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

deja primul deceniu al mileniului trei şi nici n-am
avut timp să-l trăim, l-am irosit de parcă mai avem
tot mileniul la dispoziţia existenţei noastre!) s-a
petrecut dintre noi „ca o părere”, vorba lui
Sadoveanu, purtînd cu el euforia şi oblomovismul
sărbătorilor şi aducîndu-mi poporul în starea de
obedienţă, de sărăcie, de umilinţă care-l
caracterizează şi în care se complace.

Şi dacă le-aş fi dorit conaţionalilor mei în primele
zile ale noului an prosperitate?! Că tot le lipseşte cu
desăvîrşire! Dar nu m-ar bate oare pe stradă cu ouă
stricate şi roşii chifligite, dacă le-aş vorbi de
prosperitate unor săraci lipiţi pămîntului, care-şi duc
zilele de azi pe mîine şi-şi amăgesc foamea cu
promisiunile politicienilor?! Nu, nu m-ar bate, căci
azi nici un român nu-şi mai permite luxul de a lăsa
măcar un ou să se strice, măcar o roşie să se
chifligească, pentru că trăitorilor în eterna şi
fascinanta Românie le-a bătut de mult timp la uşă
sărăcia, iar de vreo două decenii încoace chiar le-a
intrat în case. Şi ce paradox al tranziţiei ne e dat să
trăim : românul moare de foame nu pentru că nu ar
exista mîncare pe piaţă - ca în vremea dictaturii roşii,
cînd galantarele şi vitrinele se prăbuşeau sub povara
vidului şi a dezolării -, ci pentru că nu are cu ce-şi
plăti fiinţarea, traiul de zi cu zi, supravieţuirea.
Magazinele-s pline cu de toate, numai că marfa
trebuie plătită! De fapt, totul se plăteşte în viaţă şi,
mai ales, greşeala de a nu şti să alegi, să optezi, să
judeci. Românul nu e obişnuit întîi să judece şi apoi
să acţioneze. Se lasă pradă primului impuls, chiar
dacă acesta îl duce la catastrofă. El acţionează fără să
cugete, calcă-n străchini şi apoi suportă consecinţele.
Mintea cea de pe urmă a românului e un mit. Dacă
ar fi existat, acum, cînd deja am intrat în apocalipsă,
ar fi fost cazul să se manifeste, întrucît un „mai pe

urmă” decît acest moment pe care-l trăim nu poate
exista! Şi-apoi, cum să le doresc eu românilor
prosperitate?! Nu le-a urat deja cineva să trăiască
bine şi în loc să-i scoată din prăpastia în care-i
aruncaseră epoca de aur şi epoca lui Ilici şi începutul
înnegurat al tranziţiei, i-a dat de-a berbeleacul
tocmai pînă în fundul abisului?! Din păcate pentru
ei, românii îşi plătesc prostia, indolenţa, naivitatea,
autismul cu voturi, atunci cînd „patria” le-o cere, dar
mîncarea, băutura, căldura, hainele, medicamentele
trebuie să le plătească doar cu bănuţi! Şi de unde
bănuţi, cînd salariile şi pensiile sunt o batjocură, cînd
impozitele şi băncile îi jupoaie de şapte rînduri de
piei? De unde bănuţi, dacă aceştia au fost de mult
palmaţi de cei care ne-au tot „păstorit”?! Termenul
pus între ghilimete e potrivit, căci de o turmă e
vorba, o turmă care ascultă orbeşte de cioban şi de
cîinii acestuia.

Aş fi putut să le doresc românilor libertate, dar,
tot din păcate, românul, sfîntă naivitate!, îşi
închipuie că el chiar are această libertate. Şi-atunci,
ce să facă, bietul de el, cu libertatea pe care i-aş dori-
o eu?! Situaţia ar părea similară celei în care il
grande Che Guevara - autist în general şi
necunoscînd deloc realităţile vieţii social-economice
din Bolivia - a adunat ţărănimea din jurul taberei
unde el o făcea pe comandantul unei adunături de
lepădături (am fost tentat să spun „golani”, dar
termenul e deja înnobilat, sfinţit prin lupta şi jertfa
„golanilor” din Piaţa Universităţii!) roşii, pompos
intitulate Ejército de Liberación Nacional (o altă
minciună sfruntată ce a întreţinut mitul acestui
criminal : faimoasa Armată de Eliberare Naţională
avea un efectiv de 47 de „combatanţi”, dintre care 16
erau ucigaşi aflaţi în solda lui Fidel Castro, trimişi în
Bolivia ca să-l mazilească pe argentinianul care
devenise stînjenitor pentru noua putere de la
Havana) şi le-a cerut sprijinul, promiţîndu-le în
schimb că-i împroprietăreşte. Ţăranii se uitau la el ca
raţa la avion, căci preşedintele René Barrientos
Ortu îi împroprietărise deja cu doi ani înainte şi
fără să le ceară să-şi dea sîngele sau chiar viaţa în
schimbul pămîntului. Numai că situaţia nu e
asemănătoare defel, căci, dacă ţăranii bolivieni
momiţi de „banditul roşu” chiar aveau pămînt,
românii cărora eu le-aş dori libertate nu o au. Ei se
amăgesc doar că o trăiesc şi nu pricep faptul că se
lasă înşelaţi de o iluzie. Ce fel de minte trebuie să ai
ca să nu înţelegi un adevăr ce frizează truismul :
faptul că deţii un paşaport nu-ţi conferă în mod
automat libertate! Românii nu pricep cu ce se
mănîncă libertatea asta, nu vor să înţeleagă (sau, mai
exact, unii dintre ei se prefac a nu înţelege) că un om
controlat , clipă de clipă, de sistemul care-l
poate şantaja, obliga, supune, dirija prin intermediul
coerciţiilor de ordin financiar, material, nu e un om
liber. Sărăcia nu conferă libertate, ci dependenţă. Un
om flămînd e uşor de încovoiat, de supus, de
condus. Un om care stă cu mîna întinsă nu e un om
liber. Un om care are nevoie de un tătuc pentru a-i
ghida gîndurile şi acţiunile nu e un om liber. E un
sclav, care nu face decît ce-i porunceşte cel care-l
hrăneşte. Unde e presa „independentă” ce pornea
prin anii '90 pe drumul denunţării corupţiei?

Şi dacă i-aş dori să aibă parte de dreptate,
prosperitate, libertate, demnitate, sănătate pot face
oare ceva ca urările mele să devină realitate? De ce
să-i adresez urări de bine, cînd sunt conştient de
faptul că acestea vor rămîne multă vreme doar
simple vorbe-n vînt?

ño

sans merci

Fii gata. Străzile deşarte
Se împreună-n tainic rut.
Ne vom urca peste o clipă
Într-un vehicul nevăzut.

Mai şterge zaua ruginită
Aşază-mi chivăra mai drept
Şi vezi de ce nu vine carul
Cu cavalerii ce-i aştept.

Pe drum ai să-mi cîrpeşti mătasa
Întunecimii de pe scut.
Te luminează degetarul
Dintr-un metal necunoscut.

Leonid Dimov

Voiaj

Dar, ca să revin la ideea ce a deschis acest
material, trebuie să recunosc faptul că prietenul meu
are dreptate : la fiecare început de an, românii îşi fac
tot felul de urări. Care de care mai generoase şi mai
dezinteresate, mai ales că nu costă nimic. De obicei,
oamenii îşi augurează ceea ce n-au, ceea ce rîvnesc,
ceea ce le lipseşte.

Însă eu, ce puteam eu să-i urez la început de an
poporului meu?! Ce puteam să-i urez ca să nu fiu
fariseu, ce puteam să-i urez ca să se împlinească
urarea mea, ce puteam să-i urez fără a fi ridicol,
jalnic sau patetic?! Nimic! Nimic nu-i puteam ura! E
drept că există acest obicei al augurării, dar ce sunt
eu ca să-mi permit să-i adresez poporului urări?
Sunt preşedinte de stat, ca să-i doresc să trăiască
bine? Sunt eu premier, ca să-i urez să-şi obţină
drepturile ilegal încălcate, tăiate, terfelite chiar de
guvernul meu? Sunt eu şef de partid sau candidat în
alegeri, ca să-mi topesc urările în minciuni şi
promisiuni deşarte şi să-mi atrag dispreţul şi ura
semenilor? Sunt eu lider de opinie, ca să-i doresc să
gîndească înainte de a opta, înainte de a acţiona, de a
vorbi, de a crede? Sunt eu un profet, ca să-i
prevestesc vremuri mai bune? Nu, nu şi nu! Aşadar,
nu ştiu ce să-i doresc poporului meu la început de
an. De asta nici n-am făcut-o, chiar dacă am ultragiat
sensibilităţile prietenului ardelean, mai patriot, se
pare, decît mine. De asta nici n-am făcut-o, iar acest
început de an şi de deceniu (formidabil, a şi trecut
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În România, egalitatea juridică dintre cele două sexe
există, incontestabil. Altfel spus, de jure stăm bine, nu ne
deosebim de standardele legale impuse în cadrul
democraţiilor occidentale. Funcţionează însă egalitatea de
şanse şi de facto? Răspunsul este cu siguranţă nu, nu
întotdeauna. Persistă discriminarea de gen în România, fie ea
directa sau indirectă? Multe voci feminine, şi nu numai,
răspund afirmativ. Egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei
nu se transpune automat în practicile economice, sociale şi
politice ca urmare a adoptării legislaţiei adecvate şi a
înfiinţării (la presiunea Uniunii Europene şi cu sprijinul ei, în
2006) a Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între
bărbaţi şi femei. Acestea sunt principalele premise de la care
a pornit ideea proiectului „Reconstrucţia statutului femeii.
De la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de
şanse”

În cadrul primelor doua articole apărute sub acest titlu
arătam câteva dintre liniile generale ale evoluţiei
preocupărilor în direcţia modificării statutului femeii şi a
obţinerii drepturilor economice, sociale şi politice pentru
femei în România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi inceputul
secolului XX. În continuare vom insista asupra modului în
care aceste acţiuni şi idei au fost dezvoltate în cadrul unora
dintre teoriile privind problematica feministă.

Legea administrativă din
1929, acorda drept de vot în administraţie unor categorii de
femei, deşi femeia era menţinută în continuare în stare de
subordine, aceasta fie datorită incapacităţii societăţii
româneşti de a satisface revendicările femeilor, fie
incapacităţii femeii române de a radicaliza acţiunile proprii,
având în vedere că desfăşura mişcări moderate, discursuri
conciliante, familiste, educaţionale, culturale, realizate în
scopuri caritabile. Prin urmare, era necesară „o reînnoire a
femeii române în a realiza concretul în problemele care o
preocupă”. Aspiraţiile femeilor române erau legate de
cultivarea, educarea lor în cămin, pentru cămin, dar masa
mare a femeilor necesita o schimbare, reprezenta principalul
contingent din masa naţională a femeilor. Prin intermediul
presei, femeia a fost încurajată atât în muncile casnice, cât şi
în clarificarea ideologiei feministe.

Constantin Rădulescu-Motru în articolul „Feminismul
cel nou”, arăta caracterul evident al feminismului aflat la
începuturi, dar considera că emanciparea femeii era
necesară, deoarece femeile trebuiau să iasă din condiţia de
inferioritate civilă şi politică cu care erau încătuşate datorită
legilor şi tradiţiei. Autorul delimitează „feminismul cel
vechi” de '”feminismul cel nou , considerând că feminismul
cel vechi dorea egalitatea cu orice preţ, pe câtă vreme
feminismul cel nou „era în spiritul vremii şi trebuia să ceară
verificarea aptitudinilor femeii în toate domeniile, instituţiile
de educaţie, funcţii de conducere în stat” Constantin
Rădulescu-Motru credea că egalitatea femeii cu bărbatul este
impusă de viitorul naţional, deşi considera că este în
detrimentul femeii şi că rolul feminismului românesc cel nou
este „mai frumos cu cât trebuie să înving după prejudecata
inferiorităţii femeii, prejudecata lipsei de originalitate a
femeii care este o prejudecată încă mai vrăjmaşă.

Feminismul ca luptă dusă de femei pentru obţinerea de
drepturi, în special politice, a fost atras de grupările politice,
partide politice, astfel că sub aripa fiecărui partid politic s-a
conturat o grupare feministă. În „Gazeta femeilor” din 8 mai
1936, articolul semnat de Luciana Andreescu, care crede că
feminismul are o doctrină naturală iar feministele care s-au
constituit în grupuri ce acţionează în cadrul partidelor
politice nu au nimic comun cu feminismul. După părerea
acesteia, feministele care au aderat la partide politice n-au
făcut decât să ducă la „destructurarea grupărilor feministe
pentru că activitatea femeilor ar fi dispersată în funcţie de
calculele politice”. Aceeaşi semnatară face un apel către
toate femeile „să fim rezonabile, să considerăm ceea ce am
putut obţine până astăzi, să ne unim într-un efort comun
necesar şi obligatoriu atunci când subzistă o convingere
iniţială, care ne conduceţi.”

Feministele române au considerat că aderarea lor la

(ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -
2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest
din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj -
Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj –
Napoca. Obiectiv general îl constituie prevenirea
discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul
asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare
profesională a femeilor şi al promovării principiilor
incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-
Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării.

Feminismul românesc egalitar.
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partidele politice care le-au acceptat (PNŢ, PNL), în urma
dialogului permanent vor obţine emanciparea politică şi
civilă a femeii. Însă partidele politice văd altfel ideologia
feministă, astfel Partidul Naţional Ţărănesc, era pentru
acordarea drepturilor integrale femeilor. Această
revendicare urma să fie introdusă după reconsiderarea
doctrinei ţărăniste din anul 1933. În opinia lui Ion Mihalache,
educarea femeii este necesară „în sensul de a combate
imperialismul şi dictatura , avea convingerea că femeia are
dreptate în a-şi revendica drepturile complete.

Feministele, Margareta Paximade-Ghelmegeanu, Ella
Negruzzi, Calypso Botez, pledau în cadrul Partidului
Naţional Ţărănesc pentru dreptul de vot pentru femei,
pentru rezolvarea situaţiei destul de grele a femeii românce
din mediul rural. Calypso Botez a susţinut că Partidul
Naţional Ţărănesc este „singurul partid care ar putea acorda
libertăţi totale femeilor române” . Doctrina partidului în
acest sens era cea mai viabilă, putându-se realiza un
echilibru în viaţa naţională între clasele sociale.

În România anilor următori Primului Război Mondial,
legislaţia de care beneficia femeia, fie era incompletă fie
trebuia revizuită. De pildă, legislaţia privind protecţia
mamei şi a copilului a stârnit numeroase probleme datorate
legăturilor nelegitime dintre bărbat şi femeie. Se impunea
protecţie din partea statului român pentru femeie şi copilul
ei, având în vedere că aveam de-a face cu femeia activă,
muncitoare, calificată sau nu, în uzine, fabrici, întreprinderi.
Legea din 1928, cu privire la ocrotirea mamei, avea în vedere
atât femeile muncitoare, cât şi pe cele funcţionare. Femeile
însărcinate precum şi lehuzele beneficiau de consult gratuit;
femeile muncitoare aveau obligaţia să-şi lase copiii sub
supravegherea surorilor de ocrotire.

În mediul rural, femeile primeau atât din partea
medicilor, cât şi a surorilor de supraveghere, diferite sfaturi,
informaţii în special în perioada prenatală. Maternităţile din
mediul sătesc trebuiau să asigure buna asistenţă a naşterilor.
Mai bine de jumătate (62.8%), din naşteri erau asistate de
moaşe, iar 77,8% dintre copii mureau fără cea mai
elementară asistenţă medicală. Potrivit aceleaşi legi urmau a
se înfiinţa cămine maternale unde mamele sărace şi copiii lor
se puteau adăposti. Această problemă era atât de acută încât
a fost pusă în faţa Guvernului României. Numeroase mame
erau lipsite de cea mai elementară protecţie şi asistenţă
socială. De multe ori, sarcina nu putea fi dusă până la capăt.
Feministele punctau clar direcţiile ce trebuiau avute în
vedere: „mama trebuia educată, asupra naşterii, în legătură
cu evoluţia gravidităţii, în final trebuind a fi însoţită de o
asistenţă metodică medicală, socială, treptat cu avansarea
sarcinii pentru a se extinde şi asupra copilului la naştere,
asistenţa menţinându-se până ce copilul a ieşit din vârsta
copilăriei”.

În din 13
aprilie 1928, femeia era considerată minoră până la vârsta de
18 ani, iar dreptul de muncă pentru femei era stabilit la
limita de 14 ani cu dispense acolo unde era cazul. În
condiţiile muncii prestate de femeie în zone de risc maxim,
durata maximă de muncă era de 8 ore. Se interzicea munca
femeii în galeriile subterane, iar femeia gravidă beneficia de
un concediu prenatal de şase săptămâni, şase săptămâni
concediu de maternitate şi încă două luni în caz de boală.
Concedierea femeii pe timpul maternităţii era ilegală. Copiii
erau supravegheaţi de surorile de supraveghere în cazul
mamei angajate, aceasta primind şi o indemnizaţie, alocaţie
de maternitate care era în corelaţie cu asigurarea socială.
Asigurata avea asistenţă gratuită la naştere, primea ajutor
bănesc pe şase săptămâni care reprezenta jumătate din suma
plătită, la care se adăuga asigurarea în caz de boală. Acest
proiect de lege crea un regim de muncă pentru femei cu totul
excepţional.

Dar realitatea era şi atunci cu totul alta. Majoritatea
femeilor munceau în timpul sarcinii, iar naşterile se făceau în
condiţii neigienice. Spitalele nu aveau dotarea necesară şi
cadrele sanitare calificate lipseau, toate acestea determinând
un procent ridicat al mortalităţii infantile şi chiar al mamelor.
Pentru rezolvarea acestor grave probleme cu care se
confrunta statul român şi pentru influenţarea natalităţii, care
era o politică a statului, au fost luate o serie de măsuri care s-
au regăsit în diferite legi.

Conform articolelor 27-33 din
dată de Ministerul Muncii, statul putea interveni prin
ajutorul de căsătorie. Un ajutor familial care s-a obţinut în
statele europene, iar feministele au dorit introducerea acestui
ajutor în locul celui de maternitate. De asemenea, se mai
revendica şi necesitatea asistenţei gratuite la naştere,
controlul medical gratuit pentru femeia gravidă. Pentru
femeia muncitore s-a accentuat problematica care decurgea
din necesitatea întreruperii lucrului atât pentru sănătatea ei,
dar şi a copilului. De asemenea, s-a pus problema înfiinţării
creşelor de zi pentru copiii muncitorilor, crearea de servicii
speciale pentru copiii bolnavi, crearea de grădiniţe pentru
copiii între 3-6 ani.

O altă problemă care a stat pe masa de lucru a
feministelor din ţara noastră între cele două războaie
mondiale, a fost chestiunea prostituţiei. „Astăzi, când
femeia, după lupte de secole, a ajuns să-şi realizeze în mare
parte revendicările ei de egală îndreptăţire în faţa vieţii, când
ea mânuieşte tot atât de bine condeiul ca şi lucrul
gospodăresc, chestiunea prostituţiei începe a fi lămurită şi
pusă în adevăratele ei proporţii.” Sunt câteva din
precizările pe care le face preşedinta

, Calypso Botez, în prefaţa lucrării
, scrisă de I. Remer-Anselme.
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Legea pentru ocrotirea drepturilor femeii

Legea sanitară din 1930,

Consiliului Naţional al
Femeilor Române Lupta
pentru înfrânarea prostituţiei

Lucrarea vine la timp, întrucât statul anunţa reforme
sanitare.

O altă problemă cu care se confrunta societatea
românească, era cea a avortului, ce reprezenta o realitate
crunta. S-a pledat pentru legiferarea avortului „pentru a ne
feri de condamnaţi la moarte sau de degeneraţi.”
Feministele considerau că prin intermediul asociaţiilor de
femei, campania începută, va lumina păturile de jos
îndemnând femeia însărcinată spre spitale, maternităţi unde
găseau „adevărata vindecare trupească şi sufletească, dând
femeii române asistenţa şi sfaturile trebuincioase fără de care
nu vor putea fi bune mame”.

, declară avortul legal dacă mama este în pericol.
S-au pus în discuţie mai multe tipuri de avorturi: etic, social,
medical, însă declarat legal era cel medical.

În cadrul dezbaterilor congreselor feministe şi-au făcut
loc atât problemele politice, cât şi sociale, apărând curente în
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tertium non datur

3

Carnavalul este deopotrivă păgîn şi creştin
- Aţi scris două cărţi despre Fra Angelico. De l-aţi

numit „maestru al Buneivestiri”?

fiat

Historia
Salutis

Ordo Predicatorum

hortus conclusus
Cîntarea cîntărilor

-Un subiect care v-a preocupat în studiile şi cărţile dvs.
a fost carnavalul. Care este originea Carnavalului şi care a
fost rolul său pentru oamenii din Quattrocento?

- În tradiţia creştină, bazată pe povestirea evanghelică a
apostolului Luca,  Bunavestirea este din primul moment
Întruparea salvatoare a Fiului lui Dumnezeu: prin
acceptarea planului divin, prin al său , Maria a deschis
calea Graţiei divine venite să salveze umanitatea. Din clipa
în care se aminteşte importanţa Buneivestiri în

, se înţelege mai bine frecvenţa reprezentării sale
imaginate: icoana Buneivestiri apare în cărţile de miniaturi
şi în biserici cu o recurenţă care se justifică cu uşurinţă.
Opera pictată a lui Fra Angelico nu face excepţie, cu atît
mai mult cu cît artistul aparţinea ordinului fondat de sfîntul
Dominic, . Fiind predicator, el trebuia
să instruiască: el nu o face prin cuvînt, ci graţie picturilor
sale. Printre scenele evanghelice pe care le-a pictat se
găsesc mai multe lucrări înfăţişînd Bunavestire: trei panouri
pictate şi păstrate acum la Madrid, la Cortona şi la San
Giovanni Valdarno, două fresce în mănăstirea San Marco
din Florenţa şi alte două picturi în tempera păstrate în
muzeul care este adăpostit de aceeaşi mănăstire San Marco.
Pictorul predicator, de-a lungul întregii sale cariere, nu a
încetat să îmbogăţească această imagine oferind o adevărată
variaţie asupra unei aceleeaşi teme, o aprofundare, o
meditaţie totdeauna reînnoită.

Artistul a ştiut să pună în operă descoperirile
contemporanilor săi, cum o dovedesc perfecta punere în
perspectivă a spaţiului şi sesizarea naturalismului a
numeroase detalii. Propunerea dominicanului înţelegea să
transceadă aceste descoperiri ale artei renăscînde pentru a
le supune unei logici apostolice şi spirituale. O barieră de
trestie plasată la intrarea în grădină este emblema
referitoare la fecioara Maria, este
împrumutat din . Rîndunica este o aluzie
la data Buneivestiri, 25 martie, urmînd la cîteva zile de la
echinocţiu şi simbolizînd victoria luminii asupra tenebrelor.

Prezenţa în stînga imaginii a lui Adam şi Eva izgoniţi din
Rai este o inovaţie a lui far Angelico – o inovaţie care se
leagă de tradiţia care face din Maria o nouă Evă: în spate,
un alt înger care izgoneşte primii oameni care au comis
păcatul prin orgoliu faţă de Dumnezeu; în prim-plan, un alt
înger se înclină în faţa Fecioarei care acceptă să fie Mama
Fiului lui Dumnezeu venit pentru a răscumpăra păcatele
umanităţii. Această bogăţie iconografică – asociată unei
lumini supranaturale – face să putem spune că artistul carea
conceput astfel de imagini este cu adevărat Maestrul
Buneivestiri.

- Carnavalul este deopotrivă păgîn şi creştin: această
sărbătoare hibernală coboară în noaptea timpurilor. În era
creştină, ea nu face decît să se perpetueze sub o formă
reînnoită. Gîndesc la serbările dionisiace din Grecia antică,
la Bacanalele, Saturnaliile şi la Lupercaliile din Roma
antică care aproape că s-au „creştinat” plasîndu-se înaintea
postului Paştelui. În calendarul liturgic, carnavalul nu şi-a
găsit totuşi locul său în manieră oficială. Pentru Biserică,
este o sărbătoare sinonimă cu scandalul, dezordinea – o
explozie de destrăbălare, o cursă neînfrînată către plăcere,
domnia nebuniei şi a păcatului, glorificarea vulgarităţii şi a
obscenităţii – chiar dacă pentru susţinătorii bucuriei
carnavaleşti toate aceste sărbători reprezintă un imn al
convivialităţii, al vieţi şi al libertăţii. Pentru a înţelege bine
Carnavalul, trebuie să-l considerăm ca o antiteză a postului
Paştelui pe care îl precede: zilele de abundenţă sînt
justificate de zilele de post. Carnavalul are o funcţie
cathartică: prin jocul inversiunii şi al transgresiunii şi
datorită purtării măştii care autorizează mii de nebunii,
corpul social se eliberează de umorile sale printr-un ritual

al catedralelor şi al castelelor fortificate. Ideea de
obscurantism nu a fost ştearsă. A încetat doar să fie
peiorativă. Tenebrismul medieval intra în noile canoane ale
frumuseţii.

La sfîrşitul secolului al XIX-lea, cu afirmarea noului
demers istoric, Evul Mediu a fost supus sitei cercetării
ştinnţifice: a apărut în lumină nu numai magma informă, ci
un timp variat – înzestrat cu renaşteri interne – de o
uimitoare bogăţie. Au căzut anumite prerogative sau
exclusivităţi pe care şi le aroga Renaşterea, cum ar fi
cunoaşterea filosofilor şi poeţilor Antichităţii: se recunoaşte
astăzi că Evul Mediu nu a încetat să se hrănească din
Antichitate.

Anumite antagonisme simplificatoare, cum ar ideea
unei lumi devenită în mod brusc

, au fost nuanţate - Evul Mediu ţinînd
seama de om mai mult decît voiau clişeele, iar Renaşterea
fiind mai puţin păgînă decît o pretind unele interpretari
timpurii.

Pentru a conchide asupra întrebării pe care mi-aţi pus-o,
voi vorbi de continuitate între ceea ce numim Ev Mediu şi
respectiv Renaştere, cu atît mai mult cu cît nu s-a căzut de
acord asupra unei date de ruptură între o perioadă istorică şi
cealaltă. Aceasta nu elimină validitatea Renaşterii cu
noutăţile sale care îşi au rădăcinile în cultura antică, totul
fiind cel mai adesea filtrat de tradiţia medievală.

-Sînt fericit să răspund acestei întrebări cu atît mai mult
cu cît opusculul meu a fost
tradus în limba română la editura Humanitas din Bucureşti
în 1996: datorită dvs. pot astăzi să reînnod legătura cu
cititorii români pe marginea subiectului .

Francisc de Assisi a fost personalitatea cea mai
marcantă a creştinătăţii medievale. El a cunoscut un succes
imens: în timpul vieţii
mulţimile au urmat exemplul
său şi posteritatea i-a
consacrat un cult unic,
mergînd pînă la a-l considera
ca un . Astăzi
încă, el inspiră cineaşti,
dramaturgi, autori de benzi
desenate şi scriitori
(Rossellini, Pier Paolo
Pasolini, Franco Zeffirelli,
Dario Fo, Christian Bobin,
Jean-Francois Kiefer...).

Idealul lui Francisc ne-a
fost mai întîi transmis de
tovarăşii săi deveniţi primii
săi biografi, apoi de o bogată
literatură hagiografică.
Cuvintele-cheie ale mesajului
său sînt umilinţa, sărăcia,
iubirea creaturilor şi o
bucurie în toate clipele.

Făcîndu-se părtaş la
beatitudinea promisă de Isus
celor săraci cu duhul,
Francisc a preamărit
modestia. Ordinul religios pe
care l-a fondat a fost cel al
Minorilor. Hainele pe care le-
a ales pentru fraţii săi erau de
culoare brună, culoarea ciocîrliei, o pasăre care nu zboară
foarte sus, culoarea pămîntului, -ul pe care sfîntul
călca cu picioarele goale. Umilinţa lui Francisc, trăită la cel
mai înalt grad, era o virtute activă care alia supunerea şi
curajul.

Sărăcia propovăduită de sfîntul Francisc cerea reluarea
a preceptelor lui Isus însuşi: Francisc şi

tovarăşii săi nu posedau nimic; ei mergeau dintr-o localitate
în alta fără a avea asupra lor nimic inutil şi nu gîndeau la
ziua de mîine. Primele comunităţi trăiau în grote sau în
colibe, nu posedau nimic şi se mulţumeau cu ospitalitatea
sau cu pomana care le era împărţită sau care le era refuzată.
Dacă primeau mai mult decît le era necesar, surplusul îl
redistribuiau celor săraci.

Această sărăcie nu însemna austeritate. Francisc, în
ciuda privaţiunilor sale, manifesta cu fervoare iubirea sa
faţă de fraţii săi, dar deopotrivă faţă de toate creaturile ,
vieţuitoare sau nu. Departe de orice panteism,
găsea mîna lui Dumnezeu creator pretutindeni unde îl
duceau paşii. Episodul emblematic al predicii adresate
păsărilor este cea mai frumoasă manifestare a propunerii
sale de convertire universală. –
numită şi – care a fost concepută
progresiv, neîncetînd să o îmbogăţească cu tirade
suplimentare – este o invitaţie la a-L lăuda pe Dumnezeu şi
a-i mulţumi pentru a fi creat pămîntul, apa, aerul, soarele,
luna, stelele şi florile cîmpului care sînt fraţi şi surori. Toţi
sînt chemaţi să înalţe imn de slavă Domnului.

La aceasta se adaugă bucuria, de care
vorbesc . Chiar în adversitate, chiar în suferinţă şi
vexaţiuni trebuie trăit în bucurie, în fericire.

Mesajul lui Francisc de Asisi a ajuns pînă la noi. El
continuă să seducă în ciuda rupturii pe care o presupune în
raport cu valorile pe care le propune lumea de astăzi.

teocentrice
antropocentrice

-În cărţile dvs. aţi studiat personalitatea şi activitatea
lui Francisc de Assisi. Care a fost mesajul său către
contemporanii săi şi ce înţeleg oamenii zilelor noastre din
pildele sale?

Petite vie de Francois d'Assise

poverello

Alter Christus

humus

ad litteram

poverello

Cîntarea Creaturilor
Cîntarea Fratelui Soare

perfetta letizia
Fioretti

Michel Feuillet (născut
în 1949, la Saint-Etienne) a
făcut studii secundare şi
superioare la Lyon. A
absolvit facultatea de limbă
italiană, a obţinut titlul de
doctor în 1985, an în care a
devenit cadru didactic
universitar. În prezent este
profesor, director al
Departamentului de italiană
al Universităţii Lyon III-Jean
Moulin. Predă limbă,
literatură şi civilizaţie
italiene. Cercetările sale
privesc iconografia şi
simbolismul creştine,
problematica sacrului şi

sacrilegiului; aria sa culturală de investigaţie este civilizaţia
italiană între Evul Mediu şi Renaştere.

Michel Feuillet este autor al mai multor cărţi, dintre
care amintim: , Cerf, 1991;

, DDB, 1992 (trad. În limba română,
Editura Humanitas, 1996);

, Mame, 1994;
, Mame, 1997;

, Servizio Edeitoriale Fiesolano,
2000; ,
Mame, 2004; , DDB, 2007;

, Cerf, 2010.

:-

:- Înainte de a răspunde la această
întrebare, se cuvine a proceda la aducerea-aminte a cîtorva
date. Noţiunea de Ev Mediu este fructul privirii moderne
făcută asupra secolelor care au urmat
Antichităţii – şi decadenţei sale sub loviturile invaziilor
barbare – şi care au precedat Renaşterea. În adevăr,
Renaşterea care s-a afirmat în secolul al XV-lea în Italia,
pentru a se răspîndi apoi în restul Europei, s-a bazat pe
conştiinţa unei noi Naşteri, legată de revenirea la valorile
literare, artistice şi filosofice ale unei Antichităţi percepute
ca o Vîrstă de aur căreia i se cuvenea să i se dea viaţă.
Această idee a unei noi Naşteri presupune ca un corolar
moartea prealabilă a altei civilizaţii. O astfel de viziune,
orgolioasă, născută cu umanismul renăscînd şi cu venirea
Timpurilor moderne, aduce o judecată negativă asupra
secolelor considerate decadente care nu merită să fie
numite altfel decît ca un Ev Mediu plasat între Antichitate
şi Renaştere – un gen de paranteză obscură.

În acest spirit, cuvîntul „gotic”, cu origine peiorativă, a
fost creat pentru a desemna o artă lipsită de graţie, fruct al
coruperii de la un ideal clasic cu care doar Modernii au
ştiut să reînnoade legătura. „Gotic” este astfel sinonim cu
„barbar”.

Dialectica Renaştere/Ev Mediu, aşa cum a existat pînă
în secolul al XIX-lea, se bazează pe ideea de decadenţă, în
mod fericit urmată de o progresivă ascensiune pînă la noul
apogeu reînnodînd cu vîrfurile atinse de cei din vechime.

scrise de Giorgio Vasari (1550 şi 1568) propun o
panoramă ascensională a istoriei artei, văzute ca o lungă
reurcare de la obscuritate pînă la lumină. Vasari
teoretizează, de la o la alta, ideea unei
moderne, dar recunoaşte cîtorva secole care l-au precedat
pe al său, un rol de pregătire, de ridicare, de regăsire a
vigorii. Chiar dacă Vasari recunoştea la sfîrşitul Evului
Mediu – noţiunea nu apărea sub pana sa – această funcţie
propedueutică în pregătirea, venirea Renaşterii, ideea care
prevala era cea a unui de unde trebuia să se nască o
nouă ordine.

În domeniul literelor şi al gîndirii, umaniştii Renaşterii
aveau aceeaşi convingere de a fi la originea unei reveniri la
viaţă odată cu redescoperirea textelor poeţilor şi filosofilor
din Grecia şi Roma antice, mult timp uitate.  Lucrările
doctorilor care i-au precedat au fost dispreţuite. Cuvîntul
„scolastică”, în loc să trimită la strălucitoarele ale
Universităţilor din secolele al XII-lea şi al XIII-lea, a fost
mult timp atins de conotaţii peiorative: nu se reţinea decît o
sofisticare abuzivă a gîndirii, deschidere către progresiva
secare din partea doctorilor acelor timpuri obscure,
umaniştii renascentişti rezervîndu-şi meritul unei reveniri la
claritate şi la puritatea discursului şi gîndirii anticilor.

Romanticilor le revine meritul reevaluării Evului
Mediu, însăşi noţiunea încetînd să mai fie peiorativă. Dar
această redescoperire se înrudea cu o modă: se reţinea o
estetică, un stil, un mit – cel al trubadurilor, al cavalerilor,

Le Carnaval Petite vie de
Francois d'Assise

Fra Angelico, le Maître de
l'Annonciation Au seuil de l'invisible, Fra
Angelico Beato Angelico. L'Annunciazione
di San Giovanni Valdarno

L'Annonciation sous les regards des peintres
Representer Dieu Botticelli et

Savonarole. L'humanisme a l'epreuve du feu

Bogdan Mihai MANDACHE

Michel FEUILLET

Evul Mediu-un timp de o uimitoare bogăţie
Sînteţi autorul a mai

multor cărţi consacrate Renaşterii. Cum vedeţi trecerea de
la Evul Mediu la Renaştere? Se poate vorbi de o evoluţie,
de o continuitate sau de o ruptură între cele două
perioade?

a posteriori

Vieţile

Viaţă rinascita

haos

Summae

Aprilie 1120

Prezentare şi interviu realizate de
Bogdan Mihai MANDACHE

Michel FEUILLET:
Romanticilor le revine meritul
reevaluării Evului Mediu
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Carte-tezaur,
cinste cui te-a p strat!ă (XV )I

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

Preţuirea pentru profunda înţelepciune a paremiologiei
latine l-a determinat pe  Erasmus din Rotterdam, marele
umanist din perioada Renaşterii, să interpreteze şi să
publice o colecţie de aforisme intitulată . Un

alcătuit dintr-o colecţie de sfaturi, recomandări şi
constatări sapienţiale, care a devenit în scurt timp o carte
fundamentală, folosită în sistemul de învăţământ european
încă din perioada Evului Mediu.

în privinţa autorului real al acestei
opere, asupra perioadei în care a fost scrisă şi asupra
meritelor sale reale. Limba latină pură a colecţiei indică o
perioadă timpurie din istoria Romei. Cu toatre acestea,
paternitatea antologiei nu poate fi stabilită cu exactitate. I-a
fost atribuită pe rând lui Cato Maior, Cato Minor şi, în cele
din urmă, lui Dionysius Cato (numit şi Catunculus), un
autor mai puţin cunoscut din secolele III-IV a. Chr.
Volumul, cu titlul iniţial

, cuprindea 56 de proverbe scurte de tipul
, , , urmate de o serie

de 144 de sentenţe morale sub formă unor distihuri realizate
în hexametru dactilic.  Opera a fost, în timp, obiectul unor
numeroase intervenţii din partea copiştilor. În Evul Mediu a
fost numit şi a fost mult timp admirat şi
uzitat mai ales ca manual în şcoli. A cunoscut un număr
deosebit de vast de ediţii, peste treizeci până în secolul al
XV-lea.

Primirea favorabilă pe care a avut-o în
universităţile Evului Mediu şi ale Renaşterii nu a fost trecută
cu vederea de exegeţii culturii europene. Mai mult, după ce
limba latină încetează să mai fie vorbită de oamenii de rând,
florilegiul se bucură de aceeaşi circulaţie, fiind tradus în
diverse limbi moderne.

Antologia de aforisme cuprinde patru cărţi, precedate de
o a lui Erasmus şi de mici prologuri
scrise în hexametri, aparţinând autorilor medievali, urmate,
în final, de un cu 22 de sentenţe, culese din autori
greci anonimi, traduse în latină de Erasmus.

Colecţia este bogată în idei, preluate din sisteme de
gândire diferite. De sorginte epicureică, întâlnim îndemnul
de a renunţa la cercetarea tainelor metafizice şi cel de a
cultiva bucuriile simple ale vieţii, iar de origine stoică este
imaginea înţeleptului stăpân al pasiunilor sale. Totuşi,
morala predominantă este cea creştină; motivele păgâne
sunt topite într-un cadru de interpretare ce descinde din
spiritul creştinismului. reprezintă o sinteză a
interferenţei dintre umanismul păgân şi creştin. Prin
comentariile sale, Erasmus schiţează identitatea unui

pentru un lector creştin. Ceea ce defineşte spiritul
lui Cato sau, mai degrabă,  ceea ce îl singularizează în
literatura latină este spiritul moralizator, intransigent, care
se confundă cu înţelepciunea (în dialectul sabin
însemna ). Majoritatea sentenţelor condamnă viciul şi
recomandă virtutea. Sunt respinse minciuna (

), viclenia, invidia, demagogia, infatuarea (

), lenea, linguşirea, nerecunoştinţa
(

) etc.
Sentenţele au un rol instructiv, iar intenţia lui Erasmus a

fost cea de a veni în ajutorul învăţământului renascentist. În
dedicaţia adresată lui Johanes Naevius, erudit care
conducea un centru de studii în oraşul Louvain, celebrul
umanist afirmă:

Valori umaniste, precum dreptatea, înţelepciunea (

), iubirea sau recunoştinţa,
sunt preluate din diverse specii ale literaturii paremiologice
pentru a servi unui discurs didactic. Îndemnul de la
începutul cărţii a treia pare să sintetizeze întreaga colecţie:

. Forma artistică a
dictoanelor, muzicalitatea şi structura ritmică, le fac
accesibile pentru orice tip de lector şi trădează rolul lor
paideic, amintind de poezia didactică sau filosofică antică.
Se întâlnesc frecvent asonanţe, aliteraţii, rime interioare, dar
şi figuri de stil rafinate, ale căror funcţii converg spre un
scop instructiv.

Această carte tradusă, pentru prima oară în limba
română, de reputatul filolog clasic Traian Diaconescu,
îmbogăţeşte literatura paremiologică din ţara noastră.
Traducerea se distinge prin rigoare filologică şi prin
expresivitate literară. Studiul introductiv doct, notele şi
comentariile erudite, cuceresc cititorul român. Prin tipărirea
acestei cărţi, editura Saeculum I.O. realizează un act
recuperator în procesul valorificării spiritualităţii antice şi a
sincronizării culturii române cu cea europeană. Celebrul
opuscul, tradus cu secole în urmă în diferite limbi (engleză,
germană, franceză, spaniolă şi chiar în vechea norvegiană!),
sporeşte patrimoniul nostru spiritual, oferind un material
remarcabil tuturor celor interesaţi de paremiologie. Prin
valorificarea tradiţiei clasice greco-latine şi a virtuţilor sale
umaniste, cultura română se integrează tardiv, dar temeinic,
în circuitul spiritual european.

Disticha Catonis
vademecum

Grammatici certant

Dionysii Catonis Disticha de Moribus
ad Filium parentem
ama  diligentiam adhibe  ius-iurandum serva

Catehismul moralei

Disticha Catonis

epistola nuncupatoria

appendix

Disticha Catonis

Cato
christianus

catus
înţelept

Nil mentiri
debes Să nu te lauzi
şi nici să nu te învinovăţeşti tu însuţi. Acest lucru îl fac proştii pe
care gloria vană îi chinuie
Să nu învinuieşti niciodată pe cel care îţi este prieten de mult

timp. Şi-a schimbat obiceiurile, dar aminteşte-ţi binefacerile de
mai înainte

Cred că această lucrare trebuie s-o facem
cunoscută, ca s-o foloseşti ca material didactic pentru elevii tăi pe
care nu-i laşi pradă ignoranţei literelor şi moravurilor barbare.

Nu intra
în discuţii cu şarlatanii: darul vorbirii s-a dat tuturor, dar
înţelepciunea minţii doar la puţini

Instruieşte-ţi spiritul cu precepte şi nu înceta să înveţi, căci viaţa
fără învăţătură este ca o imagine a morţii

philosphia perennis

Aprilie 1120

Un manual de înţelepciune latină1

Constantin RĂCHITĂ

1 Cato, ;
, ediţie bilingvă

cu studiu introductiv şi note de Traian Diaconescu, Bucureşti,
Saeculum Vizual, 2008.

Distihuri morale despre principiile vieţii obişnuite
corectate şi comentate de Erasmus din Rotterdam
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privitor ca la teatru

Secolul XX, care a inventat şi a dezvoltat ideea unui
teatru aflat pe urmele antropologiei, a făcut să se nască teorii,
dar şi stiluri de mizanscenă ce caută expresiile ritualice
străvechi. Mitul stârneşte curiozitatea individului modern, se
vrea a fi reprodus în multiple forme pe scenă. El oferă
posibilităţi de sondare, oferă subiecte care sau au fost uitate
sau nu au fost cunoscute. E o lume pe care omul zilelor
noastre o încearcă ca pe un fruct exotic: adulmecă, pipăie,
priveşte îndelung şi muşcă din acest frunct auriu, amintindu-
şi, poate, în acelaşi timp, de un paradis pierdut. Regizorii
care au ales această cale re-fac miturile şi se re-fac prin ele,
căci în această substanţă întrevăd posibilitatea de a
redescoperi tărâmuri fertile în care omul să descifreze
eseneâele sale. Nu puţini sunt aceia care au revenit pe calea
ritualului, a comportamentelor de tip tribal pentru a privi mai
adânc şi pentru a descoperi noi resorturi teatrale. Dintre
vocile cele mai rebele din anii '20 - '30, Antonin Artaud
vedea în dansurile şi manifestările celebrative ale triburilor
balineze un model nou, un model spre a fi urmat. Pe traseul
deja schiţat de Artaud, Grotowski încerca să construiască un
Performer care poate face o conjuncţie între voce, ritm,
antrenament fizic şi gest şi, prin urmare, să ajungă la o
perfectă înţelegere şi stăpânire de sine. Privite sub aspectul
lor general, spectacolele regizorului polonez sunt înlănţuiri
de cântece şi gesturi rituale – probabil nu în zadar se lăuda
Grotowski atunci când povestea că un trib din Mexic îi
împrumutase mişcările din exerciţiul Motions, serie de
exerciţii corporale care se încadra printre cercetările lui ce se
numeau „teatrul originilor”. Acelaşi teatru al originilor este
căutat şi de Living Theatre ale căror montări – întreprinse în
aer liber sau în sala de spectacole – constituiau lungi cântări
care aminteau de intonaţiile primitive.  Dincolo de
implicaţiile politice, Paradise Now / Paradisul acum (1968)
sau Turning the Earth - A Legacy of Cain / Săpând pământul
– o moştenire a lui Cain (1975) se folosesc de teme
universale: naştere şi extincţie, regenerare, lupta dintre bine
şi rău, dintre puternic şi slab, etc. Grotowski era fascinat de
mitologia europeană, de cea biblică şi de filosofia asiatică;
Peter Brook a montat Orghast şi Mahabharata, reluând
marile legende despre întemeierea lumii şi a dinastiilor după
credinţele greceşti sau după cele hinduse; Peter Shuman a
revenit şi el pe urmele antopologiei abordând Odiseea
homerică într-un spectacol de operă şi animaţie intitulat The
Return of Ulysses / Întoarcerea lui Ulise, realizat după
partiturile lui Monteverdi (2010).

În 1998, Eugenio Barba monta în sala Odin Teatret de la
Holstebro un spectacol care trasa o punte între tragedia
greacă şi „ultimul mit al secolului XX”, după cum defineşte
el revoluţia. Sub titlul Mythos, scenariul face posibilă
intersecţia vechilor eroi cu aceia moderni. Publicul poate
sesiza cu uşurinţă relaţiile care se stabilesc între personaje,
salturile făcute în timp, paralelismele. Spaţiul în care
reprezentaţia se desfăşoară, prin simplitatea lui, oferă
posibilităţi multiple de interpretare şi se transformă, la rândul
său, într-un conglomerat în care simbolurile funcţionează pe
diferite paliere de semnificaţie. Acţiunea se construieşte pe o
rampă ce pătrunde în mijlocul publicului, la nivelul acestuia,
astfel că distanţa dintre privitor şi privit se reduce destul de
mult, realizându-se în acest mod un loc al intimităţii.
Miturile se apropie de oameni – de oamenii care par a fi
nevăzuţi în întunericul sălii. Într-o cântare ce aminteşte de
ritmurile de la Teatrul Laborator al lui Grotowski, distingem
printre versurile poetice semnate de Henrik Nardbrandt un
fior păstrat parcă de multă vreme în adâncul fiinţei: „Totul
moare, totul renaşte din nou”. Eu şi Celălalt, prezentul şi
trecutul imemorial sunt noţiuni care devin tangenţiale în
cadrul scenei. Spaţiile şi veacurile pot fi depăşite, Oedip îl
întâlneşte pe Ulise, Medeea pe Casandra, Orfeu pe Dedalus
şi aceştia toţi ajung la o răspântie unde îl zăresc pe omul
modern – creat de ei, creat din ei. Omul care îi duce în
lăuntrul său, îi uită acolo, îi simte încolăciţi asemenea unor
demoni care, în răstimpuri, se ridică şi îşi revendică glasul
spre în afară. De fapt, răspântia nu e doar un prilej de
întâlnire, ci şi un prilej de aşteptare şi de pregătire. Eroii
mitici îl aşteaptă pe omul modern şi îi pregătesc locul morţii.
Prin urmare, ne-am întreba dacă „răspântia” nu este, în cele
din urmă, un capăt de drum... Cel aşteptat este Guilhermino
Barbosa, un soldat brazilian care a parcurs pe jos o distanţă
impresionantă (aproximativ 24 de mii de kilometri) militând
împotriva corupţiei din guvernul ţării sale, între anii 1925 şi
1927. Personajele mitologice – proiecţii fantastice – îi
populează drumul şi ajung, în cele din urmă, să-l transforme
într-o pradă, deposedându-l de puţinele lucruri pe care le are:
moartea protagonistului este simbolizată prin înfigerea unui
pumnal în acordeonul pe care l-a purtat cu sine în lunga-i
călătorie rebelă, iar umilinţa atinge punctul maxim când,
prăvălit în ţărână, cadavrul este despuiat de cămaşă şi de
ghete. Casandra, Medeea, Ulise şi Orfeu fug ca nişte nebuni
în culise bucurându-se de captura lor. Revoluţionarul, acum
fără suflu, pe jumătate dezgolit, zace întins în centrul
spaţiului de joc, într-o poziţie care ne trimite cu gândul la
crucea Sfântului Andrei, iar lumina coboară încet, acoperind
ca un giulgiu întunecat trupul. Mitul revoluţiei se stinge şi el,
rămânând încremenit în istoria secolului XX.

Eugenio Barba încarcă de semnificaţie fiecare centimetru
din aria spectacolului. Rampa este acoperită de pământ şi
pietriş, iar platoul astfel pregătit, pe de o parte, face trimitere

la ideea de moarte – ţărâna care cheamă trupul neînsufleţit
spre a se cufunda în materie, marea din care s-a scurs apa şi a
rămas doar prundişul mărunt –, pe de altă parte, este un ecran
unde se imprimă semne lăsate de eroi (conturul tălpilor lor,
mici obiecte pierdute sau abandonate), care mai târziu vor
dispărea. Oedip înaintează la început în tăcere, desenând cu
toiagul spirale şi linii curbe pe platforma de pământ şi pietriş
ca şi cum ar schiţa o hartă a paşilor săi purtaţi prin lume. La
sfârşitul scenei, Oedip intră în culise, iar după el, un actor
netezeşte calea, ştergând, aşadar, semnele lăsate acolo iniţial.
Nimic din noua înfăţişare a spaţiului de joc nu ar lăsa
impresia că Oedip a trecut pe acolo. Totuşi imaginea lui
stăruie în invizibil. La fel, urma corpului prăbuşit al lui
Guilhermino Barbosa este ştearsă de Sisif, veşnic condamnat
a „reordona pietricelele”, a reface scena ca la început.
Urmele lăsate de oameni pe pământ sunt trecătoare, ele însă
sunt păzite în suflete, în memoria fiecăruia sau în cea
colectivă. Un alt simbol sunt mâinile – drepte, întinse,
îmfipte în pământ de parcă din dedesubt morţii ar renaşte şi
şi-ar întinde braţele către lumea încălzită de soare. Un gest
de salvare? Un salut? Un rămas bun? Personajele sunt
obsedate de mâinile lor. Le întind ca şi cum ar ruga sau ar
chema ceva ce nici ele nu ştiu prea bine ce este. Dăruiesc cu
ele şi răpesc cu ele. Le mângâie şi le descântă pentru că în
ele stă puterea toată. Le privesc halucinate pentru că ele
înfăptuiesc moartea, ele fură şi ele ascund. Deasupra porţii
pe care intră şi ies eroii două mâini de păpuşă sunt puse în
lumina reflectoarelor constituind replica teatrală a gestului de
absolută iertare divină pe care-l regăsim în icoane.

În caietul de sală al reprezentaţiei, Eugenio Barba se
întreabă ce mai reprezintă pentru noi, azi, mitul: să fie el o
voce ce irumpe din inconştient, o poveste plină de har, o
valoare pe care dorim mereu să o supunem procesului de
desacralizare sau, poate, nu e nimic? Spectacolul său
încearcă un răspuns la toate aceste felurite piste: mitul este
enigma relaţiei dintre prezenţă şi absenţă, în mit te poţi
oglindi, iar mitul se oglindeşte în fiecare, mitul distanţează
entităţile, dar le şi apropie.

În 2001, din colaborarea Royal Shakespeare Company şi
Denver Centre for the Performing Arts ia fiinţă spectacolul
Tantalus care încununa dorinţa dramaturgului John Barton şi
a regizorului Sir Peter Hall de a arăta cum mitologia greacă
este de fapt povestea câtorva oameni ale căror profiluri s-au
perpetuat în ascuns până în ziua de azi. John Barton nu îşi
propusese să îi rescrie pe Homer sau pe Hesiod. Deziratul
său era ca scenariul care pornise de la textele străvechi să
constituie o metaforă a prezentului. Timp de zece ore (o
durată aproape incredibilă pentru publicul modern), pe
parcursul a opt episoade structurate în trei părţi şi un prolog,
acţiunea concentrează evenimentele cele mai importante din
mitologia greacă conducând publicul prin labirintul
poveştilor cu un fir principal: păcatul lui Tantal – orgoliul,
trufia şi violenţa nemăsurată –, scurs în sângele
moştenitorilor lui, a aprins de fapt zidurile Troiei, punând în
acest fel capăt erei eroilor şi stingând, odată cu năruirea
zidurilor, zeul, virtutea şi visul. Strămoşul Atrizilor este
marele absent al spectacolului, dar umbra lui împresoară
spaţiul, apăsând pe umerii războinicilor şi strivind victimele
căzute în pulberea cetăţii. Spectacolul se desfăşoară pe o
scenă acoperită de nisip şi înconjurată de apă: suntem pe
malurile Troiei, naufragiaţi dintr-o ţară necunoscută, martori
ai Istoriei fantastice din timpuri ancestrale, spectatori pentru
o lume de oameni şi divinităţi în care nu am trăit niciodată,
dar care ne pare cunoscută.

Apa şi pământul reprezintă o pereche-simbol care, sub
diferite aspecte, va traversa întreaga montare scenică.
Pământul tăinuieşte, iar apa dă naştere, pământul ameninţă,
iar apa ocroteşte, pământul acoperă cadavrele şi
înmormântează, apa oglindeşte chipuri, purifică. Iar de
partea cealaltă, în invizibil, Tantal stă scufundat în apă până
la gât, fără a putea nicicând să soarbă vreo picătură, fără a
putea nicicând culege poamele ce-i stau aplecate pe crengi
chiar deasupra-i. Trupul lui este înţepenit, iar în această
situaţie apa călduţă şi pământul roditor îi sunt pedepse

supreme. În final, spectacolul ne face să înţelegem că atât
victorioşii războiului, cât şi învinşii se întorc sau îşi părăsesc
casele ducând fiecare cu el greutatea şi peniteţa unui Tantal
supus setei şi foamei fără sfârşit. Priam, cu umerii gârboviţi,
sprijinindu-se într-un toiag care nu doar îi reprezintă anii
înaintaţi, ci şi neputinţa de a găsi o soluţie lumii răsturnate a
războiului, meditează pe marginea apei la nefericirea lui.
Personajul se mişcă cu rigiditate, pare că pământul îl atrage
cu o forţă incredibilă, aceeaşi încremenire precum cea a lui
Tantal îl stăpâneşte. Privind mai atent acest fenomen al
„tantalizării”, vom sesiza că el nu se manifestă doar asupra
corpului, ci şi asupra minţii. În deznădejdea lui, Priam nu
mai găseşte ieşirea, nu mai ştie ce trebuie să facă şi dacă mai
trebuie să facă ceva, atâta vreme cât totul în jurul lui se
prăbuşeşte. Agamemnon şi Menelaos, ambii mânaţi de gustul
măreţiei şi a unei victorii sângeroase, sunt şi ei osândiţii (sau
osândiţi chiar prin proprie voinţă) unei sete fără margini
după gloria pe care în van o cred supremă şi pe care o vor
descoperi a fi deşartă. Agamemnon ajunge să strige la un
moment dat: „Nebunia omului care se ascunde în spatele
poruncii unui zeu va ajunge să distrugă lumea într-o zi!” –
cât de cunoscute şi cât de actuale răsună în noi aceste cuvinte
înfiorate. Nu vor fi văzut oamenii de-a lungul epocilor, cum
o singură zi este de-ajuns ca oraşele să ardă, bibliotecile (şi,
odată cu ele, civilizaţiile) să dispară, o singră zi este de ajuns
pentru ca noaptea nenorocirii să coboare nu doar în lume, dar
şi în conştiinţele muritorilor? Schimbul de replici între
Menelaos şi Ulise de la finalul piesei revine asupra
caracterului repetitiv al mitului, deschizând o poartă către
Istoria raţională a timpurilor ce au părăsit tărâmul
fantasticului mitic: „Aşteptarea m-a fost îndelungată”,
rosteşte soţul care tocmai a recâştigat-o pe cea mai frumoasă
dintre femeile pământului, aşa cum o caracterizează poeţii pe
Helena. „Cu toţii am aşteptat îndelung...”, răspunde Ulise ca
şi cum ar fi continuat gândul lui Menelaos, „...şi, în fapt,
aşteptarea noastră nici nu s-a sfârşit”.

Spectacolul pune accentul pe teatralitate, în viziunea
regizorului miturile fiind ele însele expresii ale teatralităţii.
Structura filmică a scenariului oferă, de asemenea,
oportunitatea explorării zonei de teatralitate. În primul rând,
ar trebui să ţinem seama de faptul că textul adună toată
acţiunea celor zece ore în procedeul „teatru în teatru”. În
prolog, scena reprezintă o plajă unde s-au adunat un grup de
tineri care se bucură de ziua însorită. Lor li se alătură un
comercinat de suveniruri printre care se numără şi mici
statuete ce-i întruchipează pe eroii mitologici. Acest
comerciant ambulant va fi şi naratorul piesei care urmează să
aibă loc în faţa noastră şi în faţa grupului de studenţi
americani. Plaja se metamorfozează în malurile care
înconjură cetatea Troiei, grupul de studenţi se va transforma
în cor, iar comerciantul într-un Homer căruia John Barton i-a
ridicat noi întrebări, i-a dat răspunsuri logice, dar şi dileme
fără ieşire. Semn vizibil al teatralităţii, masca este simbolul
central al acestei montări. Peter Hall, cunoscut regizor care
reconstituie teatrul antic până în cele mai mici amănunte, a
optat adesea în spectacolele cu subiect antic pentru folosirea
măştii după modelul secolului al VI-lea î.e.n. Tantalus nu a
făcut excepţie. Chiar pe afişul producţiei este reprezentată o
mască albă pe suprafaţa căreia lumina de reflector lasă
umbre conturându-i o expresie tragică. Ne-am putea gândi că
ea e chiar simbolul marelui absent al textului: Tantal. Puţin
ridicată, ca şi cum ar fi privită oblic, cu ochii închişi şi
buzele căzute, această mască are mimica suferinţei, a
condamnării omului la sete şi foame într-o lume plină de apă
şi hrană cărora nu le mai simţim, totuşi, saţietatea. Trăim cu
toţii sub măştile noastre nevăzute penitenţa paradoxală a
celui care a vrut cândva să câştige cu orice preţ bunăvoinţa
divină. Măştile din spectacol variază de la faciesuri stilizate,
simple (Priam), până la abundenţă de ornamente (Ahile). De
altfel, ele sunt obiecte unicat, construite fiind dintr-un
material aplicat chiar pe faţa actorului pentru ca masca să
preia dimensiunile şi parte din trăsăturile personale ale
interpreţilor. Prin aceasta actorul dezvoltă o relaţie de
intimitate şi de posesie cu obiectul care le acoperă faţa, care
îi ascunde, dar care îi determină cu atât mai mult să se
manifeste în afară. „Personajul” a fost adăugat în momentul
când, pentru a-l defini, pe această bază s-au sculptat alte
trăsături. Fiind diferită de masca antică, a cărei frunte înaltă
juca şi rolul amplificării vocii, măştile din Tantalus au măsuri
fireşti, însă sunt dotate cu microfoane în interior pentru ca
textul să se poată face auzit. Cum chipurile sunt imobile,
expresia fiind unică şi fixă, atenţia actorului se îndreaptă
către limbajul corporal, iar tehnica eclerajului, precum şi
reliefurile costumelor reuşesc să ofere mai multe unghiuri
din care aceste figuri fixe să fie percepute de fiecare dată în
alt mod. Alături de ele, celelalte elemente (felul în care
sunetul este transmis spre public, rezonanţa lui şi mişcările
corpului) conferă o notă hieratică în unele scene, publicul
având impresia cu adevărat, pentru câteva clipe, că eroii au
alunecat din mit pe scena de la Denver Centre for the
Performing Arts.

Arta îţi regăseşte forţele creatoare, fără a mai enumera şi
alte surse din care ea îşi trage seva, şi în materia mitului pe
care o îmbogăţeşte, o modifică, o desface şi o recumpune,
până când aceasta riscă să se opacizeze. Chiar dacă suntem
departe de a vedea arta sărăcită doar la câteva linii principale
în baza cărora ar funcţiona, nu putem să nu fim de acord cu
opiniile lui Gilbert Durand care opina că „orice operă umană,
de la cea mai umilă până la Opus Magnum, prezintă, la
lectura creatorului mai întâi, apoi a interpretului sau a
amatorului, chipuri vii şi emoţionante în care nu numai că
fiecare îşi poate recunoaşte ca într-o oglindă propriile dorinţe
şi propriile spaime, dar mai ales în care chipurile şi
descifrarea lor ridică la orizontul înţelegerii «marile
imagini», imemoriale care nu sunt altele decât acelea pe care
ni le repetă veşnic, povestirile şi figurile mitice”.

Ioana PETCU

Fragmente dintr-un teatru
aflat pe urmele mitului
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ut pictura poesis

Liviu SUHAR
Iniţiativa Galeriei de artă “DANA” de a organiza o

expoţitie de pictură, sculptură şi grafică sub titlul
generic “Generaţia '70”, se dovedeşte salutară asemeni
altora de mai înainte. Dacă intenţia şi finalitatea s-au
conjugat într-un mod fericit, este o chestiune care poate
provoca opinii diferite.

Propunerea programatică a organizatorilor prin
persoana d-lui Mihai Pascal avea iniţial ca obiectiv
reprezentarea fiecărui artist cu câte trei lucrări,
relevante pentru etapele de creaţie a anilor '70; '90; şi a
momentului în care ne aflăm. Aproximând intervalele
de timp când au fost făcute, lucrările în cauză pentru
vizitatorul expoziţiei aveau rolul facilitării unei
posibile, minime evaluări a evoluţiei creaţiei autorilor
lor de la începuturile incerte, la maturitate.

Pentru împlinirea dezideratelor, s-a apelat la
colecţionari şi la artiştii care au fost preocupaţi a păstra
în colecţia personală lucrări reprezentative pentru cele
mai importante etape ale creaţiei proprii. Nu toti
participanţii au acceptat mesajul organizatorilor. Unii,
au dorit să arate publicului creaţiile de moment lăsând
impresia că îşi renegă etapele anterioare sau să inducă
faptul că s-au bucurat în exces de atenţia
colecţionarilor.

În cele din urmă expoziţia s-a înscris doar parţial în
structura tematică iniţială. Anunţata generaţie '70 s-a
„extins” atât în ce priveşte vârsta artiştilor expozanţi cât
şi provenienţa lucrărilor raportată la perioada realizării
lor.

Generaţia '70, cred s-ar fi cuvenit a fi mai atent
prezentată pentru simplul motiv că pictorii acesteia au
adus cu adevărat prin personalitatea distinctă a
fiecăruia, evidentă prin operă, partea relevantă de
modernitate în arta acestor locuri, impunând-o la
timpul respectiv ca un reviriment la nivel naţional.
Creaţiile artştilor aparţinnând generaţiei '70 au depăşit
limitele zonale ale „şcolii ieşene” de pictură cantonată
într-un tradiţionalism onorabil dar devenit la un
moment dat desuet. Desuetudinea la care fac referire
înseamna sărăcirea tematicii şi conformismul faţă de
abordarea unui limbaj nou, curajos. Se ajunsese la
momentul când despre pictura ieşeană, mai în glumă,
mai în serios, se spunea că este reprezentată doar prin
„floricele şi ulcele”.

Cei care efectiv au adus suflul nou al unei orientări
moderne de anvergură naţională şi internaţională, au
fost chiar artştii acestei generaţii, veniţi la Iaşi ca tineri
absolvenţi ai Academiilor (Institute de 6 ani) de artă din
Bucureşti şi Cluj. Nominalizăm ca făcând parte strict
din această generaţie, grupul de artişti care ca vârstă şi
perioadă în care au debutat, erau născuţi în jurul anilor
1940: Mircea Ispir, Dimitrie Gavrilean, Ioan Gânju, Dan
Covătaru, Liviu Suhar, Valeriu Gonceariuc, Agneta
Covrig, Jenö Bartos, Alexandru Ichim dar şi pe cei ceva
mai vârstnici, ca: Nicolae Matyus, Ion Neagoe, Francisc

Bartok, Nicolai Constatin sau Corneliu Ionescu,
Gheorghe Maftei, Val Gheorghiu, Ioan Antonică, Ion
Buzdugan, şi Vladimir Florea.

Prin operele lor, frumoasa şi spectaculoasa tradiţie
interbelică, s-a înbogăţit şi diversificat cu plusul necesar
de modernitate. Opera acestor generaţii deschide căile
de acces către arta Europei moderne, depăşind
vicisitudinile de natură politică şi ideologică. Ei sunt
continuatorii programelor şi principiilor estetice ale
maeştrilor predecesori, dezvoltându-le prin racordarea
la modernitatea conceptuală şi de limbaj.

Grupul de artişti şaptezecişti se disting prin faptul
că fiecare s-a impus printr-o viziune proprie, distinctă,
relevând de la bun început caractere şi personalitîţi
artistice puternice, evidente prin opera proprie eliberată
de sub influenţa şi lecţia profesorilor sub umbrela
cărora s-au format. Ei au adus de la început suflul
proaspăt al unor inedite orientări tematice extrase din
universul poetic şi fascinant al mitologiilor populare
româneşti eludând cât a fost posibil rigiditatea
convenţională a unor teme impuse ideologic. Pentru
aceste demersuri au recurs la împrospătarea şi
modernizarea mijloacelor de expresie plastică prin
limbaje îndrăzneţe comparativ cu cele tradiţionale.

Când spun aceste lucruri am în vedere picturile lui
Dimitrie Gavrilean, prezent în expoziţie cu patru lucrări
(„Marele Spiriduş”; „Ritual magic”; Căruţa orbilor” sau
„Clovn pantocrator”); Mă refer la intuiţiile suprarealiste
şi onirice ale lui Ioan Gânju („Portret de femeie”;
„Vânzătorul de păsări” sau „Portretul lui C. S.”), cărora

li se alătură jocurilor structural plastice cu mesaje
livresc încifrate semnate de Valeriu Gonceariuc
(„Anabis”; „Revenanţii”; „Irozii”). Generaţiei amintite îi
aparţine şi primul grafician autentic definit prin
folosirea limbajului şi tehnicilor specifice genului, d-na
Agneta Covrig („Delta”; „Elegie”; „Grădinile
toamnei”). La Iaşi grafica era limitată până la venirea sa
în 1967, la desenul făcut de pictori în creion sau
cărbune, acuarelă sau pastel.

Deşi încă din sec. al XIX-lea, grafica în Academia de
arte frumoase a Moldovei a avut un reprezentant
remarcabil în persoana pictorului şi profesorului C. D.
Stahi, specializat la München, arta gravurii totuşi nu a
prins rădăcini în pachetul preferinţelor artiştilor locului
pe parcursul anilor ce au urmat. Se pare că revigorarea
genului graficii printr-o formulă actualizată modernă s-
a produs tot prin tonul dat de aceeaşi Generaţie '70.

Consemnăm de asemenea prezenţa în expoziţie a
pictorului Corneliu Ionescu cu cele trei lucrări („Pasăre
de foc”; „Zbor”; „Compoziţie”) realizate în anii din
urmă. Autorul a considerat binevenită şi reprezentativă
relevarea pentru public a unei imagini asupra operei
sale, fără vârstă, un fel de „tinereţe fără bătrâneţe”, în
acord şi consens cu viziunile unor confraţi aflaţi la
început de carieră.

Îi amintim pe colegii de generaţie: Francisc Bartok;
Ion Neagoe sau Nicolae Matyus, uitaţi prea devreme. Ei
sunt prezenţi în expoziţie prin lucrări care stilistic îi
reprezintă ca personalităţi bine definite.

De asemenea  consemnăm prezenţa lucrărilor de
sculptură, mai puţine numeric, ale unor artişti
remarcabili ca: Vasile Condurache; Ion Buzdugan; Ioan
Antonică şi Dan Covătaru.

Corneliu Vasilescu, un pictor care nu şi-a renegat
apartenenţa la climatul creator al generaţiei 70, deşi
trăitor în capitala ţării, este prezent în expoziţiei cu trei
lucrări („Pereche”; „Compoziţie în roşu”; „Compoziţie
neagră”). Punctând alături de ceilalţi confraţi orientarea
către un abstracţionism liric, ale cărui concepte le-a
descifrat şi practicat dealungul vieţii, tălmăcindu-le
prin propria gândire, anulează o celebră anecdotă pusă
pe seama unui pictor din generaţia tradiţionaliştilor
care raporta la o Conferinţă Naţională a artiştilor
plastici, într-o perioadă de tristă amintire, că: „La Iaşi
nu a pătruns încă abstracţionismul”. Corneliu Vasilescu
nu este singurul pictor autor al unor lucrări din
expoziţie care conceptual se înscriu în categoria
abstracţiilor. Totuşi el este artistul remarcabil în opera
căruia demersurile estetice interpretative în spiritul
picturii abstracte se împlinesc cu profesionalism.

Un nume al generaţiei '70, prezenţă sporadică dar
cu fiecare apariţie probând substanţă estetică
recognoscibilă este Alexandru Ichim („Năvodul”;

Generaţia '70 „Ciclişti”; Pădurea”). Lucrările sale sunt în măsură să
impună spectatorului receptatrea unei modalităţi de
interpretare a realităţii prin simplitatea transfigurării
datorată siguranţei cu care aplică legile armoniei
culorilor. Prezent cu două lucrări („Micul arlechin”;
„Portret”), Mircea Ispir este reamintit publicului alături
de ceilalţi pictori, prea repede uitaţi.

Aceleiaşi generaţii îi aparţine Jenö Bartos ale cărui
lucrări marchează evolutiv timpul trecut de la
începuturile carierei sale artistice. Artistul a subliniat cu
discreţie momentele programului propus de
organizatori etalând unitar evoluţia unei viziuni
devenită recognoscibilă pentru public.

Gheorghe Maftei expune trei lucrări realizate la
începuturile anilor '70. Neculai Ciochină, Val
Gheorghiu, Liliana Gonceariuc sau Mircea Eugen
îmbogăţesc ansamblul expoziţiei prin creaţii
remarcabile care, fără a face referiri la teme şi subiecte,
reprezintă marca stilistică a fiecărui autor.

Ca expozant alături de confraţii al căror nume le-am
amintit în frazele de mai sus, m-am simţit îndatorat faţă
de programul propus de organizatori. Astfel am ales
pentru aceasra trei lucrări („Dans” – 1974; „Gânditorul”
– 1990; şi „Sincope cromatice” – 2010) cu intenţia de a
propune publicului interesat de arta subsemnatului
(Suhar Liviu) un subtil „remember” asupra
principalelor etape parcurse în deceniile de neodihnă şi
căutări ale propriei identităţi prin captivantele şi
tulburătoarele mijloace ale limbajului picturii.

Numele a doi remarcabili pictori cărora opera şi
timpul cu funcţia incontestabilă de aducător al
înţelepciunii şi reglare a ierarhiilor valorice, Adrian
Podoleanu (1928-2010) şi Dan Hatmanu, sunt
reprezentaţi în expoziţie. Operele lor pe simezele
galeriei „DANA”, marchează simbolic o importantă
etapă în procesul evoluţiei picturii şi bunelor tradiţii de
continuitate a acesteia. Prin creaţiile lor reprezintă
semnificative verigi de legătură între valorile
tradiţonale ale picturii moldoveneşti şi generaţia care
susţine prezentul demers expoziţional.

Întâia lumină, pentru Lilia Cazacu, a răsărit la
Criuleni – Republica Moldova, meleaguri cu vechi
tradiţii româneşti, de care este mândră şi le aduce astăzi
cinstire printr-o frumoasă activitate  în creaţie, educaţie
artistică şi cultură. Copilăria Liliei Cazacu a fost
marcată de primele studii în domeniul artelor
frumoase, chiar în Criuleni, unde primeşte primele
noţiuni de pictură la clasa prof. Iulia Lozovanu.
Parcurge, mai departe, apoi drumul specializării în
pictură la Chişinău, pentru început la Colegiul de Arte
Alexandru Plămădeală, la clasa de pictură a prof. Petru
Rusu, iar desăvârşirea studiilor a venit în urma
absolvirii Facultăţii de Arte plastice, Decorative şi
Design din cadrul Universităţii Pedagogice Ion Creangă
– Chişinău, la clasa binecunoscuţilor profesorilor artişti:
Tudor Macari – pictură, Ecaterina Ajder – arte
decorative. În prezent, ca rod al unei riguroase şi
complexe pregătiri profesionale, o regăsim, tot pe
meleagurile natale, ca artist - profesor la Şcoala de Arte
şi Liceul Boris Dânga din Criuleni şi director al
Muzeului de Istorie şi Etnografie din aceiaşi frumoasă
localitate (vezi, M.
Păstrăguş, Lilia
Cazacu – Farmecul
unui debut pe
simezele ieşene, în
www.criuleni.info.md,
secţiunea Cultură).

Experienţele
multiple ale
profesorului – artist
însumează, inerent,
sinteze ale căror
structuri expresive, se
concentrează la
esenţele valorii
artistice izvorâte din
echilibrul stabil dintre
dialogul artei cu
natura şi realitatea în
creaţie. Astfel, pentru Lilia Cazacu munca de creaţie şi
de educaţie nu se poate realiza în afara unei depline
exigenţe profesionale. În virtutea universalităţii
limbajului artelor vizuale şi al identităţilor spirituale
profesoara Lilia Cazacu îşi îndrumă elevii în activităţi
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Lilia Cazacu – Expoziţia Lumină
din lumina mea

Teodor HAŞEGAN

(continuare în pagina 7)
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la începutul lui ianuarie 2004 în compania
violonistului

Christina Drexel

Gernot Winischhofer în care cei doi
interpreţi au gândit şi respirat împreună pentru a
realiza unitar ceea ce au interpretat, Andreas Henkel a
revenit la Iaşi în anul următor cu un recital de pian
care a inclus de Beethoven,

şi de Bach, ce i-au permis
să se exprime liber, să arate nestingherit ceea ce
gândeşte în legătură cu lucrările sau compozitorii,
condus însă de o disciplină strictă. Ceea ce a
impresionat atunci a fost redarea în doze de bijutier a
celor mai mici nuanţe, perceptibile din orice colţ al sălii
şi a bogăţiei armoniei cromatice, claritatea construirii
structurilor, corectitudinea în respectarea partiturilor şi
a stilurilor concomitent cu realizarea unor versiuni noi,
proprii, în interpretare, conforme cu gândirea şi
sensibilitatea sa. Acum când avem posibilitatea de a
asculta mii de interpretări, fără a putea distinge
diferenţe notabile între ele, e impresionant cum un
pianist care nu-şi permite libertăţi în respectarea
textului muzical poate aduce atâta prospeţime şi
noutate în variantele sale interpretative. A urmat un alt
recital în februarie 2007 pe scena ieşeană cu

de Beethoven, de K. M.
von Weber, de Liszt şi de
Chopin. Şi de data aceasta a dovedit un echilibru
înţelept între raţiune şi pasiune, interpretarea sa, fără a
fi năvalnică, dovedind un romantism introvertit în care
virtuozitatea conduce cu muzicalitate prin sonorităţi
cu grijă detaliate şi cu claritate extremă în construirea
convingătoare a lucrărilor spre încântarea publicului.
În 2008, prin de P.
I. Ceaicovschi avându-l ca dirijor pe Alexandru Lăscae,
Andreas Henkel dovedeşte intensitate şi pasiune
valorizând acel aspect al tehnicii pianistice care
transcende limitele instrumentului de percuţie cu o

incredibilă cadenza. Cu
de J. Brahms

interpretat în februarie 2009
dovedeşte claritate şi
naturaleţe, sinceritate şi
simţire, profunzime şi
putere expresivă. De altfel,
cu ocazia interviului acordat
cu ceva timp în urmă
pianistul mărturisea că
preferaţii săi sunt Bach,
Beethoven, Brahms. În

de
Rahmaninov interpretat la
Iaşi în 2010 sub bagheta lui
Valentin Doni standardele
tehnice înalte, atenta
utilizare a dinamicii şi
sensibilităţii în sublinierea
lirismului şi creativităţii
rahmaninoviene,
profunzimea interpretării
construieşte un edificiu
sonor impresionant şi
înălţător ce uimeşte
ascultătorii, Henkel folosind
virtuozitatea  ca instrument
al expresivităţii.

Cea mai recentă apariţie
pe scena ieşeană a
pianistului Andreas Henkel
este pe 18 februarie 2011 cu

de Beethoven
susţinut sub bagheta

conaţionalei . Cu această ocazie
solistul arată că stăpâneşte la fel de bine şi sonorităţile
masive ale instrumentului, pătrunzând dincolo de
textul muzical în intimitatea structurii lucrării
genialului compozitor. În general  concertele pentru
pian şi orchestră permit o exprimare artistică mai
complexă şi completă în care solistul este împreună cu
orchestra în dialog, în concepţia construcţiei sonore, în
interpretare. Oare de ce în timpul spectacolului gândul
mi-a zburat la orchestra simfonică a filarmonicii
ieşene şi la dirijorul Ion Baciu?

Lecturile serioase, stăpânirea mijloacelor
interpretative, respectul pentru textul şi stilul muzical
ca şi migala cu care şlefuieşte lucrările abordate sunt
coloanele ce susţin talentul şi munca tenace ale
pianistului Andreas Henkel pentru a transmite
publicului conţinutul subtil al compoziţiilor, el
punându-se pe sine cu naturaleţe şi modestie în slujba
Muzicii. De aceea este atât de apreciat de specialişti şi
de publicul ieşean prezent în număr mare la concertele
sale.

sonata Waldstein Fantezia şi
fuga cromatică Coralul în Sol

Appassionatta Invitaţie la vals
La Campanella Fantezia în fa

Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră

Concertul nr. 1

Concertul nr. 2

Concertul nr. 3

de aur

Prin aducerea pianului în secolul al XIX-lea din
saloane în sălile de concert, publicul iubitor al acestui
instrument a fost constant cel mai numeros. Melomanii
ieşeni, reţinuţi în faţa noilor apariţii, o data ce constată
valoarea interpreţilor, revin cu bucurie, în număr
mare, atunci cand ştiu că vor participa la un spectacol
de calitate.

Premiant la 16 ani în Zwickau, oraşul natal al lui
Robert Schumann, la Concursul Naţional al Tinerilor,
Andreas Henkel a lucrat cu mai mulţi profesori, dar cei
care au avut o influenţă determinantă asupra
dezvoltării sale profesionale au fost pianistul rus
Arkadi Zenzipér, elev al lui Grigori Sokolov, cu care a
lucrat la Dresda între 1989 şi 1991 şi Aquiles Delle
Vigne, la rândul său fost elev al lui Claudio Arrau, de
la care a primit sfaturi la Bruxelles. A studiat în
copilărie după metode germane, apoi după şcoala
rusească de la Sankt Petersburg prin profesorul său
care a studiat acolo, iar prin elevul pianistului chilian a
avut contact cu metodele pianisticii universale.

În calitate de pianist, Andreas Henkel a susţinut
mai multe recitaluri. În Europa, în primul rând în
Germania natală: Dresda, Leipzig, Heidelberg, Passau,
Berlin, München (sala Gasteig a Filarmonicii). Apoi în
Franţa, la Biserica „S-te Marie” din Paris, în Spania la
sala Ateneo din Madrid, la Barcelona, la Zaragoza, în
Austria (Viena), în Bulgaria la Sala Naţională de
Concerte din Sofia, în Belgia la Sala de Concerte a
primăriei şi la Palatul Artelor din Bruxelles, în Italia la
Sala Mozart a Academiei Filarmonice din Bologna, la
Florenţa (Palazzo Lenzi), la Sala Notarilor din Perugia,
la Spoleto (Festival de
pian), în cadrul
Festivalului „Campus della
Musica” din Latina, în
Ungaria la Festivalul
Artelor din Zempléni, în
România la Filarmonica
din Iaşi. Recitaluri solo a
susţinut şi în SUA la
Chicago, Columbus (Ohio),
pentru Societatea Chopin
din Texas, precum şi în
Japonia la Tokyo şi Kobe.
Prima invitaţie de a cânta
în America de Sud a venit
în 2000 pentru a celebra
prin recitaluri la Buenos
Aires şi Montevideo
aniversarea lui J. S. Bach
interpretând opere
originale ale
compozitorului, precum şi
transcripţii. Din 2003 face
turnee anuale cu recitaluri
solo în Brazilia (Rio de
Janeiro - Auditorio
Guiomar Neves, Sao Paolo,
Valinhos, Paracicaba),
Argentina (Buenos Aires),
Paraguay (Asuncion) şi
Uruguay (Montevideo). Ca
un laitmotiv apar în cariera
sa recitalurile susţinute în
biserici şi concertele cu
orchestre de muzică creştină (Staatskapelle Dresden,
Orchestra of the Christian Music and Arts Academy
Stuttgart), dovedind că atracţia din copilărie pentru
orga bisericii şi pentru muzica creştină nu şi-a pierdut
vigoarea.

Concerte cu orchestra a cântat în Germania,
România (orchestrele filarmonice din Iaşi, Oradea

ă din Galicia), Belgia
(orchestra BASSO-Bilkent Symphony din Turcia la
Festivalul Musici Artis din Bruxelles), Republica
Moldova (orchestra Festivalului Crescendo şi
Orchestra de Cameră a Moldovei), Ucraina (orchestrele
de cameră Kievska Kamerata şi Renaissance), Liban
(Orchestra Naţională Simfonică din Beirut), SUA
(Columbus Youth Symphonie Orchestra şi Westerville
Symphonie Orchestra-Ohio), Brazilia, Paraguay,
Uruguay (Orchestra Filarmonică din Montevideo). Se
poate observa din studiul repertoriului său o atracţie
către concertele de Mozart (si bemol major KV 595, do
minor KV 491), Ceaikovski (No. 2 în Sol major, op. 44),
Beethoven (No. 5 în E flat, op. 73 Imperialul),
Rahmaninov (No. 2 în do minor op. 18).

şi
Târgu Mureş), Italia (orchestra Città di Ravenna),
Spania (orchestra simfonic

După prima apariţie pe scena filarmonicii ieşene

sunetul muzicii

Cornelia APOSTOL

Pianistul Andreas Henkel

Aprilie 1120

competiţionale şi de documentare în diferite tabere de
creaţie şi concursuri şcolare. Astfel, nu demult o
admiram într-o expoziţie inedită (Acasă la noi, Galeria

E. Alexandrescu –
Parcul Copou) realizată
împreună cu elevii ei,
premianţi ai
Concursului
internaţional de Artă
plastică pentru elevi
N.N. Tonitza – ediţia a
VIII-a, premianţi care
au beneficiat de o
tabără de creaţie, din
partea Asociaţiei
ASTRA –
Despărţământul M.
Kogălniceanu – Iaşi, la
Sf. Gheorghe – judeţul
Covasna. De asemenea,
la Salonul  Naţional de
Artă plastică pentru
elevi organizat la Iaşi,
de către Şcoala B.P.
Haşdeu (vezi, T.
Haşegan, Expoziţia de
pictură Acasă la noi –
limbajul universal al
creaţiei şi al educaţiei
artistice, în ,,Cronica”,
nr. 12, Iaşi, p. 6, şi în
Expoziţiile şcolare –
modalitate de evaluare
a potenţialului
formativ pentru
educaţia plastică şi
estetică Delta XXI.

Revistă interdisciplinară, Ed. Spiru  Haret, Iaşi).
Aşadar, Lilia Cazacu ne apare, bine conturată, ca un
artist - profesor cu preocupări ample pentru
problematizarea actului creator şi didactic în cadrul
procesului instructiv – educativ.

În concepţia şi viziunea artistei Lilia Cazacu
revelaţia picturii descinde din infinitul frumosului
naturii care pare să fie un element de stabilitate majoră
în lumea realului. Structurile sensibile ale naturii
pictate de Lilia Cazacu sunt îndreptate spre orizontul
spaţiului cultural desfăşurat în faţa privitorului, ca şi
când l-ar invita să participe la înfăptuirea actului
creator. Compunerile plastice,  indiferent de tematica
abordată, sunt ample, dinamice, puternice şi trezeşte
privitorului sentimentul admiraţiei spontane, iar pasta
densă redă mereu o vibraţia cromatică luminoasă,
dinamică, cu rezonanţe, acorduri şi contraste de factură
modernă.

Departe de morfologia unui academism steril,
precum şi de exuberanţele cromatice ale
modernismului, viziunea predilectă în expoziţia
Lumină din lumina mea a Liliei Cazacu ţine de
emotivitatea directă, de comuniunea nemijlocită cu
valorile ce ne înconjoară: flori, biserici, case vechi,
parcuri, pomi înfloriţi, de nuanţă nostalgică uneori, dar
în care perceperea şi transpunerea picturală au un
accent contemporan autentic, o vibraţie intimă sub
imperativul profesionalismului creator şi al tradiţiilor
noastre culturale. Este cel mai elocvent exemplu, al
artistului care tinde spre a devenii el însuşi, cu
concepţia şi viziunea lui, cu poezia şi muzicalitatea
cromatică, cu dezinvoltura şi preţiozitatea desenului,
este pictura care  se produce prin crearea atmosferei şi
mai puţin prin arbitrarul asocierilor de obiecte,
urmăreşte să investească elementul concret, preluat din
natură, fără a face recurs la metafore şi semnificaţii
simbolice.

Căldura coloritului, prezentarea cu forţă
nedisimulată a desenului, eleganţa şi ştiinţa
componistică o aşează pe Lilia Cazacu, prin intermediul
expoziţiei Lumină din lumina mea, printre artiştii care
au dat strălucire şi substanţă, printr-un limbaj
universal, Şcolii româneşti de pictură din perioada
interbelică.

Ca om de cultură, artist şi profesor Lila Cazacu a
demonstrat măsura forţei morale şi profesionale în
viaţă şi în artă odată cu atingerea acestor cote
superlative ale demersului său. Modelul umanist
propus de către artista Lilia Cazacu, în expoziţia
Lumină din lumina mea ne aduce şi revelaţia artei ca
act al înaltei etici şi sentimentul grandorii spiritului
creator din spaţiul nostru cultural (vezi, T. Haşegan,
Artele vizuale în galeriile şcolare – valenţe ale educaţiei
artistice, în ,,Univers Didactic”, nr. 3, p. 91, rubrica
,,Excelenţa în şcoala ieşeană”).

ut pictura poesis
(urmare din pagina 6)
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dragobetele sărută fetele
Laureaţii ediţiei I (II)

Pagină realizată de
şi

Irena BRODOCEANU
Eva DAMIAN

scump sufleţel de om pe care l-am întâlnit vreodată!...
Astăzi suntem împreună, precum două flori rare pe

câmpia lumii, eşti al meu şi aşa vei fi mereu, indiferent de
ceea ce v-a zice lumea!... Te iubesc!

Către Tine,
Aş putea să-ţi dedic orice:luna, soarele, versurile

eminesciene, totul…dar nu,nimic nu ar fi destul .Iubirea
e cea mai frumoasă taină împărtă ită, însă măre ia ei nu
poate fi cuprinsă nici in cele mai frumoase scrieri.

A nins afară. E totul nins, complet. Totul e alb,
simetric, perfect. A nins! Dar ştii tu oare că e primăvară? E
un oximoron aici. E ca şi cum sufletul s-ar fi înţeles cu
vremea şi chiar dacă e plin de viaţă şi iubire, el să fie mort.

E plin de zăpadă albă i de nemărginirile dintre noi,
de lumea ta şi lumea mea. Aş vrea că doar o privire să le
poată lega. Îţi mai aduci aminte? „Privirea ca o punte între
două lumi” vorbeam atunci. Şi nu vorbeam degeaba.
Măcar visul, imaginarul să ne unească şi să ne dea un
numitor comun. Dar universul nu e creat aşa. Este creat pe
temeiuri fizice şi nu am fi noi singurii, singurii
îndrăgostiţi care şi-ar încheia povestea înainte ca ea să-şi
îndeplinească iubirea.

Dar tu înger,tu nu ai nevoie să ştii toate născocirile
astea, născociri nebune care te-ar tulbura atât de tare, căci
ştiu totul şi îţi pot vedea în ochi aceleaşi versuri ca în ai
mei. Ne-am ales se pare acelaşi principiu - două oglinzi ce
se imaginează una pe cealaltă.

Uite….priveşte afară! Fulgii tot cad construiesc
stratul, zidul dintre noi. Eu nu mai am putere. Strălucirea
zidului mă orbeşte. Te rog însă cu ultimele puteri nu
înceta să lupţi. Luptă pentru tine şi pentru noi. Străpunge
zidul, eu voi fi mereu aici, chiar după el şi te voi aştepta.

A ta pentru totdeauna,
Ioana  Vn.

Un ocean de cuvinte

Sunt un ocean de cuvinte într-un vis amestecat de
imagini alb-negru. De aceea, când mă trezesc din somn
dimineaţa, primul lucru de care am grijă este să pun semn
visului, să nu uit unde am rămas. Mă întorc mereu cu
gândul la tine, dar vălul pictat cu chipul tău se destramă în
z a r e .

Când mă amestec ziua în universul culorilor, îţi
mângâi ochii cristalini cu lumina curcubeului. Clipeşti şi
topeşti visul în realitate. Nu plâng atunci după soarele-
curcubeu, pentru că s-ar putea să nu mai văd noaptea
stelele din jur. Cobor şi urc în vârtejul cuvintelor, iar
literele se despart şi se compun ritmat în silabe: dra-go-be-
te. Aş vrea să fiu ca rândunelele pentru cerul imens şi să îţi
scriu zburând numele în văzduh. Nu mi-ar ajunge o viaţă
să îţi vorbesc despre universul meu. Oricând pot să
cuprind lumea în palme ca pe o hartă şi să şoptesc
oceanelor necontenit, să zbor ca vântul şi să mângâi
munţii, dar niciodată nu am să pot să te ajung.

Dacă aş fi pictor, te-aş desena ca un copac înflorit, ţi-aş
da viaţă şi aş culege petalele pentru a-mi colora
drumurile. Dacă aş fi compozitor, te-aş transforma în
vioară şi mi-ai trezi dimineaţa sufletul adormit.

Când soarele apune, cuvintele se sparg sub greutatea
literelor şi sentimentele se închid în suflet, toate
rămânând doar amintiri. Valurile mărilor îmi şterg
imaginile fiecărei zile, iar sunetele se pierd în ecouri. Tu
rămâi lângă mine, ca să-mi aminteşti de semnul din vis,
dar nu ştii că semnul eşti chiar tu.

Noaptea în visul meu sunt doar în alb şi negru, episod
cu episod fiind tot mai aproape de infinitul universului
meu:

Curcubeu de culori
Întins peste zori,
Crengi îmbrăţişându-se,
Miresme alintându-se
Şi lacul verde unduind
Poveşti de basm adăpostind.

Antoci Ioana-Patricia

Păduraru Andra

, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Ia iș

ș '

ș

Dru ă Elena

Ghidersa Mihaela

' , Men iunea I, Liceul de Informatică „Gr.
Moisil”, Ia i

, Liceul de Informatică „Gr. Moisil”,
Ia i

%
ș

ș

Iubirea mea,

…Azi m-am decis să-ţi zic unele lucruri pe care nu le
voi spune în altă zi. Îţi scriu astăzi pentru că nu aş mai
avea curajul să o mai fac vreodată. E şi sărbătoare, cred că
oficial am şi un motiv pentru asta.

Nu mă cunoşti şi nu mă vei cunoaşte, pentru că eu nu
vreau. Sunt o fiinţă care trăieşte undeva alături, puţin
probabil că mă vei observa, chiar dacă ne intersectăm
foarte des. Nu sunt frumoasă, nu răpesc priviri şi inimi,
nu sunt o sursă de inspiraţie pentru cei mai sensibili
romantici. Sau poate că sunt, dar tu nu vei afla niciodată
asta.

Ştii, faci parte dintr-un univers care mă înconjoară. Nu
îmi plac frazele siropoase, dar când vine vorba de tine nu
mă abţin. Să scriu că eşti raza mea de soare, că tu îmi
luminezi sufletul, că mă ajuţi să văd lumea în cele mai vii
culori? Nu crezi că ar fi absurd să-ţi fac astfel de declaraţii?
Prefer să le ţin în file arse de jurnal, ca să nu le citească
nimeni. Aş face multe ca să ne cunoaştem, dar ştiu că
inima ta aparţine altcuiva, iar eu nu vreau să distrug
lucrurile frumoase. De aceea prefer să observ doar, să
zâmbesc atunci când trec lângă tine, asta mă face să fiu
mai fericită. Să râd zgomotos când ies în pauze cu colegii,
să glumesc mai des şi să fiu copilăroasă. Să citesc cât mai
mult ca să pot exprima multe sentimente în cuvinte
colorate, să le înşir în aceleaşi file arse de jurnal; să încerc
să fiu mai bună şi să mă parfumez cu optimism în fiecare
zi.

Ştiu că sentimentele mele ar fi ceva în plus pentru tine,
de aceea prefer să-ţi scriu câteva cuvinte aici, să ştii despre
cineva care ţine la tine, să mă prefac o necunoscută şi să îţi
zic doar că eşti cea mai minunată persoană din câte am
cunoscut vreodată şi că eşti o parte din această lume
datorită căreia cred că merită de trăit. Mulţumesc pentru
faptul că zâmbeşti citind aceste rânduri.

Eu, cea căreia îi dăruieşti vise în fiecare zi.

Printre aurii raze de soare ,îţi zăresc chipul dis-de-
dimineaţă. Ţi-am privit chipul de 1000 de ori însă tot nu
mă pot sătura de imaginea pe care o venerez, vis care nu se
termină atunci când zorile privesc pe sub perdele
catifelate, ce ascund în ţesăturile lor străvezii povestea
unei iubiri. Mă apropii u or şi îţi presor pe gene sărutări
trandafirii apoi simt cum, cu mişcări suave, degetele tale
dansează pe pielea mea şi un fior mă cuprinde. Închid
ochii şi te văd mai clar ca niciodată.

Învăluită de adieri sfioase, păşesc timid spre tine. Tu
- prinţul din poveşti, cel ce pictezi zâmbete în sufletul meu
şi cu sărutări pătimaşe alungi orice mâhnire lăsând doar
pete de culoare pe cerul vieţii mele. Întinde mâna ta,
ascultă melodia inimii, clipeşte uşor, să nu sperii liniştea
ce ne învăluie pe amândoi într-un vals al simţirilor.

Ador să mă gândesc la tine, iubesc să mă trezesc cu
gândul la tine, mă copleşeşte să te analizez în fiecare
picătură a fiinţei tale prin prisma dorinţelor mele cuminţi,
mă îndrăgostesc de orice gest ce te defineşte atât de clar.
Unde sunt limitele atunci când mai multă nevoie am de
ele? Unde îmi sunt principiile şi ideile fixe când
anotimpurile mă împing spre tine? Îmi pierd voinţa,
raţiunea, fug toate de mine... de parcă mi-ar spune,
neastâmpărate, că a venit vremea ca ele să ia o pauză
cedând supremaţia inimii.

Mă ispiteşti cu priviri jucăuşe, mă deschid ca o floare
în braţele tale, te privesc şi nu mă pot sătura să te am.
Zilele sunt prea puţine şi nopţile prea scurte să te pot
păstra , să pot asimila pasiunea dintre noi.

Eşti aici, chiar în sufletul meu, dar nu ştii că mi se
pierd gândurile în clipa în care î i întâlnesc ochii, atât de
calzi ca o ploaie de iulie, atât de senini, asemenea imaginii
cerului într-un ocean, atât de îndrăgostiţi de mine, de
tine... de noi.

Din celălalt colţ al camerei îţi arunc ocheade scurte,
nu vreau să pierd nimic din ce este al tău, din ce îmi

ș

'

dăruieşti. Uneori te surprind privindu-mă şi obrajii îmi
iau foc, un zâmbet sfios alergă pe chipul meu vinovat de
încercarea de a proteja fiecare fragment din dragostea
noastră şi simt cum inima vrea să mă ducă la tine, în
braţele ce mă fac să mă simt ca în interiorul unui trandafir.
Nu îţi pot citi gândurile însă chipul tău luminos si buzele
atât de îmbietoare mă liniştesc şi aruncă între noi un covor
de invitaţii, sentimente.

Te iubesc dimineaţa la o cafea, aroma ei e covârşitoare
alături de tine şi toate simţirile le răsfaţă într-un concert al
dorinţelor. Te iubesc toată ziua, şi oricât aş vrea să mă
ascund mereu vin spre tine, spre necunoscut, spre ispită.

Când pe umerii mei se aşterne toamnă, tu vii ca într-
un joc de lumini, şi aşterni primăvara atât de vioaie şi
inocentă, vara atât de dezinvoltă şi fără inhibiţii, şi
bineînţeles iarna, pentru că în egoismul tău vrei să mă
ascund la pieptul tău, să mă topesc sub respiraţia ta
arzătoare.

Mă dezarmezi, mă las răsfoită ca o carte ce păstrează
între filele sale secrete pe care zeii le-au scris cu condei de
aur. Mă păstrezi pură, copilăroasă, ruşinoasă, doar pentru
tine şi iarăşi ochii mei uşor îi caută pe ai tăi si, mâna ta încă
se joacă pe spatele meu în atingerea umedă a razelor de
soare ce ne picură pe gene cristale ....

Acum uimit citeşti aceste picături de suflet, ştii cine
sunt, povestea noastră a fost „scrisă în stele”, aşa ti-am
spus la început şi la fel spun şi acum când, cu paşi repezi şi
timizi, mi-am făcut curaj să revărs aceste cuvinte
încurcate.

Lasă-mă să strălucesc sub lumina iubirii tale încă o
viaţă de acum !

Bulgăre de viaţă

Declaraţie de dragoste

Mă uitam mereu spre cer şi mă întrebam: ce este
acel ceva special pe care nu l-am simţit încă? Ce voi face eu
azi? Nimic. ... Simţeam că îmi doresc să stau doar pe
margine, să privesc vieţile altora şi să vreau să simt şi eu
clipele de fericire şi de iubire. Parcă totul se învârtea în
jurul meu, auzeam doar râsete de bucurie, vedeam
oameni care se iubeau şi îşi purtau de grijă unul altuia, era
o lume din care îmi doream să fac parte şi eu, dar in care
nu ştiam cum să intru... Mă întrebam mereu: pe mine cine
poate să mă readucă la viaţa, să simt căldura razelor de
soare, să simt ploaia şi furtuna ca motiv de bucurie?...
Acum am răspunsul la toate aceste întrebări: TU! Doar tu
eşti cel care mă poate iubi numai pe mine aşa cum sunt,
fără a-mi cere nimic în schimb, tu eşti cel care mă poate
readuce la viaţă şi poate face ca visele mele să devină
realitate, tu eşti cel care mă poate face să simt căldura
razelor de soare, chiar şi atunci când ele nu există... Din
clipa în care te-am întâlnit, am construi o lume de care
aveam atâta nevoie,… Din acea clipă în care te-am văzut
simt că am suflet şi un rost în viaţă... din acea zi simt că
trăiesc doar pentru ochii tăi pe care nu i-aş face niciodată
să verse lacrimi pe obraji şi pe buze, pentru că dacă ar
curge vreo lacrimă pe aceste buze, ar lua cu ele toată
dulceaţa buzelor tale... din acea zi trăiesc doar pentru
zâmbetul tău care îmi alunga tristeţea, pentru vocea ta
care îmi alină inima, pentru tine, viaţa mea, numai şi
numai pentru tine!...

Tu eşti cel care mi-a făcut viaţa precum o poveste de
dragoste... tu eşti cel care m-a învăţat să iubesc tot ceea ce
mă înconjoară, tu cu bunătatea sufletului tău m-ai învăţat
că după ploaie vine soare, că nimic în lumea asta nu are
sens fără suflet, aşa cum eu nu am sens fără tine, pentru că
tu eşti sufletul meu... Astăzi, din tristeţea de dinainte de-a
te cunoaşte şi bucuria de acum, de când te-am cunoscut,
am construit o fericire doar a noastră! Fericire de care nu
aş fi eu, nu aş fi ceea ce sunt azi, pentru că eşti alături de
mine la bine şi la greu, pentru că eşti vocea glasului meu,
eşti persoana fără de care nu pot trăi! Am nevoie de tine
pentru că TE IUBESC!.... te iubesc aşa cum spicele grâului
copt în arşiţa verii adoră roua dimineţii, aşa cum luna şi
stelele adoră vraja nopţilor şi aşa cum pământul
preţuieşte stropii de ploaie...

Numele tău este scris în inima mea şi va rămâne aici
pentru totdeauna... Eşti şi vei rămâne mereu o amintire
frumoasă pe care seară de seară mi-o amintesc... eşti un
gând care va rămâne mereu în mintea mea şi în sufletul
meu o viaţă întreagă, pentru că eşti cel mai bun şi cel mai

Bulbuc Maria



9CRONICA

în timp ce curăţam copacii de moarte,
în aceeaşi grădină
în care ai lăsat
sub forma poemelor ajunse astăzi înaintea ta
ai murit pur şi simplu
ca o răzvrătire a Naturii
dar nu din pântecele ei
ci întru spiritul ei

ai murit Shaul, pur şi simplu
cum ţi-ai scris psalmii
certându-te cu Dumnezeu
şi eu curăţam copacii de moarte
şi tu mureai pentru fiecare creangă tăiată

şi tu nu ştiai ce fac eu
şi eu nu ştiam ce faci tu
decât atunci când am ajuns la tine
să te curăţ de moarte
asemenea copacilor ieşiţi din iarnă

şi atunci mi-am dat seama că ai murit
ai murit pur şi simplu
cum se moare
cu prietenii îngrămădiţi la căpătâiul tău

vulturii să se strângă

cu duşmanii îmbrăcaţi în haina de ploaie
pentru lacrimile prieteniei

ai murit
în timp ce eu curăţam copacii de moarte
pregătindu-mi poemele să-nverzească
şi tu ai murit pregătindu-te de veşnicie
cum îţi mai pregăteai poemele de despărţire

ai murit
pur şi simplu
chiar dacă eu curăţam copacii de moarte
ai trecut pe lângă mine
şi în urma ta poemele au rămas să te nască
de fiecare dată, când cineva dintre noi,
cei rămaşi să curăţăm copacii de moarte,
le va rosti în locul iubirii
din care oamenii au învăţat să se nască

ai murit Shaul
şi Dumnezeu a rămas îngândurat
nemaiavând cu cine să se certe
ai murit Shaul
şi Soarele s-a culcat la pământ
şi Luna s-a culcat la pământ
şi lacrima mea s-a culcat la pământ
şi tăcerea crudă s-a culcat la pământ

la mulţi ani, prietene,
în veşnicia ta, în care copacii
nu mai trebuie curăţaţi de moarte!
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Adameşteanu, http://www.revista22.ro/ limba-
romana-participa-la-limba-germana-in-care-scriu-
653.html/).

realizarea paginilor
atât de apreciate azi. În
principal, munca ei
presupunea traducerea
specifica iilor tehnice i
a descrierilor de utilaje
– de la

la
strunguri i freze etc.

â
â

â
ânt este cel indicat”. ( Ibid.) Cu muncitorii,

e clar,

inilor-unelte, erau admira i de la
distan . Chiar uri. Nu
conta cât de frumo i ar fi fost

Colegele
Hertei a irii din
schimb i programul de baie în grup.

parte

i mergând de la o u
. (Herta Muller,

Humanitas Fiction, 2009, pp. 106-107)
Fetele depuneau eforturi uria

: ”

or. Eva o d
t trei trepte i

o u i pe gang, chiar în spatele u
i, în dreapta, du

Dar, până şi
acestea au avut ceva
bun, dacă ne gândim
cât de mult au inspirat-
o în

ţ ş

ciocane
pneumatice de forjă

ş
Chiar dacă, ne spune
ea, ”[...] habar n-aveam
de ele. Era ceva
groaznic. Aveam un dicţionar gros c  t trei cărămizi şi
căutam în el la fiecare cuv  nt. Dar problema era că
pentru fiecare maşină, presă hidraulică şi mai ştiu eu
ce, trebuia să şi ştii la ce maşină te referi. Pentru că la
fiecare noţiune pe care o găseam în dicţionar erau
vreo trei-patru variante. Eram toată ziua cu telefonul
în m  nă sau mă duceam jos şi întrebam muncitorii
care cuv

nu a avut vreun fel de problemă. Când nu
dădeau explicaţii asupra denumirilor pieselor din
măţăraia maş ţ

ţă şi prin geamul sălii cu duş
ş (Piticul), ori dacă se

apropiau de pensie (George Bătrânul).
şteptau cu sufletul la gură ora ieş
ş ”[...] din mai

până prin septembrie, când în după-amiezele târzii
soarele cade de cealaltă a fabricii oblic peste
sârmă, lumina bate pe scări şi luminează gangul. E
atâta vizibilitate, încât şi aburul se lasă străpuns şi
bărbaţii goi pot fi văzuţ şă la
cealaltă”

şe ca nu cumva să le
scape vreun detaliu    Lângă încăperea unde se află
instalaţia pentru difuzor este o scară de incendiu.
Aceasta duce sus, la mansardă. Are trepte subţiri de
fier. Clara urcă scara păşind pe urma tălpilor Evei.
Mara, Anca şi Maria au ajuns deja sus. Fereastra mică
nu e închisă, e doar proptită uş eschide.
Acolo jos în curte, pe partea cealaltă, sun ş

şă deschisă. Ş şii, se află
vestiarul unde te dezbraci ş şurile

Cf.

Încă de pe atunci vulpea era
vânătorul,

Cataractă

„Vergina stea va fi pe sâni să cadă”
clamase harfa întristând poeta
printr-un binoclu vid (anahoreta
imagine cu lupii de zăpadă

urlând vânatul). Podul peste creta
(o insulă/graal cât o monadă)
ea l-a trecut ca text: şeherezadă
şi nestemată reflectând planeta

albastrului edenic. Ca regină
divine forme graţia intactă
pe solomon psalmistul fast îl cată

dublând vocaţia în ani/lumină.
Mi-e ochiul sângerânda cataractă
zăcându-i aura crucificată.

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

Ai murit Shaul Carmel !

pentru bărbaţ ă Bărbaţ
şi îndoaie picioarele, păşesc parcă ezitând pe

degetele lor noduroase, pardoseala de beton este
mereu udă, rece şi lunecoasă Va trebui să remarcăm
că n ţ ţ şi spinări
uscate, îşi trag umerii înăuntru. Burţile lor sunt
păroase, coapsele, slabe. Părul de membru, un
ş lele nu li se văd de
la fereastra mansardei. Doar membrul care li
clatină în mers. Blonzii le au aşa slabe, spune Mara.
Eva se sprijină de spatele ei şi adaugă, toţi moldovenii
le au albe. Nu-i adevărat, spune Maria, bătrânul
George, nu. Pe a u am văzut-o încă, spune
Clara...” În schimb, se detaşează Piticul. Ca să pară

, purta încălţăminte cu toc, găsim în alt pasaj al
scrierilor Hertei. Numai că el nu reuşea decât să fie ş

Praful stârnit cu măturoiul nu-l ierta deloc.
Trebuia să facă baie odată ţ Ş ş

ţ ş ntra alături de ei fără
complexe, dacă nu cumva chiar mândru. Înţelegem că
avea ş

La urmă, tot
concluzionă Cel
mai mic bărbat cu bâta cea mai groasă

i”. ( Ibid.) Apoi ap  reau EI. „ ii
goi î

”.
u par tocmai prin i: ”Au bur i mari

omoioc des (Brrrr! – n.n.). Testicu
se

lui n

i
mai caraghios.

cu ceilal i. i, a a cum mai
pu in ne-am fi a teptat, i

i de ce. ”Piticul, spune Maria, Dumnezeule,
Piticul o are pe-a mai mare!”. Maria,

pentru întregul grup de privitoare: ”
...”.

Cf.

om
normal
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Între ora ele românilor, Timi oara nu-i defel unul
ca oricare. Cu bune i cu mai pu

t Revolu mare
- de Timi oara sunt legate numele i succesul

Hertei Muller, de
, ca

marele ora ean

ina ceva mai mare decât cutia de scrisori a Po tei
Române. De mai tot timpul

nea a, în
fa a por ii, burdu it cu scrisori, de sute de
”expeditori”.

Numa abrica de ”L  stun-uri” (ini ial,
Tehnometal, apoi, Întreprinderea de Autoturisme
Timi oara – IAT)

, în carne i oase. i asta,

dar, totu i, pe când nu se
tia sigur de reconvertirea produc iei ,

care a cotit

ia vizitelor securistului i a invita iilor
la ”conducerea întreprinderii” ori la secretarul de
partid. ”În

interviu dat

ş ş
ş ţin bune. Prima dată,

că de aici a porni ţia. Apoi, că în foarte
măsură ş ş

ţinătoarea Premiului Nobel pentru
literatură (2009). Dar câte alte motive n-or mai fi

ş bănăţ să fie considerat ”fruncea”!... A,
era să uit. Prin anii optzeci ne-a dat şi Lăstunul.
Maş ş

altfel, în epocă, a persistat
riscul ca proprietarii micului autoturism, de-l aveau
cumva de culoare galben, să-l găsească dimi ţ

ţ ţ ş

i că, la F ă ţ

ş , translator pe germano-română a
fost chiar Herta Muller ş ş o

bucată bună de timp, ş încă
ş ţ de fierătanii

spre semi-dacii. Ceea ce rămâne sigur e că
Hertei nu i-a displăcut foarte tare la Tehnometal.
Poate cu excepţ ş ţ

au început problemele cu
Securitatea, presiunea politică. Securistul
întreprinderii a vrut să mă racoleze. Eu am spus nu şi
nu. Atunci au început să mă tracaseze. În fiecare zi,
m-au chemat la secretarul de partid şi la directorul
întreprinderii, m-au şicanat într-un hal... Tocmai
divorţasem de primul meu soţ. Deci, nu mai era nimic
sigur în viaţa mea, nu mai ştiam ce-o să fie, cum. Cred
că sub presiunea asta interioară am început atunci să
scriu pentru mine”. (

Tehnometal

Cf. Gabrielei

Ionel BOSTAN

Piticii Hertei
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Lumea în care trăim este exact așa cum ne apare, cum o
intuim și cum o ordonăm. Avem conștiin'a unui trecut, a
unui prezent și a unui viitor. Însă dacă putem considera
trecutul ca fiind o necesitate pe care nu o putem schimba,
iar prezentul evanescent și imposibil de surprins, atunci
viitorul ni-l reprezentăm ca o multitudine de posibilită'i.
Într-adevăr, după cum men'iona și M. Heidegger în filosofia
sa asupra fiin'ei, omul (Dasein) nu , ci ” ”,
adică fiind singura fiin'ă care are conștiin'a viitorului, omul
nu ac'ionează doar instinctual și într-o condi'ionare
exclusivă de mediu, ci alege un mod de a fi dintr-o sumă de
perspective ce i se înfă'ișează în viziunea viitorului său.  În
acest context devine constitutivă omului întrebarea la care
nu va putea răspunde niciodată:

Astfel, devine evident
că lumea în care trăim ar fi putut să fie și altfel. În
circumstan'ele date se infiltrează no'iunea de

Problema lumilor posibile este intens disputată în
ultimele decenii și chiar cuprinde mai multe domenii:
logică, metafizică, filosofia limbajului, filosofia spiritului
etc. Acest fapt nu înseamnă, însă, ca reprezintă o întrebare
recentă. Drept dovadă ne servesc autorii antici, în special
megaricii care au solu'ionat-o în felul următor: nu există
nimic posibil în afară de ceea ce s-a realizat sau ceea ce se
va realiza. Răspunsul lor este justificat, deoarece oricâte
posibilită'i ni s-ar întrevedea în fa'a noastră, doar una se
actualizează. Consecin'a nemul'umitoare a tezei lor este
ideea de predestinare; s-ar părea că totul a fost deja decis
într-un anume fel și indiferent de ac'iunile și proiec'iile
noastre nu ne vom putea abate niciodată de la soarta care
ne-a fost impusă de către Cineva.

Printre autorii contemporani care au sus'inut o concep'ie
sau alta cu privire la problema lumilor posibile putem
men'iona pe: D. Lewis, A. Plantinga, R. Stalnaker, S.
Kripke, N. Rescher, W. Lycan ș.a., iar în următoarele
propozi'ii voi încerca să clarific în ce constă viziunea lui D.
Lewis și teza denumită

D. Lewis (1941-2001) face parte dintr-o familie de
intelectuali americani și pune baza concep'iei sale filosofice
în prima sa carte mai importantă (1973),
urmând ca să o dezvolte și să-i clarifice obiec'iunile în

(1986). El pornește de la observa'ia
că lumea ar fi putut fi și altfel decât actuala, continuând prin
afirma'ia că aceste ”moduri în care ar fi putut fi lucrurile”
sunt numite Mai mult, el sus'ine că aceste
nenumărate lumi posibile nu există doar la nivel conceptual,
că ele nu reprezintă doar niște abstrac'ii potrivit
programului realist modal Ersatz, ci au  o existen'ă proprie,
sunt spa'io-temporale, deci absolut independente cauzal una
fa'ă de alta și că fiecare dintre ele are preten'ia de a se
considera cea actuală. La o primă vedere poate părea o
asemenea pozi'ie destul de greu de sus'inut și slabă în
argumente. Poate din această cauză realismul modal al lui
D. Lewis a fost numit și extrem, dar în realitate, după cum
consideră și autorul, motivele lui nu sunt irefutabile, ci doar
mai avantajoase decât celelalte.

În primul rând, datorită faptului că fiecare lume posibilă
reprezintă un întreg independent cauzal ea se consideră și
cea actuală. Orice lucru dintr-o lume X apar'ine doar lumii
respective și nu are nici o rela'ie cu altă lume. Lumile
posibile nu se influen'ează în nici un fel una pe altă, ceea ce
conferă același drept fiecăreia de a se crede lumea reală. În
felul acesta și lumea noastră este una dintre multitudinea
celor posibile fără o diferen'ă sau drept primordial în fa'a
altora, deși noi putem considera aceasta prin simplu motiv
că suntem locuitorii ei.

În al doilea rând, lumile posibile sunt ”închise în ele”, în
sensul că nici un lucru dintr-o lume nu este identic cu un
altul din altă lume. Singura rela'ie dintre două lucruri din
lumi diferite poate fi doar de asemănare, sau în termenii lui
D.Lewis sunt Raportul de asemănare, pentru că
nu este nici tranzitiv, nici simetric, nici reflexiv, nu poate fi
văzut ca o rela'ie de identitate. Contraparte ta, de exemplu,
în altă lume nu este altceva decât ceea ce ai fi fost tu dacă
apar'ineai lumii respective (deci este ceva diferit).

Iar în al treilea rând, care vine imediat în contiunuarea
celui de-al doilea, nu există indivizi
Bineîn'eles că acest fapt devine evident din men'iunile
anterioare, ceea ce vrea să spună că nu poate exista vreo
entitate comună mai multor lumi. În caz contrar am ajunge
la o contradic'ie.

În linii generale acestea sunt principalele trasături ale
tezei lui D. Lewis pe care le explică foarte bine în

De asemenea în aceată lucrare sunt
respinse într-o formă argumentată obiec'iuni precum:
posibilitatea suprapunerii, indivizii transmundani,
programul Ersatz, haecceitismul, constan'a etc. Un lucru
important mai rămâne de punctat în cadrul acestui realism
modal și anume axul de bază pe care se contruiește:

Predicatele primare ale teoriei contrapăr'ilor sunt
următoarele:

x există într-o lume posibilă;
x există într-o lume posibilă y;
x este actual;
x este o contraparte a lui y.

este are de a fi

Cum ar fi fost dacă într-un
anume moment procedam în alt mod?

lume posibilă.

realism modal.

Counterfactuals
On

the Plurality of Words

lumi posibile.

contrapăr%i.

transmundani.

On the
Plurality of Words.

teoria
contrapăr%ilor.

O perspectivă asupra
realismului modal

Ion VRABIE

încep să se numere ani de când este plecat în această
ţară, Poetul Nicolae Manea,editarea acestei cărţi poate fi
un semn că în scurta sa viaţă a ştiut să se facă iubit şi
preţuit prin toate faptele sale.

ţ
ă Ţara Bursucilor” şi datorită ădaniei

poetului Valentin Talpalaru şi a semnatarului acestor
rânduri. dintre poemele
incluse în această cărte editată chiar după indicaţiile
autorului, cel care în ultimile sale zile mi-a spus unde se
află fiecare dintre dosarele cu manuscrise,în camera sa
de lucru.

Şi,am  respectat, cu sfinţenie, sumarul scris, cu
creionul, pe o îngălbenită filă.

Tocmai când nu te aştepţ

ă
ţ ă

ă
apoi vine o linişte grea

ă ă şi rece

ă

şi deoda ă ă ă
ă ă

ă ă
trec prin acoperiş prin pereţ

ă
ă ă

ă ă

ă ă
trec prin acoperiş prin pereţ

ă ă
ş

ă
tocmai când nu te aştepţ

ţ ă ă
ţ

o doar bursucii ştiu să
ştiu să ă ă
ştiu chiar să ă ţăne şi să

ă ă ă

cel mai greu şi mai greu de vânat
e un vechi şi ciudat animal

ăsit şi apoi
ă ă
ă

ţ
ă ăleşte-l

ă ţ
minunat! Am strigat eu muşcat de genunchi

ă suind înspre creştet
ţ ă

în sfârşit m-au gă
ţ

ă ă ă
ă ă

ă cum o ştim prea bine)

ă venind doar priveşte
cum se preface lumea în peşte

aş vrea să ămân cum aş vrea
ţ

şi râde urât până
marele peşte te-a înghiţ

Biblioteca din ara bursucilor se va fi împlinit cu
aceast carte: „ str

Vom reda, mai jos, câteva

i
vin bursucii

mai întâi plânge iarba încet
se presimte o vag ninsoare
nimeni nu ip
nici m car nu tresare

ca o noapte b trân
peste care se zbate cerul
proasp t ucis

t o spaim nebun
cade urlând în p mânt dinspre lun

vin ei
lumin neagr

i
macin piatra o limpezesc o prefac
apa r d cinii unui copac
trec prin lumin o macin o desfac
soarele frunzelor unui copac

vin ei de demult de aiurea
vin s macine lumea-p durea

i
cu r suflet greu cu r suflet
i trec prin carne prin suflet

Ca un blestem pe cap tul crucii
i

vin bursucii

Nu in minte s fi v zut
în ara bursucilor herghelii
poate caii lor mai demult
s-au ascuns sub temelii

vâneze
alerge s rup

cl n urle
dup ce te-au z rit doar dup

foarte greu de g
cum s faci s -l dai jos de pe cal
aici îns totul se poate
fu adus un bursuc de o el
aport – i s-a spus – t v
pe acel ce se vrea mai acel

minunat! Strigar bursucii cu to ii

doar durerea aprins
din o el înfipt cu putere-n r runchi

sit, eram singurul care
vinovat e de-a fi mai pu in vinovat
eu pe calul meu alb ei bursuci f r num r
murind drept r splat într-un mod minunat

Bursucul (dup
foarte adesea nici nu vine
se arat

r
dar bursucul e un animal ascu it

când
it

Vin bursucii

Vân toarea bursucilor

Marele

ă

peşte

Nicolae Manea
Din volumul ”Ţara bursucilor”, ditura „Junimea”, IaşiE

Cu fiecare zi care trece, tot mai mare se face golul ce
m înconjoar , golul f

se retrag s se odihneasc

l-a numit: .
ar e aceasta de se retrag,

încet,încet, to i acolo
?
Este oare locul acela mirific, înc rc

mai ales altundeva?
La aceast întrebare r spunsul sigur nu va veni decât

atunci când fiecare dintre noi vom începe marea
c l torie pe acest t râm .

Dup fratele
Gheorghe Lupu, în acest loc de

adânc visare, în ara bursucilor,

Poet de mare talent, un vijelios printre noi ceilal i, cu
o inteligen tor
de poezie adev rat

, i prietenii lui îl
îndemnau s o fac , publicarea primei c r i.

Amâna cu un aer de g lnicie

va deveni s rac dup ce va face publice poeziile sale,
multe dintre ele risipite prin reviste, de-a lungul
timpului stre
nemilosului timp. De mai multe ori am insistat s
publice o carte dar, din nefericire nu am f cut-o prea
insistent cum poate c ar fi dorit Poetul.

Ar fi putut fi un nume important în literatura
român c avea cu ce s ne surprind dar el a preferat
t cerea dintre cuvinte

iasc , ragi, poezia
sa.

Nu a dorit s fie o persoan public

ad . Poate.
motivul cel mai important  era acela c mereu,

generos fiind, îi l sa pe al ii s r ile, el
mul umindu-se cu

neterminate. C r
,

bd
rescria cu tenacitatea Penelopei. Poemele sale „

iar rar, rar de tot le recita în public. Le recita
cu o anume grab ce sem na mult cu teama de a nu-i fi
smulse din inim . Purta aceste c r i, de ici acolo, prin
fa a elevilor s i pe care i-a divinizat

atunci când grav bolnav fiind, pe un
pat de spital, se gândea cum s fac s nu piard

i, foarte mul i fra i
acolo la R duc neni.

Plecarea lui în ara Bursucilor ( titlul volumului
postum) s-a f cut în t cere. Acel t

ile rii bursucilor s-
au deschis, Nicolae Manea a decis s -i treac vama,
imperial, cu un ultim gest. Acolo se
va fi întâlnit cu : George Lesnea, Corneliu Sturzu, Ioanid
Romanescu, Mihai Ursachi, Stelian Baboi, Gheroghe
Lupu, Corneliu Popel, Cezar Iv

i al i prieteni din tinere e
când,student fiind, frecventa Cenaclul „M.Eminescu” de
la Casa de cultur a Studen ilor visând un troian de
poezie.

Unde este oare ara Bursucilor?

râm din care nimeni niciodat nu
mai poate pleca,

. O fi vraja acestui t râm atât de mare? Se
pare c da.

ara Bursucilor” de acum un volum de
poezie semnat: Nicolae Manea, volum f când posibil

form a discretului

„ ara Bursucilor” a putut s apar gra ie doamnei
Maria, doamna sufletului s u, care a dus la îndeplinire,
cu ajutorul Consiliului Local R duc

a tiparului aceast carte.

ă ă ăcut de umbrele devenite amintiri.
Prietenii, discret, aproape pe furiş,parcă anume a nu
deranja, fie şi din întâmplare, ă ă
puţin, într-un loc, ce pare atât de liniştit, un loc pe care
Poetul

Unde o fi şi ce fel de ţ ă
ţ ca şi cum aici nu ar mai fi suficient

loc
ă at de poezie sau

este altceva şi
ă ă

ă ă ă numit ţara bursucilor
ă Grigore Vieru şi mai înainte poetul şi

marele meu prieten
ă şi mai ales tăcută Ţ s-a

retras şi poetul Nicolae Manea cel care şi-a asumat atât
de sever însingurarea.

ţ
ţă de-a dreptul sclipitoare şi mare degustă

ă ă, Nicolae Manea şi-a tot amânat, din
motive doar de el ştiute  deşi toţ

ă ă ă ţ
şă ă şi cu o anume boierie

de nobilă speţă acest moment  ca şi cum s-ar fi temut că
ă ă îşi

sau rămase pe îngălbenite file drept ze
ă

ă
ă I-am respectat

decizia şi foarte rău am făcut, cum tot la fel de rău au
făcut şi alţi prieteni de-ai lui care nu au reuşit să-l scoată
din această hotărâre. Dar acum toate cuvintele şi
îndemnurile nu-şi mai au rostul. Plecând ne-a lăsat pe
noi să-i publicăm şi să-i citim la vreme de taină,
poemele.

ă ă ă ă
ă şi speranţa că după ce va apare

acea carte, postumă din nefericire, va fi iar Poetul pe
care l-am ştiu dintotdeauna. Nu şi-a dorit decât să-şi
tră ă mai mult pentru sine, şi pentru cei d

Acuma poemele sale adunate în cartea „Ţara
bursucilor” trăiesc şi pentru noi şi pentru cei ce vor veni.

ă ă ă din multe, foarte
multe motive pe care numai el le-a ştiut. Poate că o fi
fiind cineva care ştie evăratul motiv Eu cred,
totuşi, că ă

ă ţ ă-şi publice că ţ
ţ lor şi cu  lucrul la poemele sale

pe care mereu le considera încă ă ţile lui,
câteva în dosare şi foarte multe scrise pe inimă aşteptau
ră ătoare. Le purta mereu cu sine şi le tot  scria şi mai
ales le

din fir de suflet şiapoi, când avea răgaz,şi le
rostea sieşi,

ă ă
ă ă ţ

ţ ă şi care la rândul lor
l-au divinizat. Şi

ă ă ă ă prea
multe ore de predat şi de ascultat, să nu care cumva să
sufere prea mult elevii săi. Era, şi profesorul dar şi
fratele lor mai mare. Şi a avut mulţ ţ ţ

ă ă
Ţ

ă ă ărâm l-a aşteptat cu
asiduitate. În acest martie când porţ ţă

ă ă
, sub bolta unui măr,

ănescu, Dumitru
Hânceanu, Adi Cusin şi mulţ ţ ţ

ă ţ

Ţ
Acum şi Poetul Nicolae Manea îşi duce paşii

sufletului pe acest tă ă
nu se mai poate întoarce să ne spună

cum este acolo ă
ă

Şi mai este „Ţ
ă ă

cunoaşterea şi sub această ă om şi
poet.

Ţ ă ă ţ
ă

ă ăneni, gândul ascuns
al poetului Nicolae Manea şi anume acela de a vedea
lumina blândă ă Acum când, deja,

Nicolae Manea Ţ

ţ

ara Bursucilor

cetitul

se
eseau”

Emilian MARCU
Unde este ara Bursucilor?Ţ

comentarii

(continuare în pagina 12)
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Iaşi, 9 aprilie 2011

Iaşi, 10 aprilie 2011

brazii

Străini
Pe drum de piatră
Amăgindu-şi umbrele
Prăvălatice

Nu mai trecusem pe acolo de mult
Plopii albi îmbătrîniseră
Unul singuratic, bolnav
Îşi mişca frunzele firave într-un salut
Sfîşiat cît ai clipi de vîntul straniu
De potopul de gheaţă

„Nu locuieşte nimeni într-un nor”
Şopteşte cineva
Şi rîsetele se înnoadă
Pînă la capătul drumului
- Funie  ciudată
Vie
Pîndind să despice
Norului roşu carnea
Ca un pumnal -

ca doi uriaşi vlăguiţi/ rezemaţi de uşile gemene/ aşteaptă/ să
li se împodobească/ moartea/ nu pot înţelege/ cum din
tenebrele ei/ pentru noi,/ atîta lumină ( ).

Totul curgea în vara aceea altfel, se rostogoleau
evenimentele ca nişte bulgări colţuroşi, rănindu-mi
amintirile, toate  cotloanele sufletului, frămîntîndu-mi
sîngele. Nelinişti, angoase, frustrări croncăneau precum
corbii, se izvodeau unele din altele, ca boala ce creşte falnică
din propriu-i trup, răspîndindu-şi sămînţa în celulele stoarse.
Aveam să înţeleg că unele decizii le luăm prea tîrziu, chiar
dacă o viaţă întreagă, în diverse împrejurări, ne strecurăm
din încurcătură rostind mecanic "mai bine mai târziu decît
niciodată". Mă întrebam, şovăielnică, zăbovind cu privirea pe
albastrul murdar al şlapilor de plastic, de ce nu mi-o fi trecut
nicicînd prin minte "mai bine prea tîrziu decît niciodată"."
Vasăzică, se prea poate să nu fie totul pierdut", mă
încurajam, în timp ce din camera alăturată se auzeau bocetele
femeii uşor îmbătrînite -  aşa o vedeam eu şi-mi închipuiam
că de vină vor fi fost  prea multele necazuri -  care ocolise cu
discreţie întrebarea ţigăncii rotunde şi neaoşe ce se căia.
Inflexiunile vocii acesteia trădau însă, de neînţeles pentru
mine, un soi de mîndrie, pentru că avusese “curajul” să-şi
maltrateze trupul -  tînăr încă - de vreo cincisprezece ori.
Alături, cu gura uscată şi privirea pierdută, o femeie tînără
se frămînta să ajungă acasă; fusese întoarsă de cîteva ori de
asistentă după ce, împleticindu-se, îşi încleştase mîna de

Motto: pentru morţi, moarte/ pentru vii, ce-a mai rămas

Am străbătut o săptămînă lungă, intensă,
obositoare, tristă şi, fără îndoială, bogată. Închid ochii şi
rememorez: la începutul ei, am aflat că o persoană care
a suferit enorm şi pe care am respectat-o foarte mult
pentru demnitatea cu care şi-a purtat această suferinţă,
s-a stins. A plecat fără să se întrebe de ce, fără să
condamne. Îmi amintesc că tocmai această seninătate
m-a frapat cînd i-am făcut prima vizită la spital, cu mai
bine de o jumătate de an în urmă: nu îşi punea
problema de ce el, era doar o întîmplare nenorocită; nu
întreba de unde cumplita boală, oricum, nimeni nu-i
putea oferi un răspuns; nu învinuia, era destulă
suferinţă în jur şi nu mai dorea să vadă chipuri
nefericite; nu aştepta înţelegere sau compasiune, doar
îşi făcea planuri în legătură cu ce mai avea de realizat,
se întreba cît de greu va fi să se adapteze la noua viaţă.
Noua viaţă n-a mai fost. Îmi vin fără veste în minte
cîteva rînduri închipuite în preajma sărbătorilor de
iarnă, cînd lumea se pregătea să se descotorosească de
gîndurile negre şi să lase Lumina să pătrundă în suflete:

Pe de altă parte, în a doua jumătate a săptămînii,
vestea unei alte plecări: o prezenţă discretă, blîndă,
nobilă, vecinul nostru, de la care am învăţat despre
combativitate şi respect. Şi au mai curs asemenea veşti...

S-au întîmplat şi lucruri frumoase zilele acestea, dar
peste tot ce înseamnă împlinire a plutit ca o pasăre de
pradă umbra morţii. Nu pot uita însă de lucrurile
mărunte care ne alcătuiesc şi care în această săptămînă
s-au aciuat în mine: poeme, chipuri noi, întîlniri,
concursuri, vizite, copilărie, premii, zîmbete....

Încă mai am pe birou pagini scrise cu multă vreme
în urmă, pe care le parcurg cînd am timp. Îmi amintesc
de multe ori chiar locul unde am scris primul rînd şi
motivul care m-a provocat s-o fac. La fel s-a întîmplat şi
cu textul pe care îl ţin acum în mîini:

clanţa uşii micului salon şi îşi închipuise  că dincolo de ea e
toaleta, dar, în acelaşi timp, printr-o conexiune ciudată, pe
care mintea ei înfierbîntată o făcuse, îşi imagina şi că pe acolo
poate găsi mai repede drumul către casă. Şoptise de cîteva ori
că acasă o aştepta puiul de cîteva luni. I se legau însă cu atîta
greutate cuvintele, încît nu mai înţelegeam dacă acasă exista
într-adevăr un copil sau era doar bănuiala unui prezent ori
proiecţia într-un viitor ce se cuibărise numai pe felia ei de
realitate. Strecura printre gesturi ciudate că acel copil
plînsese doar o dată cu lacrimile ei, că era doar o frîntură
dintr-un prezent amuşinat de stolul de corbi care mă pîndea
şi pe mine. Gestul ferm mă descumpănise, ochii îi ieşiseră
parcă din orbite şi dedesubtul lor se adînceau, vineţii,
cearcănele care-i trădau nesomnul şi suferinţa. Părea că mai
mult decît  drumul către (o) casă, căuta ieşirea din spaţiul
claustrant, cu miros de moarte, căuta să iasă din ea însăşi, să
respire aer curat, să-şi demonstreze că încă mai există.

Îmi trecea, bizar,  prin minte că la un moment dat îmi
propusesem să scriu un roman ale cărui evenimente să se
scurgă doar pe durata a cîteva ceasuri. Totuşi, nu reuşeam să
mă aşez într-o albie şi dădeam mereu bir cu fugiţii: dintr-o
dată, totul se reducea la esenţă, iar esenţa erau cele cîteva
versuri… Ce importanţă mai aveau evenimentele, oamenii,
spaţiul, privirile, cei din jur? Temerile ce mă alungau de
atîtea ori în afara mea şi apoi, cum şi aerul părea prea strîmt,
mă rechemau înlăuntru-mi, condamnată, pentru cît îmi va fi
dat, să mă aprob, să mă dezaprob, să mă apăr, să mă ignor, să
mă cert, să mă întreb, acelea, doar acelea rămîneau. Acum, cu
ochii aţintiţi în tavan, pregătindu-mă să pricep, dezbrăcată
de toate frămîntările de afară, eram gata să încerc din nou.
Din păcate însă, chiar acele cîteva ceasuri îmi mai
rămăseseră, iar năvala spaimelor şi a regretelor, a
reproşurilor şi a urii se pregătea să zidească temelia acelei
zile.

Pătrundeam printre amintiri ca un bisturiu prin trupul
operatului; dar, dacă acestuia nădejdea spre un bine devenit
de cine ştie cînd un orizont de aşteptare, nu avea cum să i se
stingă, pentru mine expediţia era un neîntrerupt prilej de
durere. Aerul uscat, pătat de boală, sorbea parcă şi seva
momentelor frumoase pe care, dintr-un instinct de
autoapărare probabil, propria  minte mi le oferea; părea că
nimic din maşinăria "unsă" de altădată nu mai funcţiona. .
Îmi purtam căinţa pe străzi, o purtam ca pe o pelerină
invizibilă, dar care îmi îngreuna umerii, ca pe un cuvînt greu
pe care-l duci în coşul pieptului, pentru că nu ai cui cere să
ţi-l găzduiască. Nu mai mersesem de mult la o biserică; deşi
tînjeam, nu simţeam impulsul acela care apărea doar cînd
exista o oarecare armonie cu mine, o oarecare condescendenţă
în judecata mea inamică. Aşadar, înţelegeam că mai am de
răbdat, că a merge în acel spaţiu sacru n-ar fi servit la nimic,
nu-mi putea aduce încă alinarea, atîta vreme cît eu însămi nu
eram dispusă la a face un gest de împăcare cu mine. Cred că-
mi venise acest gînd într-un moment cu totul nepotrivit,
pentru că ipostaza în care mă aflam avea darul de-a mă
converti în propriu-mi vrăjmaş; aşa că, la vechile căinţe, se
vede treaba că mai aveam de adăugat una. Tocmai cînd
credeam că pînă la urmă şi acel "prea tîrziu..." Uşa scîrţîi
bizar (îmi răsări aşa, aiurea, în minte că la un moment dat
mă deranja atît uşa greoaie de la intrarea în scara blocului,
încît am coborît cu un spray de bicicletă "s-o tratez",
mirîndu-mă totodată că nu reacţionează nimeni, că am reuşit
după decenii să fim receptivi doar la ce-i "al meu" şi să
ignorăm în permanenţă ce-i "al nostru") şi în cadrul ei apăru
chipul nefiresc de palid al unei paciente (probabil, pierdută în
gîndurile mele, nici n-am zărit-o cînd a intrat, nu era
doamna încă tînără şi discretă). În lumina vineţie se
distingeau liniile ferm conturate ale chipului straniu, slăbit,
care îmi smulse o tresărire, dar îmi şi încălzi sîngele cu o
ciudată bucurie. Eram ca un copil care ştie că va primi
pedeapsa pentru că a înfulecat prăjitura înainte de felul întîi,
dar, responsabil, îşi propune să nu o mai facă şi astfel să nu
mai supere pe cei care-l iubesc.

Femeia nu spuse nimic. Părea departe de privirile avide,
gata să descopere în fiecare ezitare, în fiecare mişcare tulbure
propria durere, propria slăbiciune sau vină. Am auzit-o
chemînd stins : "Niculae, mai eşti acolo?", dar nu apăru
niciun Niculae de nicăieri, ceea ce iarăşi îmi dădu de bănuit;
parcă toate femeile care intrau în sala aceea în care, cum se
tot deschidea uşa, am putut zări două şiruri groase de lumini,
se pierdeau într-o realitate numai a lor şi o clipă iarăşi sclipi
în sufletul meu o scînteie de bucurie, căci puteam descoperi o
posibilitate de a mă reinventa, precum cel ce şi-a pierdut
memoria şi care, clipă de clipă, se extaziază la vederea
aceleiaşi persoane, a aceluiaşi lucru, ca şi cum s-ar întîmpla
prima oară.

Singurătate dospită/ în care se
zbenguie îngerii/ singurătate-rug în chilia săracă a clipei/
tremurîndu-şi vederea/ de humă/ peste curcubeul întîrziat/
singurătatea/ vuind/ ca o ploaie de Crăciun/ (cu boabe/
năvalnice de apă nouă)/ adulmecă/ pasul rotund şi greu/ ca
un ou negru.

Iaşi, 11 aprilie 2011
Mă prind zorii căutînd alte pagini în care să fi spus

mai multe despre cea care se zbuciuma, însă nu găsesc
şi ştiu, de fapt, că nu voi descoperi. Aşa cum i s-a
întîmplat şi personajului feminin din cele cîteva pagini,
dau bir cu fugiţii, las destine suspendate în nelinişte,
confuzie, singurătate:

jurnal cu scriitori
Pagini de jurnal

Ştefania HĂNESCU

Motto: suntem/ ceea ce am ajuns/ să credem/ că
suntem/ curgînd ireversibil/ în muţenia timpului/

suntem doar pentru a parcurge/ nu şi pentru A FI

Aprilie 1120

De ce există ceva şi nu
mai degrabă...

În cazul lui Dinu Flămând, poetul şi criticul se află
într-o constructivă stare conflictuală, care amplifică
transparenţa criticului prin faţetele multiplu orientate
ale creatorului. Ne apropiem de perpetua dispută a
creaţiei: „Dacă lucrurile se nasc pronunţându-le, de ce
resimţim golul din noi fără nume?”-„ Pentru că poezia
este un pansament prea scurt să cuprindă inima, este
deci un adaos care urmează unei necesităţi.

Evoluţia definitorie a poetului este surprinsă prin
texte selectate din volumele , , ,

, , , ,
, , .

Absolutul trăirii se proiectează în viziuni  iniţiatice,
preluând semnificaţii încă nerelevate, care plutesc în
picturalul imaginii naturale sau medievale: „Înfloreau
în ierburi călcâii ei,/ noi, călăreţii de stepă mai mulţi
de trei [...]/cale de poştă tătară băteam...”( );
„Eram cu şoimul la vânătoare/undeva prin evul
crepuscular...”(

impune semnul timpului care
loveşte, distrugând sau remodelând. „Viitorul întinde
spre tine cârcei.../ Aştepţi în penumbră prefacerea...”.
Discursul poetic îşi asociază decodificarea
supraetajată: politicul ascuns în cotidian, filosoficul
atras în intimitate: „cum să-l ademenim pe sub uşă/cu
magnetul.” ( ). Poezia lui Dinu Flămând
caută, pe treptele temporale, fiorul tragic: „Nimic din
ceea ce trăiam nu ne îndreptăţea/ să trăim” (

). Rostirea poetică exprimă net conştiinţa
spaţiului de trecere, a vieţii netrăite, în esenţă, prin
deturnarea scopului ei, prin „sechestrul” părţii sale
angelice. Sub titlul (volumul ) poetul
realizează un text care şi , utilizând
dispunerea cuvintelor la 2-3 spaţii distanţă, în rânduri
succesive, sugerând blancul delimitativ. Matei
Dolorosa traversează imaginarul poetic, proiectată în
ipostaze simbolice, generalizate: „înaintea mişcare de
rotaţie a mâinilor/ ce înşiră viaţa noastră pe un ghem
de trecut”. Esenţa şi aparenţa se confruntă într-un
asalt al semnificaţiilor. „Oameni în exteriorul lor şi al
lucrurilor respinşi[...]din afară spre afară.”

Arta poetică motivează viziuni, rememorări,
autoproiecţii asupra eului liric trăind o stare de
sensibilitate argumentată, maturizată: „rareori se mai
grăbeşte cineva spre deznodământ/ nu mai sar
descrierile/ cu peisaje şi labirintul psihicului”. Scrisul
este un „enorm troc de cuvinte care corespunde
„surzeniei în urechea galactică”. Textul asociază
acţiunea de a scrie verbelor „a face” şi „a avea”,
indicând ca alternativă platitudinea naturii, care
există în sine şi pentru sine, în „non-timp”.

apare în ediţia ilustrată de Savina
Tarsitano, conţinând poeme mediteraneene, braziliene
şi exotice, care redistribuie pe harta lirică teme, motive
şi atitudini recunoscute. Scenariul mitic devine suport
pentru meditaţia estetică: solitudinea celui ce
receptează frumosul, într-o lume în care sirenele nu
mai ademenesc înspre „enormitatea de a fura
sublimul”. Ulysse trăieşte, închis în burta calului de
lemn, desantul în Infern.” Vântul prijeluieşte copacilor
„o risipă” de gesturi tragice”, ca şi cum „lui
Dumnezeu nu îi mai era / destul că există”.
Semnificaţia textului alunecă dincolo de semnul
natural sau simbolic, vizând ierarhiile existenţei:”cerul
tace şi cheamă limbajul”.

Admiraţia pentru creatorul ţinuturilor exotice,
care îţi aduce „cu trei cuvinte o mare iubire [...]
transpiraţia de eu actorial” se exprimă în finalul
volumului, ca o finalitate aşteptată în viziunea unui
poet proteic, ce îşi reorientează virtualităţile lirice
spaţio-temporal, distilând esenţele reflexive ale unei
umanităţi conştiente de sublimul trăirii.

Apeiron  Poezii  Altoiuri
Stare de asediu  Viaţă de probă Dincolo  Tags
Grădini  Frigul intermediar  Umbre şi faleze

Prinţsa

.Mâna cu  manuşă).
Stare de asediu

Piatră de râu

Viaţă de
probă

Raza Dincolo

Umbre şi Faleze

exprimă semnifică

Cristina CHIPRIAN

Dinu Flămând, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2010 şi

,Editura „Brumar”,
Timişoara,   2010

Biopoeme,

Umbre şi faleze,



caleidoscop,/ două cioburi diferit colorate:/ Eva şi
Adam// Rotind cilindrul cu oglinzi/ imaginile lor
multiplicate/ trec dincolo de planul real/ Nu e
întâmplătoare linia de hotar/ ambiguă, fragilă/ între
realitate şi ireal// Doar o rotire şi nu ştii visul/ de
unde a început, unde se termină/ Imagini onirice
izbucnesc/ în simetrii spaţiale/ precum formule
secrete în reţele de diamant”). Subsecventă acestei
bivalenţe genuine, atrage atenţia cunoaşterii

ţiale şi a re-cunoaşterii. C în
întregime pe schema iniţierii ezoterice, misterioase ori
a oficierii unui straniu ritual de în-semnare şi/ sau
recunoaştere a acestei în-semnări (

) dovedesc cu
asupra de măsură încrederea Mariei Mănucă într-o
funcţie esenţială a

de a intermedia umanului esenţele
primordiale: „Dacă desfac lucrurile/ până la miez,
până la scânteie// dacă despart umbrele/ de la umbra
sticloasă a ciulinului/ până la germenele de lumină//
dacă din lumina trecută prin prismă/ aleg focul/ şi
cerul ş ) Dacă mă las pradă/ cerului,
pământului/ până la miez, până la scânteie// şi iar
sunt bogată/ şi mereu risipitoare”…

obsesia
esen âteva texte construite

sau

artelor (fie ele vizuale ori
lingvistice), aceea

i apa (…

Lupul albastru,
Pescăruşii Livingstone, Litere ş Cu o
fată, cu cealaltă, ziua

i cuvinte, Semne
, din Venezia profundis, respectiv

, din Jocul cu cercuri

O
lume, Instrument medieval, Premoniţie, De veghe şi
mai ales Bogată sunt
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La fel ca şi alte poete
ce au debutat relativ
târziu, şi numai după ce
şi-a validat prima formă
de identitate artistică (a se
vedea, bunăoară, talentata
pictoriţă de icoane şi
poetă
Maria Mănucă este
nevoită să suporte şi
acum, la ani buni de la
apariţia volumului

Iaşi, 2001), inţa
„vinovatei”

etniciri: etichetarea
propriei creaţii lirice drept simpla ilustrare a unei
modalităţi scripturale facil mimetice. Altfel spus,
situarea fără drept de apel a operei sale pe teritoriul
poietic delimitat exclusiv de maniera reducţionistă

. Ce-i drept, încă de la început, poeta însăşi
nu a părut a-şi refuza capriciul asumării – şi afirmării!
– constante, uneori orgolioase, a dublei sale vocaţii. A

şi cea mai mare parte a
două

(Universitas XXI, Iaşi, 2001) şi
(Universitas XXI, Iaşi, 2003), dar şi

n celelalte cărţi:

(Universitas XXI, Iaşi,
2004);

, Iaşi, 200

(Princeps Edit, Iaşi, 2007) şi, în fine,

(Princeps Edit, Iaşi, 2009). Mai mult decât atât,
în fiecare dintre cărţile Mariei Mănucă există cel puţin
câte o artă poetică articulată

arităţii dintre cele două arte. Deloc
întâmplător, poemul cu funcţia de uvertură a cărţii care
urmăreşte, programatic, naşterea acestei alterităţi
creatoare (cu paşi rezumaţi în textul care se numeşte
chiar : „ urile s-au tras în umbră./
Au intrat zeii./ Cineva jubilează în lumina împlinirii./
Altcineva cunoaşte tristeţea îndoielii./ Cineva a venit
pentru tunica albastră./ Altcineva ridică o cupă de
vin…// Artistul,/ singur,/ aşteaptă…”) lasă impresia
că între cele două ipostaze artistice nu se desfăşoară şi
nu va desfăşura vreodată vreun conflict, din moment
ce întâlnirea lor este plasată sub semnul dialogului,
fertil estetic: „Mă câştigă-un pendul/ nefilosofic,
simplu:/ tic – culoarea/ tac – cuvântul/ Cei doi nu se-
nfruntă./ Narcisul cuvântului aprinde culoarea/
narcisul culorii descântă cuvântul”.

şi
conţin o funcţie

esenţială a
reproducerea „totalităţii Firii”. Nu altceva decât

descrierea luminoasă, plină de armonii calde, a ordinii
pur vizibile a lumii,

ului pur, vizează bunăoară
una dintre ei Mănucă,
intitulată Peste pragul minunilor/ în
câmpie,/ valuri de iarbă cu umbre de nori călători/ mă
ridică/ mă coboară pe ţărmul de verde./ Ei mă
aşteptau/ cu frunze de catifea argintată/ Dintre scuturi
de spini/ enigmatică,/ floarea ciulinului, alb-liliachie,/
trufaşă,/ doar sieşi în parfumul amar/ mă subjugă/ ca
un tropot de cai liberi,/ sălbatici,/ din amintirea
câmpiei”. Treptat, însă, apetenţa pentru lexemele

la elementele primordiale şi
regnurile ştiute ale un din ce în ce mai
redusă.

jocul (altfel foarte serios) de-a cuvintele –
culori îmbinate pe paleta lirică este parţial

are
ambiţia revelării hieroglifelor inscripţionate în coaja
groasă a

, această ambiţie este anunţată
doar în La început, a fost cuvântul/ şi, în el,
numărul// Din geometria secretă a universului,/
Dumnezeu a desprins/ spirala logaritmică, secţiunea
divină,/ daruri,/ pentru sufletul lumii,/ trup
omenesc,/ melci şi copaci./ Oamenii le-au desluşit/ şi
le-au încifrat iarăşi/ în statui, în temple, în

u
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Ascult peisaje, Şevalet între două pânze,
Nuanţe de roşu în flori de ciulin, Marea roşie, marea
albastră

Tuşa de roşu, În atelier, Precum un peisaj, Natură
statică

Tablouri
într-o tavernă, Fluture portocaliu, Doar roşu

După vernisaj

zugrăveli.// Am înţeles darul/ Şi îl caut mereu pe
pământ”. Mariei Mănucă

însă în atenţia poetei,
ba chiar, de la un moment dat încolo, devine
dominanta tematică Renunţând la
echivalarea directă sau la obsesia complementarităţii

tetică pe care le
stăpâneşte preferă să apeleze la strategia
sublimării sau a anamorfozei pentru a-şi

particularizat de ceea ce poeta (în viaţa de
toate zilele, medic!) numeşte „etiopatogenia
singurătăţii şi desăvârşire”. Acest gen nou de artă
poetică este inaugurat de promiţătorul poem

Spre seară, oaspeţi întârziaţi,/
druizii./ În tunicile lor, albastrul din adâncuri/ aducea
frigul./ Centurile mai fulgurau./ Călătoriseră./ Mi-au
cerut ultimul manuscris:/ „Etiopatogenia singurătăţii
şi desăvârşirea”,/ exemplar unic// L-am dăruit// Am
vrut să-mi rescriu manuscrisul/ dar nu-mi amintesc/
dacă l-am scris vreodată”. I se vor adăuga o serie
întreagă de poeme în care „pe şevalet somnolează
uitate preferă să
asculte i sunt
mâinile,/ sufocate/ de carnea flămândă a zilei/ de
nesaţiu de noapte// …// Cu trufia puţinătăţii
îngenunchez/ la icoane/ şi te chem iconarule/ Din
lumea ta, vino!/ Învaţă-mă umilinţa/ şi cum ai turnat
în bronz/ icoane pentru „Clopotul Ţar”/ şi clopo

). Chiar şi
într-o carte gândită şi structurată, integral,

în speţă, cel veneţian –

elogiu adus Veneţiei, fie ea şi ,
cât ca un exerciţiu al reflecţiei că
Veneţia pare prin excelenţă spaţiul-receptacul al unei
priviri dilatate de

are), dar alegerea urbei în care carnavalescul,
măştile, teatralitatea devin chiar efigii obligatorii ţine
mai mult de o estetică a (de)mascării, a esenţializării şi
revelării treptate. Aşadar călătoria mentală se
desfăşoară într-o Veneţie ast rată, plină, în
ordinea aparenţei, de vestigii (ale istoricităţii şi,
desigur, ale culturalului atemporal, mereu viu), iar în
ordinea esenţei, de

cende orice delimitare spaţială sau temporală.
Profunzimea sugerată încă din

să insiste asupra convertirii discursului liric într-unul
care, deşi nu neagă impresia de picturalitate a poeziei,
aminteşte, pe undeva, demersul alchimic. Toate
personajele ce populează spaţiul amintirii

spaţ
unite printr-o reţea nevăzută, ascunsă, accesibilă doar
acelui cititor-martor, predispus călătoriei iniţiatice. Şi,
fireşte, poetei înseşi, cea aleasă pentru a oficia ritualul
iluminării: „Mă vor recunoaşte// Mă vor alege/ să
intru în sistemul de vase comunicante// atunci
vadurile îmi vor fi pline”, mărturiseşte ea fără echivoc.

se
nutreşte din aceeaşi obsesie a ambivalenţei, grefată la
rândul ei pe certitudinea

, real – ireal ş.a. („În

În volumele ulterioare ale ,
certitudinea acestui nou rost al demersului creator
revine din ce în ce mai frecvent

a textelor.
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incitante (inclusiv de
interpret

fel transfigu
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trans

titlu este prin urmare de
un cu totul alt ordin: proclamându-se
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doar a cosmosului urban – poeta nu face altceva decât
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Aceste predicate trebuie să fie în'elese în concordan'ă cu
următoarele postulate:

Nimic nu poate exista decât într-o lume;
Nimic nu poate fi în două lumi;
Dacă ceva este contraparte, se află într-o lume;
Dacă ceva are o contraparte atunci se află într-o

lume;
Nimic nu poate fi contraparte pentru altceva în

propria sa lume;
Orice lucru existent într-o lume este o contraparte a

lui însuși;
Există o lume care sus'ine toate lucrurile actuale și

numai pe acestea;
Există un lucru care este actual.

După cum se poate observa totul este spus în aceste
postulate. Contapăr'ile noastre ne pot semăna din multe
puncte de vedere, chiar după context și con'inut, dar nu ne
sunt identice. Practic rela'ia de contraparte, care devine
echivalentă cu rela'ia de asemănare, are rolul de a înlocui
identitatea între lucruri din lumi diferite.

Acestea fiind spuse aș vrea să mai abordez o singură
problemă, care mi se pare cea mai relevată în sus'inerea
acestui tip de realism modal, și anume:

Se pare că este necesară o conștientizare a
unor entită'i care nu au o legătură cauzală cu noi. Lewis
pornește de la premisa că nu toate modurile de cunoaștere
sunt cauzale și aici apelează la matematică. Conform tezei
lui entită'ile abstracte ale matematicii: numere, principii,
reguli etc., nu fac parte din nici o lume posibilă și nici nu au
o legătură cauzală cu vreouna. El refuză să plaseze
matematica într-o lume oarecare, dar afirmă că este valabilă
pentru toate lumile posibile. De exemplu, sus'ine el,
numerele și proprietă'ile sunt entită'i abstracte care nu sunt
fixate într-o lume anumită, însă,

, sau, cum le numește el,
Un punct de referire ar fi suma

mereologică. Ea reprezintă un compus din diferite lucruri,
care nu au nici o formă de rela'ionare fiind total disparate.
Astfel că dacă unele nu sunt luate în considerare și sunt
evitate nu înseamnă că ele dispar. La fel și în lumea noastră
în cazul entită'ilor abstracte, ele există, dar nu fac parte din
lumea noastră, deci nu avem nici o legătură cauzală cu ele,
sunt actuale prin bunăvoin'ă. În acest fel Lewis reușește să
îndepărteze problema cauzalită'ii păstrând veridicitatea
postulatelor sale.

În privin'a credibilită'ii acestui tip de realism modal
însuși autorul lucrării
men'ionează că el nu pledează pentru superioritatea pozi'iei
sale, nici că solu'ia lui ar fi cea mai bună, sau unica, ci
consideră forma realismului său lipsită de contradic'ii și
mult prea pu'in disponibilă contraargumentelor.

Concluzia la care putem ajunge nicidecum nu oferă un
răspuns satisfăcător întrebării noastre de început:

Clar
devine faptul că orice teorie am adopta-o asupra viitorului
nostru, mai mult, asupra posibilită'ilor noastre este cel pu'in
hazardată. ”Nu putem iubi necunoscutul”, afirma Descartes
la începutul secolului XVII, dar putem spera la un viitor mai
bun aș sus'ine eu. Din punctul de vedere propriu, consider
că, mai pu'in ne interesează câte, și dacă, există mai multe
lumi, fie ele și independente. Pentru mine o teorie despre
lumile posibile se reduce la posibilită'ile individului din
lumea noastră la un moment dat. Și în măsura în care vom
reuși să ra'ionalizăm asupra viitorului nostru cu o mai mare
putere de previziune și alegerile noastre se vor apropia de
perfectibilitate în ceea ce privește momentul respectiv. Tot
ceea ce ne putem permite este convingerea că de fiecare
dată am luat hotărârea cea mai adecvată, chiar dacă

.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Dacă aceste lumi
posibile sunt total independente cauzal și nu au nici o
legătură între ele, cum se face să ajungem la concluzia
existen%ei acestor lumi, cum se dovedește cunoștin%a
existen%ei lor?

există din punctul de
vedere al tuturor lumilor actuale
prin bunăvoin%ă.

On the plurality of Words

Cum ar fi
fost dacă într-un anume moment procedam în alt mod?

întotdeauna poate fi și în alt mod

(urmare din pagina 10)

comentarii
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Amin.

Cerurile reavăne şi plate
şi pământul albastru
nu te conţin,
dar inima pulsând credincioasă
a robului tău
tainic în ea
te conţine.
Te-am căutat desperat
prin aştrii nocturni
ai Căii Lactee
şi printre pinii
cei galbeni la Repedea
ori printre sălciile
alene unduitoare
de la marginea bălţilor
şi prin bolovănişul
uscat al deşertului.
Ca un câine de vânătoare
înfometat într-adins
de stăpâni nemiloşi
ca să hăituie prada plăpândă,
te-am adulmecat hulpav
în vizuinile iepurilor
şi în cuiburile de răchită
ale cenuşiilor păsări lacustre;
în mirosul florilor
primăvara
şi în adierea vântului
toamna târziu,
în mişcarea sprinţară
a nourilor
mi-am dorit ardent
să te aflu,
dar nu mi-a fost dat
defel să te găsesc,
bunule şi iubitorule,
căci tu eşti
dăruirea darului
pe care îl numesc viaţă,
inima lui sfântă
de care zeii înşişi
departe ca la margine
de lume sunt,
din care pulsează
ca un sânge curat
de culoarea coralului
smuls brutal
din adâncuri
prinosul tău
de bunătate şi de iubire.

Într-un târziu,
cu ochii închişi,
dar treaz şi liniştit,
te-am găsit
şezând paşnic
în inima mea –
loc candid şi blând
în care ostenit
ţi-ai făurit cuibul sferic
după truda pătimaşă
a facerii lumii
din tine însuţi.

Un singur lucru te rog
cu neprefăcută candoare:
arată-mi doar locul
ascunderii tale
de priviri insistente
în care te afli,
pentru ca eu să te pot servi
cu credinţă curată;
cu cârpe de in alb
îţi voi curăţa sandalele

Loc de odihnă

Rustică

Declaraţie pe proprie răspundere

Subsemnatul –
de nenumit, căci înscris printre
stelele logo-stele este numele meu –
declar pe proprie răspundere,
cu umbra mâinii pe inimă,
că nimic din tot ceea ce iese
din tine
spre a se reîntoarce
la tine
nu mă interesează defel.
Declar totodată,
că singurul către care
îmi îndrept intenţiile,
gândurile şi,
mai ales,
sentimentele,
eşti tu,
fără de nici un altul,
căci nimic din toate
cele ce se află
în ceruri
nu-ţi poate fi alăturat,
căci tu eşti începutul
şi sfârşitul,
punctul de beznă orbitoare
fără de nicio dimensiune
din care rupte sunt
intelectul şi fiinţa ta
prin dreapta-ţi judecată
de la bun început,
precum şi silogismul
calculatei tale raţiuni
de o răceală albastră
a sfintei familii
compusă din
tată şi mamă
şi din fructul sacru
al iubirii lor,
cel întins ca de la margine
la margine de ceruri.
Prin prezenta te declar
pe tine ca unu
fără al doilea,
singură şi de neclintit
putere
a celei de a şaptea zile,
linişte beatifică
şi pace
mai presus de orişice cuvinte.
Doar ţie mă închin –
căci nu eşti un zeu
născut iar nu făcut –
ci mai dinainte de toţi vecii,
neavând nimic în afara ta,
domneşti majestuos
în aşteptarea revenirii fiilor tăi,
a reîntoarcerii lor acasă,
în simplitatea iubirii
celei mai candide cu putinţă.
Şi mai declar cu faţa
îndreptată către faţa ta
că nu există un alt născător
de ceruri suprapuse,
cu excepţia ta,
căci tu eşti
unul singur,
sufletul şi iubirea mea,
iar trupul tău
este slava pogorârii tale
ca duh de lumină
veşnic călăuzitoare.
Drept martori
pentru justeţea declaraţiei date
sunt firele verzi ale ierbii
şi zborul păsărilor
primăvara.

Aprilie 1120

poesis
Friedrich Michael de pulberea stelelor,

părul tău negru şi lung
ţi-l voi pieptăna
cu piepteni de os
şi grijuliu îl voi unge
cu ulei parfumat şi cu smirnă;
migălos îţi voi coase hainele
cu fire de aur verzui
şi argint străveziu,
iar dimineaţa în căni zmălţuite-ţi
voi aduce laptele gras
al vacilor albe şi luminoase
ca razele soarelui,
mulse chiar de mâinile mele.
Arată-mi doar locul
albastru, de taină cumplită,
de unde domneşti, majestate,
cu augusta-ţi candoare,
oh, stăpâne ascuns în adâncuri
încă de la facerea lumii
şi lasă-mi mie,
robul tău vrednic
plinătatea beatifică
a grijilor slujirii tale.

Motto: „Deznădejdea cel mai mare păcat
de care se face vinovat omul” (Mircea
Eliade)

Motto: „Sufletul trebuie să ni-l
îngrijim şi pe aceasta trebuie neîncetat
să-l avem în raza privirii” (Socrate,
Alcibiade)

Ca o uimire

Hazardul încifrat

Nu ţi-am redobândit apropierea
iubito-
cenuşă azvîrlită-n mare
Dar scriu cu arterele tăiate-n sânge
lângă Turnul Babel între două ceruri
înstelate
m-apropii de tine îndepărtînd cum
sunt lângă căpiţa asta de fân proaspăt
cosit
într-o înserare de trib rănit
prin vehemente păreri de rău, de bine
relativ
ca o uimire rece-n oglinda fântânii
cu o cumpănă bătrână
Mă ia mirarea de a fi mă ia de mână
Şi simt că eşti parfum de floare
albastră
Un vis însângerat câmpie înflorită,
pasăre măiastră

Cărări ţesute cu răbdări prăjite
Îngăduitu-mi-am să mă despic
Vrednic de milă cad şi mă ridic
Francis Chenat te sui spre ceruri ca
mai'nainte
Te văd pe albeaţa paginii rănit
Un lucru ştiu: cărările sunt demult
urzite

Despic un univers abstract prin mit
Cu pana-nsângerată sub zările
privirilor ofilite
Borges orb văzând monadele
efemerului
Hazard sub jarul pornirilor bizare
Cu scorpionii întrebării târându-se pe
clipe
Cărări de gânduri amare
Punându-mi voinţa adâncă-n aripe

Sacră pari şopârlă verde
din catacomba gării Tiburtena
Şi nici măcar o aripă nu îţi
dă Roma dar nu îţi poartă
vina. Sub pielea ta carmică
s-au încrustat priviri lichide
triste de emigranţi cu buzunare
de humă-n tăiate distanţe
Tu nu porţi la tine acte nici alte
chitanţe
suspicioasă un fel de
telefon al umbrelor răscolite
De pustiu
blândă sălbăticiune mă vezi
plângând când scriu
Şi parcă şi ţie îţi dau
lacrimile când mă vezi
aşa de disperat
şopîrlâ dragă-n regatul
umbrelor pe drumul blestemat.

E un cântec ce încolţeşte în
întuneric lângă un ocean de vise
de dincolo de derizoriu de
dincolo de cuvinte

peste nemărginire
rupînd scheme, inscripţii,
şabloane chipul tău în oglindă
apei privirii mele
M-ai zăpăcit himerico, mult
prea îndepărtato
ca o tresărire albastră sub
lacrimile apei din geana unui vis
ce curge pe albul crud din hârtie
peste pagina unui suflet însângerat.

Sclipitori, de argint cad pe gânduri
în pragul finţei tale
peste mocirla cărnii
alcătuind geamătul disperării
o ploaie de fulgi albi cărnoşi
zăpadă-nsângerată uneori
împotriva logicii tăcerii
ca nişte fiinţe înghe-ate de apă
firişoare de argint în poala
universului cu sonorităţi arhaice
vibrînd animalic uneori suav
peste goliciunea finitului
muzicalitatea fulgilor de zăpadă
curge în urechile umbrelor colorate
marcând începutul sfârşitului
sfârşitul începutului exprimând
neantul
ca să măsoare veşnicia
cu aripile lor albe fulgii de zăpadă.

Motto: „Să nu-ţi dezvălui taina din
suflet celor răi” (Omar Khayam)

Motto: „Scrisul e întotdeauna tăcere:
un act de umilinţă sau de revoltă
pentru ca teama să-şi afle alt sălaş”
(Francis Chenet)

Motto: „Societatea noastră de astăzi
un turn al lui Babel” (Emil Cioran)

Elogiu pentru şopîrla din catacombă

Chipul tău

Glasul fulgilor de nea

Leonard Ciureanu
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fondul principal al culturii române

Suntem îndreptăţiţi a crede că noua organizare
şcolară nu va mai fi o simplă alcătuire artificială
constituită din bucăţi, mai mult sau mai puţin
adaptabile una alteia, ci un organism viu şi unitar, în
care, pe deoparte, cultura pulsează viguros şi liber în
toate direcţiile dela un capăt la altul, aşa cum sângele
circulă în organisnul animal; pe de altă parte, diferitele
centre de activitate şcolară-oricâtă diferenţă specifică ar
fi între ele - sunt în strânsă legătură unele cu altele,
asemenea centrilor nervoşi atât de diferiţi ca funcţii
speciale, dar armonic uniţi în sistenul nostru nervos. Şi
după cum organismul animal, pentru a putea exista,
trebuie să se adapteze mediului natural şi social în care
se găseşte, tot astfel organismul şcolar va trebui să aibă
contact intens şi cât mai variat cu viea a socială. Aşa dar
vitalitatea noii  reforme şcolare va depinde de aceste
două condiţii: unitatea organică a învăţământului şi
raportul său strâns cu vieaţa practică.

Cum pot fi realizate aceste condiţii ?
- Vom avea două ramuri principale ale

învăţământului: cea dintâiu, reprezentând cultura
generală, ar cuprinde şcoala primară (4 ani), gimnaziul
(3 ani), liceul sau şcoala normală sau seminarul (4 ani) şi
Universitatea; a doua ramură, reprezentând cultura
profesională, ar cuprinde şcoalele inferioare de comerţ,
agricultură şi meserii, şcoalele superioare de comerţ,
agricultură şi meserii, apoi academiile comercială, de
agricultură şi Politehnică. Punctul de plecare comun al
ambelor ramuri ar fi şcoala primară. Între aceste două
mari laturi ale culturii avem linii de legătură, care
servesc pentru a ne deschide calea spre vieaţa practică.
Astfel, de la şcoala primară putem trece la şcoala
profesioanală inferioară, pe care  absolvind-o, sau ne
consacrăm unei cariere practice, sau continuăm studiile
într-o şcoală secundară (superioară).

De la gimnaziu putem trece pe o linie de legătură în

şcoalele profesionale secundare (şi superioare de
comerţ, meserii, etc) a căror absolvire ne deschide calea
spre diverse cariere practice, sau spre academiile
profesionale (comerţ, agricultură).

Dela liceu de asemenea putem trece - în afară de
Universitate - pe liniile de legătură în academii
profesionale, sau de-a dreptul în vieaţa practică în
calitate de funcţionari. Absolvenţii şcoalelor normale şi
seminariilor, dacă nu continuă studiile în Universitate
pot intra imediat în învăţământ şi cler.

Absolvenţii şcoalei primare elementare, cari nu

ţ

voesc nici să continue studiile în gimnaziu, nici să intre
într-o şcoală inferioară profesională, vor trebui să-şi
completeze cultura în şcoala complimentară.

În modul acesta am realiză unitatea completă a
învăţământului de toate gradele şi categoriile şi am
deschide o sumă de ieşiri din şcoală spre vieaţă practică
la vârste diferite şi la aptitudini deosebite.

În schiţa de mai sus sferele reprezintă diversele
categorii de şcoale; liniile care străbat sferele sunt
arterele care ne arată toate posibilităţile de a circula
înlăuntrul învăţământului, iar arătătoarele dela capetele
liniilor ne indică porţile ce ne deschide şcoala spre viaţă.

La realizarea acestui plan va trebui să ţinem seama
de următoarele condiţii:

Problema fundamentală care stă la baza întregii
reforme este: formarea corpului didactic de toate
gradele. Soluţionarea urgentă a acestei probleme e
condiţia «sine qua non» pentru realizarea tuturor
celorlalte deziderate. Legile, regulamentele, programele,
împreună cu materialul didactic şi localurile de şcoală,
reprezintă trupul învăţământului. Sufletul menit să dea
vieaţă acestui tip este profesorul. Trupul cel mai frumos
şi cel mai bine alcătuit nu foloseşte la nimic, dacă e lipsit
de viaţă. Mai bine un învăţământ slab organizat,
dispunând însă de profesori buni, decât o şcoală ideală
ca organizare, dar lipsită de profesori sau având
profesori insuficient pregătiţi.

Să ne gândim puţin la cursiştii din Transilvania, cari
devin profesori secundari, şi la cazurile excepţional de
grave, care au fost citate de reprezentanţii Basarabiei la
Congresul profesorilor secundari. Să ne gândim apoi la
lipsa de profesori bine pregătiţi pentru şcoalele normale
(oricât de bine vor fi organizate acestea), fapt uşor expli-
cabil, dat fiind că ei sunt recrutaţi dintre licenţiaţii
facultăţilor de litere i ştiinţe, cărora în Universitate nu
li s-a dat o îndrumare specială pentru cariera de
profesori de şcoală normală. Şi nu li s-a dat această
îndrumare specială, pentru că ne lipseşte o organizare
de studii academice, adecvată pregătirii de forţe
didactice pentru învăţământul normal.

Să nu uităm deasemenea numărul mare de
învăţători suplinitori, având drept pregătire didactică 2-
3 clase de liceu sau de şcoală profesională.

Înlăturarea acestor lacune, care zădărnicesc orice

încercare de organizare a învăţământului, este problema
esenţială şi urgentă a reformei şcolare.

În noua organizare a învăţământului sperăm că se
va renunţa la actualul sistem de recrutare a profesorilor
secundari.

Examenul de capacitate cuprinde două părţi bine dis-
tincte: prima, referitoare la obiectul de specialitate pe
care candidatul îl va preda în şcoala secundară; a doua,

I. FORMAREA CORPULUI DIDACTIC

a) Pregătirea profesorilor pentru învăţământul
secundar

ş

care are în vedere pregătirea lui pedagogică, teoretică şi
practică.

În ambele direcţii, candidaţii au trecut în
Universitate probe care ar putea fi considerate ca
suficiente, pentru a-i îndreptăţi să intre în învăţământ:
Licenţa în specialitate ne garantează - sau ar trebui să ne
garanteze - pregătirea specială; iar examenul de
pedagogie depus la Universitate şi certificatul de
absolvire al seminarului pedagogic ne dau asigurarea -
sau ar trebui să ne-o dea - că absolventul are o pregătire
didactică suficientă pentru a deveni un bun profesor
secundar.

Aşadar, examenul de capacitate e o simplă repetare
a unor probe trecute, ceeace de altfel nu constitue
unicul argument în contra acestui examen. Trebuie să
adăugăm că el prezintă în sine o sumă de lacune din
care vom releva pe cele mai grave.

1. Profesorii examinatori sunt puşi în situaţii foarte
dificile, când resping la capacitate pe un candidat,
căruia i-au dat notă mare la licenţă; iar pe un altul, care
a ieşit slab la licenţă, îl scot în fruntea tabloului.

2. Adeseori profesorul specialist dela o altă
Universitate, decât aceea în care au urmat unii
candidaţi, îi persecută pe aceştia pentru că susţin
punctul de vedere al profesorului lor, şi îi protejează pe
alţii cari, deşi nu i-au fost elevi, i-au adoptat teoriile
pentru a-şi salva situaţia.

Examenele de capacitate fiind foarte numeroase, se
strecoară în multe Comisii profesori, destul de buni în
specialitatea lor, dar incompetenţi în materia pentru
care au fost puşi să examineze. E destul să citez cazul cu
examinatorii de pedagogie. Se ştie că la fiecare
specialitate se trece un examen de teorie şi unul de
practică pedagogică. Cum însă nu avem atâţia profesori
de pedagogie câte comisii sunt, iar examenul nu e astfel
organizat încât acelaş profesor de pedagogie să poată
funcţiona în cât mai multe comisii, sunt numiţi pentru
pedagogie o sumă de profesori cari habar n-au de acest
obiect şi astfel sunt considerabil mai puţin pregătiţi
decât candidaţii pe cari îi examinează. Se întâmplă
uneori ca şi dacă sunt specialişti disponibili - cum e
cazul când se dau examene de capacitate izolate si în
afară de sesiunile obişnuite - Ministerul să nu-i
utilizeze, ci din motive independente de interesul
învăţământului, să numească nespecialişti.   Cunosc
cazul unui examen, în care funcţiona un singur

specialist alături de doi nespecialişti, deşi ceilalţi
specialişti din învăţământul superior erau disponibili.

Rezultatele unor asemenea examene sunt de multe
ori false, uneori chiar ridicule; iar profesorii de
specialitate ,,cari au avut elevi pe candidaţi şi i-au
urmărit câţiva ani, cunoscându-le bine capacitatea
lucrările, rămân surprinşi de concluziile bizare la care
adeseori au ajuns comisiile.

Se pune întrebarea: de ce până acum nu s-a făcut caz
de aceste lacune şi examenul de capacitate, nu numai că
a fost menţinut, dar a rămas aproape nemodificat ?

Iată explicarea :
1. Diferitele specialităţi, din acelea care sunt

prevăzute în programul şcoalei secundare, sunt tratate
la Universitate numai fragmentar. Completarea materiei
trebuie să şi-o facă tânărul candidat la capacitate după
terminarea licenţei.

2. Regulamentele şi programele în vigoare ale
facultăţilor de litere şi ştiinţe, neglijează studiile
pedagogice. La facultatea de litere, pedagogia e
considerată ca o specialitate a secţiei filozofice; cei dela
secţiile filologică şi istorică o urmează numai în mod
secundar şi neregulat, şi totuşi 95 la sută dintre
studenţii acestei facultăţi se fac profesori. La facultatea
de ştiinţe, pedagogia nici nu este prevăzută în program.

3. Se impune o clasificare a candidaţilor pentru
catedrele din învăţământul secundar. O atare clasificare
nu o face actualmente Universitatea.

De ce astăzi se ridică glasuri în contra examenelor de
capacitate, cerându-se suprimarea sau cel puţin
modificarea lor ?

1. Pentru că în provinciile alipite recrutarea
profesorilor se face în condiţii cu totul inferioare şi prin
urmare nu e drept să-i supunem pe cei din vechiul regat
la examene care, deşi superioare celor dintâiu, sunt
totuş prea încărcate i nu dau rezultate serioase, după
cum am văzut mai sus.

2. Pentru că nevoia de profesori fiind foarte mare, nu
putem îngreuia şi întârzia în mod inutil recrutarea lor.

3. Pentru că în momentul acesta condiţiile de vieţă
sunt atât de grele, iar situaţia materială a   corpului
didactic oricât s-ar ameliora - e aşa de inferioară atâtor
alte ramuri de activitate mai lucrative, încât
profesoratul presupune sacrificii, entusiasm, deci
apostolat. Dar apostolatul nu poate fi încurajat prin
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Problema educaţiei naţionale constituie una dintre
reformele intrinseci, atât la nivelul comunităţii cât şi la
nivelul naţiunii. Nu putem să nu aducem în discuţie,
acum, când reforma în învăţământ rămâne un subiect
actual, un punct de vedere pertinent şi de bun simţ, aşa
cum este cel al profesorului G.G. Antonescu.

G.G. Antonescu, profesor universitar
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probe chinuitoare şi, în actuala lor organizare, chiar
dăunătoare unei juste selecţionări.

Din cele expuse rezultă că examenul de capacitate,
principial, nu are raţiune de a exista. Cât priveşte
dificultăţile de fapt menţionate mai sus, ele pot şi
trebuie să fie înlăturate: Universitatea să-şi impună
obligaţia de a pregăti pe profesorii secundari în mod
conştiincios, adică dându-le cultura completă în
specialitate, o pregătire suficientă şi efectiv obligatorie
în teoria şi practica pedagogică şi făcând clasificarea
licenţiaţilor pe note.

Clasificarea s-ar face în modul următor:
O notă medie la examenul de licenţă în specialitate,

o notă medie la teoria şi practica pedagogică.
Media generală care ar rezultă din aceste două medii

parţiale, ar clasifica pe tânărul absolvent pe tabloul de
capacitate. În modul acesta s-ar înlătură absurdităţile şi
nedreptăţile examenului actual de capacitate, căci
studenţii ar fi examinaţi din materia făcută, de către
profesorii lor de specialitate.

Aceştia, lucrând câţiva ani cu candidaţii, îi cunosc şi
pot astfel să-i aprecieze la justa lor valoare.

Deci selecţia s-ar face pe baza nu numai a unui
examen, ci a întregii activităţi pe care studenţii au
desfăşurat-o în cei 3-4 ani de licenţă.Dacă am putea
admite că Universitatea ar refuza să accepte această
obligaţie, atunci Statul, care are nevoie de profesori bine
pregătiţi şi bine selecţionaţi, ar trebui să înfiinţeze o
şcoală superioară pentru pregătirea profesorilor, atât
din punct de vedere pedagogic cât şi în specialitate.

Aceasta ar însemna însă o lovitură gravă adusă
facultăţilor de litere şi ştiinţe, de oarece marea
majoritate a studenţilor acestor facultăţi vin nu numai
cu intenţia de a face ştiinţă pentru ştiinţă, ci şi cu
dorinţa de a se pregăti pentru cariera didactică.

Dovada evidentă o face eşecul licenţei libere (care nu
dă drept la cariera didactică), de curând înfiinţată la
facultatea de litere şi care e cu totul neglijată de
studenţi, astfel că în curând va cădea în desuetudine.
Aşa dar, credem că Universitatea se va adapta
necesităţilor învăţământului. Legea cea nouă pentru
învăţământul secundar va trebui să prevadă clar
condiţiile necesare pentru ca un licenţiat să poată intră
în învăţământ. Astfel se va reglementa în mod serios
recrutarea profesorilor, iar prin suprimarea examenului
de capacitate se va formă un nou şi puternic curent în

favoarea carierei didactice.
b) Pregătirea învăţătorilor şi profesorilor de coale

normale
Lipsa mare de învăţători, şi mai ales de învăţători

bine pregătiţi, nu poate fi înlăturată prin înfiinţarea
unui mare număr de scoale normale.

Nu este suficient să înfiinţăm scoale normale cât de
multe, dacă avem în vedere şi calitatea, nu numai canti-
tatea, adică, dacă cerem învăţători cât mai mulţi, dar cât
mai bine pregătiţi. Însă calitatea nouilor învăţători
depinde în special de calitatea profesorilor, cari i-au
pregătit. De-aceea trebuie ca cel puţin simultan cu
înfiinţarea de şcoli normale, dacă nu anterior, să se
pună clar şi să se rezolve cu energie problema formării
corpului didactic pentru şcoalele normale.

O mare parte din profesorii actuali ai şcoalelor
normale - oricât de distinşi ar fi în specialitatea lor-nu
cunosc suficient problemele învăţământului primar.
Faptul e uşor explicabil, dai fiindcă ei sunt recrutaţi
dintre licenţiaţii facultăţilor de litere şi ştiinţe, cărora în
Universitate nu li s-a dat o îndrumare specială pentru
cariera de profesor de şcoală normală.

E adevărat că nu putem cere tuturor profesorilor -
oricare ar fi specialitatea lor - să poseadă erudiţia
pedagogică, dar trebuie să le pretindem cunoaşterea
chestiilor elementare ale didacticii generale, precum şi a
problemelor pedagogice în directă legătură cu
specialitatea lor; iar lecţiile ce fac ei cu normaliştii
trebuie să dea viitorilor învăţători intuiţia vie a celei mai
bune metode în tratarea diferitelor obiecte de
învăţământ.

Cel mai bun mijloc pentru pregătirea profesorilor de
scoale normale e înfiinţarea unei coale normale supe-
rioare, care în câţiva ani să formeze pe cei mai distinşi
absolvenţi ai şcoalelor normale, pentru cariera de
profesori la aceste şcoale. Avantagiile, pe care le-ar
prezenta o asemenea instituţie, sunt următoarele:

a) La fiecare specialitate se dă studentului o cultură
completă - în vederea faptului că viitorul profesor
trebuie s poseadă toată materia specialităţii sale - spre
deosebire de Universitate, care acordă profesorilor
libertatea de a trata din materia lor ce voesc şi cât voesc;

b) Şcoala normală- superioară pregăteşte studenţii
pentru un număr mai mare de specialităţi decât acela pe
care îl oferă diversele secţii ale facultăţilor de litere si
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ştiinţe si prin aceasta facilitează concentrarea obiectelor
de studiu în învăţământul normal;

c) Se acordă o atenţie deosebită studiilor
pedagogice, pe care Universitatea le tratează cu vitregie;

d) La fiecare specialitate profesorul are în vedere pre-
gătirea studentului pentru cariera didactică. La
Universitate, mulţi profesori voesc să facă exclusiv
ştiinţă pentru ştiinţă, deşi a început să crească simţitor
numărul acelor cari fac pe lângă ştiinţă pură şi «ştiinţă
pentru vieaţă»;

e) Practica pedagogic se face într-o şcoală de
aplicaţie, care ar cuprinde clase normale şi clase
primare;

f) Problemele referitoare la cultura maselor
populare vor fi privite cu un deosebit interes de tinerii
meniţi să formeze pe viitorii îndrumători intelectuali şi
morali ai poporului;

g) Şcoala normală superioară ar face posibilă
îndrumarea tinerilor spre o activitate continuă
disciplinată şi strict organizată, ceeace în Universitate e
foarte greu de realizat,din cauza interpretării care - prin
tradiţie şi obiceiu - se dă principiului libertăţii.

În noua şcoală superioară, libertatea - adevărata
libertate - s-ar câştiga prin disciplină: «Numai cine a
fost odată disciplinat, poate deveni liber».

În cazul când s-ar ivi greutăţi la realizarea unei
scoale normale superioare, s-ar putea găsi o altă soluţie
mai uşor realizabilă, inferioară celei dintâiu, dar care
totuş ar remedia mult actuala stare de lucruri:
înfiinţarea unei secţii pedagogice normale pe lângă
facultăţile de litere şi ştiinţe. La această secţie ar fi
admişi - pe lângă absolvenţii de liceu-cei mai buni
absolvenţi ai şcoalelor normale, după ce vor fi depus un
examen riguros de intrare. Acest examen l-ar înlocui pe
cel actual de diferenţă de liceu, care e de foarte lungă
durată, chinuitor şi în mare parte absurd. Absolvenţii
secţiei pedagogice ar ocupa catedrele din învăţământul
normal la specialităţile la care posedă diploma de
licenţă.

Secţia pedagogică, faţă de pregătirea care se dă
astăzi viitorilor profesori de coale normale, ar prezentă
următoarele două mari avantajii:

1. Studenţii ar căpătă o cultură pedagogică
suficientă şi s-ar acordă atenţia cuvenită problemelor
referitoare la învăţământul primar;

2. Practica pedagogică s-ar face în clasele normale şi

primare şi astfel studenţii ar cunoaşte, prin experienţă
proprie, şcoala normală şi pe cea primară.

Natural că celelalte avantaje, pe care, împreună cu
acestea două, le-am atribuit şcoalei normale superioare,
nu revin secţiei pedagogice universitare pentru că, după
cum am văzut, sunt în opoziţie cu organizarea
tradiţională a universităţii.

Unii oameni de şcoală au crezut că prin crearea unei
secţii speciale normale s-ar nedreptăţi învăţământul
secundar. Astfel un coleg dela Universitate mi-a
obiectat că şi liceele au nevoie de profesori bine
pregătiţi pedagogiceşte, nu numai şcoalele normale. La
această obiecţiune răspundem întâiu, că profesorului de
liceu i se cere, în primul rând, să fie un bun practician,
dar el nu e chemat să dea îndrumări pedagogice elevilor
săi, pe câtă vreme profesorul de şcoală normală
formează la rândul lui profesori. Al doilea,
Universitatea, în actuala ei organizare, tratează foarte
vitreg studiile pedagogice. Aşa, spre ex., la facultatea de
ştiinţe nu e prevăzut un curs de pedagogie; la facultatea
de teologie pedagogia e un studiu facultativ; iar la
facultatea de litere i s-a acordat pedagogiei o
importanţă deosebită numai la secţia filozofică, unde
este considerată printre cele trei obiecte principale
(Psihologia, Logica şi Pedagogia), dar i s-a dat un loc
mai puţin decât modest la secţiile literare şi istorică şi -
lucru curios - la obţinerea acestui din urmă rezultat a
contribuit şi colegul a cărui obiecţiune o combat aci.

Dar, dacă Universitatea - în actuala ei organizare -
nu dă extensiunea cuvenită pregătirii pedagogice a
viitorilor profesori secundari, nu însemnează că trebuie
să neglijăm şi învăţământul normal, mai ales că de
acesta din urmă depinde ramura cea mai mare şi mai
importantă a şcoalei: învăţământul primar.

Cererea exprimată de învăţători în ultimul lor
congres, de a li se da putinţa unei culturi superioare
universitare, e cu atât mai îndreptăţită cu cât învăţătorii
cari au urmat cursurile Universităţii s-au distins ca
studenţi, iar cei cari, obţinând licenţa, au intrat în
învăţământul secundar şi normal, se disting ca
profesori. Starea de fapt întăreşte argumentarea logică.

Am convingerea că cererea învăţătorilor va fi
satisfăcută, nu numai pentru a li se face lor dreptate, ci,
mai ales, pentrucă acea legătură strânsă între
învăţământul primar, cel normal şi cel universitar - pe
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care ne-ar oferi o şcoală normală superioară, sau secţia
pedagogică a facultăţii - e o condiţie «sine qua non»
pentru a realiză, calitativ şi cantitativ, învăţătorii
necesari României de astăzi.

Menţionăm aici şi pregătirea seminariştilor pentru
cariera de învăţător. Sperăm că în viitoarea legiuire se
va păstră şi se va accentua dispoziţia, care permite
preoţilor să ocupe posturi în învăţământul primar, căci
e de dorit ca preotul să-şi aibă partea lui de influenţă
asupra şcoalei şi să dea tot concursul său învăţătorului,
pentru educaţia socială.

Pentru ca însă viitorii preoţi să fie suficient lămuriţi
asupra datoriilor ce le incumbă ca educatori în şcoală şi
afară din şcoală, se impun următoarele modificări în
actuala organizare a seminariilor:

a) Elevii din ultima clasă seminarială să fie puşi în
curent cu principalele probleme morale, sociale şi
economice din vieaţa satelor noastre. Normaliştilor li se
dau oarecare îndrumări -insuficiente însă - în direcţia
aceasta, iar examenul lor de capacitate cuprinde o
probă, dizertaţia, la care, în marea majoritate a
cazurilor, se tratează chestiuni referitoare la vieaţa
socială şi economică a ţăranului;

b) Pentru ca practica pedagogică să se poată face în
condiţii egale cu acelea impuse normaliştilor, este
absolut necesară înfiinţarea unei scoale primare de
aplicaţie, pe lângă fiecare seminar. Aceasta ar da
elevilor posibilitatea de a asista mai des la lecţiile model
ale institutorului şi de a face ei înşişi mai multe lecţii de
probă, iar profesorul de pedagogie al seminarului ar
avea putinţa de a-şi pune în practică propriile sale
principii metodice, adică acelea pe care seminariştii le-
au cunoscut la cursul de pedagogie teoretică, căci
institutorul şcoalei de aplicaţie ar fi ales de profesorul
de pedagogie, sau chiar elevul său. În situaţia de astăzi,
seminariştii fac practica la un institutor, care aplică
principiile profesorului de pedagogie dela şcoala nor-
mală, în care se face practica;

Examenul de capacitate pentru învăţământ ar trebui
să se dea în seminar, cu profesorul de pedagogie al
seminarului şi simultan cu examenul de diplomă
seminarială, căci, pe deoparte, câteva din probele
examenului de absolvire teologic sunt aproape identice
cu unele probe ale examenului de capacitate dela
şcoalele normale ; pe de altă parte, trebuie să li se
acorde şi seminariştilor dreptul -  pe care îl au

normaliştii - de a da examenul de pedagogie cu
profesorul lor. Prezidentul delegat de minister pentru
examenul de diplomă teologică ar prezida de drept -
prin conexarea examenului pedagogic cu cel teologic -
şi probele pedagogice. În cazul acesta, s-ar ţine seama şi
la seminarişti - ca la normalişti - de activitatea lor
pedagogică din cursul anilor de studiu.

fondul principal al culturii române
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ARUNCĂ FLORI PE LUCRURI

PROPORŢIA DE AUR

O  MUZICĂ ASCUNSĂ-N  PLANTE

TU,  ABSTRACTĂ CULOARE !

Copacii orei tremurau
Spre asfinţit se subţiau
Albaştri ne mai căutam
Stând pe sub ziduri fără geam
Se legănau pe străzi de nea

Şi-o muzică veni cu spor
Căzând în noi ca un lung stor
Ne destrămam prin seri
Şi coloraţi visam prin vii
Şi ne treceam pe după porţi
Ne-ndepărtam cu-atâtea nopţi
Şi patinam printre grădini
De santinelă stam prin crini
Iar eu plângeam că-s încă verzi
Icoanele şi nu le vezi
Şi ne pierdeam prin întâmplări

are gări.

Corăbii mari de nori mă împresoară
Aripi de pânză cad peste oraş
Nu mai găsesc cuvântul tremurat
Prin care, drept şi gol ca într-un somn ,
Să trec spre tine dincolo de vălul,

oate fiinţele le înconjoară
Şi să te simt aproape. Pulsul tău
Inundă spaţiu-n care te privesc
Mi-e teamă că furtuna se va-ntoarce
Peste podoaba liniştei din noi
Atâtea întâmplări aşteaptă-n mine
În care tu pluteşti ca o cometă
Un zid de umbre mişcă pe ap
Corăbii mari şi pânze cenuşii
Şi-apoi se desfrunzi melancolia
Ca un copac de toamnă scuturat
Aruncă dar, aruncă flori pe lucruri
Să trecem într-un anotimp mai clar
Nu şovăi şi nu-ţi pleca privirea
Aruncă dar, aruncă flori pe lucruri

Înaintam spre veacul următor
Pierzând în urmă sunete de goarne
Într-un torent etern, amăgitor
Ce încerca-n zadar să mă răstoarne

Pe malul plin de fum cădeau în zbor
Mari păsări cu aripe ruginite
Şi trestiile se-ndoiau uşor
În râul vechi cu clipe răzvrătite

Înaintam spre veacul următor
Neînţeles şi ne-ntinat centaur

Cătând în vid proporţia de aur

Doar o eclipsă-mi poate sta în cale

Mă gîndesc să intru în inima unui copac
Ca un fulger negru, ca o negaţie
Să ne revoltăm împreună împotriva
eredităţii
Să inventăm în loc de frunze printre
ramuri

Păuni în ronduri să rostească imnuri
Şi fructe mici cu carne de moluscă
Să te privească fix în ochi cu ură
Sau cînd le rupi să izbucnească-n lacrimi

Ca o negare, zaţ al plictiselii,
Aş vrea să intru-adânc în aceşti arbori
Să turbur servitutea lor tăcută
Dar să m-opresc cu umilinţă-n seve
Ca-n tubul unor orgi de catedrală
Să fiu doar un timpan care ascultă

Vocalele ce explodează-n muguri

Purifică-te-n aspre, lungi tăceri
Te-oi regăsi în virtuale seri
În ultra-timp când ai să te petreci

Vei creşte stea fluidă în neant

Când umbra ta când umbra mea

târzii

În câte-un tren ce n-

Care pe t

roape –

În cerul fulgerat de viitor

În drumul meu la cote ideale

Albine verzi cu miros de alcooluri

Dar mai curând precum un fulger negru

Mustitul nimb al limfei în tulpine

În clipa cînd copacii dau în floare
Psalmodierea marilor poeme
Pe care zeii le rostesc în plante

Deschide poarta grea de umbre reci

Topită în
La limita dintre lumină şi eroare

Îţi voi simţi la antipozi furtuna
Prin ochii tăi ermetici curge luna

Păstrează poarta umbrelor intactă
Ca să respir culoarea ta abstractă

Ies din trecut ca dintr-un ţintirim

În căutarea formelor perfecte

Şi nu mă tem că ignorante secte
Îmi pregătesc de pe acum un rug

Căci am durat un zid de cifre-n cer

Păşesc spre rug, solemn, ca-n sărbătoare,

Când ceasu-şi pierde sensurile-i grave
Şi timpul se opreşte-o clipă-n loc
Mă-ndrept din nou spre albele ostroave
Navigator spre ţările de foc

La azimut trec păsări reci, polare
Şi mari aluviuni în cântec curg,

rând în altă întâmplare

Sau poate spre alt far din depărtare
Curenţii subterani mă vor împinge
Pe ţărmul plin de aşteptări solare

Aici, înalt şi singur, sus, pe trepte
Doar adevărul poate să m-aştepte

Stau singur între flacără şi frig
În catedrala nopţii-ntunecată;
Degeaba peste lună-am să te strig;
Ecoul nu se-ntoarce niciodată.
Ca o meduză peste valuri treci,
Purtând o trenă verde înspumată
Te chem să vii plutind prin ape reci;
Ecoul nu se-ntoarce niciodată.

Te-ai rătăcit demult printre oglinzi
Şi nu mai ştiu de eşti adevărată;
Ecoul vieţii n-ai să poţi să-l prinzi;
Ecoul nu se-ntoarce niciodată!...

Spre oaza scufundată în tăceri

Prin mine treci din Azi spre Nicăieri

Chiar dacă-a-ncremenit într-un cuvânt
Şi lira lunii în oglinzi se sparse

Prin mine vei găsi Infernul – sfânt
Scăldat în a sirenelor chemare
Visând poteca veche spre Pământ

Nu tremura… Păşeşte cu ardoare
Spre rugul veşnic să te-ndrepţi cântând
Căci vei sclipi în foc din depărtare

Acelor trupuri ce-şi pierdură forma
Călcând cuvântul dat de Prea Ascunsul
Şi nobila-i dojană, chiar şi nor

Născute  la o margine de frig

vârtejuri de culoare

Te voi vâna cu un ochean gigant

Cât pulsul bate-n prisme de smarald

În amintirea unui foc mai cald

Înfrigurat de vaga lui splendoare
Spre necuprins deschid alte vectoare
Mânat de un tiranic algoritm

Descriu cu alt compas al lumii crug

Din piatra unor albe sanctuare

Invadator cu fruntea grea de ger

Poate int
Voi sângera ca norii în amurg

În care crucea Sudului se stinge

;

Prin mine mergi la cea dintâi durere

Spre asimptota care-n valuri piere

Prin mine mergi la ziua cea de ieri
Ca printr-un estuar de ore arse

Din drumul meu nici unul nu se-ntoarse

Pulberi de aur risipite-n vânt !

Copacii goi stârneau în crânguri plânsul

ma

Doar legea da un sens eternei clipe

GIORDANO  BRUNO

ECOU  IREVERSIBIL

POESIS

RAMURI  FRÂNTE

NAVIGAŢIE...

Copacii şi-au dorit cândva aripe
Şi s-au izbit de dogmă ca de-un dig

Şi-un geamăt viu s-a înălţat din plante

Dar, observaţi şi voi, messire Dante
rice creangă ruptă curge sânge

Nimic n-a încetat să mai existe
Din întâmplări aevea petrecute
Şi-o haită de dureri parcă se-asmute

În versul care-ncearcă să cuvânte

Cum ne strigau pe nume toţi copacii !

Sărutul tău de moarte-nfiorat,
Cum ne strigau pe nume toţi copacii !

În carnavalul verii-nflăcărat
Se-nvălmăşeau şi sfinţii toţi şi dracii

ne credeam… că ne-au uitat…
Cum ne strigau pe nume toţi copacii !

Şi-au năvălit o droaie în palat
Şi judele şi gizii şi ciracii,
Pumnale de oţel au scânteiat,
Cum ne strigau pe nume toţi copacii !

Şi azi arzând în focul necurmat
Noi suntem mai bogaţi ca toţi săracii;

Cum ne strigau pe nume toţi copacii !

Mă tem că sunt plecat demult în gând
Spre-un timp ce creşte dincolo de soare
Din piatră-n piatră veşnic căutând
Răcoarea sfântă-a plantelor amare

Dar la un cap de vreme am văzut
Cum se deschide-o altă depărtare
Şi-am căutat pe drumul neştiut
Răcoarea sfântă-a plantelor amare

Cutremurat de descărcări lunare
Şi-am căutat zvârlindu-mă-n afund

ăcoarea sfântă-a plantelor amare

Spirale mari în spaţiu aruncai

– Unde te-ascunzi – spre hăuri lung
strigai
Răcoare sfântă-a plantelor amare

De-o existenţă-ntreagă mă tot zbat

moarte-a mai rămas să cat
Răcoarea sfântă-a plantelor amare.

Am stins şi ultimul tăciune-n vatră
Să pot pândi cât mai departe-n noapte
Când zeii de lumină şi de piatră
Îşi vor rosti sentinţele abstracte

Lipseai ca o eclipsă de-ntuneric
Şi-n golul tău cu scăpărări albastre
Se strecurară clandestine astre –

Iar eu înmărmuream într-un descânt
O mătrăgună de-nceput de lume
Ce-a vrut să otrăvească prin cuvânt

ăcoare şi de spume.

Tu ai să mă găseşti prin colivii
De-oi şti să te strecori pe drum de seară
Un mort înmărmurit cu ochii vii
Ce niciodată n-or sclipi-n afară !

O troică de culori prin stepă trece
as cu aripi îngereşti

Din samovar se-mparte noaptea-n ceşti
Ca o licoare antică şi rece
Topită din eresuri bătrâneşti

Sabat de iarbă, funii de lumină
Ca o beteală-n zare viscolind
Şi-un sat naiv se-nşiră lent în grind
Cu vagi mişcări groteşti, de pantomimă

Voind Destinul aspru a-l înfrânge

Din o

Prin labirintu-acestor ramuri triste

Eu simt ecoul unor ramuri frânte

O, Paolo, prin veacuri n-am uitat

Noi singuri

O, Paolo, prin veacuri n-am uitat

Un lac se închidea în prund

R

Ca tot atâtea semne de-ntrebare

Am luat tot drumul lumii în picioare
Numai în

În salt spre poluri goale, luciferic

Imperii de r

Purtând un ce

FRANCESCA  DA  RIMINI

BURUIENI DE LEAC

CHAGALL

ÎNMĂRMURIT, CU  OCHII  VII

Viorel DINESCU
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În zvonuri lungi de clopot tresărind

Şi se deşteaptă vitele-n coşare
Când meşterul în strai de arlechin
Îşi zăngăne ulcelele cu vin
În tolba lui cârpită, din spinare
În care-adună frunze de pelin

Căci undeva, în zori, pe-o râpă spartă
eaţa unor ochi păgâni

El va aşterne splendide minciuni
Pe pânza despletită ca o hartă
În care-adună draci şi rugăciuni

Şi-n timp ce troica sparge dimineţe
El pensula şi-o moaie în tristeţe.

Nu vreau să-ţi r
Mirosul de apă, cântecul nerostit şi
cântecul din scuaruri
Poate şi privighetorile lunii înnoptând pe
acoperişuri
Pe străzile pe unde trec cu mari lampadare
Să găsesc poarta pe unde-am intrat în
această clipă,
Dincolo de ea mă aşteaptă calul cu care te-
am răpit
Din miezul unui basm unde dormeai
liniştită,
Să-ţi împrumut destinul meu făurit sub
Zodia Şarpelui

Să ne mai plimbăm puţin pe acoperişul
cerului

M-am înşelat destul, Eşti Altcineva
Am să-ţi restitui Timpul până la ultima
clipă
Şi jumătate din împărăţia inimii mele,
dacă vrei,
Rămâi printre toate aceste lucruri ce te
adoră
Ţinând în braţe pisica de Angora cu torsul
ei insistent
M-a înşelat chipul tău oval în bătaia lunii
Şi părul blond aruncat ca un talisman pe

plajă
Nu erai făcută pentru primejdiile mele
cotidiene
Aş fi vrut să te temi când îmi riscam
ultima şansă

Unde până la urmă îmi voi pierde şi viaţa

Văduva unui Ecou ce nu se va mai
întoarce din visuri

Am să-ţi restitui Timpul şi toate celelalte
obiecte.

Oraşul se decolorase într-o singură noapte,
Fără nici o explicaţie lucrurile albeau,
(Să fi fost un semn al soartei sau o
pedeapsă?)
Oamenii cu părul decolorat nu ştiau.
Până şi umbrele caselor se chirciră, se
estompară,
Răzleţindu-se ca lebedele prin scuaruri,
Părea o boală venită de undeva din senin

Să verse peste lume corpusculii lor de
venin

Mai târziu lucrurile se complicară;
Albiră semafoarele şi agenţii de circulaţie,
Apoi băncile, catedralele şi instituţiile de
utilitate publică;
Bancherii, rândaşii, episcopii, coloneii
Îşi ascundeau sub pălării obrazele de var
Ca-ntr-o pantonimă jucată pe străzi.
Până şi bancnotele se decolorară,
Nu mai aveau nici o valoare pe piaţa
mondială,
Un faliment alb cădea peste tot ca o
ninsoare,
Părăsite de culori femeile se ascundeau în
ziduri
Până când în marginea pieţei apăru un
călător albastru
Eram eu sau poate cineva cu care-aş fi
dorit să semăn

Ferit de gh

estitui decât Timpul,

În lungul unor cartiere înfrunzite de
nesomn

În minunatele aventuri nocturne

Retrage-te la timp printre gesturile tale
inofensive

Sau stratul de ozon nu mai oprea razele
cosmice

AM SĂ-ŢI RESTITUI TIMPUL

CĂLĂTORUL  ALBASTRU

Şi-n faţa singurătăţii mele realitatea reveni
în lucruri
Iar oamenii încercară să trăiască în altă
culoare.

Malul opus scânteind spre-un ascuns
punct de fugă,
Dus de curent 'naintam ca şopârla prin
ierburi,
Ţinta privind ca pe-o lună pierdută în
ceţuri.

O, cum pluteam peste o apă de sunete-
albastre!
- Un albastru rătăcit prin pădurea de
umbr
Malul surpat de la care pornisem odată
Se depărta, se pierdea în trecut şi uitare.

Râul trecea ca o lentă cădere în sine

Ore şi ani irosiţi într-o lungă torpoare
Fără noroc, ca-ntr-un joc necurmat al
schimbării.

O, cum pluteam fără rost spre o ţintă
nebună,

Cum să mă-ntorc, condamnat fiind pe veci
la mişcare,
Când şi râul, chiar el, se topi ca un fulger
în urmă.

orile florilor care se deschid
dimineaţa
Într-o uimire transparentă
Răcoarea fierbinte a plantelor
Mă cufundă într-un peisaj plin de gânduri

Asemănătoare cu şiroitul umbrelor

Copleşit de senzaţii strecu

Parcă sporeşte abisul lângă sărbătorile
mele

Şi-n depărtare se-aude o lumină
stingându-se,
Cenuşa ei cade pe firele albe

Ce sărbătoare înaltă!
Lângă mine a rătăcit o catedrală.

M-am oprit într-o gară. Totul era pustiu.
Vechile urme fuseseră şterse, peroanele
erau părăsite,
O linişte surdă se scurgea din pietrele
sparte,

În care rămăsese
Zgomotul sacadat al roţilor care trecuseră
demult pe aici.

Gările mele îmbătrânesc la marginea lumii
Sub ploaia unor clipe neiertătoare.

Trecuseră demult în altă realitate
Poate spre stelele care sclipeau ca nişte
semafoare.

Gara mă priveşte ca o fiară cu ochi obosiţi,
Renunţ la lunga călătorie pe care o
visasem,

Nunta-n cer se-aşterne
Printre constelaţii

Şi se pierde-n spaţii

Întristată plânge
Palida mireasă
Îi pătrunde-n sânge
Teamă de mătasă

Alte înţelesuri

RÂUL

TRENURI CU FERESTRE APRINSE

NUNTÃ ÎN CER

Când am plecat, râul zbura printre dealuri

e –

Apele lui adunând turburate nisipuri:

- Un zbor final ce se stinge la limita serii –

Respir în cul

Luminile vin una câte una

În lungul unui anotimp
rate dint-o parte

în alta a zilei

Ale zilei trecute.

Între linii doar umbra unui copac cu
ramurile arse

ca un tropot ciudat

Luxoasele trenuri cu ferestre aprinse

Voi lua primul tren spre noaptea viitoare.

Noaptea-ncet se cerne

Printre vechi eresuri
Luna se ascunde

Se ivesc din unde

CATEDRALĂ

Doar un cântec poate

Visurile toate

Florile din glastre

În vârtej feeric

Ochi în întuneric !...

Ca într-o carte zilele-mi citesc

ucinant simbol!

se

Lumina de la polul de cristal

Iscat din veci la polul de cristal

Spre polul ipotetic de cristal

Minunile de Logos inspirate

Pe aripile unor îngeri buni
Va fi un zbor de noapte, o plutire

nuitelor minuni

Sau poate nu e nici o fericire

Zarea să cuprindă

Pier într-o oglindă

Unde-o fi soţia
Zărilor albastre ?

Şi-au pierdut solia

Jertfa luminată
Dă să mă cuprindă
Dar se pierde-ndată
Fulger în oglindă !

Nunta-n cer porneşte

Luna o pândeşte

Răstimpul tinereţii e dincolo de moarte
Vechi întâmplări din file se ivesc
Crescând din apa mării cu amforele sparte

O viaţă ca o carte … hal
O inimă ce bate în ritmuri de cuvânt !
Volum care păstrează eternul protocol
În lenta irosire a vieţii pe pământ

Mai sunt în carte  -  o lună cu aripi
neguroase
Un zbor înalt de păsări, o floare, un inel
Un zâmbet de lumină cu gene de măta
Şi-o lungă aşteptare, o pândă fără ţel

Mă regăsesc întreg aici în carte
Un călător de dincolo de moarte

Când am să trec de punctul meu vernal
Precum o pasăre născută-n lună
Voi căuta în zodia mea bună

Voi căuta izvoarele rostirii

Şi Logosul etern, transcendental
Izvor al vieţii şi al risipirii

Şi chiar de voi afla că nu există
Tărâmu-acela straniu, ideal
Voi continua să zbor pe-o undă tristă

Devin prin pana mea adevărate

Plecarea mea va fi ca o răpire

Spre-o lume-a bă

Să fii cândva mai singur ca un zeu
Când eşti robit pe veci de-o grea iubire
Şi de mirajul zâmbetului tău

Mi-ajunge doar o singură privire
Şi pentru ea renunţ la nemurire.

Dincolo de  oglinzi o altă lume se arată
Apărute-n retină, gesturi şi chipuri

lunare
Se petrec caîn transă pe o scenă ciudată
Ca-ntr-un film fără capăt proiectat la
întâmplare

Aş putea fi chiar eu cel ce se priveşte pe
sine
O altă ipoteză în spaţiul ecranat
Cătând în  ecuaţii cu semnul inversat
O faţă paralelă ţesută din lumină

Ca prinţul Danemarcei mă-ntreabă faţa-mi
tristă
În care punct din făptura mea există

O CARTE…

DOAMNA NEAGRÃ DIN SONETE

OM VIRTUAL

REVELAŢIE

articulate sub un semn general al în esenţe,
în comprimate de trăiri / idei.

Zidul cu privighetori… Ce fericit titlu! Uite din
pricina asta-i iubesc eu şi-i invidiez pe poeţii de talent:
ştiu unde să se caţere. Eu, ca privighetoare de apă, am
rămas încâlcit între pâlcuri de trestii, în schimb, bunul
meu prieten Viorel Dinescu a intuit că locul lui ca poet
este pe zidul vechi, cât mai aproape de lună şi de stele,
acolo unde capătă contur iluzia, visul se închipuie
învingător şi nopţile sunt pline de râul fulgerelor
norocoase. Căutaţi-vă un loc bun între rugii de iederă,
apoi lăsaţi-vă gândul să plece de mână cu silabele
poetului într-o pierdere minunată…

Viorel Dinescu este şi un stilist original. Formulările
sale de tropi sau de subtilităţi de limbaj descurajează pe
făcătorii de concretisme sau notaţii epice din câmpul
poemelor contemporane româneşti. Desprind câteva,
amintindu-mi de Bach, Jarry, Chagall, Bacovia, Nichita,
Gellu Naum. Simpla nominalizare a lor mă trimite la o
armonie subiacentă a literaturii cu muzica, plastica ş.a.
într-un sincretism binefăcător: „provincii de frig”,
„arbore de frig”, „păsări cu gheare de lună”, „exil de
planete” (

Spiritul geometric îşi are, totuşi, importanţa lui atât
la înaintaşul său, cât şi la Viorel Dinescu însuşi, dar
faptul nu se datorează atât pregătirii matematice, cât
tipului antropologic de percepţie a lumii care e unul

formal şi ideatic al cadenţelor
dinesciene, textualismul său producându-se pe tipare
danteşti şi, în general, clasice, cu oarecare glacialitate
parnasiană, dar încărcate de străluciri astrale adesea
impecabile, care l-au sedus, la vremea lor, pe
hiperexige Nu e de
mirare că, de exemplu, (Editura
Eminescu, Bucureşti, 1984) a primit premiul Academiei
Române...

...Salutăm în autorul
poate tocmai

din pricina lor) un critic serios, aplicat, matur, de la care
aşteptăm noi surprize...

...Într-adevăr, Viorel Dinescu este un artizan al
formelor disciplinate de formaţia lui matematică, ceea

ce îl apropie de Ion Barbu (despre care a şi scris un
remarcabil eseu), dar, cel mai adesea, de tiparele clasice
ale cadenţei danteşti, cu o seninătate ceremonioasă,
anunţată chiar de la primul său volum de versuri:
„Înaintam spre veacul următor/ Ca o sosie dintr-un
timp sonor” (Timp sonor).

Paradoxal, căutările metafizice sau teologice nu sunt
iconoclaste, dar nici nu acceptă soluţiile mecanice,
dogmatice, asertorice, gen „crede şi nu cerceta”.
Dimpotrivă, înzestrat cu harul poeziei, dar şi cu cel al
logicii, poetul simte că dincolo de luminile inventate de
semenii săi există o realitate mult mai profundă de care
te apropii mai bine, nu printr-o obedienţă ostatică, ci
printr-o înverşunată sete de cunoaştere: „dacă mă cauţi
înseamnă că m-ai şi găsit.

Originală şi expresivă este şi critica de arcaş
profesată de Viorel Dinescu, bazată în fond pe un
spectru bogat de principii riguroase, conectate la
realităţile estetice şi etnice ale culturii şi civilizaţiei
româneşti dintotdeauna. În plan asociativ şi persuasiv,
rana lui este iradiantă, dezvăluind cu demnitatea
nobleţei diamantine/metaforice mesajul şi universul
ideatic al operelor analizată din interior şi cu multă
pătrundere şi din unghiul de vedere al perspectivelor
istorice şi literare.

Se cade a observa, la poetul gălăţean, talentul,
cultura, acurateţea lucrului său, iubirea de frumos. El
este un pasionat encicloped…

Poetul – şi afirmaţia nu-i din categoria ticurilor
jurnalistice – este realmente inconfundabil, o „voce”
căreia trebuie să-i acordăm toată atenţia.

concentrăr

Fănuş Neagu

spaţial.

Ecuaţii albastre

Armistiţiilor literare

ii

Mihai Cimpoi

Arbore de frig

Marian Barbu

Theodor Codreanu

Nicolae-Paul Mihail

Tudor Palladi

Ion Rotaru

Constantin Trandafir

)

De-aici echilibrul

ntul estet care a fost Eugen Barbu.

(dincolo de
controversele pe care le poate genera sau

Ecoul vieţii n-ai să poţi să-l prinzi; / Ecoul nu se-ntoarce niciodată!...
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Ne-am trezit osteniţi, la ieşirea din teatru, dar
am rămas cu sufletul acolo...Cînd o doamnă bolîndă
şi blondă din grup se joacă de-a pierderea papucului,
aleargă desculţă,   e săltăreaţă doamna asta ciudată,
pomeneşte ceva despre serviciile secrete ale
antichităţii noastre abia consumate, se avîntă într-o
discuţie anapoda cu  preoteasa care ne ghidează
paşii prin Atena, o femeie la fel de blondă ca şi
cealaltă, dar mai tînără şi cu nuri, care  o face pe-a
deşteapta, tot dă din aripi şi face tapaj de erudiţie, şi
noi asistăm la alt spectacol, aici, la poalele Acropolei,
în muzica de fanfară ce acompaniază marşul
străjerilor care coboară printre Propilee... Un
spectacol cu iz autohton. Cu totul diferit de acela la
care am asistat, ieri seară, unde am migrat în timp,
cu vreo două mii şi cinci sute de ani,  în urmă. Nu
pricepem decît că femeile acestea vor  cu orice preţ
să se dea în spectacol, unul grotesc... Tanti Geta e
bacanta noastră bătrînă, care şi-a pierdut papucul, şi
care, evident, a adunat în măruntaiele ei numeroase
frustrări,  timp de alte mii de ani, de cînd şi-a pierdut
ingenuitatea.... Femei nesatisfăcute, vine gîndul
banal, retoric, vulgar...  Dar Anaforeea mă fereşte de
viciul  proiecţiei   persecutat persecutorie, atunci

cînd doamna Geta  o viscoleşte pe  preoteasa ghidă
cu tot flaimucul vindicativităţii sale. Aiurea.  E cald,
neasemuit de cald, s-au înmuiat pietrele, şi după
furtuna de  cuvinte, acuze şi gesturi teatrale, femeile
se domoleesc, preoteasa cedează, pentru că ţine de
logica lucrurilor, ţine de responsabilitatea faţă de
grup. Şi ceilalţi cedează, şi învingătoiare iese
doamna Geta care-şi recuperează papucul imaginar,
din propria borsetă. Smogul ne intră în plămîni. Am
pornit din nou la drum. Un satir la orizont, şi eu cred
că e numai o părere, în timp ce doamna Geta îşi
găseşte de lucru, şi  cochetează cu soţul unei
doamne,  o femeie delicată, dar neasemuit de grasă,
semănînd cu o focă, acum abandonată de consort,pe
un scaun de piatră, din spatele nostru.  Getuţa asta e
atît de băgăreaţă şi neruşinată, încît încalcă regula
sacră a căsătoriei, şi se aşează pe locul soţiei
sensibile,  în scaunul de piatră al autovehiculului,
mult mai în faţă. Bunul simţ, ca personaj istoric,  nu
cunoaşte un rol  limpede în teatru  contemporan.
Precum morala, precum caracterele... Bunul simţ e
un personaj selenar, abstract, şi de neinterpretat în
lumea noatră sensibilă. îşi are locul acolo
sus, printre nouri,  unde oamenii se prefac pentru
cîteva clipe în îngeri, şi încetează să mai cugete.
Lucrurile se liniştesc pînă la Termopile, cînd şareta
universală poposeşte doar pentru cîteva clipe,
pentru a ne abandona în faţa statuii de bronz a lui
Leonidas. Nu coboară mai nimeni, concertăţenilor
mei le e frică de foc, preferă aerul rece din interiorul
autocarului, doar eu,  curiosul, şi o domnişoară de
paisprezece ani, care trage blitzuri, coborîm să
însemnăm trecerea noastră prin faţa acestui loc
sacru.  Bronzul a luat foc, statuia se lichefiază, doar

Bunul simţ

eroul magistral stăpîneşte orizontul.
Muzica a încetat să bată ritmul somnului.

Muzica era considereată de anticii greci drept una
din disciplinele de bază ale ştiinţei şi filosofiei,
iertare pentru retorica gîndului!, Anaforeea. Dar
Pitagora a fost cel care a stabilit  legi numerice care
determină muzica, arătînd că raportul muzical al
numerelor guvernează mişcarea universului şi a
sufletului, acesta stabileşte, uimitor, raporturi
numerice pentru principalele acorduri:octava,
cvinta, cvarta... De legile muzicii s-au ocupat
Xenofon, Strabon, Horaţiu, Cicero, Vitruvius,
conturînd o reconstituire a antichităţii muzicale
greceşti...  Ideile lui Pitagora au fost preluate de
Filolaos şi de Aristoxene din Tarent, de la care ne-au
rămas trei cărţi despre Platon, în

şi , subliniază rolul educativ al
muzicii, iar Aristotel ne dă informaţii despre
genurile muzical poetice, şi acordă muzicii un triplu
rol: în educaţie, vindecare, (catharsis) şi delectare. De
ştiut că elinii , în practica muzicală, instrumentală,
cunoşteau două genuri: kitarodia şi aulodia,
kitarodia trezind sentimente înalte, şi-i era atribuită
lui Apollo, iar aulodia deştepta pasiuni telurice,
atitudini erotice şi-l avea ca susţinător pe Dionisos.

Undeva,  în cer,  se face linişte, aici, pe pămînt,
se aude o muzică sfîşietoare, nişte voci bărbăteşti
subliniază drama, e corul, îmi sugerează Anaforeea,
unde se întrebuninţează vocile masculine, el cîntă la
unison, sau murmură, sau vociferează... La
ceremonii erau admnise numai instrumente de
coarde şi de suflat, instrumentele cu coarde se
ciupeau, lira, kitara, harpa,  sanybika, psalterionul,
lăuta... Iar cel mai folosit instrument de suflat era

, cu ancie dublă, de tipul oboiului. Ascult
syrinxul, şi pielea lui Marsyas, întinsă în faţa unei
peşteri,  mă cutremură.  Anaforeea contrinuă să mă
răsfeţe, aerul rece din interior se combină fericit cu
imaginea lui Leonidas, la Termopile. Instrumentele
acompaniau vocea umană, dublîndu-i melodia, iar
încercarea de a ieşi din cîntarea monodică era
heterofonia, cînd instrumentele care însoţeau vocea
la octavă, îşi permiteau înflorituri... Notaţia greacă se
baza pe sistemul alfabetic , pentru fiecare sunet
grecii foloseau cîte o literă, între alfa şi omega se
aflau toate sunetele, între alfa şi omega suntem noi,
Anaforeea, două sunete inexprimabile pentru nici o
muzică ... Genurile prezente în viaţa artistică aveau
un caracter utilitar, era imnul de
proslăvire al lui Dionisos, fiind cîntece de
procesiune, , cîntec de ospăţ... Iarăşi rămîn
uimit de cunoştineţele Anaforeei care declamă
versuri şi se acompaniază de liră, ca-n vechime, şi
susţine, desigur, că nu lipsaeau genurile muzicale,
pur artistice, şi mi se pare logic, pentru un astfel de
popor măreţ... Lirica erotică a şcolii din Lesbos,
reprezentată de Alkaios, Anakreon, şi de Sapho, era
menită să dea satisfacţie artistică şi hedonică... Dar,
se ştie, onorabile, că
tragedia a fost cel
mai important gen
al vechilor greci, cu
înrîuruire asupra
artei europene, ea
ilustrează concepţia
ateniană asupra
artei teatrale, privită
ca o manifestare a
demosului.
Tragedia provine
din ditiramb, cu
adevărat, am mai
spus-o, Anaforeea,
ca să ne întoarcem
mereu şi mereu, la
acest personaj celest
şi ultrateluric,
Dionisos. Facem
pauză, una lungă cît
somnul, pentru ca
ţapii să dispară în
haos, şi în ureche să
rămînă numai

Elementele armonice.
Legile Republica

aulosul

ditirambuil
parthenele

skolionul

Atropos şi muzica
Vasile POPA HOMICEANU

declamaţia, şi foarte aproape, ... Aproape
de Bach.

Teamă se face  în vinterele maşinii care a luat
foc: Coiful, Sabia şi Scutul, şi o Europă apărată de
cîteva sute de  oameni de negura răsăritului.
Leonidas, mare cît muntele, atinge ochii
universului... După Marathon, vine Termopile. O,
Xerxes!, zeu înfrînt. Şi Herodot care naşte ...
Sau o inventează. E acelaşi lucru îmi sugerează
Anaforeea, cînd muzica a încetat definitiv. Eu cred
că fiecare dintre noi inventează un strop de istorie. Şi
de armonie solară.  Adevărat, mi se spune,
important e cine o consemnează, acela e istoricul
care aduce faptele trecutului în conştiinţe. Şi le
păstrează vii, ca să marcheze progresul fiinţărilor
noastre.

Pentru că Termopile înseamnă , şi
bătălia dintre grecii uniţi şi perşi a durat trei zile, şi
era prin 480 Î. H, şi Termopile mai însemna şi

, şi lupta cea mare se petrecea cu zece ani
mai tîrziu,  după prima invazie persană, cînd cei ai
lui  Darius au fost învinşi la Marathon, şi armata
celui mai mare dintre regii lumii, armata înfrîntă s-a
retras în Asia, iar mitul unei posiblie invincibilităţi a

a fost demolat, pregătind victoriile de la
şi ...  Dar mai întîi a fost bătălia de la

Marathon, susură Anaforeea, şi eu prea bine ştiu, din
lui Herodot, cum s-au petrecut lucrurile...

A fosat înfrîntă nu doar o armată, ci o ideologie
politică, stimată Anaforeea, uită de muzici, am intrat
într-un alt spaţiu, mai rău şi mai fierbinte, pentru
cunoaştere!,     încercarea de a impune Greciei  nu
doar o dominaţie  străină, ci şi o filosofie politică de
tip oriental,  unde suveranul este divinul, absolutul,
iar ceilalţi sunt supuşii, unde insul este strivit sub
puterea teribilă a monarhului...  Grecii au învins
pentru că apărau o cetate unde oamenii trăiau liberi,
şi-şi alegeau în mod liber conducătorii. Democraţia
!...

Imnul către Apollo, kitara, sonorizarea păcii
peste stîncile Meteorice, gîndul nosatru saturat de
veşnice meditaţii, neizbutiri, frustrări, iarăşi muzica
monodică, m-am obişnuit cu antichitatea, mă sufocă,
dar mă sensibilizează la nemurire... Atunci în
măruntaie am simţit , venea liumpede, să-
mi insufle sfîrşitul acestei călătorii , scrisă pe amforă,
în piatra semnelor cărţii.  Daimonul!, am strigat, şi
Anaforeea m-a  privit cu spaimă. Ce se întîmplase?
Către semnele cerului creşteam, era foarte tîrziu, şi
cred că-mi  pierdusem minţile. Era o senzaţie
socratică, aceea de naştere.  Una dintre mă
seconda, o fiică a lui Zeus... Va fi fost Klothos,
Lachesis sau Atropos!?...  Nu ştiu, dar spaimă îmi era
de ultima,  o şi vedeam cu foarfecele  în mînă tăindu-
mi firul vieţii, o, minunată Anaforeea,  pentru că ea
stabileşte felul  în care ne vom găsi sfîrşitul...

cathatrsisul

istoria

izvoare calde

Porţile
Fierbinţi

răsăritului,
Salamina Plateea

Historiile

daimonul

moire

Aprilie 1120
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Poate niciodată ca acum în istoria umanităţii nu a
fost o prăpastie mai mare - gata să surpe însăşi istoria,
însăşi umanitatea - între generaţii. Din această dispută
alegem (dintre alarmantele semnale ale luptei pe viaţă şi
pe moarte) varianta complementarităţii şi complicităţii.
A se vedea că între victimă şi călău, între părinţi şi copii
apare noul maestru de ceremonii: . Pe scenă,
rolul său covârşitor - manipulând pe însuşi autorul,
distorsionând în interes propriu replicile - e al unui

care mereu neagă spre a se afirma, a câştiga
puterea nebănuită încă a schimbului, care îşi arogă (în
pragmatica agoră a pieţei de schimb) însuşi chipul.

Poporul ales - format din negustorii, din
adolescenţii, din politicienii acestei lumi, indiferent de
gintă, etnie, popor, naţiune - îşi părăseşte locul-spaţiul,
ţara, el ia urmele timpului, vrea alte şi alte promisiuni,
până în cer promisiuni, ştiind dintotdeauna că „timpul
înseamnă bani”. Dar, „ales” pe măsura promisiunilor ce
i se fac, pe măsura credinţei sale, mereu mergând deci,
acest popor ajunge să meargă nu numai în spaţiu, în
prelungirea firească a ţării tocmai de el părăsite, ci să
meargă în timp - în timpul succesiv, timp de succes -
întocmai cum ar merge în spaţiu ca într-o tranzacţie pe
bani; el deprinde nu doar a se adăposti (a se feri, proteja
de anume stihii: furtună, frig, frică de „ceilalţi”), ci a
locui - ca acasă - în străinele locuri, ca în straiele lui
proprii, ca în pielea lui.

Drept încununare a tuturor deprinderilor sale -
mereu de a merge şi a merge, de a schimba şi a schimba
mărfuri mereu -, poporul ales al negustorilor deprinde
însăşi certitudinea, preeminenţă a adevărului, cum că
primeşte ţara promisă din chiar timpul pe care îl merge
înapoi, spre „la început”, că o primeşte ca spaţiu din
timpul astfel reflexiv, din lăuntrul acestuia; ca acasă
fiind şi de nestrămutat de nimeni şi de nimic,
întreprinzătorul popor pare a se aştepta, a se deprinde
pe sine însuşi. Dar de fapt nici un loc de afară, „de
lângă” tine, nu te poate adăposti de timp, ci numai locul
tău lăuntric, locul propriu reflexiv, al timpului („din”
timpul) reflexiv.

Identificăm „timpul cu loc propriu” a fi însuşi
începutul, punctul în care cerul şi pământul una erau.
Menţionăm aici, în virtutea principiului proximităţii, că
şi începutul - ca început şi al timpului - trebuie să fi
avut un anume loc, de unde-când a putut să înceapă.
„Acasă” un om se află, se simte când nu numai că se
adăposteşte de timp, ci îl locuieşte, se plimbă prin acest
spaţiu al timpului, îl umple deplin cu sufletul, duhul
său, cum ar merge cu însuşi Duhul pe ape, precum „la
început”. În deplinătatea acestei locuiri, până şi apa îşi
găseşte propria ei formă, lăuntrică sieşi, darmite nişte
rătăcitori drumul, locul lor propriu. Şi-i stare de graţie
când omul se deprinde pe el însuşi, când îşi locuieşte
timpul - e trup propriu timpului -, bineştiind că timpul
nu poate fi înlocuit.

Desigur, poporul ales primeşte ţara promisă. El o
primeşte după ce s-au dat toate ţările, însă o primeşte -
cum ni se spune - ca „dar” şi nu ca „dat”. O primeşte ca
promisiune, făcută deci înainte; înainte de începutul
ţărilor şi poate chiar înainte de însuşi începutul, prin
predestinare. Dacă destinul  are în jurisdicţie ceea ce e
dat, atunci predestinul, predestinarea jurisdicţionează
ceea ce e dar, darul, adică datul dat din nou, redatul.
Poporul ales ia ceea ce i-a fost dat semenilor lui, ia -
adesea distrugând - ceea ce au făcut aceşti truditori.

Realităţile ne spun fără de tăgadă că ţara promisă
aleşilor-negustorilor e piaţa de schimb, e ţara alegerilor
şi schimburilor negustoresc-democratice, e însăşi piaţa
de schimb - ţară a tuturor ţărilor, aleasă - care a produs
şi produce globalizarea. Pentru ţara lor negustorii au
dat şi dau în schimb un singur lucru - ca lucrare a
tuturor lucrurilor şi lucrărilor -, însuşi schimbul:
schimbul de piaţă, „nimicul care există”, de piaţă,
adesea el luând ipostasul noului. Ne atrage atenţia că
promisiunea în cauză - ca predestinare - e tocmai acest
nimic, şi că predestinarea nu e altceva decât o piaţă de
schimb înaintea pieţei de schimb propriu-zise.

Părăsirea de către cel ales, de către copil-negustor-
politician, a ţării sale are valoarea drumului către
început, a plasării lui în început. Ceea ce vrea el e mai
degrabă o mergere în timp - în timp succesiv, de succes
-, decât o mergere în spaţiu, decât a merge şi deopotrivă
a sta ca fiind în timp reflexiv. Pentru el, deprinderea de
sine se dovedeşte o desprindere de ai săi, care devin
„ceilalţi”. Uzurpator pentru om nu e spaţiul, ci timpul,
nu e necunoaşterea, ci neîncrederea; nimic mai greu de
reclădit între oameni decât încrederea odată călcată în
picioare, decât starea de bună rezonanţă dintre pământ
şi cer pusă, cu teribilă înverşunare, drept distanţă şi
îndepărtare, semn al lui Cain, aici pe pământ, între om
şi om, între semen şi semen. Orice om e savant în

negustorul

neutru

istorie, în ştiinţa încrederilor dărâmate, a sângelui
nevinovat scurs în pământ.

(Pe noi ne bucură enorm că arheologii - care,
căutând la groapa cu gunoi a omenirii ajung la straturile
bunului simţ al fiinţei umane, pe care nici moartea nu îl
poate nega - nu cultivă resentimentul. Astfel ei ajung şi
la stratul, locul lăuntric timpului: al comunicării,
cuvântului. Iov s-a dovedit incontestabilul patron al
arheologilor şi filosofilor, al omului pur şi simplu de la
talpa şi inima fiinţei. Tocmai, Iov nu şi-a negat neamul,
ţara, şi nici nu a negociat pentru el separat - ca fiind,
dintre ai lui, doar el cel de „dincolo”, alesul - cu
Atotputernicul. În logica înţelegerii, inclusivităţii,
martirul nu negociază; cel cu adevărat ales e exclus.
Unde, adică, să-l cauţi pe El dacă nu în inima ta; unde
de El să pleci ca să mi te găsească; unde, când planeta i-
o tehnologizată groapă cu gunoi care produce luxul,
noul cu pretenţia veşniciei. Unde deci să pleci când toţi
pleacă, oriîncotro, iar în virtutea eficienţei, competiţiei
globaliste şi consumiste, simţurile - supradimensionate,
obeze - sunt luate drept sentimente, iar virtutea
virtuţilor e chiar resentimentul mocnind explozia.
Singurul „dincolo” al acestei macro-societăţi în care
trăim e piaţa de schimb, propriul ei buric.)

Când îşi părăseşte propria lui ţară, poporul ales
părăseşte un spaţiu exterior, al timpului succesiv, care e
marcat de teribilă forţă centrifugă, explozivă; el caută
un timp cu propriu, lăuntric spaţiu, unde-când să
trăiască, cu capacitatea şi plăcerea - de identitară
mărturie şi asumat martiraj - travaliului de a naşte, de a
se naşte din nou: a da viaţă locului-spaţiului acela
exterior, spre a-l face interior, spre a aparţine timpului
reflexiv, cu pecete de pace.

De fapt şi de drept, „ales” e cel ce înţelege, e
muritorul -ştient care ( ) naşte ( ); alesul
înţelege: cu toate că e muritor sau tocmai pentru că e
muritor, el alege să se nască, să fie prezent, să se pună
într-un gol, să creadă deci, să aibă atitudine de „a fi” în
ceea ce ştie, cum s-ar arunca şi deopotrivă s-ar înzidi, ca
într-un zbor, în cer. Pentru subiect, „a fi prezent”
înseamnă complementaritatea: a fi muritor (înspre
trecut) şi, totodată, a fi conştient (dinspre viitor), a fi
fiinţa cu vocaţia credinţei, constitutiv dramatică, de
atitudine şi de nobilă altitudine. Spre deosebire de
timpul succesiv, mecanic, timpul reflexiv e timpul de
atitudine; ca prezent fiind muritor, subiectul-timpul ia
totodată atitudine, devine conştient - într-un fel:
nedevenire -, devine muritor conştient, el încheagă cu
ontologică demnitate şi sacrificiu de sine, cu asumare
sacră, .

Faptul că omul „se defineşte” a fi persoană
înseamnă că el „locuieşte” timpul reflexiv, în care -
muritor şi deopotrivă conştient - el naşte, adică
participă conştient la naşterea sa din nou. Subiect, omul
e cel ce se bazează; se sacrifică spre a se sacraliza, se
judecă cu judecata de apoi spre a se justifica, a se
mântui. Şi nu întâmplător, timpul e perceput ca prezent,
ca timp trăit, un „a fi” cu un dram de trăinicie: drept
ceea ce e muritor şi totodată conştient, ceea ce e „din”
sine (şi nu „de lângă” sine), consistent, ce „con-ex-istă”,
spre a face pasul de la „ex-istă” („ex-este”, ceea ce e
într-un spaţiu exterior, în afară) la „este”. Ceva se
defineşte numai dacă se află în prezent. Prezentul
adesea are înţeles de loc lăuntric al timpului; e timpul
cu atitudine, cu temelie - timp în care poţi crede. Pentru
noi nu e acelaşi lucru credinţa şi utopia; utopia te
rătăceşte în tine însuţi, pe când credinţa te face să te
simţi acasă în tot universul.

Credinţa ţine de a con-şti: a şti „din(spre)” cele două
clipe strict succesive personalizate - ca fiind, respectiv,
începutul şi sfârşitul -, tu însuţi astfel, drept întreg, fiind
persoană. Credinţa se arată a fi ceea ce totul defineşte (şi
se defineşte), pas cu pas şi fulgurant, numai prin trăire,
inclusiv moartea. Pur şi simplu moartea nu o ştii;
propria moarte e cel mai concret lucru - ceva ce fără
să-l ştii -, iar un mort nu ştie de el, pur şi simplu mort.
Moartea o con-ştii prin apel la complementaritate -
revelaţie de lucru, petrecută în timp, adică şi dinspre
timp spre etern -, în virtutea căreia neasemănarea se
face sieşi asemenea, şi astfel e ceea ce „este”.

Deopotrivă cu credinţa, dar înaintea acesteia, -
o alt fel de elastică îndoială devenită subtilă şi păgână
certitudine, frizând conspiraţia, complicitatea - e cea
care ia în spectrul cunoaşterii şi şi al morţii chip de
destin. Faţă de universul sau destinul care oricum ţi se

, cea mai adecvată credinţă e ironia: geniul
străin prin care ai acces la „la început”, încercând să
dezamorsezi ghemul şerpuind de prejudecăţi,
predestinare. În acest caz înţelegi cum indiferenţa,
neutralitatea cerului-întregului se face vie diferenţă
specifică, concreta parte (venită pe banda timpului
succesiv) numai bună de sacrificat, fără de milă, pentru
cea mai abstractă şi mai devastatoare glorie pentru un
muritor: divinitatea. Fără un dram de prejudecată nici o
veste nu e veste-bombă. În numele sacrului s-au comis
cele mai stranii şi straşnice crime, care, la rampa istoriei,

con se din nou

durata, valoarea

se

e
e

ironia

întâmplă

pledează cu toată pompa: „necesare sacrificii, deci
nevinovate”. Ca şi cum în imperiul libertăţii e normal să
te simţi perfect străin, până şi de tine, să nu te cunoşti
pe tine însuţi, să fii mai singur decât singur. Dar tocmai,
cel ce e muritor şi e deopotrivă conştient (de aceasta) se
arată deopotrivă conştient de sine şi fiinţător din sine: e
cel ce sacrifică (sieşi), cu acces la (propria) sacralitate -
sacrul dând reflexivitatea şi unitatea succesivului, însăşi
limba articulată cu pecete şi percepţie de început. Fără a
se simţi undeva străin sau prea acasă, geniul ironic
poate pune diagnosticul privind starea de constipaţie,
de obişnuinţă, a normalităţii şi divinităţii. În faţa
predestinării, singura credinţă de urmat e ironia.

Când pe aici lucrurile se schimbă până, fără de nici
un criteriu, ele se amestecă în mod jalnic de comic şi de
cinic - că până şi timpul devine întâmplător, devine
bani, la discreţia oricărui ordinar ce discriminează
(numără, cantitativizează, pentru el totul fiind de
vânzare şi cumpărare) între cele extraordinare
(calitatve) -, atunci ea, ironia, pune, tranşant şi manifest,
diferenţa de atitudine dintre „a şti moartea” şi „a con-şti
moartea”. Desigur, cei care doar ştiu moartea, cei mulţi
în agora - unde, fără de aerul, fără de duhul nobleţei şi
milei, dreptatea agonizează -, reprezentanţii demosului,
de mânia interesului lor îngust fiind manipulaţi şi
asfixiaţi mental-spiritual, cu dementă patimă ei îl con-
damnă la moarte pe cel înţelept, pe cel ce con-ştie
moartea (şi moartea îl ştie pe el, viu, şi el o ştie pe
moarte vie, şi astfel el nu doar vorbeşte, poziţionându-
se în timp succesiv, despre moarte, ci, fiind în timp
reflexiv, vorbeşte cu moartea, îi află înţelegerea,
cosmică).

Cel ce con-ştie moartea a aflat întreg duhul credinţei:
. Atunci când cu propria-ţi moarte îţi procuri

cunoaşterea, când intens trăieşti cu propria-ţi moarte
cunoaşterea, tocmai înviezi. Drumul de la moarte la
viaţă prin cunoaştere ţine de scenariul învierii, ca şi cum
te-ai naşte din propria-ţi moarte. În acest caz amintirea
înseamnă a con-şti, înseamnă mintea cea de acum cât şi
cea de dinainte de uitare - ca uitare de a fi, ca

, ca moarte. Clar lucru: mintea ta de acum nu
vorbeşte „despre” cealaltă, de dianinte a ta, minte, ci
vorbeşte „cu” cealaltă a ta minte; mintea ta vorbeşte cu
ea însăşi. A con-şti, ca dialog, vorbeşte de la sine de
logosul „celuilalt”; muritor fiind, devii prin cunoaştere
„celălalt”. Timpul care a şi trecut te face ţie însuţi un
„celălalt”. Amintirea e vorbirea cu ea însăşi a minţii tale,
e limba care ea însăşi gândeşte, a subiectului.

Aflat în timp succesiv, subiectul se adăposteşte în
singurătate, el deprinde sau include excluderea lui de
către „ceilalţi”, starea lui de-a fi fără de atitudine; în
timp reflexiv însă, subiectul locuieşte deplin, e acasă, în

: singurătatea cu atitudine, capacitatea de
asumare, a fi cu cunoaştere de sine, însuşi faptul -
întruparea - de a con-şti. În starea de singularitate
experimentezi, cu tot riscul, singurătatea propriei tale
schimbări, miezul propriei tale atitudini, când în mod
firesc „ îl deprinde în dialog pe . Schimbarea
subiectului ţine de schimbarea minţii; astfel omul nu-i
doar fiinţă muritoare, care se duce spre trecut, ci şi
cunoscătoare, care vine dinspre viitor. Cu acest sens
putem numi viitorul prezentul eternităţii.

Ştiindu-şi destinul (ducerea, destinaţia proprie, ca
orişice fiinţă muritoare), înţeleptul nu poate fi decât
ironic, ca să trăiască şi să îi înveţe şi pe concetăţenii, pe
con-ceilalţii lui - cum ar învăţa în el însuşi pe propria,
personala şi impersonala, neutra, lui moarte - să
trăiască. Înţeleptul nu doar îşi moare moartea, el îşi
învaţă şi îşi trăieşte moartea, îşi vieţuieşte moartea. În ce
te priveşte, ca subiect, e preferabil să te raportezi la ceea
ce este ca la procese, şi mai puţin ca la obiecte, produse.

Ceea ce înveţi, viaţa, e tocmai ceea ce din prezent
trece, a şi trecut, e vieţuire spre a şti şi totodată vieţuire
„din” a şti, e zburarea din semn a sensului. Pentru
subiect importantă se arată trăirea, ceea ce durează, ceea
ce din viitor a şi trecut şi se face prezent, un viitor trecut
dar - acum şi aici - prezent, ca sens-durată, valoare. Prin
ceea ce ştie, omul nu este „de lângă sine”, ci „din” sine,
nu este „de lângă” timp (doar în timp succesiv), ci „din”
timp (în timp reflexiv).

Ca fiinţe conştiente şi muritoare, ne vine mai la
îndemână să asociem întregului timpul, mergerea, şi nu
veşnicia. De observat: prezentul ca trăire intensă, ca
trăinicie înseamnă a con-şti - a şti atât dinspre trecut, cât
şi dinspre viitor -, înseamnă reflexivitate: acel pas (clipă
reflexivă între două strict succesive clipe) pe care
întregul tocmai trebuie, intim imperativ al întrebării, să
îl facă precum o mergere în răspăr, spre el însuşi, a
întregului; e, aici, ceea ce numim „pasul
autoreferenţial”, cheag - fără de care nu putem vorbi de
întreg -, drept cunoaştere de sine, precum o mergere în
răspăr, spre ea însăşi, a mergerii, a timpului. Totodată,
identificăm aici un anume demers al calificării lui „a fi”,
al unui „a fi calificat”: a fi şi din a şti, adică „a fi în mai
mare măsură” - cu mult mai mult decât un exerciţiu de
a fi, de a afla dacă umbra are lumină, propria ei lumină.

se

învierea
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singularitate

tu” eu
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ut pictura poesis

„

”
(Ferran Gallego)

nazismul a fost rezultatul
unei opţiuni; al opţiunii unor
persoane ca acelea în a căror
lume vom intra, a căror
traiectorie vitală va fi
prezentată sub forma unor
memorabile exemple
referitoare la această
apartenenţă voluntară, nu
fatidică... Nazismul a fost
promovat de conducătorii
mişcării şi de adepţii
acestora ca simbol şi
întruchipare, ca ritual şi
experiment al unei eliberări
definitive

Sub acest titlu de mai sus a apărut de curând, la
Editura ALL* acest volum masiv de aproximativ 400 de
pagini însoţite de fotografii de epocă, tom ce cuprinde
un număr de 12 eseuri consacrate membrilor
anturajului lui Hitler, oameni care au fost în imediata sa
apropiere contribuind la impunerea deciziilor sale şi a
victoriei naţional-socialismului în Germania de după
Primul Război Mondial: „

” (p. 21). O caracteristică a tuturor celor
doisprezece acoliţi ai lui Hitler o forma profundul lor
antisemitism, Hitler ţinând la 13 august 1920 conferinţa
„ ” întreruptă, cu aplauze, de 58
de ori. O a doua trăsătură comună a fost
antibolşevismul. Ura viscerală contra comunismului era
notorie la Hitler, iar în privinţa evreilor a greşit
totalmente prin verificarea purităţii etnice în ultimele
două secole la membrii SS-ului şi instituirea lagărelor
de exterminare. Însă, după cum ne avizează Ferran
Gallego, într-o pertinentă Introducere, între oamenii lui
Hitler ar mai putea fi cuprinşi, bunăoară, Hans Frank,
Otto Strasser, Fritz Sauckel, Reinhard Heydrich, Fritz
Todt: „

” (p. 19). Ce surprinde este absenţa lui Rudolf
Hess, care în 1934 fusese desemnat ca succesor al
Führerului, iar fuga sa în Marea Britanie (1941)
constituie şi astăzi o alegere enigmatică. Însă, spre
sfârşitul volumului aflăm următoarele: „

” (p. 319). Ceea ce este relevant e faptul
că un succes notabil al politicii americane postbelice a
fost împăcarea celor două rivale şi adversare
tradiţionale: Franţa şi Germania, iar conflictele de
război au fost excluse din Europa. Se pare, că
actualmente politica mondială are cu totul alte
priorităţi. Dacă am face o retrospectivă a situaţiei
existente la sfârşitul Primului Război Mondial, vom
constata lejer că în 1918 au dispărut de pe harta lumii
câteva imperii: ţarist, german, habsburgic, otoman, iar
tratatele de pace au fost benefice pentru unele ţări
(bunăoară, România), iar pentru altele (Germania, de
exemplu) au provocat numeroase nemulţumiri, ce au
generat apariţia naţional-socialismului şi a nazismului,
ideologii revanşarde cultivate cu ostentaţie de Hitler,
degenerând treptat într-un nou război. Aşadar, după
1918 apar pe arena politică europeană fascismul italian,
nazismul german, legionarismul românesc şi ustaşii
croaţi. Surprinde că mai toate aceste mişcări au fost
susţinute sau altfel spus, aceste ideologii au sedus pe
mulţi intelectuali de bună-credinţă (atât în Italia,
Germania şi România), încât s-ar putea face o paralelă,
chiar dacă ulterior unii s-au dezis. Bunăoară, dacă
Ferran Gallego scrie în eseul consacrat lui Heinrich
Himmler (p. 215), că „

La fel ca Hitler, aceste personaje
au putut intra pe scena istoriei doar odată cu catastrofa
Marelui Război şi a crizei democraţiei. Dar ei au reprezentat
diversele modalităţi prin care societatea germană a făcut cu
acest gest voluntar, această opţiune aleasă dintre multele
altele, să capete forma înşelătoare a unui act providenţial sau
a unui destin eroic, în funcţie de sensibilitatea religioasă a
fiecăruia... Toţi aceştia au putut să strălucească doar datorită
caracterului de catalizator al persoanei Führerului, dar este la
fel de adevărat că, fără asigurarea unei continuităţi cu alte
sectoare care nu erau vechi combatante ale partidului şi care
chiar îl condamnaseră din Weimar, Reich-ul nu ar fi fost
posibil

De ce suntem antisemiţi?

Naziştii despre care vom vorbi, care simbolizează
diferite modalităţi de aderare la mişcarea hitleristă prin
numeroasele şi deplorabilele lor motivaţii, au cunoscut,
probabil, lumea Kaiserreich-ului, dar au asociat distrugerea
acelui teritoriu de securitate, de valori clare şi de spaţiu
personal cu un eveniment bine definit: revoluţia din
noiembrie şi crearea Republicii de la Weimar, care pentru ei
nu a fost niciodată o lume a visării şi deziluziei, ci un factor
revelator al propriei identităţi dobândite prin contestarea
ordinii politice apărute în urma înfrângerii suferite în Marele
Război

Momentul cel
mai riscant, dar şi decisiv pentru afirmarea autorităţii sale, a
fost cel în care Rudolf Hess a zburat în Scoţia pentru a
încerca să negocieze pacea cu cei pe care îi considera aliaţii
naturali ai Germaniei, înainte de a lansa ofensiva împotriva
Uniunii Sovietice

Nazismul a apărut ca rezultat al

cuvântare în Reichstag, pe 13 iulie 1934, după ce fusese
felicitat de Hindenburg (p. 105). În pofida defectelor
fizice, Joseph Goebbels („

”, p. 107), va fi agreat de
Hitler (Goebbels nota în jurnalul său despre Hitler:
„

”, p. 129), devenind ministrul Propagandei, doctor
în literatură, după cum Robert Ley era doctor în chimie,
iar după căsătoria cu Magda Quandt, ambii vor deveni
admiratori necondiţionaţi ai Führerului, care le-a
împiedicat despărţirea când Goebbels s-a îndrăgostit de
actriţa cehă Lida Baarova. Fideli Führerului până în
ultimele clipe ale celui de al treilea Reich, Goebbels şi
Magda se vor sinucide, după ce şi-au asasinat copiii.
Indiscutabil, Göring, prin originea sa (fiul unui
diplomat de carieră în Namibia şi Haiti), prin
participarea la Primul Război Mondial în calitate de
pilot de luptă, decorat cu Crucea de Fier, clasa I şi Pour
le mérite nutrea gânduri de înaltă societate. Lui Hitler îi
devine apropiat în 1922, ia parte la puciul din
noiembrie 1923, este rănit şi se refugiază în străinătate,
unde o cunoaşte pe Carin von Kantsow care-i va deveni
soţie, apoi, după moartea acesteia (decembrie 1931) se
recăsătoreşte cu actriţa Emma Sonnemann, trăieşte în
reşedinţe somptuoase, bogate în colecţii de artă
(„

” v.
Angela Lambert, op. cit., p. 279), devine şeful societăţii
Luftwaffe, lăudându-se că nici un avion străin nu va
survola teritoriul Germaniei, coordonator al Planului
Cvadrienal, în fine, Göring trăieşte şi umilinţa pierderii
şi celui de al Doilea Război Mondial, este capturat de
Aliaţi şi judecat la Nürnberg, evită executarea sentinţei
şi se sinucide. Baldur von Schirach (născut la Weimar,
era fiul unui funcţionar regal şi al unei cetăţene
americane, până la 14 ani vorbise în familie engleza,
educat spre muzică, poezie, artă), impresionat de
Hitler, îi va dedica o poezie, iar Führerul i-a
recomandat să studieze la München, devine ulterior
şeful Organizaţiei de tineret a partidului şi Gauleiter al
Vienei – căsătorit cu Henriette (Henny) Hoffmann (fiica
fotografului Heinrich Hoffmann), cunoscută de Hitler
din adolescenţă, Führerul adresându-i-se

, „ ” (v. Angela Lambert,
op. cit., p. 27), prietenă cu Eva Braun, l-a înfruntat pe
Hitler vorbindu-i despre situaţia evreilor olandezi, fapt
ce i-a atras dizgraţia. Von Schirach este condamnat la 20
de ani de închisoare şi îşi încheie viaţa înainte de a
împlini 60 de ani. Alfred Rosenberg era un german din
ţinuturile baltice (născut în 1893, cu studii la Tallin),
care se stabileşte în decembrie 1918 la Berlin –
metropolă în care trăiau, printre alţii, Thomas Mann şi
Osvald Spengler –, unde exista Societatea Thule.
Abandonându-şi profesia de arhitect, Rosenberg se
consacră activităţii politice, editează în vara anului 1924
publicaţia Der Weltkampf (considerată de Hitler „

”, p. 289),
apoi Hitler, l-a însărcinat cu înfiinţarea „

”, devenită în
1928 „ ”, în fine, în
1930 publică , o replică la cartea lui
H. S. Chamberlain –
„

”, v. Richard J. Evans, , I, Ed.
RAO, 2010, p. 261 –, Rosenberg, după cum ne
încredinţează Richard J. Evans, atrage atenţia lui Hitler
asupra ameninţării comunismului creat de o conspiraţie
evreiască. În finalul cărţii, Alfred Rosenberg şi-a
afirmat, din nou, credinţa în naţional-socialismul
german. Evident, o lucrare meritorie care ne ajută să
înţelegem mai bine epoca şi oamenii din jurul lui Hitler.
Semnalăm câteva inadvertenţe: la pagina 83 suntem
informaţi că Röhm primise în decembrie 1930
telegrama de la Hitler, prin care era invitat să se
întoarcă în Germania. La pagina 105, se menţionează
decembrie 1931. La pagina 143, se precizează despre
atentatul din 25 iulie 1944, de fapt, 20 iulie, iar la pagina
246, Heydrich moare la începutul lui mai 1942, în
realitate, suferise atentatul pe 27 mai şi se stinge pe 4
iunie 1942.

Rămas în istorie drept genialul
manipulator al unui regim bazat pe aparenţe şi proslăvit cu
ardoare prin manifestări caracteristice spectacolului, intenţia
sa avea o semnificaţie aparte

Este atât de prietenos cu mine... Se poartă atât de frumos cu
mine

Enorma vilă a lui Göring era mult mai luxoasă chiar şi
decât Berghoful, fiind înţesată cu opere de artă furate, la fel
ca şi reşedinţa Carinhall, botezată astfel după prima lui soţie,
casa de la ţară încă şi mai mare din apropierea Berlinului

raza mea de soare

un
instrument esenţial în lupta contra iudaismului

Societăţii
Naţional-socialiste pentru Cultura Germană

Liga Militantă pentru Cultura Germană

Intenţia era aceea de a oferi Partidului Nazist, o lucrare
teoretică esenţială. Cartea s-a vândut în peste un milion de
exemplare până în 1945 şi unele idei nu au rămas fără
impact. Dar Hitler însuşi afirma că nu citise decât o mică
parte din ea, deoarece îi displăcea tonul pseudo-religios şi este
probabil că doar câţiva dintre cei mai devotaţi cititori au
reuşit să parcurgă sutele de pagini de proză bombastică până
la sfârşit

mein
Sonnenschein

Mitul secolului XX
Fundamentele secolului XIX
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* FERRAN GALLEGO
. Elita naţional-socialismului (1919 –

1945). Traducere de Laura Drăghici şi Constantin
Vlad, Ed. ALL, 2010 lei.

: OAMENII LUI
HITLER

fricii, dar a dat naştere terorii

Tot aşa după cum le-a fost frică tuturor
intelectualilor să o aprobe nu pentru că se temeau să nu fie
suspectaţi şi persecutaţi după o eventuală victorie a ei... O fac
pur şi simplu din frică, din laşitate

Totuşi, nazismul avea acum o latură respectabilă, în afară
de cea violentă, şi îşi câştiga prieteni în rândurile elitelor
conservatoare şi naţionaliste. Pe măsură ce Germania se
cufunda mai adânc în criză, un număr tot mai mare de
cetăţeni din clasa medie au început să vadă în dinamismul
tineresc al Partidului Nazist o posibilă cale de ieşire din
această situaţie

Condiţiile ciudate ale acestor violenţe vor putea fi lămurite
atunci când arhivele sovietice vor dezvălui rolul comuniştilor
şi al serviciilor secrete din Răsărit în finanţarea şi dirijarea
unei facţiuni importante a Mişcării legionare

Nimic pentru mine, nimic pentru
partidul meu, totul pentru bietul meu popor discreditat

Fata,
a cărei frumuseţe poate fi apreciată în fotografiile de la nuntă,
eveniment la care Hitler şi Hess au fost martori, s-a
îndrăgostit în mod surprinzător de acel om care dispunea de
îndoielnice calităţi temperamentale şi fizice

Nu-ţi poţi alege părinţii şi nici nu te
poţi descotorosi de ei. Nu poţi schimba nimic în privinţa asta.
Şi nici nu-l pot judeca... trebuie să las asta în voia lui
Dumnezeu

”, tot astfel, Mircea Eliade în
volumul (Ed. Roza Vânturilor,
1990, p. 31), scrie următoarele despre Mişcarea
legionară: „

”. Însă, această cercetare
ar trebui să pătrundă adânc în contextul epocii
(deceniile trei şi patru din secolul XX), fără judecăţi din
perspectiva anului 2000. În fine, Richard J. Evans scrie
în , vol. I, 2010, p. 349 următoarele:
„

”. Între Germania şi România s-ar mai
putea stabili şi alte similitudini: de exemplu, Hitler s-a
debarasat în 1934 (Noaptea cuţitelor lungi) de Ernst
Röhm şi alţi vechi camarazi care deveniseră incomozi,
tot astfel, Antonescu va înăbuşi, cu asentimentul lui
Hitler, Mişcarea legionară care devenise stânjenitoare şi
pereclita siguranţa statului. Scrie deci, Alex Mihai
Stoenescu în (Ed.
RAO International Publishing Company, 1998, p. 152):
„

”. Evident, în
prezentarea noastră vom selecta câte ceva din cele
douăsprezece eseuri. Persoanele alese, descrise,
caracterizate, portretizate sunt în majoritate oameni de
excepţie – începând cu lăcătuşul de la căile ferate din
München, Anton Drexler, de la care s-a păstrat o
însemnare manuscrisă: „

” (p.
25), sfârşind cu insignifiantul Martin Bormann, care a
ştiut printr-o căsătorie din interes cu Gerda Buch („

”, p. 310. Fiul cel
mare al lui Bormann, Martin, a devenit preot catolic şi a
declarat mai târziu: „

” v. Angela Lambert
, Ed. RAO, 2010, p. 551), să ajungă în anturajul lui

Hitler, devenind pentru acesta indispensabil,
acumulând putere şi influenţă, încât devenise temut,
sau chiar Himmler, un mediocru, era unul dintre cei
mai vechi camarazi ai lui Hitler, antisemit convins,
pasionat de societăţi secrete, de arianism, de
tibetanologie, de medievismul german, l-a trădat în
final pe Führer, căutând prin intermediul contelui
Bernadotte să intre în legătură cu Aliaţii –, însă, odată
reuniţi, echipa nu a mai funcţionat, Hitler speculându-
le erorile şi inevitabilele rivalităţi. În aceste condiţii, nu
este de mirare că maşina de război germană nu a mai
funcţionat, iar războiul conceput pentru câteva
săptămâni s-a extins de-a lungul câtorva ani, astfel
ieşind la iveală insuficienta dotare logistică care şi-a
spus cuvântul în condiţiile unui adversar de talia
Uniunii Sovietice: o ţară imensă şi o armată
copleşitoare, Hitler fiind nevoit să lupte pe multiple
fronturi, iar atacurile aeriene ale Aliaţilor occidentali au
devastat Germania. Nerealist, Hitler socotea că vinovat
de insucces este poporul german, nicidecum el,
Führerul, care în megalomania sa nu a ţinut cont,
bunăoară, de observaţiile unor ofiţeri de carieră, unii
fiind contra războiului cu Uniunea Sovietică. În acest
anturaj al lui Hitler, decăzut moraliceşte, au existat
câţiva oameni – bunăoară, Albert Speer, Dr. Brandt,
medicul personal al lui Hitler şi Nicolaus von Below,
aghiotantul preferat al Führerului, care s-au impus prin
demnitate şi corectitudine. În ceea ce-l priveşte pe
Speer, chiar dacă şi-a datorat cariera de arhitect al
Reichului lui Hitler, apoi, numirea ca ministru al
Armamentului, nu l-a trădat, deşi era conştient de
erorile Führerului. De aceea, cum a sfârşit Albert Speer
după ispăşirea a două decenii de detenţie, uimeşte, iar
verdictul lui Ferran Gallego de la paginile 276 – 77 este
deprimant. De la Albert Speer există în limba română
două volume , Ed. Nemira,
1997. Aşadar, Hitler, expert în manipularea oamenilor,
l-a rechemat pe căpitanul Ernst Röhm (veteran de la
Verdun, care avea faţa ciuruită de focul de mitralieră),
în 1930, de La Paz unde Röhm instruia armata
boliviană, din 1925, trăind permanent cu nostalgia
Germaniei, într-o ţară în care anotimpurile erau inverse
celor europene. În fine, revenit în Germania, Röhm va
intra în conflict cu Hitler şi deşi a primit asigurarea că
va fi cruţat, Röhm este asasinat, după ce refuzase să se
sinucidă. Hitler şi-a motivat măsurile adoptate printr-o
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fragmentarium istoric
purificator. Carnavalul este o paranteză salutară în care
abaterile şi excesele care ţin cîteva zile justifică rigorile şi
asprimea restului anului. Astfel revoluţionarul Carnaval
cauţionează ordinea stabilită. Locul său în calendar –
sfîrşitul iernii – aminteşte funcţia sa mijlocitoare: se
risipeşte pentru a se bucura de abundenţa pe care o va
aduce o primăvară încă ipotetică, dar care este chemată cu
toată puterea.

În Florenţa lui Lorenzo Magnificul, mai mult ca
niciodată, nebuniile carnavaleşti puneau stăpînire pe
mulţimile posedate. Se travestea oraşul antic după moda
timpului. Se succedau carele care duceau o cohortă de
nimfe şi satiri în delir. Lorenzo însuşi compunea

. Cel mai cunoscut, dedicat lui Bachus şi
Arianei, invită la a se bucura de clipa prezentă şi de
plăcerile tinereţii atît cît mai este vreme.

- Cu ocazia trecerii prin Florenţa a regelui Carol al
VIII-lea, puterea familiei de Medicis a început să decadă şi
dominicanul Girolamo Savonarola a ajuns să conducă
destinele cetăţii. Florenţa, care a devenit în ochii
predicatorului un nou Babilon, sediul tuturor relelor, a fost
supusă unei reforme politice, morale şi spirituale, în scopul
de a fi transmutată într-un nou Ierusalim. În cadrul acestei
„revoluţii culturale”, carnavalul nu a fost totalmente
suprimat, ci reformat: zilele de abundenţă încetau să mai
opună postului Paştelui excesul lor, pentru a deveni o
pioasă introducere în sfinţenia postului. Fratele Girolamo
Savonarola păstra din Carnaval riturile sale tradiţionale,
cortegiile, chetele, rugul final. Copiii şi tinerii, pe care
puterea savonaroliană îi organizase în miliţii ale virtuţii,
mergeau din poartă în poartă şi cereau, nu vin şi merinde
pentru banchet, ci „vanităţi”. Florentinii, de voie, de
nevoie, depuneau în coşuri tot ceea ce părea a ţine de
inutilitate, de zădărnicie. Femeile renunţau la alifiile şi
parfumurile lor; aruncau oglinzile şi podoabele lor. Bărbaţii
se despărţeau de cărţile considerate de acum ca nelegiuite:
volume din de Boccacio sau din de
Pulci au fost şi ele puse în coşuri. În procesiune, şi în

sunetul cîntărilor, tinerii protejaţi de Girolamo se
îndreptau cu prada lor spre piaţa Senioriei. Cetăţenii
convertiţi la cauza lui Savonarola purtau ei înşişi
„vanităţile” lor. Vasari aminteşte că pictorii se despărţeau
de lucrările lor suspecte de păgînism sau de indecenţă.
Astfel, pictorul Lorenzo di Credi a oferit imagini
reprezentînd nudităţi judecate ca fiind obscene. Toate
acestea erau aruncate imediat în rugul arzînd. Focul aprins
de Savonarola trebuia să purifice Florenţa. Sarabandele
libere şi vesele ale Carnavalului anilor familiei de Medicis
erau deja departe.

- Ei sînt contemporani. Botticelli, mai în vîrstă, s-a
născut în 1445 şi a murit în 1510, în vreme ce Savonarola
s-a născut în 1452 şi a murit în 1498. Pictorul era florentin,
în vreme ce dominicanul era din Ferrara, dar la Florenţa s-
au încrucişat destinele celor doi.

Girolamo Savonarola, după ce a primit o educaţie
umanistă în anturajul ducilor d'Este, intra în ordinul
dominican unde a fost instruit în tradiţia tomistă. El va
predica curînd cu înflăcărare în nordul şi în centrul Italiei.
Nu vedea în lumea care îl înconjura decît depravare şi
decadenţă, şi de aceea îndemna la convertire sub
ameninţarea iminentă a Judecăţii de apoi. Proiectul său de
reformă morală şi spirituală va găsi susţinere la Florenţa
începînd din 1494, pentru ca în 1498 să fie respins
deopotrivă de populaţie, de autorităţile civile, cît şi de cele
religioase. Considerat multă vreme de mulţime ca un profet
trimis de Dumnezeu, Savonarola a încetat să mai fie
susţinut de aceeaşi mulţime, a fost condamnat ca eretic,
spînzurat şi ars pe rug.

Canti
carnascialeschi

- Se pare că nu la fel au stat lucrurile cînd dominicanul
Savonarola a atins apogeul influenţei sale asupra
florentinilor. Prin ce s-a deosebit carnavalul savonarolian
din 7 februarie 1497 faţă de cele precedente?

Decameronul Morgante

Fratele

- Botticelli şi Savonarola – două destine diferite:
umanismul la proba focului. Vă rog să faceţi cîteva remarci
asupra acestor două personalităţi, fiind autor al unei
recente cărţi despre cei doi.

Focul aprins de Savonarola trebuia să purifice
Florenţa

Sandro Botticelli, după o ucenicie pe lîngă Filippo
Lippi, apoi pe lîngă Verrocchio, a devenit pictorul familiei
de Medicis: el exprima prin picturile sale chintesenţa
culturii exaltate de poeţii şi filosofii de la curtea lui
Lorenzo Magnificul. El a fost la originea tablourilor
mitologice şi alegorice, hrănite de neoplatonism, care
rupeau cu tradiţia iconografică creştină – tradiţie la care el
nu va renunţa dintr-o dată, pictînd de o
mare eleganţă. O melancolie neliniştită emană din toate
tablourile sale, creştine sau „păgîne”. Această gravitate se
făcea simţită tot mai mult. Predicile lui Savonarola nu erau
străine de această evoluţie. Dar convertirea lui Sandro la
cauza dominicanului nu a intervenit decît după execuţia în
piaţa publică a „profetului”: Botticelli a rămas fidel familiei
de Medicis şi, de altfel, el nu putea cauţiona un cenzor
fanatic ai cărui zbiri îl puteau condamna pentru
homosexualitate.

Cei doi bărbaţi ne-au lăsat moştenirea a două teze opuse
şi a două caractere antagonice. Omul religios, cu
certitudinile sale şi cu verbul său apocaliptic îşi înăbuşea
frămîntările interioare pentru a le impune mulţimii. Artistul
cu liniile sale sinuoase şi culorile transparente, traducea în
imagini elenul metafizic al literaţilor vremii sale făcîndu-ne
părtaşi la îndoielile sale şi la fragilitatea sa.

Luînd astfel în considerarea cele două personalităţi care
au marcat istoria Florenţei la sfîrşitul Quattrocento-ului,
realizăm cum aceste noţiuni de Ev Mediu şi de Renaştere,
despre care am răspuns în debutul interviului, pot fi utile
dar de asemenea derutante. Se spune adeseori că Fratele
Girolamo Savonarola era un om al Evului Mediu apărut în
plină Renaştere, un anti-umanist înverşunat – anacronic. Se
spune de asemenea că Botticelli, mult timp pictor umanist,
a început să uite primele sale alegeri ideologice şi estetice
în folosul unei arte „gotice” sub influenţa lui Savonarola.
Astfel de afirmaţii nu sînt false, dar merită să fie nuanţate şi
supuse realităţii faptelor istorice – ceea ce eu am încercat să
fac în ultima mea lucrare unde artistul şi predicatorul apar
în convingerile lor ca şi în contradicţiile lor.

- Comanditarul celor trei mari tablouri ,
şi , pictate între anii

1478 şi 1482, nu a fost Lorenzo Magnificul, ci tînărul său
văr, avînd de asemenea prenumele Lorenzo (Lorenzo di
Pierfrancesco de Medicis). Picturile reprezintă scene

mitologice şi, după logica alegoriei, caută să elibereze un
mesaj filosofic şi moral. Ele sînt caracterizate de o mare
literaritate, şi în general mărturisesc  vasta cultură a
autorului.

În , Botticelli reia imnul lui Venus din
al lui  Lucreţiu. lui Ovidiu, dar şi

lui Politien vor găsi în acest tablou o încercare de
transpunere cu metafore. Ansamblul este o invitaţie la a
gusta plăcerile acestei lumi şi la a contempla frumuseţea
divină în realitatea unui vis – vis umanist prin excelenţă.

, punînd în scenă o luptă între o tînără
şi o fiinţă monstruoasă, ne aminteşte dialectica care există
în fiecare persoană umană care trebuie să se elibereze de
bestialitatea sa.

datorează mult lui Ovidiu şi lui
Politien. Dar dincolo de aceste surse literare, opera se
impune printr-o eleganţă şi o prospeţime care îi sînt proprii.
O mişcare neîncetată şi o lejeritate înnăscută servite de o
lumină limpede fac din acest tablou un imn unic adresat
frumuseţii şi tinereţii.

Al patrulea tablou mitologic, , a fost
comnadat de Lorenzo însuşi cu ocazia unei căsătorii în
familia Vespucci, aliată cu cea de Medicis. Tabloul, a cărui
încărcătură erotică este evidentă, propune o dublă cheie de
lectură: o glorificare a plăcerii amoroase cu spectacolul
acestui cuplu „răpus” de iubire şi o invitaţie la a învige
violenţa războinică a barbariei graţie virtuţii purificatoare a
civilizaţiei pe care o reprezintă Venus Humanitas.

Toate aceste opere par marcate de un lirism delicat; ele
oferă prin jocul conjugat al liniilor lor şi al culorilor lor, o
exortaţie la înălţarea pînă la Ideile divine. Optimismul pe
care îl profesează este temperat de o nelinişte -  cea pe care
o sugerează lansat împotriva timpului care
curge.

Madone cu pruncul

- Botticelli rămîne pentru totdeauna ca reprezentantul
strălucit al umanismului florentin; puteţi să ne prezentaţi
pe scurt tablourile sale cele mai cunoscute?

Primăvara
Pallas şi centaurul Naşterea lui Venus

Primăvara De
rerum natura Fastele
Stanţele

Palas şi centaurul

Naşterea lui Venus

Venus şi Marte

Carpe diem

epocă fie reacţionare, fie curente care pledau pentru dreptul
tuturor la viaţă şi promovarea femeilor în societate. În
perioada interbelică, dar în special în anii 1920-1930, femeile
române se organizau politic, îşi susţin şi propagă ideile în
presă. Ele îşi schimbă centrul de interese de la cel de
gospodine devotate, tradiţionale, la membre ale societăţii în
egală măsură cu bărbaţii. Cer combaterea prejudecăţilor,
dreptul la egalitate nu doar în plan civil ci şi politic, cer
dreptul la opinie. Îşi pun în valoare atitudinea pacifistă,
conciliantă, atât de necesară pentru organizarea ţării, ca
factor de echilibru.

Dacă în 1865, conform , femeia se afla în
stare de incapacitate civilă, prevedea o
emancipare a femeii. In 1921, femeile aveau dreptul de a se
înscrie în sindicate fără acordul soţilor lor, în 1923 femeile
beneficiau de dreptul de a dispune de drepturile lor. În 1929
este proclamat dreptul femeii de a încheia un contract de
muncă, iar în 1931 se ridica incapacitatea civilă femeii
căsătorite. Femeia putea avea propria afacere, să deschidă
magazine, să facă comerţ fără autorizaţia soţului. Căsătoria
nu mai ţinea femeia în stare de inferioritate, bărbatul însă
oferea protecţie femeii, iar aceasta trebuia să-i acorde
ascultare, se implica în conduita femeii, avea chiar dreptul
de a controla corespondenţa femeii.

Tatăl deţinea controlul administrativ şi de folosire a
bunurilor copiilor, în vederea căsătoriei, consimţământul său
fiind necesar în realiazarea mariajului. Tot el alegea religia
copiilor. Dacă până în 1936, femeia lua obligatoriu numele
soţului la căsătorie, de la această dată avea dreptul să adauge
la numele soţului şi numele ei.

În România, femeia, conform statutului ei nu putea fi
diplomat, nu putea îmbrăţişa o carieră politică sau militară,
nu putea intra în justiţie. Actul fundamental din 1923, lăsa
femeia fără drepturi politice, dar ele puteau fi cooptate însă
în comunele urbane în calitate de consilieri, acesta fiind un
prim pas în rezolvarea problematicii egalitarismului. Legea
administrativă din 1929, dădea drept de vot în administraţia
locală şi eligibilitate doar unor categorii de femei şi anume
acelora care aveau ciclul inferior secundar sau profesional,
care erau funcţionare la stat, judeţ sau comună, erau
decorate de război sau au făcut parte din conducerea unor
societăţi sau asociaţii de femei. Ca atare dreptul de vot al
femeilor era condiţionat. Abia , şi apoi

, acordă dreptul de vot femeilor
pentru alegerea Adunării Deputaţilor, pentru cetăţenii
români bărbaţi şi femei din sistemul corporatist. Obţinerea
de drepturi politice nu a însemnat imediata participare a
femeii la viaţa politică, ea trebuind să aştepte până la

, constituţie alcătuită după modelul
comunist, care a acordat drept de vot şi eligibilitate pentru
toate femeile românce.

În perioada interbelică, femeia română era pregătită să
întâmpine orice situaţie, de la lupta pe front, la faptul de a fi
medic, avocat, aviatoare sau de a-şi asume responsabilităţi
politice în stat; putea fi angajată atât politic, cât şi social.
Mentalităţile şi prejudecăţile au trecut printr-un amplu
proces de schimbare. Impactul Primului Război Mondial,
braţul de muncă al femeii care înlocuise bărbatul luptător pe
front, au scos în evidenţă utilitatea femeii, caracterul ei
puternic şi personalitatea ei. Femeia nu era doar gospodina
din căminul său, ci şi o persoană activă în planul muncii, în
afara căminului. De altfel, Alexandrina Cantacuzino, la

l ,
considera că este necesară introducerea în muncă a unei
„discipline ascetice, nemaifiind nevoie de coconetul feminin
care opta pentru un post umil, pentru o masă la cantină sau
la automat”. În opinia Alexandrinei Cantacuzino, femeile
trebuiau să tindă spre funcţii înalte, să-şi asume
responsabilităţi, să dea dovadă de fermitate, siguranţă,
seriozitate.

Codului civil
Constituţia din 1923

Constituţia din 1938
Legea electorală din 1939

Constituţia din 1946

Congresu Asociaţiilor Feministe de la Constanţa

13
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restituiri
prăvălioară, mică de tot, anume în încăperea unde a
fost cabinetul d-rului Rătianu şi unde actualmente se
află un magazin de haine gata.

Daniil a fost un model de corectitudine, în tot
timpul cât şi-a executat comerţul şi când a văzut că
nu mai poate să continue aşa cum ştia el că trebue, cu
durere în suflet, şi'a lichidat comerţul şi a îmbrăţişat
cariera de misit, spre a nu muri de foame la
bătrăneţă.

*
În localul de la Creditul Urban din str.

Lăpuşneanu unde au fost diferite berării, iar până
astăzi librăria „Învăţătorul Român", exista pe timpuri
vechea ţinută de tatăl
farmacistului Maugsch fostul proprietar al farmaciei
Căpăţănă, aceasta între 1890-95. Această librărie era
asortată cu fel de fel de articole de papetărie şi cu
toate noutăţile muzicale de pe timpuri. Mai avea şi
faimoasele hârtii împodobite cu flori şi aurite pe
margini-cum nu se mai văd astăzi-altele cu sfinţi,
îngeri, pe cari şcolarii de atunci le cumpărau cu drag
pentru felicitările ce le adresau părinţilor şi
profesorilor lor, cu ocaziunea serbătorilor de
Crăciun, de Anul Nou sau zile onomastice.

Aceste hărtii se vindeau sub denumirea de
vunsch papier, adecă hărtii de urare. Bătrânul
Maugsch era de o bunătate rară şi nu odată a oferit
copiilor săraci, cîte un mic dar: creioane frumoase
pentru plăci, învălite în hârtie de diferite culori, sau
cutii cu creioane colorate etc.

In această papetărie se mai găseau cutii frumoase
cu boele, plăci mari şi mici, condeie artistic lucrate,
cerneli de diferite culori, într'un cuvânt tot ce trebuia
tineretului şcolar. Maugsch ca şi Daniil, a murit
sărac, după o viaţă întreagă de muncă cinstită. La
moartea lui magazinul a fost preluat de fiul său
Carol, care l'a strămutat în prăvălia unde se află
actualmente coafesa de dame Demek, în casele
Konya. După puţin timp, murind în condiţiuni
tragice, a dispărut şi acest vechi magazin din Iaşi.

*
Un alt vechi magazin de papeterie, transformat

mai apoi în magazin de mobile de lux şi alte obiecte
de artă, a fost magazinul instalat încă
de la înfiinţarea sa, în prăvălia de lîngă ograda
bisericei Banu, unde se află magazinul d-lui Cristian.
Acest magazin la înfiinţarea sa, avea specialitatea
notelor de muzică şi a hârtiilor de scrisori, pe care şi
le procura din cele mai renumite fabrici din
streinătate şi care pe lângă calitatea superioară, mai
erau şi artistic lucrate. Fel de fel de monograme, fel
de fel de împodobiri, plante, flori, peisaje, fructe etc.
încadrau plicurile şi hârtiile de scrisori. În urmă
magazinul s'a transformat în o altă specialitate. Toată
lumea din Iaşi era clientela acestui vechi magazin.

*
au debutat modest de tot, sub bolta

d Paşcanu, unde astăzi este debitul de tutun
de lângă magazinul „Paradis". Sub această boltă,
fraţii Şaraga foarte versaţi în filatelică, vindeau
diferite timbre de specialităţi rare, amatorilor. Mai
făceau un mic comerţ de antiquărie şi numai mai
târziu au deschis foarte frequentată
de elevi, din cauza bunei voinţi cu care erau serviţi
aici. Această librărie a mai funcţionat câţiva ani, la
hotelul Romania; jos, unde a fost
odată ceasornicăria Enghei.

Ei au mai colecţionat cu multă sârguinţă şi
pricepere şi documente vechi şi nu rare ori cărturarii
noştri, li s'au adresat găsind aici documente de mare
importanţă, cari au servit în studiile şi lucrările de
specialitate.

era şi un cercetător, un iubitor al
trecutului. Era un etnograf emerit, un colecţionar al
mărturiilor din vremile vechi. De aceia, oameni ca
Dimitrie Sturdza fostul prim ministru al ţării, Ion
Kalinderu fost administrator al Domeniilor Coronei
şi alţii, îl stimau, căci
fraţii Şaraga de la Iaşi nu de puţine ori au
aprovizionat şi Academia Română cu cărţi rare şi cu
informaţiuni interesante.

Samuel Şaraga de altminteri, deşi nu se enumera
printre scriitori marcanţi, dar lucrarea lui

a fost foarte mult apreciată.
*

Pe când ţineau amândoi fraţii librărie în str.
Ştefan cel Mare, în una din zile Samuel, observând
că lipseşte una din cărţi, o ediţie veche şi rară din

lua scara şi începu să cotrobăiască toate
rafturile, pentru a da de cartea aceasta.

papetărie Maugsch,

Hirsch şi Finke,

Fraţii Şaraga
ughenilor

librăria şcoalelor,

Samuel Şaraga

despre
primii călători din laşi,

Faust,
-i

In librărie se aflau atunci, fratele său Elias,
Grosman un vechi publicist ieşan şi Max Kautman,
ziaristul pe care'l cunoaşte toată lumea.

Cocoţat pe scară, deodată Samuel dă peste atât de
căutatul volum şi când s'a văzut cu dânsul în mână, a
început de bucurie strige : Elias, Elias,
(Faust scris cu dublu nu cu în idiş
înseamnă

Elias iritat îi răspundea de jos : ce flueră, cine
flueră aici Samuel ?

Dar Samuel repeta mereu : Elias, Elias,
Cît pe ce să isbucnească o ceartă între cei doi fraţi

librari, din cauza... până cînd în sfîrşit s'a
găsit explicaţia neînţelegerei.

*
Teodor Codrescu, în Uricarul No. 16, arată că

bunicul fraţilor Şaraga şi anume Iţhoc-Aizic, la 1836,
era legator de cărţi la Iaşi şi, după obiceiul ce  era pe
atunci, avea "şi cîteva puţine de tot. Şedea la
vama veche din str. Bucşinescu (strada Boerească de
pe atunci, pentru că era în apropierea Palatului
Domnesc). Iţhoc-Aizic a avut doi fii, pe David şi Ihil.
Printre urmaşii lui David, avem
pe Iancu Şaraga, care are librăria „Socec" din
Bucureşti, iar al Iui Ihil sunt fraţii Şaraga din
Moldova.

Fraţii Şaraga au început comerţul lor, în 1879,
dând o mare întindere pe cale numismatică, editură
şi timbre pentru colecţie. Samuel a încetat din viaţă
în 1906, iar Elias Şaraga conduce şi astăzi vechea
librărie „Autori Români", care a dat ţării cunoscuta
bibliotecă, numită colecţia Şaraga, cu 1 leu volumul.

Librăria avea şi un stabiliment de arte grafice
„Miron Costin", a cărei maşini erau conduse de un
motor, având şi acumulator pentru lumina electrică,
care, pe atunci în 1897 desigur că provoca
admiraţia tuturora. Tot fraţii Şaraga, au fost cei dintăi
care au fundat chioşcurile de ziare, cari în urmă au
fost dăruite Comunei Iaşi.

Un  nume care a rămas legat în piaţa Iaşului, de
aceste chioşcuri, este acel al lui E. I. Brumer, pe care
noi vechii ziarişti ieşeni l'am iubit mult.

*
Şi acum, un mic episod din lumea aceasta a

muncitorilor de librării: In 1855 Ihil Şaraga, avea în
librăria sa un lucrător, anume Samitca. In una din
zile un vînzător de covrigi dădu lui Samitca covrigi.
In aceiaşi clipă, îşi făcu apariţia şi o fetiţă, cam de 10
ani, care cumpăra şi ea covrigi. Tânărul Samitca găsi
de cuviinţă să puie mina pe degetul fetiţei,
spunându-i cuvintele sacramentale ca
să'i devie soţia lui. Au urmat  protestări, plângeri pe
la agă (prefectul de poliţie de pe atunci). In sfârşit,
tânărul Samitca fu condus la sinagoga cea mare,
unde i s'a pus lanţul la gât, atrâgându'şi hula
populaţiei, ceia ce a făcut pe Agă ca să'l isgonească
din Iaşi.

Dar într'o zi, vine o scrisoare din Craiova lui Ihil
Şaraga, prin care i se face cunoscut că isgonitul din
Iaşi Samitca s'a stabilit la Craiova şi că cere să i se
trimeată acolo fetiţa, soţia lui, şi fetiţa a plecat. Avea
doar numai 14 ani. Dinastia Samitca s'a înjghebat de
aici şi numele acesta trăeşte şi astăzi, cunoscut în
comerţ, cu un stabiliment grafic neîntrecut.

*
Doi simpatici librari au fost şi

cari au avut librăria lor în str. Ştefan
cel Mare, peste drum de Mitropolie, până în 1895, în
localul ocupat astăzi de frizeria Flitman. Această
librărie aprovizionată mai cu samă cu cărţi şcolare şi
material didactic, a avut o bogată clientelă în lumea
şcolarilor, din cauză că amândoi patronii erau foarte
simpatici şi având unele cunoştinţe şi prieteni, flecare
se grăbea să le dea concursul.

După puţin timp însă, ivindu-se neînţelegeri între
tovarăşi, ei s'au desfăcut. Teodor Maximovici a
deschis o librărie proprie în casele Motăş, unde e
astăzi librăria Socec, iar Dimitrie Alexa a rămas cu
librăria din str. Ştefan cel Mare, care după câtva timp
a desfăcut'o. Teodor Maximovici, după câţiva ani de
comerţ în noua prăvălie, a cedat fondul său comercial
lui Socec, iar el şi'a deschis o agentură teatrală
(„Thalia"), mai întâi în clădirea hotelului Trayan,
apoi în localul actualei librării Ionescu, dela Creditul
Urban (foasta reşedinţă a lui Vodă Cuza) şi la urmă
în trecătoarea Gh. Lascar. Dimitrie Alexa mai trăeşte
şi astăzi la Iaşi.

*
Care ieşan n'a auzit despre acest

vechi şi simpatic antiquar, care de mulţi ani îşi
exercită comerţul de antiquărie la Iaşi, la început cu
fratele şi tatăl său, iar mai târziu singur!

să

cărţi,

-

-

-

- -

Fawst
v, u). Faust

a fluera.

favst.

flueratului,

Teodor Maximovici
Dimitrie Alexa,

I. Kuperman,

_

Un  cuvânt

Rudolf Suţu

La o invitaţie ca să ţin o conferinţă pentru
am crezut că

subiectul cuvântării mele n'ar putea fi mai potrivit decât :
şi n anii

copilăriei mele, ca şcolar, mergeam din librărie în librărie,
pentru ca să pot sta de vorbă cu librarii de pe atunci. Îmi
plăcea bătrânul Maugsch, pentru că el iubea mult copiii şi
ii încărca cu daruri. Ne era drag şi librarul Daniil, unde
mergeam de ne cumpăram plăci şi plumb, pentru că el ne
dădea pe deasupra două, trei creioane, fără să ne mai ceară
vre-un ban în plus. Căutam pe librarul
Haifler, care prin glumele lui, ne făcea să radem
nebuneşte. El ne lua banii pentru caete şi hărtie colorată,
poate cu 5 sau 10 bani mai scump, în schimb însă vorbele
lui de spirit valorau mai greu
pentru noi şi de aceia îi dădeam banii cu tot sufletul. Iar la
librăria Şaraga, una dintre cele mai vechi din Iaşi, ne
duceam băeţii de priveam ceasuri întregi la colecţiile de
monede şi la tot soiul de
documente, pe care fraţii Şaraga le expuneau în geamurile
librăriei.

Aceştia au fost librarii trecutului, ai Iaşului copilăriei
noastre. De aceia n'am vrut să'i uit şi în amintirea acestor
vechi muncitori pentru răspândirea culturii la Iaşi, am
crezut că e bine ca cele
vorbite de mine în cuvântarea ce am ţinut'o în ziua de 20
Ianuarie 1929, la cercul cultural, să apară într'o
broşurică, în folosul aces tui cerc, căruia îi doresc tot
succesul.

Printre cele mai vechi librării

bătrânul Daniil

Cercul
cultural al funcţionarilor de librării,

despre librarii librăriile vechi din Iaşi. Î

Martie 1929 Iaşi.-

Predecesorii mei cari au bine voit a vorbi în
această sală, după îndemnul cercului cultural al
funcţionarilor de librării, au tratat diferite subiecte,
cu multă competenţă. Fiind şi eu solicitat a
conferenţia, am primit cu plăcere această însărcinare
şi cred a fi în asentimentul d-voastră reamintind pe
scurt, câte ceva despre vechile librării şi vechii librari
din Iaşi.

Primul librar din Iaşi, a fost Wild, despre care nu
prea avem şi nu ne-au rămas informaţiuni mai
precise.

din oraşul nostru a
fost şi acea a lui Petrini, care era situată în bolta unde
este astăzi percepţia doua, în str. Ştefan cel Mare,
peste drum de Mitropolie, - una din puţinele clădiri
în acest stil, cu colonade care au mai rămas în Iaşi. O
a doua casă în acelaş stil a fost odinioară în Piaţa
Unirea, unde pe vremuri era cunoscuta crâşmă a lui
Gherşin Horn, unul din cei mai vechi şi cunoscuţi
crâşmari din Iaşi, unde ieşenii cei vechi puteau găsi
un vin bun, nefalşificat.

Petrini îşi avea librăria cam prin anul 1864, când
împreună cu Cristofor, un alt vechi librar al Iaşului,
alcătuiau singurile librării unde copiii puteau să'şi
procure registrele şi cărţile necesare şcolii.

Să nu ne închipuim că aceste librării erau în felul
librăriilor moderne, cu rafturi luxoase, cu cărţi de
literatură modernă, română şi franceză, cu diferite
lucruri de lux pentru birouri ca : călămări, presse-
papieuri, cuţite de tăiat hârtie etc, Nu. Aceste librării
cuprindeau numai cărţi şcolastice româneşti; hărtii,
cerneală şi altele necesare unui şcolar.

Pentru literatură, cine dorea astfel de cărţi era
nevoit să şi le procure din străinătate, dacă era vorbă
de literatura franceză sau germană, iar pentru cea
românească, ea era prea puţin cunoscută pentru acele
timpuri.

Puţin mai încoace, (pe care
generaţia de astăzi l'a cunoscut poate umblând pe
străzile Iaşului, modest, şi întotdeauna grăbit
ocupându-se pentru a'şi câştiga existenţa, cu afaceri
de misitie), a avut şi el un magazin de librărie, bine
asortat, cu cărţi didactice şi foarte căutat de tinerimea
de pe atunci.

Prăvălia sa se afla la întretăerea străzilor Gh.
Mârzescu (foasta Primărie) cu Ştefan cel Mare, unde
actualmente se afla piaţeta din faţa caselor noi
construite de bancherul Iurist, astăzi proprietatea
angrosistului de acoloniale Froim Moisi.

Mai în urmă, această librărie s'a mutat în localul
unde se află acum farmacia Răteanu. Afacerile însă
mergând slab, Daniil şi'a restrâns comerţul într'o

Despre librarii i librăriile
vechi din Ia i

ş

ş
Rudolf SU&U
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Adânc cunoscător în ale cărţilor şi având o
memorie foarte bună, era destul ca cineva să'i ceară o
carte, pentru ca el Kuperman să se ducă direct la
rafturi şi să găsească imediat cartea cerută, din miile
de cărţi ce conţinea prăvălia sa, cunoscând toate
cărţile chiar şi după pipăit.

Comerţul şi l'a exercitat în diferite străzi; aşa,
bună oară, mulţi ani în casele Pandele Zamfîrescu
din str. Ştefan cel Mare, apoi lingă casele Neuschötz
(actuala Ad-ţie Financiară), de unde s'a mutat într'un
local propriu, unde astăzi cu toată vrâsta înaintată,
continuă a servi conştiincios publicul.

Pe timpuri, Kuperman avea şi ua cabinet  de
lectură, adecă cei ce doreau să citească diferite cărţi,
plăteau un mic abonament lunar, în schimbul căruia
puteau râdica cîte două, trei cărţi deodată,
preschimbându'le apoi în altele şi aşa mai departe.
Cu acest sistem, multă lume care nu şi'ar fi putut
procura cărţi de cetit, cumpărându'le, avea putinţa
să'şi îmbogăţească conoştinţele, sau a se distra, pe un
preţ foarte redus.

Neculai  Iorga pe când era student la
Universitatea din Iaşi, venea aici şi cetea  cărţile de
care avea nevoe. Neculai  Iorga se urca pe scară şi
găsind cartea ce-i trebuia, o cetea pe loc, acolo.

Israel Kuperman, antiquarul atît de bine cunoscut
în întreaga Moldovă, face comerţ în oraşul nostru -
(un comerţ care a folosit atîta multor generaţii)
tocmai din anul 1864. Pe locul unde astăzi este
statuia lui Miron Costin, peste drum de institutul
catolic de fete Notre Dame de Sion, când încă nu se
râdicase acest monument, Israel Kuperman îşi avea
chiar în stradă un dulap cu cîteva cărţi şi lângă
dînsul, în această piaţă dispărută mai erau şi alţi
negustori; de mobile vechi, cari îşi făceau comerţul ca
şi Kuperman, în plină stradă.

Dar, trebuind să se rădice aici statuia lui Miron
Costin, Kuperman a fost nevoit să'şi iea dulapul în
spinare şi să se mute şi doar s'a mutat dintr'o stradă
în alta şi anume lângă casele Neuschötz, unde astăzi
este Administraţia Financiară.

Aici Kuperman şi-a mărit dugheana, căci în loc de
un dulap, acum avea două, pe care le-a fixat în unul
din păreţii caselor Neuschötz, din spre strada Ştefan
cel Mare. Dar şi aici Kuperman n'a putut sta multă
vreme din cauza alinierei străzii Ştefan cel Mare şi
atunci a trebuit să'şi iea şi de aici bagajul şi s'o
pornească în altă parte.

La dânsul însă au nimerit, de şi îşi purta
dulapurile cu cărţi dintr'o stradă în alta, oamenii
mari ai trecutului, pe cari i-a numărat laşul nostru
drag, oameni pe cari - ori cît m'ar socoti cineva că eu
nu îndrăgesc decît numai trecutul acestui oraş -
astăzi nu-i mai întâlnim.

Dulapurile cu cărţi din stradă, au fost cercetate
atunci de un  Mihai   Cogălniceanu, de Sturdza
Miclăuşeni, de Sturdza Şcheianu, de intelectualii cari
odinioară în Iaşul nostru, erau atât de mulţi dar şi
atât de modeşti.

A venit Sturdza Miclăuşeni şi din dulapurile lui
Kuperman a cumpărat cărţi, plătindu-le imediat cu
galbeni, cu cari a îmbogăţit biblioteca cercului
„Junimea". Kuperman însă vindea pe atunci cărţi
rare, cum de pildă a vândut două psaltiri de o
importanţă deosebită, tot lui Sturdza Miclăuşeni,
primind în schimbul lor, dela moşia lui Sturdza 17
pluguri, cari costau mii de galbeni şi pe cari apoi
Kuperman la rândul lui, le-a vândut altora.

*
Un vechi librar a fost şi care'şi avea librăria

în str. Lăpuşneanu, unde actualmente e ceasornicăria
Fain. Cosma era de loc din Ardeal şi fiind de un
caracter vesel şi foare îndatoritor, îşi creiase o
clientelă destul de bună. Survenind însă în urmă
unele împrejurări, a fost nevoit să'şi lichideze fondul
de comerţ, plecând apoi la Ploieşti, unde şi'a
consacrat activitatea într'o altă specialitate
comercială. El a ţinut librărie până'n 1892.

*
De şi nu era de branşă şi ţinea o tutungerie în str.

Cuza Vodă, foasta Golia, peste drum de casa care a
fost dărâmată pentru a se construi măreţul edificiu al
Băncii Dacia, mai vindea, pe lângă
produsele monopolului şi operile popularului
povestitor, ale fratelui său Ion Creangă, cu care
semăna admirabil. Tot aici se mai vindeau, înainte de
monopolizarea hărtiei de ţigară, mult căutata pe
vremuri hârtie de ţigară „Ţaţa Lina", pe care
fumătorii o preferau înaintea ori cărei alte hărţii de
ţigară. Mai vindea Zaheu Creangă, abecedare,
învăţătorul copiilor, geografia jud. Iaşi, povăţoitorul

Cosma,

Zaheu Creangă

_ - .

_

copiilor, aritmetica lui Mărdărescu etc.
*

O instituţie care a dispărut la Iaşi, este acea a
buchiniştilor (adecă a antiquarilor ambulanţi) care
mai dăinueşte însă la Bucureşti pe cheiul
Dâmboviţei.

Odinioară pe locul unde actualmente se află
casele Motăş din str. Cuza Vodă şi casele Jurist  din
aceiaşi stradă, era vechiul hotel Glantz, ce avea o
grădiniţă frumoasă în faţă, unde vara se lua masa.
Acest hotel arzând, grădina şi cu întregul loc unde
fusese hotelul au devenit un loc viran, unde se
instalaseră panorame, rulete, etc.

Tot pe acel loc se mai instalase un simpatic
buchinist ieşan de pe vremuri, tânăr pe atunci,

care, cu un raft aşezat înspre stradă, unde
avea diferite cărţi cumpărate de ocazie, îşi exercita
comerţul de anticvar. Era foarte priceput în branşa sa
şi putea ori cine găsi la el adesea ori câte un exemplar
rar. In faţa raftului era aşezat un scăunaş pe care
şedea Israeliteanu şi când sosea vre'un muşteriu,
imediat era primit de negustor cu prietenie şi diferite
glume şi rare ori se întâmpla să plece fără să fi
cumpărat ceva.

Israeliteanu fără a avea diplome, era totuşi un om
cetit şi fiind foarte inteligent, îşi asimilase multe
cunoştinţi : astfel conversaţia cu el era foarte

atrăgătoare. În deosebi, tinerii liceani de pe atunci, pe
cari îi cunoştea aproape pe toţi, veneau deseori la
Israeliteanu, spre a împrumuta o carte, în schimbul
unei mici sumi, sau chiar şi degeaba, căci negustorul
îi cunoştea pe toţi şi le era prieten. După ce s'au
construit casele Motăş şi Iurist, pe locul din str. Cuza
Vodă,  Israeliteanu s'a_mutat la Bucureşti unde a
deschis o librărie, făcând bune afaceri.

*
Israeliteanu erau doi fraţi Ia Iaşi. Unul din ei, a

murit de o răceală pe care a contractat'o pe malurile
Dâmboviţei, la Bucureşti, stând cu dulapurile de cărţi
de vânzare. Celalt frate, care trăeşte şi astăzi la
Bucureşti, a părăsit şi el laşul odată cu fratele său, în
1899 şi conduce actualmente un magazin de traforaj.

O altă librărie, a fost şi librăria aşa numită
germană din foasta stradă Golia, astăzi
Cuza Vodă, alături de sinagoga stolerilor, cum veche
a fost şi librăria braşovanie a lui Neculai Ioan, în
casele proprii din str. Ştefan cel Mare, unde astăzi
este băcănia Aberman.

O librărie aproape istorica a fost acea ţinută de
librărie cunoscută multă vreme sub

denumirea de librăria "Junimea", din str. Alexandri,
alături de foasta tipografie naţională, - unde era şi
cuibul junimiştilor, a vechilor junimişti, cu un trecut

Israeliteanu,

a lui Broch

Levandovschi,

,

atît de frumos în lumea politică a ţării noastre.
Levandovschi, după ce s'a desfăcut de librărie, s'a
mutat în ograda bisericei Talpalari, unde făcea
comerţ cu gaz american, care pentru prima oara
atunci se introdusese la Iaşi.

vechea şi renumita şcoală veche
ieşană, avea o editură de cărţi, pe care le vindea
direct librarilor din Iaşi şi în deosebi fizica de Petru
Poni, geometria de Melik şi alte cărţi.

*
In str. Anastase Panu se afla papeteria en gros a

lui unde găseai toate formele de caete.
Elevii de liceu veneau aici de preferinţă şi'şi alegeau
caetele de care aveau nevoe, precum şi alte requisite
şcolare, pe care le găseau cu preţuri mai reduse ca la
alte librării. Un amănunt hazliu este următorul: un
băcan, vecin cu Leon Kieiner, apucându-se să vândă
şcolarilor caete, condeie, creioane etc, Kieiner imediat
începu a vinde şi el băcănie. La protestările
băcanului, Kieiner răspundea flegmatic: dacă d-ta te
amesteci în specialitatea mea, de ce nu m'aşi
amesteca în a d-tale. Această luptă a durat un timp,
până când bacalul neputând ţine piept cu Kieiner, a
renunţat la papeterie, iar Kieiner imediat a renunţat
şi el a face pe bacalul.

*
Un foarte vechi librar a fost şi primul colportor

din oraşul nostru, care'şi avea librăria în str.
Lăpuşneanu, alături de drogheria Cupfer de astăzi.

Sunt peste 35 de ani de atunci, de când lui Haifler
îi mergea bine negustoria. El însă după câtva timp,
s'a lăsat de librărie şi a plecat în America, unde
trăeşte şi astăzi. Ieşenii de pe timpuri, făceau mult
haz de modul cum Haifler făcea reclamă librăriei
sale. In luna Septembrie, când începeau şcolile,
Haifler tipărea mari reclame anunţând următoarele:
„La librăria Haifler se leagă toate cărţile în mod cu
totul Elevii de şcoală, intrau în librărie, îşi
cumpărau cărţile, iar Haifler le lua, le împacheta
frumos şi le lega cu sfoară, dându'le elevilor şi
spunandu'le : vedeţi că m'am ţinut de cuvânt. V'am
legat cărţile cu sfoară, în mod cu totul gratuit.

Localul librăriei lui i'a fost ocupat mai tărziu de
către librăria Iliescu, apoi de către librăria de astăzi:
Ornşţein.

Tot la Haifler se găseau cărţi şi reviste germane şi
el era singurul care se ducea din casă în casă şi
împărţea reviste abonaţilor-

Un alt colportor după Haitler, a fost şi
prea bine cunoscut vechilor ieşeni.

*
In str Ştefan cel Mare, alături de

foarte multă vreme a funcţionat, dintăi librăria pănă
în 1892, apoi tatăl D-lui
Ion Popovici, ajutor de primar. Un timp,  tipografia
aceasta a funcţionat şi în Podul vechi (în str. Costache
Negri), iar ceva mai tărziu în ograda Primăriei de
astăzi.

Doi vechi librari, au fost dintre
vechii comercianţi ieşeni cari, pe lângă librărie, mai
desfăceau şi papetărie, unul în str. Ştefan cel Mare,
unde altă dată erau cele mai multe librării şi altul în
faţa Halei, în Sf. Vineri.

*
Tot în str. Ştefan cel Mare, lângă boltă de lîngă

magazinul Gartenberg, era pe vremuri „librăria
nouă" - P. lliescu şi D. Grosu.

Vechi librari ieşeni au mai fost şi
amândoi  având librării în str. Ştefan cel

Mare, precum şi librăria fraţilor Cerchez din str.
Ştefan cel Mare. Unul din fraţi era profesor la liceul
naţional, între 1880 – 1887.

Pe lângă aceştia, vor mai fi fost şi alţi librari,
antiquari i colportori, cei enumeraţi mai sus însă
fiind cei mai mai de seamă, am crezut că merită a ne
reaminti de aceşti vechi comercianţi ieşeni, pe cari
mulţi dintre noi i'am cunoscut.

*
Astăzi, lucrurile s'au schimbat şi laşul are librarii

moderne, frumos amenajate, cu reclame cari de cari
mai originale, având pe lângă tot ce este necesar
şcolarilor şi toate noutăţile literare, romăne şi străine,
putând rivaliza cu ori care alte librării similare din
streinătate.

Cu multă plăcere am ţinut să răspund la invitaţia
ce mi s'a făcut de a ţine această mică conferinţă şi
aceasta cu atât mai mult, cu cât ca vechi ziarist ieşan
sunt în strânsă legătură cu acei ce desfac produsele
scriitorilor şi a tuturor celora cari lucrează pentru
luminarea mulţimii.

*
Institutele-Unite,

Leon Kieiner,

Haifler,

Halpern,

Banca Iaşilor

Tipografia lui Petru Popovici

Reischer şi Katz,

Tabăra şi
Margulies,

gratuit".

ș _
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negocierea spaţiului de comunicare între agenţi, combinarea
genurilor artistice şi a produselor imaginaţiei simbolice şi
iconice, raţionamentul vizual şi „parcelarea” spaţio-
temporală a conştiinţei, tabelarea bazelor de date
interdisciplinare. În temeiul datelor pe care le avem la
dispoziţie, în urma unei analize de tip bazată pe o
logică , răspunsul la întrebarea de mai sus este mai
degrabă decât .

Postmodernismul este descris la ora actuală din diverse
puncte de vedere: cultural (Ihab Hassan, Richard Rorty),
artistic (Luc Ferry, Walter Benjamin), istoric (Arnold
Toynbee, Gianni Vattimo, Francis Fukuyama, Ernst Jünger),
filosofic (Jean-François Lyotard, Jacques Derrida), societal
(Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard), democraţional. Chiar
un acelaşi autor poate promova mai multe distincţii în jurul
postmodernităţii şi poate propune baze explicative diferite
(Gianni Vattimo, Umberto Eco). Postindustrialismul oferă
explicaţii pentru un întreg arsenal productiv în care
"economia materială" tinde să fie înlocuită cu cea simbolică,
deplasînd la scară socială centrul de greutate ocupaţional
dinspre sectorul primar şi secundar (agricultură şi
industrie), spre cel terţiar şi cuaternar (servicii şi ).
"Societatea postmodernă" ne oferă iarăşi spaţii noi de
desfăşurare, dar, cum modernismul începe în estetică şi
teoria ideilor, credem că ar trebui să ne restrângem
comentariul la aceste domenii guvernate de fenomenul
cultural: civilizaţia ar suprapune noi straturi semantice de
care ne-ar fi imposibil să ne debarasăm.

Distingând fenomenul de
conştientizarea sa (de obicei mai târzie decât manifestarea
propriu-zisă), de formularea lui în spirit critic şi
propagandistic , vom pune în evidenţă un
dublu aspect,  cronologic şi estetic, al triadei clasic - modern
- postmodern. Triada invocată este şi în diacronie, şi în
sincronie. Există şi o succesiune istorică a momentelor, şi o
coexistenţă a acestora în planul prezentului. Există o istorie
modernă urmată de una contemporană din care se
recrutează mai toţi postmodernii. Dacă am încerca să ducem
mai departe în istorie filiaţia postmodernismului, ne
întîmpină premodernul şi preclasicul – aşa încât e mai bine
să ne lăsăm păgubaşi. Gheorghe Crăciun, comentator al
postmodernismului românesc şi antologator al eseurilor
generaţiei '80, comentînd arbitrarietatea postmodernă la
capitolul limbajului şi aducînd în discuţie noii termeni

, (Raymond Federman) sau
, remarcă: „Un postmodernist ca Federman reţine

din suprarealism doar forma expresiei, cum ar spune Luis
Hjelmslev, doar modalitatea (de)structurantă, pusă în slujba
unei raţionalităţi a construcţiei textuale ce nu urmăreşte
altceva decât să arate, într-o manieră cu totul dezinteresată
şi dezideologizantă, imposibilitatea construirii unei imagini
coerente a umanului.” (Gheorghe Crăciun,

, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, pp. 23, 24)
Criticul Mircea Martin propune fomula „postmodernism
fără postmodernitate” pentru generaţia optzecistă
românească. În acest fel, postmodernismul devine o
ideologie culturală fără suport economic şi tehnologic în
România pre-decembristă.

Clasicismul literar este un produs „forjat” în retortele
marilor culturi occidentale ale secolului al XVII-lea, cu
„prelungiri” plasmatice (ca să le numim aşa) şi în secolul al
XVIII-lea. Pe spaţiul cultural francez, britanic, german, al
Ţărilor de Jos etc. putem detecta un corpus de texte de
ficţiune în interiorul căruia să se poată institui un canon
clasicist care să impună modele nemuritoare. De altfel,
problemele canonului occidental continuă să preocupe la
ora actuală diverşii teoreticieni literari: alcătuirea unei „liste
bazale” de opere literare ar duce şi la constituirea unui
instrumentar didactic, în orice caz al unuia instituţional,
chiar dacă de aici şi pînă la „cultura oficială” nu este decît
un pas. Epocile teocratică, aristocratică, democratică şi
haotică ar fi pentru Harold Bloom (1998), în ordine istorică,
producătoare de opere canonice (care să constituie „lecturile
necesare”).

Făcând un salt în timp, după o primă diferenţiere
operată în spaţiul occidental (pe la anii '70) între cultura
ştiinţifică şi cea umanistică, iată-ne în prezenţa unei triade
datorate ofensivei audiovizualului: cultură literară, tehno-
ştiinţifică şi a audiovizualului  de pe urma căreia se resimte
şi piaţa culturală românească. Am discutat fenomenul în
primul capitol.  La adăpostul audiovizualului (dar şi al
celorlalte teritorii culturale) şi protejate de o paradigmă
politică pluralistă s-au dezvoltat culturile, nu cultura, ba
chiar „subculturile” numite aşa nu din spirit peiorativ, ci
datorită calităţii de componente ale unei culturi (muzica

, psihedelică sau , artele periferice sau
“minimale” şi diferite alte manifestări de grup). S-a produs
astfel o bulversare a ierarhiei valorilor prin pătrunderea
curentelor populare.

Diversele prestaţii asupra postmodernismului românesc
au omis faptul că,

Cu atât mai mult unul religios.
Filosofia dominatoare fiind materialismul dialectic şi istoric
iar propaganda ateist-ştiinţifică acţionând din plin, s-a
netezit drumul unui „realism socialist” care coexista cu

şi cu anumite forme de fantastic şi ludic. În
ciuda controverselor dintre direcţia filosofică şi cea literară,
postmodernismul de tip occidental este foarte productiv,
oferindu-ne chiar şi personalităţi de talia unui Umberto Eco,
care se integrează atât în postmodernismul filosofic, cît şi în
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disruptivă

În căutarea
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spre deosebire de spaţiul cultural occidental,
unde coexistă un postmodernism literar şi unul filosofic şi chiar
religios, în cultura românească a deceniului nouă nu există
postmodernism filosofic!
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Argumente în favoarea răspunsului „nu”

literaturile imaginarului

Motto: Lumina vine de la rãsãrit,
Întunericul, de la apus!

La finele lui aprilie şi începutul lui mai 2010 am făcut un
circuit prin ţară, cu următorul traseu: Iaşi - Bârlad -Galaţi -
Bucureşti - Târgovişte - Bacău - Roman - Suceava - Iaşi. Din
motive independente de voinţa noastră, etapele din Bacău şi
Roman au fost sărite. În restul localităţilor, în afară de Iaşi,
am ţinut o expunere cu titlul de mai sus.

Expunerea se referă la unele erori crase care se strecoară
în publicaţii astronomice scrise de contemporani, de
exemplu Titus Filipaş şi Cecil Folescu. La Bucureşti am
vorbit la Observatorul „Octavian Urseanu”, unde am avut
un auditoriu select, printre invitaţi numărându-se Erika
Suhai şi Ruxandra Popa, foste preşedinte ale Astroclubului
Bucureşti, dr. G. Vass şi amicul meu Nicu Rădulescu – o
vreme astronom profesionist – cu care am avut o întâlnire
neaşteptată într-un parc, după ce-l căutasem fără succes
vreo douăzeci de ani...

La Observatorul Academiei nu am avut acces, ei
trimiţându-mi în întâmpinare pe „Canaris cel mic”, un
marinar cu trese de aviator, probabil un securist sub
acoperire, să-mi spună că „astronomii” sunt plecaţi pe teren,
pentru a face rost de sponsori, că, vai!, n-au bani etc. – când,
defapt, se pregăteau de o , după cum i-am văzut cu
proprii ochi (de astronom!) prin geam, de la o distanţă de
nummai 20 m din parcul „Carol”, cu care se învecinează
Observatorul... Peste câteva zile, D. Şuran mi-a spus că de
acolo „numai cu el pot discuta” (adică el fiind singurul care
se mai interesează de astronomie!), asta după ce, se pare, că
rataseră din nou achiziţionarea telescopului de 1,3 m
diametru, din cauza unor neînţelegeri prosteşti....

De aceea nici nu voi mai relua problema veche, ci mă voi
referi la gogomăniile astronomice globale, adică acelea care,
la vremea lor, s-au împrăştiat pe tot globul terestru. În
ordine cronologică, ele ar fi: mistificarea lunară (1835),
canalele marţiene (1877), vânătoarea planetei
transneptuniene (1880-85), sateliţii artificiali ai planetei
Marte (Şklovski, 1959), allinierea planetelor în anul 1982
(Gribbin şi Plageman), sfârşitul lumii în anul 2012 (mai
mulţi imbecili, aşa zis savanţi) şi, în fine, expansiunea
accelerată a universului, chestiune asupra căreia mă voi opri
în continuare.

Ideea a fost emisă de Saul Perlmutter, fizician la
Berkeley, California, după care s-a luat, prosteşte, Brian
Schmidt, de la Mount Stromlo Observatory din Australia,
observator cacre a ars aproape în întregine în anul 2003,
probabil ca o pedeapsă a universului insultat... despre
primele cinci gogomănii am discutat pe larg în cartea
noastră (Editura
Junimea, 1984, pp. 146-170). Citiţi-o, căci nu ştiţi ce pierdeţi,
vorba unuia de la OTV... Câteva cuvinte despre încercarea
de a reînvia, într-o formă modernă, prima mistificare
lunară. S-au auzit vorbindu-se, acum câteva decenii, după
ce omul păşise pe Lună, că, de fapt, satelitul nostru natural
nu ar fi de loc natural, ci o astronavă gigantică din titan,
goală pe dinăuntru – cam o variantă a sateliţilor artificiali ai
planetei Marte , după cum credea, iniţial, I. S. Şklovski. Se
răstălmăceau, astfel, unele rezultate moderne, care arătau o
anumită concentrare a titaniului în unele roci lunare aduse
pe Pământ şi se răstălmăceau unele rezultate privind
ecourile seismice, produse artificial, pentru studiul
interiorului Lunii. Dar n-a ieşit nimic din astea, doar o
iritare a „astronomilor adevăraţi” care ar fi trebuit să fie mai
intransigenţi cu colegii lor, dispuşi să emită asemenea
bazaconii... Să se aplice măcar tratamentul preconizat de
Edgar Allan Poe în povestirea Plus
mângâierea pe spatele gol cu „motanul cu nouă cozi” al
amiralului Nelson, celebrul aplicat marinarilor
recalcitranţi. Asta ca supliment din partea mea!

Despre sfârşitul lumii s-a vorbit în repetate rânduri de-a
lungul istoriei. Probabil că în anul 1000, cu 54 de ani înainte
de Marea Schismă, dar şi cu supernova din Taurul, care a
făcut celebră nebuloasa Crab (M1), cu pulsarul ei faimos.
Apoi pe vremea lui Copernic, prin anul 1500, deşi nu avem
date concrete; apoi în anul 1900, care, zice-se, s-ar şi
adeverit, cu o întârziere de 17 ani, până la revoluţia rusă,
care a dat naştere unei noi lumi, cea comunistă... În preajma
anului 2000 iar s-au agitat spiritele, dar nu s-a întâmplat
nimic.

Răspunsul pare a fi mai degrabă indecis, dar indecizia
autorului reprezintă un punct de plecare, nu o ţintă: la
întrebarea de mai sus se poate răspunde şi da, şi nu iar
fiecare dintre aceste variante se sprijină pe argumente
pertinente. Ca ideologie artistică pătrunsă şi în spaţiul
cercetării ştiinţifice, postmodernismul afişează dispreţul faţă
de metodă şi de conceptualizările ,
fragmentarismul programatic, obsesia personalităţii (egoism
sau indiferentism), ... Dimpotrivă, ca tehnică inspirată de
„metafora computaţională”, postmodernismul promovează
lucrul cu alţi agenţi inteligenţi decât fiinţa umană,

Erori şi neînţelegeri

agapă
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adevărului

Există oare metodologii
postmoderne? (I)

George CEAUŞU

cel literar. De altfel este arhicunoscut „exerciţiul publicistic
şi de audiovizual” profesat de filosofi postmoderni de talia
unor Michel Foucault, Gilles Delleuze sau Félix Guattari.

Pentru cei nelămuriţi în privinţa conţinutului textelor
filosofice, am putea vorbi de dialog, solilocviu, studiu şi
exegeză – forme paralele, respectiv, cu genurile dramatic,
liric, epic şi eseistic. În concluzie, propaganda materialist-
dialectică şi îngrădirile impuse şcolii filosofice româneşti au
întârziat apariţia postodernismului filosofic până la
perioada post-decembristă. Astfel încât, dacă ar fi să luăm în
discuţie cîteva trăsături ale postmodernismului occidental,
multe dintre ele nu îşi mai au reprezentare pe spaţiul literar
(şi implicit cultural) românesc. Fie, bunăoară, trăsăturile
curentului, invocate de Mircea Cărtărescu (

, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 94-106)
într-o sinteză asupra fenomenului omonim românesc:
indeterminarea, fragmentarea, decanonizarea, prezenţa
nereprezentabilului, ironia, hibridizarea, carnavalizarea,
performanţa participativă, , imanenţa. De
fapt, aceste trăsături sunt enunţade de criticul şi
teoreticianul Ihab Hasan ca fiind ale literaturii posmoderne.
Prima şi ultima trăsătură au o puternică denotaţie filosofică,
denotaţie care întunecă eventualele conotaţii literare.

În evoluţia lui pe piaţa literară, scriitorul are de înfruntat
nu numai diversitatea „culturilor”, ci şi tendinţele
cunoaşterii actuale  cele care duc la schimbarea
imaginarului literar. Acestea acţionează printr-o configurare
tot mai diversă a „vegetaţiei semiotice” care constituie
literatura de ficţiune declarată.  Civilizaţia informaţională
succede celor de tip agrar şi industrial. Există mulţi
teoreticieni ai civilizaţiei informaţionale, între care putem
enumera pe Alvin Toffler , Régis Debray,
Pierre Lévy, Nicolas Negroponte, alături de precursori
geniali de talia unui Matshall McLuhan

. Pentru descrierea fenomenelor sociale,
Régis Debray evocă logosfera (dominată de gîndire),
grafosfera (dominată de semnul scris) şi videosfera
(dominată de imagine). Cele trei sfere stau şi la baza unei
tripartiţii a culturii (literară, tehno-ştiinţifică, audio-vizuală)
căreia nu-i puteam concepe încă toate consecinţele pe la
jumătatea anilor '70, când ne raportam doar la două culturi
aflate în opoziţie: cea tehno-ştiinţifică şi cea umanistică.
Pierre Lévy enumeră şi caracterizează trei epoci istorice la
care accede omenirea (după mijloacele de semnificare):

, a scriiturii şi a numărului – eră pe care încercăm
s-o descifrăm astăzi în resorturile sale care ne atacă propria
intimitate.

Există două fenomene în sânul cunoaşterii actuale care
acţionează în opoziţie: pe de o parte, este vorba de o
creştere fără precedent a volumului şi calităţii cunoştinţelor
în cele mai variate domenii (şi, o dată cu această creştere, a
unui important areal al civilizaţiei); pe de alta, de criză
manifestă a tehno-ştiinţei, care de multe ori nu justifică
investiţia materială şi de încredere acordată, fiind incapabilă
să contribuie la spiritualizarea acelei fiinţe umane care
beneficiază de rezultatele ei. La o privire de ansamblu, pare
ciudat ca tehnoştiinţa, porţiunea motrice a cunoaşterii,
partea ei cu cel mai înalt dinamism, nu numai să împingă
mai departe limitele cunoaşterii, dar să şi declanşeze situaţii
în care spiritualitatea are de suferit în mod incontestabil.
Însă, cum omul nu este o fiinţă tehnologică, ci socială, el are
de suferit de pe urma unor factori de schimbare care se
manifestă prea agresiv.

Acestor fenomene tehnologice trebuie să le facă faţă şi
literatul, care în faţa invaziei de limbaje şi de modele clişeale
dacă nu se raliază la modelele clasic sau modern  se apără
cu o teză invocată de noi şi cu alte prilejuri (

, „Quanticipaţia”, supliment al „Opiniei
studenţeşti”, nr. 8 / ianuarie 2004):

Clasicii sunt
„prăfuiţi” iar modernii sunt nişte clasici în viaţa.

Teza are un corolar care se enunţă astfel:
Postmodernii sunt

necesari pentru revitalizarea discursului modern.
Aceste desemnări care ne aduc în pragul unei ideologii

etichetatoare, căreia, obligatoriu, trebuie să i se adauge
conştiinţa limitelor sale.

Contestatarii metodei sunt, de regulă, filosofi care
invocă în ontologie exigenţe metodologice vaste (cum se
întâmplă cu sisteme filosofice de mărimea celor al lui
Immanuel Kant din sau Edmund
Husserl în ) sau epistemologi
autointitulaţi „antirealişti” sau „dadaişti”, cum ar fi Stephen
Toulmin, respectiv Paul Feyerabend. Chiar Mircea Eliade,
cu dicţionarul său prea larg al civilizaţiilor în analiza istoriei
religiilor, cu demersul său erudit, este aşezat alături de Paul
Feyerabend, pentru că metoda presupune câteva lucruri:
restricţii lexicale (la un dicţionar de primitive); restricţii
sintactico - semantice; restricţii pragmatice; libertăţi
acordate de selecţia într-un arbore de variante (care poate fi
chiar şi binar, cu şi ca posibilităţi). Însă acel Mircea
Eliade din (1945)  propunând dialectica
sacru - profan, prezintă deja avanposturile unei metode: un
cercetător atent ar putea sesiza un propus
de maestru, cu toate că lucrul cu noţiuni dialectice (care
admit proprietăţi antagoniste) permite strategii în care
adevărul nu mai poate fi controlat, spre deosebire de ceea ce
se întâmplă cu noţiunile de tip aritmomorfic (care nu admit
proprietăţi de tipul celor de mai sus) este mai puţin riguros.

Postmodernismul
românesc

construcţionismul

(Al treilea val)

(Mass-media şi
mediul invizibil)

a
cuvântului

1)

2)

Postmodernism
fără posmodernitate

Critica raţiunii pure
Conferinţele pariziene

1)
2)

3) 4)

da nu
Aspecte ale mitului ,

algoritm universal

Teza literară a  postmodernismului:

Corolarul postmodernismului:
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Considerat de T. S. Eliot drept „cea mai fertilă minte
a generaţiei” sale, poetul, filosoful şi eseistul T. E.
Hulme şi-a câştigat respectul în epocă – începuturile
secolului al XX-lea - prin teoriile lui care au vizat mai
ales impunerea unei perspective neoclasice, precum şi
iniţierea unui nou tip de poezie prin concretizarea unor
imagini care să devină expresia trăirilor (ideile vor fi
prelucrate şi dezvoltate ulterior de către imagişti).
Conştientizarea deschiderii unei noi epoci artistice,
încrederea în nevoia unei schimbări fundamentale în
ceea ce priveşte coordonatele procesului creativ, dar şi a
celui receptiv, a făcut din T. E. Hulme unul dintre cei
mai importanţi precursori ai modernismului englez. În
cenaclul pe care Hulme îl organiza în locuinţa sa din
Londra, înainte de Primul Război Mondial, a reuşit să
dezbată şi să-şi împărtăşească ideile cu artişti care vor
marca semnificativ dezvoltarea culturală din epoca
modernă – sculptorii Joseph Epstein, Henri Gaudier-
Brzeska, pictorul şi poetul Wyndham Lewis, scriitorii
Ezra Pound, Rupert Brooke, John Middleton Murry,
T.S. Eliot etc. Din nefericire, datorită morţii timpurii, la
doar 34 de ani, în tranşeele Primului Război Mondial,
noua viziune estetică a filosofului englez s-a impus mai
mult prin intermediari, din care cei mai faimoşi sunt
T.S. Eliot şi Ezra Pound.

În ceea ce priveşte atitudinea sa pro-clasică, cel mai
reprezentativ text al său rămâne cel intitulat

(1911-1912), unde se trasează, în mod
dihotomic, coordonatele celor două viziuni artistice.
Desigur, a scrie despre clasicism nu înseamnă neapărat

în clasicism. Acesta nu este însă cazul eseului
avut în vedere, în care paralela dintre cele două
paradigme estetice este, într-un mod evident,
subiectivizată, fiind realizată, de la bun început, pentru
a accentua un aspect în defavoarea celuilalt. În acest
sens, fraza iniţială a textului stabileşte, în mod evident,
intenţiile autorului: „În cele ce urmează, voi încerca să
argumentez că, după o sută de ani de romantism, e
timpul pentru o renaştere clasică, şi că arma specifică
acestui nou spirit clasic, atunci când se manifestă în
vers, va fi fantezia.” Declaraţia făcută în incipitul
eseului este directă, asumată şi fără ocolişuri,
sugerându-se o anumită epuizare a spiritului romantic
şi promovându-se, totodată, întoarcerea la clasicism.
Reperul temporal – „după o sută de ani” – accentuează
ideea unei reveniri la formula pe care au întărit-o
clasicii francezi.

Interesantă este, însă, afirmaţia privitoare la
fantezie, concept ce a fost asociat mai mult cu
romantismul. În fapt, se face o subtilă diferenţiere de
termeni, Hulme disociind între şi şi
adăugând precizarea că „va trebui deci să demonstrez
două lucruri: în primul rând că se anunţă o renaştere
clasică, şi, în al doilea rând, că, din punctul de vedere al
acesteia, fantezia va fi superioară imaginaţiei.” O
explicaţie mai clară a acestor afirmaţii apare totuşi spre
finalul articolului în care cele două concepte sunt
asociate cu noţiunea de simplitate – „manifestarea
acestei calităţi (simplitatea n.n.) pe tărâmul emoţiilor
înseamnă imaginaţie, în vreme ce manifestarea acestei
calităţi în contemplarea lucrurilor finite înseamnă
fantezie.” În acest mod, fantezia contribuie la
transformarea limbajului cotidian în instrument al
creării unor obiecte vizuale care constituie esenţa
noului tip de poezie. Aceasta ar trebui percepută ca
rezultat al unor analogii sugestive de interpretare a
realităţii sau, mai degrabă, a impresiilor pe care le
produce realitatea asupra autorului, coagulându-le în
forme concrete, care să marcheze retina. „Uită-te la
fiecare cuvânt ca la o imagine, apoi ca la o succesiune
de imagini” afirma acelaşi Hulme în

un eseu care surprinde, în primul rând, prin
asocierile libere de idei, care dau  impresia unei ciorne a
gândurilor. Ideea plasării în centrul dimensiunii lirice a
imaginii ca reprezentare concretă a unor stări şi nu ca
simplu ornament, a influenţat crearea mişcării numite
imagism, al cărui promotor va fi poetul Ezra Pound.

Revenind la Hulme şi teoriile sale privitoare la
instaurarea unei noi ere clasice, se observă precauţiile
adoptate de acesta încă din primele pagini ale textului
cu privire la utilizarea celor doi termeni care, datorită
multitudinii de semnificaţii pe care le-au căpătat în
timp, poate cauza confuzii nedorite: „Ştiu că folosind
termenii <<clasic>> şi <<romantic>> fac un lucru
periculos. Ei reprezintă cinci sau şase tipuri diferite de
antiteze, şi în vreme ce eu îi folosesc într-un sens,
dumneavoastră poate că îi folosiţi în altul.” La
momentul scrierii acestor rânduri raportarea

Romantism
şi clasicism

a crede

fantezie imaginaţie

Note despre stil şi
limbaj,

antagonică clasic-romantic fusese deja bine stabilită,
mai ales, prin polemicile violente iniţiate de romantici.
Însă, deşi la modul general opoziţia era trasată, o
aprofundare ar dezvălui lipsa de concreteţe şi de
puritate a antitezelor după cum o sugerează şi
rândurile de mai sus. În acest sens, Hulme face referire
la maniera aparte prin care grupul Acţiunea franceză a
ales să valorifice aceste opoziţii de factură în primul
rând estetică şi anume transpunându-le în domeniul
politicii unde romantismul era asociat cu idealurile
anarhice ale Revoluţiei sau cu decadenţa Republicii, pe
când clasicismul reprezenta ordinea şi armonia
monarhică. În aceeaşi ordine de idei, privind
redimensionarea unor termeni, merită semnalată
observaţia aceluiaşi autor care identifica în eseul

trei etape în evoluţia unor astfel de
cuvinte. Prima este cea a începuturilor, asociată unor
înţelesuri clare care permit folosirea fără echivoc a
termenilor. A doua etapă presupune o îmbogăţire la
nivelul sensurilor, care face „periculoasă” utilizarea lor,
iar ultimul stadiu este cel în care se ajunge la sute de
semnificaţii, cuvântul redevenind „folositor şi
inofensiv, din cauză că nimeni nu are nici o idee
preconcepută şi toţi aşteaptă să vadă ce sens
intenţionezi să-i dai.” Această analiză pertinentă şi
oarecum ironică a schimbărilor prin care trece un
termen sesizează în mod corect alternarea percepţiei
care duce la gradarea viziunii asupra unui concept. În
acest sens, Hulme îşi propune în primul articol
menţionat aici – – să ofere propria
sa viziune asupra celor două noţiuni, având
convingerea că o explicitare a termenilor va constitui un
fundament al argumentării necesităţii unei renaşteri
clasice.

Astfel, în viziunea lui Hulme, romantismul şi
clasicismul reprezintă două atitudini asupra fiinţei –
una care priveşte omul ca fiind bun în sine, dar
coruptibil de circumstanţe, iar cealaltă prin care omul
este văzut ca fiind destul de limitat, dar i se poate
asigura decenţa prin ordine şi tradiţie. Opoziţia clasic-
romantic se traduce aici în antagonismul finit-infinit.
Romanticul concepe omul sub forma unei fântâni, un
rezervor nesecat de posibilităţi, care se pot manifesta
deplin doar în condiţiile unei deschideri totale, a
asumării libertăţii prin înlăturarea oricăror factori
opresivi. Pe de altă parte, clasicul priveşte natura
umană în termenii limitării, ai stabilităţii, imaginea
asociată fiind cea a găleţii. Se observă, în acest context,
raportarea celor doi termeni la o sferă ontologică,
scoaterea acestora din graniţele stricte ale literaturii. Se
vorbeşte, astfel, de „omul clasic” şi „omul romantic”,
dihotomia vizând două dimensiuni existenţiale, două
percepţii diferite ale vieţii, ale fiinţării. Este extins chiar
orizontul de semnificaţii al termenilor, prin relaţionare
la viziunea religioasă care întruchipează în opinia lui
Hulme atitudinea clasică deoarece se întemeiază pe
nevoia de Dumnezeu în sensul nevoii de subordonare
la o autoritate supremă exterioară. Opusul îl reprezintă
atitudinea romantică, definită prin ateism, asumarea
libertăţii totale, care presupune în acelaşi timp negarea
lui Dumnezeu şi instaurarea ego-ului ca axă
fundamentală: „Dacă nu crezi în Dumnezeu, începi să
crezi că omul e Dumnezeu. Dacă nu crezi în Rai, începi
să crezi în raiul pe pământ. Cu alte cuvinte, devii
romantic.” Prin respingerea ateismului romantic se
intră într-o nouă sferă spirituală în care Dumnezeu nu
este mort, ci este punctul suprem al unei ierarhii –
concept esenţial al clasicismului. Prin Hulme, se
deschide, de fapt, o direcţie destul de importantă în
modernism, aşa cum a fost reprezentată de Pound,
Eliot, Wyndham Lewis, Middleton Murry, direcţie
subsumată unei tonalităţi religioase.

Transpunerea acestei viziuni a limitării în poezie
presupune o raportare mai acută la contingent, o
conştientizare a graniţelor precise în care se poate mişca
fiinţa umană, conştientizare care asigură o anumită
pace interioară, o seninătate, opusă pesimismului
romantic generat de conflictul între posibilităţile reale
ale omului şi aspiraţiile sale. Prin raportarea constantă
la limită, poezia clasică devine una a măsurii, a
echilibrului. Este, de fapt, ceea ce recomandă implicit
Hulme, asociind ideea de finitudine cu conotaţii
pozitive ce ţin de găsirea armoniei. Această conştiinţă a
îngrădirii este una din trăsăturile noului canon poetic
(care, de fapt, reia aspecte ale vechiului canon clasic)
menit să îl înlocuiască pe cel romantic, care, din punct
de vedere al autorului, este epuizat, nemaifiind capabil,
aşadar, să genereze creaţii vii, de valoare. Soluţia
propusă de Hulme, a unei renaşteri clasice, nu implică
însă o reluare întru totul mimetică a manierei de a scrie
poezie în secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea, ci o
reformulare ce trebuie să ţină cont de evoluţia
literaturii. Este relevantă în acest sens afirmaţia
privitoare la Alexander Pope – „Când spun că vom
asista la o renaştere clasică, nu anticipez o reîntoarcere

O
filosofie conservatoare

Romantism şi clasicism

la Pope. Spun numai că acum e momentul pentru o
asemenea renaştere. Cu oamenii de calibrul necesar,
poate fi un lucru vital, fără ei, vom avea un formalism
ca al lui Pope. Când se va întâmpla s-ar putea nici să
nu-l recunoaştem de clasic.” Citatul dat atinge două
aspecte fundamentale – pe de o parte, intuiţia
fenomenală a autorului în ceea ce priveşte necesitatea
deschiderii către o nouă epocă în literatură, care însă
are nevoie de creatori de valoare pentru a se impune,
iar, pe de altă parte, sesizarea transformărilor cauzate
de romantism la nivelul receptării artistice,
transformări ce ar putea duce la imposibilitatea
perceperii noii direcţii drept revigorare a clasicismului.

Se sugerează, în acest sens, faptul că, deşi
romantismul a murit, i-au supravieţuit aşteptările
critice, publicul receptor valorizând în continuare doar
creaţii înscrise în coordonatele acestuia: „Dacă tradiţia
poeziei romantice a secat, judecata estetică romantică e
încă în viaţă.” Cu alte cuvinte, s-a creat un anumit
orizont de aşteptare, care cu greu poate fi modificat,
existând riscul ca o poezie clasică bună să nu mai poată
fi apreciată. Acest fapt generează o reacţie destul de
brutală din partea autorului care îşi mărturiseşte
răspicat aversiunea faţă de : „Mă opun chiar
şi celor mai buni dintre romantici. Mă opun încă şi mai
mult tipului de receptivitate romantic. Mă opun
neglijenţei care consideră că un poem nu e poem dacă
nu e un vaiet sau un scâncet.” Rândurile citate reflectă
pregnant dimensiunea accentuat polemică pe care a
căpătat-o neoclasicismul secolului al XX-lea. Este
momentul în care răspunde .
Deoarece acesta din urmă a apărut ulterior celuilalt,
atitudinea reacţionară s-a manifestat mai mult dintr-o
singură direcţie, unilateral. Prin această reevaluare a
principiilor clasice se produce un fel de insurgenţă
inversă, care aruncă sub semnul negativului atribute
estetice preţuite până în acel moment. Se observă astfel,
tonalitatea peiorativ ironică din finalul citatului. Acelaşi
lucru se întâmplase cu un secol înainte prin revoluţia
romantică, revoluţie ce a dus la resemantizarea în cheie
denigratoare a trăsăturilor clasice – impersonalul
devine răceală, rigurozitatea este percepută drept
uscăciune, claritatea drept ariditate – „Soliditatea
uscată a clasicilor îi repugnă cititorului de azi. Poezia
care nu e jilavă nu e poezie.”

Demersul lui Hulme este unul dublu – de a sugera
intoleranţa creată de la adresa
(greşeala de a construi anumite prejudecăţi literare)
precum şi de a „ataca” maniera romantică de a scrie şi a
recepta poezie. Hulme vizează faptul că, din
perspectivă clasică, idealurile poetice romantice par
deopotrivă de ridicole şi exagerate. Ceea ce deplânge
totodată Hulme este că după constituirea ,

nu a mai putut fi privit de sine stătător, ci
doar în ecuaţia dublă a raportării antagonice la curentul
care l-a urmat. Astfel, se observă o încercare a
filosofului englez de a restabili polarităţile corecte prin
reluarea obsesivă a greşelilor estetice romantice care au
dus la respingerea unor aspecte legitime şi perfect
realizabile artistic: „nimeni nu înţelege că descrierea
fidelă poate constitui un obiectiv legitim al poeziei.
Pentru romantici versul înseamnă întotdeauna o
stârnire a emoţiilor în jurul cuvântului <<infinit>>.”

a creat impresia că poezia trebuie
asociată deschiderii totale, trebuie desprinsă de
contingent; mai mult decât atât, a generat
ideea că acesta ar fi unicul mod de a scrie poezie. Cu
alte cuvinte, a propus un alt orizont estetic
care s-a impus, ducând la desconsiderarea totală a
modelelor anterioare. Acesta este marele regret al lui
Hulme – „romantismul ne-a corupt în aşa măsură încât
negăm valoarea oricărei scrieri care nu conţine ceva
vag.”

Pe de altă parte, din dorinţa de a reabilita norma
clasică, Hulme comite aceeaşi greşeală ca şi romanticii –
aceea de a privi în mod maniheist cele două dimensiuni
estetice. A afirma superioritatea uneia sau alteia din
cele două este, până la urmă, o manieră mult prea
subiectivă de a analiza, o manieră care predispune la
distorsionări infertile. O atitudine mult mai obiectivă o
va avea T.S. Eliot, care, atunci când îşi propune să
definească noţiunea de clasic, o scoate mai întâi din
sfera antitezei considerată drept o „împerechere de
termeni care aparţin politicii literare.” Desigur, aceasta
este o afirmaţie făcută la maturitate, căci nici scrierile de
tinereţe ale lui Eliot nu sunt ferite întru totul de
relaţionarea polemică la . Acest aspect denotă
faptul că apropierea în timp de tulburările romantice a
creat necesitatea unor răspunsuri mai violente, a unor
luări de poziţie mai agresive, explicabile, până la un
punct, în contextul nisipurilor mişcătoare pe care le
creează orice epocă de trecere când stabilirea fără
echivoc a unui statut estetic este mai importantă ca
niciodată. În timp, prin aşezarea lucrurilor într-o matcă
nouă, înverşunarea şi îndârjirea dispar. (va urma)
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Academia Păstorel
Satul acela liniştit aşezat în obcinile legendare ale Moldovei părea destinat, pe vecie, unei ignorări complete.

Numai că, Preaînaltul a întors o pagină din cartea destinului…
Uşa bufetului, adevăratul centru al vieţii satului, se izbi de perete. În prag se afla Chirică, pândarul, care afişa o

privire mai rătăcită ca de obicei. Se împletici până la tejghea şi ridică icnind două degete. Crâşmarul cunoştea
kabala, aşa că îi turnă lui Chirică, într-un pahar nespălat de la apariţia sa pe lume, aproximativ două sute de
drojdie (-30% din partea casei). Chirică leorpăi băutura clănţănind din dinţi, apoi, intrând oarecum în normal, rosti
ferm: „Băăă!“ Fiind o dimineaţă obişnuită de muncă, bufetul era plin, iar zbieretele bietului Chirică atraseră,
parţial, atenţia consumatorilor.

– Băăă, fraţilor! mugi  disperat Chirică.
– Frate-i mă-ta, boule! îi  răspunde blajin Măţău, o namilă veşnic pusă pe glume.
– Bă, am dat de dracu'! Mai bine zis a dat el de mine! mai spuse Chirică pe un ton tragic şi se prăvăli aproape

de un scaun. Deveniţi atenţi, sătenii mai turnară ceva basamac în Chirică şi, până spre prânz, aflară teribila
poveste.

Adusă în limitele coerenţei, ea ar suna cam aşa: în seara trecută, cum patrula Chirică pe uliţe vorbind cu o
sticlă, la un moment dat, a simţit, aşa, ca o sfârşeală şi s-a aşezat în bălării, la rădăcina unui gard, unde a colapsat.
După un timp pe care nu-l poate determina, întrucât nu are ceas, Chirică a simţit o groaznică presiune în zona
toracică. A deschis brusc ochii şi i-a închis la loc. O lumină orbitoare îi sfredelea creierul şi se simţea învăluit într-
un abur dens. Privi printre gene. Din spatele luminii, doi ochi imenşi îi porunceau parcă, să stea liniştit. Un lichid
vâscos, mirosind straniu, i se scurgea pe faţă şi în păr. Apoi întreg corpul a început să-i trepideze sub influenţa
infrasunetelor emise de monstru. Chirică a leşinat, firesc, şi nu şi-a mai revenit decât, iată, acum! Nu credea, sau nu
îşi amintea, să fi avut loc vreo încercare de copulaţie. Sătenii, care deşi îl ştiau pe Chirică de prost şi hoţ, au luat în
serios cele povestite, nesuspectându-l de minciuni, pentru că nu avea suficientă minte pentru aşa ceva, au început
constituirea ipotezelor de lucru pentru a clarifica cele întâmplate.

Într-adevăr, Chirică avea pe piept două vânătăi mari, iar pe faţă şi în păr un fel de pojghiţă albicioasă care
lucea uşor în lumină. Controversele erau în toi când Măndica intră în bufet. Comandă un rachiu cu sirop că, deh!,
era o doamnă şi îşi propti şoldul, aşa, ca din întâmplare, în colţul unei mese. Bău carcaletele ascultând cele ce se
discutau, apoi spuse:

– V-a prostit munca. Bă! Păi, să vă spun eu ce mi s-a întâmplat astă noapte!…
Măndica era o văduvă în putere, cunoscută pentru vrednicia ei, dar şi pentru temperamentul foarte coleric, aşa

că nici măcar Măţău nu îşi permitea să glumească, deşi îl mânca limba să trântească una despre întâmplările de
noapte ale simpaticei femei.

Strania poveste a Măndicăi era, în linii mari aceasta:  cam spre primul cântat al cocoşilor, ea căuta în fundul
grădinii un cercel împreună cu Ilie, numit şi Buzdugan, om foarte gospodar, apreciat de femei şi urât, din toată
inima, de bărbaţi. Cum Ilie privea în pământ, doar ea a putut să vadă lumina aceea orbitoare care venea de sus şi
doar atât a apucat să spună „săi!“, că Ilie, om foarte antrenat în asemenea gen de exerciţii, a şi rupt-o la fugă,
oarecum împiedicat în izmene. Uşor fâstâcită, femeia a pus mâna pe un par să-i dea în cap nepoftitului, când a
zărit în spatele luminii doi ochi mari care o priveau cumplit. Parcă a zărit şi nişte coarne, iar o voce neomenească a
rostit cu reproş, ameninţător: „Mmmăndicooo!“ De spaimă, a suferit o severă contracţie sfincterială cu efecte
dramatice asupra metabolismului final.

Deşi aproape toţi sătenii căutaseră, la vremea lor, cercelul Măndicii, cu toate că ea nu purta cercei, povestea se
dovedi adevărată, susţinută şi de Ilie care sosise şi el, fiind evident, bătut de nevastă, aşa că, alerta oamenilor spori.

Atras de zarvă sosi şi plutonierul Atudorei, şeful de post, care, după o matură chibzuinţă, îi sfătui să plece
acasă şi să tacă dracu' din gură că, uite, mâine-poimâine sunt alegerile şi el n-are chef să fie dat afară, că va fi vai de
pielea lor când îi va băga la beci şi că, în general, sunt nişte puturoşi beţivani. Unii săteni mai cu frică de lege îl
ascultară atenţi şi îi răspunseră cu fraze bine alese şi pline de înţelepciune, precum că, o să bage la beci pe mama
domniei sale de miliţian împuţit şi că ei vor avea în vedere, în viitorul apropiat, să-i practice o deschidere
abdominală, urmând ca elementele recuperate să le întindă pe garduri. Domnul plutonier abordă culoarea
semaforului pentru trecere pietoni şi, aducându-şi aminte că mai are şi alte treburi, îşi luă ziua bună şi plecă. Spre
seară tot satul se afla în jurul bufetului. Babele trăncănind despre morţi, moşnegii vorbind în dodii despre război,
femeile cu mâna la gură, copiii trăgându-şi mucii, iar oamenii serioşi beţi loazbă. Apăru şi părintele care le explică
fenomenul ca fiind venirea Anticristului, vestirea Apocalipsei şi că, pentru a se mântui, oamenii ar fi bine să pună
mână de la mână şi să repare dracu' odată acoperişul bisericii, deoarece plouă pe sfintele daruri, iar dacă nu,
plăgile Egiptului vor cădea pe capul lor. De la o vreme însă, oamenii se aflau înscrişi la alte religii cu nume fistichii,
unde auzeau tot aceleaşi lucruri, numai că primeau în schimb ajutoare din Germania şi America, aşa că nu au fost
impresionaţi, iar părintele a plecat făcându-şi cruce şi rugându-l pe Dumnezeu să-i mai aprobe necuratului un
raid-două până le-o veni mintea la cap celor rătăciţi.

Oamenii, din ce în ce mai mulţi, declarau că, într-adevăr, în noaptea trecută au fost tot felul de lumini ciudate
prin sat, în jurul lui, la vechea stână, sau la marginea pădurii. Printre ei se agita şi moş Iftode, ştirb şi arţăgos, că
lui, zor-nevoie, îi furaseră vaca şi să-i dea primăria alta în loc. Un sătean cumsecade l-a trimis acasă, dându-i şi un
picior ca să aibă de drum, ceea ce i-a cam zdruncinat încrederea în viaţă. Domnul învăţător, un tinerel cu aspect
ftizic, nervos şi transpirat,  nota conştiincios, pe un sul de hârtie igenică, toate observaţiile din noaptea trecută,
comentariile şi, în general, atmosfera şi comportamentul oamenilor.

Odată cu lăsarea serii, satul fu înghiţit de o ceaţă rece şi de liniştea sinistră a văii. Nefiind televiziune prin acele
locuri, oamenii s-au culcat, ca întotdeauna, odată cu găinile,  fără să aibă habar de faptul că poştăriţa, o tânără cam
năvârlioasă, telegrafiase de la gară unui ziar la care era corespondent voluntar despre evenimentele din sat. Cum
legea secretului informaţiilor transmise prin telegraf nu s-a inventat, a doua zi, în sat, năvăliră zeci de care de
reportaj, maşini de toate felurile, reporteri cu priviri de nebuni care alergau de colo-colo, ba, chiar şi un elicopter.
Zarvă mare, copiii şterpeleau tot ce puteau, iar câinii erau foarte mulţumiţi deoarece mai rupeau şi ei altceva decât
iţari cu miros de zer. Prin toată hărmălaia mişunau, tăcuţi, nişte ciudaţi cu ecusoane pe care scria UFO Research
sau UFOS Club, ceea ce nu interesa pe nimeni. Ţăranii se adaptară urgent la situaţie, închiriind camere la preţ de
hotel de patru stele şi dând interviuri fără maieu ca să li se vadă părul de pe piept.

Chirică deveni erou şi umbla ţanţoş cu o sticlă de votcă în buzunarul hainei de duminică, să vadă lumea că el
nu e chiar fitecine. Vânduse de trei ori dreptul de exclusivitate asupra vânătăilor pentru că tot nu ştia ce-i aia şi,
contra sumei de 100 de lei în hârtii de zece, i-a lăsat pe unii să-i ia mostre din substanţa de pe faţă şi din păr. Nu l-a
durut, aşa că era foarte fericit. Domnul plutonier intră brusc în concediu de boală şi plecă la socri, în satul vecin.
Ţinea legătura cu evenimentele prin nevastă-sa, care avea un serviciu de poştă privat, cu porumbei şi trimitea
rapoarte alarmante la judeţ. Rapoartele erau scrise de mână şi nu le putea citi nimeni, dar asta nu deranja pe
nimeni. Domnul învăţător îşi pusese o pereche de ochelari de soare şi nu se bărbierise. Îi mai lipsea vata din nas şi
dădea nişte interviuri foarte încâlcite, de care se mira şi el. Fotografiile cârciumii, ale crâşmarului, ale preotului şi
ale bisericii cu acoperişul spart făcură înconjurul pământului. Ciudaţii cu O.Z.N.-urile găsiră pe vechiul loc al
stânei urme de sânge şi nişte ciuperci mai mari decât cele chinezeşti din cutii. Au fost declarate urme clare ale unei
aterizări. Radioactivitatea crescută a solului era încă un argument. De Cernobâl uitase toată lumea. Vaca lui moş
Iftode, mai bine zis ce rămase din ea, a fost găsită la marginea pădurii şi fu prezentată ca o probă de mutilare a
animalelor, ataşându-se la dosarul „Contacte”, evident, de gradul III .

Din cauza stresului, se iscă una din bătăile obişnuite cu rudarii din capul satului. Conflictul, considerat pentru
prima oară în istoria aşezării, interetnic, intră urgent în sfera de activitate politică.  Liderii rromi ieşiră pe posturile
naţionale de televiziune şi demonstrară încălcarea dreptului sacru al etniei de a participa la o cercetare UFO.
Curtea Constituţională a Drepturilor Omului se pomeni cu o avalanşă de scrisori de protest. Unele erau scrise în
maghiară, deoarece nu se putea scăpa o asemenea ocazie. Liderii maghiari încercară chiar aducerea fenomenului în
Harghita sau Covasna, fără succes însă, iar asta îi făcea foarte nervoşi. Reprezentanţii puterii locale şi centrale se
buluciră în faţa camerelor pentru a transmite alegătorilor mesaje ferme să îi realeagă pentru că, iată, realizările lor
au stârnit acum şi interesul unor investitori externi. Prefectul judeţului declară aşezarea oraş-erou, iar Chirică,
devenit un adevărat fiu al satului, fu investit cu titlul de cetăţean de onoare, având însă interdicţie să se mai spele
pe cap, ceea ce lui i se păru absolut normal. Peste câteva zile, de undeva din Vest, sosi chiar un trimis special care
aprecie, calm ca un lord  veritabil, la faţa locului că, într-adevăr, România este, abia acum, pregătită să intre în
spaţiul Shenghen. Frazele rostite într-o engleză impecabilă au produs o impresie de neuitat sătenilor care, normal,
nu înţeleseseră nimic.

Încet, încet însă evenimentele îşi pierduseră din forţă în favoarea unor banala cutremure şi inundaţii. Destinul
însă hotărâse. Cele şaptezeci de case ale aşezării, bufetul, biserica şi, mai ales, Chirică dobândiseră nemurirea,
circulând pe internet.

În toată vâltoarea, nici nu fu observată plecarea din sat a doi tineri care voiau de mult să se facă jandarmi dar,
greşind direcţia, au ajuns în Ucraina, unde au devenit recuperatori. Doar ei ştiau că în noaptea cu pricina furaseră
vaca lui moş Iftode şi o duseseră la stâna veche s-o tranşeze. Aveau lanternele prinse la brăcinar, dar când să-i bage
cuţitul în beregată, vaca, cuprinsă de o bănuială, făcu o criză de turbare, luă în coarne izmenele lui Lae cu tot cu
lanternă şi începu să fugă, de nebună, prin sat. Mai târziu o sfâşiaseră nişte câini hămesiţi în parteneriat cu rudarii.
Cuprinşi de spaimele morţii cei doi tineri o tăiaseră scurt în partea cealaltă şi aşa au ajuns în Ucraina. Destinul…

NOPŢII MĂ TÂNGUIESC

SFÂRŞIT DE  CRIZĂ

LUPTA PENTRU  EXISTENŢĂ

ALEŞILOR NOŞTRI

CONFESIUNE AMICALĂ

JUDECATĂ ÎN  FAMILIE

UNUI  BE IV RECEPTIV  LA
CRITICĂ

EPITAF (so iei)

CALENDELE  GRECE TI

ATEN IILE SOACREI

SENTIN Ă

Nopţii mă tânguiesc
Ca unei  mirese mofturoase
Să se lase  violată şi dezonorată
Neapărat însărcinată

Tot ce vreau de la dânsa,
Fiindu-i unicul domn,
Să-mi nască în fiecare seară
Câte un pui de... somn.

Pe la noi şi nu-i surpriză,
Să mă credeţi pe cuvânt:
Mulţi au şi ieşit din criză,
Dar intrat-au în pământ!

Oricât ai fi de econom,
Azi nu ştii unde s-o apuci,
Când vezi Guvernul că-i în "pom",
Iar ţara toată-i pe "butuci".

Rotunjiţi în burţi şi-n guşă,
Puşi mereu pe îngrăşat,
Nu încap pe nici o uşă,
Doar pe cea de la Senat!

De boala care –ai suferit
Mori sigur sau rămâi tâmpit.
De-ai şti ce mult m-am bucurat
Văzând de moarte c-ai scăpat...

Dreptate so ul nu- i mai cată,
E condamnat pe ve nicie,
Cu-a a complet de judecată
Format din soacră i so ie.

Pentru-a evita icana
A rărit-o cu paharul…
Iar de-atunci el bea cu cana!

S-a stins i-acum o plâng, vezi
bine,
Pu in pe ea, mai mult pe mine.

Termene igăne ti la treburi
române ti.

N-a fost zgârcită a mea soacră,
De i era atât de acră:
Cadouri, bani, tot înainte,
Dar cu o ploaie de cuvinte.

Semnalând eu câte-un viciu,
De belele nu mai scap;
Unii spun că-s de ospiciu,
Al ii… că-s căzut în cap!

Harry ROSS

Ioan MAFTEI-BUHĂIEŞTI

Dan Teodor DĂNILĂ

Mihai HAIVAS

Corneliu VĂLEANU
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ
Fenomenul

LA CRIPTA REFORMEI

EPITAFUL REFORMEI

PARADOXUL PROTEC IEI DE
FUSTĂ

POLITICIAN DE CENTRU

SCHIMB DE OPINII EFICIENT

UNEI MONDENE

UNUI DON JUAN

ANGAJAMENT ELECTORAL

D-REI DOCTOR

ÎNSURAT LA BĂTRÂNEŢE

PRIN TRAMVAI

Sfidând acuzele deşarte,
C-un corp perfect întreţinut,
Arată chiar şi după moarte,
La fel de ... gol de conţinut!

Că am murit, ştiţi bine,
Însă regret nespus
Că n-am luat cu mine
Pei cei ce m-au propus!

E un paradox, se pare,
Că protec ia de fustă
Este cu atât mai mare
Cu cât fusta-i mai îngustă.

Stă, de la o vreme,
Bine-ntre extreme:
Minim de efort,
Maxim de confort.

În dialogul ce-a urmat,
Am reu it a a un salt,
Că fiecare am plecat…
Doar cu părerea celuilalt.

Îmbrăcată toată-n roşu,
Dată i la ochi  cu negru,
Banii i-a p pat   lui moşu
Ce părea un om integru.

El o iubeşte de-astă var
Deci pasiunea asta-i veche
Dar de nevast cum s-o ceară?
Doar ea e far de pereche...

Voi munci şi zi şi noapte
Într-o luptă colosală
Să obţin prosperitate...
Personală !

Rămân profund îndatorat
Că aţi făcut să mă simt viu
De câte ori m-aţi operat
Pe cord, dar … fără bisturiu!

Să aibă-un fiu i-a fost mai greu,
Dar cum el e un bun cre tin,
L-a ajutat i Dumnezeu...
L-a ajutat i un vecin!

”Operând” la buzunare,
Ho ul prins de doi zdrahoni,
A avut doar o scăpare:
Să se scape-n pantaloni!

Gheorghe BĂLĂCEANU

Adrian GRĂJDEANU

Ioan NEGOIŢĂ

Val ANDREESCU

Ioan FRENŢESCU
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CONCLUZII  CONTRARE
*Poţi bate câmpii cât doreşti, dar numai dacă-s câmpii tăi…
*Actualitatea politică a lui Bruegel: orbii sânt călăuziţi de un alt orb.
*Toţi cei care spun ca au treaba n-au treaba.
*- Te-ai spălat pe dinţi?    - Încă de ieri…
*Treaba se va sfârşi cu siguranţă prost… Încă nu ştiu pentru cine…
*Noi doi am ajuns la concluzii contrare, dar eronate.
*Vai, celor fără alternative.
*Nu exista să nu existe o rezolvare!
*Unele absenţe sunt mai importante decât multe prezente.
*Cuţitul e bun când taie pâinea.
*Numai oamenii trecutului se lupta cu fantomele trecutului.
*Viitorul nu-i decât  o colecţie de promisiuni şi speranţe.
*Nimicul e inepuizabil.
*Prostul  încă mai poate fi prostit.
*M-am prins că tipul citează din cărţi care nu există.
*Când s-a crezut că, in sfârşit, am destula experienţă, m-au considerat
depăşit….

Dorel SCHOR

Aprilie 1120



literatură u lăniversa
Adunând cuvinte cu mireasmă de flori
Din înţelesurile simple ale vieţii

„Un copil cândva
Avea frică de întuneric
Şi întunericului îi cerea ajutor
Din frica tatălui beat
Dar afară, ca el
Erau alţii mişcându-se liberi
Precum câinii fără lanţ”

„Sprijin capul pe genunchii speranţei
Unde inima mea cu braţe deschise
Te aşteaptă. Tu iubire, regină a inimii
Sufletul meu cu patos te alintă!”

Într-o singură frază, volumul Adelinei Dokja ar
putea fi rezumat la aceea că autoarea îşi mărturiseşte
în formă versificată gândurile, îşi îmbracă în cuvânt
aşteptările/ amintirile/ speranţele, îşi cântă iubirea,
adunând „cuvinte cu mireasmă de flori” din
înţelesurile simple ale gândului şi vieţii.

Adelina Dokja scrie despre iubire, despre viaţă,
despre aşteptare, fricile copilăriei ( )
şi nopţilor, dar şi zilelor de singurătate de la
maturitate, despre amintiri – „Nu se veştejesc
amintirile/ Precum florile în vaza fără apă/ Iau formă
şi culoare orice zi” –
Despre cum trecerea timpului îngălbeneşte
amintirile, ucigând iubirea – „Timpul trece şi iubirea/
Moare în tăcere topită...”. Scrie şi despre depărtarea
de ţară, de copii, de familie, despre durerea surdă care
macină sufletul celui plecat departe de casă, durere pe
care o cunoaşte bine: „Răbdare, răbdare în ţară
străină/ Emigrarea este îmbucătură grea de-nghiţit”.
Sau acest mic poem: „Capul mi-a rămas rupt/ Doar
membrele le târăsc pe aici/ Sufletul se ucide în marea
pierdută/ A dorului pentru oamenii patriei mele”

Fără pretenţii de sofisticare, scrise într-un limbaj
direct, folosind un vocabular cules din traiul cotidian,
poemele Adelinei Dokja relevă în mod evident şi lipsa
unei „şlefuiri”, dar şi sclipiri ale talentului nativ. Un
talent care dăruie filosofiei simple, expresiilor
aparent banale („sacra banalitate”), vieţii, cu trăirile şi
dorinţele de fiecare clipă, haină cusută de un om cu
gânduri alese. Sunt câteva poeme care ilustrează
aceste aspecte: „Aromă de trandafir aud/ În grădina
mea/ Mireasma lor/ De mâinile mamei semănată/ În
rouă s-au întors lacrimile” – .

Unele sunt ingenue (exemple avem destule:
?,

sau chiar textul care dă titlul volumului,
ş.a.), de parcă ar fi fost pictate în

haina versului de un omolog al picturii naive pornit
pe anevoioasa dar şi lina cale a cuvântului. Este
remarcabilă, aş spune, maniera în care Adelina Dokja,
atunci când a păşit pe calea zicerii în vers, a făcut-o la
fel de firesc cum cred că trăieşte, păstrându-şi verbul
la acelaşi nivel de înţelegere a lumii specific
făuritorilor de artă naivă. Cu alte cuvinte, păstrând
cel mai adesea autenticitatea, candoarea, chiar o doză
de naivitate ce exclude „prefăcătoria”. De aceea nu
trebuie să ne aşteptăm la o stilistică rafinată, la un
amestec de „influenţe”/ stiluri ş.a.

Poate că par simple, ori fără o dantelărie lexicală/
stilistică de anvergură, lipsite de rafinamentul
scriiturii omului „dedulcit” la ale scrisului. Sigur, pot
fi considerate şi un fel de confesiuni, de gânduri
notate spontan, fără a fi aranjate, „înfrumuseţate”.
Dar poate că aceasta este calitatea principală a felului
în care a alcătuit acest volum autoarea – felul în care se
priveşte pe sine, în care vede realitatea din care face
parte, întâmplările prin oglinda unui suflet prea puţin
pervertit de constructul civilizaţiei. Felul în care
transmite „informaţia” frustă, brută, în care vede

Adelina Dokja,

Adelina Dokja

Un copil înfricoşat Një
fëmijë i frikësuar

, Tu, iubire Tu, iubire

/

/

Un copil înfricoşat

Aromă de trandafiri
Ţi-

aduci aminte de acea zi Eşti tu viaţa mea, Încearcă să mă
înţelegi
Secretul iubirii mele

Nu se veştejesc amintirile

–
Dor de locul natal

.

.

Balcanica

totul simplu, în imagini „neprelucrate”.
Am terminat lectura acestui volum cu gândul că

cine îl citeşte nu trebuie să creadă că va găsi aici
altceva decât viaţa, privită prin oglinda unei inimi
muncite, a unui om care a suferit, care iubeşte. Care
pune în haina cuvântului frânturi de redare a unor
trăiri şi simţiri cel mai adesea autentice, în haine
artistice cusute cu firul expresiilor directe. Nu trebuie
să caute strălucirile, poate adesea calpe, ci bucuriile
curate, dar şi oglindirea suferinţelor adânci, a
aşteptărilor temătoare. Şi, poate, să îşi pornească
„analizele” cu gândul la un fel de copil mare căruia îi e
frică de întunericul singurătăţii, care aşteaptă mai
binele şi-şi cântă iubirea, pe nume Adelina Dokja.

Deşi băut-am toate soiurile de vin
Nu m-am îmbătat,
Dar al buzelor tale nectar m-a făcut să mă îmbăt.
Nimic din ce-i gingaş străin nu mi-e
Dar n-am văzut nimic atât de gingaş ca sânii tăi.
Viaţa şi-a întărit strânsoarea în jurul meu,
Şi a mers înainte,
Dar n-am văzut nicicând o talie mai îngustă,
Şi nici aşa locuri pivotând,
Rotindu-se, legănându-se…
Am trăit viaţa asta sub toate aspectele,
Navigând pe mări,
Şi nicicând nu m-am rătăcit,
Dar ochii tăi m-au înecat.
Buzele tale m-au luat în stăpânire,
Ca şi toate formele tale,
Răguşeala ta cochetă,
Şi toate extravaganţele şi încăpăţânările tale,
Nebunia şi înflăcărarea ta,
Furiile şi calmul tău,
tânguirea furtunilor tale,
Căldura compasiunii,
pacea tainelor tale,
Armonia suspinelor tale,
De aceea, lasă-mă, te implor,
Să mă-ntorc în lumea mea…
Căci iată! Pierdut sunt,
Pierduuut,
Pierduuut…!

Nu vă treziţi
O, zorilor,
O, râule,
O, mare,
Căci iată! Inima mea istovită e…!

Vântul s-a prăvălit
peste înălţimile pământului,
şi steaua care altădată se pitea în palma mea,
nu mai doreşte să stea lângă mine.

Nu vă treziţi, căci aici sunt
Risipit pe steiul timpului;
amintirea n-are inimă să-şi deschidă
cum nici înflăcărata mare n-are ţărmuri.

O, zorilor, şedeţi
În spatele genelor nopţii

Adelina Dokja, ,
versiunea în limba română: Baki Ymeri, B

onsilier de carte dr.
Xhelku Maksuti, apărută

Secretul iubirii mele/ Sekreti i dashurisë sime

în colaborare cu Uniunea Culturală
a Albanezilor din România şi redacţia revistei Albanezul,
Bucureşti, 2010

iblioteca
Albanezul, prefaţă Marius Chelaru, c

Poezie arabă contemporană

Uraganul stârnit de o femeie

Ea, zorii şi eu

Kamal Aref

Omar Alwi Nasna

(Egipt)

(Maroc)

Singuri…

Imaginea măreţei promisiuni
Murită-i înlăuntrul meu.
Azi nu mai are un mâine,
Nici nu mai cred, o, zorilor, în promisiunea
voastră…!
Aşa că şed îndărătul genelor nopţii,
Şi dacă plecarea te supără,
Atunci lasă-mă să exist.
Pentru că nu mai am răbdare,

O, zorilor…!

Pentru tine voi fi
Tot ce voieşti tu să fiu.

Voi fi pentru tine
Frumuseţea
Şi atrăgătoarele simţuri.

Pentru tine voi fi
Zâmbetul
Şi lamentoul poemului.

Voi fi pentru tine
Copilul,
femeia,
Sufletul,
prietenul.

Pentru tine voi fi
Melodiile care-ţi dezgheaţă
suferinţa
Şi dureroasele răni.

Voi fi pentru tine
Imensitatea
Şi dureroasele cerului lacrimi.

Pentru tine voi fi
Noaptea şi ziua,
Şi scânteietoarele frunze-ale timpului.

Voi fi pentru tine
Refrenul,
Înţelegerea,
Labirinturile,
Şi altă nechibzuinţă.

Pentru tine voi fi
Patria ta,
Căminul,
Refugiul,
Şi rugăminţile iubirii.

Voi fi pentru tine
Visul,
Existenţa,
Şi realitatea.

Voi fi pentru tine
Ploaia,
Trandafirii,
Violeta,
Catifeaua,
Şi toate bucuriile naturii.

Pentru tine voi fi
Eu însumi.
Doar pentru tine…
Doar pentru tine…
Doar pentru tine…

Doar pentru tine

Aisha Mohammed (Arabia Saudită)

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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degustări cultural - literarePe nesim ite sabia dintre noi se
înmoaie dacă înlăturăm zgura
epitetelor1

ţ

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele
aflate în colecţia autorului.
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„De ceva vreme, Echinoxul arată pu in altfel. În
primul rînd, după cum u or se poate observa, am
schimbat formatul, după 42 de ani. [...] O nouă
perioadă presupune i o nouă abordare a fenomenului
cultural viu” – scrie Bogdan Odăgescu, redactorul ef
al „noului” Echinox, al cărui număr 4-8/2010 l-am
primit recent. Bine construit, dedicat prozei
britanice contemporane (la care contribuie substan ial
Alexandra Găujan, Ruxandra Dragolea, Dana Muscă,
Lavinia Rogojină, Mirela Dimitriu, Olga tefan, Oana
Furdea, Adrian Radu, Petronela Petrar, Ana-Maria
Năsui, Alina Preda, Sanda Berce, Narcisa Bra oveanu,
Carmen-Veronica Borbely) se cite te cu încîntare. Două
interviuri sprin are (unul cu Matei Florian, realizat de
Ancu a Bodnărescu, celălalt cu Paul Balogh, propus de
Bogdan Odăgescu) i un grupaj de cronici literare
decente, completează un număr reu it i din punct de
vedere grafic.

Nicolae Breban ( ) se confesează în
, nr. 1(706): „A a

cum am trăit decenii lungi o normalitate întoarsă pe
dos, tot a a, după revolu ie – vedem azi, o
revolu ie, ce înseamnă o schimbare radicală a
institu iilor, spiritului societă ii, a conducerii statului i
a conceptului de valoare! – am intrat cu toate pînzele
sus într-o realitate atît de tulbure, de contestată, de
contradictorie încît devenea de-a dreptul fic ională! O
stafie, din cel mai bun, mai clasic, mai prestigios model
literar!” Sub deviza , pagini de
calitate ne propun Alex tefănescu (

), Maria-Ana Tupan ( ),
Aura Christi ( ), Adrian
Dinu Rachieru ( ), Nicolae
Balotă ( ), Daniel
Cristea-Enache ( ), Adriana Teodorescu (

), Carmen Duvalma
( ), alături
de Dana Duma ( ), Rodica Grigore
( ) i Jeana Morărescu
( ).

Constantin Arcu ( ) observă cu
nedisimulată mîndrie, în editorialul din

, nr. 1-2(239-240), că revista pe care o conduce
îmline te aptezeci de ani: „Spre sfîr itul anului 1941, la
Cernău i, Societatea Scriitorilor Bucovinei fonda
această publica ie, ca supliment duminical al ziarului

, sub conducerea scriitorului George Drumur.”
Recentul număr, apărut în excelente condi ii grafice, cu
ilustra ii judicios alese din catalogul

de Constantin Flondor, este o reu ită din toate
punctele de vedere. L-am parcurs cu încîntare,
bucurîndu-mă, mai întîi, de întîlnirea cu

, Constantin Abălu ă, într-un interviu generos
(autor Alexandru Ovidiu Vintilă): „Nu fac altceva decît
ce face un scriitor: î i mitizează în scrierile lui via a
cotidiană, transformînd-o în altceva i proiectînd-o în
timpuri fictive.” i exemplifică cu un frumos grupaj de
versuri („La ce mai sluje te să scrii poezii?/
Răsăriturile i apusurile de soare nu mai ocupă/ nici
un loc în via a noastră.”), alăturat unei sensibile proze
de atmosferă (

). Sec iunea este construită cu
migală i competen ă de Dimitrie Vatamaniuc, Adrian
Dinu Rachieru, Theodor Codreanu, Constantin
Blănaru i Isabel Vintilă. O reîntîlnire cu proza lui
Bedros Horasangian ( ), cronicile literare
pertinente (Mircea A. Diaconu, Emanuela Ilie, Ioan
Holban, Ioan Cristofor, Daniela Gîfu), eseurile (George
Bodea, Ion Pecie), alături de poezia de bună calitate
(Andrei Zanca, Marius Ianu , Lucia Olaru Nenati i
Cezar Ivănescu „antologat” de Mircea A. Diaconu)
întregesc un număr care ilustrează cum nu se poate
mai bine ambi iile redac ionale de a pune în valoare
„resursele culturale bucovinene, dar numai în strînsă
interdependen ă cu întreaga spiritualitate
românească.” A a să fie!

Numărul 1-2/2011 din , este
deschis de Nicolae Prelipceanu (

): „Poate că to i cei care au scris pagini
considerate de ei secrete despre Dorin Tudoran, un fel
de jurnal murdar, tarifat, le-au considerat pe acestea
muncă pentru sertar. [...] Dacă dosarul de Securitate
este, a a cum spune dl. Radu Ioanid,
din punctul de vedere al celor în ele, în
schimb, ace tia, afla i pe partea cealaltă a oglinzii, pot
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Dosarul

Stafia prezentului

a fost

Anul Contemporanul 130
Radu Tudoran, din

nou în prim-plan Lec ia istoriei
Legea iubirii i… lec iile lui Conte

Dincolo de istorie – Sorin Titel
„Din teroare s-a născut Securitatea”

Nichita tefan
Borbely: Pornind de la Nietzsche…
Eugen Ionescu i sentimentul dureros al locuirii

Profe ii mincinoase
Triumful îmblînzirii romantismului
Coroana anului teatral: „Hamletiana”

Tînăra… septuagenară

Bucovina

Însemnări pentru
nostalgie

invitatul
revistei

Întîmplări imaginare pe străzile
Bucure tiului Eminesciana

Atena Fishta

Sertarele murdare ale
securită ii

o oglindă deformată
oglindi i

Contemporanul. Ideea Europeană

Bucovina
Literară

Via a Românească
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vedea foarte bine sistemul i mecanismele lui infernale,
numite i totul pentru om, cel mai de pre capital.” Am
citit cu încîntare un substan ial fragment ( )
din volumul de dialoguri
de Terence Robert i Sorin Vieru,  publicat la rubrica

, alături de comentariile lui Augustin Ioan
( ) i
interviul realizat de Horia Gîrbea (

) cu Gabriel Chifu. Ca de fiecare dată,
poezia de calitate (Simona-Gra iela Dima, Sorin Lucaci)
i proza judicios aleasă (Bedros Horasangian, Molnar

Vilmos) se îmbină armonios cu referin ele critice
(Mihai Zamfir, Ion Bogdan Lefter) i cronicile literare
(Gheorghe Grigurcu, Gra iela Benga, Simona
Vasilache, Viorica Rădu ă) pentru a rotunji un volum
de referin ă.

„Mă-ndepărtez de tine, mare,/ mă retrag încet către
continent,/ ca un refux de pămînt spre pămînt” scrie
Ion Pop ( ) în , nr. 2(249), număr în care
Dan C. Mihăilescu (

) se întreabă: „Cine poate să creadă că
Ion/Jean Pop împline te 70 de ani?” Îi răspund,
omagiind pe sărbătorit, Ana Blandiana (

), Mircea Petean (
) i Constantin M. Popa ( ):

„Istoricul i criticul literar, poetul i dascălul solicită o
privire integrativă, singura adecvată în elegerii
multiplelor fa ete ale unei opere articulate convergent.”

numărului este dedicat lui Mihail Sebastian i
con ine un eseu de Ion Vartic ( ).
Contribuie la reu ita numărului textele semnate de
Irina Petra , Mihai Dragolea, tefan Borbely, Gelu
Ionescu, Ovidiu Pecican, Constantina Raveca Buleu,
Carol Iancu, Iulian Boldea, Al Săndulescu, tefan Bolea
i de loc în ultimul rînd,  poezia (Minerva Chira, Irina

Nechit, Lazăr Magu) i proza (Flavia Teoc) atent
selectate, alături de antologia din
(Vasilisk Gnedov), propusă i tradusă de Leo Butnaru.

În , nr. 2(93), Gheorghe Glodeanu se
ocupă în de , adică de
Andrei Ple u i volumul său : „Andrei
Ple u se dovede te un cititor pasionat i un observator
atent al lumii în care trăie te. Jurnalul său se impune,
cu predilec ie, prin profunzimea ideilor vehiculate i
prin virtuozită ile stilistice.” Daniela Sitar-Tăut
( ), Florian Roati
( ), Dumitru Micu
( ), Constantin Cuble an
( ), Delia Pop (

) i Ancu a Coza ( ) se citesc
cu interes, asemeni cu poezia oferită de Cristina Onofre
( ).

Numărul 2(182) din se dechide
cu editorialul lui Cassian Maria Spiridon (

): „Este remarcabilă
afirmarea i sus inerea lirică i teoretică a direc iei
orfice, pe care i-a autoimpus-o după eliberarea din
deten ia politică (1964), împreună cu ceilal i doi poe i,
Dan Lauren iu i Cezar Ivănescu, din ,
reu ind cu magnificien ă să salveze i să înal e poezia
Poezia în , urmînd modelul arhetipal al
poeziei lirice ce î i propune totdeauna să depă ească
nerăbdarea limitelor.” Un dialog inedit, cu scriitorul
Valeriu Anania (

) ne propune Christian W. Schenk: „Sînt edituri
care mă tot tipăresc i asta-mi face plăcere, dar
literatură n-am mai publicat, în schimb scriu multă
teologie. Am scris o explicare liturghiei i am o altă
lucrare care a intrat de mai multe luni sub tipar. Nu m-
am mai ocupat de ea fiindcă administra ia, cum i-am
zis, mă omoară cu zile i mai bine scriu decît să fug i
să întreb.” Virgil Nemoianu (

), Irina Mavrodin (
), Elvira Sorohan (

), Basarab Nicolescu ( Pe
strada Mîntuleasa), Nicolae Stroescu-Stîni oară
( ), alături de Ioan Holban
( ), Daniela Petro el
( ), Emanuela Ilie (

) i Adrian G. Romilă
( ) se citesc, ca de fiecare
dată, cu interes. , o sec iune
unde scriu cu afec iune Dan Ciachir i Constantin
Coroiu. Alexandru Zub (

), după ce semnalează că „sînt cîteva
decenii de cînd în lumea lui Clio s-a impus sintagma

”, ca rezultat al „unor reflec ii mai
vechi, cel pu in de la Wilhelm von Humboldt i Jacob
Burckhardt, în spa iul german, acolo unde au avut loc
atîtea ini iative de acest fel în epoca modernă i mai
tîrziu”, încheie remarcînd faptul că „Victor Neumann a
propus ca Europa de Est în ansamblu să facă obiectul
unui efort colectiv de rescriere a istoriei sale recente.
[...] În acest spirit, împreună cu Armin Heinen i

ș
ș '

'

ș

ș

'
ș

'
ș

'
'

'

ș

ș
ș ș

'
'

ș
'

ș
ș Ș

Ș
ș

ș

ș

ș ș
ș ș ș

ș
' ș

'
ș

ș

ș ș

ș ' ș '
ș

' ' '
' ș

ș ' ș '

ș ș

ș

ș

' '
ș ș

ș

ș

ș

'
' ș

'
' ș

'
' ș

ș

Despre afilieri
Noile riscuri ale gîndirii politice

Eseu
Experiment în arhitectura românească. Două propuneri

„Sunt fericit la gîndul
că dintr-o minte omenească se na te asemenea
magnificien ă”

Reflux
O mirare, cîteva secven e i multă

recuno tin ă

O prietenie fără
început A fost mai prezent în via a mea în
absen a sa Legea numerelor mari

Dosarul
Singur, ca Iosef Hechter

Avangarda rusă

Cronica literară Jurnalul unui filozof
Note, stări, zile

Cameleoni, erpi, năpîrci i alte tîrît-uri
N. Steinhardt: portret în postumitate
Blandiana, poeta, după 89
Modernitatea romanului popular Fleurs de

rocaille Cauzele unui infarct

Poeme despre templierii lucrurilor simple

Poezia i
nerăbdarea limitelor la Mihai Ursachi

grupul orfic

sferele profunde

„Toleran a fa ă de mine însumi n-o
cunosc”

Are postmodernismul
substan ă? Microfic iuni, un roman de
Régis Jauffret Au i minorii importan a
lor Ambiguitate i semnifica ie în

Întîlniri cu Bartolomeu Anania
O lume cu păpu i din cenu ă de mor i
Nicolae Gane. Revizuiri critice Manual

pentru în elegerea elitismului
Vianu: Pater, Magister et filii

In memoriam: Valeriu Anania

De la concept la sinteza
istoriografică

istorie conceptuală
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Apostrof

Nord Literar

Convorbiri Literare

beneficiind anume de colaboratori competen i, Victor
Neumann a editat de curînd un volum de studii asupra
limbajelor social politice, ”

acestui număr este oferită de poetul Aurel
Rău ( ): „A fost frumos la voi, în
istorie/ Am văzut casa lui Pumnul, pe dinafară,/ i
Palatul Mitropoliei pe dinăuntru,/ sala Unirii/ i
cîntecul lui de ritmuri.”

În , nr. 564/25 februarie,
Carmen Mu at (

) este directă i decisă:
„Cît de actual este, astăzi, modelul Nae Ionescu în
cultura română şi ce relevanţă au, pentru noi, opera sa
filozofică, acţiunea sa politică şi profilul său moral ca
să suscite polemici atît de aprinse? Este Nae Ionescu un
filozof autentic şi original, a cărui operă, tradusă azi
într-o limbă de circulaţie internaţională, ar putea
constitui o revelaţie sau, cel puţin, ar putea stîrni vreun
interes printre specialişti? Greu de crezut. De altfel,
faptul că Nae Ionescu nu şi-a publicat în timpul vieţii
nici unul dintre cursurile care i-au fascinat pe discipolii
săi este, cred, un semn că nu s-a luat în serios
ca . A fost, incontestabil, un profesor carismatic,
viu, care a făcut din filozofare un spectacol, stîrnind
admiraţia studenţilor săi. A ştiut să sintetizeze, să
interpreteze şi să însufleţească ideile altor filozofi
contemporani cu el, fără să fie însă un creator de sistem
sau de idei, ci doar un colportor talentat. Vocaţia sa a
fost una didactică şi publicistică, nu una filozofică. E
drept că, la noi, strălucirea stilistică şi verva
publicistică pot trece drept aptitudini filozofice, dar mi
se pare prea mare şi prea inutil efortul de a inventa un
filozof, acolo unde acesta nu există.” Concluzia?
Evidentă: „Ceea ce nu înţeleg eu este cum se face că,
după atîta timp, modelul de filozof continuă să fie, în
cultura noastră, nu Mircea Florian, nu Mircea Flonta, ci
Nae Ionescu. Să fim într-atît de fascinaţi de stil încît
ceea ce e idee şi substanţă să nu mai conteze deloc?” Se
citesc cu acela i interes rîndurile propuse de Dana
Pîrvan-Jenaru ( ), Mihai
Gheorghiu ( ),
Carol Iancu ( ), Paul Cernat
(Mă tile gîndirii ), Daniel Vighi (

), sau Ovidiu Pecican
( ).

, nr. 2(543), începe cu amintirile despre
ale Ana Blandiana ( ) i

Romulus Rusan ( ); mi-au mai
plăcut i cele scrise de Grigore Grigurcu (

), Al. Cistelecan ( ),
Alexandru Vlad ( ) i Alex tefănescu (

). Poezie de calitate ne propun Ion
Cristofor, Vasile Muste, regretatul Sergiu Vaida i
omniprezentul Victor Sterom. Emo ionant i textul lui
Varga Gabor ( ).

„Locul tău e între luminile din mintea ta/ ele
înce o ează creierul cînd vrei cu tot dinadinsul/ să-mi
vezi cre tetul înainte de a-l pipăi” ne mărturise te
Traian tef în poezia ( ) ce deschide , nr.
2(479), sus inut, în de poezia lui Liviu
Georgescu: „De la o vreme simt că revin i cad/ prin
explozii solare, prin izbucniri de vulcan,/ întinerind.”
Lui Ion Mure an îi este consacrată sec iunea

, prin paginile semnate de Aurel Pantea (
) i Emilian

Galaicu-Păun ( ). Lui Tertulian Langa
i căr ii sale document îi este

dedicat numărului, asumat de Cornel Moraru
( ), Ruxandra Cesereanu (

), Al. Cistelecan ( ), Călin
Crăciun ( ) i Cristina Timar
( ). Poezie bună ne oferă Friederich
Michael, Andrei Patra i Mihai Posada. Cronici i
recenzii pertinente semnează Leo Butnaru, Dumitru-
Mircea Buda, Mia Chindri , Florin Caragiu, Virgil
Borcan, Iulian Boldea, Rodica Grigore. Continuă, din
numărul precedent, substan ialul eseu (

) propus de Gabriel Petric. Un număr
echilibrat i dens, ca de obicei.

Viorel Mure an ( ) îi dedică lui
Mircea Ivănescu în , nr. 3(74), un frumos
eseu, pornind de la volumul lui Vasile Avram

Am mai re inut cronicile literare semnate de
Franciscus Georgius, Imelda Chin a, Carmen Ardelean,
Marcel Lucaciu i Florin Mihăescu, alături de poezia
propusă de Karacsony Zsolt, tefan Ciobanu i
excelentul interviu cu artistul plastic Szabo Attila (ale
cărui lucrări, frumos reproduse color, ilustrează
numărul), realizat de Balo Levente.

'

ș
ș

ș
ș

ș

ș

ș

ș

ș Ș

ș
' ș

' ș
ș ș

Ș
'

ș

ș '

ș

ș '

ș

ș ș ș

ș

'

ș
ș

'
'

ș
Ș ș

Istoria României prin concepte.
Biblioteca

Nota ii bucovinene

Modele i contra-modele în cultura
română. Pornind de la Nae Ionescu

profesorul
filozof

Seninătate în vremea încordării
Noica i Vulcănescu: cele două testamente
Istoria   oahului în România

„captive” Sub fereastră,
la ma ina de cusut marca Singer
Gnosticism i politică

Familia familiei Ani, decenii, secole
Sub egida lui Eminescu

O iluzie de
neiertat Mircea Cărtărescu eseist

La amiază barbu
brezeanu, la el acasă

Reflec ii din ora ul păcii

Fotografia
Carmen Saeculare

Eveniment
editorial Un
satyr convertit la orfism sau un Orfeu satyric

Paradisuri distilate
Trecînd pragul tăcerii

Dosarul
Con tiin a luminată Tăcere i

rostire Pagini de martirologie
Memorialistică i lirism mistic

Tăcerea i rostirea

D. D. Ro ca i
condi ia tragică

Un mare poet octogenar

Interviu
transfinit.
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Observator Cultural

Familia

Vatra

Caiete Silvane

„în frigul intermediar o nouă inocen%ă era posibilă
iar în vreme ce amintirea își alăpta uitare via%a continua. ”

„cerurile ar trebui să fie aceleași acolo unde  forme
de vînt desenează gînduri pe retina unui real obosit”

Dinu Flămînd
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Hermes trădat
Într-o lume care pare

marcată de un interes
semnificativ pentru
gîndirea religioasă,
Hermes, interpretul
( ) prin excelenţă,
poate fi trădat? Aceasta
trebuie să fi fost întrebarea
care l-a îndemnat pe
filosoful francez Patrick
Geay să întreprindă un
studiu asupra imposturilor
filosofice care au urmat
după opera lui Guenon:

, ,
Paris, Editions de L'Harmattan, 2010, 252 p. Cartea de
faţă este teza de doctorat a lui Patrick Geay, teză
susţinută în 1995 la Universite de Bourgogne, sub
conducerea lui Jean-Jacques Wunenburger. În a doua
jumătate a secolului trecut sub impulsul psihanalizei, a
istoriei religiilor, a literaturii s-a manifestat un interes
deosebit pentru punerea în lumină a structurilor
profunde ale fenomenului religios. Astăzi, nici o
cercetare serioasă asupra fenomenului religios nu poate
face abstracţie de scrierile lui Eliade, Freud, Jung,
Bachelard, Durand sau Ricouer. Aceste cercetări
moderne sînt articulate în jurul unui suport central:

. Patrick Geay se întreabă dacă aceste orientări
filosofice diverse au coerenţă internă şi dacă au
capacitatea de a da seamă de corpusul religios, simbolic
şi mistic pe care îl studiază. Pentru a răspunde este
necesară o confruntare a hermeneuticii simbolice
contemporane cu modurile de gîndire teofanice
tradiţionale, o analiză a postulatelor hermeneutice a
timpului nostru care caută să înţeleagă fenomenul
religios în complexitatea sa. Patrick Geay avansează
ideea că majoritatea filosofilor şi psihologilor care
vorbeşte despre religie nu cunoaşte , în
opinia sa singurul în măsură să ofere o înţelegere în
profunzime a religiei. De aceea prima parte a cărţii lui
Patrick Geay supune atenţiei operele lui Freud, Jung,
Ricoeur, Bachelard şi Durand, încercarea autorului
fiind aceea de a arăta insuficienţele şi lacunele
metodelor contemporane de interpretare. Prima parte a
volumului este o amplă şi semnificativă prezentare a
marilor curente şi linii directoare ale culturii
contemporane, ceea ce îi prilejuieşte lui Patrick Geay
posibilitatea unor nuanţări despre evoluţia psihanalizei
de la Freud la Jung, despre demitologizarea la Paul
Ricoeur, despre alchimie şi fenomenologia
imaginarului la Gaston Bachelard, despre Gilbert
Durand şi noul spirit antropologic. A doua secţiune a
cărţii este despre formarea hermeneuticii
contemporane, autorul urmînd un lung parcurs teoretic
de la criza nominalistă pînă la hermeneutica din zilele
noastre, trecînd prin viziunile imaginare ale sf. Ioan al
Crucii, prin filosofia raţională şi critica imaginii la
Descartes şi Kant, prin arta simbolică dezvoltată de
filosofia hegeliană, dar şi prin achiziţiile lingvisticii
contemporane. Ultima parte este despre metafizică,
imagine şi simbol, şi cuprinde trei studii, unul despre
doctrina islamică a imaginalului, în care evident
accentul este pus pe doctrinele lui Guenon şi Henri
Corbin; un alt studiu este despre ascensiunea lui Enoh,
prilej de a polemiza cu Umberto Eco pe marginea unui
studiu al acestuia în care îl critica pe Guenon pentru
opiniile din ; în sfîrşit, ultimul studiu
este despre ideea restaurării complete a omului. Cartea
lui Patrick Geay vrea să atragă atenţia că metafizica
rămîne pentru mulţi enigmatică într-o lume care caută
să o marginalizeze; el denunţă o adevărată uitare a
lumii Ideilor. De aceea i s-a părut nimerit să
reamintească imaginalul islamic solidar cu o adevărată
metafizică a imaginii prin care nevăzutul se face văzut;
sau să insiste asupra figurii lui Enoh, asimilat în islam
profetului Idris, care prefigurează actualizarea corpului
învierii simbolizat în Apocalipsă de coborîrea în această
lume a unei Cetăţi cereşti iluminate de Cuvîntul divin.
O carte care pune în discuţie o criză a metafizicii, dar şi
a expresiei simbolice şi esoterice.

hermeneus

preface de Bruno Pinchard

simbolul

esoterismul

Le Roi du monde

Hermes trahi. Impostures
philosophiques et neo-
spiritualisme d'apres
l'oeuvre de Rene Guenon

Frumuseţea spirituală
Am scris despre multe din cărţile profesorului Jean

Bies, despre trei dintre ele anul trecut, cînd au şi apărut
;

şi
De puţin timp a

apărut o nouă carte semnată de Jean Bies:
, Editions Arma Artis, 2011, 322 p. Noul volum

îi oferă profesorului Jean Bies prilejul de a reveni
asupra temelor sale predilecte: Natura, Criza societală,
Arta şi Tradiţia, pe care le aprofundează încă din anii
săi de formare intelectuală, de la mijlocul veacului al
XX-lea. Chiar dacă poluarea naturii, şomajul,
televiziunea, terorismul, consumul de droguri nu
prezentau pericolul de astăzi o nelinişte existenţială se
simţea în cercurile intelectuale. La scurt timp după
moartea lui Guenon (7 ianuarie 1951), Jean Bies începe
să-i citească lucrările, să fie fascinat de ideile acestuia,
încît în scurt timp Guenon avea să-i fie deopotrivă
oglindă şi model: „el reprezenta în ochii mei eroul care
cucerise independenţa sa şi reuşise acolo unde eu doar
aspiram în van”. Sigur, la o lectură superficială s-ar
putea crede că Jean Bies a fost un epigon al lui Guenon,
numai că rămînîndu-i fidel şi recunoscător  lui Guenon
pentru onestitatea intelectuală, pentru profunzimea
gîndirii şi rigoarea desăvîrşită, Jean Bies simte nevoia
unei emancipări pentru a suplini unele aspecte care nu
reţinut atenţia esoteristului sau pentru a recurge la alt
gen de formulări. Jean Bies consideră că omul zilelor
noastre dispreţuieşte Natura; ne îndeamnă să vedem
muntele nu ca o îngrămădire de roci utile pentru
diverse exploatări, ci o adevărată icoană a maiestăţii
senioriale, „o revelaţie terestră a atributelor divine
înscrise în filigran în stîncă”: înţelepciunea, forţa,
frumuseţea, perfecţiunea. Privirea noastră asupra
diverselor elemente ale naturii este de cele mai multe
ori reducţionistă la vizibil şi funcţional, lipsindu-ne
percepţia esenţialistă care vede în lucruri adevărate
teofanii, apariţii ale divinităţii. Deşertul şi pădurea sînt
exemplele alese de Jean Bies pentru a ilustra alchimia
vagabondajului, a căutării căii. O temă propusă de
profesorul francez este cea despre raportătile omului la
timp, la ciclicitate sau prezenţă, iar o asemenea discuţie
nu putea începe decît cu o evocare a teoriei ciclurilor şi
a primelor speculaţii care vin din India. Unui
intelectual preocupat de evoluţia umanităţii (dar avem
garanţia că este un proces evolutiv?) nu putea să-i scape
nuanţările despre universalism şi universalitate, despre
mondialism şi mondializare, despre tentativa ştergerii
diferenţelor şi cultivarea cu obstinaţie a identicului

(standardizarea obiectelor,
a modurilor de viaţă,
clonajul lingvistic şi
psihomental). Revenind la
cele ale spiritului, Jean Bies
scrie despre muzică – o
reminiscenţă vibratorie a
Originii, văzînd în această
artă o vastă oglindă a
realităţilor principiale,
punct de convergenţă a
daturilor privind
metafizica sunetului,
cosmologia ciclurilor,
relaţia între sufletul uman
şi sufletul lumii, o
adevărată .

Prin forma sa ciclică muzica reproduce natura timpului,
aşa cum o văd cosmogoniile tradiţionale. Mai are omul
zilelor noastre putinţa de a căuta să afle ce este Tradiţia,
sau modul său de viaţă, maniera de a gîndi şi vedea
lumea îi interzic accesul la ? O întrebare
pe care Jean Bies nu o putea ocoli, de altfel întreaga sa
carte fiind subsumată dorinţei de a împărtăşi omului de
astăzi frumuseţea nebănuită a spiritului. Dacă pentru
mulţi Tradiţia este ceva depăşit, învechit, care nu ar
avea ce transmite contemporanilor, Jean Bies aminteşte
că tradiţia „transcende în realitate categoriile temporale
ale trecutului, prezentului şi viitorului. (...) Statutului
de om dezaxat, disociat, neatent, Tradiţia îi opune o
întreagă axialitate, o stabilitate, o vigilenţă”. Dacă
Tradiţia rămîne neschimbată în timp, diferitele tradiţii
dau semne de uzură, de devieri inerente; totuşi, dincolo
de slăbiciunile umane elementele de transcendenţă din
straturile profunde ale tradiţiilor rămîn nealterate,
continuînd să reprezinte un „depozit” de o nesfîrşită

:
Orientations spirituelles pour un temps de crise  Le
Symbole de la Croix Empedocle. Philosophie
presocratique et spiritualite orientale.

Paysages de
l'Esprit

via spiritualis

Terra incognita

bogăţie: „Trecutul aşa cum îl înţelege Tradiţia nu este
trecutul istoric; el este Prezentul etern în orice moment
al timpului, inclusiv, prin consecinţă, al nostru”. Este
momentul să ne amintim şi să medităm la formula
anagramatică dragă grecilor: , „ ” –

, „ ”.

Chantal Delsol este profesor de filosofie, discipol al
lui Pierre Boutang şi Julien Freund, membru al
Institutului Franţei şi fondatoare a Institutului Hannah
Arendt. Este autoare a numeroase cărţi, dintre care
amintim: , 1985;

, 1991 , 1992,
premiul Academiei Franceze; ,
1996;

, 2000; ,
2002;

, 2008;
, 2008. Este şi autoarea a trei romane.

Cu puţin timp în urmă i-a apărut un nou voulm, acum
consacrat religiei în lumea de astăzi:

, Paris, Editions du Cerf, coll. „La nuit
surveillee”, 2011, 304 p. Cum să trăieşti în  nihilism sau
să supravieţuieşti nihilismului?, se întreabă Chantal
Delsol. Este vorba de năruirea credinţelor, atît a celor
religioase, cît şi a credinţei în progres, în demnitatea
umană, în democraţie. Expresia extremă îi aparţine lui
Dostoievki: „Dacă
Dumnezeu nu există,
atunci totul este permis”,
sau dacă se prăbuşeşte una
din coloanele pe care am
construit arhitectura de a
trăi şi gîndi, vom redenevi
babari. Religia care a irigat
cultura occidentală mai
bine de două mii de ani, îşi
pierde influenţa pe toate
planurile. Creştinătatea
antrenează în
marginalizarea sa şi
fructele secularizării:
credinţa în progres nu
lipsită de o anumită
legătură cu speranţa în mîntuire, ideea de adevăr,
certitudinea că omul are un rol pe pămînt. Amintesc
aici că iniţial am fost uşor surprins la începutul anilor
'90, cînd pregăteam un volum de interviuri cu teologi
catolici, iar Paul Valadier, profesor la Centre Sevres, îmi
spunea că  „în numeroase privinţe, modernitatea este o
rezultantă a creştinismului însuşi”. Care este destinul
reprezentării noastre despre lume, într-o  lume tot mai
marcată de relativism şi de nihilism care instaurează o
uitare a referinţelor fondatoare. Epoca prezentă atestă,
în opinia autoarei franceze, reinstaurarea modurilor de
a fi şi de a gîndi comparabile cu cele care au precedat
occidentul creştin şi celor care s-au afirmat pretutindeni
în afara occidentului creştin: înţelepciuni şi păgînisme,
convingeri imanente sau transcendente. După două mii
de ani de credinţă într-un adevăr transcendent, apare o
resemnare senină la care oamenii fără Dumnezeu nu au
încetetat să viseze. Este o metamorfoză radicală, o
renunţare la căutarea adevărului, care suscită o
fărîmiţare a gîndirilor coerente şi dogmatice, lăsînd în
atmosferă fragmente care sînt ale credinţelor morale
contemporane. Acestea tind să devină mituri nici false
nici adevărate, fiind private de fundamente; renunţarea
la progres face loc unei speranţe continue într-o lume
mai bună, unei lupte împotriva haosului, în care
prezentul capătă o semnificaţie esenţială faţă de un
viitor dezolant şi un trecut respins. Renunţarea la
transcendenţă, afirmă Chantal Delsol, lasă loc
sacralizării lumii imanente, cultul Naturii sau al
Pămîntului pot înlocui cultul divin, iar forme de
păgînism şi panteism vor încerca să se substituie
monoteismului. „Omul occidental, scrie Chantal Delsol,
nu va muri prin dispariţia lui Dumnezeu care l-a creat –
el nu va cădea în barbarie sau în animalitate sălbatică.
El se va adapta la o lume fără Dumnezeu, poate la o
lume locuită de zei. El va pierde originalitatea sa pentru
a intra într-o tradiţie comună”.

Paradosis
Paradîsos

Le Pouvoir occidental Les Idees
politiques au XX siecle ; L'Etat subsidiaire

Le Souci contemporain
Eloge de la singularite. Essai sur la modernite

tardive La Republique, une question francaise
La Nature du populisme, ou les figures de

l'idiot Qu'est-ce que l'homme? Cours familier
d'anthropologie

Tradiţie
Paradis

Religia în lumea de astăzi

L'Âge du
renoncement

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE
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famelice, întrucît populaţia e din cale-afară de săracă.
Totuşi, ţara se va trezi la viaţă, cubanezii vor încerca să
se adapteze la schimbări, să reintre într-o normalitate
de care s-au lepădat (mai exact : „de care au fost
obligaţi să se lepede”), dar, înainte de toate, vor
încerca să facă dreptate, să se răzbune, să-şi ducă la
îndeplinire vendete personale. Şi cum oamenii
actualului regim nu se vor lăsa înlăturaţi, judecaţi,
pedepsiţi, ucişi cu una cu două, ţara va cunoaşte iar
pustiirea, jalea, distrugerea, vînătoarea de vrăjitoare,
războiul civil, moartea... Nu se va ajunge la această
situaţie numai dacă vor interveni la timp şi cu
fermitate statele din preajmă şi forţele internaţionale
de menţinere a ordinii, a stabilităţii, a păcii. Din
nefericire pentru ţara asta atît de încercată, atît de
dăruită şi de bătută de Dumnezeu, puţine sunt în Cuba
familiile care să nu aibă ceva de plătit sau măcar de
reproşat regimului actual. Puţine sunt familiile care să
nu fi suferit abuzuri, nedreptăţi, încarcerări, persecuţii
doar pentru că nu s-au urcat de la început în trenul
revoluţiei perpetue. Puţine sunt familiile care să nu fi
fost jertfite, distruse, terfelite de tăvălugul revoluţiei
socialiste, pornit în ianuarie 1959 şi care-şi exercită şi
astăzi ucigătoarea dominaţie.

Fiul unui spaniol bogat, Angel Castro, plantator de
trestie de zahăr, ce a emigrat din Galiţia, şi al unei
servitoare de pe moşia acestuia, Lina Ruz, viitorul
dictator s-a născut pe 13 august 1926 – aşadar, dacă
mai ajunge, vara aceasta va sărbători 85 de ani. Dar
„Bărbosul” e cubanez get-beget (s-a născut în Cuba, la
Birán, în provincia Oriente) numai că nu-i place să i se
amintească nici originile, nici perioada foarte
zbuciumată, foarte tulbure a copilăriei. Vîrsta
înaintată, bolile, atentatele prin care a trecut,
hemoragia intestinală pe care o tot provoca un cancer
de colon şi operaţia din 2006, faptul că se ştie temut şi
urît de cei din jur au făcut ca, la această vîrstă, liderul
absolut al ţării să fie cam damblagit - să nu uităm că
vreo trei ani a şi renunţat formal la prerogativele
puterii -, deci problema succesiunii pe tronul socialist
al insulei din Caraibe se pune de cîtăva vreme. Dar,
curios lucru, cînd e vorba de succesiune, mereu se
vorbeşte de fratele său mai mic, Raul, nu de copiii
Tovarăşului, cum ar fi normal şi cum se întîmplă în
orice dictatură care se respectă. La „marea împărţeală”
a succesiunii, Juanita, sora celor trei capi ai clanului
revoluţionaro-mafiot, „nu se pune”, căci aceasta – fată
deşteaptă şi cu prea puţină simţire revoluţionară –,
cînd a înţeles cam spre ce ţărmuri îndreaptă vîntul
revoluţiei corabia cubaneză, a şters frumuşel putina
din insulă în 1964 şi acum e proprietara unei spiţerii în
Miami. Nu e singura membră a clanului castrist care a
dat bir cu fugiţii. Alina Fernandez - fiica lui Fidel şi a
Nataliei Revuelta Claws, aristocrata devenită coadă de
topor socialist -, chiar dacă a avut toate condiţiile să
devină un apărător de nădejde al revoluţiei perpetue, a
preferat să-şi pună coada pe spinare cu destinaţia
Florida. Altfel spus, cînd i s-a ivit ocazia, adică în 1993,
a fugit din ţară cu un paşaport fals. Oricum, fusese
crescută numai de mama ei care, oricît de mult s-ar fi
convertit de dragul bărbosului la religia anticristului, a
rămas în adîncul sufletului o aristocrată şi şi-a alungat,
din dragoste maternă, odrasla din raiul socialisto-
revoluţionar făurit de iubirea vieţii ei. Acum, Alina
Fernandez, ajunsă şi ea la vîrsta înţelepciunii, căci are
55 de ani bătuţi pe muchia „machetei”, trăieşte în
Florida, adică în patria capitalismului putred, unde
conduce un post de radio. Ba mai mult : noaptea are şi
o emisiune a ei, care este, din cîte se spune, foarte
ascultată. Emisiunea se intitulează „pur şi simplu,
Alina” şi e o gazdă primitoare pentru disidenţii
cubanezi, cărora le creează oportunitatea de a se
adresa întregii Americi spre a demasca atrocităţile pe
care le comit „revoluţionarii” în Cuba. De ce face Alina
Fernandez oficii de gazdă bună pentru cei care s-au
săturat să vadă roşu înaintea ochilor? Pentru că
odrasla s-a dezis în mod public de tatăl ei, pe care-l
consideră un dictator sîngeros şi pentru care nu simte
decît „repulsie şi milă”. Dar, pentru că soarta îşi are
ironiile ei, Alina Salgado, fiica Alinei Fernandez, adică
nepoata dreaptă a lui Fidel Castro, a devenit cetăţean
american în 2004, la un deceniu după fuga ei din patria
mumă. Cînd a devenit americancă, alături de 6000 de
aspiranţi la intrarea în rîndul lumii normale, Alina
Salgado avea 26 de ani şi a refuzat orice dialog despre
„ilustrul” ei bunic, motivînd că ea vrea să-şi trăiască
propria viaţă. Cine nu-şi doreşte asta, mai ales dacă a
avut nefericirea să-şi ducă existenţa (supra)vegheată
de ochiul vigilent al dictaturii proletare, revoluţionare,
socialiste etc.?! Evident, jurămîntul de cetăţean
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Încă de cînd a preluat puterea, Fidel Castro a stat în
atenţia lumii. Guverne de prin toate continentele –
favorabile sau ostile, prietene sau duşmane –,
conducători de state, agenţii de presă, ziarişti,
televiziuni au urmărit, din tot felul de motive, evoluţia
(faptele, acţiunile, iniţiativele) acestui lider bizar. O
evoluţie contradictorie, de fapt o involuţie, căci a
pornit ca eliberator al poporului său şi a trecut repejor-
repejor, cu arme şi bagaje, în tabăra atît de detestată a
dictatorilor. Această involuţie i-a întristat cel mai mult
pe fervenţii săi susţinători, americanii şi Central
Intelligence Agency (CIA) care l-au propulsat şi în
solda cărora s-a aflat. Nu e o afirmaţie hazardată din
partea mea. Astăzi există irefutabile documente care
atestă un adevăr devenit de multă vreme un secret al
lui Polichinelle : vajnicul lider antiamerican al Cubei a
reuşit să ajungă şi să se menţină la putere prin sprijinul
hotărîtor al Unchiului Sam. S-a cramponat de
conducerea Cubei din ianuarie 1959 şi cred că e unul
din cei mai longevivi lideri de stat din lumea
contemporană. Îl întrece doar regina Elisabeta II de
Windsor, care s-a urcat pe tronul Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord în 1952 şi de atunci
n-a mai coborît. Nu s-o fi plictisit oare să stea şase
decenii în acelaşi scaun? Nu, de vreme ce nu s-a retras
încă. Se pare că regii şi dictatorii nu cunosc termenul
„pensie”!

De 52 de ani, Castro îşi exercită (concomitent sau
succesiv) funcţiile pe care şi le-a oferit cu de la sine
putere : prim-ministru al guvernului revoluţionar al
republicii Cuba, prim-secretar al comitetului central al
partidului comunist din Cuba, preşedinte al consiliului
de stat - adică şef al statului - şi al consiliului de
miniştri. În fapt, toate aceste denumiri pompoase nu
fac altceva decît să ascundă adevărata poziţie pe care
Fidel o are în insulă : dictator absolut.

S-au făcut previziuni, s-au scris studii, s-au riscat
pronosticuri, s-au pus rămăşaguri, s-au bătut pariuri
despre cît va rezista Castro la putere. Nimeni nu a
bănuit măcar că mai bine de o jumătate de veac acesta
va sta neclintit pe tronul socialist al Cubei. În acelaşi
timp, s-au construit tot felul de scenarii despre
evoluţia politică, economică şi socială postcastristă a
societăţii din insulă. „Postcastristă”, de parcă cei din
familie (fraţii lui Fidel -  Manuel şi Raul - cei opt sau
chiar zece copii recunoscuţi ai satrapului, dar şi liota
de nepoţi ai acestuia) ar fi dispuşi să renunţe la
piramidele de privilegii de care se bucură şi să cedeze
puterea unor străini, numai de dragul poporului sau
ca să nu scandalizeze cancelariile politice! Dacă nu mă
înşel, în urmă cu cîţiva ani, prin televiziunile lumii
circula chiar un documentar „Cuba după Castro”. Şi,
trebuie să recunosc, specialiştii consultaţi în vederea
realizării documentarului au fost unanimi în a
recunoaşte că nu va fi deloc uşor să se readucă
împărăţia revoluţiei perpetue pe drumul normalităţii.
Datoria externă e strivitoare, infrastructura aproape nu
există, industria e pe chituci, agricultura  abia îşi trage
răsuflarea, e la pămînt (în toate sensurile!), investiţiile
s-au redus la zero, corupţia înfloreşte, şomajul a atins
cote înspăimîntătoare, sărăcia e atotstăpînitoare (dacă
în ţara lor ar fi şi frig, cubanezii ar trăi exact ca-n
România!), mare parte din populaţie îşi cîştigă traiul
ocupînd funcţii şi îndeplinind munci care nu vor mai
exista după destrămarea dictaturii (membri ai
comitetului de apărare a revoluţiei, ofiţeri ai miliţiei
socialiste sau ai poliţiei secrete – dar „populare”! –,
activişti ai partidului roşu, activişti ai revoluţiei
perpetue, activişti ai tineretului revoluţionar, activişti
ai pionierilor, tovarăşi de arme ai lui Fidel,
revoluţionari de profesie de diferite ranguri,
propagandişti ai sistemului dictatorial,
nomenclaturişti, militari care apără un regim
falimentar etc. etc.)... Ce mai încolo-ncoace, foarte
mulţi dintre actualii constructori ai revoluţiei perpetue
şi ai socialismului victorios sunt clienţi ai
regimului şi întreţinuţi ai cartelelor!

Trusturi, holdinguri, concerne străine care aveau
activităţi în Cuba înainte de căderea lui Batista,
întreprinderi şi instituţii americane pe care Castro le-a
naţionalizat speră să intre în posesia bunurilor,
activelor şi acţiunilor confiscate, investitorii din toate
colţurile lumii abia aşteaptă semnul verde al
semaforului ca să-şi înceapă punerea în aplicare a
programelor pe care deja le-au conceput. Insula va
deveni o ţintă ideală pentru cei care-şi caută debuşee
şi, mai ales, mînă de lucru ieftină. Pieţele de desfacere,
cel puţin în primii ani postdiluvieni, vor fi destul de

à la cubaine

american l-a depus la Miami Beach, acolo unde visează
să ajungă într-o bună zi orice cubanez şi unde mii şi
mii de urgisiţi ai regimului Castro şi ai revoluţiei
perpetue şi-au găsit deja adăpost şi au început o nouă
viaţă.

Nu ştiu prea multe despre vlăstarele insurgentului
jurist, dar cred că are cel puţin zece recunoscute. Fidel
(al doilea!) este fiul cel mai mare al lui Fidel (întîiul),
fruct al primei căsătorii, născut în 1949. Mama acestuia
şi prima soţie a tînărului avocat - cu care Castro s-a
căsătorit pe la 22 de ani (mai exact, pe 12 octombrie
1948, cînd încă era student) - este Mirta Diaz Balart, de
care s-a despărţit în 1955. Bun de prăsilă, cel ce era
supranumit Calul va mai avea în jur de zece copii de la
patru sau chiar cinci mame :  Antonio, Alejandro,
Angel, Alexis, Alex sunt zămisliţi cu amanta „oficială”
Dalia Soto del Valle; Jorge Angel Castro are mamă
necunoscută (eu ştiam - de la străbunii care ne-au lăsat
moştenire dreptul roman şi de la valurile vieţii pe care
le-am tot înfruntat oarece vreme - că tatăl poate rămîne
necunoscut, dar în ţara lui Fidel totu-i posibil, chiar şi
existenţa unui copil care a fost născut de-o mătuşă;
expresia „pater incertus” apare în

, dar pe vremea cînd romanii îşi scriau tratatele
de drept civil nu existau laboratoare în care probele de
ADN să stabilească cu certitudine paternităţile
conflictuale); mai nou, unii biografi au găsit-o pe
mama acestui băiat, identificînd-o în persoana Mariei
Laborde. În sfîrşit, o parte a biografilor săi spune că are
o singură fată, Alina Fernandez Revuelta, născută în
1956, a cărei mamă este Natalia Revuelta, o aristocrată
frumoasă coz şi devenită - poate din dragoste şi
fidelitate faţă de infidelul Fidel – o înfocată apărătoare
a revoluţiei. Alţi biografi, mai preocupaţi de
„amănunte”, i-au mai depistat o fată, Panchita Pupo,
născută tot în 1956 şi tot dintr-o mamă necunoscută.
Chestia asta cu mamele necunoscute pe mine, sincer,
mă lasă perplex!

Se pare că 1956  a fost un an bun pentru recolta de
copii fidelizaţi, căci i-a sporit familia lui Fidel
Alejandro Castro Ruz cu trei urmaşi! Peste patru ani,
în 1960, „familia” avea să i se mai îmbogăţească (nu se
spune că un copil e o comoară la casa omului?) cu un
băiat, Ciro, născut dintr-o pasiune consumată într-o
efemeră aventură. Să nu mă-ntrebaţi de mamă, căci
răspunsul îl ştie doar Cel de Sus! Cert este că acest
copil nu a intrat niciodată în familie şi-şi duce viaţa în
afara influenţei clanului. Dacă aşa ceva poate fi posibil!
Frumos din cale-afară (înalt, zvelt, distins, ochi verzi,
ten măsliniu – iată doar cîteva repere ale acestei
frumuseţi), cu aspect de star ce a cucerit toată suflarea
Hollywoodului, Ciro îşi cîştigă viaţa ca medic de
medicină sportivă într-unul din cartierele cele mai
rîvnite şi mai bogate ale Havanei.

Copiii semănaţi prin flori şi prin boscheţii din
Sierra Maestra sunt cu nemiluita şi nu cred că a avut
cineva răbdare şi posibilităţi să le facă recensămîntul.
Dacă Fidelito - fiul cel mare, fostul pui de revoluţionar
din vremea lui Che şi purtător al cravatei roşii chiar
din anii dintîi ai domniei paterne - mai trăieşte, el ar
trebui să bată înspre 62 de ani. Despre acest pionier de
frunte al detaşamentelor de copii revoluţionari se ştiu
puţine lucruri în Cuba, aşa cum în general se ştiu
foarte puţine despre membrii întregului clan. Îmi
amintesc doar că prin 1960-61 a avut un accident de
maşină, iar episodul a fost narat de mai mulţi biografi-
pupincurişti ai lui Castro (între aceştia şi un român),
care au subliniat stăpînirea de sine a bărbosului orator
şi dăruirea sa revoluţionară, El Lider Maximo - care
tocmai ţinea un înflăcărat şi patetic discurs
revoluţionar cînd a fost anunţat de nenorocirea abătută
pe capul fiului său - refuzînd să părăsească tribuna,
pentru a se interesa de soarta micuţului. În Statele
Unite ale Americii ar fi fost imediat decăzut din
drepturile paterne, dar la el acasă şi cu partidul lui la
putere, acest tată denaturat a fost îndelung aplaudat şi
ovaţionat în delir. Încăpăţînare de as(as)in revoluţionar
şi inimă de guerillero ucigaş şi nebun! Fidelito a avut
ghinionul să trăiască în umbra unui tată despotic şi
longeviv şi nu ştiu ce ambiţii mai nutreşte el la vîrsta
cînd alţi bărbaţi se retrag la grădinărit şi memorii. De
altfel, Fidel II nici nu intră în cărţile „calificării” pentru
sceptrul şi tronul Cubei. Nimeni, niciodată, nu
vorbeşte despre fiul de-mpărat. Asta poate şi din cauză
că nu s-a situat la înălţimea speranţelor pe care tatăl
său şi le-a pus în el. Ajuns, probabil ca urmare a
protecţiei tatălui, şeful programului nuclear al insulei,
a fost demis în urma eşecului lamentabil al acestui
program. Se pare că demisia a fost comandată de El
Lider Maximo însuşi. Oricum, se spune că Fidel a
declarat cu această ocazie : „A fost concediat pentru
incompetenţă. În Cuba nu e monarhie!”. Cine să-l
creadă?! )
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La sfârşitul anilor '80 istoricii israelieni, în frunte cu
Benny Morris au recunoscut că fuga populaţiei palestiniene
s-a datorat presiunilor razboiului, dar şi expulzărilor
sistematice. Faţă de planul iniţial al partajului , la sfârşitul
razboiului 1948-49 statul Israel se mărise considerabil iar
Palestina arabă părea să fi dispărut geopolitic. Cisiordania a
fost anexată Iordaniei, Gaza plasată sub administraţie
egipteană, dar în iunie 1967 aceste doua teritorii au fost
cucerite de Israel. Refugiaţii palestinieni au refuzat
propunerile de salvare venite din partea puterilor
occidentale, legitimându-se prin dependenţi de ONU, pe
când arabii din Israel, dobândind cetăţenie israeliană au fost
privaţi de orice contact cu restul palestinienilor şi plasati sub
administraţie militară .

“Renaşterea palestiniană” din anii '50-60 a fost iniţiată de
cercuri studenţeşti din Egipt şi a avut un caracter
suprapolitizat, nu unul religios. Liderul Yasser Arafat
provenea din asociaţia “Fraţilor musulmani”, grupare
islamică modernă, creată în 1928 în Egipt, având drept
fundament ideologic respingerea valorilor occidentale şi
preconizarea unui model social strict islamic. Despre Arafat
se ştie ca s-a născut la Cairo în 1928, provenind din “middle
class” ( tatăl său făcea comerţ cu grâne), dar prin mamă era
legat de clanul Husseini, una dintre marile familii din
Ierusalim, unde copilul Arafat a petrecut mulţi ani. In pofida
acestei legături primordiale, Yasser a fost puternic marcat de
Egipt, pană şi în maniera de a vorbi limba arabă. S-a format
intelectual ca inginer în lucrări publice iar în 1950 a devenit
preşedintele Uniunii studenţilor palestinieni; declarându-se
musulman practicant, n-a reclamat însă Islamul în practica
sa politică. În general vorbind, platforma sa politică se axa pe
cerinţa revenirii situaţiei dinaintea creării statului Israel.

A devenit cunoscut la sfârşitul anilor '50, când a fondat
organizaţia Fatah, cu scopul instituirii unei noi Palestine,
“progresiste, democratice, non-confesionale”. Asociaţia
aceasta va deveni în 1968 principala componentă a
Organizaţiei de eliberare a Palestinei (OLP), înregistrând
succesul din 1974 la ONU, când Arafat s-a prezentat cu
revolverul într-o mână şi cu ramura de măslin în cealaltă.
Succesul repurtat a fost impus prin intimidare, de aceea
probabil a fost să fie fără viitor.

Opinia publică internaţională i-a recunoscut lui Arafat
calităţile politice, capacitatea de a menţine coeziunea dintre
curentele disparate care alcătuiesc OLP, talentul diplomatic
în receptarea liniilor de forţă între ţările arabe sau pe arena
internaţională, abilitatea înaintării “cu paşi mici”, iscusinţa
de a se servi de mass-media în modelarea propriei imagini
(Keffieful beduin ca element esenţial al iconografiei
rezistenţei palestiniene, apariţia “metaforică” la ONU în
1947 s.a.), pragmatismul, priceperea de a-i transforma pe
palestinieni din victime în combatanţi, insuflându-le
mândria naţională … Dar încercând să demonstreze
perenitatea chestiunii palestiniene cu mijloace contestabile,
Arafat a comis greşeli grave: recurgerea la terorismul
internaţional, eliminarea în 1970 a unităţilor de comando
Fedayn (cei ce se jertfesc pe sine) create de Nasser în 1950,
compuse în principal tot de palestinieni … Se mai adaugă
episodul de tristă celebritate din 1972 cu deturnarea
avionului şi luarea de ostatici a atleţilor israelieni care urmau
să participe la jocurile olimpice de la München, recurgerea la
generozitatea contribuabililor din Golf pentru a purta război
cu Israelul – până la eroarea majoră de a intra în 1975 în
conflictul din Liban de partea stângii libaneze şi a
musulmanilor sunniţi contra creştinilor susţinuţi de Siria.

Arafat a lăsat violenţa să crească şi extremismul să se
dezvolte, fară a fi capabil să-l ţină sub control, acesta a fost
cel mai mare păcat pe care şi-l poate lua pe conştiinţă.

Şi Dumnezeul răzbunător al Vechiului Testament l-a
pedepsit. Asediat la Beyruth în 1982, în timpul operaţiei
israeliene “Pace în Galileea” (justificată), a scăpat de mai
multe ori de moarte, dar direcţia O.L.P. a izbutit să
părăsească Libanul, stabilindu-se în Tunisia şi combatanţii
lui Arafat se răspândesc în întreaga lume arabă – din Algeria
până în Yemen. Nu va mai fi invitat la summiturile arabe,
chestiunea palestiniană trece sub tăcere. Această perioadă
din viaţa lui Arafat seamănă cu biblica traversare a
deşertului. Bunul Dumnezeu al creştinilor i-a mai acordat o
şansă, pe care însă n-a ştiut sau n-a putut s-o folosească. În
urma unor declaraţii repetate ale lui Arafat, O.L.P. se decide
în 1988 să recunoască existenţa statului palestinian, din
păcate n-a fost vorba de o “tranfigurare” a liderului
palestinian, ci mai curând obsesia lui de a se reimplanta pe
teritoriul palestinian. Se prea poate însă să fi acţionat şi frica
de a nu sfârşi ca Haj Amin al-Husseini, muftiul din Ierusalim
şi mare lider palestinian din perioada interbelică, mort in
Liban în 1974. În 1988 copiii lui Abraham “răsuflă uşuraţi
dar drumul spre pace este înca lung şi incert iar Arafat nu va
ajunge niciodată şef de stat: în 1991 se discreditează în ochii
occidentalilor pentru că nu a condamnat invazia Israelului în
Kuweit. La conferinţa de la Madrid, convocată de SUA
pentru rezolvarea coflictului israeliano-arab, palestinienii nu
sunt reprezentaţi. Arafat încearcă atunci să preia iniţiativa în
negocierile directe palestiniano-israeliene, la Oslo, în 1993 îşi
dă mâna cu Iţak Rabin iar în 1994 Arafat, Rabin şi Simon

Peres primesc la UNESCO premiul Houphonet – Boigny
pentru salvgardarea păcii. Cred că reuşita acesta s-a datorat
mai mult israelienilor, care au înţeles că pentru Intifada
(revolta generală şi spontană din 1987 a populaţiei
palestiniene din lagărul de la Djeballia, fâşia Gaza, urmată
de a doua revoltă din sept. 2000) nu există soluţii militare,
acestea riscând radicalizarea şi islamizarea revoltelor.
Acordul de la Oslo s-a fondat pe un demers contractual sub
garanţii internaţionale, americane în primul rând. Nu s-a mai
vorbit de teritorii “ocupate”, ci “disputate”, dar tratativele
de la Camp David din anul 2000 au demonstrat clar că
palestinienii au obţinut prea târziu şansa pentru care au
militat. Visul de eliberare al Palestinei istorice va fi preluat
de grupări islamiste gen Hamas sau de radicalii din Fatah.

Pe de altă parte, Ariel Sharon a sabotat iscusit
infrastructurile Autorităţii palestiniene, obţinând şi
prizonieratul lui Arafat în lagărul de la Ramallah
(Cisiordania), (argumentând cu atentate la drepturile omului
sau semnarea unor decizii arbitrare de către liderul
Palestinian).

Moartea lui Arafat în afara teritoriului palestinian nu a
fost eroică: interminabila agonie, sordidele negocieri între
membrii Autorităţii palestiniene şi membrii familiei la
căpătâiul muribundului, zvonurile că ar fi fost otrăvit …
Singurul omagiu i l-a adus Franţa, însoţind rămăşiţele
pământene ale lui Arafat cu onoruri militare cuvenite unui
şef de stat . Înmormântarea propriu zisă, pe un teren militar
din Cairo a fost lipsită de orice grandoare.

Invăţătura care ar putea fi extrasă din cariera
aventuroasă a lui Yasser Arafat nu are nici ea nimic
excepţional: războiul nu rezolvă nimic, dar pacea depinde de
comunitatea internaţională. Poate că aceasta este încercarea
hotărâtă de Dumnezeu pentru evreii moderni.

Am împletit cele trei suviţe din lunga cosiţă a Copiilor lui
Abraham aflaţi pe Locurile Sfinte, unde odinioară lumea
romană a furnizat matricea privilegiată a Crestinismului,
pentru că în succesiunea cristologică fiecare generaţie de
pământeni trebuie să răspundă la problema relaţiei
Crestinismului cu lumea, pentru că Apostolul Pavel-Paul şi-a
pus şi el întrebarea, atunci când a vrut să transmită păgânilor
pe care-i creştinase obligaţiile pe care le au faţă de mediul
social. În această retrospectivă cruciadele europene au
însemnat cu adevărat asumarea Crucii lui Cristos cu ţinta
eliberării Sfântului Mormânt. Prima cruciadă, lansată în 1095
de papa Urban II poate fi astfel privită şi ca o sacralizare a
creştinătăţii, din păcate ea a angajat stigmatizarea ereticilor şi
a evreilor. N-a fost vorba însă de o contradicţie în esenţa unei
religii care propovăduia de la întemeiere pacea şi
înţelegerea. Extinzând războiul în afara creştinătăţii, Biserica
nu l-a condus, cel putin conform dreptului canonic, lăsând
sarcina pe seama prinţilor şi seniorilor (“cruciada“ se fonda
pe ideea folosirii concomitente a crucii şi a spadei, precum şi
pe justificarea ordinelor religioase ale Templierilor,
Hospitalierilor ş.a. iar cruciaţii plecau în pelerinaj pe spezele
lor, nu erau mercenari).

Justificând Cruciada a II din 1146, Bernard de Clairvaux
a recurs la o argumentaţie forte; Non pas d'ailleur qu'il faille
massaecer les paiens, s'

ă de aici că din moment ce
“păgânii” continuau persecutarea fidelilor trebuiau
masacraţi ? Ar fi o logică superficială, scoasă din contextul
Bisericii una, mai cu seamă în contemporaneitate, când s-a
conturat tendinţa ştergerii deosebirilor dintre creştinism şi
alte religii ale lumii, precum şi atenuarea deosebirilor dintre
creştini şi laici sub presiuni politice şi culturale. În această
ordine a judecaţii n-am putea oare considera cruciadele
(prima cel puţin, în nici un caz a patra) ca un pelerinaj armat
la Sfantul Mormânt, sub deviza înfăptuirii voinţei lui
Dumnezeu ? În orice caz, aşa a considerat-o atunci
papalitatea, garantând prin indulgenţe mântuirea cruciatilor,
intervenind prin urmare în destinul lor postmortem (Cf. si J.
Flori, La guerre sainte. La formation de l'idée de croissade
dans l'

Nu-i lipsit de interes nici faptul că între sec. XI – XII
papalitatea fixase un ritual explicit de excomunicare a
“rebelilor” (politici, ca Frederic II sau confesionali) iar printr-
o regretabilă extensiune termenul de “cruciadă” este evocat
în tot sec. al XIII-lea în orice bătălie politică dintre Stat şi
Biserică. Papa Urban IV duce “cruciadă” contra lui Manfred,
fiul lui Frederic II; papa Bonifuciu VIII porneşte “cruciadă”
contra familiei Colonna, deşi conflictul nu avea nimic
religios, find vorba de o rivalitate teritorială şi politică
ş.a.m.d.

Şi Biserica Orientală a încercat să supună autoritatea
politică, dar împăraţii bizantini s-au opus hotărât, susţinând
mişcările iconoclaste. Şi oare nu aceste rivalitaţi religie-
politică au afectat misiunea lui Metodiu (aprox.815 – 885),
“Apostolul slavilor”, trimis de papă în Panonia (Ungaria,
Cehia, Slovacia de azi), adică într-un spaţiu care rămăsese în
afara unei autorităţi eclesiale ? Metodiu a rănit însă amorul
propriu şi interesele clericilor şi prinţilor bavarezi,
deopotrivă doritori să defrişeze un pământ virgin din punct
de vedere eclesial. Numit episcop de Roma, Metodiu a fost
împiedicat să-şi exercite funcţia, dar bavarezii au ascuns
faptele, minţindu-l pe papă şi difuzând în Europa Centrală
false scrisori pontificale.

Nici acei bavarezi nu pot fi condamnaţi fără apel, căci ar
însemna, în cazul lui Metodiu cel puţin, să ignorăm
chestiunea “partajelor lingvistice” în sensul că Ortodoxia (de
la grec. orthos – drept şi doxa – opinie) se dorea fidelă
doctrinei definite la Conciliul din Calcedonia, 451. Contrar
creştinismului roman apusean, valoarea de referinţă
autorizată o avea pentru ortodoxie limba greacă, deşi se

il se trouvait un autre moyen
d'empêcher qu'ils ne harcèlent et n'oppriment trop
lourdement les fidèles”. Rezult

Occident chrètien, 2001).

admitea traducerea în limbile vernaculare a textelor sacre şi
liturgice, cât şi a comentariilor religioase. Într-un folio al
Evangheliei traduse de Metodiu, acesta se întreabă dacă
poate tălmăci cuvântul “stea” (masculin în greceşte) cu
echivalentul slavon (feminin), fără a trăda textul sacru. S-a
resemnat în cele din urmă, dar cu suferinţă morală. Bazileul
Bizanţului nu vorbea decât greceşte şi în termeni de
ideologie era suveran universal, “regele regilor”, trimisul lui
Dumnezeu şi “legea vie” pentru supuşi, dar papalitatea îi va
aminti prin diferite exempla limitele prerogativelor sale: la
780 papa Leon IV l-a excomunicat pe Bazileu pentru că a
intrat în Catedrala Sf. Sofia cu coroană pe cap; în 906 – 907
papa Leon VI l-a excomunicat pe Bazileu pentru cea dea 4-a
căsătorie ş.a. Consolidând timp de secole distingerea religiei
de politică, sacramentelor religioase de sacramentele politice,
Biserica Occidentală va introduce în uzanţă, începând din
sec. al XVIII-lea termenul cezaropapism pentru
stigmatizarea bizantismului care, după opinia teologilor,
confunda Biserica şi Statul. Monarhul nu se poate considera
preot şi impune în capul Bisericii, pe când în teocraţie
preotul devenea rege. Papa era considerat alesul Duhului
Sfânt, conclavul de cardinali, creat în 1059 de papa Pascal II
nefiind decât un intermediar. Până astăzi la inceputul
Conclavului se celebrează liturghia Duhului Sfânt, cum s-a
putut convinge Mapamondul şi cu ocazia alegerii papei
Benedict XVI. Imaginea porumbelului reprezentând Duhul
Sfânt apare pe pictura care-l reprezintă pe reformatorul
Bisericii Una, Sf. Grigore cel Mare (1073 – 1085), este o
constantă în iconografia apuseană şi răsăriteană a Sf. Ioan
Botezătorul, marele evreu venerat de întreaga creştinătate.
Pablo Picasso, care a creat obsedante imagini picturale ale
dislocării materiei şi a spiritului văzut şi nevăzut, după
Guernica a apelat şi el la Porumbelul Testamentar al Păcii.
Isus ne-a lăsat moştenire nu numai Locurile Sfinte, unde
papa Ioan Paul II a strecurat în crăpătura stâncii Sfântului
mormânt o scrisoare de iertare adresată lui Dumnezeu, ci
înainte de toate mesajul sublim “Pacea v-o las vouă”, cum se
repetă în liturghia catolică.

În această succesiune cristologică şi mai ales la începutul
mileniului al treilea de la Naşterea Mântuitorului n-am
putea considera oare că la 1054 nu s-au confruntat două
biserici, că s-au confruntat doar doua personalităţi clericale ?
La 16 iulie 1054 delegaţia romană condusă de cardinalul
Humbert de Moyennmontier a intrat în catedrala Sf. Sofia
pentru a depune bula papală de excom

laire. Cu un gest biblic, delegaţia şi-a scuturat
praful de pe încălţări , “Dumnezeu Cel atoatevăzător să
judece” (Versetul 10,14 din Evanghelia lui Matei: “Dacă
cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, să
ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea şi să vă scuturaţi
praful de pe picioarele voastre”).

Să credem că
însuşi îl provocase, pentru a arunca anatema pe legatul
papal. Poate că amândouă acele personalităţi, deopotrivă de
ambiţioase şi de energice au “pus în scenă” evenimentele iar
istoricii le-au descris, începând cu sec. al XVII – lea drept
Marea Schisma. Termenul “schismă” apăruse mai înainte,
pentru a sublinia unele divergenţe dogmatice, fară să
antreneze în mod obligator un conflict definitiv.

În timp ce din istoria “Copiilor lui Abraham”,
transfigurată în Vechiul şi Noul Testament se poate
desprinde cheia înţelegerii fervorii evreieşti de a intra în
jocurile politice ale unei părţi violent-ateiste a lumii, dar şi a
prudenţei adaptative cu care evreii şi-au menţinut
privilegiile într-un climat de suspiciuni principial ostile. O
moralitate pragmatică, legată de supravieţuire a produs
sublimarea unei etici intelectuale, a unei demnităţi
cărturăreşti incontestabile, care pe plan cultural a adus lumii
mult mai multe foloase decât a primit de la ea sub raport
social.

Cred că toate acestea or fi şi argumente pentru
renunţarea evreilor la ideea unicităţii Holocaustului, pentru
că evreul ştie că nu este singurul care şi-a îndurat soarta şi
suferinţa, ci doar unul dintre cei mulţi, într-o procesiune fără
de sfârşit, într-o lume pustiită, purtând aceleaşi răni.
Suferinţa şi sacrificiul s-au răspândit de-a lungul timpului
peste tot pământul, deşi numai El este numit Cel Răstignit,
numai El dintre toţi care au fost şi ei crucificaţi. Când ne
gândim la durere, chin şi nedreptate, ne gândim la El de
parcă nu ar mai fi fost nici o altă durere decât durerea Lui,
nici o altă nedreptate decât cea comisă împotriva Lui.

Scriitorul suedez Par Lagervist (Premiul Nobel 1951
după apariţia romanului Barabbas), recrează cu vigoare şi
simplitate austeră în capodopera Moartea lui Ahasverus
povestea unor pelerini dintr-un Ev Mediu sălbatic, aflaţi în
drum spre Ierusalim, punând în lumină o profundă şi
sfâşietoare meditaţie despre păcat, credinţă, ispăşire şi
eliberare de suferinţă: “Atât de mulţi fuseseră crucificaţi pe
acea Golgotă, acel mic deal către care toţi mergeau acum în
pelerinaj . Da, pe aceeaşi cruce, la fel ca pe El – crucea care,
spuneau ei, era a Lui şi pe care o venerau ca pe lucrul cel mai
sfânt din lume (…) Fuseseră celelalte cruci înainte şi după a
Lui şi toţi cei care suferiseră pe ele. Dar El a ajuns să conteze;
restul nu însemnau nimic. Numai de El îşi aminteau: Toţi au
suferit la fel ca El, dar suferinţa lor nu avusese nici un scop,
aşa că a fost uitată. Numai suferinţa Lui a avut înţeles pentru
toate vremurile, pentru toţi oamenii; probabil aşa a fost
învestit, când s-a îndreptat spre sacrificiul morţii”.

Dincolo de tot ce falsifică şi face mai vulgară această
lume, dincolo de toate minciunile şi înşelăciunile, de toate
eşecurile imaginaţiei umane există ceva copleşitor, care nu
ne este accesibil decât prin creştinism, izvorul care potoleşte
setea arzătoare pentru ceea ce nu putem concepe, dar ştim că
există.

unicare a Patriarhului
Michel Cèru
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Nici doi ani n-au
trecut de cînd l-am
prezentat pe scriitorul
şi filosoful francez
Hughes Labrusse
(născut pe 21 iunie
1938 la Melun)
cititorilot revistei

. Dar, cum
peste cîteva săptămîni
va veni în România,

spre a participa la Festivalul Internaţional de Poezie
„Antares”, ce se va desfăşura în mai şi iunie la
Galaţi (printre invitaţii străini care şi-au confirmat
participarea figurează alţi doi prieteni ai revistei

: belgianul Pierre-Yves Soucy şi
luxemburghezul Serge Basso de March), am
considerat că e binevenită includerea sa în rubrica
„poezia lumii, poezia în lume”. Mai ales că pagina
din acest număr constituie o premieră : ea nu e
alcătuită din poeme traduse dintr-o carte apărută
deja în străinătate, aşa cum s-a întîmplat pînă acum,
ci adună poeme inedite, care nu au văzut lumina
tiparului nici măcar în Franţa, acolo unde s-au
născut. Altfel spus, toamna trecută, pe cînd ne aflam
amîndoi la o serie de manifestări culturale
desfăşurate în Hexagon, poetul Hughes Labrusse
mi-a încredinţat manuscrisul .
L-am tradus şi va apărea întîi în România, în
modesta mea translare, apoi va fi tipărit şi în Franţa
în limba în care a fost scris. Iată, totuşi, cîteva din
volumele tipărite :
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Ea somnolează
ţipătul unei păsări o poartă cu sine deasupra
eucaliptului
cu un cuţit de piatră în ţeastă
cu un şarpe de-a lungul spatelui
ea se înarmase cu un baston
şi-l ţintuieşte între maxilare
pentru a nu face nici un zgomot
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Cu capul între mîini

Aborigene sedimente

Ultimele cuvinte

La Complainte de l'Île Saint-
Louis

L'oiseau le feurre
l'arme L'Oiseau inaugural

Le temps
ranime Équerre  Embarcation

Présence abîmée

Deuil blanc Le Langage
séduit La Dame du Désert

Terrena l'arbre excessif

Le Donateur
De la fin du vol des oiseaux

Michel Mousseau, le temps de peindre
L'Enfant au Balcon

suivi de son Double
Précaires Théâtre de

Sable Mes Spectres

Mes Spectres
Rien qu'une apparition

Poèmes pour que
s'accomplisse

Rome,
ou quand on a un cœur et une chemise

Trente petites gravures à lire les yeux fermés

poèmes
pour une cantate de J.J.Werner, ORTF 1971),

(Lieux d'Être, avril 2009).

poezia lumii, poezia în lume
cu piatra ea taie
cordonul ombilical
stelele sunt inundate de sînge negru

Bace toxice
un arbore gata să-şi ia cuvintele
şi să le mănînce pe loc
pictura se scorojea
trebuia să ne ascundem în spatele pick-upului
în pană
această pasăre ce se detaşează de chipul tău
nu va mai reveni
o femeie era în picioare
aplecată peste o cutie strălucitoare
cu un ac în corp
ca o stofă

Rămîne deschis un buton de la radio
bătrîna îşi petrece timpul în grădină
acest teren din jurul casei
unde au făcut să crească flori şi arbori
cînd ea se lungeşte pe pămînt
ea
copilul care încă somnolează gîndeşte
la prenumele său
ea se înveleşte în cuvertură
şi se închipuie în crîng
nimeni nu îndrăzneşte să spună ceva

Buze cu numeroase capete
desen pe o pagină
în seara asta e altceva
cînd voi putea să mă îmbrac
cine mă va recunoaşte?
ea îşi va pune în geantă
o porţie de nisip
va merge cu chipul slăbit
somnolează amorţită de căldură
trenul scîrţîie
pe traseele sale de tranzit
perpendiculare pe vînt
dar exact la două degete
de milenii
marea tăcere între viaţă şi moarte.

*
iar cei care se găseau  aproape de el
se fereau pe ascuns

la fiecare cuvînt
evidenţa tropăia prin noroi
*
fără îndoială o fibulă antică străpungea ochiul
abia întredeschis

limba umflată de vîrtejuri
şi de mîl roditor
*

Gura mănîncă urechea

Baracă

Vremea visului

Sub piatră, gestul

abur în jurul chipului său
abur în mîinile sale

păşune a soarelui iarba trosneşte
sub dintele cariat
*
la umbra larynxului
cade alfabetul

şi în gură
înoată atîţia morţi
*
timpul necesar eschivării
şi tot spaţiul pentru a reveni la timp

iar cei care treceau pe lîngă el
îl ocoleau fără să o ştie
*
ce era oare acest vis
am crezut că văd venind spre mine
o femeie dezbrăcată

o femeie pregătită
pentru toate reînceputurile noastre
*
dar în această zi
se fărîmiţează lumina

corpul se cojeşte
privirea se tîrăşte în cenuşă
*
uitară alături de el
să binecuvînteze doliul şi datoria ce avea să vină

îşi purtau trupul în vîrful degetelor
ca pe un nasture smuls de la haină
*
or, capul tăiat
nu se împarte

doar nisipul se crapă
postulat de buze
*
dar se sprijiniră fără ştirea lor
pe masca încă saturată a unei imagini

şi perversitatea tăcerii
îi ţintui pe loc
*
nu ştiu cine altcineva
să fi fost cu mine fără să fiu eu

sau în poalele rochiei
ea nu şi-a amintit de sfîrşitul său
*
oare n-am semnat dimineaţă
în registrul morţilor

atît de uşoară, atît de uşoară
omonimia stelelor funerare
*
impasul numelui său
sigilează alteritatea

ea n-a venit încă

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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