheierea unui lung şir de socoteli. Semnul
vieţ politica de vorbe". Falsitatea acestei
metode am simţit- un conflict
de graniţă, a trebuit să dea îndărăt, fiindcă armata nu era pregătită.
De aceea ca o primejdie de
moarte pentru neamul care nu ajunsese încă la întregirea hotarelor.

sbucnit războiul balcanic,
am cercat să arătăm însuşirile adevăratului ,o

stat", iar la sfârşitul răsboiului mondial, văzând că tot nu ne
înveghiasem şi că „România

trecut două decenii, şi isprava noastră cea mai
mare după Unire a fost că am lăţit politica de vorbe peste toată
întinderea ţării.

Pornind de la această constatar o şedinţă a Societăţii
Regale de geografie, prezidată de Suveran, am făc
greşelilor faţă de pământul şi poporul românesc,

Apoi, în revista „Parla-
mentul", cea mai apropiată de ochii cârmuito r, am căutat să
dovedim că, alături de puterea legiuitoare, judecătorească si exe-
cutivă, statul modern are numai de cât nevoe şi de o „putere
selectivă", răspunzătoare în faţa naţiunii, de oarece vechiul
par n dosul căruia
guvernele acopereau cu forme legale toate abuzurile cârmuirii şi ale
clientelei de partid (înstreinarea terenurilor petrolifere, jefuirea
pădurilor statului, prădarea bălţilor de peşte, camuflarea trusturilor ,
etc. etc).

Stând departe de politica vorbelor (scrise, declamate ori tipărite),
am avut credinţa că lucrul hotărî n viaţa unei naţiuni este
iar cea dintâi dintre fapte este formularea unei concepţii ştiinţifice,
adică realiste despre nevoile stat lui. Altfel, guvernarea prin oameni
de ocazie e o biată cârpeală empirică de la o zi la alta — biurocraţie
deşartă şi un simulacru de muncă, — sprijinită doar pe fotografii
oficiale.

Trebuia deci să definim în chip exact
ncurcă-lume care risipesc zadarnic timpul şi

puterile de viaţă ale neamului. Dacă încercarea aceas ar fi făcut
mai de mult, poate că unii şi alţii s-ar fi ruşinat să se mai suie pe un
scaun ministerial, ar fi sfiit să încurce
stradele şi pieţele atâtor oraşe cu busturi şi chiar cu statui care vor
rămâne în faţa urmaşilor ca o grea osândire a generaţiei noastre.

n orice caz, e timpul ca, măcar acuma, când începe o nouă eră în
viaţa Europei şi a omenirii întregi, să ne dăm seama ca multe, lte
vor fi cu putinţă, dar stat — fără „om de stat" — nici în ruptul
capului.

e trecute, un fost ministru de finanţe al Poloniei a
mărturisit că cea dintâi cauză a „dezastrului" ţării sale a fost sărăcia
gloatei poloneze, exploatată de „burghezia de la oraşe, unită cu
biurocraţia". Unitatea naţională după a făcut, zice ei, în

voarea celor „privilegiaţi", a „asociaţiilor profesionale" şi a
„cartelur or de tot felul". Am avut sanatorii gratuite, licee gratuite,
bilete gratuite, colonii de vară gratuite — toate pe socoteala
ţărănimii... Am avut preţuri fixe, pe care trebuia să le plătească
ţăranul. Am avut fixă care îi storcea măduva; tarifuri fixe
pentru care trebuia să producă spre a fi plătite. Tot ţăranul era silit
să asigure şi solvabilitatea băncilor. Aşa că adevărata icoană a
poporului polonez e aceasta: o fetişcană îmbrobodită cu un tulpan
subţire, udată de ploaie şi zgribulită, păzind câteva văcuţe costelive,
care pasc pe un câmp înţelenit — iată simbolul viu al

mărturisirea vecinului care şi- cum cenuşă pe cap
priveşte, cum spune el, nu numai trecutul, ci şi viitorul şi nu o
singură ţară, ci mai multe.

De-aproape un veac, şi mai ales în ultimele decenii, suferinţele
au aceeaşi cauză: nepotrivirea î

lă şi cea reală.
rmare, a defini ştiinţific ce e datorie

care nu mai putea fi amânată. De aci încercarea de faţă.

Simion Mehedinţi
Omul de stat
Consideraţiuni geografice şi etnografice

Politica de vorbe

cei

o

fapta,

e o

...Se propie 1940 — Anul Destinului. Î

o

Ofensiva
naţională

Altă Creştere - Şcoala
Mun

(Discordanţe
geografice şi antr pogeografice, 1932).

încheie 1939 şi se a I
numesc aşa, fiindcă vede orişicine că ne aflăm în plină tragedie
: sub ochii noştri, ţări întregi au fost şterse de pe harta Europei,
iar Preşedintele St. Unite, d. Ro sevelt, ne spune lămurit că
trăim sub „teroarea ilegalităţii internaţionale".

Omul de stat
Consideraţiuni geografice şi etnografice

Noi, Românii, cum suntem aşezaţi „în calea răutăţilor" —
vechea vorbă a cronicarului — numai printr-o ideală
solidaritate şi o supremă încordare, am putea avea tăria să
ţinem în cumpănă greutăţile ce ne aşteaptă. Dar nici
solidaritatea, nici energia nu ne vor fi îndestulătoare, dacă nu
ne vom da seama limpede:

care sunt semnele timpului
temeliile cele

mai adânci
unui Stat.

tre, înainte de toate.
Fiindcă nu e vorba de o cercetare speculativă, ci de

împrejurări concrete, se cuvine să lămurim mai întâi de toate
care sunt semnele timpului.

Î

provocat

r. Mai întâi, o

locale,
totdeauna bine cunoscute.

Al doilea, un de asemenea nelimitat.
numai atâtea calfe, câte erau

necesare spre a umplea locurile în fiecare meserie). Î

unci astfel:
Capacitatea de producţie prin munca cu maşinile este

superioară capacităţii de organizare a distribuirii şi consumării
produselor.

De aci, haos economic, având ca rezultat haosul politic, ma-
nifestat pri 14—18 (cel dintâi r  zboiu mondial)
urmat acuma de alt r acesta —
motivat de formula „

Aceast

Marea Industrie (cel mai mare eveniment
al lumii moderne—

Marea Demagogie,

Efectele

oiul
mondial, a ajuns aproape la agonie. În urma unui grozav
r r

de e chiar
la r  zboiu de idei. Î

Tribunalul dela Haga"
tunci: „R

Comunism

oarecare limpezire a
ideilor, punând

tii.
*

oprindu-se la aceasta concluzie :
„Legislaţia noastră economică... se poate asemăna cu un

castel de carton, ridicat pe nisip; în multe cazuri, ea nu este
înţeleasă şi nu corespunde nevoilor ţării, aşa că, în loc să
sprijinească, stăvileşte desvoltarea vieţii economice pe calea ei
normală".

în care trăim;
şi care sunt — fie şi în ipoteza cea mai rea —

şi mai tari pe care se poate rezema existenţa unui
Neam şi a

Iată de ce, aş dori să lămurim din punct de vedere
geografic ce este în împrejurările de azi un Stat şi mai ales ce
însemnează un Om de Stat — fireşte, cu gândul la noi şi la ale
noas

n ce priveşte signatura epocei noastre, am cercat altădată,
tot de pe această catedră, să vă arăt că trăim într-o epocă de
anarhie planetară, ă de Marea Industrie. Maşinismul,
rezemat pe abur, electricitate, benzină şi alte isvoare de
energie, neasemănat superioare braţelor omului, a introdus în
viaţa economică modernă trei factori iraţionali, necunoscuţi de
industria mică a regimului breslelo producţie
nelimitată de mărfuri, spre deosebire de cantitatea de mărfuri,
măsurată înainte vreme după trebuinţele pieţelor

număr de lucrători
(Altădată breasla pregătea

n sfârşit,
un preţ nelimitat — lucru cu neputinţă în trecut, când preţurile
variau foarte puţin de la un an la altul, iar concurenţa era
considerată ca ceva ruşinos şi aspru pedepsit de lege. Urmarea
acestor trei factori iraţionali a fost enormă. Vedem azi cantităţi
colosale de mărfuri: sute de mii de baloturi cu bumbac puse pe
foc; mii de vagoane de cereale şi milioane de saci cu cafea
nimicite ori aruncate în mare, numai ca să sprijine preţul
restului de marfă adusă pe piaţa mondială.

Evident e o stare de anarhie. Să produci, apoi să nimiceşti
singur ceeace ai produs cu muncă şi cheltuială este culmea
absurdităţii. E o lipsă vădită de echilibru, pe care am formulat-
o at

n războiul din 19 ă
ăzboiu — aproape mondial şi
spaţiului vital", de nevoia de colonii, de

lupta pentru procurarea materiilor prime, de dobândirea unor

pieţe de desfacere şi de alte consideraţii economice.
ă caracterizare geografică a haosului planetar con-

temporan s-a dovedit exactă. Evenimentele ce au urmat de
atunci până azi au arătat că nu ne am înşelat. Dar, cu toate că
analiza fusese exactă, ea nu era completă. La turburarea
materială, legată de

cu mult mai însemnat decât Revoluţia
franceză), trebuie să mai adăogăm ca isvor al anarhiei actuale
si alt factor: adică agitarea gloatelor prin
vaste organizări internaţionale, ivite tot în legătură cu
„maşinismul", sub formula: Dictatura Proletară ca  formă
ideală de Stat. acestei formule ademenitoare le-a simţit
mai întâi Rusia în 1917, anul când bolşevismul a înlocuit
ţarismul; apoi Spania care deşi fusese cruţată de răzb

ăzboiu civil; şi însăşi China unde, la focul revoluţiona
dinăuntru, s-a mai adăogat, cum era şi firesc, prăpădul din
afară.

Astfel, după maşinismul care dusese la războiu de mărfuri,
s-a adăogat şi comunismul care împinge Statele mo rn

ă n 1919, când Wilson, preşedintele Statelor
Unite şi toţi cei adunaţi la Versailles se gândeau să pună
temeliile unei „păci eterne" prin „Societatea Naţiunilor" şi
„ , Rusia, cârmuită de un regim proletar,
a opus o formulă nemaiauzită până a ăzboiu,
Permanent"! până ce toate ţările vor adopta regimul politic
comunist.

Aşa dar, Maşinism şi : iată cele două „semne
ale timpului".

Şi fiindcă avem convingerea că de anarhia planetară şi de
„teroarea ilegalităţii internaţionale”, nu vom putea scăpa decât
printr-o exemplară solidaritate, prin încordarea tuturor
puterilor neamului nostru, mi-am propus în această instituţie
de caracter economic, să cercăm a aduce

faţa în faţă pe comunişti cu oamenii de Stat —
nu din punct de vedere teoretic-speculativ, ci aducându-i pe
toţi în faţa hărţii şi a datelor statistice, aşa cum obişnuesc
geografii şi etnografii.

Să începem cu economiş

Acuma 30 de ani în revista „Convorbiri Literare", „Cronica
Economică" era îngrijită de cel care azi e rectorul Academiei de
înalte studii Comerciale şi Industriale. Tânărul economist a
scris câteva pagini tocmai despre economişti şi oameni politici,

„ i

Aşa dar, economiştii de atunci, erau judecaţi, osândiţi şi
aşezaţi în raftul imitatorilor de forme şi legi streine de nevoile
neamului nostru.

Oare schimbatu-s-

omul de stat.
Aci, greutatea e ceva mai mare. Mai întâi de toate s-

tul?

de omenire", este
expresia geografic

Să analizăm lucrul ceva mai de aproape.
*

Stat este
hotarul . Cine zice grani acela într-

marginea unui neam,

iului unei limbi.

ereselor lor.
Ce urmează din acest înţeles al graniţei ?
Urmează un lucru foarte însemnat: cine vrea să ajungă în

chip ştiinţific la definiţia omului de Stat acela trebuie
numaidecât să-şi dea seama de factorii fundamentali, de care
atârnă, fie biruinţa, fie înfrângerea unui popor, în lupta pentru
„spaţiul său vital".

Să cântărim deci, cât de sumar, valoarea acestor factori.
statornicia unui hotar?

sporul gloatei acelui neam prin na-
talitate.

-o mortalitate
tot atât de mare. Num

Desimea

-ar fi putut scurge spr

vala vecinilor ?
capacitatea de adaptare la mediul geografic,

printr- mai

ta, nici lucra în chip unitar. Î

Aşa dar, când e vorba de marea problema a îndrumării
unei naţiuni, gloata alfabetâ, ca şi cea analfabetă, nu poate fi de
nici un folos. Trebuie să-i vină numai decât în sprijin un
conducător.

(un om bun,
„

Cât priveşte oamenii politici, aceia — zicea omul cel bun —
sunt ca musca din fabulă: sbârnie pe lângă jugul tras de boi şi
se măgulesc cu gândul că ei au dus carul mai departe.

-o mai repete.

Legislaţia noastră econom că, fiind, de fapt de origină
streină, sub o etichetă în limba românească, rar se adaptează
sufletului, tradiţiilor şi împrejurărilor de ordin moral din ţară".

a până azi felul de a cugeta şi de a lucra
al economiştilor noştri ? La întrebarea aceasta, e firesc să
răspundeţi singuri. Cred că aţi şi răspuns cei care studiaţi aici
din punct de vedere ştiinţific desfăşurarea vieţii noastre
economice.

Ne rămâne, prin urmare, să privim numai termenul al doi-
lea al problemei:

ar cu-
veni să ştim ce este Sta

Pentru geograf şi etnograf, „Statul este organizarea
autonomă a vieţii unui popor capabil de a-şi afirma stăpânirea
asupra pământului moştenit dela strămoşi". Pe scurt: „Statul
este o bucată de pământ şi un fragment

ă, etnografică şi istorică a voinţei unui neam
doritor să trăiască, pe cât e cu putinţă, „autarkic". Iată
definiţiile geografului.

Pentru geograf, cea mai concretă imagine a unui
său pe hartă însă ţă, un sin-

gur cuvânt, exprimă o sumă de fapte de cea mai mare însem-
nătate :

Mai întâi, graniţa arată adică
înrudirea de sânge a oamenilor. Al doilea, arată limita
teritor Al treilea, arată până unde se întinde un
fel de a gândi şi de a simţi, exprimat prin anume obiceiuri,
proverbe, cântece, cusături, clădiri (religioase şi profane)... într-
un cuvânt prin tot ce cuprinde filosofia morală, literatura şi
arta originală a unui popor.

Asa dar, graniţa nu e o linie pe hartă, ci o zonă în care se
cumpăneşte suma puterilor materiale şi sufleteşti ale unui
neam, cu puterea vecinilor care caută să-i strâmteze teritoriul
şi să-i încurce viaţa ori chiar s-o supună int

De cine atârnă întâi şi întâi Factorul
teluric, fiind prea cunoscut, îl lăsăm la o parte.

Atârnă mai întâi de
Cea mai puternică temelie a vieţii unui popor (prin ur-

mare şi a Statului) este creşterea populaţiei. Poporul cu mulţi
copii nu poate fi niciodată nimicit. Pentru un bloc etnic, cum e
de pildă cel chinez, chiar cele mai grave evenimente istorice
sunt accidente trecătoare (De când e lumea lume, şoarecele n-a
înghiţit pe elefant).

Natalitatea însă nu însemnează mult — şi chiar nu
însemnează nimic — dacă este neutralizată printr

ărul copiilor născuţi este un factor
pozitiv, numai dacă duce la îndesirea populaţiei.
singură poate să dea unei graniţe rezistenţa cuvenită faţă de
apăsarea vecinilor. (Dacă Bucovina ar fi fost de 5—6 ori mai
populată, nu s e acel străvechiu pământ
moldovenesc — vatra adevărată a Moldovei — atâta amestec
de streini din toate colţurile Austriei).

Atunci o nouă întrebare se iveşte: De cine atârnă natalitatea
care poate duce până la desimea ce poate asigura rezistenţa
faţă de nă

Atârnă de
o muncă tot mai variată, intensă şi mai productivă,

spre a da mijloace de traiu prisosului anual de populaţie. Aci
atingem chiar miezul problemei: Adaptarea deplină la mediu
nu poate fi niciodată şi nicăeri isprava gloctei. Mulţimea nu
poate nici cuge n trebile mărunte,
gloata gândeşte şi lucrează după cum a apucat de la generaţia
trecută: unul mai bine, altul mai rău, altul — deloc. Glotaşul
merge ca o oaie după celelalte, chiar când acelea sar în
prăpastie. În trebile mari ale neamului şi ale Statului, mulţimea
nu se poate orienta — nu numai masa muncitorilor cu palmele,
dar nici a celor ce se intitulează cu pretenţiosul nume de
intelectuali.— (Câţi dintre Românii care înegresc hârtia cu
cerneală sunt oare în stare să înţeleagă si să pună la cale în chip
serios finanţele Statului? Unul-doi-trei... câţi ?).

Aci să deschidem o paranteză: Mi s-a întâmplat că aud
odată o teorie extraordinară. Un scriitor de seamă

să-l pui la rană", cum zice poporul nostru) afirma că singura
nădejde de progres e ştiinţa şi în deosebi cercetătorii şi savanţii
care fac descoperiri pentru vindecarea bolilor şi pentru
înlesnirea vieţii, în felul lui Pasteur şi a altora ca dânsul.

Cel care are cinstea de a vă povesti această împrejurare şi-a
spus mai de multe ori părerea despre gloata oamenilor aşa zişi
politici. De aceea, vă cere voie să n

Când însă e vorba nu de figuranţii obişnuiţi ai politicei, ci
de conducătorul ce se cheamă „om de stat", mi se pare că
admiratorul atât de exclusiv al progreselor aduse numai de

Cătălin BORDEIANU

Martie 1120

Recurs la memorie

Simion MEHEDINŢI
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oamenii de ştiinţă, se înşela fundamental. Iată, să
presupunem, dacă voiţi, că toate descoperirile mai însemnate
în medicină, de la Hippocrate până la Pasteur, Lister, Koch,
Roux şi toată ceata celor care au născocit atâtea mijloace pentru
combaterea bolilor, s t între hotarele pământului
românes vă îndrăsneş e cineva să afirme că acele
descoperiri relor şi neamului şi Sta ului nostru o
tă u în clipa de faţă ?
Dovada e făcută: Toate progresele medicinii le cunoaştem şi
noi Românii. Scos-am oare şi noi din descoperirile ştiinţei
medicale ceeace au scos alte neamuri spre întărirea lor în lupta
pentru existenţă ?

Evident că Şi era firesc să fie aşa, de oarece una e ştiinţa
şi cu totul altceva este aplicarea ştiinţei. Aplicarea n

dacă un
o bună zi să dăruiască fiecărui sat din România o

bibliotecă cu cele mai alese opere de medicină, higiena şi tot ce
mai voiţi pe deasupra, marşul populaţiei ar fi fos ş.

Sănătatea şi numărul mare de copii (a a e semnul cel
mai pipăit al sănătăţii unui neam) nu vine din senin şi nici din
cărţi, ci atârnă de concepţia de viaţă a neamului respectiv,
moştenită dela strămoşi şi păstrată de capetele eminente care
cugetă pentru mulţime, îndrumând apoi viaţa ei materială şi
sufletească potrivit cu împrejurările. Aşa dar, nevoia de
conducător este vădită.

graniţa externă a neamului, acolo unde se cum-
păneşte din punct de vedere demografic, economic, militar şi
politic cu vecinii. Dacă acele capete conducătoare nu cunosc
pas cu pas preţul graniţei etnice şi politice, o ţară poate fi
rănită de vecini în chip mortal. (Ce-ar însemna Statul Român,
dacă i-ar lipsi ţărmul basarabean şi dobrogean sau măcar
Constanţa...?).

Dar, pe lângă graniţa externă, un stat mai poate avea şi gra-
niţe interne, dacă fatalităţile istorice i- pe teritoriul său
şi populaţii alogene. (Priviţi petele de pe harta etnografică a Ro-
mâniei).

Prin urmare, cine zice Stat, acela trebuie să se gândească
nu numai la graniţa externă, dar şi la cele interne, precum şi la
desimea relativă a populaţiei. aceste fapte se leagă ca ve-
rigile unui lanţ. Nu poţi muta o verigă, fără să mişti lanţul
întreg.

Iată trebuie să privească întâiu şi întâiu cel care îşi ia
răspunderea conducerii.

va deslega conducătorul politic pro-
blema atât de încâlcită a luptei unui neam cu vecinii lui, —
eventual şi cu streinii care s t între hotarele ţării şi o
primejduiesc?

din ce în ce mai deplină la mediul geografic, care să

asigure desimea populaţiei, apoi o concepţie de viaţă cât mai
dinamică în toate împrejurările. Poporul care ar fi gata să
părăsească în mâinile streinilor măcar o palmă din pământul
patriei, adică să lase în voia soartei măcar un sat, cât de smerit,
poporul acela îşi pregăteşte singur înfrângerea. Cine lasă unul,
e gata să lase două, nouă şi nouăzeci şi nouă... Iată dece marele
imperativ istoric al luptei unui neam pentru teritoriul său
strămoşesc nu poate fi lăsat în grija orişicui. O sarcină atât de
uriaşă cere numaidecât grija de toate zilele şi de toate ceasurile
a unei personalităţi de elită, care să adune clar în conştiinţa lui
toate împrejurările bune şi rele din viaţa neamului său şi să-i
caute calea cea m sigură de izbândă. Acela este omul de S

Pe temeiul faptelor aci înşirate, îl putem defini astfel: Om
de Stat este acela care priveghează problema populaţiei, dând
gloatei un regim de muncă din ce în ce mai variat, mai intens şi
mai productiv, spre a asigura desimea poporului, legându-
rădăcini cât mai adânci de teritoriul naţional, şi întărind astfel
nu numai graniţele externe, dar şi pe cele interne, dacă omoge-
nitatea etnică a fost cumva ştirbită.

Dar câtă vreme diferenţiarea muncii, intensitatea şi
productivitatea ei atârnă nu numai de technica materială
(civilizaţia) ci şi de techni sufletească (cultura), adevărat om
de Stat e numai acela are ştie să facă şi selecţiunea cea mai
dreaptă a valorilor generaţiei sale,

mai capabili să îndrumeze fie munca materială, fie
munca culturală, comunicând mereu gloatei lumina şi energia
care s-au ivit în personalităţile sale de elită — adevăraţii ei
reprezentanţi în faţa vecinilor şi a concurenţei internaţionale.
Aşa dar, departe de a fi musca ce sbârnâe pe lângă jug, omul
de Stat este exponentul cel mai înalt al vieţii unui Stat.

o epocă de enormă transformare socială, ca cea adusă
în Europa de Industria Mare, apoi şi de Marea Demagogie,
c că -a dat poporului nostru
Cutare sau Cutare corifeu care a cugetat, a vorbit şi a lucrat în
numele poporului românesc ? Răsfoind cele vre-o 22 de mii de
pagini ale Monitorului Oficial plin de legi şi regulamente (o
întreagă bibliotecă de la războiul mondial până azi), ca oameni
de ştiinţă exactă, datori suntem să ne întrebăm: hârtia ca hârtia;
ea suferă să tipăreşti orişice... dar să privim satele, oraşele,
porturile şi să vedem ce fel
să poată ţinea piept concurenţei internaţionale ?

Să lăsăm să vorbească cifrele oficiale. „Memoriul Camerei

-ar fi ivi
c. Rogu- t

fi dat hota t
rie mai mare decât aceea pe care o a

nu.
-o poate

face gloata de capul ei. Chiar miliardar excentric s-ar fi
apucat într-

t acela
ceast

Unde şi cum să conducă ?
Mai întâi, la

au adus

Toate

unde

A doua întrebare: Cum

-au strecura

Într-un singur chip: având neclintit înaintea ochilor o
adaptare -i

ai tat.

l cu

ca
c

punând peste tot în frunte
pe cei

*
Să facem o aplicaţie la viaţa neamului românesc în epoca

contemporană. Dacă definiţia noastră este obiectivă şi destul
de analitică, să vedem cum apar înaintea economistului,
geografului şi etnografului cei care au jucat la noi rolul unor
oameni de Stat.

Cea dintâi întrebare pe care trebuie să ne-o punem este
aceasta:

Într-

are a fost regimul de mun pe care l

fost îndrumat poporul nostru, ca

ar

a

Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, în
volumul intitulat : ce scumpesc sau împiedecă
transporturile, cuprinde această mărturisire:

La noi, „transportul mărfurilor suferă enorm" (p.   51).
„Mulţimea formalităţilor ne creiază o situaţie deosebită de
ceeace se petrec în
de unde cu câtva timp în urmă, navlurile pentru transportul

din America-de-Sud erau cu 10 shilingi la tonă mai mari decât
navlurile percepute porturilor româneşti, azi au ajuns navlurile
pentru porturile dunărene la egalitate cu cele pentru America-
de Sud". Şi a ăoga Memoriul: „paguba pentru economia
naţională şi pentru politica de devize a Statului e prea
evidentă".

Dacă e aşa, dacă paguba e prea evidentă, ce părere trebuie
să ne facem noi de cei care şi-au dat titlul de oameni de Stat şi-
au în rtul măr pe Dunăre
şi pe alte căi de comunicaţie

Iată o altă dovadă de ...capacitate. În 1931, Regia
Autonomă a Căilor Ferate Române a pus la cale „mecanizarea
trecerii cerealelor din vagoane în vapoare". Reforma aceasta a
fost împiedecată, numai spre a da de lucru muncitorilor cu
braţele, lucrând ca să-şi asigure ei salarul... fără ca
Guvernul să-şi dea seama că, pe calea aceasta, p

te la scăderea traficului, mai ales de
şi la concurenţa porturilor streine mai bine utilate", (p. 197).

La ce ne foloseşte atunci vecinătatea cu Dunărea, dacă
inca itatea organizatorilor împiedecă tranzitul? Nu-i mai
rămânea Guvernului din 1931, decât să ne întoarcă la
transportul cerealelor prin căruţe, ca înainte de drumul de
fier... pentru ca să câştige câţi mai mulţi căruţaşi...

area economică a celor care s

Dar în faţa acestei graniţe se ridică o foarte gravă întrebare:
Pentru ce un ministru român a respins propunerea Bulgarilor
de a retrage populaţia bulgărească? Ştiind vecinii noştri că au
venit acolo după 1877, ei voiau să pl ce după 1913, aşa că acea
graniţă ar fi f t asanată. Î o Carte, intitulată

risă de un fost secretar a
soţită de laude. Şi noi, şi urmaşii noştri avem însă

dreptul să întrebăm: Fost această opunere o acţiune de om de
Stat, ori o cumplită greşală politică, economică, etnografică şi

militară?

E dureros de mărturisit, dar adevărul e adevăr: după cum
înainte de războiul mondial (afară de câţiva bărbaţi de felul lui
Bălcescu) figuranţii politici ai diferit au înţeles
imensul preţ al moştenirii romane şi româneşti la ţărmul mării,
tot aşa după războiul mondial s tuaţia
Dobrogei şi nu n -am dat seama că, în d osebi, tăierea

ui Cernavoda-Constanţa ar fi tă, pentru
totdeauna cursul istoriei Românilor în această regiune.

Un alt hotar convenţional este cel dintre Dunăre şi
Maramureş. Judecând acest hotar ne întrebăm şi, cu siguranţă,
se vor întreba şi urmaşii: Câtă populaţie românească a rămas
în 1919 dincolo de hotarul apusean ? Apoi, câtă populaţie
streină, colonizată nu de mult în câmpia Tisei (în secolul al 18-
lea şi al 19-lea) a rămas dincoace de hotar, şi a
făcut schimb, potrivit formulei aplicată atunci de Turci, Greci,
Bulgari, şi aplicată acuma, sub ochii noştri Italieni şi
Germani în Alpi, de Germani şi Ruşi în provinciile Baltice?
Când ministrul Paşici ceruse un hotar care da Serbiei numai un
colţ din în ce împrejurări acea graniţă a fost ştearsă şi
înlocuită cu alta care lăsa peste 40 de sate româneşt

Şi ci este omul de Stat care a lăsat la N rd de Tisa atâtea
străvechi sate româneşti, pe care Cehii nici nu se gândeau să le
ocupe, dacă din partea Românilor ar fi făcut cineva măcar un
pas pentru ocrotirea lor? Asupra cui trebuie să cadă ruşinea
unei astfel de nepăsări?

Dacă şi-au dat seama că înfiltrarea evreiască e pentru
gloata
poca năvălirilor barbare până azi, în ce chip au organizat ei

rezistenţa faţă de această calamitate istorică?

Cauze

1

toate celelalte porturi ale lumii". Rezultatul:
„

d

grijit cum au îngrijit de tranpo furilor
ale Statului românesc?

Fiindcă toate se leagă când e vorba de economia unei ţări.

cu rândul,
orturile

noastre sunt osândi tranzit,

pac

Prin urmare, vrând-nevrând ni se impune întrebarea: la ni-
velul acesta s-a oprit cuget -au nu-
mit la noi oameni de Stat?

Nu mai înşirăm şi alte absurdităţi. Să trecem de la regimul
muncii la situaţia graniţelor.

De graniţele naturale a îngrijit în mare parte natura. Să le
vedem pe cele convenţionale. Iată, avem în apropiere de Capi-
tală, graniţa dintre Dunăre şi golful Balcicului. Aspectul ei car-
tografic, etnografic, economic, politic şi militar vă este
cunoscut.

e
ost complec ntr- Take

Ionescu, sc l acestui ministru, isprava
aceasta e în

-a

Şi, mai departe: cum au căutat de atunci încoace oamenii
de Stat ai României să şteargă urmările „acelei greşeli"?

elor partide n-

-a pierdut din vedere si
e e

canalul schimbat oda

Solidarizând aci mari interese europene, scăpăm de
lăcomia nătângilor atât mari cât şi mici, deschizând totdeodată
în faţada noastră dinspre mare o poartă potrivită cu nevoile
unui Stat legat de Carpaţi şi de Dunăre, cum e legată o plantă
prin rădăcinile ei de pământ.

*

pentrulce nu s-

de

Banat,
i dincolo de

hotar?
ne o

Vin apoi la rând graniţele interne. Cei care vor să fie soco-
tiţi oameni de Stat, ar trebui să răspundă măcar la aceste în-
trebări :

Ce măsuri au luat ei faţă de marea invazie alogenă din se-
colul al 19-lea, continuată şi în secolul al 20-lea, ba încă, după
întregirea hotarelor, mai înteţită decât orişicând?

poporului nostru evenimentul cel mai însemnat din
e

Care a fost în acest timp sporul populaţiei autohtone şi ce
regim de muncă naţională am opus acestei grave presiuni ?

Având la îndemână o Ţară cu un minunat pământ de
plugărie, cu păduri virgine, cu podgorie standardizată de

secole, cu animale domestice căutate la export, cu sare din
belşug, ba şi cu petrol — bogăţia cea mai de seamă în epoca
maşinismului — cum au condus bărbaţii de Stat lupta
economică spre a stăvili acapararea avuţiilor Ţării de evrei şi
de alţi streini ?

Răspunsul e uşor de aflat.
Î

În lat

Cât se atinge de păduri, numărul din urmă al revistei
„Viaţa forestieră" mărturiseşte că jaful a fost atât de sălbatec,
încât azi „nevoile sunt mai mari decât posibilităţile", iar în
regiunea Moţilor, lemnul „a intrat în mâna industriaşilor şi
negustorilor evrei, fără ca populaţia să profite ceva".

menim. Risipa a fost atât de

tale... a ajuns
ltimele vase ale marin

Unde a ajuns în acest răstimp gospodăria plugarului pe bi-
necuvântatul pământ al Ţării româneşti?

Statistica răspunde aşa:

-au în curte
Mă întreb aşa dar şi întreb pe toţi acei care aud aceste cifre:

acesta es e echipamentul economic, cu care oamenii de Stat au
pus poporul român în frontul marii lupte ce se chiamă
concurenţa internaţională?

rimea busturilor sau a startuior
tor accesorii

*
E de prisos

De aceea, încheiu. Din lunga mea activitate profesorală, am
căpătat o convingere de care o clipă nu mă pot despărţi. Şi
anume :

Stat — nici în ruptul capului — nu.

a omului de Stat.
Ce va aduce cu sine ziua de mâine nu poate nimeni

prooroci. Un lucru însă e sigur, deplin sigur:
Poporul di

întâmple-se ce s-o întâmpla.
Şi mai e sigur încă ceva: Cel mai mare noroc în viaţa unei

naţiuni este să aibă în toate împrejurările grele, omul de Stat ca-
pabil de a face suma tuturor valorilor pozitive ale generaţiei
sale şi de a da neamului regimul de muncă şi îndrumarea
socială şi politică cel mai potrivit cu nevoile epocei.

e

o
de stat.

n ce priveşte solul, am ajuns la vre-o 2 mii hectare de pă-
mânt netrebnic, din cauza râpilor, surpărilor de teren şi altor
cauze de paragină.

ura cerealelor, am arătat la ce isprăvi am ajuns cu
transportul: la situaţii atât de absurde, cum nu se găsesc
nicăeri, „în toate celelalte porturi ale lumii" spune Camera de
Comerţ.

De petrol, nici să nu mai po
neghioabă, încât peste zece ani, puţurile vor seca — unii ne
mângâie că sleirea va veni după 30 de ani. Ce va face atunci Ro-
mânia, când va trebui să mişce trenurile cu petrol cumpărat
dela alţii? Dar fabricile? Dar maşinile agricole? Dar luminatul
oraşelor şi al satelor?

Fără de voie, privind această uriaşă risipă, gândul ni se în-
dreaptă spre ţări mici şi sărace, care, îndrumate de adevăraţi
oameni de Stat, au ajuns la bogăţie şi la înflorire. Danemarca,
cea plină de nisip, a schimbat în timp de 100 de ani de trei ori
frontul luptei economice... şi-a biruit: are azi o agricultură
vrednică să ţină în cumpănă orice concurenţă. Fără petrol, fără
cărbuni, fără me să aibă şi industrie navală!
U ei noastre de Danezi sunt făcute.

Din 3.300.000 de gospodării rurale, 2 milioane n-au nici mă-
car o vacă; 1.600.000 nici chiar un porc, iar 250.000 de familii ţă-
răneşti n a lor nici o păcătoasă de găină.

t

Mă întreb şi întreb pe toţi oamenii cinstiţi: nu suntem oare
datori să judecăm în faţa hărţii şi a statisticei pe cei care s-au
pretins ori se pretind oameni de Stat, iar nu după numărul
discursurilor, nu după strălucirea decoraţiilor, mulţimea
banchetelor omagiale, mă şi a
al fără nici o valoare faţă de marea problemă a
neamului şi a Statului strâmtorat de atâtea greutăţi externe şi
interne?

să mai stăruim cu astfel de întrebări şi cu astfel
de aplicaţii la definiţia geografică şi etnografică a omului de
Stat.

Toate se plătesc în viaţa naţiunilor, ca şi în viaţa indivizilor.
Legea de cauzalitate a naturii este tot atât de inexorabilă în
latura morală, şi în cea fizică. Toate greşelile se plătesc, iar
dintre toate cea mai grozavă este cârmuirea unei naţiuni prin
oameni mai prejos de nivelul nevoilor neamului şi Statului
respectiv.

Statul patriarhal de altădată putea merge chiar târâş-
fără prea mare primejdie, ca şi căruţa de poştă, pe care

surugiul o dregea cu cel dintâiu lemn, tăiat din pădure.
Avionul însă când cade, doar flacăra şi fumul se mai alege de
el. Tot aşa. Statul modern este atât de diferenţiat ca organe şi
integrat ca funcţiuni, încât multe — multe sunt cu putinţă, dar
Stat — fără adevărat om de

Iată dece, faţă de încercările cumplite ce ne aşteaptă, am
căutat în această conferinţă (poate cea din urmă în faţa tinere-
tului) să dau o definiţie cât mai exactă

mprejurul Carpaţilor, de la Zamobce şi până azi,
şi-a făcut datoria, muncind mereu şi mereu stăruind lângă
ţărâna moştenită de la bătrâni. Dacă se va putea rezema pe o
gloată sănătoasă şi spornică, neamul nostru nu va putea fi
răpus nici de puterile iadului,

De aceea, oricare ar fi direcţia ciclonului început în
Septembrie la Miază-Noapte de Ţara noastră, dacă cei care
puneţi la cale aici gospodăria ţarii, veţi lua toate măsurile ca
blocul etnic să rămână neatins — sau cât mai puţin atins — de
urmările anarhiei planetare, iar cei care pregătesc pe
conducătorii neamului îi vor da şi oameni d Stat
corespunzători definiţiei rezemată pe criteriile mai sus înşirate,
eu, unul, sunt deplin încredinţat că poporul nostru va nimeri
calea spre biruinţă, oricât de mari vor fi primejdiile cei stau în
cale.

Şi de data asta, munca cea chibzuită şi vitejia cea „dreaptă”
vor birui, fără „d ar şi poate”, dacă vor fi totdeauna la cârmă
adevăraţi oameni

ca

grăpiş,

fondul principal al culturii române
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salonul literar
S-a născut la 8 iulie

1949 în satul Şieu-
Sfântu, jud. Bistriţa-
Năsăud, din părinţii
Maria şi Oliver
Nuşfelean.

În 1973 a absolvit

,
după care a predat
româna şi franceza în
mai multe şcoli din
judeţul Bistriţa-
Năsăud. În prezent

este profesor de limba şi literatura română, limba şi literatura
franceză la Colegiul Naţional Liviu Rebreanu din Bistriţa şi
profesor metodist la Casa Corpului Didactic, unde o perioadă
a fost director. De câţiva ani este redactor corespondent la
săptămânalul i.

Este director al revistei , care apare la
Bistriţa din anul 2002 sub egida U.S.R.

A cu poezia în
”, nr. 3, martie 1971, Cluj-Napoca, confirmat cu

un grupaj de versuri publicat în acelaşi an în revista
nr. 35 din 7 august 1971, sub girul lui Victor Felea.

A debutat , Ed.
„Dacia”, 1980, colecţia „Debut”, cu o prezentare pe coperta IV
de D. R. Popescu. A mai publicat volumele: ,
povestiri, Ed. “Albatros”, 1982; Ed.
“Cartea Românească”, 1987; , versuri, Ed.
“Dacia”, 1995; , versuri, Ed. Dacia, col. "Poeţi
de azi", 2000

, povestiri, Ed. Eikon,
Cluj-Napoca, 2005, , povestiri, Ed. Ideea
europeană, Buc., 2009, ,
versuri, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009.

Colaborează cu poezie, proză, teatru, eseu, reportaj,
cronică literară, recenzii, interviuri, traduceri din literatura
franceză la majoritatea revistelor literare.

A fost inclus cu grupaje de versuri sau cu proză sau a fost
menţionat în: antologia , Ed. “Dacia”,
1974 (coordonat[ de Victor Felea); , Ed.
“Albatros”, 1979 (selectat la un concurs de debut al editurii);
antologia , Ed. “Paralela 45”, 1998,
realizată de Gheorghe Crăciun şi Viorel Marineasa; dicţionarul

, Ed. “Paralela 45”, 1999,
realizat de Ion Bogdan Lefter;

editat de Academia Română,
de Aurel Sasu,
, Bistriţa, 1997, realizat de Teodor Tanco. ş. a.

A primit mai multe premii literare, printre care:
al   Asociaţiei Scriitorilor din Cluj-Napoca

, al Filialei
din Cluj-Napoca a Uniunii Scriitorilor

, Filialei din Cluj-
Napoca a Uniunii Scriitorilor şi premiul de proză al revistei

(Baia Mare)
A fost distins cu

“Olimpiu Nuşfelean e un solitar care transformă proza
cotidianului într-o lirică neoromantică, ce nu ocoleşte
procedeele antipoeziei (...) Cu simţurile exacerbate de
însingurare, Olimpiu Nuşfelean aude nu doar sunetele reale, ci
şi inaudibilul, se retrage în misterele celor ce n-au fost să fie...”

Gheorghe Grigurcu, “România literară”

“...coereanţă, esenţializare a discursului, evitarea constantă a
capcanelor de limbaj şi, mai ales, inovaţie la nivel structural, o
inovaţie care se păstrează aproape pe tot parcursul volumului (v.
“Libertate de noapte”) şi care constă într-o simplificare a
discursului şi o directeţe a comunicării sentimentului, epurată
de poza ironică detaşată. Acestea sînt elemente ce ne permit să
pledăm pentru un neoromantism (într-o fază incipientă
deocamdată) ce se poate constitui ca o posibilă soluţie la criza
poetică actuală.”

Călin Teutişan, “Tribuna”

„Căutînd permanenta frămîntare a materiei (în
), neliniştea ontologică devine suverană, iar voluptatea

va ezita adesea între senzorial şi spiritual, între tremurul apei,
vibraţia aerului şi lumina orei, în final ritmul imaginilor (între
verdele şi albastrul lui Veronese) radiind seninătate, optimism şi
o linişte carene provoacă suspiciuni. Fluxul candid al luminii
revine, efervescenţa de asemenea, iar poemul (en plein air)
devine un exemplu al posibilităţii artei de a se transcede (v.

).
Rodica Mureşan, „Luceafărul”

„Balansul între idée (relevată de simbol) şi imaginea lirică
pură (pusă in evidenţă de metafora întotdeauna
novatoare/provocatoare şi îndrăzneaţă) este pârghia de
susţinere a imaginarului liric nuşfelian. (...) Pendulând între un
expresionism neomodern (în care emoţia este temperată printr-o
atitudine calmă ce lasă deschis un peisaj metafizic la care se
accede prin cuvântul poetic) şi un lirism reflexiv minimalist (în
care simbolul accentuează ideea), poetul Olimpiu Nuşfelean are
(v. vol. ) un profil liric
inconfundabil.”

Daniela Fulga, „Mişcarea literară”

cursurile Facultăţii de
Litere din Cluj-
Napoca, specialitatea
română-franceză

debutat în presa literară
“Echinox debut

“Tribuna”

editorial cu romanul

, roman,

; , povestiri, Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2004; Eu,  celălalt, versuri, Ed. Grinta, Cluj-Napoca,
2004;

pentru
volumul 1995;

pentru volumul
2000; Premiul „I. D. Sârbu” al

pentru volumul ş. a.
, 2004.

Aprecieri critice

Tribuna învăţământulu
Mişcarea literară

Flacăra mea

Generaţia '80 în proza scurtă

Romanian writers of the '80s and '90s
Dicţionarul general al literaturii

române Dicţionarul biografic al
literaturii române

Premiul de
poezie

Libertate de noapte Premiul de poezie
Focul

irevocabil

Nord Literar Un om fără aripi

Focul
irevocabil

Fluturii de cenuşă

Poeme pentru cei care citesc în linişte

La marginea visului

Poziţia fiinţei
Piatra soarelui

Libertate de noapte
Focul irevocabil

Câinii de vânătoare

Iubeşte-mă repede şi uită-mă iar
Un om fără aripi

Poeme pentru cei care citesc în linişte

Popas între poeţii tineri
Caietul debutanţilor

Dicţionarul literar al judeţului
Bistriţa-Năsăud

Meritul Cultural în grad de Cavaler
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Motto:„

Voiam să-i spun că, da, iubirea mea
seamănă cu a lui,
c-am învăţat şi eu să mor “sara pe deal“, în sunet
de bucium.
Ci el
nemuritor prin ceruri luneca.

Clevetitorii de ocazie
se întrebau:
ce “şi dacă ramuri bat în geam?,
noi punem singuri stelele în ham,
cinstim securi cu plopi neliniştiţi!”

Nori lungi de galaxii căra-n priviri,
iar eu – în nouri de răspîntii.
Şi mîna stîngă îmi era absentă,
dreapta – pierdută în uimiri.
Marea – cu pletele lui se amesteca.
Şi, pe o cărăruie cu aluni,
gingaşă, poezia lin păşea.
Trezea în preajmă flori de lăcrimioare –
eternitatea lor era de-omăt.

Visul e floare – parcă el spunea.
Vom mergea-alături: tu, şi eu, şi ea.

Creştea, din “lacul codrilor albastru“,
un cer ce nicicînd nu se repeta.

Visam un vis ce nu-l puteam gîndi.
Clevetitorii scriau parodii.

Voiam să-i spun că îmi înşir iubirea
pe foi cotidiene, pe cutii de carton,
cu terciul zilei că pe aştri scriu;
în lume-aflam şi eu că e tîrziu.

Dădea, prin galaxii, de gînduri zvon,
scotea din somn mîna de somn flămîndă,
cu roua sufletului s-amăgea.

Bănuţi de-argint lăsa în cupe goale
şi zorii sorţii-i înşira pe cale.

Voiam să-i spun că asta-i noaptea mea.

Ci el trecea cu umeri glorioşi,
sprijinind grinzile eternului său gînd,
pe viaţa lui
cu viaţa mea călcînd.

Au venit
trei păstori
întrebînd
dacă nu am văzut
zăpada nascîndu-se.

Dar eu
m-am născut
mai tîrziu...

Despre zăpadă
am aflat
dintr-un colind,
pe care am învăţat să îl cînt
mult mai tîrziu...

Nu ştiu
dacă voi învăţa vreodată
să-l scriu.

Atît de greu
e să învăţ tăcerea
cînd buzele în vorbe
se ascund
cum blîndele sălbăticiuni.

Alfabete multe am cercetat
şi mult prea greu
mi-ar fi să spun
tăcerii care îi e slujbaş sfînt.

Dar iată-mă ajuns în pragul casei
şi trebuind să-ntîmpin pe ai mei
cu graiul celui singur
şi umblat
prin cărţile cu drumuri lungi şi grele.

...Şi arătînd
un semn
coborîtor
să lumineze tălmăcirea întîlnirii.
Prea multe cuminte mi-au murit
pe buze
şi multe dintre ele au îngheţat
şi altele au înmugurit,
dar o fereastră, mă întreb,
se va deschide
şi fi-va cineva să se apropie
privind prin trupul meu
ca printr-un larg chenar
şi să se vadă
privindu-se
la rîndul lui
de dincolo de frunze?

Cînd voi avea destulă ştiinţă/ să spăl/
picioarele celui drag?”

Eminescu

Trei păstori

În prag

În văzul tău

Între cer şi ocean

Ieşirea de la interogatoriu

De-aş putea, doar în văzul tău aş
trăi,
cît te uiţi la Hristos bătut în cuie, de Sfintele
Paşti,
în auzul cu care asculţi
melodia preferată,
în fulgerarea rochiei
aruncată pe covor...

...în boarea respiraţiei tale
din ziua friguroasă –
cînd, uimită să mă afli
atît de aproape de tine,
îţi ţii respiraţia ...

...şi eu cad,
fibulă de gheaţă,
pe nesfîrşita zăpadă,
peste care îndată vei călca
fără să mă mai poţi rechema.

Ionelei Silvia

Cu marea deasupra citeşti cu degetele
deschise vederii culcată
în nisipul desenat cu ramura de măslin
într-un cîntec de tulnic
citeşti şi citeşti
îngăduitor este Domnul cînd întorci filele
cineva taie capul garoafelor şi tu-i scrii că se
joacă
îi scrii fără adresă
s-ar cuveni să zîmbeşti înarmatului înger
căci Iason înmugureşte în aurul toamnei
şi ploaia nesigură
înlocuieşte colbul din urne.

Cu oceanul sub tine citeşti cu embleme
ce absorb ceaţa părul nu îţi e blond
citeşti şi citeşti
Domnul pare că doarme cînd filele zăbovesc
cu panglică de argint împodobeşti steaua sosită
a mamei
cu capete de garoafe umpli scrisori fără adresă
s-ar cuveni să iubeşti
priveşti Învierea cum calcă
pe trupuri de flori.

S-adună-n privire omătul pădurilor neodihna
izvorului
căciula de piatră lanul de grîu şi lîna
argonauţilor
ce se ţese între intenţie şi abandon

cuget iscat peste val.

Cu braţul încredinţat Zburătorului şi de acelaşi
purtată
ca pruncii îi simţi răsuflarea
peste pietre multicolore cu dor şi trufie
citeşti şi citeşti
Domnul numără stelele-n lac te faci că nu-L vezi
şi-ţi zici că te joci
asculţi Învierea cum calcă peste înscrisuri
o asculţi cu iubire, cu iubirea ta încercată
cînd Iubirea este Eminescu
din cuvinte adie o nouă viaţă cînd te înconjoară
sicriul lui e în umărul tău şi sicriul e lin ca o
plajă

De un înger cinic purtată citeşti lepădate
i-s armele şi nici nu vine cu ceartă sau laude
cu marea deasupra cu cerul sub tine
citeşti şi citeşti
Iubirea e Eminescu tu zici că se joacă
şi Domnul se face-aşteptat la scăldătoare
Vitezda
cineva taie capul garoafelor şi nu mai scrie
scrisori
Învierea calcă pe colb colbul înmugureşte în
ploaie
în urne s-aude Iubirea e Eminescu!...

Gardianul:
- Iată, ai tot inventarul, în păr:

cămaşa zdrenţuită,
pe care ai vrut
să-ţi scrii amintirile,
cureaua de la pantaloni,
cu care-ncercai să te spînzuri,
pantofii stîlciaţi... de purtat,
batista,
mustaţa,
genele false,
unghiile de la picioare,
testiculele, cicatricea de pe obraz,
tot ce-ţi mai trebuie ca să fii
un recuperat pe de-a-ntregul!
Da sau nu?

Interogatul:
- Da !
Gardianul:
- Vezi, tot ai învăţat ceva
la alternativa lui NU!

De-acu` o să poţi face şi tu
pe deşteptul.

Dar, ai grijă, numai între ai tăi.
Şi...ţine de la minte
un sfat personal:
la întrebări să răspunzi întotdeauna
repede, scurt şi fără ocolişuri,
iar cînd te pocneşte şefu`
lasă metafora-n pace
şi nu mai spune, poete,
că vezi stele verzi!

Bieţi peşti anonimi. Sufocaţi
în privirea fetiţei întoarse
spre măruntele mirări ale clipei.
Torsul tinerei mame – ispititor
cum marea scăpată
din istovirea nisipului.
Cînd tatăl pescuieşte furat
de-o blîndă fotografie de familie.

„S-a prins în cîrlig !“. S-a prins
neantul,

nepăsarea,
uitarea –

momeală a ouălor de pescăruş.

Scoşi în aerul însetat.
Sosiţi – cu toţii – în înfometata
clipă a răscrucii.

Flacăra tăişului, aici concentrată.

Trişti peşti anonimi
necîntaţi în poeme.
Izbiţi cu nepăsare în digul jilav
de o mînă absentă.

Priviţi cum mor –
curiozitate a plăcerii –
cum mor urît.

- Deoarece aţi lăsat fereastra deschisă
şi în măslinul de sub ea
cîntă o pasăre,
astăzi, copii,
n-o să vă predau nimic
despre natura celestă a poeziei ! –
spune profesoara
îndreptîndu-şi ochelarii
peste ochii miopi.

- Hi, hi, hi ! fac copiii
bucuroşi că nu ies la răspuns.

- Zidurile Monastirii Argeşului
n-o să se mai surpe de tot
ca să reluăm explicaţia de la început
şi-o să aud singură
cum sînul Anei
plînge
impudic
în zidul ce strînge !...

- Hî, hî, hî ! îşi dau coate copiii
în privirea obosită a profesoarei.

- Luna şi soarele
doar pe fruntea mea opri-sc-vor
ca să anunţe
steaua-mireasă
a ciobănaşului ungurean
şi vocalele din numele meu
creşte-vor
cum mugurii
sub coaja primăverii !...

- He, he, he ! triumfă copiii
desenînd tibia, şi falangele,
şi craniul profesoarei
pe caietul de caligrafie.

- Mă voi ascunde
în cea mai adîncă scorbură
a sufleţelului vostru
- incomodă, misterioasă, supusă –
şi Eminescu
numai pe mine
mă va învăţa
să mor
frumos!

(M. Heidegger)

Seminţe duse de vîntul galactic
prin vaierul secolului
închipuie un cer protector
sub care duşmanii de moarte
mă ademenesc cu indiferenţa lor;
ar vrea să mă vadă
împăcat cu propria-mi aşteptarte,
să mă ştie uimit
de-un banal fir de iarbă,
în timp ce tu închipui dezastre
în pustietatea inexistenţei mele.
Dar îndoiala te-ndeamnă
să cauţi un preţ

Guvizi

Lecţia de română

Eu, celălalt...

Motto :« ...pentru ca doar ceea ce a fost cîntat să
fiinţeze »
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pentru trecerea clipei.
*
Pe cer - urmele dinţilor mei
în carnea inocenţei
trasează
confuze Căi Lactee.
Speranţa şi memoria
iau chipul hermafrodit
decapitat pe tava singuraticului;
rînjetul descumpănit
sfîşie ziua
şi-o aruncă pe umerii timpului.
*
În ce mîl să caut
floarea de lotus?
Ce lac al codrilor
albastru s-o legene?
Dar nu aceasta-i imaginea
furată văzduhului
cînd mă gîndesc la tine...

Vocea eternităţii răsună
undeva departe,
în golul văduvit de istorie,
în concreteţea cîtorva vocale
rostite de buzele tale,
pe care aş vrea să le citesc
în alt fel.
*
Spuza galactică
citeşte
înscrisul sosirii mele aici.
*
Aruncată de furtună
pe ţărmul tăcerii mele –
să mă uiţi?,
să te uit?

Nu zborul absolut al pescăruşului.
Nu limba vorbitoare de apă sărată
strivită de măselele stîncii...
Venită ca moarte eternă,
într-un vis lustruit
despovărat de cuvinte...
Să cred în simpla tresărire
a sîngelui?
*
Erai atît de absentă
şi dulce-n muţenia ta.
Puteam să te înlocuiesc
cu amintirea unui furt de cireşe în copilărie,
cu urma căprioarei pe zăpada hiberboreană,
cu cenuşa trezită dimineaţa în vatra rece.
Puteam pune un preţ
pe luminile din ochii tăi,
pe falangele degetelor cu care strici

firul ursitoarelor,
pe respiraţia oprită
cînd descoperi în oglindă
chipul străinului.

Odihna ta neştiută
împacă
neştiutul meu somn.
*
Cîntecul dăruit aseară
îmi estompează
mobilele din încăpere.

Cîntecul acesta nu-s eu –
el vine ca o aripă a neantului,
are forma golului în care
nu poţi striga;
o voce neutră, adîncă, pierdută,
îi sprijină înălţarea.
Dar tu nu eşti
în cuvintele
cu care vorbesc despre tine.
*
Cine-ţi ascultă
inima tulburată?
*
Nu lăsa vocea ta interioară
să te domine –
ea îţi va vorbi despre mine
fără să mă cerşească destinului.
*
Chiar dacă te întinzi
în sicriul trupului meu
ca o melodie celestă
şi iei, îngăduitoare,
forma inimii mele,
şi chiar dacă pot să desfac
fiinţa ta
în teme şi motive muzicale,
gustînd euforia prădătorului
care întemeiază o ţară a uimirii
într-o lumină izbăvitoare,
de cumva eşti sosită aici
simţitoare,
numai eternitatea mea
poate să te confirme!
*
Refrenul e respiraţia ta?
Momentul cînd simţirea
ni se retrage dintre inimi?
Brusca întoarcere spre deriziunea
inelului de logodnă?
*
Să tacă orchestra!
Să înceteze amuzamentul instrumentelor!
Chiar dacă orga electrică, chitara sau clarinetul

te evocă
atît de aproape de mine
iar cornul englezesc
îţi anunţă marea din suflet!
Vreau să te inventez cu cuvintele mele,
atom cu atom din carnea ta
să recuceresc
la întrecere cu cîntecul
ce te naşte mereu.
*
Liantul e trecerea ta
pe sub fereastra crîşmei
unde îmi beau absintul zilei.
*
Şi acum, cînd noaptea devine
atît de uşor
un linţoliu peste sufletele noastre
terciuite de grijile zilnice,
spune-mi, totuşi, hai spune-mi
că eu sînt ,
despre care, învinsă,
credeai că n-o să-l mai întîlneşti!
*
În ce mîl să caut
floarea de lotus?
Ce lac al codrilor
albastru s-o legene?
*
Ciripitul păsărilor dimineţii
vine mai tîrziu.
Mai întîi – povestioara poetică
a adolescentului
furişată în caietul de amintiri,
desenul din caietul de caligrafie,
viaţa scurtă a pescarului
ce-şi aruncă năvodul
sub stîncile frămîntate.

Cînd eu aş vrea
să mă surprinzi nepregătit
cu gîndul tău neiertător,
să mă-nfăşori apoi
în tandreţea ta muzicală,
să mă faci prizonierul
sfîrşitului tău zilnic.

Unde-i mîna ce-şi scutură lutul?
Unde-i susurul din biserica sîngelui?

Să mă vezi altfel
şi să nu mă poţi atinge...
*
Acum, cînd mă lupt
cu acest cîntec viu
ce vrea să-ţi ia locul.
*

În zîmbetul precar
cu care-mi măsori trecerea
îţi e sfîrşitul,
în pasul ezitant
dintre intenţie şi greş.
*
În ce mîl?
În ce mit?
*
Lasă-mă să te cînt!

Să exist
măcar
prin referire la tine!

Tu anunţi
sfîrşitul poeţilor
iar lentoarea ta
ţine ascunsă
urma muşcăturii
pe sînul prudent.

Motto:

Cîteva cărţi risipite în spuma siajului nopţii
şi, printre ele, perle necunoscute,
umede, alunecoase sub litere şi chipuri
de animale marine...

Un pumn de mîl, doi paşi de prundiş, o limbă de nisip,
cîţiva fluturi dezmorţiţi,
acum, cînd un zeu poate fi dezgropat

sau o carte (mai frumos mincinoasă ?)
a Domnului -
uneltele
sînt învinse de o calmă lumină.

Golful întoarcerii şi corabia veche
îngenuncheată
peste chipul năpădit de alge al soarelui
arătînd celor orbi drumul spre Troia...
Arcuirea malului filtrează

celălalt

Eu mă scăldam în rîu
împrietenit cu apa, împrietenit
cu umbra sălciilor de pe mal
şi m-am simţit privit pe furiş,
printre sălcii...

Mi-am amintit atunci că am umblat
într-o noapte
cu lanterna în mînă printre cuvinte;
a tras cu praştia dintr-un tufiş,
mi-a spart lanterna
şi a rîs...

SFINX

privirea cerească
a ochiului uitat.

Un cuvînt naufragiat - stindardul lui
căzut peste o risipire de solzi de peşte
cînd sîngele meu ţîşneşte
printre sfărîmături de consoane,
pe canalul în care abia se mai văd
ultimele pîlpîiri ale astrului.

Singur
în mijlocul acestor albii desupra cărora
luna
scumpeşte pietrele adîncului -
singur ca nuiaua de alun a pădurii,
de care se prind stropi de rouă, mierla, cucul, foşnetul

frun
zei -

lăsînd să mi se prelingă din mînă
poemul încet coborîtor -
falsă momeală pentru peşti neştiuţi.

Mai aproape, tot mai aproape, printre stînci,
şi corali, şi sorburi ale veşniciei,
în faţa altarului - sat, cer, oraş -
în catedrala oceanului;
ascultînd cu palmele prădate
de boabele de mied ale zorilor,
aşteptînd să se nască din propria coastă
zeiţa, sora, iubita.

Altceva ce aş putea să arunc
apei, copacilor, norilor,
să le mint încremenirea,
să nu le mai admir muţenia
înscrisă pe un perete de piatră,
în această continuă trezire,
cînd, dintre frunze de palmier, liane şi tigri, alunec
în prăpastia de petale trandafirii ?

Alţii cară în palme ouă de porumbel,
caliciul unei flori delicate sau un fagur de miere,
trag după ei prin rîu bărci pline de trestie
şi se adună seara la taifas
în iarba culcată a brizei
scoţînd din teaca de piele
cuţitul vînătoresc.

Pe mine cerul mă ţine de plete,
mă ţine de undele părului şi mă scufundă
în apa care e nunai valuri şi semne...
Şi vine un delfin să îl încalec
prin oceanul de lucruri transparente,
prin marea respiraţiei lor.
Ierte-mă bulboanele înspumate
şi cojile lor de sare

din care îmi adun
fiinţele dragi,
ierte-mă gura zorilor
al cărei sărut mă absoarbe
în abisul clarviziunii;
nu pot să văd aceşti cai înşeuaţi
făcînd numărătoarea călăreţilor adormiţi
sub spuza mării,
nu pot să văd cum coboară
în fiecare şa
o stea
ca o fată trimisă la mănăstire.

Lasă profetul să se plimbe pe plajă
mîngîind coama apusului,
lasă stelele în cuibarul
lacului, cerului -
flacăra soarelui, la amiaza vieţii,
se oglindeşte în inima ta.

Mai bine aţi aduce o barcă
de pînze înrămate
să vă pictez venind către mine,
mai bine aţi aduce o barcă
de coli de hîrtie
nescrise...

Nume fără zăpezi
spulberate prin gurile frigului -
arătat să dezleg
de pe acest mal
cîntecul celei dorite.

Încăpăţînat
să nu ajung prea aproape
de suflul oglinzii -
şi oceanul strigîndu-mi numele
prin rîul care mă scaldă.

Îmbrăcat în propriul văz
cînd privesc
spre marginile iubăreţe ale lumii...

Le spun Lor să se prindă de mînă,
le strig, făcîndu-mă că mă joc
cu umerii lor,
să se prindă de mînă
şi, cu acest năvod, pe ascuns,
încerc să-mi ţin aproape de mine
privirea
cînd în braţele lor, muncindu-i,
se zbate lumina.

Povară rostogolită
din cochilia idealului,
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naufragiu între flori de salcîm
descifrat în lunecarea albastră a scoicii -
atîtea nopţi dorit şi aşteptat.

Nu este ea, o, nu e ea,
ci doar plămînii ei,
inima ce-i pulsează vocea roşie...

...Şi nici o grădină de piatră
unde ar putea să se ascundă,
nici un ocean îngheţat
unde să alunece zece vieţi de poem...

Înstrăinatul este născut pe o plajă de scoici
din care au plecat numele -
zei de departe se aud
chemîndu-şi cîinii
şi săpînd o grotă sub ţărmul înalt,
lîngă corabia năpădită de liane.

Străinul - adus pe prundişul de cuvinte
spre care nehotărît mă îndrept.
Masa mi-e încărcată, poemul
se înfiripă
prin zăpada iubirilor neanunţate,
pur să mă mîntuie,
să pot privi
în loc de ochi
cu acest murmur
lumina ce mă învăluie.

La masa aceasta, pîinea e frîntă
în mîinile lor...
Aripa cerului aruncă mereu
nume noi pentru privelişte...

Sfinx. Privit. Sfinxul
de la distanţă privit.

(La care capăt al atîtor drumuri
terminarea bucuroasă a copilăriei ?)

Ochiul tălmăcitorului azi e puternic
şi dincolo de el nu se mai poate trece.

Ca o momeală lungă
un cuvînt
să cheme după porţile deschise !...

Nu este Ea, e numai glasul ei -
pe umărul meu drept un nuc de aripi
se tot desfoaie, se desfoaie, se desfoaie
către zeiţa care iar se scaldă.

Solar rotindu-şi fruntea, se întoarce
deasupra unei ţări neplînse,

privirea se goleşte de cuvinte
şi zeii fug prin iarbă-nspăimîntaţi.

Aşa, nicicînd vestită, cumpăneşte
un munte-n prăbuşire
şi-i limpede şi dreaptă şi se sprijineşte
pe patru rîuri ne-ncepute,
acoperită de un frig-lumină
ce arde şi tot arde, iar şi iar.

Frumos iarăşi rîvnite pe alei -
frunzele, copacii, stelele, ferestrele.

Prin omătul cireşilor
o barcă scurtă trăgînd,
soseşte prietenul
speriat de colbul oraşului -
în palmele lui, petalele
ce n-aparţin florilor.

Mirarea lasă locurile sterpe
şi coboară pragurile colinei către poem -
un cal al văzduhului adus la păscut
valea sau piscul.

Departe de securi şi de hîrleţe,
în suflul somptuoasei scoici,
ei robotesc
lîngă oul spart al pescăruşului.

Cine, din miile de prieteni, m-ajută
să-mi cunosc vina?
Să ridice piatra cu drag
şi să-mi poruncească învinuieşte-te!

Spăl picioarele însîngerate.
Încălţat cu sandala de argint
a sufletului,
înaintez cît pot sub biciul singurătăţii.
Pe Muntele Măslinilor
cărarea se înăspreşte.

Dar tu, piatră, sau tu, ciocîrlie,
dacă puteţi vorbi,
spuneţi-mi
cîtă rouă trebuie să adun
în căuşul inimii!

Tot învăţînd să spăl
picioarele străinului,
cînd voi avea destulă ştiinţă
să spăl
picioarele celui drag?

Rană

:

Pe cer - urmele dinţilor mei / în carnea inocenţei / trasează /confuze Căi Lactee.
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18 CRONICA

Abandonată, Atena vibrează ... Se întîmpla înainte de
a trece Hellespontul, şi de a-l privi pe ciudatul rege
Xerxes cum biciuie marea.... Furia, nebunia, neputinţa,
mirarea... Mai rămîn aici, doar în cîteva semne,  unde
acropola acompaniază vecia... Anaforeea e lîngă mine,
ceilalţi aidoma ei, cînd flămînzi de cunoaştere, cînd aiuriţi
de tonurile frugale ale libertăţii vetuste...  Tronurile de
marmură din teatrul lui Dionisos venerează demnităţile
zeilor şi ale muritorilor, care se abadonează în
cearşafurile  albe ale pietrei.  Leneşe trupuri de regi,
preoţi şi magistraţi, acolo, în desfătate auzuri de muzici
legănătoare... Şi,  tu,  Pericle! Şi,  tu,  venerabile  Socrate...
Şi Aristot care cercetează lucrurile, şi spune

şi care meditează, şi  adaugă
pe buzele Anaforeei,  că tragedia s-a născut la Atena,
adică aici, din acel cînt liric rostit în cinstea lui Dionis,
adică ...  Cînt ce  era rostit  de către corul care
dansa în jurul altarului unui zeu ciudat... Cu adevărat
zeul are prieteni printre satiri şi bacante, priveşte
Anaforeea, aceştia poată pe chip măşti de ţap, iar coriştii
din scenă par să-i închipuie... Am intrat  la spectacol,
Meteorele vor trebui să ne aştepte pînă vom poposi sub
stîncile aiuritoare,  pentru că ne dorim încă să trăim vraja
mirifică sub  cercuirea ciudată a mitului. Şi a cîntecului...
Anaforeea îmi spune şoptit citîndu-l iarăşi pe Aristotel,
filozoful senin, din Stagiria,   pe care l-am zărit în primele
rînduri, printre nemuritori,  cum că muzica reproduce
însuşi caracterul uman, şi femeia asta începe  a mă
introduce în misterul muzicii antice greceşti.   Eu ascult
smerit, mă supun,  în timp ce în arenă se desfăşoară

. Sunt provocat de nevoia de a şti, şi ea-mi susură
că sunt numeroase documente scrise despre această artă
minunată, adică aceea sunetelor care se îmbină armonios,
pentru a delecta sufletul... Cred în spiritul de analiză al
aceleia care mă acompaniază.  Ascult mai departe susurul
unei limbi mîngîietoare... Pe papirusuri sau săpate în
piatră, documentele ne oferă date asupra structurii
muzicale a cînturilor, din vechime, documentele
descoperite ne tramsmit melodii simple, scrise într-un
sistem de notaţie propriu.  Din documentele care s-au
păstrat,  Anaforeea pomeneşte de începutul unei ode de
Pindar, şi de un fragment din tragedia Orestia de
Euripide, în care descifrez un fel de melopee tînguitoare,
dramatică... La muzeul din Delphi  am citit în dalele de
piatră două imnuri către Apollo, care conţin invocaţii
către zeul soarelui. Anaforeea continuă: cea mai expresivă
melodie, pentru urechea ascultătorului contemporan
rămîne , gravat pe o colonetă
sepulcrală din Tralles, Asia Mică, aceasta este un ,
un cîntec de pahar, pe care autorul l-a închinat iubitei sale
la moartea acesteia...  Înţeleg că muzica vechilor greci era
monodică, cu un ritm ordonat, care respecta metrica
textului, dar care avea o înrîurire puternică asupra
omului. Despre instrumente, ce să mai spunem!, sunt aici,
închipuite în monumentele plastice,  greceşti, iar în
muzeul prezentului meu văd nişte idoli de marmoră, ce
reprezintă cîntăreţi cu fluier dublu şi harfă, în Creta, văd
un cortegiu la sacrificiu ce reprezintă femei care cîntă din
fluier şi  liră, pe vase prind cu ochiul pe secerătorii care
cîntă, dansatoarele jucînd pe notele lirei, scene de ospăţ,
sau chiar un profesor care dă lecţii  la un instrument care
seamănă cu lira...  În desene apare trompeta, aulosul,
timpanul, tamburina, castanietele, şi,  bineînţeles, iar
pe medalii apar corni sau trompete din metal.  Fac
cunoştinţă cu toată orchestra acelor vremuri, şi sunt uimit
de vasta cultură mitologică a Anaforeei.

Cu adevărat, cîte un silen se desprinde din cor şi
încropeşte dialogul, adică personajul, adică pe , şi
toate se petrec cu repeziciune, pentru că e timpul să se
ivească primul teatru din istorie, aici, la poalele

despre
adevăruri şi despre concepte,

ditirambul

miracol

tragedia

Epitaful lui Seykylos
skolion

lira,

Celălalt

Acropolei, şi cei care sunt abandonaţi în tronurile de
piatră,  Eschil, Sofocle şi Euripide, ba chiar şi silenul
Artistofan, sunt numiţi să dea patos teatrale. De
către cine numiţi şi nuntiţi, Anaforeea? Retorică întrebare,
aud suspinul. Nici o  închipuire, doar bănuieli. ştia
că omenirea trebuie să iasă din genunea astrală , şi să
transceadă în realitate. Adică o realitate transpusă, într-
un  timp anistoric, minunată Anaforeea.

O întreagă iconografie care surpinde caracterul
dionisiac al muzicii auletice, închipuie scene mitologice.
Despre originile instrumentelor se iscă legende, şi iată
cum fluierul a fost inventat de Pallas Athena, care
constatînd că se urîţeşte atunci cînd suflă, îl aruncă, şi
fluierul este găsit de silenul Marsyas. Şi de aici
concurenţa şi drama, şi moartea, ca tip de sacrificiu.
Silenul cîntă la acest instrument  cu o măiestrie de
neînchipuit, îl provoacă la întrecere pe însuşi Apollo, care
cîştigă întrecerea, dar zeul stîrnit,  îl jupoaie de viu pe
silen, pentru îndrăzneala sa. Nu sufăr pentru moartea
celui sacrificat, în scena teatrului cuprind zeci şi zeci de
imagini cu Marsyas, şi cu satirul Pan, îndrăgostit de
nimfa Syrinx. Iată cum acesta o urmăreşte, în fuga-i
disperată, cum nimfa se aruncă în rîul Ladon, şi se
transformă într-un mănunchi de trestii, şi cum Pan  ia un
mănunchi de tulpiniţe, şi face un instrument, care
seamănă cun  naiul, şi-şi cîntă durerea...  Lira,
instrumentul de siguranţă, al elinilor,  va fi fost inventată
de Hermes, care a construit-o dintr-o carapace de broască
ţestoasă. Va fi dăruit-o lui Apollo, în schimbul unei cirezi
de vite, vezi, domnule, pentru că toate lucrurile inventate
au un preţ, iar , se va învrednici să cînte veşnic la
acest intrument o muzică de elevaţie, în contrast cu
efectele erotice şi pătimaşe ale intrumentelor de suflat.

In tronul cel mare de , preotul lui Dionisos,
parcă aduce a pace, parcă aduce a război... El croieşte din
bucăţi de timp, şi de  apă, şi de  aer, şi de pămînt un alt
spirit al zeului, pentru că muritorii au nevoie mereu de o
altă demnitate, ei trăiesc eternul, şi eternul e aici, în arenă,
unde se derulează povestea. Şi muzica se împreună cu
zeul. O altă legendă, cu acelaşi , şi mereu alt tîlc.
Lucrurile se fac şi se desfac, iar noi suntem spectatorii...
Dionisos e fiul lui Zeus şi al Proserpinei, şi capătă în dar
de la părintele său stăpînirea lumii. Ce nelămurire şi ce
derută printre zei, (logic, invidia e la ea acasă în Olimp),
apare vanitoasa Hera, care-i   manipulează pe titani să-l
ucidă pe vlăstarul zeesc. Un  ton al ludicului, în gîndul
ucigaş al titanilor, care-l ademenesc pe Dionisos cu
jucării, adică o oglindă, un joc de arşice, o minge, o
sfîrlează, un romb, (şi toate aceste lucruri au fost create,
sunt , Anaforeea, şi erau folosite în
ritualurile de iniţiere).  Simte zeul că titanii vor să-l ucidă
şi zeul se transformă, pe rînd,  în diverse animale, şi se
face un taur, şi  este prins de titani, şi aceştia îl taie în
bucăţi, şi-l mănîncă...  Numai inima zeului scapă, şi
Athena, cea înţeleaptă şi stăpînă pe sine,  este  acolo,
descoperă inima zeului , o pune într-un sipet şi i-o duce
lui Zeus... Acesta înghite inima copilului său, şi prins de
impulsuri nebănuite,( o altă logică a dominatorului, aceea
a !)  are legătură cu Semele, zeiţa,  victimă a
Herei,   pentru că numai aşa putea să se nască un alt
Dionis. Din coapsa lui Zeus. Hera o îndeamnă pe Semele
ca Zeus să i se înfăţişeze în toată splendoarea sa, gînd
viclean, ucigaş... Măreţul i se înfăţişează sub forma unui
nor de foc, dar zeiţa nu suportă priveliştea şi cade
fulgerată, născînd copilul prematur... Atunci Zeus îl ia pe
copil, şi-l adăposteşte în propria-i coapsă, pentru ca
Dionisos să se nască la termenul stabilit... Importantă e
naşterea, importantă e . Orientarea spre
finalitate. Pentru ca flautele şi ţimbalele să ţipe în arenă şi
să ne insufle muzica.  Forţa muzicii. Anaforeea îmi susură
despre Dionis şi despre sincretismul muzicii greceşti, că
muzica nu este patronată de nici o muză, şi că toate
muzele patronau cîntul...

Va fi crescut de regele Athamas şi soţia sa, Ino, după
care nimfele îl vor face fericit, ca să intre în viaţă şi să
cutreiere lumea. O va face, zelos şi nebun,  pînă în Siria şi
India, şi va coborî în infern pentru a culege umbra mamei

sale, căreia îi va reda viaţa, şi o va duce
pe Simele în Olimp... Iar cultul său se va
răspîndi în lumea întreagă, şi lumea va
petrece, şi va sărbători, pentru că aşa e
lumea, şi se vor închipui ţapii, acolo, în
cetăţi şi pe cîmpuri, iar cortegiile de
sileni, satiri şi bachante, care vor
însămînţa în ţărîna libertăţii fecunda
nebunie... Şi teatrul, şi muzica, pentru că
aici trebuie să ajungem cu discursul
nostru, Anaforeea, deşi am trecut de
buricul pămîntului, Dephi, şi ne-am
îndreptat paşii către un Dion trist, unde
vom vedea cum statuile afroditelor
sălăşluiesc alături de broaşte şi
paingănii zilelor noastre... Zeu lejer,
mereu în toate cîte sunt firile omeneşti, e
dat plăcerilor, dar şi iniţierii în misterele
primordiale, adică facerea, moartea,
trecerea , adică neantul... Şi
muzica patronează fericirea şi
neantizarea spiritului omenesc. Iată!...

operei

Cineva

Cel Solar

Pentelic

lucruri prime

bazalului

plăcerea teleologică

dincolo

Abandonul, Celălalt...
Vasile POPA HOMICEANU

Martie 1120

Motto: „O
care bat, plutind, planând, într-un aer mai curat – care e gândul.

amenii sunt păsări nemaiîntâlnite, / cu aripile crescute înăuntru,
/ ”

(Nichita Stănescu)

Scrisul se cere, d

(Ed. „
), ra acestei suprateme, sub forma

unui epic,
(feminin)

a romanului

rnativ, într-o s
mplantarea subiectului

secol XXI. Tocmai în
acea fi
sondat

iciat
!”; „

...”; „
...”; „

...” etc.
Subiectul romanului

Protagonista (personajul-
narator) ar
care,
în propriul apartament.
( ), ne conduce înspre

, al lui Eugène Ionesco, sondare
înspre adâncimile „ ”, gândind la Charles
Baudelaire („

...”)
ui

feminin. Nu putem

Nimeni nu o
poate „ ” de „ ”. O „

le la
care a fost sup Arthur Buzatu (patronimic
revelator, privind caracterul unui tipic „ ”,
„ ”) de Eugen („ ...”),
parteneri de „ ”, .

„ ” Pentru asta,

”. Femeia pare
. Amintirile ucid: „

...” Arareori a avut

” salvatoarea „ .”
imeni

o
fi

dorit) a devenit .

”. „
”.

, ,
, „

”
”. Dar... „ ” acestuia „ ...”

„ ”, liber „ ”

„ -

..”
te ca „

v
”, posibil, unica

.
...” „

”. „
în acest dramatism interior! n

romanul

de mileniu trei.
”: „

”.
epic!

: „

...” pe tema „ ”...
„

.

upă cum mărturiseşte Eugen Simion, să
vină „ ...” său (

). E posibil ca şi Katia Nanu, în al
său recent roman, ”, Galaţi,
2011 să fi reflectat asup

în care facem cunoştinţă cu un tip uman
măcinat de povarea propriilor sale limite.

Structura compoziţională este originală,
în sensul că recunoaştem două planuri narative care
evolueză alte uprapunere şi perfectă
simbioză, prin i în actualitatea
bulversantă şi contorsionată de

sta constă măiestria prozatorului moralist de a
abrupt şi sarcastic în mădularele unui sistem

v , nescăpând prilejul parodierii, prin sintagme, de
tipul: „

dă impresia de simplitate epică.
Dar ne-nşelăm crezând aceasta.

urma să participe la o şedinţă importantă, d
într-un complex de împrejurări, va deveni prizonieră

Singurătatea cosmică a femeii
ajunsă-n pragul disperării

, deopotrivă,

Prozatorul se dovedeşte un fin analist al sufletul
rămâne martori impasibili la o dramă

a interiorităţii. Prin învăluiri, subtil studiate, ni se
dezvăluie gânduri şi fapte care macină fiinţa.

” o înlănţuie, amintindu-şi de umilinţe
usă de

şi
dintr-un lanţ de firme fantomatice

Cât şi-ar dori
recunoaşte singură, „

lucidă, dar nu există
cale de ieşire

şansa de a
„ ”, încercând, cu disperare, să
găsească, mai mult, „

Nimeni şi nimic nu-i poate reda liniştea, n şi
nimic nu poate şterge din memorie şi de pe trupul ei
umilinţa. Eroina trăieşte şi- altă dramă – una oficială,
privind ilegalităţile în plan profesional, prin care (fără a

Pentru moment, are impresia că
absenţa ei de la acea şedinţă ar fi putut fi salvatoare. Un
gând viclean, pentru că, oricum, rămâne „

Şi de-aceea,

Singura fiinţă inocentă şi fidelă rămâne „
”, porumbelul călător, un guguştiuc

, personaj necuvântător, „
Ce

poezie tristă şi dramatică, în monologul adresat fiinţei
şi să se tot ducă unde-

şi doreşte:

Sufocantă mărturisirea fiinţei care se sim
i... ” Acesta e

momentul care va declanşa oinţa de autoeliberare, de „
formă de

autopurificare Nu mai poate crede în nimic, e convinsă că
„

”. Câtă poezie epică
reflexivă Fără exagerare, î

recunoaştem cele mai frumoase
pasaje de poezie epică din literatura noastră românească

Nevoia de aventură în inima cuvântului
se răsfrânge ca o „

Şi câte alte subteme se desprind într-acest
Regrete şi neîmpliniri

; sau reflecţii
...”,

îndreptăţită fiind, fireşte, să aprofundeze subiectul

dinăuntru şi dinăuntrul dinăuntrului

Să trăiţi bine, domnule Porumbel
E plin universul de şefi, cocoţaţi instabil,

fiecare pe craca lui supuşii... trăiesc doar cu aprobare
prealabilă

frică animalică,
rece, vâscoasă

şef
specie rară de insectă dăunătoare

să uite ceea ce nu e de uitat
i-ar trebui o idee genială care să-i

reşapeze orgoliul rănit
îi vine să muşte din

apartament bucată cu bucată
trăi periculos beţia vieţii

cel mai mare
compromis din viaţa ei e sufocă încet,
acceptându-şi tortura

singurul ei martor... mut şi
înaripat tăcerea e vecină cu îngerii

să-şi ia cerul

Ştiu, nu mă aprobi... Gulguieşti pe săturate, te uiţi la
mine cu ochiul acela trist şi apoi îţi iei zborul, revii. Vasileee! Te
aud, Domnule porumbel, dar nu e prohodul lui Vasile, cel mai
cuminte criminal din câţi am cunoscut. Pe ăsta nu l-ai oprit să
zboare. Pe mine mă împiedici şi să merg. Stai de gardă la
fereastră desenând gratii. Sunt prizoniera unui guguştiuc.

un
puşcăriaş... de strajă la poarta memorie

către bucata de cer din faţă

În mijlocul strivit al minţii
rodeşte umilinţa

străvezie dezlegare de păcat dor
reumatic toate cărările gândului, i se întunecă ideile şi o bântuie
morţii vieţii ei, de parcă ar invita-o la o pli

Pe faţă i s-a lipit resemnarea. ştie că...
ar fi fost frumos... un copil... Să lase o urmă pe răbojul
timpului De ce urâm bărbaţ
şi-un zâmbet strâmb se lipeşte de colţurile gurii

Timpul
trăirii, timpul mărturisirii

Puzzle cu Vasile

Le
solitaire

Puzzle cu Vasile

Axis Libri

Ciocul mic... eu
sunt la putere

alchimiei durerii
Par toi je change l'or en fer / Et le paradis en

enfer; / Dans le suaire des nuages

salva propriile ei amintiri

stilat
bossul

cabinet
!

bâjbâind uitare de sine

parte

s

tipul
gulerat domnul cu
cioc

umbrite de puf

plutire

viitorul ei e mâncat... de molii
O doare durerea

O

mbare prin iad
puzzle

ii?

puzzle

Suferinţa – străvezie dezlegare de păcat„ ”
Katia Nanu – Puzzle cu Vasile

jurnal cu scriitori

Livia CIUPERCĂ
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Transparenţa reflexivă

aldoilea

-

re

se

conştiinţei

se

e cea mai bună oglindă a
identicului; pentru subiect, referim astfel despre venirea
lui în sine, ca , mereu venire (reflexivitate) ce se
face cu viteza (însăşi transparenţa) timpului - el fiind de
nevăzut -, ce pare cu mult mai mare decât viteza luminii;
de fapt, o venire care „naşte”, cu superioară calitate
ontologică faţă de ce ceea ce produce „a face”, ori faţă de
ceea ce procură „a aface”. Transparenţa reflexivă -
„misterioasa claritate” , gata să surprindă timpul,
califică întregul în care subiectul îşi poate găsi propriul
lui sens.

Ca orice oglindă, transparenţa reflexivă „re-
prezintă”, ea tocmai prezintă prezentul - iar memoria
prezentului (spre a nu se face el uitare) e uimirea: recul
şi sublimare. Fiind şi un model pentru răbdarea şi
totodată pentru perseverenţa de sine a subiectului,
transparenţa reflexivă dobândeşte spornica putere a
autorităţii -petiţiei care, pe de o parte, este
conformatoare, iar, pe de altă parte, tocmai lucrează
sublimarea în reflexivul (miez concentrat, în-sine al
prezentului), specific subiectului. În acest caz, subiectul
se asumă pe sine, se simte în stare - instantaneitate şi
identitate - să întrupeze prezentul; el se propune, ca
întreg, cu proprie tradiţie, cu proprie articulare, la
purtător.

În prezentarea prezentului - deopotrivă repetiţie
şi reflexivitate -, subiectul îşi găseşte sensul, el trece
dincolo de oglindă (pe care o face bumerang, o aruncă
articulator înainte), accede la prezentul continuu, la
eternitatea de lucru, la „durată”. Ca subiect, urmând
cumpăna-sinteză de felul asumării, urci culmea de
repetiţii a muntelui - de o parte şi de alta, orice urcuş e şi
prăpastie - şi, în travaliul naşterii de sine, al naşterii din
nou de felul , pur şi simplu te frângi, dureros
până la rădăcina fiinţei; pentru tine repetiţia nu e doar
ducere, e venire, sublimează reflexiv, şi-astfel mai faci
încă un pas, mai sus. E momentul când-unde, sus,
priveşti necuprinderea şi totodată necuprinderea în ochi
te priveşte, şi uiţi sterilul, te uimeşti, pentru tine clipa se
preface durată, cristal. Pare imposibil să nu te întrebi
dacă nu cumva pietroiul, bolovanul lui Sisif (pur şi
simplu bolid, care evident era menit să fie cu totul
altceva decât necesara cumpănă la urcuş, pe culmea
muntelui) a fost dat - spre-a deveni sinteză şi durată - lui
Cronos, să-l înghită în locul noului său născut, de Gaea.

Mai mult decât un inventar sau o fantomă - firesc,
deci pe firul timpului fiind -, subiectul se identifică, „în”
timp, cu limba sa care „re-prezintă”, prezintă prezentul,
durează, care ea însăşi gândeşte. Or „a prezenta
prezentul” vorbeşte de la sine de un punct nevralgic:

. Problema e că o uriaşă energie se
defăşoară ca să fie „prezentată” neasemănarea, ca să fie
de fapt prezentul; cu alte cuvinte: ca neasemănarea să
capete sens şi deopotrivă întrupare. Altminteri ce rost ar
mai avea să „prezinţi” prezentul. Numai că e imposibil
să desparţi prezentul de prezentare; prezentul ţine de
faptul de a prezenta, şi-anume de a prezenta
neasemănarea, de a face neasemănarea asemănare,
metaforă, de a crea. Neasemănarea în asemănare - sieşi
neasemănarea făcându-se asemenea - e ceea ce tocmai
durează: e sens şi deopotrivă întrupare, de felul
subiectului.

Mai mult decât o scenă dramatică, tragică chiar,
se dovedeşte pentru om limba. Fără de ea, fără de o
colosală şi îndemânoasă energie, nu ai putea ajunge - ca
într-o ajunare, prin subtilul şi cosmicul recul, de „la
început” - înaintea neasemănării spre a o prezenta,
asemăna. Limba e metafora consubstanţială a omului şi
cosmosului. Altminteri timpul, ceea ce a şi trecut, ar fi de
neprezentat. În acest demers limba se dovedeşte sensul
şi pasul, însuşi suspansul: punerea ca neobligatorie,
neesplozivă opunere - contrarietate, iar nu contradicţie -,
comlementaritatea şi „raţionalitatea” oricărei comunicări
şi comuniuni a ceea ce există pentru că există.
Prezentarea prezentului ţine de durată, de un anume
salt spre un alt nivel de realitate; aici, suspansul (cum
vom vedea) e simultaneitate, unitate de măsură a
duratei, ca valoare şi eveniment.

Creaţia - sens şi întrupare - e chestiune nu numai
de cunoaştere, ci şi ontologică, cum ai cunoaşte „din”
necunoaştere (ai fiinţa necunoaşterea), cum ai fi „din”
nefiinţă (ai fiinţa nefiinţa). Subiectul-creatorul, cel născut
din doi, se dovedeşte a fi pârghia cu lăuntric punct de
sprijin. Nimeni din afară nu prezintă în mod articulat,
durabil, prezentul; prezentul prezintă, simplu:
prezentează. Însă în afara duratei e de neconceput
prezentul. Durata propune un segment de timp de felul
simultaneităţii, care între clipele strict succesive are şi
clipa reflexivă, de articulare. Între doi oameni - de felul
părinţilor, cu sentimente puternice şi mereu încercate -,
timpul se face început şi durată, însăşi pârghia cu
lăuntric punct de sprijin în stare, cu o nouă naştere, să

neasemănarea

facă să tresalte universul.
Mai întâi, realizăm că limba e forma, capacitatea

domestică - profund învăţătoare şi înălţătoare, specifică
omului - în care neasemănarea se face sieşi asemenea;
neasemănarea care vorbeşte limba ce singură gândeşte
se face sieşi proaspătă asemănare, se face prezent, ,
ceea ce e „din” sine, iar nu , ceea ce e în afară,
„de lângă” sine. Apoi, ca funcţie care creează nu numai
un organ, ci un organism - întregul, omul -, ea, limba, e
atât deprinderea de sine a omului, cât şi deprinderea, de
către om, a timpului cu propriu loc lăuntric, reflexiv.

Doar pentru cel ce „există”, iar nu pentru cel ce
„este”, e prezentat prezentul; cel ce „este” accede la
prezentul continuu. Între om şi timp nu e alt traducător
decât limba însăşi. În goana lui explozivă, fără a lăsa
ceva pe margine decât spectatori - de felul „existenţei” -,
pe cei care spre trecut tocmai că se duc, iată că el, timpul
- după chipul neasemănării fiind făcut - vorbeşte propria
lui limbă şi, cu blazon de generoasă nobleţe, se plimbă,
divin. Doar ca traducere, adesea limba e ducere, înspre
trecut; însă ca travaliu cu fiorul creaţiei, al naşterii, ea e
venire. Cel care (se) naşte nu trădează - nu doar se duce -
, el vine, mereu cu orizont îşi vine în sine.

Ne aflăm însă într-un timp al competiţiei
mercantil evaluative, după cea evolutivă. Orice „dar”
devine „dat”, ceva pur şi simplu de evaluat, de luat.
Pentru el însuşi chiar, omul nu-şi mai este dar - nu se
mai dă, generos şi nobil, sieşi -, ci e un dat, ceva de luat
(chiar şi de sine) în posesie. De exemplu, - care
constituie ceea ce numim „domeniu” -, chiar singur
fiind, devine primul, adică „prelungire tehnologică”,
concurenţială. Fără de aşezare şi fără de odihnă, fără de
pace şi fără de capacitatea de a se întoarce la sine, primul
se întrece obsesiv pe sine, şi astfel consubstanţial - de
felul comuniunii - nu-şi comunică. Primul se consideră
îndreptăţit să îl ia pe unu. La fel, al doilea, al treilea… se
văd îndreptăţiţi să ia în posesie, respectiv, pe doi, pe
trei... În acest caz nu mai poate fi vorba de o ierarhie de
cristal transparent, care să arate fiecăruia drumul cel mai
scurt, însuşi sensul, la sine, ca întreg.

„Din” sine, fiecare se îmbrânceşte, şi fără de
intimă şi cosmică articulare se aruncă spre a fi „de
lângă” sine, într-o ierarhie tiranică şi deopotrivă teroristă
de felul competiţiei acerbe, posesive, a necomunicării de
sine, ce comunică de fapt excomunicarea
(necomuniunea). În acest caz limită, al sălbaticei
competiţii, ierarhia nu semnifică drumul tău cel mai
scurt şi intim până la semenul tău, la tine însuţi, la cel
Absolut. Numai acceptându-ţi statutul, într-o ierarhie
metabolică, de comunicare a comunicării, firesc şi
nostalgic vizând întregul, tocmai că te pui - în prezent -
în montura rezonantă a timpului fără de timp, mitic, tu
însuţi fiind faţă de tot, chiar şi faţă de tine, gata
să spui sublima poveste, neîntreruptă, a lui „a fi acasă”.

Cu superioară detaşare de orice posesie, cu uitare
de tine - în fluxul timpului reflexiv tu fiind -, priveşti cu
uimire, cu însăşi uimirea care cu neuitare, cu veşnicie te
priveşte de sus, şi cu blând susur te acceptă, cu cheag de
chemare învrednicindu-te. Legat de lucruri, tu însuţi eşti
posedat, luat, te afli în timpul succesiv şi deopotrivă
comprimat, timp înregimentat de marş forţat şi cu
pretenţie de simultaneitate, te afli în obscura fundătură
cu devastatoare putere, explozivă.

Intim articulând - transparenţă reflexivă -, limba
lui prezintă prezentul, ea pune timpul în
prezentul continuu, şi însăşi continuitatea - efectul
devenind cauză - are putere reflexivă, puterea din sine
însuşi a unui nesecat izvor cu orizont de felul viitorului.

Se întâmplă însă că după chipul prezentului se
bate mult prea multă monedă - căci „timpul înseamnă
bani” -, până la inflaţie, iar limba pur şi simplu se reduce
la imagini, imagni-reclamă; în acest caz oamenii sunt
clasificaţi (i-o molimă a maniei clasificării artificiale) nu
după limba lor, după cum vorbesc, ci după cât consumă,
după limba consumului fără de măsură, o implozie
„explozivă”.

Pragmatic, prezentul nu se mai pune atât în
montura timpului fără de timp, articulat reflexiv, „in illo
tempore” sub forma povestirii, după modul lui „a fi”, ci
în spaţiu, succesiv-descriptiv sub forma imaginii, după
modul de „a ne-fi” al modei, al reclamei de piaţă. Şi
fiecărui spaţiu îi corespunde o limbă, imaginea-reclama
proprie, care deconcertant de repede trece de la faza
molipsitoare, explozivă, a promisiunilor, la faza de
limbă de lemn, bună de aruncat numai,
compromiţătoare, tocmai pentru faptul că nu-ţi mai
poate, pentru consumul nonşalant, în avalanşă, promite
ceva credibil tocmai folosindu-se de „nimicul care
există”, de schimb, de modă.

În „limba spaţiului” se cere cultivată distanţa,
diferenţa, atât faţă de celălalt - care, în raport cu tine, e
doar ureche, şi nu limbă, el nu e însăşi limba ta -, cât şi
între tine şi tine însuţi, între urechea ta şi limba ta.
Astfel, dacă cu urechea ta, cu „celălalt” al tău, auzi - ca
re-petiţie, „reflexivitate” adiţionantă în spaţiu (posesie,
inventar), cu marca succesivităţii -, cu limba ta însă
asculţi, percepi reflexivitatea timpului, această limbă

este
existenţă

aldoilea

aldoilea

unu

primară când/prin care Creatorul a zis şi s-a făcut, şi
prin care de fapt se ex-primă propria identitate a
subiectului, ca .

Tocmai, aici „aldoilea” are înţeles de recul, e ceea
ce numim punere a subiectului înaintea sa, în început,
spre a percepe; totodată, aici, „punerea înainte”
înseamnă întoarcerea, care de drept e forma proprie
subiectului - perceperea fiind şi deprinderea de sine a
subiectului. Subiectul astfel, lăsându-şi asemănarea sau
asemănările, conţinuturile, inventarul, se pune în orice
fenomen „la început” doar ca formă, ca chip, prin care -
formă-chip - să perceapă ceea ce într-un fel e fără de
formă, e timp fără de prezent, de durată, şi astfel el,
subiectul, dându-i propria formă, subiectivizând,
prezintă-reprezită prezentul, fenomenul ca eveniment.
În acest sens, orice mit sau eveniment e percepere şi
întemeiere din unghiul integrator al subiectului. Desigur
iese uşor la iveală că a consuma, a fi cu nesaţul invidiei -
fără de capacitatea de a consona cu „celălalt” -, e un
pidosnic mit, prin care, consumând deci, să dai forma ta,
limba spaţiului tău (incapabilă de a povesti fidel şi
generos, pe firul firesc al timpului) drept formă lumii
întregi, acaparând-o.

În reculul cu înţeles şi de ajunare, subiectul se
întemeiază a fi cu proprie formă, cu propriu chip. Prin
reculul de „la început”-ul creaţiei el are acces la a fi
„după” chipul Creatorului-Neasemănătorului, căci nu te
poţi pune înaintea lui spre a-l percepe, a-i da tu chip.
Reculul în cauză determină omul nu să consume doar,
să se preocupe doar de asemănare în mod canibalic, ci,
strămutându-l, el, omul, să deguste, să fie preocupat, în
mod nobil-generos, de formă, de chip, să fie fiinţă cu
capacitatea numită . Prin vorbire ne amintim, la
prezent, prezentul; şi e aici, pentru om, amprentat
modul în care însăşi limba gândeşte şi deopotrivă
sălăşluieşte, ea fiind - în tot universul - însăşi „acasa”
pentru subiect.

Dincolo de imaginile-reclamă urlător ispititoare,
dincolo de limba consumistă care te învaţă doar re-
petiţia fără de saţ, cantitate amorf-obezoidă, şi-ţi pune
pecetea de-a fi tu însuţi nemulţumitoare mulţime, iată că
limba ta proprie, suplă transparenţă reflexivă, pur şi
simplu te învaţă să taci auzirea, te face să ştii, ba încă să
ştii că ştii, adică să asculţi pe dimensiunea sublimării cu
marcajul certitudinii de necenzurat, cu înscriere în
procesul învăţării ca proprie experienţă, viaţă în propria-
ţi piele şi deopotrivă în propria-ţi limbă, de om.

Şi numai , numai cel care a învăţat cu
propria limbă tăcerea, care a învăţat să vorbească
ascultarea, limba ascultării, numai acela, subiect fiind,
deprinde din propria lui întrebare - formulată în propria
lui limbă - a fi însuşi răspunsul care rezonează în numele
său, cu certitudine cuvânt din limba originară. Şi poate
fiecare dintre noi, fiind, vorbeşte limba numelui
său, după cum fiecare vieţuieşte întreg, ca experienţă de
felul percepţiei, în pielea propriei lui limbi.

Reflexivitatea timpului dă conţinut propriu şi
formă proprie, deci gândire proprie, limbii subiectului.
Şi tocmai, cu gândirea proprie limbii deprindem
cunoaşterea ca experienţă proprie, ceea ce - de la sine -
viaţa te învaţă fără să-şi propună ori tu să-ţi propui să te
înveţe, căci timpul (în afară de cel reflexiv) nu are timp
pentru aşa ceva. Limba, fiind comunicare şi comuniune
(de felul experienţei), continuitate (prin sine reflexivă,
precum atenţia), ea depăşeşte ca articulare repetiţia şi,
totodată, este sublimare în duhul propriu al identităţii şi
idealităţii. Şi nu întâmplător întregul nu se repetă încă şi
încă, odată cu fiecare dintre părţile sale, ci el pur şi
simplu este.

Pentru om, limba e domeniul lui propriu, de
neredus la a fi o mască, artificiu, o prelungire
tehnologică. E mai mult decât o curea de transmisie;
limba singură gândeşte, are propria ei minte, propriul
amin care, pentru om, face ceea ce este - cu anume,
distinctă natură: umano-umană - el să fie. Aici, în ce
priveşte omul, dacă „a şti” înseamnă - cu jumătate
artificiu -, atunci a „con-şti”, a concepe, înseamnă

, întregul fiind pur şi simplu natură, capabil să
vorbească el cu el - deci să gândească -, să aibă şi
deopotrivă să fie propriul lui sine. Cel „născut din doi”
ştie, dar mai ales ştie că ştie, con-ştie: e fiinţă cu

. Spre dosebire de ceea ce e din părţi, „de lângă
sine”, cel din părinţi e „din” sine. Iar sub forma
conştiinţei întregul intră în parte, altminteri subiectul,
omenirea, globul intră în criză, obligatoriu
globalizatoare.

Subiectul - un întreg cu consistenţa propriei sale
experienţe, tradiţii - e purtător de prezent, participă la
„continuumul prezent”, e prezentofor; el are capacitatea,
cuprinderea prezentului, şi astfel el reprezintă prezentul,
e . Transparenţa reflexivă ca reprezentare a
prezentului - în care cu-adevărat prefixul „re-”, al
repetiţiei, al părţii, e una cu reflexivul „se”, al întregului
- îşi are specifica „etanşeitate rezonantă şi creativă”, cu
vie identitate, în cel mai dramatic şi împlinit ipostas al
subiectului: a-şi fi, lui însuşi, , cum însuşi întregul
se smereşte intrând, întreg, în parte.

aldoilea

atenţie

aldoilea

aldoilea

se

conştiinţă

aldoilea

aldoilea

a face
a

naşte

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
23. Transparenţa reflexivă şi intrarea
întregului în parte
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ut pictura poesis

„

”
(Frederick Taylor)

Imensele cifre ale pierderilor provocate – urcând până la
sute de mii – au fost mult mai cumplite decât consecinţele oricărui alt
raid aerian convenţional şi mai mari, au susţinut unii, decât numărul
celor ucişi la Hiroshima sau Nagasaki

În ultimii ani s-au
publicat numeroase lucrări
consacrate celui de-al
Doilea Război Mondial, ca
urmare a cercetării
arhivelor şi a descoperirii
unor noi documente
edificatoare. S-au luat
interviuri unor foşti piloţi
participanţi la raidurile
aeriene aliate, sau cu
supravieţuitorii oraşelor
bombardate, toate
contribuind la reconstituiri
veridice ce se citesc cu
răsuflarea tăiată. Avem,
astfel, la dispoziţie cărţi
dedicate Stalingradului,
Berlinului, celui de Al
Treilea Reich, Evei Braun şi evident, Dresdei, care a
suferit în decurs de aproximativ 12 ore, trei atacuri
devastatoare, încât ne întrebăm dacă distrugerile de
oraşe în Germania mai erau necesare, întrucât soarta
războiului, se pare, era pecetluită: era, numai, o
chestiune de zile şi săptămâni până când armatele
sovietice şi anglo-americane aveau să se întâlnească la
Torgau, pe Elba. Indiferent de răspuns, ce s-a petrecut la
Dresda întrece orice imaginaţie şi survine întrebarea de
ce a fost silită Germania, poporul german să plătească
atât de scump deciziile şi hotărârile unui scelerat
insensibil la suferinţa umană, care a târât Germania într-
un dezastru soldat cu distrugerea şi dezmembrarea ţării
şi care evident, Germania Federală nu s-a refăcut fără
ajutorul planului Marshall. Avem, astfel, în faţa noastră
tomul masiv, de peste 600 de pagini, al lui Frederick
Taylor consacrat DRESDEI*, structurat în trei părţi:

şi
treizeci de capitole, precedate de mulţumiri, prefaţă,
prolog şi urmate de postfaţă, comemorare, anexe (A, B,
C), note, surse şi bibliografie, indice, mulţumiri, credite
fotografice. În momentul bombardamentului (13 – 14
februarie 1945), Dresda era un oraş german prosper ce
acumulase în secolele precedente un grad de civilizaţie şi
rafinament intelectual şi artistic ce-l făcuse celebru în
Europa, încât mulţi străini veneau şi se stabileau aici
numai pentru bogata viaţă culturală, iar Cioran se
exprimase odată că, în afară de Paris, ar mai fi preferat să
locuiască la Sibiu sau Dresda: „

” (p. 36). Nebombardarea Dresdei
până în 1945 a fost pusă şi pe seama faptului că W.
Churchill avea o mătuşă favorită care locuia în oraş. Aşa
încât, aşezarea în fruntea cărţii a unui citat semnificativ
din Ieremia este justificată: Cetatea s-a golit de oameni şi
valori culturale. Capitala saxonă, Dresda, fusese cândva
un sat locuit de slavi, Drezdzdány (

), ce fuseseră împinşi spre Est de către
saxoni. Au urmat decenii pline de evenimente:
colonizare saxonă, revolte slave, în fine, prima menţiune
a localităţii Drezdzdány ca oraş – colonie germană o
întâlnim în documentele conţilor de Meissen la 1216, iar
pe la 1270, locul respectiv pătrunde în istorie ca Dresda,
oraşul fiind condus de familia Meissen (dinastia Wettin),
timp de opt secole. Mai târziu, Frederick Augustus este
trimis într-o călătorie de părinţii săi, în Italia
renascentistă, apoi, în Franţa admiră palatul de la
Versailles şi se hotărăşte să construiască astfel de
splendori în Germania. La 15 septembrie 1697, încoronat
ca Augustus II cel Puternic al Poloniei în catedrala din
Cracovia, Frederick Augustus va transforma treptat
Dresda într-o capitală de nivel european,

, înzestrând-o cu lăcaşe de cult, palate, clădiri,
grădini, colecţii de artă, teatre, încât „

Florenţa de pe Elba, Războiul total, După cădere

În ultimele două sute de ani,
< Florenţa de pe Elba > fusese ca un magnet pentru artişti,
esteţi şi iubitori de cultură nu numai din Germania, ci din
întreaga Europă, din Marea Britanie şi din America. Acest
oraş, toată lumea era de acord, avea să supravieţuiască
neîndoielnic pentru a încânta generaţiile viitoare, chiar dacă,
în lunile următoare, Reichul lui Hitler avea să dispară...
Clădiri superbe, palate baroce şi clădirile de locuit în stil Art
Nouveau, peisajele încântătoare şi vilele spaţioase, toate aceste
lucruri, atât de specifice Dresdei, cu trecutul său bogat şi cu
tradiţia sa nestinsă de planificare urbanistică inspirată, pledau
în favoarea acestei teorii

Dresda a devenit un
popas obligatoriu în marile tururi ale Europei. Picturile
veneţianului Bernardo Bellotto surprindeau glorioasele
realizări arhitectonice de pe malurile Elbei, piaţetele curate şi
pieţele animate. Până la jumătatea secolului al XVIII-lea, când
un alt Wettin – Augustus al III-lea – a ocupat tronurile
Saxoniei şi Poloniei, iar succesiunea pe linie catolică a fost

oameni ai pădurii
din mlaştină

Florenţa
Nordului

intensificate în partea a doua a războiului, în speranţa
capitulării Germaniei. Se credea că Hitler îşi va concentra
atacurile contra Uniunii Sovietice, dar, paradoxal, în
decembrie 1944 şi ianuarie 1945, încercarea de a-i învinge
pe anglo-americani în Ardeni se va solda cu un eşec.
Sunt prevăzute noi atacuri aeriene ale RAF-ului contra
oraşelor Chemnitz, Leipzig, Dresda. Ideea bombardării
Dresdei fusese sugerată de sovietici, Antonov (adjunct al
Statului Major General): „

” (p. 245). Aşa
încât, la Dresda se luau măsuri de securitate, însă,
lipseau adăposturile. Un prim atac asupra Dresdei s-a
produs la 7 octombrie 1944, dar autorităţile, Partidul
Nazist, presa l-au ignorat. Alt atac, marţi 16 ianuarie
1945, după care liderul de district le-a spus celor în doliu:
„

” (p. 258). După Pölitz, a urmat Magdeburgul,
Hanovra, Essen, Stuttgart, Dortmund. În fine, în 13 – 14
februarie 1945, RAF-ul a atacat în două raiduri Dresda:
în jur de ora 10 şi 15 minute seara („

”, p. 322), şi următorul după aproximativ
trei ore. Descrierea efectelor primului raid de către
comandantul pompierilor din Reich, generalul-maior
Rumpf impresionează (p. 339). Valul al doilea a fost
filmat. Descrierea celor două raiduri de bombardamente
este întretăiată de urmărirea peripeţiilor în acea noapte
de groază a unor familii germane, care, din fericire, au
supravieţuit. Margret Freyer a consemnat a doua zi cele
văzute: „

” (p. 367). După aceste două atacuri engleze
devastatoare, a doua zi, 14 februarie 1945 a urmat atacul
american care a desăvârşit distrugerea Dresdei  - „

” (p. 392) -, iar, în zelul lor de a
bombarda, câteva Fortăreţe Zburătoare au lovit nu
Dresda, ci... Praga (p. 397), deşi „

” (p. 408). După aceste
bombardamente devastatoare – „

” (p. 433) –, s-a trecut la degajarea ruinelor,
identificarea, strângerea şi incinerarea cadavrelor. După
aceste bombardamente au urmat proteste internaţionale,
însă RAF-ul şi-a urmat în martie 1945 noi atacuri asupra
Germaniei, în fine, Dresda este bombardată din nou de
aviaţia americană pe 17 aprilie 1945: „

” (p. 465). După sinuciderea
lui Hitler, naţional – socialismul s-a menţinut la putere
încă opt zile, abordând drapelele naziste în bernă. Pe 8
mai 1945, Dresda este capturată de sovietici, căzând, din
păcate, în mâinile altui regim totalitar. Apoi,
evenimentele s-au precipitat: Dresda cade în zona de
ocupaţie sovietică, începe războiul rece, atacurile
americane asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi
Nagasaki, războiul din Coreea etc. În ceea ce priveşte
„

”
(p. 482). În sfârşit, Postfaţa este consacrată comemorării
evenimentelor din februarie 1945, iar cele trei anexe (A,
B, C) aduc precizări suplimentare în legătură cu
victimele celor trei raiduri aeriene, precum şi ipoteza că
Dresda ar fi putut cădea în urma unui atac cu bombă
atomică. Bombardarea celor două oraşe japoneze –
Hiroshima şi Nagasaki – pentru a-i determina pe
japonezi să capituleze, nu respectă recomandarea lui
Roosewellt de la începutul războiului, ca populaţia civilă
să nu sufere de pe urma bombardamentelor. Evident, o
cercetare utilă, chiar dacă nu clarifică multe lucruri
rămase obscure. Din păcate, semnalăm că la pagina 151
se aminteşte despre „

”, credem că este
vorba despre secolul al XVIII-lea. În rest, multe omisiuni
de litere, formulări greşite, dezacorduri.

Ei bine, vrem bombardarea
Dresdei... a nodului feroviar din Dresda, deoarece ne temem că
germanii vor să organizeze o ultimă rezistenţă

Viaţa ne este dată numai ca să ne-o putem jertfi pentru
Germania

în ansamblu,
bombardamentul a fost executat cu o eficacitate
extraordinară

Din grămezile de moloz răsăreau braţe, capete,
picioare şi cranii sparte. Rezervoarele de apă erau pline cu
morţi până la vârf, deasupra aflându-se bucăţi mari de zidărie.
Cei mai mulţi arătau de parcă ar fi fost umflaţi, iar pe corpuri
aveau pete galbene şi maronii. Oameni ale căror haine încă
ardeau...

Astfel,
dacă includem şi aparatele de vânătoare, deasupra centrului şi
estului Germaniei aveau să se afle, în jurul amiezei, circa două
mii o sută de avioane. Pentru germanii de la sol, cerul trebuie
să fi părut negru din cauza tuturor acestor maşinării care le
aduceau distrugerea

Raidul american din
miezul zilei a fost de departe mai puţin distructiv decât oricare
din cele două raiduri britanice

La câteva săptămâni după
raidurile anglo-americane a devenit clar că la Dresda avusese
loc, în termeni absoluţi, cel mai catastrofal atac aerian asupra
unui oraş german de la Operaţiunea Gomora care distrusese
Hamburgul, în iulie 1943... Oricum, cifra totală acceptată
atunci şi acum rămâne între douăzeci şi cinci şi patruzeci de
mii

A fost cu adevărat o
operaţiune de precizie, fiind vizate punctual obiectivele
feroviare... dar majoritatea bombelor au căzut în zona triajelor
şi efectele au fost devastatoare

Dresda s-a aflat în inima geografică a acelui vis al unei
Mitteleuropa germanizate cu forţa. Pornind de la această bază,
au fost concepute planuri entuziaste pentru extinderea
oraşului. Apoi, superba urbe, care se crezuse în siguranţă, a
fost devastată dincolo de orice închipuire. Acea icoană
culturală s-a trezit sub ocupaţie rusească şi în loc să devină
inima unei mari comunităţi culturale şi economice central-
europene a fost redusă la statutul unui oraş de provincie, într-
un colţ îndepărtat al unui stat – satelit neînsemnat şi înfrânt

ţărani catolici răsculaţi din Vandeea în
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea

* Frederick Taylor, DRESDA. MARŢI, 13 FEBRUARIE
1945. Traducere din limba engleză ALIN MATEI, Ed. RAO
International Publishing Company, 2008, preţ 59,99 lei

asigurată, Dresda s-a afirmat ca una dintre cele mai frumoase
capitale europene şi ca unul din cele mai proeminente centre
culturale ale continentului. Se părea că pe < locuitorii
pădurilor mlăştinoase > de demult îi aştepta un viitor de aur

Tânărul Goethe a fost martorul decăderii Dresdei de pe
culmile bogăţiei şi ale gloriei, în hăul sărăciei şi al disperării

În ceea ce priveşte
comorile sale culturale, Dresda a devenit o Florenţă a
Germaniei

Noua Germanie
includea patru regate, şase mari ducate, cinci ducate, şapte
principate şi trei oraşe libere

Dresda a suferit, asemeni altor oraşe germane, de pe urma
lipsurilor şi a foametei cauzate de nemiloasa blocadă navală
britanică – ea a ucis, se spune, mai mulţi civili germani decât
campania aliată de bombardamente din al Doilea Război
Mondial

Doctrina lui Douhet se
potriveşte mai bine ca oricare alta caracterului impersonal al
bombardamentului de la mare altitudine. Aici, bombardierul
apare ca o armă a terorii, lucru exprimat cum nu se poate mai
clar în gând şi în rostire. Raţionamentul era următorul: atât de
îngrozitoare ar fi distrugerile pe care bombardierele le-ar putea
provoca, încât, în viitor, nici un lider întreg la minte nu se va
putea gândi să dezlănţuie un război european

La
începutul secolului a XXI-lea, dezbaterea nu s-a terminat

”
(p. 50). Au urmat vremuri dificile, Războiul de Şapte Ani
(1756 – 1763), oraşul este devastat de trupele prusace în
1760, populaţia este împuţinată şi sărăcită, încât
Frederick Taylor scrie despre trecerea lui Goethe prin
oraş: „

”
(p. 55). Însă, după câteva decenii, Dresda va renaşte din
nou, stârnind entuziasmul lui Herder: „

” (p. 56). Au urmat în secolul al XIX-lea
războiul dintre Prusia şi Austria (1866, pentru
supremaţia lumii germane), apoi, conflictul din 1870 – 71
cu Franţa, în urma căruia Wilhelm I al Prusiei se
încoronează la 18 ianuarie 1871, la Versailles, în Sala
Oglinzilor, ca împărat al Germaniei: „

” (p. 58). Atraşi de prestigiul
cultural al Dresdei, aici s-au stabilit Carl Maria von
Weber, Schumann, Wagner, Caspar David Friedrich,
Ibsen. Perioada 1871 – 1914, ce a coincis cu

, a fost o nouă epocă înfloritoare pentru Dresda,
dinastia Wettin împlinise opt secole de domnie, prilej de
manifestări grandioase în toată Saxonia. Ce este fatal în
existenţa Germaniei este faptul că atât în 1914, cât şi în
1939 s-a aflat într-o tabără militară opusă Angliei şi
Franţei, iar în ceea ce priveşte Rusia, iniţial în secolul al
XIX-lea, Germania avusese o alianţă cu Imperiul ţarist,
iar în 1941, Hitler a nesocotit un sfat testamentar al lui
Bismarck, ca Germania să nu atace niciodată Rusia:
„

” (p. 65). După război, Frederick Wilhelm III
Wettin a abdicat la 13 noiembrie 1918, stabilindu-se în
Silezia prusacă, unde a trăit până la moarte (1932). După
1933 începe perioada nazistă, Saxonia fiind condusă de
un fanatic, Mutschmann, neagreat, bunăoară, de
Goebbels. În acei ani, lider al SA-ului din Saxonia era
Manfred von Killinger, viitor ambasador german la
Bucureşti. După Noaptea cuţitelor lungi (1934, iunie),
altă represiune, de astă dată cu tentă antisemită a fost
Kristallnacht (Noaptea de cristal), 8 noiembrie 1938,
replică la moartea lui Ernst von Rath, împuşcat la Paris
de tânărul Herschel Grynszpan. În sfârşit, la 1
septembrie 1939 începe al Doilea Război Mondial în
timpul căruia se vor folosi din plin raidurile aeriene,
ocazie pentru autorul cărţii de a-i cita pe Alfred Nobel şi
Orville Wright care au crezut că invenţiile lor (dinamita
şi avionul) vor face imposibile războaiele, însă, se pare,
că Leonardo da Vinci a fost mai realist. În manuscrisele
sale s-au găsit schiţe de avioane, paraşute, costum de
scafandru, nave subacvatice pe care nu le-a desăvârşit
tocmai din cauză că a intuit primejdia folosirii lor contra
oamenilor. Paralel cu avansul construcţiei de avioane
(încă din Primul Război Mondial, germanii aveau
avioane – Gotha – de mare capacitate, cu care au atacat
Anglia), s-au scris cărţi de ficţiune ce anticipau bătălii
aeriene (H. G. Wells –, 1908, ) şi
teoretizări (generalul italian Giulio Douhet

, 1921): „

” (p. 121). Şi,
deşi lumea a trecut prin dezastroase atacuri aeriene, „

” (p.
122). După 1945, Sir Arthur Harris observa că epoca
războiului clasic cu raiduri aeriene s-a încheiat, locul
avioanelor fiind luat de rachete. Dacă atacurile asupra
Londrei în Primul Război Mondial au fost minore,
distrugerea localităţii Guernica, apoi, Conventry, Dresda
(şi alte localităţi germane: Hamburg, München,
Chemnitz, Lübeck, Rostock, Köln, Leipzig, Hassel,
Stettin) au pecetluit destinul a mii de oameni. În
momentul izbucnirii războiului, F. D. Roosevelt a făcut
apel la taberele beligerante ca să se bombardeze numai
obiectivele miliare, măsură la care au aderat englezii,
francezii, Germania dându-şi acordul pe 18 septembrie
1939. Asupra Germaniei, RAF a aruncat manifeste în care
se preciza că Aliaţii occidentali erau superiori în resurse
umane şi materiale, că puteau cere pacea, dezvăluindu-le
totodată imensele averi acumulate de liderii nazişti. În
pofida acestora, Germania atacă Londra în dese raiduri,
distruge oraşul Conventry, fără ca Anglia să fie
îngenunchiată, apoi, în 1941, bombardarea Angliei este
rărită, Hitler având alte planuri de cucerire: Grecia,
Iugoslavia şi atacarea Uniunii Sovietice. Cel care va
conduce raidurile aeriene ale RAF-ului a fost Arthur
Harris, combatant în Primul Război Mondial, care a
dispus bombardarea oraşelor germane, atacuri

La belle
époque

Războiul aerian

Comandamentul aerului

Dresda – oraşul martir
Ionel SAVITESCU

restituiri
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sertarul cu manuscrise
Plasa vie a Velikigaj-ului

Ionel BOSTAN

Oamenii îi simţeau pe dictator şi pe paznicii săi stând
deasupra tuturor planurilor secrete de fugă, oamenii îi simţeau
cum pândesc şi cum răspândesc frica. (...) În câmpul de
porumb, ţăranii găseau, la culesul recoltei, cadavre uscate sau
umflate şi plesnite, cadavre ciugulite de ciori. Ţăranii rupeau
ştiuleţii de porumb şi lăsau cadavrele să zacă acolo, pentru că
era mai bine să nu le vezi. Toamna târziu veneau tractoarele şi
băgau totul sub brazdă. Animalul inimii

“Sergent Rif”

(Herta Muller, )

Pichetul grăniceresc de la Partoş, aflat în coasta
sârbilor, aparţinea Companiei Banloc de Timiş. Trupa
aferentă - 24 de soldaţi, cinci gradaţi, un plutonier şi un
locotenent – avea în pază o fâşie de graniţă lungă de vreo
15 kilometri. Majoritatea cătanelor în termen proveneau
din judeţele Moldovei. Adică erau “sârme”. Doar
bucătarul şi doi caporali erau de pe undeva din
Teleorman. Totuşi, parcă, nici grăjdarul nu era
moldovean… Da, îmi aduc bine aminte, era lipovean, de
undeva de pe lângă Tulcea. Nu se ştie dacă Ilarion, căci
aşa îl chema, avea cai acasă, dar în anul acela pichetul a
luat diplomă specială (“Subunitate de frunte”), pentru
activitatea de cavalerie. Se prea poate să fi contat şi faptul
că el era membru de partid, făcut înainte de încorporare
la platforma de foraj marin, unde lucrase câţiva ani. Nu
întâmplător a primit şi table aurii (trese metalice late) de
sergent, fără să fi trecut prin şcoala de gradaţi. I le-a fixat
pe galoane chiar colonelul Sigismund Vacariu, de la
Brigadă, care, când venea în inspecţie, o călărea ceasuri
întregi pe Maia, de-o treceau toate apele. Odată obosită, o
schimba cu Bălan, murgul... Ceva mai târziu sosi şi
căţelarul principal repartizat de Centrul regimental de
Dresaj canin, fruntaşul Natan Iusuf. Era un turc, gras şi
molcom, de prin Cobadinul Dobrogei. De fapt, nu tocmai
molcom, pentru că din prima zi ne-a făcut demonstraţia
că doar el şi (ciobănescul său german) ţin
lejer piept atacului unui grup de 3-4 indivizi.

***
Înainte de a fi trimişi la pichetele de pe graniţă,

soldaţii erau “pregătiţi” 14 săptămâni în batalioane de
instrucţie, situate în oraşe de frontieră mai răsărite.
Acolo, căprari zeloşi şi tamajori beţivi le mâncau zilele
pân` ce apărea leatul nou. La Tactica grănicerească se
învăţa despre pânda printre boscheţii verzi ori troiene de
zăpadă, cu camuflaj de sezon, prinderea şi imobilizarea
“infractorilor”, tehnica patrulării, vegherea din foişoare
etc. Ore bune pe zi răcanii dispuşi în linie urlau din toţi
plămânii, până la căpiere, imaginându-şi că văd fugari
care sunt cât pe ce să păşească linia graniţei: “Stai!”, “Stai
că trag!”, timp în care dezasigurau Kalaşnikov-ul, îl
armau şi percutau (evident, fără cartuş), apăsând
trăgaciul. Gradaţii se plimbau prin faţa grupelor, făcând
semn cu dosul palmei la urechi că ei nu aud nimic. Din
chiar a doua zi toţi erau răguşiţi, dar formarea
automatismului profesional era garantată.

***
Pe pregătirea de autoapărare nu se punea accent:

glonţul era sfânt. Numai nu cumva să te pună Sfântul
(sau Necuratul) să dormi în post şi să fii lăsat fără armă,
ca prostul... Trei şedinţe de tragere cu armament de
război, la care participa orice soldat, şi repetarea câtorva
reguli simple de “exploatare” reuşeau să convingă trupa
că arma nu e lucru de şagă. Regulamentul glăsuia că
focul de avertisment se trage întotdeauna cu ţeava
îndreptată în sus (“în plan vertical”, sublinia Joe
Nătângul, cum îi spuneam noi sergentului major Ajoiţei,
uitat de mult la avansare, că făcea de-acum vreo 40 de
ani). Apoi, să nu deschizi focul, după somaţie, spre
“infractoarea” gravidă ori în copii, chiar dacă nu îţi
ascultă îndemnul. Iar când te pui pe tras rafale în cei pe
care regulamentele te lasă să-i ciuruieşti – grupul care te
atacă, indivizi care încearcă să fugă etc. – să iei linia de
ochire tot de la brâu în jos, dar nu pe direcţia teritoriului
sârbesc. Că ne înregistrăm, naibii („din cauza voastră,
prostovanilor!”), cu caz de anchetă internaţională…

***
Urma o verificare sumară, făcută de ofiţeri de

comandament - colonei cu burţi ce dădeau pe-afară din
centuri şi diagonale. În vreo două zile se ţineau şapte
aşa-zise examene: săpări de adăposturi şi tranşee, cu
nelipsita lopăţică rabatabilă de la brâu, împuşcături de
probă, mişcare de paradă, marş forţat, porticul
infanteristului, gazare în cort şi - nu putea lipsi - Politica
partidului. “Beu, febeu, beu, febeu…” notau întruna
burtoşii înstelaţi. Colonelul cu învăţământul politic, un
tip aparte (urmase şi Literele), văzându-şi recruţii
speriaţi de bombe şi strânşi la copci de parcă erau ai
Marelui Kim, îi examină original: el întreba, el
răspundea. “Şi acum, mai zise, aş vrea doar o poezie sau
un cântec, ceva, s-aud şi de la voi“. Asta, poate, pentru a-
şi da seama mai bine cât de ridicat era nivelul politic al
cătanelor… Spuse unul Partidul, altul Mamă Ţară, iar
altul cântă “Eu mă duc, mândro, mă duc/ La armată, nu
la plug”. Nu`ş ce-i veni soldatului Bouroş Tănase, că

recită Lacustră. Afară era un ger de februarie, iar când
ajunse la ”Şi parcă dorm pe scânduri ude/ În spate mă
izbeşte un val…” îi zbură zâmbetul colonelului: “Bă
P...lică, sper că nu faci vreo aluzie la condiţiile voastre de
cazare, că mă dau, Dracu`, ăştia afară din armată!
Oricum, de la mine ai .”

***
Cele douăzecişiceva de cătane din Pichetul

grăniceresc Partoş nu erau tocmai multe, dacă ne gândim
că paza frontierei trebuia să fie “foc continuu”, pe
întreaga lungime a fâşiei, din stânga şi dreapta cazărmii.
Aproape că nu ieşea nici de un grănicer la trei kilometri.
Adesea, soldaţii acţionau individual, având arma
încărcată şi piedica trasă. Noaptea, pe vreme rea, singuri,
speriaţi, având de mers kilometri întregi prin pustietate,
se putea întâmpla orice. Dacă soldatul se întâlnea cu cel
care vroia să fugă, erau doar ei doi. Conform procedurii,
prima dată trebuia să strige “Stai”, iar dacă fugarul nu se
oprea trebuia să strige “Stai că trag!”, apoi să tragă foc de
avertisment şi, în fine, foc în plin. Ce se întâmpla în
realitate, ştiau doar ei - victima şi soldatul.

***
Să auzi rafale de armă în liniştea nopţii nu era o

raritate. Puteau fi trase şi din posturile pichetelor vecine.
Era greu de apreciat de la distanţă ce soldat anume
slobozeşte gloanţe pe ţeava puştii cu nemiluita. Oricum,
se raporta de îndată, prin telefonul de ebonită neagră, cu
manivelă, către Companie (Banloc) şi Batalion (Deta),
după care intram în alarmă. Santinela bătea, preţ de un
sfert de ceas, de-ţi săreau urechile din cap, cu un şurub
gros şi lung, de pe la vreun tanc, într-un disc oţelit de
grapă, adus de la şmelţul IAS-ului din Niţchidorf. În
două minute, patrulele formate din 2-3 soldaţi chiori de
somn, plecau către cei aflaţi în dispozitiv. Militarii-
căţelari, cu ciobăneştii lor germani, se îndreptau
întotdeauna către postul de pândă de la care se
presupunea că s-a tras prima dată. Obligatoriu, sergentul
de serviciu trimitea doi oameni să cerceteze atent
“arătura” (fâşia arată mărunt, paralelă cu linia bornelor
ce despărţeau pământul românesc de cel sârbesc): unul

pentru partea stângă, altul pentru partea dreaptă a
pichetului. Asta chiar şi când era îngheţată bocnă. Dacă
găseau urme de trecere, aceştia trebuia să tragă cu
pistolul de semnalizare luminoasă o rachetă roşie, dacă
“arătura” era intactă, trăgeau o rachetă verde. Uneori,
pentru a ilumina zona sau dacă cel din postul de pândă
era în dificultate, se trăgea şi cu rachete albe. Apoi, tot
rachetă roşie se folosea şi dacă soldatul aflat în misiune
depista fugari şi avea nevoie de întăriri. La ieşirea din
situaţiune, locotenentul Serbinov trăgea o rachetă
galbenă, ceea ce însemna “Atenţiune, la pichet,
adunarrrrea!”.

***
Ca un făcut, toate alarmele se dădeau doar între orele

unu şi trei noaptea. De cele mai multe ori “infractorii” se
supuneau la somaţie. Asta îi scăpa doar de a fi împuşcaţi
pe loc. De bătăile crunte cu patul de armă şi bocancii,
până la sosirea ofiţerului de la Batalion, însărcinat cu
cercetarea grănicerească, nu era scutit niciun “infractor”.
Nici, chiar, “infractoarele”. Acestea erau învârtite de păr
prin clubul pichetului – totodată, sală de mese şi
festivităţi - chiar şi de către soldaţii mai puţin nervoşi,
care nu participaseră la prinderea lor. Printre cătane se
zicea că fruntaşul-bucătar le mai făcea şi altceva, luându-
le în blocul alimentar, sub pretextul că le pune la curăţat
cartofi. De fapt, el era singurul care se bucura, râzând-
nechezând, cu o gură ce lăsa să i se vadă dinţii strâmbi şi
măselele cariate, când santinela de la poartă anunţa că
patrula aduce un grup de fugari din care fac parte şi
femei.

***
Frecvenţa “evenimentelor” era măcar de un grup pe

săptămână, cazurile de fugari solitari fiind mult mai rare.
De fapt, atunci când în plasa grănicerilor se întâmpla să
cadă un singur om, se credea doar că acesta fusese
ghinionistul grupului, ceilalţi reuşind să treacă în Veliki-
Gaj (prima comună de la sârbi). De regulă, la anchetele ce
urmau şi după porţiile de bătaie, se afla cam totul despre
gruparea iniţială, căpetenie, călăuze, trasee, ora trecerii,

febeu

borna şamd.
***

Aşa cum puteţi intui, puţini erau soldaţii neagresivi.
Studiindu-i atent, puteai observa că aceştia provin din
familii în care au primit o educaţie ceva mai bună.
Dincolo de obligaţiile ce decurgeau din regulamente,
aveau respect vădit şi faţă de cei egali în grad cu ei, şi
faţă de superiori, care, să spunem, de multe ori, le erau,
de fapt, inferiori. În orice caz, aveau şi bunăcuviinţă şi
frică de Dumnezeu. Oarecum stânjeniţi de privirile
celorlalţi, se închinau şi îşi făceau semnul crucii la culcare
ori la plecarea în misiune, înainte de a încinge centura, de
care atârna baioneta şi portul din piele cu cele patru
încărcătoare pline, şi a lua puşca la umăr.

***
Oficierea încredinţării misiunii revenea celor cu grade

ofiţereşti, îndeobşte locotenentului Serbinov, ori, în caz
excepţional, în lipsa acestuia, ceea ce nu se prea
întâmpla, plutonierului Moca Gheorghe. Gaia-Tablagiul
îi spuneam noi, pentru că tot la două vorbe arunca câte
un “Te mănâncă Gaia, soldat!” Momentul solemn, de
câteva minute, al încredinţării misiunii se consuma în
faţa drapelului unităţii şi a hărţii teritoriului de apărat,
ţinuta trebuind să fie una absolut regulamentară. “Vă
ordon să executaţi paza şi apărarea frontierei de stat a
Republicii Socialiste România... Soldat Enache Cucoradă:
misiune de patrulare pe malul drept al canalului antitanc
C47, între pod şi foişorul de lemn, de la ora 21,00 la ora
5,00; Soldat Nechita Iacob: Post fix de pândă, reper
“Arţarul singuratic”, de la ora ... şamd. Parola de
recunoaştere: ”.

***
Într-un an de zile nu ştiu dacă l-am văzut odată sau

de două ori pe Gaia să dea misiunile ca la carte, când
Serbinov era plecat pe la Batalion. Striga doar atât, fără
să se ridice de pe canapeaua din biroul locţiitorului
comandantului de pichet: “Bă, aveţi grijă – ochii cât
cepele – că vă mănâncă Gaia! Hai, executarea!” După
care se scufunda iar în lectură. Târziu de tot aveam să
descopăr că citea exclusiv cărţi de istorie şi filosofie, visul
lui fiind să intre la facultate (ceea ce mai târziu s-a şi
realizat, urmând Filosofia la , în Timişoara).

***
De fapt, tot Gaia-Tablagiul era cel care-i mai domolea

pe soldaţi când li se căşuna pe fugarii prinşi. “Terminaţi,
dracu`, bă, că înfundaţi batalionu` disciplinar şi vă
mănâncă Gaia!” Locotenentul Serbinov îi cam lăsa pe
bătăuşi să-şi facă damblalele, pentru că, după teoria lui,
astea erau momente reale de satisfacţie a muncii
grănicereşti „de calitate”. Iar a interveni în această etapă,
susţinea el, este periculos, pentru că se riscă demotivarea
trupei. Mă rog, chestii subtile, învăţate de el pe la Cursul
de comandanţi de companie, pe care îl absolvise recent.
„Băi, Serbinov – intervenea Gaia, între datul înainte a
două a pagini de carte - să-nebunesc dacă nu te-ai tâmpit
cu totul... Tu crezi că ăştia vor să fugă de bine ce-i prin
ţară, mă!?”

***
Căldura şi omenia lui Gaia-Tablagiul au făcut ca un

anumit număr de soldaţi, poate, aşa, ca la o jumătate de
efectiv, ori ceva mai mulţi, să i se apropie. În răstimpul
dintre misiuni, el le asculta poveştile aduse din satele
îndepărtatei Moldove ori îi invita să joace table sau şah.
Nu se supăra dacă unii îi mai şi luau câte vreo partidă.

Numai că, aflat “în lucru” o vreme, prin grija CI-
stului batalionului, se “descoperi” că atitudinea lui a dus
la crearea categoriei de soldaţi “struţ”. Puse cap la cap,
datele obţinute de la informatori cu cele rezultate în
urma cercetărilor post-factum ale evenimentelor de
graniţă, arătau că unii militari rămâneau pasivi în
ascunzătorile de pândă, pentru a evita complicaţiile,
lăsând fugarii să treacă nestingheriţi fâşia arată.

Altfel spus, nu se mai sinchiseau defel, fie şi dacă i-ar
fi călcat pe mână infractorul, în trecerea lui spre tărâmul
făgăduinţei. Din această ispravă, maiorul Mareş,
securistul zonei, care se baza pe o reţea stufoasă de
agenţi (un militar din cinci şi o mulţime de civili
localnici), voia să facă un fel de cap de afiş al carierei lui.

Dar ceea ce a reuşit, pentru că activul de partid şi
comanda Brigăzii nu voiau să se înregistreze cu un caz ce
se putea lăsa cu destituiri la vârf, a fost doar mutarea lui
Gaia la Sectorul de aprovizionare al batalionului. Noul
gen de muncă i-a permis să urmeze cap-coadă facultatea
de Istorie-filosofie...

***
La o bucată bună de timp, după Revoluţie, l-am

întâlnit pe Gaia. De fapt, pe domnul profesor Gheorghe
Moca. Era director al Colegiului Naţional “X” din marele
oraş bănăţean. Pe Serbinov, ajuns între timp locotenent-
colonel (trecut în rezervă, la 50 de ani), îl aduse în liceul
condus de el, pe post de pedagog. Nu ştia însă cât îl va
mai putea ţine. Se ţicnise. Câteodată, în plină noapte,
intra în dormitoarele elevilor şi răcnea: “Alaaarmăăă,
pichet...., pe platou, adunarrrreaa! Mişcă soldat! Pas
alergător! Repede, repede..., mişcaţi-vă odată, trec fâşia
infractorii... Veliki-Gaj, Veliki-Gaj...”
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Povestirile lui
Gheorghe Rotar,adunate
sub titlul

(
Ed.Limes,Cluj-
Napoca,2010), au încolţit în
solul fertilizat deja de
strădania lui I.
Agârbiceanu. Tăvălugul
vremii a trecut însă şi peste
aceste locuri -  este vorba
de Zlatna, Valea
Ampoiului sau
împrejurimile acestora  -
modificând şi complicând
geografia sufletească.
Astfel se face că cei mai
bătrâni dintre mocani au continuat să trăiască în umbra
amintirii celor ce au fost şi să practice îndeletnicirile
dintotdeauna, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cei
mai tineri s-au adaptat la ritmul trepidant
al noului sau, din cauza unei prea mari şi sincere
dăruiri, au fost daţi la o parte. În felul acesta, aproape
toate categoriile sau păturile sociale de aici ( învăţători,
profesori, medici, agronomi, oameni de la ţară, secretari
de partid, delegaţi de la diferite consilii şi comitete,
pensionari ş.a.) şi-au dat întâlnire în paginile cărţii,
alcătuind, prin prezenţa lor mai proeminentă sau mai
discretă ,un veritabil caleidoscop uman, o imagine
artistică vie şi cuprinzătoare a unor destine umane
aflate la răscruce de epoci şi de mentalităţi. In esenţă, o
lume fascinantă prin diversitatea caracterelor şi a
preocupărilor.

Un succint popas analitic asupra celor mai
semnificative bucăţi, ne introduce în universul acestora
şi,în acelaşi timp, al posibilităţilor de expresie ale
autorului.

Un moment de furie, pricinuit de o altercaţie cu
soţia ,îl determină pe Ispas să-şi caute liniştea în natură.
Plimbarea pe malul Mureşului, în timpul căreia
rememorează trăiri similare din trecut, când mereu i se
găsea câte o vină, devine un prilej de introspecţie şi,
totodată, de clarificări interioare. Prozator înzestrat cu
subtile intuiţii artistice şi psihologice, Gheorghe Rotar
anticipă şi sugerează desfăşurarea întregului proces de
conştiinţă prin apropierea lui de ceea ce se întâmplă în
curgerea neliniştitelor unde ale râului:

Un agronom integru, Pitiu Aurel, deprins să spună
ceea ce gândeşte, este trimis de către şefii săi,
nemulţumiţi de un atare mod de a se manifesta al
inginerului, să organizeze activitatea unei C. A. P.
nerentabile. Capabil şi bine intenţionat, acesta acceptă,
dar pretinde să i se dea mână liberă în luarea
hotărârilor. Ajuns la locul de muncă, Pitiu imprimă „
un stil propriu în relaţia  cu toţi cei din jurul său” şi
reuşeşte să întreacă toate aşteptările. In final, convins că
nu-şi face decât datoria faţă de cei care au muncit
alături de el, inginerul le împarte acestora o parte din
surplusul obţinut peste plan, însă este învinuit că le-a
dat oamenilor grâul statului. Este retrogradat, iar
atitudinea faţă de el a foştilor tovarăşi de muncă se
schimbă radical, modul acesta de a reacţiona al
mulţimii ,dovedind o bună cunoaştere a psihologiei
colective: „

Epuizat psihic şi
moral,Pitiu moare.( Ajunsă la o vârstă
înaintată, dar încă în putere ,o munteancă se hotărăşte
să-şi vândă casa şi pământul şi să se retragă, în oraş, la
o nepoată pe care a crescut-o şi a purtat-o prin şcoli.
Pentru a nu avea surprize mai târziu vizavi de
onestitatea fetei, lelea Zamfira îi spune că banii primiţi
pe casă i-au fost furaţi. Auzind mărturisirea bunicii şi
temându-se c-o va avea de întreţinut, nepoata o alungă.
Cu sufletul zdrobit, munteanca se aşează pe o bancă în
parc şi, în vreme ce-şi plângea nefericirea, un tânăr
necunoscut se aşează lângă ea şi se oferă s-o ajute fără
nici o condiţie. Bătrâna ajunge astfel în garsoniera lui
Dorin şi devine bunica mult dorită a acestuia. Nu după
mult timp, lelea Zamfira ,împreună cu inimosul nepot,
se întorc la Dealul Cerbului pentru ca femeia să-şi
vândă şi ce i-au mai rămas. Cu banii obţinuţi
pe casă şi pe pământ, lelea Zamfira i-a cumpărat
nepotului un apartament pe care i l-a dăruit în ziua

Operaţie pe
caracter deschis

volens-nolens

” Era destul de
mare Mureşul, şi tulbure, probabil plouase mult în amonte.
Găseam că apa seamănă mult cu viaţa. Uneori curge lin,
alteori face valuri, se învolburează, se tulbură de tot ce
primeşte fără voia ei, dar merge mai departe, ducând cu ea de
toate. Numai ducându-le poate, după un timp, să ajungă la
relativa limpezire.” ( Vina lui Ispas).

Zvonurile stârnite de cei care nu-i suportau
prezenţa, confirmate de un comportament schimbat, a făcut
să nu mai fie luat în seamă. Nici nu-l mai salutau
cooperatorii. Nu mai era de-al lor. „

Preţul abnegaţiei)

dăraburile

nunţii ,iar ea a rămas să trăiască fericită în vechea
garsonieră. Intuind diferenţa de vârstă şi experienţă de
viaţă a personajelor sale, autorul sesizează modul
diferit în care acestea reacţionează în faţa aceleiaşi
realităţi. Urcând Dealul Cerbului, lelea Zamfira
compară ceea ce a fost altădată pe aceste meleaguri cu
ceea ce vede acum şi sufletul i se umple de amărăciune:
„

În schimb, Dorin nu are ochi decât pentru
frumuseţile sălbatice din jurul său, pe care le priveşte
uimit: „

In acelaşi timp, dialogul îndeplineşte, aici ca şi
în celelalte povestiri, o funcţie estetică
identică:participă la definitivarea fişei de identitate a
personajelor. Desfăşurarea lui, în cuprinsul căruia se
regăsesc cuvinte şi aforisme populare, specifice locului,
curge firesc ,fără sforţări inutile de a născoci întorsături
meşteşugite de vorbe:

- Să trăieşti, lele Zamfira, tot tânără şi iute?
- Tânără cam demult şi iute ca mama melcului,
Mihăilă. Doamne ajută, zise bătrâna, dând mâna cu
gazda.
- Păi nu veniţi în casă?
- Nu, mai bine stăm pe laiţa asta în târnaţ.
- Şi te mutaşi la oraş, se interesă formal Mihăilă.
- De nevoie şi de bătrâneţe. Nu mai aveam încotro.
- No, ce necaz te aduce pe la noi?
- Nu-i nici un necaz. Mi-am adus aminte că tu mi-ai
zis odată că ai cumpăra delniţa de lângă grădina ta.
Aş vrea s-o vând.   (
Simţindu-şi sfârşitul aproape, badea Gheorghe, al

cărui crez de viaţă poate fi concentrat în sintagma
, nu mai este preocupat decât de

moştenirea pe care o va lăsa în urma lui. :” – îi
mărturiseşte nepotului, cu gândul de a-l iniţia în
rosturile unei vieţi înalte -

Având numeroase
conotaţii autobiografice, povestirea impresionează prin
capacitatea autorului de a crea o conştiinţă, nu un
personaj ca celelalte. Badea Gheorghe nu trăieşte prin
ceea ce face, ci prin ceea ce gândeşte şi spune. El este
conştiinţa încă nealterată a moţului care îşi aminteşte
de Iancului. „ adaugă
octogenarul, altădată –

Altminteri spus, liniştea
sufletească a bătrânului este dată de încrederea pe care
o are în nepotului de a face cunoscută
întreaga comoară pe care de-a lungul anilor a adunat-o
în mintea lui, „

( Convins că unicul principiu sănătos care
se cuvine să-ţi călăuzească paşii ,poate fi redus la ideea
potrivit căreia „

tâmplarul ş apicultorul Amos află,
până la urmă, după ce i se aduce la cunoştinţă aventura
soţiei, că şi alţii sunt dispuşi să taie din şunca lui. În
felul acesta, povestirea apare ca o dezvoltare în proză
artistică a unei cunoscute maxime:ce ţie nu-ţi place
,altuia nu face. Plasat pe un fond luminos, portretul
personalului, exemplar prin concizie şi siguranţa
detaliilor, este un fel de sinteză a unei concepţii de
viaţă. Înfăţişarea de om afabil şi arogant, maschează în
fond pe individul pregătit să-şi întrebuinţeze dantura
ori de câte ori are prilejul. „

De
asemenea, paginile care înfăţişează vechiul târg al
Zlatnei sau acribia cu care descrie munca stuparului,
rămân memorabile

In linii mari, povestirile lui Gheorghe Rotar sunt
autentică retrăite de autor la modul artistic În

ciuda acestui fapt, el menţine aproape întotdeauna o
oarecare distanţă între el (omul ) şi el (creatorul ), ca şi

Uitându-se în jur, nu zărea decât unde şi unde câte o vită la
păscut. Lipseau strigătele de altădată ale copiilor, chiuiturile,
ecoul loviturilor de secure ale celor care ciopleau sau tăiau
lemne pentru gospodărie, zbierătul oilor, cântecul cocoşilor.
Toate acestea la un loc alcătuiau viaţa care pulsa altădată,
înviorând întreg ţinutul. Acum nu mai era nimic decât
tristeţe.

După ce au apucat în sus pe valea care se continua
pe sub Dealul Cerbului , se mira de bolovanii enormi printre
care se croise făgaşul văii, lustruiţi de apa care se strecura cu
vuiet, făcând din loc în loc mici cascade, unde bolborosea şi se
înălbea de spuma care se stârnea şi se pierdea în aceeaşi
clipită, într-o necontenită lunecare. În preajma firului apei se
degaja o răcoare umedă ce producea fiori trecătorilor care
urcau transpiraţi de greutatea urcuşului, cu bagajele la
spinare.

Bunică de căpătat).

„muncă şi pricepere”
Eu

nu am trăit în viaţă oricum. Aş
zice că nu am trăit nici bine, nici rău. Dar m-am făcut
cunoscut, am lăsat urme. Trecutul nu trebuie să moară o
dată cu omul. Cine lasă moştenire numai avere, nu lasă
destul. Să pui preţ pe cinste şi pe omenie. Tu în viaţă să nu
faci ruşine neamului tău şi să nu uiţi că nici moşul tău, nici
tatăl tău nu-ţi lasă ruşine, (…) Eu îţi las moştenire istoria
locului şi a oamenilor care au trăit aici. Sunt fapte pe care
istoria cea mare nu le cuprinde.”

rebuluţia Sunt împăcat –
că are cine păstra şi duce mai

departe ce las în urma mea”

priceperea

un depozit de fapte, întâmplări, istorii,
poveşti şi vorbe de duh, pe care ştia să le povestească cu har”.

Moştenirea )

viaţa este ca o şuncă din care nu trebuie să
aştepţi să fii servit”, i

În pofida staturii sale puţin
impozante, se afişa sigur de sine, permiţându-şi să arate
respect doar cui voia dumnealui, o fire iute, ca un spiriduş,
cu o figură plăcută, puţin brunet, cu ochi albaştri sub
sprâncene groase, puţin încărunţite, ca şi părul aproape creţ
şi mustăcioara care-i străjuia zâmbetul ce-i dezvelea o
dantură măruntă şi sănătoasă.” ( Viaţa ca o şuncă )

felii
de viaţă

între el ( creatorul) şi celelalte (personaje), chiar şi
atunci când relatarea faptelor se face la persoana întâi.
Această atitudine, consolidată de sobrietatea
stilului,defineşte de fapt tipul de proză care, după
opinia lui Ibrăileanu, poate exemplifica domeniul

, nu cel al Intr-o epocă dominată de
numeroase şi neconcludente experimente artistice,
preferinţa pentru o atare modalitate de expresie nu este
justificată decât de virtuţile ei estetice de a fi, prin
crearea de personaje viabile şi medii sociale veridice,
mai aproape de viaţă. Prin intersectarea şi confruntarea
unor destine umane diferite, povestirea se ramifică,
pentru că fiecare are o istorie a sa, iar întregul
dobândeşte, tocmai datorită acestei complexităţi, relief
şi adevăr. Mai rară la scriitorii ardeleni, apetenţa pentru
povestit stăruie aici pe fiecare pagină. Bunăoară,
naratorul din prof. Medrea, face
cunoştinţă cu apicultorul Amos, prilej de a insista
asupra rânduielilor şi foloaselor îndeletnicirii cu
albinăritul. Dornic să-şi lărgească sfera cunoaşterii şi în
alte domenii, Medrea vizitează pe croitorul Gheorghe
Petringenar, vestit pentru cultura şi experienţa lui de
viaţă, dar şi pe soţia preotului-pastor Gruzda Ianoş,
pentru a se interesa de activitatea artistului. În această
situaţie, cu trei istorii de destine umane de sine
stătătoare, unitatea întregului este asigurată de vocea
povestitorului. Prin intermediul ei, apele naraţiunilor
se adună, la sfârşit,în albia unei ample imagini artistice
a vechiului şi a noului oraş Zlatna, ca şi a oamenilor
care au trăit pe Valea Ampoiului. Modul acesta de a

este specific majorităţii bucăţilor cuprinse în
volum. In unele cazuri, asistăm la o accentuată tentaţie
spre introspecţie (V ,însă , de cele mai
multe ori, aceasta este numai mimată, locul ei luându-l
proza de factură obiectivă. Indiferent însă de tehnicile
folosite de prozatori, importantă nu este decât
capacitatea creaţiei de a-şi regla ritmurile cu cele ale
vieţii, Şi întrucât, povestirile lui Gheorghe Rotar
răspund unui atare deziderat, trebuie să înţelegem că

bunicului a dat roade.

Se mai scrie literatură pentru copii? Sub această
întrebare, deloc copilărească, s-au desfăşurat, la Iaşi, pe
1 şi 2 martie, lucrările primului Festival Interaţional de
Literatură pentru copii "Ion Creangă", organizat la
iniţiativa şi prin efortul scriitorului şi muzeografului
Valentin Talpalaru. Locul de început nici că se putea
mai nimerit: Bojdeuca din Ţicău a scriitorului Ion
Creangă. Alături de copii, prietenii nedezminţiţi ai
Bojdeucii şi ai , au participat
scriitori din România şi Republica Moldova, publicişti,
oameni interesaţi de soarta şi evoluţia unui gen literar
care pare intrat într-un con de umbră. Dincolo de
bucuria întîlnirii cu prieteni dragi, cei de faţă au dat
curs în cadrul dialogului purtat la Studioul de radio
Iaşi sau în Aula Magna a Universităţii "Petre Andrei"
din Iaşi preocupării statornice de a cultiva şi încuraja
un gen literar lăsat oarecum în umbră în ultimii ani.
Dacă a existat o pleiadă de scriitori care s-au făcut
cunoscuţi ca autori de literatură pentru copii, astăzi, au
spus-o mulţi din invitaţi, literatura pentru copii se face
oarecum ocazional. Or locul cărţilor pentru copii, cu
personaje pe care ei şi le-ar dori, este luat, vrînd-
nevrînd, de benzi desenate, de desene animate care
dincolo de un mesaj deseori violent nu reuşesc să
transmită nimic. Sigur, e un gen literar care îşi urmează
cursul, îşi croieşte drum într-un context nu totdeauna
prielnic; copilăria este o stare pe care nimeni nu a
ocolit-o, nici nu ar trebui să o facă, dar cultivarea
literaturii pentru copii, încurajarea acestui gen literar,
confruntarea cu alte genuri care caută să capteze
interesul celor mici sînt evident lucruri la care cei mari
au a medita şi a propune alternative şi direcţii de
urmat. Multe din intervenţiile scriitorilor care au
participat la Festivalul de la Iaşi tocmai în această
direcţie au mers; am ascultat cu plăcere cuvintele lui
Spiridon Vanghelie sau Ianuş Ţurcanu , dar şi ceea ce
spunea Claudia Balaban despre dicţionarul scriitorilor
de literatură pentru copii din Republica Moldova, o
iniţiativă demnă de laudă, în măsură să arate că acest
gen literar este viu, că îşi are constanţii săi cititori, că
povestea şi basmul rămîn tărîmul fermecat la care revin
nu numai cei mici. Acest Festival a avut tocmai acest
scop: să atragă atenţia asupra unui gen literar care
există aşa cum există şi copilăria! Scriitorii participanţi
au ţinut să marcheze aceasta prin adeziunea lor la
iniţiativa creării, la Iaşi, a Centrului Naţional de Studii
"Ion Creangă", care în timp va stimula interesul pentru
opera humuleşteanului, şi nu mai puţin pentru
literatura pentru copii.

creaţiei analizei.

Viaţa ca o pradă,

nara

ina lui Ispas)

moştenirea

Amintirilor din copilărie
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aerodrom. Ceilalţi plecau în misiune, el rămânea la
sol. Avioanele se întorceau şi el tot visa, nu se trezea,
stătea pe pământ şi le privea.

Fostul aviator coborî din pat, se apropie de radio
şi-l deschise. Fanfara cânta un marş înălţător. Un marş
de pe vremuri, îşi spunea. O muzică ce se urcă la
suflet. Aş vrea să dorm legănat de marşuri, ca un
răpăit de ploaie pe tabla casei. Astfel, se simţea în
siguranţă pe pământ, în casă, lângă soba cu portiţa
deschisă. Înălţimile, cerul, nu-l mai chemau. Războiul
se sfârşise, avioanele zburau în alte scopuri. Muzica ce
venea prin eter i se părea mai grandioasă decât un
zbor cu avionul deasupra norilor, deşi zborul e o
nestinsă năzuinţă, autodepăşire. O perfecţiune
vulnerabilă. Şi, totuşi, eu am zburat mult, a sosit
timpul să mă odihnesc. Nu mai vreau să plec în
misiune nici în somn. S-a terminat pentru mine, sunt
prea fragil. Fotografiile de pe pereţi le dau jos, sau le
duc la muzeu. Vând şi radioul la anticariat. Poate o să
dorm noaptea liniştit – am nevoie de un somn adânc.
Ziua sunt singur cu gândurile mele, de aceea mă visez
noaptea zburând. Dacă aş visa altceva, mi-aş schimba
şi obiceiurile. Să visez un tren. Din avion vedeam
toate trenurile stând pe loc. Mi-a venit şi mie rândul
să stau. Oare la ce mă gândeam în zbor spre inamic?
Teama sau îngrijorarea nu te lasă să gândeşti decât ce
trebuie. Zgomotul motoarelor, trepidaţiile, golurile de
aer nu-ţi lăsau timp de reflecţie. Când ne luam zborul,
vroiam să ajungem cât mai repede la locul misiunii.
La întoarcere, aşteptam cu nerăbdare să aterizăm. De
ani şi ani simt pământul sub picioare, neclintit, doar
eu nu mă simt în apele mele. Poate există o înrâurire
nefastă de atunci, de când mă lansam dezinvolt spre
înălţimi. Uneori aveam ameţeli, îmi vâjâiau urechile şi
capul, dar mă avântam mai sus. Cândva aş fi vrut să
zbor deasupra Everestului...

Bătrânul aviator privi ferestrele albastre. Aprinse o
ţigară, trase primul fum. Mintea parcă i se limpezea,
gândurile sumbre se risipeau, razele albe inundau
încăperea. Hotărî să meargă la aeroport, să vadă
piloţi, paraşutişti, acrobaţii, picaje. Spera ca amintirile
chinuitoare din trecut să dispară, memoria să se
încarce cu imagini liniştitoare, care să-l ajute în
prezent. Ajuns în afara oraşului, acolo unde trebuia să
se afle aerodromul, văzu doar o întindere cenuşie de
asfalt pe care se lăfăiau la soare ca râmele zeci de
rachete gata de misiune.

Până la ora de plecare mai avea timp destul, încât
îşi puse în geantă de mâncare, încălzi ceaiul, sorbi dus
pe gânduri din ceaşcă şi se bucura în sinea lui că-şi va
revedea curând fiica. Ea nu ştia că o să vină, poate se
gândea la el sau nu se gândea. Bătrânul aştepta cu
nerăbdare firească să o vadă. N-o mai văzuse de doi
ani şi atunci tot el fusese la ea. Când vrei să vii la
mine, vino – îi spunea fata. Eu n-am timp, sunt
ocupată. De fapt, ea nu vroia să mai vadă casa în care
copilărise, o casă dărăpănată, îşi schimbase modul de
viaţă şi se simţea bine acolo unde se afla. Bătrânul tată
o înţelegea, îi dădea dreptate şi accepta (nici nu avea
ce face) să nu fie vizitat de nimeni. Pentru că nici
băieţii lui nu veneau la el, se obişnuiseră şi ei cu alt
mod de viaţă, în concediu preferau să meargă la
munte sau la mare.

Prima oră a trecut pe nesimţite, trenul alerga
repede pe câmpia albastră şi întinsă. Peste trei ore,
începu să se plictisească. Ieşi pe coridor, privi pe
fereastră zăpada sclipitoare. N-avea ce să vadă, încât
reveni în compartiment. Acolo se aflau câteva
persoane, oameni posomorâţi, unii moţăiau, alţii
priveau absenţi pe fereastră, în jur. Doar mişcări
controlate de mâini, clipiri obosite de ochi, trupuri
grele apăsând bancheta moale, lâncezind. Porni atunci
cu paşi mărunţi spre vagonul restaurant să-şi alunge
somnul şi plictiseala, să bea o cafea tare, amară.

Peste câteva ore coborî să schimbe trenul. Mai bine
mă duceam cu un tren direct – îşi reproşa în gând. Mi
s-a părut că traseul e mai scurt. Şi bătrânul porni agale
spre sala de aşteptare. Desfăcu geanta cu mâncare şi
începu să mănânce. Apoi îşi lăsă capul obosit pe
speteaza de lemn a banchetei, aţipi.

În somn se făcea că trenul pe care-l aştepta plecase,
iar el încerca cu disperare să-l ajungă. La o fereastră o
văzu pe fiica lui, îl chema fluturându-şi mâna. Striga,
dar el nu auzea sau nu înţelegea nimic. Bătrânul
alerga, alerga, trenul prinsese viteză şi el se convingea
tot mai mult că n-o să-l ajungă niciodată. Geanta,
hainele îl împiedicau şi deodată se debarasă de ele.

Călătoria
Vae soli

Vagoanele treceau în mare viteză, nenumărate
vagoane verzi şi din urmă răsăreau ca din pământ
altele şi mai multe. Trenul se opri şi atunci văzu la o
fereastră închisă pe cei doi fii ai lui. În privirile lor fixe
desluşea o mare nelinişte. Ei strigau şi strigătele
puternice îl trezeau.

Nene, nene! simţi o zguduitură în umăr. N-ai voie
să dormi aici. Erau îngrijitorul şi un poliţist. Privi
buimac spre cei doi şi îşi aminti de tren. Cât e ora,
cât?! spuse grăbit. Poliţistul arătă cu degetul ceasul
din gară ce atârna deasupra mulţimii de oameni ca un
soare mare, alb. Bătrânul sări drept în picioare, speriat
şi nervos, întinse mâna spre geantă. Unde-i?! făcu
disperat. Cine mi-a luat-o?... Hai, lăsaţi-vă de glume!
Daţi-mi geanta!... Ce spui, nene! se întoarse iritat
poliţistul. Visezi poate... Cum, tu crezi că noi ţi-am
luat ceva? De geanta ta avem noi nevoie!? Ai adormit
şi ţi-au furat-o ţiganii. Bătrânului îi scăpărau ochii de
furie. Îşi aminti apoi de tren. Porni în goană spre
peron.

După ce trecu de gară, pătrunse într-un
compartiment. Nici nu observă dacă se afla cineva
acolo. Stătea pe banchetă privind în gol. Când îşi
reveni, se ridică şi ieşi în hol. Trenul alerga printre
munţi. Păduri de brazi se întindeau peste tot. Pe
versanţi se zăreau pârtiile de schi. De departe,
staţiunile montane păreau nişte adunături de cuburi
colorate din jocurile inocente de copii. Vedea şi
serpentinele şi podurile ce traversau râuri repezi,
brodate de pojghiţe albe de gheaţă. Urmărind
meandrele sclipitoare, bătrânul uită parcă de geanta
pierdută. Nu mai vroia să intre în compartiment, privi
pe fereastră până târziu. Lumina de afară se pierdea,
munţii arătau ca nişte umbre uriaşe mişcătoare.
Râurile dantelate se contopeau tot mai mult cu
peisajul de culoarea nopţii. Rămase în faţa ochilor cu
geamul întunecat, îngheţat, ca o oglindă de calitate
îndoielnică în care se reflecta chipul său palid, alungit.

În compartiment se aşeză pe bancă, îşi lipi capul
de speteaza ei şi începu să numere în gând ca să uite
tot ce-ar putea să-l nemulţumească. Tot numărând,
adormi cu respiraţia uşoară şi sforăit ca de copil.
Zdruncinăturile îi purtau capul într-o parte şi în alta.
Bătrânul visa legănându-se ca într-un balansoar. Se
făcea că era acasă, copiii, mici fiind, alergau prin
camere cu dezinvoltura vârstei juvenile, încăperile
răsunau de râsete şi veselie. Şi în vis, ochii lui se
îndreptau cu mai multă dragoste spre fată. El spera şi
în somn că ea va fi întotdeauna aproape. Îşi ridică
mâna ce atârna greoi, o aşeză uşor pe genunchi. Capul
se întoarse brusc în cealaltă parte afundându-se în
perna moale a banchetei. Dintotdeauna s-a gândit că
de copii trebuie să te bucuri cât timp sunt la vârsta
inocenţei. Avea şi o vorbă pe care i-o spunea soţiei
sale (ce murise într-un accident stupid: căzuse din
podul casei peste nişte cărămizi): Să ne bucurăm de ei
acum, cât sunt neştiutori, fiindcă mai târziu nu se ştie.
Şi intuiţia a fost bună: fata şi băieţii au plecat în lumea
largă, după cum le-a fost soarta.

Bătrânul îşi dădea astfel de explicaţii la întrebările
sale în momentele de apăsare şi solitudine, să se
liniştească. Acum dormea ca un copil şi visa continuu.
Somnul lui era o veghe zbuciumată: visa, se trezea
fără să deschidă ochii, iarăşi adormea. Când treceau
peste vreun pod, zgomotul de fiare izbindu-se de alte
fiare, duduitul trenului şi hurducăturile îl trezeau
brusc, îşi amintea repede unde se află, aţipea din nou.
Tot drumul, până dimineaţă, adormea obosit şi se
trezea mereu, îngrijorat.

Ajuns la destinaţie, capul îi vâjâia cumplit. Se
îndreptă cu paşi mărunţi şi mişcări dezordonate spre
restaurantul gării. Trebuia să bea o cafea cu rom. Bău
una, apoi încă una. Se simţea mai bine, dar mintea nu
se limpezise de tot. Mai comandă o cafea şi o sută de
grame de rom. Şi-a spus că e prea devreme să meargă
la fiică-sa, poate nici nu se sculase. Nu vroia să-l
deranjeze nici pe ginerele său, om pretenţios, puţin
arogant. Ca să nu adoarmă, mai ceru o sută de grame
de rom; simţea frisoane în tot corpul – se ferea de
răceală de când avusese o gripă urâcioasă ce putea să-
i fie fatală. Capul i se părea mai greu acum. Vru să
spună ceva, dar nu-şi aminti ce. Apoi nu-şi aminti
unde se afla. Cu o disperare surdă încercă să-şi
amintească altceva, orice. Mâinile căzură pe lângă
corp neputincioase, capul – un cap de plumb – parcă
nu-i aparţinea. Când fruntea se prăbuşi pe masă, cu
un zgomot ascuţit de plescăit de palme, prezentul
imediat devenit trecut întinse braţul spre el în colţul
în care stătea nemişcat, învăluindu-l ca pe un animal
mic, zgribulit, lipsit de apărare. Îl strânse cu putere,
până la sufocare, în umbra imensă a mâinii lui frăţeşti.
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Aviatorul
În somn se visa de multe ori în avion. Numai în

zbor mă visez, survolând cerul înalt, se lamenta
încercând să se liniştească. Se ridica din pat, se aşeza
la marginea lui, rămânea cu capul aplecat şi se
gândea. Îşi lua papucii în picioare, pornea spre sobă.
Fie că era caldă sau nu, îşi aprindea o ţigară,
deschidea portiţa ei, trăgea primul fum în piept. După
un timp gândurile se limpezeau, ochii se măreau,
noaptea se destrăma. Obiectele din jur căpătau
contururi precise.

De pereţi atârnau poze ce reprezentau avioane
vechi de tot felul. Bătrânul privea, ghicea prezenţa lor,
şi geamurile mici, albastre. Aşa era şi cerul când zbura
în misiune, la mare altitudine. De acolo făceau
fotografii de o claritate remarcabilă. Aparatura era
nemţească. Ceea ce nu se vedea cu ochiul liber sau cu
binoclul, se desluşea limpede în imaginile foto:
mişcările de trupe şi de tehnică militară ale
inamicului. Când spionau zona de război,
observatorul l-a anunţat că au fost reperaţi. Copilotul
a spus: să mai tragem câteva cadre. Lasă-mă,
camarade! i-a răspuns el, nu vreau să ajung erou post-
mortem. Norocul a fost că zburau la înălţime, altfel
avioanele de vânătoare puteau să-i ajungă. Doar un
picaj riscant îi salva. Dar picaje au făcut şi alţii, multe
avioane nu s-au mai redresat, s-au zdrobit de pământ.
În est ajunsese până la Marea Caspică, în vest până la
Viena. Nu se gândise că va zbura vreodată pe distanţe
atât de lungi. În timp de pace zbura de la un
aerodrom la altul, câteva sute de kilometri. Abia se
înălţau că şi trebuia să coboare. Pista nu era totdeauna
asfaltată, încât aterizarea se executa dificil, cu
zdruncinături mari. Odată a aterizat cu avionul pe
burtă. Era unul nou-nouţ, trenul de aterizare se ridica
automat. O defecţiune mecanică n-a permis coborârea
lui. Au zburat o oră în jurul aerodromului. În cele din
urmă au coborât forţat, elicea s-a rupt, o aripă a
plesnit, hurducăturile au fost groaznice. Au petrecut
câteva zile în infirmerie să le treacă şocul. Echipajul a
primit alt avion şi jocul de-a zborul continua.

În timpul războiului şi-a cumpărat un radio
nemţesc. Oriunde pleca, îl lua în bagaje. Nu s-a
despărţit de el nici după război, îl avea în cameră, pe
măsuţa de lângă pat. Câte un vecin îi spunea: renunţă
la el, cumpără-ţi unul cu tranzistori, e mai mic şi n-are
nevoie de antenă. N-am încredere în cele de-acum,
răspundea fostul aviator. Înainte se făceau lucruri
trainice. Nu renunţ, m-am obişnuit cu el. Şi asculta
ştiri, muzică de la aparatul cel vechi.

Noaptea nu asculta radioul, vorbea cu soba. Un
obicei din tinereţe. Deschidea portiţa, îşi aprindea
ţigara, sufla fumul pe gură în gura sobei şi medita la
viaţa lui. De un timp, prezentul îl apăsa ca o povară
grea, deşi amintirile veneau troiene nesfârşite în urma
sa. Toată viaţa n-a făcut decât să zboare, trebuia să
plece în misiune, pleca, nu ezita. Verifica motorul
avionului, turaţiile elicelor, echipajul şi se înălţa spre
cerul albastru. Viitorul şi trecutul se aflau în afara
preocupărilor sale, vedea doar prezentul, bun sau rău.
Pe cele rele le alunga din minte, nu se speria de nimic.
De câţiva ani, însă, trecutul şi prezentul se
învălmăşeau, trecutul se apropia parcă de prezent,
prezentul se contopea pe nesimţite cu trecutul. O
demarcaţie precisă nu mai exista, existau doar
împreună: realitatea trăită şi cea pe care o trăia.

În somn se visa zburând cu avionul doar câteva
rotocoale deasupra aerodromului, apoi deschidea
ochii mari. Se săturase parcă de atâtea zboruri
nocturne, vroia altceva. Acum, la senectute, se
plictisea de avion, se înfricoşa de el. Doar albastru
imaculat al cerului, soarele arzător de deasupra
norilor, verdele străveziu al câmpiilor şi sclipirile
argintii ale râurilor şerpuitoare, ce răzbeau până sus,
îi temperau răzvrătirea. Atunci silueta avionului se
estompa, dispărea, până în noaptea următoare.
Trebuie să dau jos fotografiile, îşi spunea. Umbrele
astea de pe pereţi devin fantome. Bine că mă trezesc,
altfel şi ziua aş visa cu ochii deschişi că zbor...Toate
lucrurile din casa asta sunt de-atunci, timpul s-a oprit
pentru mine atunci!

Dimineaţă a privit cu atenţie fotografiile. Dacă le
arunca ce folos avea? Ce legătură aveau pozele
atârnate de pereţi?

S-a hotărât să nu le mai vadă, să i se pară că pereţii
sunt goi.

Câteva zile a dormit liniştit. A doua zi nu-şi
amintea ce a visat. Poate n-am visat, se bucura.
Bucuria n-a ţinut mult. După un timp se visa pe

Ştefan AMARIŢEI
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A revenit în „Quasar” în octombrie-noiembrie 1996 cu
noi proze de diverse lungimi – toate purtând pecetea unui
stil orientat spre tehnica scenariului, cu „infiltraţii”
eseistice. Ultimele apariţii publice în „Quasar” s-au
produs în toamna lui 2010, la Muzeul Literaturii Române,
când a şi primit remarci de genul (citez din „clasicii de
cenaclu”): „Beatrice, ne-ai rupt gura cu textul ăsta!” În
perioada 1996-2001 a mai publicat povestiri în
„Supernova”, supliment al cotidianului „Evenimentul” şi
„Dependent SF”, supliment al cotidianului
„Independentul”, prezentându-şi proiectul de şi
la o televiziune locală. Povestirea

este inclus într-o antologie a clubului
UNESCO „Quasar” (George Ceauşu; Vlad-Romeo
Frânghiu; Lucian Merişca,

, Editura Media-Tech, Iaşi, 2001, pp. 16-18).
Să urmărim începutul : „Ridicându-şi

privirile, Ek se izbi cu putere de pelicula stelară. /
Undeva, departe, de pe luxuriantul Triton, Nastika îi
zâmbea mistic.” Gesturile cosmice ale celor două
personaje extraterestre copiază ca atitudine simpatia
inter-umană, dar, cu ajutorul unei lentile purtate în
palmă, gândurile şi sentimentele se amplifică. De fapt,
explorarea psihică a unui alter (fie om anormal, fie
extraterestru), prin comparaţie cu eroul uman, este
scenariul tipic al prozatoarei. Alterul poate fi chiar şi un
animal: în povestirea omonimă, Sebastian, un şarpe
portocaliu, de aproape un metru, exercită asupra eroinei o
nesfârşită vrajă, atrăgând-o spre locul de sub dulap.

Un cu infiltraţii umoristice se întrevede în
şi . În general, tentaţia spre este

echilibrată în alte proze de construcţia în stil . Însă
motivele (călătoria interstelară,
comunicarea cu alte lumi etc.) o atrag cel mai mult pe
Beatrice Badea: , şi alte proze
colează variaţii la aceste teme.

În consecinţă, dacă nu agreaţi un anumit limbaj tehnic
– această tehnicitate cuprinzând şi clişee tradiţionale ale

–, mai bine nu citiţi această carte! Deşi îi fac un
deserviciu prozatoarei, încerc să vă scutesc, astfel, de
dureri de cap.

În este construită schema unei morţi
duble (om + extraterestru), tocmai pentru a descrie
semnificaţia morţii în cadrul altor civilizaţii. Prozatoarea
nu ratează temele fundamentale ale naşterii, vieţii şi
morţii, teme modulate de topica lumilor posibile. Nu am
depistat, totuşi, în scrisul lui Beatrice trăsăturile a ceea ce
s-ar numi „proză feministă”. Din lecturile mele, am
remarcat la Marguerite Yourcenar un scris energic,
bărbătesc, fără cosmetizări inutile ale realităţii. Păstrând
distanţa, remarca poate fi transpusă şi asupra prozei lui
Beatrice.

Cu cel puţin o excepţie: proza poetică
. Hrănit cu „laptele praf de stele”, copilul este

proiectat în prăfăraia lăptoasa a Căii (Lactee). Regăsim
aici dimensiunea cosmică a vieţii, invocată şi în

prin naşterea ciudată a unei fiinţe – între doi
părinţi aflaţi la distanţe stelare.

Ultima parte a cărţii ia o turnură eseistică, deoarece
autoarea îşi propune să dezvolte o teorie a jocurilor cu
substrat politic – pe care o numeşte . Într-adevăr,
socialul conţine două grupe importante de relaţii: cele
politice şi cele comunicaţionale. În cadrul primei grupe,
emitentul urmăreşte cu precădere dominarea receptorului
şi înregimentarea acestuia sub diverse mărci ideologice
(dar nu neapărat ideologice); cea de-a doua grupă conţine
jocuri în care, de pe poziţii de egalitate, emitentul şi
receptorul îşi verifică, reciproc, atitudinile.

Faţă de alte „teorii ale jocului”, mult mai laxe,
autoarea observă prezenţa arbitrului: dacă jocul nu ar fi
arbitrat, regulamentul său ar fi neputincios, ca orice text
care stârneşte interpretări. Cu alte cuvinte, existenţa
formală a coexistă material cu

, celelalte partide nemaifiind luate în considerare.
Atâta vreme cât regulamentul sistematizează timpul de
joc, autoarea se simte datoare să precizeze chiar din
preliminarii şi spaţiul-de- joc, dezvoltând trei puncte de
vedere: politic, religios şi economic.

Conform teoriei omologe, un joc este un model
rezultat din interferenţa unor factori activi, raţionali
(individualităţi), având anumite interese – nu neapărat
contradictorii; putând realiza variantele ivite pe un spaţiu
de regului – mutările şi luînd decizii prin a căror aplicare
se trece din domeniul posibilului în cel al realizabilului.
Acţiunea efectuată pe baza deciziei trebuie să fie
„optimă” într-un anumit sens, care se cere a fi precizat.
Astfel, un jucător inteligent îşi stabileşte o strategie.

Termenii-cheie ai teoriei matematice a jocurilor
(jucător, rezultat, mutare, strategie) includ subiectul uman
în acţiune. Nefiind decât o propunere de teoretizare a
unei relaţii sociale, un singur tip de joc nu poate reflecta
îndeajuns o diversitate de situaţii: este de ajuns să
observăm că, pe de o parte, există jocuri sociale suficient
de bine reglementate şi, pe de alta, jocuri culturale cu
reguli foarte vagi, dar care ajung să inducă chiar şi
comportamente la limită. Teoria jocurilor este în realitate
un sistem arborescent de teorii urmând arborele noţiunii
de „joc” în diverse accepţii. Iar jucătorii nu sunt neapărat
oameni; natura este suficient de des un partener al omului

ludosofie
Omul cu sacul, nou-

venitul şi toţi ceilalţi

Quasar 001. Antologie de proză
science-fiction
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horror Ksk
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Aeter pro narcosi
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Noaptea
boreală

ludosofie

regulamentului partida
arbitrată

Paşi spre ludosofie

literaturile imaginarului

Vom trece în continuare de la A(lice) la B(eatrice) şi la
CE s-a mai întâmplat după aceea într-o ţară a minunilor
nebuneşti ale prozei – în care, sub forma ,
intervine şi jocul.

Apărut în 2011, volumul de debut al lui Beatrice
Badea, intitulat , cuprinde
miniromanul omonim, o secţiune de şi o parte
finală despre (Beatrice Badea,

, Editura Alfa, Iaşi, 2011). În miniromanul deja
pomenit îşi dau întâlnire horror-ul şi situaţiile-limită.
Pentru un cititor care a perceput România dinainte de
decembrie 1989, aceasta este , cu doi
binecunoscuţi conducători care o făceau pe regele şi
regina şi care, în cele din urmă, au avut un destin tragic.
De aici încep deosebirile: regele este pur decorativ, i se
dedică o singură zi pe an – sărbătoare naţională, ce-i
drept, şi... basta!

Societatea are o structură piramidală descrisă în
termenii jocului de şah. Regina este mâna de fier,
sprijinită de Turele care domină şi manipulează mass-
media. Nebunii sunt reglementatorii, membrii forurilor
ştiinţifice şi religioase, cu alte cuvinte parlamentari,
legiuitori, judecători şi mulţi alţii. Ca în
al lui Lewis Carroll, Regina (fie mată, fie transparentă) nu
respectă nici o regulă a jocului, exercitând o dictatură vag
umanitară, bazată pe tehnologii de vârf. Şi, ca în

a aceluiaşi autor britanic, Alice are un ghid
care o conduce prin Pădurea Boreală: nu iepurele cu
joben, ci Rab, un erou popular care luase locul trişorului
anonim. Ca şi în romanele sus-invocate, satira de
moravuri este la ordinea zilei.

Revoluţia sau lovitura de stat are loc în capitolul 9
, când Regina Mată este schimbată cu cea

Transparentă, linguşită de supuşi cu formula „preacurat
ADN, onorată regină transparentă”! De fapt, aceşti
oameni care se fac preş în faţa superiorilor sau care
maimuţăresc alte comportamente formează faună infectă
asupra căreia se îndreaptă critica prozatoarei. Nu
contează pentru ei că trec prin două regimuri diferite,
sunt mereu egali cu sine, cu acelaşi spirit de turmă, gata
să aduleze orice nou conducător. Iată un stimul hipnotic
pentru creieraşele obosite ale cetăţenilor: trecătorii sunt
invitaţi să se relaxeze în faţa ecranelor stradale urmărind
emisiunea !

Vă rămâne să descoperiţi singuri care sunt caii şi
pionii într-un pamflet îndreptat împotriva lipsei de
verticalitate socială şi a conducerii statale cantonate într-o
mecanică a absurdului.

În scrisul autoarei, invenţia terminologică a diverselor
diapozitive şi aparate este egalată doar de verva descrierii
proceselor bio-electrice, electronice, magnetice ş. a. m. d.
Cred, însă, că de la un punct încolo trebuia pusă o
anumită surdină în acest „concert tehnologic”, pentru a
nu artificializa sentimentele. Fraza este alertă, încărcată de
verbe şi rădăcini verbale, substantivele sunt cerute doar
de contextul necesităţii iar adjectivele şi adverbele nu par
a fi în surplus.

Deşi notaţia dinainte ar părea unora cam laxă, aş vrea
să remarc faptul că stilul preţioaselor ridicole îmi displace
total. Există şi o proză românească încărcată de zorzoane
stilistice, proză în care, de la un punct încolo, acţiunea se
mişcă greu, cu paşi de plumb. Poeţi de marcă ne propun
adesea o proze liricoide, suprapopulate de simboluri,
texte în care tentaţia eseistică sugrumă şi aşa leşinatul fir
narativ. Nimic din toate acestea la prozatoarea noastră:
acţiunea este bine „despicată” temporal şi se sar
secvenţele nesemnificative: „Soarele trecuse bine de
amiază. Şi-n dansul umbrelor ce-i scăpaseră de sub raze îi
zăream, când şi când, trupul chircit [trupul lui Rav], stând
cu picioarele încrucişate ca două ciolane şi cu bărbia
sprijinită de genunchi”.

Suficient de rar se mai întâmplă ca în locul secvenţei
narative să ni se prezinte doar un rezumat la ei – dar
prozatoarea descoperă mereu resursele prin care
discursul devine inteligibil iar atitudinea personajelor şi
situarea lor în spaţiu-timp se conturează rapid. Însă
deliciul acestui roman îl formează scenele colective de la
ziua regelui, din laboratoarele de arest, de la alungarea
reginei. Masacrul regeilor – făpturi patrupede, un fel de
hibrizi între pisică şi melc – este doar sugerat prin trăirea
eroinei şi nu descris printr-un carnagiu somptuos.

Partea a doua a volumului conţine proze scurte scrise
de autoare în ultimii 18 ani. Debutul literar al lui Beatrice
Badea (născută în 1978, în Iaşi) s-a produs în „QI”,
supliment al „Bursei de Nord-Est” ieşene, în martie 1993,
cu un fragment de roman. De fapt, romanul era genul
preferat de Beatrice – terminase unul (referitor la
Triunghiul Bermudelor) încă din clasa a XI-a – din care a
citit fragmente în Clubul UNESCO „Quasar” de la Casa
de Cultură a Studenţilor (în 1992). Între timp, a absolvit
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, apoi Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii ieşene
„Al. I. Cuza” şi s-a angajat în administraţia publică,
finalizând şi un master în Managementul politicilor
publice.

ludosofiei
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Ţara Nebunilor

Dincolo de oglindă

Alice în
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(Şah-mat)

Multe cercuri şi o bilă

Un horror parodic

Secvenţe narative de viaţă

Martie 1120

(Guillermo Owen, , Editura Tehnică,
Bucureşti, 1974, cap. I). În ludosofie sunt acceptaţi şi
parteneri non-umani, precum statele lumii, însă aceasta,
după părea mea, face să scadă atracţia acestui joc: nu de
geaba spunem !

Când există mai mulţi parteneri decât doi, intervine în
joc noţiunea de cooperare şi se introduc noi relaţii de
dominanţă. Soluţia jocului exprimă strategia de
comportare a unui jucător sau de cooperare între mai
mulţi parteneri pentru realizarea unui scop comun.
Ultima situaţie exprimă cazul

. Pentru un grup de jucători care formează o
coaliţie, important e nu câştigul individual, ci al coaliţiei.
În decursul unei partide, un jucător poate frecventa mai
multe coaliţii diferite, ceea ce duce la noi complicaţii ale
modelului.

Clasificarea lui Roger Caillois în patru categorii de
jocuri ( , , şi ) a apărut în amplul
studiu , la Editura Gallimard (Paris,
1967). Lista pare infailibilă, deoarece, pe de o parte, ne
avertizează asupra complexităţii jocului iar, pe de alta,
este completă. Într-adevăr, jocurile probabilistice (de
noroc) sunt cuprinse în clasa ; celelalte tipuri de jocuri
sunt neprobabilistice, adică deterministe (cu reguli clare)
şi s-ar părea că nu mai există vreun alt grup de jocuri.
Jocurile luate în considerare de Beatrice Badea sunt de tip

(competiţii sportive).
Scopul unui joc, precizat iniţial ca o simplă

maximizare a câştigului în condiţiile impuse de
regulament, se poate nuanţa în condiţiile unui
comportament uman neorientat spre un câştig, cel puţin
imediat, ceea ce complică mult schema acestei teorii. Se
presupune, însă, că atitudinea jucătorului nu este
hazardată, ea păstrând atributele comportamentului
raţional. O dată cu anii '60, se dezvoltă teoria jocurilor,
domeniu de bază în cercetările operaţionale, prin care
informatica economică şi modelele de raţionalitate
comunică sub semnul unor strategii de tip minimax.
Resuscitarea actuală a teoriei jocurilor, produs al ştiinţelor
formale ale anilor '70, s-a făcut datorită jocurilor sociale
finite şi infinite.

(aria în care se desfăşoară partida) (fluierul
arbitrului, cum este în fotbal, întrerupe acţiunea după
exact 90 de minute). Acest ultim criteriu permite a
considera fotbalul în forma competiţionala modernă ca
fiind un joc finit: ştim exact şi se desfăşoară,
care şi unde sunt de găsit partenerii de joc. O dată
început, jocul trebuie terminat. El are scopul de a stabili
cine cîştigă (singurul lucru neştiut de la început). Ce sens
ar avea jocul dacă n-am afla cine a câştigat in cele din
urmă?

Ne putem imagina un joc infinit. Este tot un joc, ceea
ce înseamnă că are reguli şi constrângeri. Dacă nu le-ar
avea, n-ar putea să fie un joc. Însă jocurile infinite, spre
deosebire de cele finite, nu au moment exact de începere
şi nici de încheiere. De asemenea, nu au nici un fel de
constrângere stabilă. În decursul lor, constrângerile sunt
flexibile, se pot schimba în timp; la reluarea jocului infinit
după întrerupere trebuie să extindem constrângerile
acestuia. Jocul infinit, fiind un joc fără sfârşit,

!
Interesant e faptul că mai oricare activitate umană

poate fi încadrata într-unul dintre cele două tipuri de
jocuri – finit sau infinit – şi că aproape toată lumea le
joacă pe amândouă concomitent. Foarte puţini sunt
conştienţi de dublul caracter al jocului: finit şi / sau
infinit. Dar un joc infinit se joacă pentru a-i schimba
regulile. Dacă privim înapoi în istorie, „regulamentul”
multor jocuri importante s-a schimbat de multe ori –
schimbare operată la sugestia jucătorilor care n-au intrat
în joc până la capăt, în acord cu rolul scris pentru statusul
lor social, ci au vrut să îmbogăţească jocul şi să-l
nuanţeze. S-au surprins pe ei înşişi, ca şi pe ceilalţi, cu noi
mutări, argumentate sau nu, şi cu noi reguli, în
contradicţie cu cele vechi. Cultura se poate descrie ca un
produs al activităţii celor care practică jocuri infinite.

„Jocul culturii” constă, în primul rând, în schimbarea
unor reguli. Dacă nu intri în acest joc pentru a-l schimba,
intri într-un rol teatral, finit şi acţionezi ca personaj
component al unui subsistem al culturii. Dar nu te exerciţi
cu adevărat pe plan cultural. Miza acestul joc al omului cu
parteneri abstracţi sau trans-umani (societatea, natura,
Dumnezeu) atinge în mod dramatic condiţia umană. Iată
un prozator în devenire, Beatrice Badea: această carte o
obligă la o competiţie pentru auto-depăşire începută în
urmă cu douăzeci de ani. Sperăm ca acest joc social al
prozatorului – joc finit în exterior, dar infinit în interior –
să fie urmărit de un public cititor cât mai larg şi mai
avizat.

Dacă o prezentare de carte ar fi completă, inteligenţa
cititorului ar fi chiar grav jignită, pentru că lui nu i-ar mai
rămâne nimic de spus şi de contrazis după lectura cărţii.
Aşa încât vă invităm la lectură şi la contestare. O critică în
stare de avarie ne-ar readuce în postura pionilor din

.

Teoria jocurilor

homo ludens

jocurilor cooperative de n
persoane

alea  agon  ilinx mimicry
Les hommes et les jeux

alea

agon

Jocul are o serie de constrângeri, fiind amplasat şi limitat în
spaţiu şi timp

unde când

nu este
început pentru a fi terminat, ci doar pentru a fi jucat

Alice
în Ţara Nebunilor

Cu Alice într-o „ţară a minunilor”

Pagină realizată de George CEAUŞU
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Dintre personalităţile de marcă ale Transilvaniei
paşoptiste, doi autori mai cu seamă proiectează în
teoretizările lor principii ale doctrinei clasice – este vorba
despre George Bariţiu şi Timotei Cipariu. Primul dintre
aceştia – al cărui nume se pronunţa de către contemporani
Bariţ – reprezintă o figură proeminentă a emancipării
culturale de peste munţi prin rolul fundamental în
dezvoltarea învăţământului şi a presei în limba română.
Dintre numeroasele articole publicate în

sau –
ambele reviste de limbă română înfiinţate de Bariţiu –,
atrage atenţia cel intitulat . Textul se
deschide cu o prezentare erudită a etimologiei termenului
de , pentru a aluneca subtil înspre apologia culturii
greco-latine şi, ca urmare, spre necesitatea subsumării la
aceste modele încă viabile: „aşadar, dacă învăţând
(studiind cineva cu temei producţiile antice) va cunoaşte
cum că în cele mai ales producturi de literatură şi de artă
a grecilor şi a romanilor din veacul când înflorea ei, adică
în clasicii clasicilor nu aflăm decât o vâlfă (cu înţelesul de
glorie, mărire n.n.) şi frumuseţe simplă, un tact de a-şi
ţinea în ochi scopul ce-l avea, o măsură proporţionată, o
harmonie, o solidaritate plastică şi o desăvârşire formală,
aşa cu aceste însuşiri încă tot rămân grecii şi romanii
dascălii lumii de acum.” Enumerarea trăsăturilor
fundamentale ale operelor clasicismului antic se face atât
din dorinţa de a justifica rezistenţa acestora în timp, dar şi
pentru a oferi totodată câteva linii directoare necesare
unei literaturi în formare precum era cea română. Grija
pentru educarea tinerilor scriitori şi a cititorilor în general
nu reiese aşadar doar din maniera didactică de exprimare
– dată de alegerea cuvintelor şi de prezenţa parantezelor
explicative –, ci mai ales din dezvoltarea caracteristicilor
clasice, care, în mod implicit, sunt considerate ideale – „
Două sunt mai vârtos însuşirile cu care întrec grecii şi
romanii pe scriitorii cei noi, cum că adecă la aceea păzirea
de legile artei şi de scop s-au făcut una cu frumuseţea, şi
iarăşi cum că expoziţia lor, îmbrăcarea ideilor în cuvinte e
scoasă din firea lucrurilor de care să vorbeşte şi nu atârnă
de volnicia scriitorului sau a artistului.” Evidenţierea
necesităţii supunerii unui caracter normativ al actului
artistic, integrarea acestuia în sfera frumosului, precum şi
aspiraţia către universal prin transcenderea particularului
sunt principii fundamental clasice, exprimate însă într-o
manieră ce pare până la un punct polemică, mai ales din
formularea iniţială – „însuşirile cu care grecii şi
romanii pe scriitorii cei (subl. n.)”. Raportarea la
prezent prin diminuarea meritelor acestuia în faţa
grandioasei Antichităţi, deşi este o atitudine profund
clasică nu trebuie înţeleasă, totodată, drept o revoltă
împotriva . De altfel, este interesantă

maniera subtilă prin care autorul face trecerea înspre
accepţiunea largă a termenului de ce vizează „orice
lucru scris sau artistic desăvârşit dinlăuntru şi dinafară,
prin tot ce poate fi de model, de pildă vrednică de
urmat.” Adoptarea acestei perspective, ce se sugera subtil
şi din formularea anterioară „clasicii clasicilor” îl face pe
Bariţiu să considere, de exemplu, că Franţa îşi începe
clasicismul în veacul al XVII-lea, dar îl continuă în secolul
al XVIII-lea prin Voltaire, Rousseau sau în secolul
următor prin Lamartine şi Hugo. Oricât de uimitoare
aşadar seninătatea prin care Bariţiu asociază în aceeaşi
sferă scriitori aparţinând, în mod concret, unor
paradigme literare opuse, aceasta se justifică prin
acordarea semnificaţiilor de , , noţiunii
de , după cum am sugerat anterior.

În acest sens, observaţia privind condiţiile
necesare apariţiei unor scriitori clasici este una lucidă şi
justă: „Clasicitatea o poate ajunge cineva la o naţie mai
întâi după ce aceeaşi are oarecare literatură, după ce

Foaie pentru
minte, inimă şi literatură Gazeta de Transilvania

Scriitorii clasici

clasic

întrec
noi

romantismului

clasic

geniu  valoare  model
clasic

limba sa e frământată şi îmbogăţită prin o mulţime de
traduceri de-ale clasicilor şi prin cercări numeroase de
originaluri, apoi naţia de la a cării fii se aşteaptă
clasicitatea nici nu poate să fie crudă, necultivată, nici să
aibă o cultură scâlciată, nici să fie prea cultivată.” Aceste
rânduri atestă, printre altele, şi conştientizarea stadiului
incipient al literaturii române, ceea ce face din articol nu
doar o teoretizare sterilă, ci mai ales o promovare a căilor
de urmat în dezvoltarea culturii. Este, de altfel, sensul în
care trebuie citite articolele paşoptiştilor care nu aveau
timp de dispute estetice gratuite, subsumându-şi toate
eforturile emancipării naţionale, politice şi culturale, după
cum sugera şi I. Heliade Rădulescu în faimosul său
îndemn atât de controversat însă: „Nu e vreme de critică,
copii, e vremea de scris...” Dintr-un impuls asemănător
rosteşte şi Bariţiu următoarele fraze: „Dar voi, genii
rumânilor unde durmitaţi? Eu crez că încă numa v-aţi
născut. Creşteţi, întăriţi-vă, învăţaţi-vă zburând şi
umblând...” Mult mai plastic în exprimare, autorul
ardelean pare a anticipa aici naşterea „marilor clasici” din
epoca imediat următoare.

Într-o direcţie evident didactică, după cum o
sugerează titlul, este scris şi articolul ,
publicat în aceeaşi , în
1843. Sfaturile date într-o manieră vie prin folosirea
adresării directe, se subsumează în mod explicit dogmei
clasice: „Dacă sunteţi născuţi a fi poeţi, veţi şi fi; se cere
însă o condiţie ca adecă diamantul să-l rafinaţi, geniul
vostru să-l dedaţi a păzi nişte reguli, pe care alţi genii
înaintea voastră au aflat cu cale a le păzi neapărat.”
Aşadar, cizelarea talentului prin exerciţiu permanent,
canalizarea actului creator prin intermediul regulilor şi
importanţa modelelor. Precepte clasice care sunt însoţite
de trimiteri la versurile lui Horaţiu, date iniţial în latină şi
apoi transpuse în română pentru transmiterea fermă a
mesajului: „Nici regulile fără geniu, nici geniul fără o
întinsă silinţă şi studiere nu poate face mult şi cine vrea a-
şi atinge scopul, adecă a fi poet lăudat, are să muncească
cetind şi învăţând foarte mult şi să fugă de desfrânări
trupeşti şi de vin.”

O formulare aproape identică a ideilor
exemplificate prin aceleaşi trimiteri la Horaţiu o întâlnim
şi la Timotei Cipariu în

, tratat publicat în 1860, aşadar ulterior
articolului discutat mai sus. Cu toate acestea, poate ar fi
prea mult să afirmăm că s-a produs o preluare directă din
ideile lui Bariţiu, deoarece acesta, la rândul său nu a făcut
decât să exprime principii general cunoscute.

Lucrarea lui Timotei Cipariu se află, aproape
exclusiv, sub înrâurirea poeticilor Antichităţii, după cum
o atestă, încă de la început, cele două motouri din
Aristotel şi Horaţiu date în limbile originale. În ansamblul
său, tratatul este destul de complet, structurat pe capitole
şi subcapitole care tratează speciile şi subspeciile literare,
vizând  definiţiile, istoricul şi concretizări ale acestora
prin exemple, precum şi – cum altfel? – numeroase sfaturi
adresate tinerilor poeţi.

Orientarea clasică este evidentă încă din primele
pagini prin definiţia dată poeziei care „semnează una
lucrare şi facere a mentei omeneşti ideale şi cuventatoria,
armonica şi de bun gust.”

Se îndeamnă la imitarea naturii care este
„formată după legi armonice şi fromoase”, iar scopul
autorului este să se încadreze în liniile echilibrului şi
simetriei. Aceste însuşiri trebuie să se regăsească atât la
nivelul conţinutului cât şi al structurii. În acest sens, grija
principală a poetului este de a asigura un echilibru moral
al ideilor (chiar dacă există libertatea alegerii în ceea ce
priveşte obiectul redat), astfel încât „se nu veteme legile
morali şi ale umanităţei [...] pentru că poetulu, ca şi ori
care scrietoriu, compune şi scrie în numele şi interesul
omenimei, alu căruia principiu e moralitatea şi
adeverulu.” Accentuarea plasării actului artistic într-o
sferă profund etică, atât din punct de vedere al
mecanismelor interioare, cât şi al efectului exercitat
asupra cititorilor, asociată cu statuarea importanţei
modelelor şi cu numărul copleşitor al exemplelor din
scriitorii clasici pentru ilustrarea conceptelor avute în
vedere, reprezintă alte motive importante pentru care
lucrarea lui Timotei Cipariu să fie percepută drept o
teoretizare în spiritul viziunii clasice.

În altă ordine de idei, pentru a ilustra pe deplin
interferenţele clasice din epoca paşoptistă vom face o
scurtă referire şi la câteva din teoretizările despre teatru,
care, după cum bine este cunoscut, a reprezentat
„principalul cal de bătaie al clasicismului” după cum
sugera P. Cornea Punctul comun al tuturor acestor
articole despre actul dramatic îl constituie evidenţierea
scopului educativ al reprezentărilor scenice, fiind întâlnit
chiar şi la Negruzzi în prefaţa la traducerea sa

deşi restul textului
sugerează mai mult afilierea la romantism. Sintagma
„şcoală de moral” atribuită teatrului se repetă obsesiv în
majoritatea textelor epocii, căpătând o oarecare nuanţare
numai în ceea ce priveşte justificarea acestei afirmaţii.

În acest sens, Ion Voinescu II în
(1836), articol care totuşi capătă linii romantice,

acordă actului dramatic atributele unui panaceu
universal: „Este o privelişte făcută ca să ne insufle respect

Învăţăceilor de poezie
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pentru virtute şi ură pentru crime; să aducă în inima
noastră mişcările cele mai vii care măresc simţitatea
noastră, să ne revolte împotriva nelegiurii şi să sape
adânc în sufletul nostru prin formele poeziei şi a
meşteşugului adevărurile cele mai mari şi mai
folositoare.”

O formulare asemănătoare se regăseşte în articolul

nesemnat, publicat în : „...toate
clasele societăţii, toate treptele alerg la teatru ca la o
şcoală de morală, de învăţătură şi de bună cuviinţă, unde
fiecare poate, desfătându-se să dobândească virtuţile cele
mai de trebuinţă la vieţuirea socială.” Tonul folosit aici
este oarecum încărcat de patetism, însă dincolo de aceste
accente hipertrofiante date de folosirea adjectivului
pronominal sau a enumeraţiei, ar fi de remarcat
elogiul făcut teatrului şi sesizarea aspectelor mai
importante în ceea ce priveşte receptarea reprezentărilor
teatrale care este deopotrivă subsumată plăcerii estetice şi
utilităţii educative.

Cel mai important articol în acest sens – importanţa sa
fiind dată de prestigiul autorului – pare a fi cel al lui Ion
Heliade Rădulescu, intitulat care
acordă, de asemenea, un rol fundamental acestui gen
literar, fiind considerat un element de manipulare socială:
„singurul instrument al stăpânirilor prin care poate să
îmblânzească şi să deştepte duhurile după trebuinţă, să
dărapine obiceiurile cele ruginite şi să insufle virtutea.”
Astfel teatrul, în complexitatea sa şi prin contactul direct

pe care îl presupune cu publicul, reprezintă cea mai bună
modalitate de a impulsiona emanciparea culturală şi chiar
politică. Justificarea acestei viziuni exaltat exagerate este
desigur dată de contextul istoric, dar îşi are fundamentul
şi în reflexele clasice ce presupun, după cum am mai
afirmat, o ridicare a creaţiei dramatice în sferele
superioare ale literaturii. Sub formulări diferite, ideea
scopului moralizator revine obsesiv: „...să ne îndrepteze
obiceiurile prin luarea-n râs a haracterilor şi în sfârşit, să
ne fie model de purtare şi de elocvenţă.”

După cum se observă, din cele trei exemple date
anterior, există o anumită redundanţă a ideilor, care, însă,
este justificată de o epocă în care arta, în general, trebuie
să devină o modelatoare a spiritului colectiv al publicului.
Aceste impulsuri teoretice care au elogiat rolul esenţial al
actului dramatic, care au exprimat ambiţia atingerii
marilor modele îşi au importanţa lor în dezvoltarea
miraculoasă pe care a avut-o teatrul românesc în epoca
paşoptistă.

În concluzie, peisajul literar pestriţ al epocii a suscitat
de-a lungul timpului numeroase explicaţii, fiecare din
acestea contribuind la clarificarea opţiunilor ideologice a
scriitorilor acelei vremi. Dincolo însă de justificările pe
care trebuie să le căutăm, este mai importantă poate
analiza propriu-zisă a realităţilor epocii, care au fost cum
nu se poate mai vii. Această punere sub lupă a unui
moment ce de multe ori a fost totuşi privit din prisma
numeroaselor prejudecăţi literare dezvăluie
complexitatea resorturilor ideologiei paşoptiste. În acest
sens, a percepe maniheist clasic vs. romantic opţiunile
estetice ale perioadei 1830-1860 este o greşeală. Nuanţările
multiple ale îmbinărilor elementelor celor două
paradigme o dovedesc atât la nivelul creaţiilor literare cât
şi al teoretizărilor. Desigur, nici a privi unilateral epoca –
doar din perspectiva romantismului – nu ar corespunde
cu adevărul. Numeroasele mărturii ideologice atestă
prezenţa asumată în mod conştient a .
Caracterul mai flexibil al acestor ecouri ale paradigmei
franceze originale precum şi existenţa unui romantism
„deschis” a dus, în final, la o convieţuire care, în liniile ei
generale, a fost destul de paşnică. Aceasta şi datorită
faptului că scriitorii epocii au fost, în marea lor majoritate,
implicaţi politic, fiind însufleţiţi de ideea emancipării
naţionale, a emancipării prin literatură decât de
angrenarea în polemici literare.

De altfel, deşi paşoptiştii puteau disocia teoretic între
cele două noţiuni, practic operele lor le-au topit, această
îmbinare corespunzând influenţelor estetice multiple sau
pur şi simplu unei dimensiuni ontologice mai aparte care
a permis manifestarea destul de evidentă a atracţiei
pentru echilibru şi ordine într-o epocă a zbuciumului şi a
libertăţii romantice.

Despre influenţa teatrului asupra năravurilor unei naţii,
Gazeta Teatrului Naţional

toate

Teatrul Bucureştiului
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interpretări
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ambivalenţa clasic-romantic în
paşoptismul românesc (V)
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Academia Păstorel
Undeva, aparent între comuna primitivă şi năvălirile barbarilor, acelea din primele secole ale creştinismului, nu aia din…,

pitită printre dealuri pe care prostia şi lăcomia le transformase în dune de lut, se afla o aşezare cu oameni obişnuiţi, ale căror
case, la fel precum figurile lor, începuseră, de mult, să se integreze mimetic culorii ambientale. Una cam sumbră, gri-gălbuie,
bine asortată la sărăcia lucie a locului…

Într-o zi, cam pe la sfârşitul lunii octombrie, o zi care se va dovedi, în timp, cu adevărat bună, pe la ora prânzişorului, uşa
bufetului sătesc se dădu de perete şi, într-un halou de lumină blândă, pe podelele date cu motorină, călcă ţanţoş Chirică, zis
Deşeu. Oamenii din bufet se cam mirară ei, dar nu prea mult, ştiind că noul venit calcă, de regulă şovăitor, atunci când nu
merge de-a dreptul în patru labe. Oricum, uimirea nu dură prea mult, fiindcă nu de asta se aflau la bufet. Însă, miracolul
Chirică continuă… Acesta se duse la tejghea, apoi, să faci infarct, nu alta, bătu cu pumnul şi răcni din fundul bojocilor:

- Vin!
Domnului Brâncu zis Butoi, patronul cârciumii, îi săriră puţin ochii din cozonacul care-i ţinea loc de faţă însă, punându-şi

laba cât o cazma în moaca lui Chirică, îl proiectă pe jos răcnind de parcă l-ar fi înjunghiat cineva:
- Bă, tu pleci, nu vii! Ne-am înţeles! Avea chiar dreptate întrucât Chirică nu-şi plătise datoriile din ultimile trei luni. Nici

măcar cărând lăzile cu sticle goale sau dând cu mătura prin curte. Păi, să nu te enervezi!?
În timp ce Chirică se aduna de pe jos în râsetele consătenilor, bucuroşi de acest neaşteptat eveniment umoristic, domnul

Butoi îl mai cadorisi şi cu vreo două şuturi, însă miracolul, că de aceea este miracol, luă alte dimensiuni:
- Stăi, stăi, bre, stăi, oleacî, câ io-s acu' contribăubil… ăăă, controbulibil, contribibul, contribuvabil… ăăă, adică am bani,

breee!
În cârciumă se lăsă un frig siberian, nu pentru că ar fi vrut cineva să priceapă ce voia să spună Chirică sau că i-ar fi

interesat cuvântul contribuabil. Nu! Cuvântul bani, în gura amărâtului de Chirică, suna mult mai straniu decât trâmbiţa
judecăţii de apoi pe care, hai, să fim sinceri, n-o auzise decât biblicul Ioan. Ori el n-are nici un rol în toată această poveste.

Din cauza uimirii, domnul Butoi făcu un gest extrem de riscant. Se aplecă şi îl ajută pe Chirică să se ridice ignorând
posibilitatea pocnirii unei artere în cap.

Şi, ce să vezi!? Ajuns la verticală Chirică se sprijini de tejghea şi scoase din buzunarul unor presupuşi pantaloni o mulţime
de hârtii frumos colorate. Erau chiar bani, bani adevăraţi! Consumatorii amuţiră de spaimă, iar domnul Butoi dădu imediat
dimensiunea înaltei sale gândiri strategice. Înşfăcă banii şi desfăcu o sticlă de vin, un vin special, pe care îl confecţiona el din
boabe de porumb. Sticla însă, cu etichetă  şi dop de tablă, aşa cum se cere la un produs de mare clasă.

Chirică îşi umplu un pahar, de fapt, un fost borcan de muştar, gâlgâi restul din sticlă, direct pe gât şi, cu paharul în mână,
se porni să dea „noroc şi sănătate” cu statuile care şedeau la mese.

Primul îşi reveni tot cârciumarul ştiut fiind, din vechile poveşti, că oamenii din această branşă au nervii foarte tari.
- Băăă, da' mai ai şi alţii, behăi el destul de timid?
- Poi, cum, răspunse degajat Chirică de parcă ar fi fost poştaşul când venea cu salariile celor care lucrau, pe vremuri, la

C.A.P.  Io-te, colea! Şi, scoase, din acelaşi buzunar răpănos, încă un pumn de bancnote mototolite,
Vântul nebuniei bătu cu putere prin încăperea cu miros de pucioasă. De uimire nimeni nu mai ceru de băut, ci doar să le

fie povestită acea neverosimilă întâmplare care-l făcuse pe Chirică, în mod sigur, cel mai bogat om de pe pământ.
Cum însă Chirică era cam făcut praştie şi, fie vorba între noi, nici când era treaz nu prea putea lega două vorbe, această

poveste este reconstituită din fragmente păstrate de memoria colectivă a acestei aşezări.
Prin urmare, Chirică se trezise destul de devreme, nu că ar fi avut vreo treabă, ci pentru că-l ardea gâtul de la samahoanca

de sfeclă, limpezită cu detergent, pe care o băuse cu o seară înainte împreună cu un vecin. Însă degeaba deşertase în el o
căldare de apă… Se cerea, aşa cum ne învaţă tradiţia: cui pe cui se scoate! Chirică era tare la tradiţii însă nu găsea, cu nici un
chip, cel de-al doilea cui. Până la urmă, se hotărî să o ia uşurel către bufet, că poate, i se face cuiva milă şi nu-l lasă să moară ca
pe un câine în deşert. Când a ieşit însă pe uliţă a dat nas în nas cu un alai de oameni care păreau că vin de la o nuntă. Dar ce
nuntă oare!? Bine, bine, erau ei beţi flenduri aşa cum îi stă bine unui nuntaş, dar în primul rând că era joi, apoi, în sat nu se
anunţase nici o nuntă!  Nici nu se putea spune că vin de pe al vreun botez fiindcă nu era nici un popă cu ei, plus că, erau
îmbrăcaţi cu tot felul de cearceafuri, iar pe cap aveau înfăşurate corzi de viţă cu frunze şi struguri. Erau şi câteva muieri bete
rangă, care chiuiau şi păreau puse pe rele, dar şi nişte descreieraţi cu pantaloni de blană din care ieşeau nişte mătărângi de
groază.

- Băăă, să ştii că iar au intrat ruşii cu armata peste noi, gândi, destul de confuz, bietul Chirică şi, cum i se înmuiaseră
complet picioarele, se prăvăli la pământ părând că a căzut, precum profetul Iezechel, în prosternare.

În cap însă îi sună vocea unuia care, după cum arăta, era şef, fiind cel mai beat, dar şi purtat de ceilalţi pe un fel de fotoliu
din frunze:

- Prea smeritul nostru adorator, ce-ţi doreşte sufletul tău de adevărat al nostru închinător, că parcă te văd la oarece
nevoie…

- Oooo, prea-binevoitorule domn, începu Chirică să aiureze, nu aş vrea decât o ulcică de vin ca să-mi curăţ jigăraia care
mă chinuie de dimineaţă…

Şi ce te opreşte biet muritor de a-ţi îndeplini această trebuinţă, că, uite, eu unul, despre asta, nimic nu ştiu …
- Păi, mărite, n-am para chioară în buzunar şi nici vreo speranţă că-şi va face cineva pomană cu mine, nefericitul…
- Silen, dragul meu, umple-i buzunarul acestui prea vrednic închinător la cele drepte, cu ceea ce-şi doreşte, căci astăzi

suntem în toane bune şi nici măcar nu-i vom pedepsi pentru mintea lor cea prea slabă care nu vede câtă bogăţie se află sub
spurcatele lor picioare! Şi, ca să le arăt lor, de-a pururi, trecerea mea peste aceste locuri de spaimă le voi umple viaţa cu planta
cea mie atât de dragă…

Şeful făcu un semn cu bastonul său împodobit cu viţă de vie peste dealurile sterpe şi alaiul porni din nou la drum,
chiuind vesel şi călcând nepăsător peste trupul  încă prăvălit al bietului Chirică. Numai că, la câtă tăvăleală luase în viaţă el,
asta n-a fost nimic. S-a ridicat în picioare şi, glonţ, la cârciumă.

La această etapă a povestirii, sătenii care nu-l puteau nici măcar bănui pe dragul lor Deşeu că ar putea scorni o asemenea
istorie, săriră în sus de bucurie şi răcniră:

- Băăăă, acu' de noi! Hai, dă de băut la oameni, că doar de haram ţi-au venit şi de haram trebuie să se ducă, ca să nu-ţi
poarte nenoroc!

Extrem de agil pentru gabaritul său, cârciumarul fugi şi aduse alte sticle din acelaşi vin, pe care le destupă cu gesturi de
mare maestru de ceremonii, iar Chirică, plin de trufie prostească mai băgă mâna odată în buzunar ca să-i vadă pe ceilalţi cum
le sticleau ochii de ciudă.

Însă, fatalitate! În mâna lui Chirică erau doar frunze veştede de viţă de vie. Damblaua bătu energic în tâmpla dreaptă a
bunului domn Butoi care se repezi la sertar. Şi acolo, la fel! Urletul care umplu cârciuma de mânie şi dorinţă de răzbunare
putea fi asemănat cu răgetul leului rănit de o suliţă. Într-un admirabil consens toţi oamenii din crâşmă îl luară la pumni pe
bietul Chirică, iar acesta primea resemnat şi parcă uimit de cele întâmplate, fără să se opună, toate scatoalcele. Când au obosit,
combatanţii l-au ridicat de la podea cu gând să-l arunce afară. Domnul Butoi, abia mai răsuflând, deschise larg uşa…

Chirică se prăbuşi pe prag inert aşa cum rămăseseră şi mâinile celor care încercaseră să-i dea o lecţie de demnitate şi
corectitudine. Prin gurile lor căscate ieşeau aburii beţiei şi scâncete ca de căţei abandonaţi. Ceea ce vedeau dincolo de uşă era
peste puterea lor de înţelegere.

Întreaga aşezare era acoperită de viţa de vie care cobora, verde, puternică şi plină de rod, de pe coastele până acum goale
ale dealurilor lutoase. Chiar şi Chirică, privea cu singurul ochi valid minunea şi nu reuşea să spună decât: uuăăăiiii…

De spaimă, oamenii fugiră acasă lăsându-l pe cârciumar înjurând cu sufletul plin de negre presimţiri.
Într-adevăr, în anii care au urmat, aceste presimţiri s-au adeverit. Cum fiecare sătean putea produce oricât vin voia, la

început au făcut tot felul de zămârci care le luau minţile de la Crăciun până către Paşti. Apoi, destul de repede, au trecut
păstrarea vinului în butoaie mari pentru maturare, consum cu multă moderaţie şi, normal, la comercializarea acestuia.
Produceau un vin rubiniu, vârtos, care înflăcăra imaginaţia şi reda puterea până şi în cele mai ostoite mădulare. Era căutat de
multă lume şi în acea aşezare, până atunci fără nume, dar care se numea, de la vreme, Vârtoşi, îşi făcu apariţia, la început mai
discret, apoi din ce în ce mai vizibil, bunăstarea. Casele oamenilor erau acum mândre şi frumoase, uliţele nu mai păstrau nici
măcar amintirea glodului de odinioară, curţile, grădinile şi livezile încântau ochii şi inimile tuturor trecătorilor, la fel ca şi
pivniţele adânci şi răcoroase. Şi aceştia, trecătorii, nu erau puţini. În mijlocul satului oamenii, acum consideraţi gospodari cu
stare, ridicară o biserică de toată lauda, iar Chirică, trecut de  mult la cele veşnice era acum sfânt. Se numea Sfântul Kirikian
Vârtosu şi minunile făcute de el erau povestite de bătrâni, la sărbători, nepoţilor care adormeau în faţa vetrei şi visau frumos.
În fiecare an, în luna octombrie, erau rememorate într-o sărbătoare specială acele întâmplări de demult când sfântul de acum
se întâlnise cu zeii, întrucât aceştia, aşa se povestea, pe vremurile acelea, umblau, mai mereu, pe pământ, deoarece oamenii
erau plini de virtuţi, credinţă şi foarte cucernici. Mă rog, aşa se văd lucrurile după ce trec anii…

În consecinţă, aceasta era perioada când, timp de trei zile, se organiza, în piaţa din mijlocul aşezării, de un fel de carnaval
care, precum în misterele vechii Elade, erau comemorate faptele de mult petrecute. Sute de oameni din toată lumea petreceau,
îmbrăcaţi precum credeau ei că fuseseră atunci zeii, sau Sfântul Kirikian. Rememorau cu entuziasm, fiindcă aşa cerea datina şi
modul de comportament al zeilor, o chestie, fie vorba între noi, foarte distractivă, pentru toată lumea…

Într-un an, la festival erau şi câţiva străini care făceau notă separată, dar în nici un caz discordantă. Unul dintre aceştia, un
zdrahon cu pantaloni din piele îmblănită din care ieşea, spre vederea tuturor, o mătărângă de spaimă, se apropie de cel care
părea a fi şeful lor şi îi spuse:

- Prea mărite al meu protector, multe muieri am bucurat cu darurile pe care marele nostru Tată mi le-a dat. Am fost nevoit
însă, dar nu pe nedrept, să ard şi nişte copite în bot unor netrebnici care se maimuţăreau imitându-mă. Dar, în ansamblu, pot
spune că mă distrez de minune, iar bacantele, nici ele nu par a duce lipsă de clienţi. Cât despre satiri, ăştia au rupt gura
târgului cu năzbâtiile lor… Dar, tu ce spui, mărite?

- Mă uit, dragul meu Silen, cum frumos rodit-a sămânţa bunătăţii şi a generozităţii mele. Şi mă tot întreb cum oare de a
fost posibil aici, unde, să fiu sincer nici nu credeam că se va întâmpla ceva la cât de proşti păreau a fi în acea vreme, iar în alte
părţi nimic nu s-a ales de truda mea.  Să fi fost oare acel om, Chirică, mai deosebit decât am putut înţelege noi… Să fi fost
vreun plan al iubitului nostru Tată de care să nu fi ştiut eu… Dar, orice ar fi fost, mă bucur pentru ei, deşi le cam port de grijă,
să nu uite dreapta măsură şi să devină doar marfă pentru Furii… Mde, totul este posibil, că-s tare slăbuţi la cap bieţii de ei…
Dar, să lăsăm cele gânduri şi să mai ciocnim o cupă din vinul acesta demn de a sta la masa noastră.

Cupa de aur a bizarului personaj se ciocni uşor cu cea din argint a prietenului său şi în aer se răspândi aroma îmbietoare a
acelui vin care parcă te îndemna la visare, la filozofie dar şi la plăcutele păcate ale vieţii, cele care au atât de repede iertare
chiar şi la cei de sus, suuus de tot.

-

***
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Sunt Doamne-aici, în cramă, jos
Şi aş mai bea un păhărel
De mă ajuţi, te rog, frumos,
Să nu mă bea, pe mine, el.

De-aş fi un alchimist dibace
(Riscând să fiu uzurpator)
Ah, ce benzină bună-aş face
Chiar pentru orişice motor.

Când sunt cu chef, instantaneu,
Mă-ncearcă năzăreli ciudate:
E dublu totu-n jurul meu,
Sau eu sunt doar pe jumătate?

Atât acasă cât şi-n stradă
E ferm şi consecvent cu el:
Când e băut, e pus pe sfadă,
Când n-are ce să bea…-i la fel!

Venind beat mort în ziua de chenzină
Greşind şi uşa, ce mai tura-vura
A nimerit în pat la o vecină…
Vezi? Uite unde duce băutura!

De vreţi lui Păstorel să-i daţi onorul,
La Cramele Copou să faceţi plinul
Şi cum mereu i-aţi tot gustat umorul,
Veniţi acum să-i savuraţi şi vinul.

Deşi-au golit din plin pahare
Şi n-au ţinut la număr seama,
Stau încă bine pe picioare ...
Şi mesele şi epigrama!

Tristeţea lirică m-a prins
i-o trec cu nostalgie-n glas:

Pe strada s-a stins
Dar printre a rămas!

Prinşi sub emblema „Păstorel”
Staţi ancoraţi şi vă convine,
Dar  văd că „păstoriţi” ca el,
În loc să scrieţi mult şi bine!

Să-ţi fie vinu-ales, ca EL,
Că de-i poşircă, vezi matale,
In numele lui Păstorel,
Vom cere daune... morale!

Doarme-aicea, mort de beat,
Sub o viţă aşezat!
Insă e nefericit...
Că-n el, vinul s-a trezit!

Ş
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Ştim, Păstorel şi în festinuri
S-a remarcat, nimic de zis,
Ca excelent expert în vinuri,
De asta-a fost la fel şi-n scris.

Cu-nţelepciunea-i cunoscută
Ne-nvaţă Păstorel pe noi
S-avem prestigiu şi ţinută
Întocmai ca un vin de soi.

Zdrobiţi sub nemiloasa apăsare,
Dur ferecaţi în camera torturii,
Copii toamnei simt că-şi pierd
condurii
Şi amintirea unei vieţi de floare.

Sub forţa care cată să-i doboare
În suflet simt tot greul loviturii
Ce pune capăt simplu aventurii
Ce se încheie totuşi cu onoare.

Iar lacrimile grele curg şiroaie
Şi se transformă-n râuri sângerânde
Pe când eroii noştri se-ncovoaie...

Aşa îşi deapănă prin timp destinul
Toţi strugurii cu boabele plăpânde
Când pe sub teascuri curge-n valuri
vinul

Subit cuprins de stomacale crize
Conchide băutorul de tării:
„Cred c-au băgat în ţuică iar accize
Pe lângă multe alte porcării”.

Spune un proverb latin,
C-adevărul e în vin,
De-i în vin şi l-am băut,
Adevărul s-a pierdut!

Noi am băut atâţia ani la rând,
De când suntem am stat pe băutură,
Butoaie-ntregi am răsturnat pe gură,
Ştiind că vom muri, tot bând şi bând.

Ne crede lumea că am fi nebuni,
De aia hotărâm, ca şansă pură,
Să nu luăm în gură picătură,
Să nu mai bem măcar vreo două luni!

Ce sunt deci două luni de-nsingurare,
Când veselia noastră noi o dăm
Pe viaţă aşezată şi-ntristare?

Aşa fiind, în inimi noi aflăm
Puteri atât de mari c-am fi în stare
Chiar şi vreo două… marţi să
rezistăm!

Dacă este să socoţi
Şi să fim obiectivi,

Martie 1120

Ziua de 06.02.2011 a fost un bun prilej pentru membrii Academiei
Libere „Păstorel” de a sărbători cei 36 de ani de activitate a cenaclului,
înfiinţat în februarie 1975, din iniţiativa regretatului poet Nicolae Ţaţomir.
Această sărbătorire a avut loc într-un cadru absolut mirific şi, de ce să nu
recunoaştem, cât se poate de potrivit cu spiritul Maestrului, într-o cramă din
Copou unde se produce vinul denumit, cum altfel decât: „Păstorel”. Fiind
deci ei, umoriştii, invitaţi la eveniment, lansarea acestui vin, unul sprinten,
complex, subtil, plin de savoare şi bună dispoziţie, la fel precum cel ce i-a
dat numele, au purces la un ritual de botezare, aşa cum le place lor. Cu
multe versuri, mai acide, mai înţepătoare sau mai laudative la adresa
vinului cel iute cuceritor de inimi, dar şi pentru cei care-l produc şi, iată, s-
au arătat a fi cunoscători nu numai ale subtilelor tehnici alchimice necesare
naşterii unui vin de calitate ci şi oameni de spirit şi de cultură, care înţeleg
foarte bine să pună în operă vie o personalitate a literaturii, pe cel care a
pus o amprentă atât de marcantă în cultura acelui nefericit început de veac
XX. Şi, cum nimic nu este întâmplător, ne manifestăm convingerea că
undeva, dincolo de noi, spiritul Maestrului ne protejează, zâmbindu-ne, aşa
cum îi era felul, puţin ironic, poate şi puţin cam trist, pentru că încă multe
mai sunt de îndreptat, cam aşa cum erau şi pe vremea lui.

M.B.B.



literatură u lăniversa
Oasele cuvintelor tocmind formula vieţii şi
a morţii

„Pereţii vlăguiţi şi Întunericul
Întunericul şi vlaga de zi cu zi
Îmi sfărâmă Oasele cuvintelor.
…………..
Peretele cu semne în grafie neagră
Formula Vieţii şi a Morţii
Semne acoperite cu Cadavre
Nicicând înmormântate

Nu sunt primul care spune că versurile scrise în
închisoare nu pot fi privite prin aceeaşi grilă cu
celelalte poeme, din anumite puncte de vedere.
Substanţa lirică a versurilor scrise în universul
concentraţionar, poate mai ales de culoare politică,
oriunde în lume, inclusiv din acest volum al lui Vezir
Ukai, nu poate fi, aşadar, privită cu totul „încadrată”
între hotarele a ceea ce înseamnă îndeobşte „poezie”.

Aşadar, nu voi aborda textele din această carte ca
pe nişte aşchii de frumos, „obiecte ale muncii” pentru
vreun fel de analiză. Care, desigur, poate fi făcută, pas
cu pas. Se poate, dar este dificil, dacă nu anapoda, să
discuţi, de pildă, ca despre o poezie „ocazională” (!) de

, scrisă în 1964, când autorul a aflat despre
moartea lui Fazli Greicevci în închisoare. Sau

, scrisă pentru „un denunţător”. Sau să
cauţi hotarele biografismului, ale jurnalierului în
versurile de acest tip. Am ascultat oameni cărora
temniţa le-a mâncat hălci mari de viaţă şi care mi-au
spus că pentru ei şi lectura, dar şi poezia, chiar dacă
era dospită din cuvinte care purtau în ele „negreala”
zidurilor, a tratamentului la care erau supuşi, erau o
cale de a urca spre ceruri. Sau de a îmbina mohorala
prezentului cu imagini din/ despre „afară”.

În închisoare, acolo unde „pereţii vlăguiţi” şi
întunericul, cel creat de oameni mai ales, face ca totul
să capete alte dimensiuni, şi Vezir Ukai a creat imagini
care „îmbină” în mod personal apăsarea „mânii
nevăzute a tristeţii” cum desenează singurătatea „ca
pe o carte poştală”: „timpul a mucegăit/ în trupul meu
de copac fraged”; „Noapte de rană otravă vărată” ş.a..

Când libertatea este îngrădită, când lumea are
pereţi de închisoare, uneori parcă e mai la îndemână să
foloseşti doar „oasele cuvintelor”. Atunci, când totul
pare acoperit de un anume fel de întuneric, născut de/
din om, când iubirea este mai mult la timpul
amintirilor (când „călătoreşte obosită iubirea” sau
„nuntă face iubirea uitată”, „pe când „dorinţele
numără ultimele zile/ în traista amintirilor”), „azi”
devine „o închisoare întunecată”. Până şi „somnul îţi
face beleaua/ când mergi pe muchie de mormânt”…
Atunci totul pare a căpătă strălimpezimea unui tip
aparte de simplitate. Atunci „numele Singurătăţii e
singurătate”, al iubirii - „iubire”, al urii – „ură” şi atât,
şi „nu-i şed poeziei/ cuvintele frumoase”.

Din nefericire, în partea aceasta de lume în care ne
ducem viaţa, universul concentraţionar are o mult prea
grea şi amară „istorie”. Au cunoscut-o şi românii, şi
alte neamuri. Destinul a făcut ca partea noastră de
Europă să aibă un trecut complicat care are lăstari şi
către zilele noastre. Încă este atâta durere şi atâta
suferinţă lângă noi. Dar este şi puterea de a scrie. Şi
„cuvintele sunt vechi/ nu se termină niciodată”, cu ele
putem scrie şi despre bucurie, şi despre iubire şi
despre suferinţă în atâtea şi atâtea feluri. Poţi să cauţi
să îţi aşterni, aşa cum îţi poartă cuvintele sufletul,
gândurile, amintirile, speranţele în forma versului.
Asta a făcut şi Vezir Ukai, aşa cum a găsit de cuviinţă,
atunci când mergea „pe muchie de mormânt”
înţelegând că „nu trebuie să te miri” de ce „abisuri are
această viaţă”.

Şi cititorul poate să privească, desigur, acest volum
cu gândul la judecăţi şi analize de vreun fel sau altul,
dar poate şi să îl ia ca atare, ca un fragment de suflet
din viaţa unui om care trăieşte în Kosova anilor noştri.
Acel fragment de suflet în care întunericul pătruns
înăuntru s-a răsucit spre vers, în căutarea luminii,
căutând să pătrundă „grădina cuvintelor frumoase”.

Vezir Ukai

Camera numărul patru Dhoma numër katër,
versiunea în limba română: Baki Ymeri, prefaţă: M. Chelaru,
p

- În Casa Albă/ Në Shtëpinë e Bardhë

Statornicie
Noaptea,

un rug de foc

Vezir Ukaj, /

oezie albaneză din Kosovo, sub egida Uniunii Culturale a
Albanezilor din România, Bucureşti, 2010

Balcanica

Fericirea profundei frumuseţi

În ultimii ani au apărut la noi traduceri din opera
lui Jalaluddin Rumi, mai ales din persană. Amintim,
între cele mai recente, (

), 2002, sau selecţia din
, 2004.

Acum discutăm despre o ediţie pe filiera limbii
turce. Nazare Abdula Gülten tipărea în anul 2000
prima ediţie a acestei cărţi închinate unuia dintre cei
mai mari poeţi şi filosofi ai lumii, cunoscut în Turcia
drept Celaleddin Rumi (a trăit cea mai mare parte a
vieţii sale în Konya, Anatolia). În 2007, când sub egida
UNESCO s-au sărbătorit 800 de ani de la naşterea lui, a
apărut a doua ediţie, actualizată, în limbile română şi
turcă.

Cunoscut mai mult poate cu numele de Jalaluddin
Rumi, după R.A. Nicholson

, pe numele întreg Muhammad (persană:
Mohammad) bin Baha'uddin Muhammad Valad, s-a
născut în localitatea Balkh, din Imperiul Persan,
regiunea Khorasan, la sud de Samarkand, pe 6 rabi'I
604 (30 septembrie 1207). „Rumi” este un termen care
pentru persani, arabi/ turci însemna

Rum – Bizanţul. Supranumele vine de la
faptul că a locuit, folosind terminologia arabo-persană,
în Bilad ar-rum, cum era numită
de istoricii islamului, înaintea Imperiului Otoman,
zona Anatoliei Bizantine, unde se afla Konya. A fost
supranumit şi Mevlana (arabă: Mawla-na):

strul
din Anatolia bizantină.

Din diverse motive (fie invazia mongolă, fie cine
ştie ce duşmănii etc.) familia lui a pribegit peste zece
ani. A locuit în Bagdad, Damasc, Mekka dar, datorită
ideilor religioase ale tatălui lui Jalaluddin, Baha'uddin
Valad (profesor de drept islamic şi predicator sufi),
considerate în acea vreme mai puţin ortodoxe, nu s-au
putut stabili nicăieri. Jalaluddin l-a întîlnit, la 15 ani, în
Nishapur, pe 'Attar (care i-a remarcat talentul), iar la
Damasc pe Ibn 'Arab Muhyi-d-din
( ), Şeih al-Akbar (

), Sultan al-ârifin ( ). Pribegia
se va sfîrşi cînd sultanul Konyei - un loc unde cultura
era la loc de cinste, Ala'uddin Kaykubad, l-a invitat în
oraşul său, construindu-i o madrasa (şcoală), unde
Baha'uddin Valad a atras mulţi discipoli.

Când a murit tatăl său (1231/ 628 d. Hegira),
Jalaluddin, care avea 24 de ani, a preluat conducerea
şcolii şi funcţiile pe care acesta le deţinea (muftiu,
predicator şi - îndrumător spiritual al comunităţii
sufi din Konya). Faima lui a crescut repede. În 1244
avea, scria fiul său, Sultan Valad, cca. 10.000 de
discipoli.

Sufismul, cu multiplele sale doctrine, este un curent
mistic dificil de înţeles chiar şi de către unii
musulmani. Jalaluddin, ca şi sufismul (a cărui imagine
era destul de contradictorie), a fost relativ tîrziu
cunoscut mai îndeaproape în Occident.

În istoria Orientului, şi a islamului în particular,
există destule pagini încărcate de mister, peste care
pluteşte un văl de ceţuri pe care timpul îl dăruieşte cu
un farmec aparte. Aşa este şi poate cel mai important
moment din viaţa lui Jalaluddin - întîlnirea (descrisă ca

– convergenţa dintre două mări), în
1244, la Konya, cu un sufi misterios, supranumit

, personaj smuls parcă de sub imperiul
timpului şi spaţiului – Şamsuddin-

Şams- ) Acesta i-a schimbat multe concepţii,
dăruindu-i cheia către o lume a extazului mistic,
creaţiei poetice, muzicii şi armoniei, chiar către –
dansul extatic, mistic, prin învîrtire, rupîndu-l de
vechile criterii după care se ghida, de lumea cărţilor în
care crezuse. Prietenia dintre ei a fost asemuită cu cea
dintre Socrate şi Platon, Goethe şi Schiller. Se spune că,
sub influenţa acestui personaj misterios, Jalaluddin,
care avea 37 de ani şi era unul dintre cei mai mari
învăţaţi ai timpului, cunoscînd perfect persana, araba,
turca, greaca şi ebraica, ar fi ajuns la concluzia că
dragostea transcende mintea, descoperind, totodată,

. Viaţa a căpătat noi
dimensiuni pentru înţelept, (pe care
ulterior îl va asemăna unui vînător, sufletul fiind

Meditaţii şi parabole
manavi Antologie de poezie
persană

cel mai mare poet mistic al
Islamului

bizantin / grec, Cel
din Rum;

Ţara grecilor bizantini,

stăpînul,
maestrul, dascălul nostru

însufleţitorul religiei Cel mai mare dintre
maeştri Sultanul gnosticilor

şeih

marj al-bahraynyi

dervişul zburător

sema

misterele lăuntrice ale dragostei
hainele intelectului

Masnavi-ê

sau Mawlâ-yê Rum, Mae

ī,  supranumit

ē Tabriz (cunoscut
ca ē Tabriz

cîinele) i-au părut (G. Grigore).
După 15 luni (în alte versiuni, mai puţin credibile,

după 3 ani), Şams a dispărut. În faţa disperării tatălui
său, Sultan Valad pleacă în căutarea lui Şamsi.
Găsindu-l la Damasc, l-a adus înapoi. Poate că Şamsi
socotise că rolul său fusese înfăptuit, torţa pe care o
aprinsese va arde acum cu flacără puternică, poate
invidia şi ura discipolilor lui Rumi a contribuit în
oarecare măsură, cert este că, se spune, într-o noapte,
după ce a rostit un verset din Coran, XX, 33 (

), s-a ridicat şi a dispărut învăluit în mantia
nopţii. De data asta pentru totdeauna.

Jalaluddin nu-l va uita niciodată, văzînd în el figura
unui adevărat om perfect– al-Ins
(întrunind, din multe puncte de vedere, trăsăturile
unui ), a unui , pomenită şi
într-o colecţie de ode şi catrene (intitulată

- ). După
dispariţia lui Şamsi, Jalaluddin va îmbrăca numai roba
de lînă neagră. Şi-a abandonat catedra (un discipol
preluînd această obligaţie) pentru a-şi urma chemarea:
calea unirii cu Dumnezeu, slujindu-se nu de dreptul
coranic, ci de poezie, muzică, asceză. Cum spunea
singur, în limbajul său încărcat de simboluri, a păşit

sau
(acolo unde

).
Opera lui Rumi este considerată una dintre cele

mai frumoase pagini din înţelepciunea lumii. Iar
Nazare Abdula Gülten oferă o carte cu şi despre opera
acestui mare nume al culturii lumii. De interes şi de
discutat sunt şi traducerile, şi paginile despre Rumi şi
sufism, cultura turcilor pre-otomani, învăţământul turc
în secolele XI-XII, rolul muzicii şi dansului la Mevlana
ş.a.

Mevlana Celaleddin Rumi a trecut poarta spre
în noaptea cunoscută sub numele de şeb-

ţii) – 5 Jumada II 672 d.
Hegira (17 decembrie 1273), ca un veritabil sufit, care

că moartea este o sărbătoare a spiritului care se
reîntoarce la Dumnezeu. În această noapte, de atunci,
cu mici întreruperi datorate… , se
celebrează la Konya a sufletului lui
Celaleddin Rumi cu Dumnezeu în rotirile dansului

, acompaniate de cîntecul fluierului. Dar, cei care îi
psalmodiază şi azi versurile dansînd în cîntecul
fluierelor poate că se gîndesc la un verset care spune:

,
! (Coran, II, 111) Poate că la fel

a fost şi cu Celaleddin Rumi: pentru că Dumnezeu i-a
spus , el .

Said Kan (Libia)

Înmiresmează-mă!
Pentru că am nevoie de un pic din parfumul
iasomiilor.
Împrăştie mireasma
Romaniţelor
Împrejurul meu!
Asediază-mă!
Transformă poemele în nori de nectar
În jurul meu,
Şi mă inundă!
Atâta poezie-am auzit
Dar
Nu-i atât de dulce, cât e să te aud pe tine.
Transformi litera într-un parfum
Când vine de pe buzele tale.
Aşadar iartă-mă!
Sunt Nebunul poeziei.
Aşa că acceptă
Nebunia mea!

strâmte, sufocante

El este Cel
care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna; fiecare înotînd
într-un cerc

jivan mukta soare spiritual

Şams Şams din Tabriz

de
la moschee la tavernă de la religia ritualului şi a ştiinţei
la cea a iubirii şi a beţiei vinul înlocuieşte
ceaiul

dincolo

ştie

istoriei imediate

sema

Ziditorul cerurilor şi al pămîntului  cînd hotărăşte un lucru,
spune doar „Fii!” Şi el este

Fii!

ān al-kāmil

Divan-ē
ē Tabriz, Divanul lui

ê-arus
(noaptea miresei, noaptea nun

şeb-ê-arus

este

Poetei lui „Înmiresmează-mă”

Nazare Abdula Gülten,
, ediţie bilingvă, română – turcă, Editura Istru, Galaţi,

2007, 334 p.

Mevlana. Fericirea profundei
frumuseţi

Poezie arabă contemporană

(prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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degustări cultural - literareGustul pentru artificii tropoteşte
mărunt în seara vorbelor1

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele
aflate în colecţia autorului.
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Salut apari ia Cronicii vechi un bun prilej

i pe valurile culturii ia iote a unui
brand pe care l-am degustat ca elev i student,
devenindu-i mai tîrziu colaborator. Urez ini iatorilor
succes iosului proiect
anun at! Iar noi locului ne inem/ Cum am fost a

unei
publica ii cu acela i nume

sar, printre, vorba lui Mi

ive

i Alexandru Mu ina. În

În acela Viorel Sâmpetrean,

e a privi un suflet,/
Vorba lui Cosmin

Ciotlo Happy End

Primim de la Boto
i 10-11-12/198-199-200) din Hyperion

ie! Remarc în primul rînd paginile
dedicate lui Eminescu de Valentin Co ereanu, Maria M.
Cassian, Smaranda Pintilei, Ana Florescu, Constantin
Co ereanu, Mihaela Ani ului, Simona Gra iela Dima,
Oana Buzatu Iliescu, Geo Vasile, Cristina Gabriela
Neme

,
Antonio Patra

, Marius Chelaru, Daniela
Pintilei. Dialogurile Andrei Rotaru (cu Tudorel Urian,
Ioana Bradea, Stelian urlea, Liviu Ioan Stoiciu, Radu
Aldulescu, sau petru Cimpoie u) antrenante, pline de
informa ii

ef Gellu Dorian, un

te
ie a Premiului Na ional

de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia
i de poezie,

apar inînd laura i i prezenta i
(de importan i critici literari) i într-o sec

i despre mari poe i este nr. 49(977), 8
decembrie 2010, din

Un mare poet) scrie despre Carles
Miralles, Simona Gra iela Dima (Cavalerul gol

pentru Attila F. Balazs, poezia este un manifest al
rezisten ei individului , Ion Pop (

) sus ine cu argumente temeinice: ile din
care

, pentru ca unde Dan Cristea (Unde a fost Ion
Mure an? conchid La aptesprezece ani de la
ultima lui carte, noul volum al lui Ion Mure

i poe

i Bella Ahmadulina (în traducerea lui Leo
Butnaru) ne prop

ile care mor i Radu
Aldulescu (

) este tran ant:
tiam, dar ne era fri

anticomuni tii in partea
fo tilor comuni ti, morali

De acord i
cu concluzia Iolandei Malamen (În atelierul lui Radu
Costinescu Am plecat din atelierul lui Radu Costinescu
încredin tii momentului s-au adaptat la duhul
malefic al indiferen ei colective, dar

Biblioteca Jude ea V. A. Urechia din Gala

Axis Libri, din

ţ pentru a
marca momentul aniversar al celor 45 de ani (frumoasă
vîrstă!) de prezenţă în ş ş

ş
ţ

şi sponsori pe măsura ambiţ
ţ ţ şa

rămînem! Încă odată sincere felicitări din partea „
ţ ş ” (o răutate gratută peste care

trecem, la ceas aniver şu Ursachi,
„Lămpi japoneze, deliruri festive,/ Întunecate miresme
beţ ”).

România Literară a fost distinsă de ARIEL cu premiul
pentru „revista anului” din juriu făcînd parte Marta
Petreu, Mircea Mihăieş ş ş nr. 5(4-
10.02), Nicolae Breban se confesează (prin e-mail) lui Ion
Simuţ: „Azi, după atâţia ani şi mii de pagini publicate,
sunt... mai liber, mai fericit. Şi altul. Deoarece necesităţile
şi ambiţiile mele de azi sunt ale... eroilor mei de hârtie,
numeroşi şi, se pare, destul de pitoreşti, uneori. Iar dacă
ei vor supravieţui, mă voi strecura şi eu pe lângă ei, fericit
parazit al propriei mele fantezii. Stranii şi, cred eu,
indubitabil epice.” şi număr
„lipit de geam, pătruns de somn/  cum este cel atins de
otrava viperei”, ne asigură că „nu întrebările ne vatămă
de înţelesuri,/ ci fărâma de iluzie (sub pielea nesperat de
blândă a broaştei)/
când este înghiţită, în fiecare secundă, [...] cum rar se
întâmplă să ţi se îngăduie d în
puritate. În tihnă. Şi în libertate.”

ş ( ): „Fără ambiguitate nu există poezie.
Dar nici fără talent.”

şani două numere consistente (7-8-
9/195-196-197 ş .
Greu de făcut o selecţ

ş

ş ţ ţ

ş, Adrian George Săhlean şi Ionel Savitescu, alături
de eseurile asumate de Al. Cistelecan, Anton Adămuţ

ş, Adian Alui Gheorghe, Isabel Vintilă,
Liviu Pendefunda, Ion Pecie

Ţ
ş

ţ şi sentimente mărturisite cuceritor şi alert.
Numărul 200 este, pentru redactorul ş
bun prilej de a consemna faptul că „numărul de faţă este
cu atît mai semnificativ cu cît el pregăteş şi
consemnează cea de a XX-a ediţ ţ

”, cu care
ocazie sunt editate primele 20 de cărţ

ţ ţilor de pînă acum, prezenţ ş ţ
ţ ş ţiune din revistă.

Un număr cu ş ţ
Luceafărul de dimineaţă, în care

Costin Tuchilă (
ţ ) constată

că „
ţ ” Poezia lui Cezar

Ivănescu ţ „Cărţ
s-ar putea alimenta cea mai consistentă antologie din

lirica lui Cezar Ivănescu sunt îndeosebi cele din ultimii
ani”

ş ) să ă: „ ş
şan, primit ca

după o aşteptare devenită ea însăşi legendară, confirmă
unul din cei mai importanţ ţi ai timpului, impunînd
totodată o reconfigurare a întregii lui traiectorii.” Horia
Bădescu ş

un o poezie de atmosferă, creionînd
cadrul pentru Sorin Lavric (Cărţ ) ş

Douăzeci de ani de victorii împotriva
literaturii ş „un scriitor adevărat, recte Herta
Müller, vine să ne spună ceea ce ş că să
spunem: împăratul e gol, da, ş ţ

ş ş ştii sunt imorali, scriitorii nu
sunt scriitori, literatura nu mai e literatură.” ş

): „
ţată că artiş

ţ şi la ardoarea
genuină a singurătăţii. Rămîne morfologia operelor, sacră
şi izbăvitoare cale de succes.”

ţ nă „ ” ţi, care a
sărbătorit în noiembrie anul trecut 120 de ani de existenţă,
ne trimite un elegant volum, nr. 9/decembrie 2010, din
trimestrialul de cultură pe care îl editează,

care am re inut paginile semnate de Cons

, Ionel Necula, Pompiliu Com a, Vasile
Ghica, Constantin Vremule

. Poezii frumoase ne propun Daniel Corbu, Valeriu
Barbu, Alina Che i Lumini a Dediu Aghiorghesi.

, decembrie 2010, al revistei Ramuri

are. La mul i ani!

or, Luiza Barcan, Bucur
Demetrian, Nicolae Tzone, Florea Firan, Gabriel
Co oveanu, Paul Aretzu, Andrei Zanca, Cassian Maria
Spiridon, Ioan Lascu, Petru Pîrvescu, Sonia Cuciureanu,
Florin Logre teanu, Florin Catargiu, Ioan Evu, Remus
Valeriu Giorgioni.

flagrante i disperate ale unor instan e mass-
media de a- i asigura audien

ie
fardate

ânia lui 1
decembrie.

Dintr-un sumar variat, am re inut
textele propuse de Teodora Dumitra cu (hotelui Intim,
între fantome i realitate), Mihai Du escu (Ora ul ca
mediu artistic tefania Mincu (To i sunt îngrijora i),
Daniel Vighi ( ... te po

), Alina Costea (Un Molière. O lec ie
de supravie iure

Apostrof, nr.1(248), ianuarie 2011, ne propune o
evocare Dinu Lipatti compozitorul

ei inute de
Carol Iancu (Istoriografie, oah,biografie i scrierea
istoriei evreilor din România în edin

ii A. I. Cuza din Ia i  un Dosar incitant
propus de Ion Vartic (Verdictul, cu Iosef Hechter i Ghi

). Poemele de Mariana Codru
i recenziilor semnate de Irina Petra

tefan Borbely, Mircea Muthu, Gelu Ionescu, Ion Bogdan
Lefter, Cristian Vasile, Ovidiu Pecican, Constantina
Raveca Buleu, Iulian Boldea, Doru Pop, tefan Bolea,
Vianu Mure

Conform programului asumat, acela de
lum i periodicitate variabile , primim de la Pa cani

Spiritul Critic
ii, Caius Panduru (Patapievici la Viena, cu pîra

Un frumos proiect de rezidire a omului),
Magda Ursache (Adrian Mari

tri), Nichifor Hu upan (Un complex
de inferioritate numit jeni Acterian
marya Kasterska: confluen e româno-franco-poloneze

În Ateneu, nr. 1(497), ianuarie 2011, Lucia Olaru
Nenati (Eminescu sau pedeapsa perfec iunii

terii lui a devenit în
chip simbolic Ziua Na în

Mircea
Dinutz ( ), Adrian Jicu
(Despre scris i putere. Stoian G. Bogdan i Bogdan
Teodorescu), C. D. Zeletin (Recuno tin i
nerecuno tin ), Igor Ursenco (Crepitudinea Cleopatrei),
Ion Gîngu I. L. Caragiale modernitatea viziunii sale
estetice asupra personajului dramatic tefan Munteanu
(Raza gîndului etern eminescian), Vasile Spiridon
(Contra-spa ii Dostoievski, filosofia
i filosofii

i poezie de calitate.
Convorbiri literare, nr. 1(181)/2011, debut

Eminescu
i politica guvernului

ei la toate nivelurile vie ii sociale i politice, în
contra intereselor personale i de partid care, vedem

iilor
publicistului de la Timpul

Contribu ii
notabile la reu

), Elvira Sorohan
(Revirimentul Cantemir), George Popa (Tragicul în
viziunea lui Eminescu), Ioan Holban (Zile din oxid de
carbon, metan i amoniac Eminescu,
zvastica, secera i ciocanul), Daniela Petro el (Augustin
Buzura. Confesiunile scriitorului), Emanuela Ilie (Cu Ion
Pop, despre litere, albine i moarte), Adrian G. Romila
(Eugen Negrici: demitizarea i remitizarea literaturii

ţ tantin
Ardeleanu, Mia Băraru, Leonica Roman, Silvia Matei,
Corneliu Stoica, Eugen Holban, Rodica Alexandru,
Camelia Toporaş ş

ţ, Mihaela Bobeică, Eugen
Drăgoi

şcă ş ţ
Numărul 12(1134) ,

este dedicat în întregime aniversării a 105 ani de la
înfiinţ ţ Semnează Gabriel Dimisianu,
Gheorghe Grigurcu, Adrian Popescu, Nicolae
Prelipceanu, Nichita Danilov, Dumitru Chioaru, Mircea
Bîrsilă, Gabriela Gheorghiş

ş
ţ

ş

În editorialul numărului 489/ decembrie 2010 din
Tomis, Daniel Clinci punctează aspru: „Mă tem că
eroziunea sentimentului naţional vine la pachet cu
încercările ş ţ

ş ţa. mă tem că vedetele
acelea, îmbrăcate impecabil, cu dicţ şi dantură perfecte,

şi nichelate, nu încap în privirea pe care, de la
nivelul străzii, o putem arunca peste Rom

Ele nu există afară, în lumea alternativă
ecranului, la fel cum nu există nici românii despre care
vorbesc. Totuşi, sunt două luni diferite şi două zile de 1
decdmbrie diferite.” ţ

ş
ş ţ ş
), Ş ţ ţ
„ ţi băga în vagoanele cu carne, în

cisternele cu petrol!” ţ
ţ ).

– , semnată de Cornel
Ţăranu; o întîlnire cu G. Călinescu în 1939, rememorată
de Al. Săndulescu; prima parte a conferinţ ţ

Ş ş
), ş ţa solemnă de

remitere a doctoratului honoris causa, în Aula Magna a
Universităţ „ ” ş ;

ş ţă
Blidaru ţ şi Liviu georgescu
se alătură cronicilor ş ş,
Ş

Ş
şan, Mihaela Ursa, pentru a întregi, alături de

cele scrise de Ioana Zlotescu (prezentarea şi relatarea unei
convorbiri cu José Maria Merino), un număr de referinţă.

„revistă cu
vo ş ” ş

, nr. 1(33), ianuarie 2011, în care semnează,
între alţ ),
Vintilă Zada (

no – o singurătate
născătoare de monş ţ

), Zaharia Ciocîntă
( ţ ).

ţ ) ne asigură
că „toată această suferinţă a lui nu a fost în zadar de
vreme ce măcar acum, atît de tîrziu, dar totuşi încă în
interiorul istoriei noastre, ziua naş

ţională a Culturii Române”,
vreme ce pentru Constantin Călin „ziaristul Eminescu
rezistă însă ca simbol al unei gîndiri profunde, inatacabilă
în esenţa ei, valabilă pe durata lungă a istoriei.”

Ce se află la capătul labirintului
ş ş

ş ţă ş
ş ţă
ţ ( –

), Ş

ţ ), alături de Ion Fercu (
ş ) se citesc cu încîntare, ultimul oferindu-ne,
alături de CarmenVeronica Steiciuc ş

ează cu
observaţia amară a lui Cassian Maria Spiridon (
ş ): „Mihai Eminescu, în paginile
privind politica guvernului, critică sistemul, interesat
fiind de schimbarea lui prin afirmarea principiului
competenţ ţ ş

ş şi
astăzi sînt dominante. Actualitatea observaţ

nu sînt un merit al poetului, ci
o tristă dovadă a neîmplinirii noastre.” ţ

şita numărului aduc Virgil Nemoianu
(Filozofia culturii în epoca contemporană

ş ), Dan Mănucă (
ş ş

ş
ş ),

alături de interviul c „ ţ
ş ”).

Dacia literară, nr. 1(94/2011), frumos construită,
mi-au reţ ţ şi vă recomand cele scrise de
Constantin Ostap ( ş ), Stelian
Dumistrăcel ( ublicistica eminesciană

ş ( şi cultura polonă
Pagini din cutia de ienupăr

),
Lucia Dărămuş ( ş

Ţ ş
). Poezie frumoasă semnează Tucu Moroşanu,

Arcadie Suceveanu, Dumitru Vacariu, Alexandru Ovidiu
Vintilă ş at de Călin
Ciobotari, Ş , cel recent tradus… în limba
română, „ ” şi, am adăuga noi,
în egală măsură ş ş

„ ţ ” ţ ţ
ş .

şi numărul 1(343), ianuarie 2011,
din ş ţ

Martor, mărturisitor, trecător
ş ş

ţă ( ş ţ ), Mircea Bîrsilă
(

ţ …
ţ ),

alături de poemele semnate de
Ş ţă),

ş

şite traduceri din lirica catalană (Ioana Câmpian,
Crina Tegher ş

ş, găsim
în , nr. 1(92), număr în care Gheorghe
Glodeanu contină comentariul despre

şi se răfuieşte cu Daniela Sitar-Tăut care, „de cînd a
devenit lector de limba romînă la Universitatea

”, fosta sa studentă lăsînd impresia „
ţară ajuns la oraş, căruia îi este ruşine de originile sale,

pe care ar dori să le uite cît mai curînd”. Săluc Horvat
(

ţ ), Carmen Dărăbuş
(Meša Selimović – o parabolă balcanică a dictaturii) ş

ş ) se citesc
cu folos, alături de grupajul de poeme oferit de Vasile
Igna.

„ ţia progresivă a frontierelor naţionale nu a
provocat în nici un caz un spirit continentalist, ci mai
degrabă un localism ş ” – subliniază Enrique
Lynch, „ ţ ş ş

”
Ancheta, devenită tr ţională la începutul

fiecărui an, Cărţ , adună opinii diverse,
asumate între alţii, de Ion Marin Almăjan, Graţ

ş
ţ Mircea

Mihăieş ( ţia critică
completă Eliade?

Strigăte ş şoapte, o fiziologie a rănii
ş

ş ş ţ
), alături de

G – în traducerea Gabrielei
Eftimie) sunt lecturi plăcute ş

„Ţinînd seama de faptul că, odată cu abolirea
comunismului, în 1990, s-a trecut la o nouă
împroprietărire a ţăranilor, paralelă cu destructurarea
economiei industrializate de tip comunist şi căderea
vechiului circuit economic răsăritean (C. A. E. R.), s-ar
putea crede că noua Românie postcomunistă reia de la
capăt moştenirea epocii Cuza fără a o rezolva. Dacă noul
cadru de dezvoltare – democratic prin constituţ ş

ţ ţ – ţinuturi mai
consistente decît pînă acum, se va putea spune nu doar că
moş anuarie 1859 rămîne actuală, ci că, într-
un anume sens, reluăm istoria proprie

şi doream depăş ”
ş ),

ş (
ş

´ ţă cu Povestea ţ
Despre societatea intermediară),

Horia Lazăr ( ş
), alături d

europenilor: stereotip cultural sau ideologie emergentă?

ţiunea vizuală) ş
ş ) merită a fi

savu ţ

u Dan Ciachir ( Sînt reac ionar pe
cît era i Caragiale

Din
inut aten ia

N. A. Bogdan i Junimea
Paremiologia în p ),

Nicolae Mare Iorga despre Polonia ),
Liliana Ursu ( ), Emilia Pavel
(Muzeul Etnografic al Moldovei. Scurt istoric 1943-1958

Vocabularul latin cre tin, fundament
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Uman/inuman

Hadewijch d'Anvers-libertatea şi
frumuseţea iubirii

Nicolas Grimaldi,
profesor emerit al celebrei
universităţi Sorbona, este
un autor binecunoscut,
cărţile sale fiind traduse
în multe ţări. Nu amintim
aici alte cărţi ale sale,
întrucît am făcut-o în
numărul din decembrie
trecut cînd am făcut
aceasta în deschiderea
cîtorva notaţii despre
precedenta carte a lui
Nicolas Grimaldi, cea
despre infernul geloziei,
un frumos eseu despre
Proust. De puţină vreme a
apărut o nouă carte a lui
Nicolas Grimaldi: , Paris, Presses Universitaires
de France, coll. "Perspectives critiques", 2011, 186 p. Filosoful
francez plasează în  debutul recentei sale cărţi două întrebări:
Ce este mai asemănător unui om decît un alt om? Ce este mai
ireductibil la uman decît inumanul? "Cel mai înspăimîntător,
cel mai singular, cel mai paradoxal, este deci faptul că
inumanul nu este în exteriorul umanului. Pentru a fi inuman,
nu este nevoie de a fi pierdut întreg sensul umanului.
Dimpotrivă, inumanul este una din manierele foarte comune
pe care o au oamenii în a asuma propria umanitate", afirmă
Nicolas Grimaldi, pregătind întreg parcursul eseului său.
Pare uşor paradoxal să afirmi că inumanul este o categorie a
umanului, dar totul se joacă în echilibrul fragil între faptul că
fiecare simte identitatea sa şi că fiecare vede diferenţa care îl
separă de un altul. Inumanul se dezvăluie în situaţii limită,
în spaţiul concentraţionar, acolo unde în faţa torţionarului nu
se află un avocat sau un medic, un muzician sau un pictor,
un bogat sau un sărac, ci o masă informă, deşi compusă încă
din oameni. Nicolas Grimaldi aminteşte paginile celebre în
care Joseph de Maistre a arătat că istoria omului este cea a
inumanului, "războiul fiind starea obişnuită a genului
uman", războiul fiind însă un şir de atrocităţi, de orori. Dacă
este ceva la fel de vechi ca umanitatea, acel lucru este
inumanitatea sa, notează Grimaldi amintind un lung şir de
războaie nimicitoare de la Mithridate şi Cezar pînă la
revoluţia franceză şi cel de-al doilea război mondial, fără a
uita expediţiile lui Gingis Han sau războaiele religioase, mai
noi sau mai vechi. Shakespeare a consacrat aproape întreaga
operă pentru a arăta banalitatea inumanului, ştiind că nu
toată lumea se compune din oameni precum Macbeth, Iago
sau Richard al III-lea, nu pentru că altora le-ar fi displăcut
postura, ci pentru că nu au avut mediul prielnic să o facă!
Gratuitatea crimei este cea care face absurditatea, iar
absurditatea sa îi face inumanitatea. Cînd concentrarea
atenţiei asupra sinelui este prioritară, urmarea este totala
indiferenţă faţă de celălalt. Dacă experienţa originară a vieţi
ne face pe fiecare asemănător celorlalţi, de unde vine această
tendinţă de a refuză să fii asemănător cu un altul?, este una
din întrebările pe care şi le pune Nicolas Grimaldi. A putea
descoperi ceea ce numim inuman presupune, în opinia
filosofului francez, a răspunde întrebării de ce dacă
experienţa originară a vieţii ne face asemănători celorlalţi, de
unde provine neputinţa de a recunoaşte în altul pe cel
asemănător ţie. În cel care nu pare a ne fi asemănător
identificăm duşmanul, barbarul, străinul. Poate că de  multe
ori concepţia noastră despre inuman vine din extrema
dificultate în a tolera diferenţele; poate că este nevoie să
învăţăm să respectăm libertatea naturală a indivizilor, nu
doar să o proclamăm, aşteptînd ca alţii să o facă!

L'Inhumain

Jacqueline Kelen este
o autoare binecunoscută
în mediile francofone, atît
pentru emisiunile
realizate mai bine de
două decenii la France-
Culture, cît şi pentru
cărţile sale, dintre care
amintim:

;
;

;
;

; ;

; ;

;
. La

începutul lunii martie, a
apărut o nouă carte a Doamnei Jacqueline Kelen:

, Paris, Editions Albin Michel,

Marie-Madelaine,
un amour infini  L'Esprit de
la solitude  Les Amitiés
célestes  L'Eternel
Masculin  Les Soleils de la
nuit  La Puissance du coeur
Un chemin d'ambroisie.
Amour, religion et chausse-
trappes  La Déesse nue  Les
Femmes éternelles:
Antigone, Dulcinée,
Nausicaa, Mélusine  Les
Femmes de la Bible

Hadewijch
d'Anvers ou la voie glorieuse

2011, 262 p. Dar cine a fost Hadewijch d'Anvers? A fost o
mistică flamandă care a trăit în secolul al XIII-lea şi a făcut
parte din "ordinul" pe care francezii îl numesc "Beguines"
(femei, văduve sau fecioare laice, trăind în comunitate sau
singure pentru a se consacra contemplaţiei, dar şi muncii,
devotîndu-se îngrijirii celor bolnavi şi săraci; originea
cuvîntului este disputată, mulţi considerînd că beguines vine
de la , cuvînt care desemna ereticii catari care purtau
veşminte de culoare ). Se cunosc puţine lucruri despre
Hadewijch, dar se ştie că a trăit în regiunea Brabant,
cunoştea franceza şi latina, citise Psalmii, Cîntarea Cîntărilor,
Apocalipsa lui Ioan, dar şi scrierile lui Augustin, Bernard de
Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry, a scris cîteva cărţi în
care a dat curs viziunilor sale mistice. Nu era străină de
poezia lui Dante sau de cea a trubadurilor de care se simţea
apropiată prin gustul excesiv de a cînta, de a proslăvi. Astfel
de femei, instruite, cunoscătoare ale teologiei, dar nefăcînd
parte din vreun ordin religios erau considerate cînd

, cînd ; nu erau nici religioase
în sensul strict al termenului, nici laice cu adevărat pentru că
întreaga lor viaţă era dedicată contemplaţiei şi interiorităţii,
în întregime libere şi totalmente fidele! Suficiente motive
pentru a fi privite cu nemeritată ostilitate; Jacqueline Kelen
crede că verbul (a murmura, a ruga) poate fi la
originea supranumelui de : " Acest murmur feminin,
pură melodie a inimii, contrastează cu limbajul doct şi bine
articulat care este apanajul teologilor şi predicatorilor. (...)
Ele comunică direct cu lumea nevăzută şi primesc
instrucţiuni şi revelaţii." Hadewijch a avut parte de umilinţe
şi intimidări, ba chiar şi de închisoare, a cunoscut rătăcirea,
oboseala, mizeria, disperarea, amărăciunea, le-a îndurat căci
îi plăcea să spună că "unde este iubire, niciodată nu lipsesc
marile munci nici pedepsele dureroase". În lipsa unei
biografii, cei care scriu despre Hadewijch insistă pe profunda
sa trăire mistică, pe iubirea sa, pe adoraţia fără limite.
Întrebîndu-se ce este Iubirea, Hadewijch nu caută răspuns în
filosofie sau teologie, ci ascultă muzica sufletului său, nu
aşteaptă nici explicaţie nici certitudini care ar pune punct
misterioasei aventuri. Puternica personalitate a lui
Hadewijch, elanurile sale impetuoase şi maniera adeseori
senzuală prin care celebra Iubitul neliniştea cercurile
clericale, puţin deschise, dacă nu chiar impenetrabile, unor
astfel de manifestări. Vrem să primim repede iubirea şi să nu
trăim decît puţin la înălţimea sa; sîntem laşi pentru a suferi şi
rapizi în a obţine propria plăcere, scria Hadewijch despre
credinţa fiinţei umane că a iubi este ca a respira, nefiind
nimic de învăţat. "Or, profană sau sacră, iubirea cere o lungă
şi subtilă ucenicie. Ea este cultură, înaltă cunoaştere,
înţelepciune arzătoare. Cei mai mulţi oameni rămîn
ignoranţi, barbari, rău învăţaţi", scrie Jacqueline Kelen
despre Hadewijch, femeia care scria cu secole în urmă că cine
vrea să iubească cu adevărat nu păstrează nimic pentru el.
Socrate denumea în dialogul platonician patru feluri
de "nebunii": poetică, sacerdotală, profetică, amoroasă;
fiecare era inspirată de o putere superioară şi departe de a fi
o boală era o favoare divină. Cu mult curaj pentru o femeie a
primei jumătăţi a veacului al XIII-lea, Hadewijch scrie despre
pasiunea carnală, despre îmbrăţişarea totală, despre
tandreţe, dulceaţă, bucurie şi jubilare, despre iubirea care
devorează şi înghite, experienţa mistică nefiind uitare sau
desconsiderare a corpului, sfidare a simţurilor, ci
transfigurarea prin iubire a fiinţei umane deopotrivă trup şi
spirit: "Doar o femeie liberă ca Hadewijch, doar o
Îndrăgostită este capabilă de o asemenea subversiune. Prea
serioşi sau prea neîncrezători, bărbaţii se ţin la distanţă de
aceste transporturi mistice în care frontierele se şterg, unde ei
nu pot distinge ceea ce ţine de simţurile corporale, ceea ce
emană din suflet, nici să se asigure că dorinţa amoroasă este
foarte diferită de elanul spiritual", scrie Jacqueline Kelen. Nu
a fondat un ordin şi nu a avut discipoli, nu a fost înconjurată
de un grup spiritual, dar a trasat o cale: cea a vieţii interioare
dincolo de costrîngerile clerului vremii sau convenţiilor
vremii în care femeia fie se căsătorea, fie era în mănăstire.
Libertatea spirituală începe prin autonomia personală, prin

beggini
bej

mulieres
religiosae mulieres indisciplinatae

beggen
beguines

Phaidros

independenţă materială, dar mai ales intelectuală. În
prezentarea pe care editorul o face acestui frumos eseu
despre o personalitate mai puţin cunoscută, îndepărtată, dar
atît de aproape, se spune că această carte este o frumoasă
întîlnire, la distanţă de cîteva secole, între două femei care au
ales să celebreze libertatea şi frumuseţea iubirii.

Emmanuel Housset face parte din generaţia tinerilor
specialişti în opera lui
Husserl, cîteva din cărţile
sale fiind dedicate
fenomenologului german:

;
;

.

. La
sfîrşitul anului trecut lui
Emmanuel Housset i-a
apărut o nouă carte:

,
Paris, Les Editions du
Cerf, coll. "Philosophie &
theologie", 2010, 220 p.
Studiul profesorului
francez pleacă de la
Concluzia lui Husserl din , în care caută să
înlăture o neînţelegere privind proiectul fenomenologiei ca
ontologie concretă universală, noua metafizică a
subiectivităţii nu se pierde în generalităţi abstracte şi poate
aborda  problemele facticităţii contingente cum ar fi moartea,
destinul, exigenţa vieţii umane autentice, sensul istoriei.
"Această listă nu se vrea exhaustivă ci numai indicativă
pentru a putea afirma că fenomenologia transcendentală este
o metafizică a subiectivităţii concrete care nu lasă deoparte
problemele etice şi religioase, şi care dă în realitate solul
adevărat pe care aceste chestiuni pot fi cu adevărat
elaborate", afirmă Emmanuel Housset. Multe texte ale lui
Husserl nu rămîn doar ca o simplă declaraţie de intenţie
asupra problemelor etice şi religioase, ci caută să elucideze
ideea de Dumnezeu în cunoaştere, în viaţa etică, în istorie,
avansînd începuturile unei fenomenologii a religiei. Housset
arată că un studiu asupra ideii de Dumnezeu la Husserl
ridică unele dificultăţi metodologice: întrucît Husserl nu a
scris un volum despre ideea de Dumnezeu este necesar să se
facă o muncă de reconstrucţie pentru a degaja unitatea
posibilă a teologiei filosofice a lui Husserl; o altă dificultate
metodologică ţine de întrebarea cum s-a înscris Husserl
însuşi în lunga istorie a acestei chestiuni, Housset avansînd
ideea că filosoful german se situează istoric între idealismul
german al lui Kant şi Fihte, şi adevărata fenomenologie a lui
Dumnezeu, care începe cu Levinas; a treia dificultate ţine de
contrastul între faptul că fondatorul fenomenologiei vorbeşte
puţin despre Dumnezeu şi marea dezvoltare a teologiei
fenomenologice, ca şi a fenomenologiei religiei după el; o
altă dificultate ţine de confruntarea fenomenologiei cu
creştinismul; a cincea dificultate ţine de antropologism, de
exigenţa reducţiei oricărei tentative de a debuta naiv printr-o
ştiinţă fenomenologică a faptelor religioase; ultima dintre
dificultăţile sesizate de Emmanuel Housset este cea
privitoare la punctul delicat al independenţei reciproce a
filosofiei şi teologiei. În jurul acestor dificultăţi, tot atîtea
piste de cercetare, de abordare a filosofiei husserliene şi a
transcendenţei lui Dumnezeu, se articulează studiul lui
Emmanuel Housset despre o filosofie care pleacă "de jos"
pentru a merge către "înalt", de la individualitatea temporală
la eternitatea ideii de Dumnezeu.

Husserl şi ideea de Dumnezeu

Personne et sujet selon
Husserl  Husserl et l'énigme
du monde  La Vocation de la
personne  L'histoire du
concept de personne de sa
naissance augustinie
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mîna sa 531 de deţinuţi la înfricoşătoarea fortăreaţă La
Caba a, în vremea în care comandantul acesteia era
tovarăşul/complicele său de ticăloşii, Che Guevara,
cu care se întrecea la tir pe ţinte vii. Iar argentinianul
nu era doar comandant al închisorii comuniste, ci şi
acuzator, judecător, torţionar, călău. Există
documente care atestă că şi Che, cuprins de fervoare
justiţiaro-revoluţionară, a împuşcat, ca să-i mai treacă
de urît, 217 opozanţi ai regimului castrist, întemniţaţi
în temuta închisoare. Raul a fost, în jumătatea de veac
a vacilor slabe cubaneze, omul din umbră, eminenţa
cenuşie, sforarul şi, dacă ar fi vrut să mişte măcar un
deget pentru poporul său, ar fi putut oricînd să o facă.
Toate hoardele ce purtau armă şi uniformă au fost sub
comanda lui. Ba chiar şi „revoluţionarii” în civil şi
serviciile şi temutele armii de membri ai
comandamentului pentru apărarea revoluţiei. Nu se
poate spune că i-ar fi lipsit mijloacele de a face
lucrurile să se mişte cît de cît în ţara sa. Dar de ce să te
pui rău cu familia, cu puterea, cu îmbuibarea, cu
propriile ambiţii, pentru nişte sărăntoci?! Tot Raul
este cel care a minţit lumea întreagă în 2008,
adormind credulitatea opiniei publice (că doar nu de
vigilenţă e vorba, ci de o bine jucată naivitate, care
aşteaptă un cît de neînsemnat motiv ca să-şi adoarmă
conştiinţa), afirmînd că el va da voie poporului
cubanez să deţie televizoare, calculatoare, telefoane
fixe şi mobile etc. Societatea internaţională a răsuflat
uşurată şi a interpretat afirmaţia ca pe un început de

dezgheţ, ca pe un semn de bunăvoinţă din partea sa,
ca pe un indiciu de deschidere spre exterior, ca pe o
dovadă a voinţei de a intra în normalitate, ca pe un
gest ce le-ar fi dat cubanezilor permisiunea de a afla
ce se petrece în lume nu doar din materialele
furnizate de propaganda şi cenzura comunistă, ci şi
prin intermediul acestor mijloace de informare de care
dispune orice om dintr-o ţară cît de cît normală. Însă
ticălosul nu a suflat un cuvînt despre faptul că, avînd
ca venit 10 dolari pe lună, nici un cubanez nu va
putea să-şi cumpere aceste minuni ale tehnicii care
astăzi ne ţin în legătură cu întreaga omenire. „Da –
îmi veţi spune – dar, spre deosebire de un trecut nu
prea îndepărtat, astăzi insularii au voie să primească
ajutoare financiare de la rudele fugite în Statele Unite
ale Americii!” E adevărat, dar îşi închipuie oare
cineva că vreun transfug, vreun renegat, vreun
expulzat, vreun imigrant cubanez a ajuns miliardar în
State? Surghiuniţii încearcă şi ei (adesea pe căi nu
tocmai ortodoxe!) să se încropească, spre a uita ce au
lăsat în urmă, iar din puţinul pe care-l adună pentru
zile negre, mai trimit cîţiva firfirei şi acasă, pentru a
nu-i lăsa pe cei de-un sînge cu ei să moară
literalmente de foame. Perfidia lui Raul a dat roade,
căci s-au şi găsit lăudători care, din naivitate sau
prostie, de bună credinţă sau înşelaţi, sinceri sau
interesaţi, au ridicat în slăvi noua orientare de la
Havana, cînd, în realitate, această „nouă orientare” nu
e decît praf aruncat în ochii celor dispuşi să accepte
înşelăciunea drept soporific pentru conştiinţe. Şi-
atunci, cine va fi Mîntuitorul? Celălalt frate, Manuel?
Exclus! Dacă ar fi vrut sau ar fi putut să îndrepte ceva,

ñ

Ion Săli teanu - Trunchi bătrânş
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Citeam în urmă cu mai bine de trei decenii tot felul
de cărţi despre viaţa după viaţă, despre viaţa după
moarte, despre apocalipsă şi judecata de apoi, despre
reîncarnare, despre „etajele” spiritualizării, despre
lanţul de lumină, despre tunelul ce uneşte viaţa de
moarte şi moartea de viaţă, despre neant şi înviere şi
altele asemenea. Astăzi, sunt librăriile pline de lucrări
ce tratează relaţia omului cu veşnicia, cu divinitatea,
cu vieţile ce i-au fost date, însă în urmă cu treizeci şi
ceva de ani, tot ce avea legătură cu transcendenţa, cu
divinitatea, cu veşnicia era subiect tabu, iar lecturile
noastre îi interesau în cel mai înalt grad pe anumiţi
tovarăşi. Îmi amintesc faptul că am pornit o adevărată
cruciadă ca să ne procurăm tulburătoarea lucrare

a medicului şi doctorului în filosofie
Raymond Moody. Citeam acele lucrări nu pentru că
aş fi fost fascinat din cale-afară de subiect (deşi,

m-a bulversat cu adevărat!), ci
pentru că îl preocupau pe inegalabilul poet Cezar
Ivănescu, iar el mi le recomanda cu căldură şi
insistenţă, pentru ca apoi să le discutăm pe îndelete în
lungile nopţi albe pe care le petreceam împreună pe
vremea aceea. Din dragoste şi respect faţă de maestrul
care-mi îndruma primii paşi în lumea literară (alături
de neasemuitul scriitor Ioanid Romanescu, plecat şi el
înainte de vreme „pe o cale nenturnată”) mi-am scurs
lumina ochilor pe acele cărţi, dintre care unele
încercau să acrediteze ideea că viaţa noastră
materială, trupească, e doar un ciclu în nesfîrşitul
destin al naturii şi că după ce trecem în „lumea
umbrelor” vom începe o nouă etapă existenţială, de
cele mai multe ori superioară celei actuale.

Acum gîndesc, poate greşit, că inspirata sintagmă
„viaţa după moarte” se potriveşte de minune situaţiei
de azi şi, mai ales, celei de mîine a Cubei. Ea ar trebui
să nu se refere însă la viaţa cubanezilor după
stingerea dictatorului, ci la renaşterea ţării după
jumătatea de veac de moarte pe care a traversat-o,
mînată de acesta. Dacă Lazăr a stat în mormînt trei
zile şi apoi a înviat prin minunea făptuită de Iisus
Hristos, cubanezii au aşteptat o jumătate de veac de
singurătate ca să învie, ca să încerce / să înceapă a
trăi. Viaţa după moarte pentru cubanezi va fi la fel de
dificilă ca aceea pe care un individ ce stă un timp
nesfîrşit în comă după un accident e nevoit să o
înceapă atunci cînd îşi revine, va fi la fel de teribilă ca
aceea pe care românii o trăiesc fără a o înţelege de
două decenii încoace.

Dacă Evangheliile includ printre cele patru virtuţi
sărăcia (alături de smerenie/umilinţă, neprihănire şi
supuşenie), eu o consider, dimpotrivă, dacă nu ca pe
un păcat capital, măcar ca pe un viciu. Un viciu legat
de lene, de incompetenţă, de lehamite şi delăsare, un
viciu legat de slăbiciune, de neputinţă, de resemnare.
Ca şi Evangheliile, bolşevismul, comunismul,
marxism-leninismul, socialismul, stîngismul sub toate
formele sale predică renunţarea la bunuri materiale,
dar Fidel e stăpînul absolut peste toate bunurile
insulei şi peste vieţile oamenilor. Sărac n-a fost
niciodată (provine dintr-o bogată familie de plantatori
spanioli), cast nici atît (are opt copii recunoscuţi de la
patru femei, iar bastarzi fidelizaţi întîlneşti la tot pasul
pe cuprinsul Cubei). Clima, bat-o vina! Supuşenia nu
a fost niciodată punctul său forte (altfel nu ar fi ajuns
un guerillero barbudo în Sierra Maestra, ci ar fi rămas
un avocat mic-burghez, cu o viaţă tihnită într-o
societate, ce-i drept, plină de inegalităţi şi inechităţi).
Nici smerenia/umilinţa nu l-a dat afară din casă, căci
nu şi-a recunoscut niciodată păcatele, vinile, defectele,
greşelile. Dimpotrivă, pentru toate nenorocirile pe
care nebunia, ambiţia, orgoliul, intoleranţa,
încăpăţînarea sa le-au adus pe capul cubanezilor, alţii
au plătit, între birnici figurînd şi Camillo Cienfuegos
şi Che Guevara. Las' că nu erau nici aceştia nişte
îngeraşi, ba chiar am putea spune că şi-au meritat cu
vîrf şi îndesat soarta pe care le-a hărăzit-o Fidel.

Dacă Lazăr a fost înviat în cea de a patra zi a
morţii sale de Iisus, cine va juca rolul lui Crist pentru
a învia şi a scoate din mormînt poporul cubanez?
Raul, răspund unii observatori şi comentatori politici.
Sancta simplicitas! Sau poate nu de naivitate e vorba,
ci de rea-credinţă, de nepăsare! Şi, de ce să n-o
spunem?, de interese! Raul? În nici un caz! El e chiar
mai ticălos decît fratele său mai mare, e mai viclean,
mai crud, mai nemilos. Să nu uităm că el a omorît cu
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ar fi încercat să o facă în cei cincizeci de ani de
dictatură. Dar el s-a mulţumit să se spele pe mîini ca
Pillat din Pont şi să nu-şi lege numele în mod direct
de absurdul, de atrocităţile, de crimele ce împărăţeau
peste Cuba. În plus, el e cel mai în vîrstă dintre fraţi şi
cred că e cu un picior în groapă. Dacă n-o fi căzut deja
în ea, căci de vreo doi ani nu am mai auzit nimic de el!
Deci, cine va fi Salvatorul? Vreunul din cei opt copii ai
lui Fidel? Dacă întrebarea nu e retorică, atunci e cel
puţin tendenţioasă, întrucît se ştie şi fără să o spun eu
: ce naşte din pisică şoareci mănîncă, iar aşchia nu sare
departe de trunchi. Nu vreau să o fac pe Cassandra,
dar eu chiar nu-i văd pe copiii împăratului caraibian
pe post de demolatori ai imperiului clădit de bunul
lor părinte. Nu văd pe vreunul din ei intrînd călare pe
un bidiviu alb, ca Mihai Viteazul în Alba Iulia însoţit
de curteni şi ostaşi, pentru a-şi impune pohta ce-a
pohtit. Dar nici călare pe un asin nu-l văd intrînd în
capitală, în mîini cu ramurile de măslin ale păcii, ale
împăcării, ale iertării, aşa cum a intrat Iisus în
Ierusalim, înconjurat de apostoli şi de mulţimea care
vedea în el Izbăvitorul. Numai că, Izbăvitor nu poate
fi cineva care şi-a băgat mîinile pînă la umeri în
desaga plină cu privilegiile oferite de putere şi de
bogăţie! De asta nu am eu încredere în politicienii
noştri care, după ce au muls şi statul comunist şi
statul tranzitar, acum pozează în izbăvitori ai
neamului şi nici usturoi nu au mîncat, nici gura nu le
miroase! În plus, despre aceşti urmaşi/succesori nici
nu prea se vorbeşte în insulă. Ori de cîte ori am
întrebat de soarta lor, am primit răspunsuri în doi
peri. Ei nu au contat în ecuaţia revoluţiei perpetue pe
care tot încearcă zadarnic să o rezolve Castro Ruz de o
jumătate de veac şi nu este exclus ca unii dintre copii
(copii e un fel de a spune, căci urmaşii avocatului
cîrmuitor de revoluţii trebuie să aibă acum între 45 şi
60 de ani!) astăzi nici să nu mai fie în ţară.

Nepoţii? Se pare că doar Mariela Castro, fiica lui
Raul e cît de cît interesată de viaţa publică, de
meandrele şi de travestiurile acesteia. Mariela s-a
implicat, destul de... activ (în calitate de directoare a
Centrului Naţional de Educaţie Sexuală din Havana)
în mişcarea pentru drepturile homosexualilor şi
lesbienelor. Dar va avea ea puterea, mijloacele, voinţa,
şansa de a poza în salvator al Cubei, într-o ţară în care
fiecare îşi apără spatele cum poate sau cum crede de
cuviinţă?!

Nu am certitudini în privinţa viitorului Cubei, dar
sper din tot sufletul că sacrificiul anticastristului
Orlando Zapata Tamayo, din februarie 2010 nu a fost
zadarnic şi că era postcastristă va începe în curînd!
Dar nu cu doar cîteva reforme de ochii lumii, cu
măsuri ce vizează doar o mînă de cubanezi bogaţi ce
se lăfăiesc în preajma clanului, ci cu o restructurare
generală, cu o schimbare profundă a vieţii, cu o
reclădire din temelii a societăţii cubaneze pe
principiile democraţiei, echităţii, libertăţii...

Cîteva cuvinte încă, înainte de a scrie „va urma”.
Pentru cine nu ştie (dar oare are cineva dreptul să nu
ştie?!), Orlando Zapata Tamayo e un luptător cubanez
care şi-a dat viaţa pentru libertatea şi fericirea
poporului său. S-a născut la Santiago de Cuba pe 15
mai 1967, adică a luat în piept încă de la naştere
cumplita, ucigătoarea teroare revoluţionară prin care
Fidel s-a impus ca despot absolut în insula antileză.
Un tînăr muncitor (zidar şi instalator) de culoare, ce a
pornit în viaţă apărînd idealurile impuse de
oficialităţile de partid şi de stat. Cîţi nu se lasă
amăgiţi, mai ales la vîrsta celor dintîi idealuri, de
vorbele frumoase, de cauze nobile (revoluţie
populară, dreptate, egalitate, libertate, prosperitate),
de principii generoase?! Aşadar, s-a înscris în Uniunea
Tinerilor Comunişti şi a făcut parte şi din gărzile
patriotice controlate de Comitetul de Apărare a
Revoluţiei. Era, adică, un fel de struţocămilă : un
idealist pus în slujba unei dictaturi. Aceste brigăzi
aveau ca scop tocmai reprimarea, în regim de urgenţă,
a oricărei opoziţii, a oricărei încercări de revoltă, a
oricărei tendinţe de a mişca în front. Cînd a înţeles pe
ce lume trăieşte şi ce face de fapt, a trecut cu arme şi
bagaje în tabăra disidenţilor, a oponenţilor regimului
dictatorial. S-a stins la mai puţin de 43 de ani, pe 23
februarie 2010, de epuizare, în urma suferinţelor şi
torturilor îndurate în închisori şi în urma unei
prelungite greve a foamei (peste 80 de zile), după ce o
bună parte din simpla şi destul de scurta sa viaţă şi-a
petrecut-o luptînd împotriva monstruozităţilor
comise de regimul fraţilor Castro şi suportînd
consecinţele disidenţei şi luptei sale : arestări, tortură,
încarcerări, arestări, tortură, încarcerări, arestări,
tortură, încarcerări... )(va urma
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În articularea acestui text am pornit de la faptul (istoric)
că atât adoratorii lemnului Crucii, cât şi cei ai pietrei de la
Kaaba se reclamă deopotrivă de la Patriarhul Abraham şi din
acest punct de vedere Creştinismul şi Islamismul pot fi
socotite imitaţii prin Revelaţie ale Iudaismului, apariţia lor
marcând avansul pe “Calea Adevărului şi a Vieţii”,
indiferent de încercările prin care au trecut şi vor mai trece
credincioşii până la Mântuirea promisă de Fiul lui
Dumnezeu.

Pe această Cale a înţelegerii lumii şi a misterului Fiinţei,
triumful Dumnezeului evreilor oferă un şocant contrast cu
situaţia unui popor minuscul, dispersat, fără teritoriu timp
de milenii, fără stat până în sec. XX. Calitatea evreilor de
“popor testamentar” i-a protejat însă de-a lungul mileniilor
atât în lumea creştină, cât şi în cea islamică, unde au fost
supuşi unui regim de pact (d'hirma) şi constrânşi la plata
unui impozit, precum şi la multe alte restricţii; nu puteau fi
însă ameninţaţi în viaţă şi bunurile lor, beneficiind de o largă
autonomie în gestionarea comunităţilor lor.

Situaţia lor în Occident (am remarcat că evreii uită
adesea că Sfântul Augustin, 354-450 i-a consacrat ca purtători
ai Vechiului Testament, cu precizarea că adevărul creştin le
va rămâne ascuns, câtă vreme nu-L recunosc în Messia pe
Isus) a fost diferită, de la ţară la ţară, în diferite momente
istorice. Ceea ce nu a împiedicat însă că “identitatea
neidentică” (I. Ianoşi) a evreilor, ispitind neobosit răscruci şi
dileme istorice, dispute tensionate, provocări şi confruntări
prin “cerneri” succesive şi subtile să ofere posibilităţi  de
înţelegere a lumii sau a clipei istorice mereu trecătoare,
plurale, contradictorii, simptomatice pentru întreaga mare
cultură a umanităţii.

Evreul medieval n-a uitat că Dumnezeul lui a înregistrat
două izbânzi capitale prin Creştinism şi Islamism, de aici
provenind probabil şi conştiinţa apăsătoare de a fi fost
“abandonat”, dar şi speranţa în victoria finală a Iudaismului,
miezul valorizarii evreieşti a suferinţei : “Ofer lui Dumnezeu
un holocaust al trupului meu, ca să pot binemerita viaţa
veşnică viitoare”(Moise Mahmanide, 1194 - 1270, Disputa de
la Barcelona). De amintit însă că demersurile acelor teologi
evrei care au respins principalele teze ale “Crezului” creştin
se petreceau într-o Spanie traumatizată de mari tulburări,
care au antrenat masive convertiri ale evreilor la creştinism.
Teologi creştini i-au convins însă pe evrei că Dumnezeu nu i-
a abandonat niciodată iar mai înainte apologetul Halevi
(1075-1141), de pildă, vedea în exilul evreiesc de pe
pământul Sfânt semnul suprem al privilegiului divin: vor fi
semănaţi printre toate popoarele pentru a determina
transformarea şi evoluţia acestora (G.J.Haléi, Le Kasari-
apologie de la r ligion méprisée, Louvain 1994). Dorinţa
evreilor de a asigura perenitatea şi puritatea “Legii lui
Moise” a transformat viaţa fiecărui evreu într-un act de
fidelitate constant faţă de nenumăratele prescripţii – practici
rituale, interdicţii alimentare, calendar propriu, pregnanţa
dreptului evreiesc în materie de statut personal sau
comunitar, gestionarea internă a comunităţilor … dar şi
împrumuturi din concepte, reprezentări şi argumente ale
adversarilor lor creştini sau islamici. La toate acestea s-a
adaugat tradiţia esoterică a iudaismului – Cabbala, apărută
în sec. XIII-lea, care a asociat unui Dumnezeu ascuns,
nevăzut, imposibil de cunoscut, cele zece puteri emanate de
El (sefirot), intrând în relaţie cu lumea creată. Cabbala a fost
astfel un mod propriu de scrutare a vieţii divine, o căutare a
mijloacelor prin care omul poate participa la ea, conferind
practicii Poruncilor  lui Moise o pondere izbăvitoare şi
cosmică.

Devenit sistem de referinţe pentru majoritatea
cărturarilor evrei, Dumnezeul răzbunător al Cabbalei a intrat
într-o rezistenţă, păşind peste graniţe istorice şi mentale,
afund de suferinţe şi travaliu spiritual, într-o desfăşurare pe
care numai prezenţa unui “ideal” o poate explica. Sau nevoia
“confruntarilor de sine”.În timp ce Legea creştină,
deschizând spaţiul libertăţii şi responsabilităţii autentice se
întemeiază pe convingerea că Dumnezeu are nevoie de
fiecare om botezat pentru a fi sufletul societăţii în care
trăieşte şi în acest scop evreul pământean Isus a creat
Biserica, organizată în timp, precizându-şi treptat structurile,
dogmele, viaţa economică, ordinele monahale, patriarhiile,
diacezele, parohiile, Conciliile. Termenul latin ecclesia
(provenind din limba greacă) a definit iniţial o comunitate de
credincioşi, mai apoi edificiul unde se întâlnesc credincioşii
pentru celebrarea cultului şi totodată partea instituţională a
comunităţii - clerul. Începând cu sec. XI – XII, termenul a fost
rezervat cu precădere pentru instituţia clericală, iar pentru
comunitatea de credincioşi s-a apelat la termenul
creştinătate. Constantele glisări între cele trei sensuri au
permis concentrarea virtuţilor comunităţii asupra cercurilor
clericale – partea eminentă a credincioşilor iar din momentul
când Biserica devine o instituţie care dirijeajă societatea, în
sensul comunitar al cuvântului, prin Biserică se înţelege
garantul unităţii sociale, coloana vertebrală a societăţii, forţa
ei motrice centrată pe puterea episcopilor şi pe monahismul
în plină dezvoltare, pe difuzarea cultului sfinţilor. Desigur,
identificarea dintre creştinism şi societatea europeană,
începută în ultimul secol de existenţă a Imperiului Roman a
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fost rezultatul unui proces îndelungat, a avut de întâmpinat
multe obstacole, persistente până în zilele noastre.

Locurile Sfinte ale Creştinismului au rămas pe teritoriul
care se întinde de la Gaza la lacul Tiberiadei, de la muntele
Carmel la râul Iordan. Deja Aristotel plasa pe hartă Marea
Moartă, iar evreii înşişi (Philon, Flavius Iosif s.a.) vorbeau de
Iudeea ca de o parte a Palestinei. Denumirea apare în textele
egiptene sub forma paulasati iar pe tabelele asiriene cu
formele palaston, peliston (Vechiul Testament amintea de
ţara Filistinilor, parte de coastă între ţărmul egiptean şi
Fenicia). De Palaistiné a vorbit prima dată Herodot, cuvânt
pe care l-a aflat, probabil în Egipt, (ceea ce ar explica şi
trecerea de la ph la p), în Iudeea definea însă regiunea
Ierusalimului. Iudeea lui Herod era întreaga Palestină, de
aceea atunci când regatul lui Herod a fost transformat într-o
provincie romană, numele ei firesc a fost Iudeea, iar grecii şi
romanii nu i-au numit pe evrei decât iudei. După o revoltă a
evreilor, conduşi de Bar Kahba, 133 – 134, împăratul Hadrian
a schimbat numele Iudeei în “Siria – Palestina”, iar cele trei
provincii romane (Palestina I, II, III) s-au menţinut cu această
denumire în hărţile arabe ale diocezelor creştine din
antichitatea târzie. Primii care au fixat topografia
corespunzătoare Vechiului Testament (localizarea
mormintelor patriarhilor şi profeţilor biblici) au fost
musulmani, ceea ce denotă că şi pentru ei conştiinţa că
trăiesc pe Pământ Sfânt (ard al muqaddara) n-a fost mai
puţin importantă. Să mai amintim că o contra-cruciadă din
sec. al XVII-lea i-a consacrat pe musulmanii din regiune
drept apărători ai Locurilor Sfinte contra invadatorilor
apuseni iar cultul lui Moise (Nabi-Musa), celebrat anual cu
ocazia Paştelui mobiliza populaţia musulmană împotriva
“pericolului apusean”. Rivalităţile europene privitoare la
Locurile Sfinte au determinat Imperiul Otoman să stabilească
o circumscripţie administrativa dependentă de puterea
centrală: Sandjakul din Ierusalim, cu capitala economică la
Jaffa (dar calea ferată care leagă Jaffa exportatoare de
portocale în Europa de Ierusalim a fost finanţată cu capital
francez). Cifrele otomane (contoversate) apreciază la 1860 o
populaţie a Sandjakului de 356 mii locuitori, dintre care 325
mii musulmani şi 31 mii creştini.

În această situaţie geopolitică moştenită a Palestinei ar fi
fost bine ca schisma crestinismului din 1054 să nu fi avut loc
vreodată. Biserica Orientală se organizase în sec. V – VII în
patru patriarhate (Constantinopol, Alexandria, Antiohia,
Ierusalim), fiecare cu istoria, martirii şi liturghia ei. Poziţia
constantă a Constantinopolului era recunoaşterea primatului
papal, cu corectivul ecumenicităţii Patriarhiei sale
(bucurându-se juridic de toate privilegiile Romei), o
delegaţie bizantină a plecat în 1024 spre Roma cu acest scop,
dar demersul a fost respins. Legăturile cu Roma s-au reluat
în anii următori, în realitate Constantinopolul a avut grijă să
se acomodeze cu primatul Romei, dar căderea oraşului sub
cruciaţi (1204) a resuscitat vechile ranchiune, adâncind fosa
eclesiologică provocată de reforma gregoriană din sec. XI
(Grigore VII, 1073 – 1085). Între Roma şi Constantinopol au
existat divergenţe, momente de scădere a cordialităţii, chiar
schimb de invective, niciodată o ruptură definitivă iar
misiunile franciscane şi stabilirea dominicanilor la Pera au
conturat o re-apropiere. În 1438 – 39 un Conciliu care s-a
ţinut la Ferrara şi Florenţa a fost dedicat unirii bisericilor
Occidentală şi Orientală. Apusenii au fost încântaţi de
spectacolul delegaţiilor orientale, s-a comunicat în aceeaşi
cultură, mai puţin într-o religie sumar unificată. Dar la
întoarecere delegaţia bizantină a avut o primire ostilă din
partea populaţiei, asediate de turci. Căderea
Constantinopolului a determinat fractura: elita bizantină
silită să emigreze în Occident, izolarea Patriarhului, o
ortodoxie înţepenită prin prea lunga despărţire de Europa
occidentală şi bântuită în sec. XV – XVI de un soi de fobie
antilatină; un om de cultură de talia lui Scholarios care-l
introdusese în Bizanţ pe Sf. Toma d'Aquino în cele din urmă
a trecut de partea integriştilor ortodoxi … Occidentul care nu
înţelesese prea bine crizele iconoclaste din sec. VIII – IX le-a
descoperit raţiunile profunde cu prilejul Concilului de la
Trente (sec. al XVI-lea), adică în momentul când el însuşi a
fost confruntat cu violenta opoziţie a protestanţilor. În
Iudaism şi Islam poziţia cea mai frecventă este refuzul
reprezentării lui Dumnezeu, în virtutea transcedentalităţii
Sale, pe când Bizanţul a fost pus în faţa unei problematici
incomparabil mai generoasă: a reprezenta cu materia lumii
acesteia povestea inefabilului Împărăţiei lui Cristos. Frescele,
mozaicurile, icoanele sacre, cuviincioase, laborioase,
preţioase, reflectau o legătură discretă cu Dumnezeu,
vehiculând miracolul şi rugăciunea, ajutând discernerea
personajelor sacre, oameni ca şi noi, dar care au iubit mai
mult ca noi. În timp ce iconografia creştină orientală se ajută
de o schemă generală şi detalii individuale care permit
recunoasterea personajelor sacre, lăsând credincioşilor
puterea de comunicare cu acestea, Occidentul sec. XV – lea
dezvoltă practici individuale de devotio moderna,
autorizând un realism care permite sesizarea unei viziuni
mai riguroase în intenţia intensificarii rugăciunii solitare.
După 1400 şcoala flamandă s-a impus ca un laborator, Van
Eyen, Rogier Van der Weyden, Hugo Van der Gees,
Memling ş.a. consacrând un gen de mutaţie plastică, pe când
bizantinii care ieşeau din anonimat şi-au acomodat înnoirile
cu un curent mai tradiţional, prezent în bisericile şi
mănăstirile de pe Muntele Athos. Dar la sfârşitul sec. al XIX –
lea moda icoanei bizantine, “eliberatoare”, va proveni dintr-
o descurajare fată de portretul figurativ şi naturalist
(Kandinsky, Matisse s.a.)

Problema esenţială a deosebirilor Est-Vest n-a constat
însă în atitudinea diferită faţă de iconografia şi sculptura
sacrală, ci în esenţa raporturilor dintre religie şi politică. În
cartea sa L'Orient imaginaire (1988), T. Heutsch vorbeşte de

Orientul bizantin ca  de “o vârstă a umanităţii”. Un Imperiu
în esenţă unic, un Împărat în principiu semi-zeu, în orice caz
afirmându-şi legitimitatea divină subsistă încă 250 de ani,
punând în lumină şi dificultăţile actuale ale “teologiei
politice” (definirea “sacralităţii puterii” pe care nu o pot
oculta nici conceptele de secularizare sau laicitate). Pe când
în Occident puterea politică şi puterea spirituală a Romei
ajunseseră la un echilibru de fapt. De aici pornind, poate că
n-ar fi deplasat să explicăm şi conflicte majore din sec. al
XIX-lea: Franţa acţionează în numele catolicismului, Rusia în
numele ortodoxismului şi se ajunge la Războiul Crimeii
(1853 – 56) care a opus Rusiei Turcia, Franţa, Anglia,
Sardinia, s-a terminat cu înfrângerea Rusiei şi cu stipularea
teritorială a imperiului Otoman, ceea ce a avut repercursiuni
şi asupra Ţărilor române.

Tot astfel, un conflict persistent apare la şfârşitul sec. al
XIX-lea între Patriarhia ortodoxă a Ierusalimului, dominată
de călugări greci şi clericii de rând, în majoritate arabi.
Populaţia arabă respingea denumirea “Siria” (consulatul de
la Beyruth) şi “Palestina” (consulatul din Ierusalim), deşi
denumirile acestea făceau parte din vocabluarul curent al
arabilor, apar pe documentele administrative ale Imperiului
Otoman. Mai greu de înţeles este însă de ce pe acel teritoriu,
pe care Cruciadele l-au transformat într-un focar de razboi,
atât creştinii, cât şi musulmanii încep să se considere arabi,
de parcă punctul de plecare absolut ar fi fost cucerirea arabă
din sec. al VII-lea. Cert este ca arabofonii au rămas ataşaţi de
Imperiul Otoman, că în provincii separate, cum ar fi Tunisia
sau Egiptul se dezvoltă o conştiinţă naţională placată pe
identitatea siriană sau arabă iar după revoluţia “Tinerilor
turci” din 1908 (ofiţerii din armata turcă) soldată cu
proclamarea unei monarhii constitutionale care să garanteze
libertăţile individuale – asistăm la primele conflicte dintre
arabi şi evrei. In 1897 Theodor Herzl fondase la Bâle o
organizaţie sionistă care se implementează în Palestina, în
1907-1908 numeroşi emigranţi evrei sosesc din Rusia.
Proiectul naţional sionist era bine gândit, dar puternic
marcat de ideile socialiste (piatra de încercare constantă a
intelectualilor  evrei). In confruntările cu evreii, arabii din
Palestina îşi vor forja treptat o identitate proprie, astfel că în
1914, când Imperiul Otoman se angajează în Primul Război
mondial de partea Germaniei, mărul discordiei devine
destinul Locurilor Sfinte. Se ştie că Franţa a avut ambiţia să
creeze “Marea Sirie”, incluzând Palestina iar Marea Britanie,
care ocupase Egiptul din 1882 – susţine “proiectul arabist”.
În negocieri s-a decis “neutralitatea” Palestinei, cu condiţia
“internaţionalizării”ei (adică un condominium franco-
englez). Dar în 1917, britanicii având în perspectivă petrolul
din Iran încep brusc să susţină mişcarea sionistă, proiectând
la sfârşitul războiului “un cămin naţional evreiesc” în
Palestina. Jocul britanicilor a fost dublu, deoarece prin
“Lawrence al Arabiei” i-au susţinut pe naţionaliştii arabi ai
emirului Faysal. După revolta din 1916 a arabilor împotriva
puterii otomane, Anglia propune o “naţiune arabo-siriană”;
numeroşi palestinieni pleacă la Damasc pentru a milita
împreună cu sirienii, cei rămaşi acasă trag concluziile din
dezagregarea Imperiului Otoman, devenind promotorii unei
identităţi palestiniene locale.

Conferinţa de la San Remo (1920) aduce o înţelegere:
francezilor le revine Siria si Libanul, iar britanicilor –
Palestina şi Israelul. După ocuparea Damascului, francezii l-
au expulzat pe emirul Faysal, tinerii palestinieni
deziluzionaţi se întorc în Pales

a din 1920, comitetele islamo-creştine s-au declarat
reprezentante ale “poporului arabo-palestinian”, fără nici o
referire la identitatea siriană. Naţionalismul palestinian se
revigorează în perioada mandatului britanic (1920 – 1948),
axat pe expulzarea arabilor din Palestina. Naţionalismul arab
intră şi el în funcţiune, rezolvând problema teritorială printr-
o definiţie identitară binară: “arabi sirieni”, “arabi
palestinieni”, “arabi egipteni” – reclamându-se astfel de la o
mitologie istorică mult anterioară atât cuceririlor arabe, cât şi
cuceririlor Islamului: originea feniciană a libanezilor,
faraonică a egiptenilor, arameică a sirienilor s.a.m.d. Pe acest
drum s-a ajuns, presupun, la proclamarea tezei eronate: toate
popoarele semite sunt arabe!

Evreii moderni din Palestina (care se declară arabi sau
proveniţi din cananeenii inamici ai iudeilor) nu mai sunt
consideraţi veritabili semiţi, ci “convertiţi la iudaism” în
decursul Evului Mediu. Mandatul britanic va introduce
elementul fundamental în complicata situaţie a Orientului
Apropiat: planul de partaj adoptat de ONU la 29 nbr.1947. Se
prevedea crearea a doua state, evreu şi arab, Ierusalimul
fiind plasat sub regim internaţional. Versiunea votată cu
preţul constituirii unei enclave arabe în interiorul statului
evreu a fost resimţită ca o nedreptate. Din punct de vdere
demografic, arabii sedentari şi beduinii constituiau o
populaţie numeric echivalentă cu populaţia evreiască, în
jurul Ierusalimului trăiau un număr egal de evrei şi arabi.
Pentru palestinieni pierderea Ierusalimului echivala cu o
pierdere de identitate.

În mare vorbind, acestea sunt cauzele principale ale
izbucnirii războiului din 1948-49; în mai 1948 Egiptul,
Transiordania, Irakul, Siria şi Libanul au declarat război
statului Israel. Au început expulzările, structurile statale  s-
au clătinat şi 700 mii de palestinieni au pornit în exod.

Au sperat probabil să fie de scurtă durată, dar curând şi-
au dat seama că soarta lor a fost pecetluită: proprii lor
conducători i-au trădat, vânzându-le pământul, înainte de a
fugi. Pe de altă parte, de tragedia diasporei (nakba), arabii i-
au acuzat pe evrei; majoritatea satelor palestiniene au fost
rase de pe faţa pământului, altele rebotezate, întoarcerea
palestinienilor părea imposibilă.

tina iar la congresul de la
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gîndul şi lumea
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Creştinismul la ora
universalismului
Copiii lui Abraham (I)

(va urma)
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Nu trebuie să priveşti de sus
tomberoanele Istoriei

Nu întotdeauna ne-au ajutat să înţelegem

Să-ţi surprinzi secundele în orele timpului care trece

Să te întorci la imaginile
în care viaţa se deşiră
ca o veche flanelă uzată

Să-ţi pui valizele
la picioarele amintirilor
pe care le plimbi în lesă.

Această speranţă albastră
această sferă pierdută
crustă de pămînt şi de apă
dăruită focurilor solare ale cerurilor noastre galactice
ea este corabia noastră de îndoieli şi de aventuri

În găurile negre ale viselor noastre exilul mc2

Contemplîndu-ne nopţile în reflexele stelelor
relativizez totul

Să asculţi jocurile Omului

Să asculţi strigătul apăsător al strigătelor
dincolo de mutismele impuse

Să asculţi
Şi să te simţi atît de pierdut, încît să spargi tăcerea

( )

Au fost atîtea zile
ca să ne ţesem drumurile
atîtea zile
să ne zidim inimile la unison

Au fost atîtea ţărmuri
şi atîtea drumuri potrivnice
atîtea mănunchiuri de anotimpuri
ca să ne întregim anii

Au fost atîtea semne
ale mîngîierilor de apărat
atîtea vremi de împărţit

În privirea trecutului
începe aventura noastră

Nu am sub şirul peniţei
decît vise care ezită

Mă atîrn de rînduri
şi în acest corp la corp
stropite de îndoielile mele
cresc mandragore fragile

( )

Rîsetele voastre sunt mărturisiri

Ţie

Fiicelor mele

ce pot răsturna spaţiul

Sîngele vă mînă
în această poezie pînă la distrugerea obişnuinţelor

Vieţile voastre înmuguresc
încît înghit universul

Spaţiul se întinde
peste hotarele privirilor voastre

Îndoielile voastre înzidesc ecouri

Aripile voastre deja se pregătesc

Voi m-aţi făcut să renasc

Nu voi spune totul

Nici cuvintele care-mi lipsesc la sfîrşitul poemului

Nici acest timp
ce se toarce în preajma capului meu

Nici această dorinţă pe care o am
de o altă dorinţă a Omului

Să fii poet nu merită nici un exces de onoare
nici o tresărire de indignare

Numai poemul se prăbuşeşte sub povara conştiinţei
cînd scapă din cerneala care i-a ţesut trupul
cînd mîinile îl acaparează
cînd vocile se lasă fermecate
cînd ochii se aştern pe el

E mult mai greu
să te pretinzi o „fiinţă umană”

E cald

Prin fereastra deschisă
spre albastrul care ne conturează
aripile unei păsări
ca o pană de nori

Sunt clandestinul ideilor mele futile

Privesc mulţimea
dimineaţa
în orizontul oglinzii mele

Surprind în ea rătăciri
certitudini şi îndoieli

Să fii unul
înseamnă deja să gîndeşti lumea

Dezleg pe pielea ta hazardul degetelor mele

Pe trup – acorduri ale tale – le laşi să supravieţuiască

Nu ştiu mai mult decît tine
deschisă mîngîierii
pierdută sub fremătare

Te desenez pe nisipul cearşafurilor
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Pe scriitorul
luxemburghez Serge
Basso de March
(născut în Franţa, la
Verdun, în 1960) l-
am prezentat
cititorilor revistei

în urmă cu
doi ani (a se vedea
nr.5/mai 2009), dar
cum la editura

urmează să-i
apară volumul şi cum la finalul lunii mai
el va fi prezent în România, ca invitat al festivalului
internaţional de poezie „Antares”, ce se desfăşoară la
Galaţi, ocazie cu care-şi va lansa şi volumul în limba
română, recidivez, propunîndu-vă cîteva poeme din
acest volum. E adevărat, între timp, acest poet – care
iubeşte România şi care, în calitate de director al unui
centru cultural alternativ, Kulturfabrik, întreţine relaţii
cu multe personalităţi din ţara noastră – mi-a trimis şi
volumul , dar traducerea acestuia în
limba română va apărea abia anul viitor, deci voi avea
timp să-l prezint în pagina dedicată poeziei lumii şi
poeziei în lume (respectiva rubrică din revistă va
deveni, probabil, şi titlul noii colecţii de poezie
universală ce va apărea la editura ). Născut în
Franţa, dintr-o familie de emigranţi italieni, trăind şi
impunîndu-se ca scriitor în Luxemburg, o ţară de
adopţie, Serge Basso de March este un om al timpului
său, un timp cînd Europa se cristalizează mai mult ca o
stare de spirit, decît ca o înmănunchere de state.

Să exişti
în această balansare a timpului care se deapănă
în această panglică fragilă
întinsă pînă la capăt

În picioare urmînd drumul
în această luciditate a furtunilor şi a focurilor

Să exişti
în această aviditate de pe buza secundelor
pentru a privi moartea pînă-n măduva oaselor

Am spiritul labirint

În el îmi caut reperele
şi derivele

Mă înscriu în tăcere

Cînd ideile îmi sunt suferinde
scriu cuvinte cuprinse de febră

Viaţa mea trebuie ascultată în foşnetul oamenilor

Sub lumina lămpii
în care îmi caut drumurile
rămîn suspendat de întrebările care mă scriu

Înaintez prin ştersături pentru a încercui mai bine
lumea
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Serge Basso de March (Luxemburg)


