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Popor de şmecheri? zămislit, parcă îţi vine să exclami : aşa este, însă
inima popoarelor e aproape întotdeauna înşelată
Şi asta pentru că de-a lungul istoriei lor, pentru a
supravieţui, popoarele au plătit tribut de sînge
invadatorilor, cuceritorilor, aventurierilor,
exaltaţilor, nebunilor şi propriilor conducători. Mai
ales propriilor conducători. Chiar şi în epoca
modernă, urmărind tot ce se întîmplă în lume,
începi să capeţi credinţa că popoarele au fost create
doar ca să propulseze politicieni şi să servească de
pretext micinoaselor discursuri ale acestora. Nu cred
că a existat de-a lungul vremii în lungul şi în latul
pămîntului vreun conducător care să nu se fi referit
în cuvîntările sale la popor. Uneori cu dragoste,
sinceritate, compasiune  de cele mai multe ori cu
ipocrizie, dispreţ sau chiar duşmănie. Disimulate,
evident, sub mieroase cuvinte, în funcţie de
interesele liderului şi ale partidei din care acesta
făcea/face parte.

Kogălniceanu are dreptate : inima poporului nu
înşală niciodată . Dar, ce popor e acela care îşi
trimite ca reprezentanţi în parlamentul european
extremişti notorii, exaltaţi, delincvenţi, scrîntiţi la
minte, găinari ce pun botul în mod hulpav şi jalnic
la prima escrocherie ce li se oferă ca nadă? Văzînd
fauna ce ne reprezintă în lume, îmi vin în minte
două din genialele versuri eminesciene : Dintr-
aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii! / Oameni
vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii (pentru
cine nu ştie, ipostaza în care se afla mănăstirea Golia
atunci cînd Mihai Eminescu a făcut cunoscuta
trimitere, era de ospiciu pentru cei cu prea multe
păsărele în colivie). Ce fel de popor e acela care-şi
trimite la export ticăloşii, boschetarii, cerşetorii,
paraziţii, manglitorii, zbanghiii? Unde sunt hainele
de sărbătoare pe care românul le îmbrăca ori de cîte
ori ieşea în lume?

Ce fel de popor e acela care-şi trimite hoardele de
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mineri să vandalizeze capitala şi să măcelărească
intelectuali, ce fel de popor e acela  ce-şi duce
existenţa în faţa televizorului care-l prosteşte şi de
care se lasă minţit (a uitat oare cineva vestitul şi
acuzatorul slogan aţi minţit poporul cu
televizorul! , la fel de actual şi astăzi ca în urmă cu
două decenii cînd în România începea marea
manipulare ?), care se droghează cu acest modern
opiu al popoarelor pentru că-i permite să

urmărească scandaluri, cancanuri, orori, ce fel de
popor e acela care se închină la falşi idoli, care
acceptă să admire false valori impuse de televiziuni
(puse pe căpătuială în funcţie de patroni,
comandamente, interese? Ce fel de popor e acela
care-şi calcă în picioare demnitatea pentru o litră de
ulei sau pentru o ţoaşcă de zahăr? Ce fel de popor îşi
ucide conducătorii cu o cruzime ce ne aminteşte de
Evul Mediu? Acelaşi popor care-şi sanctifică un
voievod ce l-a ucis pe fratele tatălui său!

Susţinătorii mai mult sau puţin sinceri de ieri
şi de azi ai democraţiei nu uită să folosească în orice
ocazie celebrul adagiu după care vocea poporului e
vocea lui Dumnezeu Vox populi, vox Dei în
fapt, e vorba de o sentinţă medievală pe care Alcuin
a invocat-o într-o scrisoare adresată împăratului
Carol cel Mare). Or, în România, problema e că
niciodată vocea poporului nu este şi vocea
conducătorilor, care, vorbind o altă limbă, se feresc
cu obstinaţie să asculte vocea lui Dumnezeu (sau a
poporului). Şi, să nu uităm, Cel de Sus nu a creat
popoare, ci indivizi, după cum ne învaţă Cartea
Genezei. Iar dacă indivizii sunt creaţi după chipul şi
asemănarea Domnului, atunci cum de există
popoare nevolnice, mîrşave, ticăloase, zavistnice,
spurcate, criminale? Şi cum de există oameni
nevolnici, mîrşavi, ticăloşi, zavistnici, spurcaţi,
criminali?

Cît de inactual, cît de departe e azi în România
(dar şi în multe alte părţi ale lumii) comandamentul
din discursul lui Abraham Lincoln : guvernarea
poporului, prin popor, pentru popor ! Deşi cu
tristeţe o spun , pe zi ce trece, mă conving de un
adevăr care a început să sară în ochi : suntem un
popor de şmecheri. Fiecare român vrea să fie mai
şmecher decît cei din jur, decît cunoştinţele, decît
colegii, decît partenerii, decît prietenii, decît
semenii. Încercînd să mă întorc în timp, îmi amintesc
vremea copilăriei cînd şmecheria era eternul motiv
de conflict şi cînd orice bătaie, orice cafteală , orice
reglare de conturi începeau, inevitabil, cu stereotipa
întrebare Ce, bă, eşti şmecher?! . Numai că, de la o
vreme, poporului român i-a ieşit şmecheria pe nas.
S-a ridicat din rîndurile sale o seamă de conducători,
care de care mai şmecher, ce l-au robit, l-au adus la
sapă de lemn, l-au ticăloşit şi l-au făcut să fie privit
chiorîş în toată Europa.

Spre a fi în ton cu cei care democraţi, dragă
Doamne! se prefac a pune poporul pe primul loc
în ordinea priorităţilor lor, uităm totuşi un
cutremurător adevăr pe care l-a rostit filosoful
francez Joseph de Maistre în cunoscutul său Studiu
asupra suveranităţii Mais, de tous les monarques,
le plus dur, le plus despotique, le plus intolérable,
c est le monarque peuple (dar, din toţi monarhii,
cel mai dur, cel mai despotic, cel mai intolerabil este
monarhul popor Însă cine mai acordă azi atenţie
spuselor unui scriitor născut tocmai la mijlocul
secolului XVIII?!
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Cred că orice om care a încercat să lase o dîră,
oricît de modestă în istoria umanităţii, a ţării sale,
orice om care a dorit să marcheze clipa cea repede
ce i s-a dat s-a pronunţat măcar o dată despre
naţiune, naţie, popor, neam...

Oratori, poeţi, tirani, politicieni, nebuni s-au
repezit asupra acestui subiect ca uliul asupra prăzii,
ca mulţimea de cumpărători asupra bunurilor de
larg consum în zilele de promoţii ispititoare. Pînă şi
cele mai odioase, cele mai drastice regimuri
totalitare încearcă să creeze impresia că principala
lor preocupare o constituie bunăstarea, fericirea,
liniştea poporului pe care-l robesc şi pe care-l obligă
să le ridice osanale. Vă amintiţi vremea cînd
tineretul de pe milenarul plai mioritic urla cu
frenezie cîntecul Poporul, Ceauşescu, România ,
promovat de cenaclul flacăra în cinstea
scorniceşteanului? De fapt, iniţialele celor trei
cuvinte arătau limpede ca lumina zilei că respectivul
cîntec era închinat partidului roşu, far şi stindard
călăuzitor pe drumul neabătut al construirii
societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Din
nefericire, şi astăzi poporul nu e decît un pretext
pentru discursurile politicienilor de doi bani, care
nu fac altceva decît să se arate cu degetul atunci cînd
li se pare că alţii au băgat mîna mai adînc în
buzunarul avuţiei neamului.

În Discursul cu privire la Unirea Principatelor,
Mihail Kogălniceanu afirma că inima poporului nu
înşală niciodată . Nimic mai adevărat! Dar - aş
adăuga fără pretenţia de a completa aserţiunea unei
minţi strălucite -, atunci cînd citeşti această sinceră
declaraţie de dragoste faţă de neamul din care te-ai
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Acest numar este ilustrat cu lucr r
ale pictorului Liviu SUHAR
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ÎMBRĂŢIŞAREA

Nichita Stănescu

Cînd ne-am zărit, aerul dintre noi
şi-a aruncat dintr-o dată
imaginea copacilor, indiferenţi şi goi,
pe care-o lăsa să-l străbată.

Oh, ne-am zvîrlit, strigîndu-ne pe nume,
unul spre celălalt, şi-atît de iute,
că timpul se turti-ntre piepturile noastre,
şi ora, lovită, se sparse-n minute.

Aş fi vrut să te păstrez în braţe
aşa cum ţin trupul copilăriei, în trecut,
cu morţile-i nerepetate.
Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi vrut.
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Continuăm în acest număr prezentarea câtorva dintre
premisele teoretice ale Reconstrucţia statutului
femeii. scriminare la dezvoltare profesională şi
egalitate de şanse 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 parten
Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca,
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă
Socială Comun tară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de
Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca

Dacă în primele articole apărute sub acest titlu am
prezentat câteva dintre liniile generale ale
schimbarea statutului femeii şi obţiner drepturilor
economice, sociale şi politice pentru femei la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului

vom insista asupra modului în care aceste acţiuni
şi idei au fost dezvoltate în cadrul unora dintre teoriile
feminis

În cadrul mişcării de
emancipare a femeii, faza ideologică a premers faza
organizatorică. Ideologia feminismului românesc se apropie
mai mult de spiritul ideologiei feminismului francez, german
şi polonez.

Cu precădere pentru Transilvania, feminismul
maternalist are o orientare culturală de tip filantropic.
Preocupările vizau ridicarea culturală a femeii prin
instrucţie, educaţia în familie şi societate, situaţii în care
ideologia şi activitatea feministă aproape că se

această mişcare de emancipare a femeii se
identifică în oarecare măsură cu mişcarea de emancipare
naţională. Femeia are rol de educator în societate, desfăşoară
o bogată activitate de propagandă în acest sens: „să ştii
femeie română că nu se pot ferici copilaşii tăi în ţara aceasta
câtă vreme aici domneşte nedreptatea şi unii au toate
bunătăţile îmbelşugate ale vieţii de stă şi spre ajutorul lor
puterea şi tronul şi legea [ ...]iar copilaşii tăi sunt siliţi să
muncească din gre

În presa vremii, în special în „Gazeta Transilvaniei”, apar
articole cu un bogat conţinut feminist care deschid femeilor
calea spre noi profesiuni. Femeile au fost admise în
învăţământ, în serviciile telegrafo-poştale, în administraţie, în
medicină. Avocatura era o nouă profesie ce se deschidea
pentru femei. Prin urmare, a crescut numărul femeilor culte,
cu educaţie şi cu respectul moralităţii.

În scopul de a impulsiona învăţămâ tul, au fost înfiinţate
şcolile pentru fete. „Femeia prin educaţia şi înălţare a
sufletului ei va fi nu numai păstrătoarea raselor, ci şi
regeneratoarea şi reorganizatoarea principiilor ce pot ferici
omenirea. În vederea susţinerii învăţământului, a
construirii de şcoli au fost organizate banchete în scopu

Tinerele fete urmau să primească o
educaţie în gospodărie, în industria casnică. De aceea s-au
creat şcoli de menaj şi industrie casnică. Pentru sate
instruirea fetelor era organizată mai ales în perioada de
iarnă. Cursurile aveau un bagaj de cunoştinţe adecvat pentru
instruirea femeilor şi fetelor de la ţară.

De asemenea, femeile române s-au implicat în activităţi
culturale şi de caritate atât la oraşe cât şi la sate. De pildă,

în vederea
adunării donaţiilor necesare ridicării unui orfelinat. Tot
pentru sprijinirea copiilor orfani, în special a fetelor, li se
indica înscrierea în şcolile de menaj şi de industrie ă,
unde se puteau pregăti pentru a deveni maestre în industria
textilelor, tapiţeriei, confecţiilor, ateliere de rufărie, croitorie
sau după terminarea şcolii particulare, puteau deveni
maestre particulare ori la şcolile de maestre.

Un rol important în acţ
care şi-au îndreptat atenţia

spre problema educaţiei fetelor, susţinând de la început
educaţia lor în cămin : „ este necesar să creştem mame care
se vor dedica în totalitate căminului şi copiilor lor[ ... ] fetiţele
să fie educate după principii pedagogice dar totdeauna în
vederea menirii lor ce le aşteaptă ca viitoare mame

O altă problemă în care femeile
insistat, a fost cultivarea industriei naţionale

avându-se în vedere creşterea şi cinstirea poporului român.
Astfel, li se cerea femeilor să nu renunţe la portul tradiţional
românesc şi să fie purtat cu precădere la serbări. De
asemenea, lucrul de mână era promovat şi cultivat în şcoli, se
organizau expoziţii cu produsele realizate, ceea ce determina
propagarea industriei naţionale în toate oraşele ţării.
Creatorii costumelor populare erau îndemnaţi să nu se abată
de la materialele specifice, tradiţionale, să nu împrumute
materiale străine portului românesc care ar contribui la
înstrăinarea portului. Dezvoltarea industriei casnice a fost
sprijinită de reuniunile femeilor prin construirea de ateliere
de industrie casnică.

În Transilvania, mişcarea feministă a fost mai moderată.
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Feminismul românesc maternalist.

Reuniunea femeilor din Transilvania
Cartea milostivirii”,

Uniunea Femeilor Române

Uniunea Femeilor
Române

1
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Cu ocazia , din 1925,
Maria Băiulescu propunea modelul femeii demne de urmat:
„Doamne modeste, generoase şi înţelepte să fim ca o ligă a
bunăstării lepădându-ne de toată vanitatea, de tot fastul, de
tot luxul ca să nu stârnim invidia şi zavistia, să ne îmbrăcăm
în haina înaltă a spiritualităţii ce a ridicat societatea
omenească mai presus de natură”. În concepţia liderei,
implicarea femeii nu era numai din punct de vedere
material, ci şi moral, de a sluji atât pacea internă, cât şi cea
mondială. menirea de a se implica în educaţia
tineretului, în liniile morale, spre a-l feri de moravurile
decadente, precum şi de corupţia contagioasă

nalist a avut de câştigat prin clasa
femeilor instruite, acestea ocupând un loc superior în familie;
la rândul lor, acestea trebuiau să instruiască pe cele din
categoriile sociale defavorizate Femeia din Transilvania a
luptat pentru un rol cultural mai bun, s-a implicat în acţiuni
caritabile şi educaţionale, însă nu a militat suficient pentru
emanciparea politică. Aceasta a venit de la sine prin
progresul societăţii umane, cu acordul unanim al membrilor
ei, femei şi bărbaţi deopotrivă.

Femeia ardeleancă, care a îmbrăţişat ideile
, nu s-a dorit o feministă şi a reacţionat la

feminismul egalitar radical din Vechiul Regat. Cochetăria era
considerată, în mentalitatea socială, un semn de desfrânare şi
nu un mod de viaţă sănătos. Feminismul maternalist
promova tipul femeii protejate: „Femeia care păstrează
tradiţiile şi obiceiurile noastre”, femeia aceasta nu era
interesată să acumuleze funcţii politice, era femeia „prea
mlădioasă, prea pură, pentru a-şi mânji mâinile cu politica”.

prin activitatea desfăşurată de cele 88 de
asociaţii şi organizaţii din Transilvania, mişcarea feministă s-
a cristalizat enorm de mult în cei 64 de ani (1850 -1914). Ea a
reuşit să facă breşe serioase în mentalitatea bărbătească, mai
puţin în Parlamentul de la Budapesta, unde femeia era
privită ca nefiind capabilă să joace un rol politic concret ci
doar unul decorativ. Nici acest parlament nu a reuşit să
adopte drepturi publice şi politic

gar, acestea fiind ,,încătuşate” atât în
Croaţia, Serbia şi Transilvania.

În gândirea liberală
românească problematica femeii în special a drepturilor sale
politice nu a ocupat un loc deosebit. Femeia apare mai
degrabă ca agent moral, ea are un devotament necondiţionat
pentru familie, are capacitatea de jertfire, din acest punct de
vedere femeia fiind considerata superioara bărbatului. Însa
datorita acestei superiorităţ femeia nu poate fi
inclusa în dezbaterile şi negocierile politice.

toţi oamenii sunt egali, dar femeile
au ceva special care le aşează în rândul zeiţelor

fel de categorie este
inutilă.

Alţi exponenţi ai liberalismului consideră că femeile au
un rol civilizator. De pildă, Cezar Boliac, deşi susţine că
forma patriarhatului este cea mai veche formă de dominaţie,
este adeptul dreptului de vot pentru femei, a statutului de
cetăţene legiuitoare, judecătoare şi executoare. Un alt
susţinător al feminismului a fost Ion Ghica. El determina
cauza de fond a autonomiei scăzute a femeilor şi anume,
dependenţa economică faţă de bărbaţi. La acea vreme,
ocupaţia femeilor era, pe lângă cea de îngrijire, de ţesătoare
şi „cusătoreasă De asemenea, el remarcă şi faptul că, femeile
au devenit adevărate voci în spaţiul public, fără însă a forma
o opinie publică distinctă, demnă de luat în seamă.

Cu toate acestea, însă, liberalismul clasic a reprezentat un
progres în comparaţie cu conservatorismul care insista
asupra păstrării familiei tradiţionale, a tratării femeilor ca
nişte fiinţe vulnerabile ce trebuie mereu protejate.

conservatorilor care considerau că prin obţinerea acestor
drepturi pentru femei există posibilitatea dispariţiei familiei.

Maria Buţureanu îndemna femeia să-şi probeze
capacitatea, raţiunea şi să renunţe la postura de
„lacrimogene şi „cerşetoare umile” în faţa bărbaţilor,
lacrimile şi implorările făcându-le „mai inapte de politică”.
„Demnitatea cere verticalitate, raţiune şi recunoaşterea
drepturilor Femeile au nevoie de o educaţie care să le
dezvolte mintea nu una care să le „prostească”. Caracterul
acestora se poate forma numai în condiţiile de libertate şi de
egalitate în drepturi. La răndul său, Calypso Botez a susţinut
cu mare tărie înscrierea drepturilor depline ale femeii în
Constituţia din 1923. Din păcate puţine din propunerile sale
au fost lu

Feminismul liberal îl întâlnim şi în planul doctrinar al
prinţesei Alexandrina Cantacuzino. Ea a fost cea care a
pledat pentru un partid al femeilor, a atacat patriarhatul în
politică, monopolul bărbatului în politică, pentru femei a
cerut drepturi civile şi politice integrale, nu a admis nici
compromisurile nici obţinerea lor în etape. Crezul ei a fost că
femeia nu are nevoie de protecţie, ci de drepturi. Susţinea
ideea încetării politicilor caritabile şi trebuia accentuată
autonomia femeii. A fost pentru egalitatea între soţi, iar
munca femeii în gospodărie să fie tratată ca o profesie plătită.

Femeile au fost nevoite să mai aştepte multă vreme şi să
suporte diverse umilinţe, până la obţinerea drepturilor
depline. Dar nici politicienii liberali, nici Partidul Naţional
Liberal, nu au sprijinit emanciparea femeii îndeajuns, fiind
chiar duplicitari. Ei au considerat că „nu era momentul”,
moment care a venit nu pe cale democratică, ci prin dictatura
carlistă şi apoi comunistă. minismului
liberal se bazează pe principiile conform cărora individul
este liber şi raţional, pe universalitatea drepturilor omului,
egalitatea între oameni, statul de drept, consimţirea liberă de
către indivizi a autorităţii actului de guvernare.

Congresului Uniunii Femeilor Române

Uniunii
Femeilor Române

Feminismul românesc liberal.

Femeia avea

Feminismul mater

.

În concluzie,
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e pentru femeia din
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i morale,
În viziunea lui C.
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Feminismul liberal s-a lovit de numeroasele argumente ale
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dat pentru anumite drepturi care
ulterior , printre care
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ismul cu limitele sale, cu criticile aduse din partea
feministelor, a făcut o alianţă bună cu feminismul. Au fost
depăşite obstacolele de autoafirmare, iar femeia a depăşit
etapa de victimă. Liberalismul a slujit multor scopuri în
mişcarea feministă. A ple

au şi fost obţinute : dreptul la
contracepţie şi avort, asistenţă pentru îngrijirea şi creşterea
copiilor, dreptul la o imagine demnă
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pastorale este de a-l ajuta pe fiecare (creştin) să crească
în fidelitatea faţă de unicul Domn”. De aceea, Papa s-a
rugat pentru Biserica ortodoxă română ca „să ofere
lumii o nouă şi bucuroasă mărturie de comuniune
deplină” şi „de fidelitate curajoasă faţă de
Evanghelie!”.

În sfârşit, adresându-se credincioşilor catolici în
Parcul Izvor, Papa a lămurit sensul fidelităţii pe care a
invocat-o în toate discursurile sale. Astfel, referindu-se
la mărturia apostolilor, Ioan Paul al II-lea a precizat:
„În ziua Rusaliilor, Apostolii, care până în acel moment
erau confuzi şi fricoşi, au devenit plini de curaj şi zel
apostolic. Nu s-au temut să-l vestească pe Cristos
răstignit şi înviat; nu le-a mai fost frică să-şi
mărturisească prin cuvinte şi cu viaţa fidelitatea faţă de
Evanghelie, chiar şi atunci când aceasta însemna
prigoană şi uneori moartea. Mulţi, într-adevăr, au plătit
cu martiriul această fidelitate”. Apoi, referindu-se la
creştinii catolici din România, le-a spus: „ştiu bine cât
aţi suferit în anii cumplitului regim comunist; mai ştiu
şi cu cât curaj aţi perseverat în fidelitatea voastră faţă
de Cristos şi Evanghelia sa. (…) Nu vă fie teamă:
deschideţi larg porţile inimii voastre Mântuitorului
Cristos!”.

Având în mintea lui acelaşi concept de istorie
deschisă, Papa le-a spus catolicilor că în anii care s-au
scurs, semnele milostivirii divine au însoţit mereu paşii
celor ce s-au încrezut în Dumnezeu şi, reluând
cuvintele lui Isus – „Cine mă iubeşte pe mine va fi iubit
de Tatăl meu şi-l voi iubi şi eu şi mă voi arăta lui” (
14, 21) – Papa a spus: „Aceste cuvinte ale lui Isus
încredinţate ucenicilor în ajunul pătimirii sale, răsună
astăzi pentru noi ca o invitaţie presantă de a păşi mai
departe pe acest drum de fidelitate şi iubire. A-l iubi pe
Cristos! Iată scopul ultim al existenţei noastre”.

Da, cred că nu greşesc, acesta este mesajul pe care ni
l-a lăsat Sfântul Părinte după vizita lui în România şi
ni-l transmite şi astăzi din cer. Să fim credincioşi, fideli
aşa cum au fost episcopii, preoţii, călugării, călugăriţele
şi laicii care au suferit persecuţiile anticreştine din
timpul regimului totalitar comunist. Dar, aşa cum a
spus în ultima sa omilie în România, fidelitatea nu este
posibilă fără iubirea lui Cristos, fără privirea aţintită la
„steaua dimineţii”, Preasfânta Fecioară Maria, într-un
cuvânt, fără rugăciune şi credinţă.

Ştim de la Papa Benedict al XVI-lea că speranţa este
o altă faţă a credinţei, iar păcatele împotriva speranţei
sunt prezumţia şi disperarea. În ultimii ani, am
păcătuit prin multă prezumţie, fiindcă am crezut că
slăbiciunile noastre nu contează în faţa meritelor
extraordinare ale înaintaşilor noştri în credinţă; de
asemenea, am păcătuit şi prin aceea că ne-am lăsat în
voia inerţiei disperării. Dar nici una din aceste atitudini
nu este răspunsul pe care îl aştepta Ioan Paul al II-lea
de la noi. Răspunsul potrivit este fidelitatea. Aşadar, să
încercăm să fim fideli, oameni ai speranţei, iar
credincioşia noastră să fie întemeiată pe stânca tare a
credinţei, Isus Cristos.

Cu puţin timp înainte de beatificarea lui, la Londra
s-a celebrat o căsătorie regală. La începutul predicii,
după cununie, arhiepiscopul de Westminster, le-a spus
tinerilor soţi, preluând cuvintele sfintei Ecaterina de
Siena: „să fiţi ceea ce a voit Dumnezeu să fiţi şi focul
iubirii divine se va aprinde în lumea întreagă”. Două
zile mai târziu, Ioan Paul al II-lea şi-a celebrat nunta sa
mistică cu Biserica, în cer, în faţa sfinţilor şi a îngerilor
lui Dumnezeu.

Pentru că a fost ceea ce a voit Dumnezeu să fie, „a
deschis lui Cristos societatea, cultura, sistemele
economice şi politice, schimbând cu forţa unui uriaş –
forţă care îi venea de la Dumnezeu – o tendinţă ce
părea ireversibilă; a dăruit creştinismului o reînnoită
orientare spre viitor, viitorul lui Dumnezeu,
transcendent în raport cu istoria, dar care pătrunde
totuşi istoria. Acea încărcătură de speranţă care fusese
cedată cumva marxismului şi ideologiei progresului, el
a revendicat-o în mod legitim pentru creştinism,
restituindu-i fizionomia autentică a speranţei, de a trăi
în istorie spiritul , într-o existenţă personală
şi comunitară orientată spre Cristos”. În sfârşit,
căutând să fie mereu plăcut lui Dumnezeu, „acest fiu
exemplar al naţiunii poloneze i-a ajutat pe creştinii din
lumea întreagă să nu le mai fie teamă de a se numi
creştini, de a-i aparţine Bisericii şi de a vorbi de
Evanghelie”.

În toată viaţa sa pământească, Ioan Paul al II-lea a
rămas fidel voinţei lui Dumnezeu, iar Biserica l-a
declarat fericit. Privind înainte spre canonizarea lui, îi
spun şi eu, cu multă umilinţă: „Fericit eşti tu, iubite
Papă Ioan Paul al II-lea, pentru că ai crezut!”. De acolo
de sus, din cer, binecuvântează România, pentru ca şi
ţara mea, să rămână precum Polonia ta:

Fericite Ioan Paul al II-lea, roagă-te

In

adventului

semper fidelis!

Să fim fideli, să fim credincioşi!

pentru noi!

perpetuat amintirea, limba şi cultura. Am venit să aduc
omagiu unor fraţi şi surori care au sfinţit acest pământ
prin mărturia credinţei lor, făcând să înflorească pe el o
civilizaţie inspirată din Evanghelia lui Cristos; unui
popor creştin mândru de identitatea sa, adesea apărată
cu mare preţ, în chinurile şi vicisitudinile care i-au
marcat existenţa”. Iar în faţa Catedralei Patriarhale,
Papa a spus: „Şi românii, în condiţiile istorice tragice,
trecute şi mai recente, au păzit cu curaj darul credinţei
creştine, rezistând unor violente persecuţii şi insidioase
propuneri de a-şi trăi viaţa fără Dumnezeu.
Mulţumind Domnului pentru multele mărturii
luminoase înflorite pe pământ românesc, formulez
urarea ca credinţa în Cristos să se înrădăcineze mereu
mai mult în inimile voastre şi să strălucească în viaţa
voastră pentru a fi transmisă întreagă generaţiilor
viitoare”.

În al doilea rând, apelând la experienţa lui
personală, Papa i-a spus Patriarhului Teoctist în sala
Sfântului Sinod: „Beatitudine, amândoi, în istoria
noastră personală, am văzut lanţurile şi am cunoscut
oprimarea din partea unei ideologii care voia să
smulgă din sufletul popoarelor noastre credinţa în
Cristos Domnul. Dar porţile iadului nu au biruit
asupra Bisericii, Mireasa Mielului. El, Mielul jertfit şi
glorios, este acela care ne-a susţinut în stările de
nelinişte şi care acum ne permite să intonăm cântul
libertăţii redobândite”. Având această convingere că
Isus Cristos este stăpânul istoriei şi, în definitiv, El este
sensul ultim al istoriei, Papa a adăugat că misiunea de
a deschide istoria şi de a-i adânci mesajul îi revine
Bisericii, care „nu încetează să-i îndemne pe oamenii
din vremea noastră să se ridice în picioare, să reia
drumul către Tatăl, să se lase împăcaţi cu Dumnezeu”.

Aşadar, pe scurt,
mesajul pe care l-a adresat
Sfântul Părinte românilor
în 1999 şi îl adresează şi
astăzi ca fericit pare să fie
următorul: să nu ne fie
teamă de istoria noastră,
pentru că ea este deschisă
de semnele prezenţei
îndurării divine; de aceea
să încercăm să vedem şi să
citim semnele timpului din
trecutul recent, printre care
cel al fidelităţii străluceşte
cu putere.

În toate discursurile
papale rostite în România, găsim o referinţă la martiri,
deci la fidelitatea exemplară a unor creştini faţă de
valorile Evangheliei. Ca să înţelegem mai bine
încărcătura acestui cuvânt, vă rog să remarcaţi faptul
că martirii, sub multe aspecte, au murit singuri. Pe
drumul spre moarte, orice martir a rămas singur: fără
familie, fără prieteni, fără sprijinul societăţii din care
provenea. Într-adevăr, decizia de a rămâne fidel lui
Dumnezeu şi Bisericii este o decizie personală şi, ca
atare, nu depinde de ceea ce fac sau ce spun alţii. Acest
fel de decizie nu înseamnă să te laşi în voia valurilor
sau vremurilor, nici chiar dacă aceste vremuri îţi sunt
favorabile, pentru că te-ar lua pe sus. În definitiv, aici
este vorba de asumarea unei responsabilităţi personale
cu privire la viaţa de credinţă. De aceea Papa a insistat
pe mărturia martirilor şi mărturisitorilor credinţei,
evidenţiind fidelitatea lor ca maximă expresie a
responsabilităţii faţă de propria credinţă.

Astfel, când a vorbit despre episcopii catolici, Ioan
Paul al II-lea i-a numit în mai multe rânduri pe Anton
Durcovici, Vasile Aftenie, Ioan Suciu şi alţii, dar şi pe
unii dintre mărturisitorii credinţei precum Marton
Aron sau Alexandru Todea, remarcând forţa mărturiei
lor de fidelitate creştină. Desigur, au fost amintiţi şi
ceilalţi creştini laici, precum în discursul adresat
autorităţilor civile şi politice din ţara noastră, când a
spus că ţine să-i salute pe toţi membrii comunităţilor
catolice din România: „Îi asigur de afecţiunea mea
paternă, reafirmându-le admiraţia pentru munca
desfăşurată în vremuri de încercare, cu fidelitate şi
curaj”.

De asemenea, Papa a avut cuvinte de preţuire şi
faţă de creştinii laici ortodocşi, cărora le-a transmis
acest mesaj în Piaţa Unirii: „Pomenesc cu veneraţie
mărturia dată în timpul persecuţiei de atâţia creştini,
iluştri cât şi necunoscuţi, care au rămas tari în credinţă
şi au continuat să răspândească Evanghelia, uneori cu
preţul propriei vieţi. Fidelitatea lor constituie pentru
toţi discipolii Domnului un semn de speranţă”. Apoi,
adresându-se păstorilor Bisericii ortodoxe, Ioan Paul al
II-lea a reamintit faptul că „scopul oricărei acţiuni

Fidelitatea, lecţia bună a
istoriei

Beatificarea lui Ioan Paul al II-lea are toate şansele
să fie evenimentul anului 2011. Sărbătoarea a avut loc
în Piaţa Sfântului Petru din Vatican, în ziua de 1 mai
a.c. Cu această ocazie, s-a confirmat sfinţenia vieţii lui,
caracterul eroic al virtuţilor sale şi corectitudinea
învăţăturii propuse ca preot, episcop şi papă. Pentru
milioanele de oameni care l-au cunoscut într-un fel sau
altul şi au urmărit acest eveniment, beatificarea a fost
un prilej de mare bucurie. A fost oare vreun Papă mai
iubit decât Ioan Paul al II-lea, în ciuda controverselor
pe care le-a provocat unele din atitudinile sale ferme ca
Suveran Pontif?

Cum au trăit acest eveniment catolicii din România
şi, în general, românii admiratori ai lui Ioan Paul al II-
lea? Din câte mi-am dat seama, majoritatea s-au
bucurat, însă unii au fost răscoliţi şi de sentimente
nostalgice, confuze sau, oricum, ambivalente. Da, în ce
mă priveşte, dau mărturie că am trăit sentimente
ambigue, care mi-au mortificat bucuria beatificării. De
ce? Pentru că el a fost primul şi singurul Papă care a
vizitat România în 1999, iar atunci catolicii şi ortodocşii
erau împreună. Acum, însă, dacă ar veni din nou în
mijlocul nostru, ar putea să ne întrebe: unde vă sunt
fraţii voştri? De ce nu vă mai rugaţi împreună? S-a
spus, şi pe bună dreptate, că vizita lui Ioan Paul al II-
lea în ţara noastră a avut caracteristici istorice, din
multe puncte de vedere. Cred că la nivelul creştinilor
laici, vizita a rămas ca atare, adică o puternică chemare
la unitate; dar la alte niveluri, întâlnirea cu istoria a fost
ratată; cu toate acestea, nu ne este îngăduit să fugim
din istorie.

Privind la televizor câteva imagini de arhivă cu
vizita Papei în România, am retrăit exuberanţa şi
atmosfera festivă a acelor zile de har. Am revăzut
mulţimile entuziaste, carisma unui pontif umil şi
suferind, l-am reauzit pe Ioan Paul al II-lea vorbind
româneşte şi mai ales mulţumirea lui sufletească
perceptibilă în glas şi vizibilă în ochii săi strălucitori,
umpluţi parcă de lumina feţelor senine ale celor pe care
i-a întâlnit la Bucureşti.

Dacă ar fi să facem acum un exerciţiu de memorie,
cu siguranţă, fiecare dintre cei ce au fost martorii vizitei
lui în România ar putea să spună câteva din cuvintele
sale. Pe aceştia i-aş întreba: având în vedere direcţia în
care a evoluat societatea românească şi cultura ei
religioasă, credeţi că aceste cuvinte pe care vi le
amintiţi acum şi, în general, discursurile Papei mai
sunt valabile şi astăzi?

Lăsând deoparte amintirile, să încercăm să vedem,
pe scurt, ce-a spus Ioan Paul al II-lea românilor în
discursurile pontificale rostite în România în zilele de
7, 8 şi 9 mai 1999. Recitind textele, am descoperit
lucruri pe care nu le-am observat atunci; de exemplu,
am notat faptul că Papa a făcut multe trimiteri la
istorie, a evocat trecutul, într-adevăr, destul de des,
însă nu în sensul de celebrare a trecutului, ci de
provocare. Din toate referinţele identificate se poate
vedea că, pentru el, istoria nu este închisă, ci deschisă,
iar deschiderea se datorează prezenţei milostivirii
divine în istorie; ea dă sens binelui şi limitează răul.
Această cheie hermeneutică am găsit-o chiar în primul
discurs rostit la sosirea în România, în locul în care a
amintit ororile provocate de regimul totalitar comunist.
Astfel, referindu-se la moştenirea unui trecut bogat în
suferinţă, Ioan Paul al II-lea a spus: „Pentru a vindeca
rănile unui trecut crud şi dureros este nevoie de
răbdare şi chibzuinţă, de spirit întreprinzător şi
onestitate. Această îndatorire, grea dar înălţătoare, le
revine tuturor; este mai presus de toate
pentru voi, dragi tineri”. Ca model de vindecare a
trecutului, Papa le-a spus tinerilor să privească la
evenimentul spiritual care a fost trăit la Bucureşti în
acele zile. Într-adevăr, atunci românii au simţit mai
multă linişte şi pace în sufletele lor, iar bunăvoinţa
unora faţă de alţii plutea în aer. De aceea, Ioan Paul al
II-lea le-a spus tinerilor că vizita lui în România este „o
experienţă de păstrat şi de transmis”.

Bineînţeles, Papa nu s-a adresat doar tinerilor; şi
celelalte categorii de credincioşi au fost invitate să se
raporteze la trecut ca provocare, pentru că „istoria nu
poate fi uitată”.

ai întâi, iată o referinţă importantă în cadrul omiliei
de la Sfânta Liturghie în rit bizantin din catedrala „Sf.
Iosif”: „Am venit în aceste zile să aduc omagiu
Poporului român, care în istorie este semn al iradierii
civilizaţiei romane în această parte a Europei, unde i-a

Istoria ca provocare

o provocare

Mai 2011
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Discours de M. de Marivaux et Reponse de M. l'archevêque de Sens.

Oeuvres de théatre de M. de Marivaux de l'academie française.

Epigrammatum libros
XIV apud Venetiis 1749.

Legată împreună cu alte piese de teatru.

Legătură în piele.

Legătură în piele.

psă sfîrşitul.

Legătură în piele.
Pe foaia de titlu, ştampilă ovală: „Biblioteca S.I.P. Măldăreşti”.

egate împreună.

Legătură în piele.

Legătură în piele.

Pe foaia de gardă, semnătura „d. Schvimer”. De asemenea, pe
coperţi, însemnări manuscrise.

I – 2308

I – 2283

III – 2692

I – 2151

III – 2723

II – 2328

I – 2128

II – 2097

II – 2350

I – 2067

I – 2327

I – 2328

I – 2328

I – 2307

204. MEINERS, C. Vol. 1-2, 5-6. Wien, F.
A. Schrambl. 1791-1792. 4 vol. Vol. 1 – XXXII + 297 p. + 2 f.grav.;
Vol. 2, 1791 – 320 p. + 2 f.grav.; Vol.5, 1792 – 240 p. + 5 f.grav.;
Vol. 6, 1792 – 225 p. + 1 f.grav.
Heinsius, II, col. 975.

205. Vol. 4-
6. Amsterdam, f.e., 1756, 3 vol. Vol. 4 – 288 p.; Vol. 5 – 298 p.; Vol.
6 – 300 p.
În vol. 6 la p. 71-72 – epigrame în manuscris.

e.

206. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse... Berlin,
Compagnie, 1759. XXIV + 352 p.
Barbier, III, col. 244. c.

207. MERCIER DE LA RIVIERE.
Londres, Jean Nourse; 1767. VIII + 511 p.

Quérard, V, p. 140.

208. MICHAELIS, JO. HEINR.
(Leipzig, f.e., 1762 (?) ). 133 p.
Heinsius, II, col. 1019.

209. MICHAELIS, JOH. HEINR.

Heinsius, II, col. 1019.

210.
Vol. 1-3. Utrecht, Etienne Neaulme, 1732. 3

vol. Vol. 1 – III + 104 p.; Vol. 2 – III + 308 p.; Vol. 3 – I + 364 p.

211.
Vol. 7-12. La Haye, Pierre Husson, 1717-1731. 6 vol. Vol.

7, 1719 – 364 p. + 1 f.grav.; Vol. 8, 1728 – 277 p. + 1 f.grav.; Vol. 9,
1730 – 332 p. + 1 f.grav.; Vol. 10, 1730 – 316 p. + 1 f.grav.; Vol. 12,
1731 – 320 p. + 1 f.grav.
Leg în pergament, cît .

212. MILTON, JOHN.
a 6-a. Vol. 1-2.

London, J. and R. Tomson, 1763-1766, 2 vol. Vol. 1, 1763 –
CXXXVI + 510 p. + 6 f.grav.; Vol. 2, 1763 – 463 p. + 6 f.grav.

Brunet, III, col. 1727.

213. MILTON, JOHN.

Vol. 1-2. London, J. and R. Tomson, 1770, 2 vol. Vol. 1 – LXXXVI
+ 535 p. + 7 f.grav.; Vol. 2 – 555 p. + 5 f.grav.
Pe
Graesse, IV, p. 529.

214. MILTON, JOHN. Paradise regain'd. A poem in four books, to
which is added Samson Agonistes and Poem upon Several
occassions. With notes of various authors by Thomas Newton. Vol.
1-2. London, J. and R. Tomson, 1770, 2 vol. Vol. 1, –VI + 335 p. + 5
f.pl.; Vol. 2 – VI + 386 p. + 4 f.indice.
Pe coperta 1: ex libris gravat „The Smyth”
Brunet, III, col. 1728.

215. MIRONE, DE ? (SAUMERY, DE). Anecdotes venitiennes et
turques ou nouveaux mémoires du Comte de Bonneval dépuis son
arrivée à Venise jusqu'à son exile dans l'Isle de Chio au mois de mars
1739. Vol. 1-2. Utrecht, Jean Broedelet, 1744. 2 vol. Vol. 1 – X + 28
p. + 1 f.grav.; Vol. 2 – 214 p.

.
Quérard, VI, p. 233.

216. MITTERPACHER, LUDOVICUS.
Budae, Typ. Regiae Universitatis, 1794. VI + 520 p.
Heinsius, II, col. 1038; Petrik, II, p. 760.

217.

BRV, II, nr. 453, p. 274-275; BRV, IV, p. 263.

218. MONTAIGNE, MICHEL DE.
Augmentée de la Vie de

Montaigne et de nouvelles notes (...). Vol. 1-7, Londres, Jean
Nourse, 1745, 7 vol. Vol. 1 – LXIV + 404 p. + 1 f.portr.; Vol. 2 – II +
392 p.; Vol. 3 – I + 456 p.; Vol. 4 – II + 479 p.; Vol. 5 – I + 448 p.;
Vol. 6 – I + 414 p.; Vol. 7 – IV + 426 p.
Braesse, IV, p. 580.
Volumele sunt legate în piele.

219. MONTECUCULII, (RAIMOND). Paris, Barois,
1760. XL + 520 p.
Quérard, VI, p. 233.

Briefe über die Schweiz.

Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de Maintenon.

L'ordre naturel et esentiel des
sociétés politiques.

Erleichterte chaldäische grammatik

Erleichterte hebräische
grammatik.

Les mille et un jours. Contes persanes traduites en français par
M. Petis de la Croiy.

Les mille et un nuit. Contes arabes, traduites en français par M.
Galland.

Paradise lost. A poem in twelwe Books. With
notes of various authors by Thomas Newton. éd.

Paradise lost. A poem in twelwe books. The
seventh édition. With notes of various authors by Thomas Newton.

Technologia oeconomica.

Essais de Montaigne avec des
notes et une table generale de matieres (...).

Mémoires de...

II – 5633

I – 2293

I – 2061

V – 289

I – 2221

I – 2221

I – 2130

I – 2053

II – 2257, II – 2258
II – 2259, II – 2260

II – 2423

III – 2059, II – 2060

I – 2322

I – 2263

I – 12293

I – 2314

Legătură în piel

Legată împreună cu o altă carte.

Ediţia a 8-a. Halle i/M, Waysenhaus, 1745. 288 p. +
XXXIV.

Legată cu cartea de la poz. 208.

Barbier, III, col. 300, f. (descrie o altă ediţie).
Legătură în pergament.

ată e două volume împreună

Pe coperta 1: ex libris gravat „Tho Smyth”, un blazon şi deviza
„Guod nit meritus ferat”; semnături diverse: „Rev. Mon.
Smyth Thorpe The Nilla Thropham”.

Legătură în piele.

foaia de titlu semnături indescifrabile din anul 1825.

precum şi un blazon.

Legătură în piele.

Pe foaia de gardă semnătura: „Chev(alier) Cantacuzino”. Pe
copertă blazonul cantacuzin

Legătură în piele.

Molitvelnic, acum întru acest chip s-au tipărit (...).
(Rîmnic, 1782). IV + 360 f.
La începutul volumului, lipsă 25 f. Lipsuri se constată pe tot
parcursul volumului.

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

Mijlocul veacului al XIX-lea a fost, din perspectiva
studiilor asupra esoterismului, unul al avîntului, al dorinţei
de a cunoaşte şi descifra „taine”, de a redescoperi comori ale
unei lumi uitate cu bună ştiinţă. Esoterismul a fost supus de-
a lungul vremii represiunii, denigrării şi denaturării; au
făcut-o autorităţile politice şi religioase, din dorinţa de a nu
lăsa să se răspîndească doctrine care ar fi îndreptat gîndurile
oamenilor către alte orizonturi, l-au denigrat cei care neavînd
acces la textele originale preluau idei contrafăcute, evident
răuvoitoare, l-au denaturat intelectualii care nu împărtăşeau
ideile vehiculate de alte curente decît cele dragi lor!
Pretutindeni şi totdeauna a existat un curent de gîndire şi de
existenţă care vedea lumea altfel, ca un Mister, ca un vîrtej de
forţe spirituale: acesta este esoterismul. Să ne mai întrebăm,
asemenea doamnei Marie-Madelaine Davy, „Cui îi este frică
de esoterism?”

Avîntul studiilor despre esoterism la mijlocul veacului al
XIX-lea are şi o explicaţie istorică, aşa cum avusese, l   rîndul
său, interesul pentru acelaşi curent în plină Renaştere

florentină. În Renaştere, după o
lungă, nu noapte a evului
mediu, cum greşit s-a
considerat, ci perioadă în care
în Europa apuseană curentele
esoterice erau incipiente,
descoperirea unor manuscrise
conţinînd scrieri atribuite lui
Hermes Trismegistos avea să
trezească interesul
umaniştilor florentini pentru
hermetism. Redescoperirea
esoterismului în secolul al
XIX-lea urmează
iluminismului, scientismului
şi raţionalismului care fie
negau interpretările pe care le
avansa esoterismul, fie
încercau să explice cu mijloace

ştiinţifice datele esoterismului.
Curentele de gîndire amintite refuzau să accepte

că aşa cum există o formă de gîndire filosofică, una ştiinţifică,
o formă de gîndire teologică, la fel există una esoterică.

Unul dintre promotorii redescoperirii frumuseţii gîndirii
esoterice, la jumătatea secolului al XIX-lea, a fost Jean-Marie
Ragon de Bettignies (1781-1862), membru al Marelui Orient
al Franţei, al ritului Misraim, al Ordinului Templului de
Fabre-Palapart, fondator al lojii , care a
cunoscut o anumită celebritate după ce a luat numele de

. A editat , prima revistă masonică
franceză. Este autorul unei vaste opere atît în ceea ce priveşte
masoneria, cît şi „decriptajul esoteric”. Asupra operei sale nu
există o unanimitate în aprecieri, nici nu ar fi cu putinţă, şi
nici nu ar fi de dorit. Viaţa intelectuală se hrăneşte şi din
controverse. În celebrul dicţionar masonic al lui Daniel
Ligou, tradus acum cîţiva ani şi în limba română, Jacques
Brengues este categoric: „Literatura lui Ragon nu are, dacă
are un anume interes, o valoare de fond”. Alţi autori sînt mai
îngăduitori! Chiar dacă ar fi să îl credem pe J. Brengues, fie şi
pentru a urmări evoluţia literaturii consacrate masoneriei,
lectura cărţilor lui Ragon ar putea fi un util exerciţiu. Cu
siguranţă la aceasta s-au gîndit editorii de la Herald cînd au
decis să traducă una din cărţile lui Ragon:

, traducere de Gabriel Avram, colecţia
, 2011, 208 p.

Însuşi termenul de ocultism, supus de „moderni” unei
constante deformări,  poate stîrni nedumeriri în rîndul celor
care nu vor „să meargă mai departe”; preliminariile lui
Ragon sînt scrise admirabil, este şi meritul traducătorului că
păstreză savoarea scrierii originale, şi dau seamă de ceea ce
îşi propune instituţia masonică pe plan spiritual, amintind că
iniţierea era singura modalitate de a ajunge la regenerarea
omului, că obiectul de studiu al masoneriei este cunoaşterea
artei de a perfecţiona ceea ce natura a lăsat imperfect, de a-l
îndruma pe aspirant pe calea virtuţii şi perfecţiunii, de a-i
cultiva dorinţa ardentă de cunoaştere. Aminteam de
neînţelegerile care stăruie în jurul cuvîntului ocultism, dar
Ragon atrage atenţia că „putem ţine adevărul sub obroc (în
inima şi inteligenţa câtorva iniţiaţi), dar el nu va dispărea
niciodată; de aceea el trebuie transmis”; a iniţia înseamnă a
transmite, a transmite o învăţătură, o tradiţie, iar în parcursul
propus de Ragon regăsim nemerologia pitagoreică, filosofia
lui Agrippa, filosofia lui Cardano, sistemul lui Paracelsus, cît
şi cunoştinţe despre arta de a vindeca, magnetism,
somnambulism, taumaturgie, psihologie, frenologie, ştiinţe
oculte, magie. La o privire grăbită, mulţi vor găsi că lista este
un compositum perfect...nefolositor; cei mai atenţi, care
măcar vor fi răsfoit un singur dicţionar serios de esoterism,
vor regăsi acele discipline familiare! Pagini interesante sînt şi
cele despre Hermes Trismegistos „zeu al ideilor şi scrisului,
al inteligenţei şi gândirii”, despre interpretarea filosofică a
învăţăturii sale, despre alchimie, numită şi filosofia
hermetică, descrierea operaţiilor alchimice cu frumoase
trimiteri la sensul ascuns, profund al operaţiilor alchimice,
acel de a lucra împreună cu natura pentru a perfecţiona ceea
ce este imperfect. Cartea lui Ragon aminteşte, păstrînd
proporţiile, ceea ce spunea Agrippa despre filosofia ocultă:
„virtuţile magiei, astrologiei şi alchimiei sunt lucruri false şi
înşelătoare, atunci când sunt înţelese ; că trebuie să
căutăm sensul , sens pe care niciunul dintre maeştri nu
l-a dezvoltat încă”. Să nu ne temem să căutăm!

a

Les Vrais Amis
Les

Trinosophes Hermes

Esoterica

la lettre
mistic

Masonerie ocultă
şi iniţiere hermetică

à

philosphia perennis
Învăţătura hermetică

Bogdan Mihai MANDACHE

Mai 2011



5CRONICA

interpretări

Este dificil de discutat despre Bosch, ca de altfel despre
orice pictor de mare clasă, într-un context istoric. Poate nici
măcar într-unul cultural (nu pentru că separarea omului de
artist ar conţine vreo relevanţă, oricare ar fi ea), deoarece
datele şi informaţiile, care ar putea fi concentrate într-un

preambul, vizează doar domeniul statistic al unei evidenţe, pe
când pictura nu suportă evidenţele. Singurul context: cel al
simţurilor şi al simţirii, cel care transformă suita - aparent de
recuzită - a detaliilor într-o viziune şi într-o înţelegere
plenare. Iar acest lucru este posibil tocmai pentru că pictura
lui Bosch respiră şi palpită, motive necesare şi suficiente
pentru a lămuri fiecare element, nuanţă sau artificiu (deşi nu
se pune problema nici unui artificiu în “prezentările”
pictorului flamand, ci a unei redări precise). Astfel, decorul
nu este nicidecum unul străin, nu este paralizat de tensiunile
exercitate de diverse “obiecte”, care, deşi ar implora patetic o
reconciliere, nu ar lupta decât pentru o

. Decorul lui este . Dar, cel mai important,
decorul lui este . Dincolo de aparenţe, dincolo de
tautologii vindicative. Ţinând cont că, transfigurând orice
reducţionism estetic, esenţa tablourilor este punerea în prim
plan şi în oglindă a . În acest mod asigurându-se
congruenţa dintre reprezentare şi realitate. Tocmai acesta este
orizontul aşteptărilor, al iluziilor, al speranţelor şi al
angoaselor lui Bosch. Omul. Nu .

Distincţia dintre om şi personaj nu suportă compromis.
Între suflet şi mască nu trebuie interpuse zecimale sau
aproximări conceptuale. Într-un interviu, Ioan Paul al II-lea
declara « Gloria lui Dumnezeu este omul care trăieşte » ; în
acest sens, arta nu poate face şi nu trebuie să facă notă
discordantă, jucându-se cu pioni fictivi. Ea trebuie să

autonomie
dictatorială viu

viaţa

omului

personajul

adreseze exact acest conţinut sacrosanct al dimensiunii
umane. În arta lui Bosch, omul devine un criteriu în care sunt
fecundate adevărul şi viaţa. Deoarece figurile conturate de el
nu aşteaptă depărtarea privitorului pentru a-şi smulge masca.
În timp ce personajul este copleşit de propria lui condiţie şi,
inevitabil, speră la un intermezzo instrumental pentru a se
elibera, fie şi pentru o clipă, omul rămâne prezent, sfâşietor
de prezent, şi incapabil de a se mai “prelucra” prin travestiuri.
Umanitatea transpare. Viciile şi plăcerile, îl joacă, îl impun
sau îl părăsesc. Totuşi, există (şi nu se poate nega acest fapt)
şi omul care vrea să se fofileze într-o zodie a comfortului,
dorind rolul de personaj. Diferenţa dintre cei doi, personajul
şi omul-personaj, este una cât se poate de clară. Pe cel din
urmă, îl incită o falsă istorie; cel din urmă se consideră născut
într-un circ al futilităţii; cel din urmă îşi forţează capacităţile
în fluxul meandric al socialului; cel din urmă vrea, cu o
ambiţie suicidară dusă până la paroxism, să , şi se
iluzionează că, la rândul lui, este . Problema apare
abia în momentul în care carnavalul ales îl conduce spre un
“dead-end” inevitabil, în care este obligat să-şi restituie
interioritatea pe care, însă, nu o mai posedă. Omul-personaj
este mai mult decât gol. Omul-personaj este şi

sine.
În fiinţele din tabloul se regăseşte o

catastrofală impotenţă de a-şi recunoaşte propriul sine.
Exceptând figura christică, cei din jur se concretizează doar
prin expectativa unei adulări a propriului ego. Rumoarea,
tipetele, minele de carne pietrificata aclamează un nou tip de
idolatrie: omul, acelaşi în constituţie atât în quatrocento cât şi
astăzi, a translatat cultul zeilor, făcându-şi chip cioplit din
propria persoană. Idolul păgân şi demonic din el îşi cere
drepturile. Îşi reînnoieşte mereu, prin orice gest sau privire,
manifestul pentru propria supremaţie adăugând de fiecare
dată alte şi alte decrete virulente prin care să poată constrânge
realitatea. Bufonul derizoriu disecat de falsa încântare nu
aşteaptă decât să-şi poată amplifica râsul isteric şi agresiv.
Comicul său (care, de altfel, niciodată nu a aparţinut
comicului) coboară în încordarea feţei, dezvoltă şi solidifică
trăsăturile pentru ca, în final, să ridice mâna şi să acuze
necontrolat. Singurul regret rămâne cel de a nu fi el acela care
Îl răstigneşte fizic pe Iisus, pentru că în el însuşi deja a făcut-
o.

A nu se înţelege că Hieronymus Bosch avea un dispreţ
cabotin şi academic faţă de fiinţa umană şi nici că portretele
sale ţin de domeniul caricaturii groteşti.  Desigur, ele posedă
anumite expresii care, stilistic vorbind, se înscriu în acest
nivel, dar nu se împotmolesc într-o problematică de linii, aşa
cum nu pot viza nici o problematică psihanalitică. Este de-a
dreptul infantil să răsuflăm uşuraţi şi să încrendinţăm fără
discernământ psihanalizei aceasta stare a lucrurilor existentă
în tablourile lui Bosch. Aşa cum este de-a dreptul infantil să
invocăm situaţiile atenuante din spatele fiecărei trăiri(în fond,
dacă ar fi fost contemporani, Freud ar fi figurat cu siguranţă
în tablourile pictorului din Hertogenbosch, în vreun colt,
stând şi măsurând sufletul cu astrolabul). Singura situaţie
atenuantă, pe care intuiţia maşinistă a psihanalizei nu o va
putea depista vreodată, este aceea, arătată clar şi de Bosch :
cea a salvării, a Raiului. Doar că din acel Eden flamboiant al
pictorului, nu rămâne decât impulsul maladiv de a muşca din
fructul oprit. Nu pentru a-l savura, ci pentru a-l cuceri, a-l
perverti şi a-l face al lui.

determină, printr-un dictat nefiresc,
geneza , a omului care, cu obstinenţă, se
sustrage legilor divine. Geneza biblică, model matriceal,
proteic, şi geneza sa ca spirit, model unitate, individual, sunt
înecate într-un diluviu al mortificării conştiinţei. Din acest
punct, foamea sinelui nu se mai înscrie în ritmurile interioare.
Disociază de spirit, disociază până şi de fizic – deoarece
fizicul este şi el o miniatură a sufletului. În Grădina
Plăcerilor, foamea sinelui ajunge să cunoască înfometarea, se
autodevoră. Îngurgitează tot, transformând-ul, din nou, doar
în materie, iar acest act este unul prin excelenţă gratuit.

îşi păstrează şi îngrijeşte foamea ca pe un
animal, fără să bănuiască- şi dacă ar face-o, fără să-i pese- că
în final, ultima pradă a acesteia va fi chiar el. Pedeapsa
veşnică- anexarea tubului digestiv infernal,

încânte
încântat

mort în sine
mort întru

Purtarea crucii

Atanorul uman
omului-materie

Omul-materie

omului-materie

care îl va elimina doar pentru a-l înghiţi încă o dată. La
infinit. Bosch arată cum, pentru , infinitul doare.
Veşnicia edenică, a Binelui, proiectează o percepţie care-l
tulbură prin imposibilitatea satisfacerii imediatului precar.
Însă, cum punctul de se apropie vertiginos, iar
abaterea sau întârzierea sa nu reprezintă decât victorii
superflue, perspectiva Iadului devine din ce în ce mai
pregnantă. Ba, mai mult, această perspectivă se transformă în
catalizatorul ultim menit să-i amplifice apetenţa către .
Viciul a constituit întotdeauna o fugă, o evadare furată. O
valenţă a mirajului liniştii, tocmai prin stridenţa infectă şi
zgomotul care ajung să fie confundate cu tăcerea senină a
beatitudinii. A pune sub tăcere nu este totuna cu a tăcea. Iar
omul-materie exact asta realizează: acţiunile sale pun totul
sub tăcere, smulg limba şi desfiinţează glasul oricăror
evidenţe. În momentul în care şi-a clasat

sufletul drept erezie şi s-a înconjurat de lucruri doar pentru a
le viola misterul, rămâne să răspundă în faţa infinitului. Dar
cum? Ce fel este acest infinit? Mereu înnebunitoare această
idee de timp neterminat, de timp “la nesfârşit”,  gravă, dar
diafană în maniera lui Bosch, ea reuşeşte să sugereze
concomitenţa prin explozia imagistică. Timpul- o tortură
obsesivă şi minuţioasă a secundarului cu care fiinţa se
obişnuise- ajunge, în Iad, să fie regretat de .
Pentru că timpul nu a indus cu sine uitarea păcatelor. Din
contră, omul îşi aminteşte cu lux de amănunte totul, retrăieşte
totul, simultan cu supliciul. Aici măiestria lui Bosch se
îndreaptă spre o limită interesantă în pictură (pentru că
vorbim despre imagini şi instantanee, ceea ce pune anumite
capcane expresiei)- aceea de a inventa un alt tip de ciclicitate-
a simultaneităţii, a trăirilor unitare. Toate acestea prin prisma
unei serpentine în care fiecare punct concentrează în el
păcatul. Iar păcatul nu este altceva decat deraierea de la
traiectul firesc al devenirii divine.

În final, Bosch nu pune semnul de echivalenţă între Rai şi
Infern. Primul, Binele suprem, se întrezăreşte într-un germene
de stare, de senzaţie. El nu poate fi numit sau explicat. Pentru
a-l cuprinde trebuie să recurgem la un dans al sufletului,
verificat prin rugăciune ( asemeni Sfântului Ieronim din
tablou, prăbuşit în contemplaţie, sau Sfântului Anton înfăţişat
ispitelor). La polul opus apare infinitul demonicului, infinitul
de agregare al cărnii, al materiei în cel mai înalt punct de
duritate. Ea se strânge continuu până inversează celulele şi
membrele ; pana debordează în absurdul unor forme umane
irecongnoscibile, cu inserţii zoomorfe. Insolitul e atins în
materie, iar durerea este una a cărnii care se revendică. Dar,
inutil. În ritul catolic se vorbeşte despre ,
acest concept desemnând permanenţa neliniştii şi a
nesiguranţei în care fiinţa nu mai simte apropierea de
divinitate. Nu este întamplătoare alegerea întunericului care
inundă al treilea tablou al tripticului

. Departe de a fi o simplă convenţie picturală,
întunericul nu provine din exterior, ci din

. Prin aceasta, iminenţa actualităţii lui Bosch nu
poate fi pusă sub semnul întrebării. Iar acest fapt nu se
datorează unelor similitudini imagistice între pictorul flamand
şi suprarealism. Există, indiscutabil, numitori comuni în
opulenţa expresiei şi a modalitaţii artistice, dar lipsesc
valorile comune, din moment ce distanţa dintre Bosch şi Dali,
de exemplu, este cea dintre geniu şi ingenios. Pe axa Istoriei,
în timp ce ingeniozitatea afişează comportamentul unei
fabrici de prelucrat jucării, capodopera rămâne atemporală.
Prezentul, trecutul şi viitorul ei au mereu acelaşi şi ,
care s-au desfăşurat, se desfăşoară şi se vor desfăşura în
fiecare fiinţă. Subiectele lui Bosch nu sunt simple capricii ale
Evului Mediu, care, odată încheiat, le poate închide în el
întocmai ca într-o colecţie vetustă. Spre marea surprindere a
postmodernismului, infernul nu este deloc demodat ; el doar
şi-a actualizat forma, prinzând crusta unei cochetării de

cu nihilismul. De aceea, în definitiv, trăirea (şi
nu privirea) picturii lui Bosch reprezintă atât o necesitate a
firii, cât şi un avertisment : rătăcit în grădina plăcerilor, omul
se supune ofilirii…

omul-materie

game-over

pofte

omul-materie

omul-materie

noaptea sufletului

Grădina plăcerilor
lumeşti

cavernele Golgotei
interioare

aici acum

femme fatale

Mai 2011

Un anotimp în infernul lui
Bosch

Ioana ŞERBAN
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ut pictura poesis
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Despre opera picturală a colegului nostru Liviu
Suhar am avut deja prilejul să vorbesc în cadrul unui
moment cultural sinestezic găzduit de galeria Dana
din Iaşi în 2009, ce conjuga deschiderea expoziţiei de
pictură a autorului, pe tema muzicii, cu lansarea cărţii
sale "Glose în labirintul artelor vizuale"

Deşi o parte din opiniile de atunci se vor regăsi
inerent, din spirit de consecvenţă, şi în această
pledoarie, ceea ce aş dori să subliniez de astă dată, ar
fi mai mult felurile de fiinţă pe care şi le poate asuma
opera lui Liviu Suhar - cu sau fără voia autorului - la
intalnirea cu publicul. Adică în ce fel trăirile sensibile,
interogaţiile, trenurile de gândire pe care ea le
provoacă sunt modelatoare de comportament cultural
şi, în ultimă instanţă, de auto modelare a fiinţei
noastre spirituale.

Vom avea în vedere, prin urmare, mai intâi
semnificaţia mai largă a deschiderii unei asfel de
expoziţii, plecând de la rolul ei paideic, socio-cultural
şi mai apoi identitatea distinct culturală a operei
picturale în cauză cu aria sa tematică şi expresia
formal stilistică specifică.

Potrivit cu această intenţie, declaraţia de principiu
de la care vom porni are în vedere faptul că arta este o
practică sociala de sine stătătoare, în interiorul căreia
se stabileşte un pact relaţional între două entităţi:
opera de arta (care işi contine implicit protagonistul)
şi publicul receptor. În dinamica acestei relaţii,
elementul imprevizibil mereu în schimbare, greu de
supus unei generalizări axiologice definitive, este arta
iar cel mai conservator este publicul care se prezintă
dinaintea fenomenului cultural condiţionat de un

bagaj cultural apriori, de un orizont de aşteptare
alcătuit din presupoziţii şi cutume educate potrivit
cărora participă mai mult sau mai puţin avizat şi
complice la universul valoric al operei de artă.

O expoziţie de artă este prin urmare, un mediu
interactiv în care se educă dar se şi pune mereu în
dezbatere critica, un comportament cultural care, pe
masura ruperii legăturii cu moştenirea culturală a
trecutului, se confruntă cu pierderea consensului care
făcea posibilă odinioară, întalnirea organică între
aspiraţiile artistului şi cele ale publicului său.

Aşa se va naşte, ca o primă consecinţă a
îndepărtării artei de public, cel de-al treilea factor
social, indispensabil circuitului modern artă public,
interpretul mesajelor operei, criticul de artă - un rău
necesar - menit să renegocieze pactul de cooperare
culturală artă - public.

Am folosit sintagma "rău necesar" având în vedere
cel puţin trei poziţii prin care comentariul critic

slujeste sau frizează impostura mediatică în raport cu
inţelegerea evenimentului artistic: poziţia de spectacol
cu osanale, bazată pe un exerciţiu liric cu laude frivole
aduse originalităţii şi măiestriei de execepţie a
artistului, poziţia sistematic integratoare, mai
riguroasă, care caută sursele de inspiraţie istorice, de
filiaţie sau apartenenţă doctrinară şi poziţia
structuralist semiotică care cercetează strategia
operativă specifică sintaxei picturale, a artistului cu
valenţele expresiv formale ce dau unicitate actului
plăsmuitor.

În acest spectacol de mediere culturală s-a nascut
şi o reacţie reversibilă, rafinată, în care imaginea
artistică slujeşte drept suport mediator al discursului
teoretic şi nu invers. Am în vedere doar ca un
exemplu un admirabil eseu al lui Gabriel Liiceanu
despre peisajul infinit la Gaspar David Friedrich.

Indiferent de pozitia adoptată, ceea ce orice
comentariu onest al artelor vizuale trebuie să aibă însă
în vedere este neputinţa oricărei pledoarii verbale de
a revela conţinului profund ultra subiectiv, simbolic şi
autoreferenţial al imaginii artistice. Există, prin
urmare, un moment în care cârja teoretica pilot,
mediatoare a discursului artistic, nu ne mai ajută şi
trebuie sa ne descurcăm singuri în faţa operei.

Aşadar, publicul va trebui să descopere că, dincolo
de prerogativele socio culturale pe care le-am invocat,
o expoziţie de pictură precum aceea în care ne aflăm
este o invitaţie într-un spaţiu oniric situat între real şi
imaginar, între magie şi ştiinţa alchimică unde luăm
parte alături de artist la un voiaj iniţiatic pe al cărui
parcurs ne intâlnim cu reveriile sale transfiguratoare.
Dar mai ales, şi fără să ne dăm seama, participând la
aventura sa spirituală ne intâlnim cu noi inşine,
îndeplinind un pelerinaj la izvoarele adânci
arhetipale, unde se afla speranţele, obsesiile,
adevărurile şi revelaţiile propriei noastre fiinţe.
Operele, aflăm iată citându-l pe Roland Barth, au în
ele tot ce am pus noi în ele, mânaţi de nevoia de a
produce semne a căror inţelesuri, la rândul lor, ne
produc pe noi, ne modelează cugetul şi sensiblitatea.

Ne-am apropiat prin aceste consideraţii de o
posibila hermeneutică a discursului pictural al lui
Liviu Suhar care ne apare evident legitimat nu atât ca
obiect de lux sau delectare cu funcţie estetică ci mai
ales ca obiect epistemic, retoric, cu funcţie de
comunicare a trăirilor unui spirit care mediteaza
asupra lumii.

Prin urmare, încercând să integrăm demersul său
artistic într-un model fundamental de conduită a
spiritului uman, vom arăta, cum am mai facut-o, că
deşi critica de artă, în intenţia de a-i defini conduita
stilistică vorbeşte despre o nelinişte suprarealistă,
despre un neoexpresionism fantastic sau despre
elemente de factură ce amintesc de pictura metafizică,
în ceea ce ne priveşte vom spune că Liviu Suhar este,
mai întâi de toate, un apollinic pentru care esenţial
este mai întâi conturul ideatic, intenţia de discurs care
dirijează scenariul organizarii formale. Mai apoi ideea
cobora în planul vibrator al formei şi devine stare
picturală care, datorită unei hermeneutici lantente ce
dezvaluie dar şi ocultează sensuri ascunse în fibrele
plăsmuirii, are legatură cu artele ritual în care se
exersează conţinuturi mitice, magico spirituale,
vizând deopotrivă totalitatea cosmică a existenţei cât
şi perfecţiunea lăuntrică a artistului insuşi

Să arătăm mai departe că acest demers orientat
spre profunzimi simbolice este susţinut atât în
registrul tematic (fie că este vorba de compoziţiile cu
"pseudo obiecte", fie de acelea care vizează tema
muzicii sau a ceremonialului de legendă ancestrală)
cât şi prin tratarea formal stilistică cu accente
cromatice de contrast, în care o constantă expresiv
simbolică o reprezintă contre-jourul asociat cu un
banchet al umbrelor purtate.

Întrucât abordarea consecventă a acestor licenţe
stilistice a predispus exerciţiul criticii la asocieri cu
pictura metafizică, mi-aş îngădui să apreciez ca
binevenită o modestă interpretare personală. Suhar ar
fi pictat cu siguranţă muzicanţii săi care au capete
ovoidale nemodelate, fara să ştie de manechinele sau
"arheologii" lui Giorgio de Chirico, din raţiunea de a
şterge importanţa figurii contopite cu instrumentul

spre a pune în valoare cu maximă forţa de expresie,
mainile maiestre ce nasc muzica din vibraţii diafane a
unor strune invizibile ("Trio 2", "Sugestie Muzicală",
"Duet Simetrie") De fapt, este vorba de un macrosemn
plastic care simbolizează însăşi muzica sau, poate şi
mai mult, limbajul muzical al cosmosului, al
rezonanţei dintre noi şi restul lumii, noi toţi fiind
oameni instrumente în relaţie armonică cu ansamblul
care ne înconjoară.

Cât priveşte abordarea contrejour-ului este
neîndoios că viziunea dinspre partea de umbră a
imaginii care converge spre un fundal de lumină,
vizează tema etern simbolica a trecerii iniţiatice plină
de încercări anevoioase şi promisiuni purificatoare,
care se află în legatură cu o amplă constelaţie
simbolică a ridicării din tenebre şi a înălţarii spre
lumină. Dar totodată, în orice peisaj în care primul

plan de umbra e atras de magnetismul zării de
lumină, adevaratul subiect este Eul care îşi contemplă
identitatea adâncă şi propriul său drum spre infinit.

Alaturi de tema muzicii, în repertoriul tematic al
acestei expoziţii se mai află câteva lucrări dintr-o
etapă de preocupări timpurii care, de fapt, l-au
consacrat pe Liviu Suhar ca interpret al unui univers
liric cu elemente fantastic surreale de evocări folcloric
ancestrale ("Nunta", "Datini", "Joc", "Iarna", "Taraf",
"Masca", "Urător")

Mai recente, în care se remarcă deja împlinirea
matură, fecundă a expresiei picturale proprii, sunt
ciclurile peisajelor - rod al călătoriilor artistului in
Franta, Spania şi Italia sau al taberelor de pictură din
zona Bucovina, Sibiu, Sighisoara, Balcic, etc. - precum
şi ciclul naturilor statice cu obiecte insolite intitulate
de autor în mod semnificativ "pseudo obiecte". Aceste
lucrări trezesc un interes de relevanţă aparte, fiind
dată ampla constelatie simbolică a ulciorului, cupei,
recipientului continator, în sinteză a genericului vas,
legată pe deoparte, de expresia arhetipala a hranei cu
întreg patrimoniul său ritual şi emoţional de
simboluri dar şi a fecundităţii în legatură rituală cu
sacrul, iar pe de altă parte, trimiţând la sfere de
cuprindere simbolică mai cuprinzatoare, care leagă
vasul de adâncurile tainice ale pamântului, de
cuprinderea ocrotitoare, aglutinantă a nopţii, de vidul
creator Taoist asimilându-l în final cu un recipient
universal, cu un pântece cosmic. Titluri precum
"Metamorfoza unor forme şi umbrele lor", "Persoane
şi umbre" sau "Disputa" ne invită să medităm la o ţară
a acestor obiecte asemenea cu "Flatland" a lui Edwin
Abbott, în care obiectele au o viaţă proprie, ocult
misterioasă, cu rânduieli de taină, cu jocuri,
conversaţii, gâlcevi şi reverii intimiste.

Modelarea liberă, fluidă, cu asimetrii dinamice a
vaselor şi ulcioarelor în care se prefigurează prezenţe
ascunse şi umbre decupate de prim plan şi de fundal,
dau acestor compoziţii un mister trăitor cu o valoare
plastică remarcabilă care încununează în mod
desăvârşit titlul "Transfigurări" acestei expoziţii.

În urma celor spuse până acum ne-a mai rămas un
ultim gând, şi tot odată un îndemn adresat publicului;
cum să definim în final rostul trudei artistice a
pictorului Liviu Suhar? Vom spune că avem în faţă un
travaliu inspirat al imaginaţiei care a dat naştere la
"modele de fascinaţie" întrupate în plasma picturală,
cu putere de radiaţie simbolică şi emoţionare prin
care suntem chemaţi să împartaşim cu toţii un spaţiu
al fraternităţii spirituale.

"TRANSFIGURĂRI" –
Expoziţie de pictură Liviu Suhar la
Centrul de Cultură „George
Apostu“, Bacău

Cornel AILINCĂI
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adevăr. De altfel, artistul Aurel Stanciu a fost catalogat,
în critica de specialitate, ca făcând parte din rândul
acelor pictori care au reacţionat împotriva
,,descriptivismului de comandă cultivat …”(Constantin
Cucoş, , în ,,Viaţa
băcăuană”, 26 februarie, 1998, p. 11.).

Abordările de tip modernist, la pictorul Aurel
Stanciu, au apărut ca un imperativ, mai târziu, la
deplină maturitate artistică, ca o necesitate de
reoxigenare a viziunii tradiţionale, ca o autoinvestigare
a propriilor resurse novatoare, ca o autoprovocare şi

încercare de a răspunde cu promtitudine noutăţilor
societăţii, ambianţei, a experimentelor epocii (vezi,
Teodor Haşegan,

, în ,,Cronica”, Iaşi,
2004, nr. 9, p. 7.).

Recenta expoziţia personală de pictură
semnată de Aurel Stanciu, de la Galeriile de artă
,,Frunzetti” din Bacău ne aduce acea subtilă ,, …
melancolie, cea a trecerii inexorabile a timpului, care-şi
lasă urmele, înnobilând lucrurile şi adăugându-le
sensul unor nebănuite, tainice frumuseţi”(Carmen
Mihalache,

, în ,,Deşteptarea”, Bacău, 26 aprilie, 2011.), dar şi
o mărturie a evoluţiei tenace a unui viguros crez
artistic.

pictate de Aurel Stanciu demostrază
fundamenatl o deosebită problematizare a mesajului
artistic pe plan ideatic şi al semnificaţilor; un adevărat
,,memento” transmis prin contopirea picturalului cu
natura, concepte contopite în mod deliberat de artist,
unde măiestria de factură clasică şi modernismul se
întâlnesc în expresivităţi insolite. Ferestrele caselor
ţărăneşti au devenit un laitmotiv care, în peste treizeci
de lucrări, străbate toate simezele galeriei, fără a da
notă de monotonie. Ritmurile structurilor materiale
(piatra, lemnul, zidul, sticla,) sunt concretizate în forme
de arhitectură ţărănească dispuse în alternanţe
surprinzător de naturale ale gamelor cromatice, iar
valenţele statice ale compoziţilor, construiesc o
structură expresivă solidă şi dovedesc o concepţie
artistică ce se fixează pe rigori profesioniste concepţii
de actualitate din arta vizuală contemporană..

Astfel, despre artistul Aurel Stanciu se poate spune,
în primul rând, că la el vocaţia socializării merge mână
în mână cu tentaţia experimentului; el nu este adeptul
,,drumului bătătorit”, iar sensibilitatea sa artistică pare
structurată modular, astfel încât se adaptează uşor
tuturor provocărilor contemporane. lui
Aurel Stanciu mai dovedesc o rafinată ştiinţă a
compoziţiei, a jocului cu volumetriile şi nuanţele,
dincolo de specificul materialelor şi de ineditul
momentului.

Cunoscând îndeaproape evoluţia creatoare a lui
Aurel Stanciu, putem susţine că dintre recentele
experimentări, care vin să aducă un argument în plus
pentru ampla deschidere  a artistului, acest ciclul  al

este o adevărată pledoarie a frumosului în
raportul tradiţie-modernitate, într-o viziune inedită şi
ca întotdeauna, în multitudinea preocupărilor sale, fără
prejudecăţi, puternic şi convingător.

Disponibilităţile sale artistice şi intelectuale îl aduc
sub imperativul unui valoros creator, iar inventivitatea,

Aurel Stanciu: Un peisagist important

Pictorul Aurel Stanciu – revelaţia
artistică şi etică în ambianţa naturii

Ferestre

Carnet Plasric: Mie  îmi place pictura
solidă

Ferestrele

Ferestrele

Ferestrelor

i,

Viaţa artistică băcăuană a constituit un mediu
benefic pentru dezvoltarea pictorului Aurel Stanciu.
Artist şi profesor, la Liceul de Artă ,,George Apostu”,
Aurel Stanciu a reuşit să se integreze armonios într-o
ambianţă culturală dinamică în care ,,performanţele
artiştilor din Bacău sunt o pledoarie plină de adevăr
pentru ideea de valoare”(Valentin Ciucă,

, Europrint, Bacău,
2003, p. 3.), iar astăzi îl găsim cu titlul ştiinţific de
Doctor în Arte, ca o grăitoare dovadă a unui front larg
de preocupări şi responsabilităţi profesionale (vezi,
Teodor Haşegan, în ,

, Ed. ,,Cronica”, Iaşi, 2005, p. 86.).
Astfel, pictorul Aurel Stanciu îşi dezvoltă

creativitatea într-un climat artistic binecunoscut, în care
s-a dovedit, de-a lungul timpului, mai mult ca în alte
centre culturale, o tendinţă de nonconformism în faţa
cerinţelor culturnice ale vremii, când arta salonardă de
tip osanalist făcea motivul de laudă pentru multi dintre
artiştii vremii. Această mişcare de nuanţă
anticomunistă, ca în multe alte locuri din ţară, s-a făcut
simţită şi prin abordarea tematicii de peisaj; o
peisagistică cu largi semnificaţii, legată de realităţile
dure ale vremii, impregnată cu mult sentiment şi
conţinut ideatic. Este ceea ce remarcă un exeget în
domeniu de specialitate: ,,Există o secţiune bine
reprezentată în arta din Bacău, motivată de
problematica actualităţii peisajului cu mişcarea sa între
sacru şi profan” (Alexandra Titu,

, în ,,Art 2003”, catalog al UAP-Bacău, Europrint,
Bacău, 2003, p.5.).

Pictorul Aurel Stanciu s-a format şi s-a dezvoltat
într-o asemenea ambianţă, iar cu o tendinţă fermă şi
tenace şi-a conturat personalitatea unui artist,
preponderent peisagist, la care structurile sensibile ale
naturii pictate de el sunt îndreptate spre orizontul
cultural al iubitorului de artă, invitat şi el să participe la
înfăptuirea actului purificării prin intermediul artei.
Compunerile plastice ale lui Aurel Stanciu, indiferent
de tematica abordată, trezesc acel sentiment al
admiraţiei spontane, dar şi cel al solemnităţii, iar
cromatica vine să adâncescă ,,drama susţinută de
forme” (Constantin Prut, , în ,,Art
2003”, catalog al UAP-Bacău, Europrint, Bacău, 2003, p.
9).

Studiul structurilor naturale, descompunerea şi
recompunerea lor se constituie, în creaţia picturală a lui
Aurell Stanciu, ca o trăsătură definitorie de-a lungul

creaţiei artistice. Rafinamentul formelor inspirate din
realitate, implicate întotdeauna în universul
semnificaţiilor, au puritatea semantică a unei
mărturisiri, a examenului conştiinţei artistice,
sentimentul de satisfacţie în faţa valorificării tradiţiilor
bogate ale şcolii româneşti de pictură, mai ales din
perioada interbelică, şi al respectului pentru frumos şi

Lexiconul
artiştilor plastici contemporani

Profesor – Artist, Artist – Profesor
Pictorul Aurel Stanciu

Un nucleu artistic
activ

Artşti din Bacău

ca o remarcabilă capacitate combinatorie, rămâne
trăsătura fundamentală a spiritului său dinamic,
efervescent, veşnic tânăr, cu mult bun-simţ şi cu un
profund respect pentru ceea ce contează foarte mult
pentru el: Natura şi Arta  - ,,Toate sunt în natură, –
reflecta pictorul – numai trebuie găsite”(vezi,
Constantin Cucoş, ).

În contextul artelor contemporane, atât de divers,
există o multitudine de criterii şi principii după care se
grupează artiştii în vederea realizării unei expoziţii:
după generaţie, după genuri sau teme plastice, după
opiniile privitoare la expresiile vizuale, după modelul
,,maestrul şi discipolii” etc.. Ineditul unor asocieri de
creaţii plastice este accentuat de alăturarea unor artişti
care au comună, în aparenţă, doar litera cu care începe
numele lor de familie, idee preluată din Occident şi
experimentată şi la noi. După grupul iată că şi-a
făcut apariţia şi grupul la iniţiativa Ofeliei Huţul.
Astfel, uniţi de hazardul unei afinităţi alfabetice, au
expus împreună pe simezele galeriei ieşene: Hatmanu
Dan, Haşegan Teodor, Haşegan Miruna, Huţul Ofelia,
Hreniuc Raluca, Huhurez Daniela şi Hârţescu Cristina.

De data aceasta Hazardul a fost blând cu artiştii
purtători de nume ce începe cu litera H: a rezultat un
grup reprezentativ pentru artele vizuale actuale,
compus dintr-un mare maestru al picturii româneşti,
creator de şcoală, Dan Hatmanu, urmat de artişti
profesionişti, din diferite generaţii, ce acoperă
principalele genuri de expresie plastică – Teodor
Haşegan şi Ofelia Huţul în pictură, Raluca Hreniuc în
sculptură, Daniela Huhurez în grafică, Miruna Haşegan
şi Cristina Hârţescu în arte textile. Membrii ai Filialei
U.A.P. – Iaşi cu activitate expoziţională constantă şi
bogată, aceşti artişti poate că nu s-ar fi gândit niciodată
să-şi prezinte împreună lucrările, dar iniţiativa acestui
tip de asociere s-a dovedit a fi benefică şi productivă.
expoziţia constituită după acest inedit criteriu este
unitară în diversitatea abordărilor şi echilibrată cu o
panotare ce pune în valoare calităţile fiecărei lucrări.

,,Autoportretul” lui Dan Hatmanu, în stilul

binecunoscut al maestrului, străjuieşte cu autoritate
sala, flancat de reliefurile decorative ale Ralucăi
Hreniuc (,,Nud”, ,,Cuplu”). Grafica sensibilă a Danielei
Huhurez (,,Tristeţe”, ,,Copil”) are ecouri în crochiurile
spontane ale aceleiaşi Raluca Hreniuc, în timp ce pata
de culoare o asigură Ofelia Huţul, prin suita sa de
picturi exuberante, iar Teodor Haşegan expune peisaje
compoziţionale în care conjugă inspiraţia din natură cu
problematizarea ideatică (,,Înserare la Sadovo.
Nostalgia tristeţii de altădată”, ,,Un beau reve en
Luberon”, ,,Danubiană V”). Tot din zona peisajului, dar
jonglând cu concreteţea materialelor textile, vin şi
lucrările Cristinei Hârţescu (,,Marea”, ,,Pădure”,
,,Acvatic”), în timp ce trimiterea spre problematica
socială se realizează prin lucrările Mirunei Haşegan,
colaje din textile şi alte materiale neconvenţionale
(,,Strategii politice”, ,,Şomaj”).

Aşadar, în această interesantă şi inedită expoziţie,
Grupul a oferit ieşenilor certitudinea unei expoziţii
reprezentative pentru peisajul artistic actual, iar
afinităţile alfabetice, pe baza cărora s-a constituit, s-au
dovedit, întâmplător sau nu, perfect coerente şi corecte.
Oare pentru că HAZARD începe tot cu

loc., cit.

B,
H,

H
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ut pictura poesis
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Jurnalul Galeriilor de Artă
Galeria ,,Frunzetti” - Bacău
Expoziţia de Pictură Aurel Stanciu: Ferestre
ale frumosului în spaţiu şi timp

Teodor HAŞEGAN

Galeria de Artă ,,N. Tonitza” – Iaşi
Afinităţi alfabetice. Expoziţia grupului H

Miruna HAŞEGAN



8 CRONICA

sunetul muzicii

merite au determinat alegerea sa ca expert
permanent ARACIS.

Participanţii la acest memento omagial
desfăşurat la Muzeul Unirii, ei înşişi îndureraţi,
încearcă să susţină familia greu încercată, pe soţul
profesor doctor Vasile Burlui şi pe copiii Vasilică şi
Alexandra, muzicienii, în calitate de colegi de
breaslă ai dispărutei aflându-se atât pe scenă cât şi
în sală, iar medicii, actuali colegi ai soţului şi viitori
ai copiilor, ca mari iubitori de muzică şi deci foşti
spectatori ai concertelor susţinute de Ada Burlui.
Concertul vocal-instrumental prezentat de Alex
Vasiliu, realizator de emisiuni muzicale la TVR, a
inclus lieduri şi arii din opere interpretate de foşti
studenţi şi masteranzi ai Adei Burlui, sau de foşti
colegi de la Opera din Iaşi acompaniaţi la pian de
Brînduşa Tudor de la Universitatea de Arte „G.
Enescu” şi de Vasilica Stoiciu-Frunză de la Opera
din Iaşi, cele două instituţii în care a activat cea atât
de devreme dispărută, dar atât de prezentă în
inimile tuturor. Baritonul Mihail Frunză a
interpretat în primă audiţie absolută lucrarea
compusă de Bogdan Chiroşcă pe versurile cu acelaşi
titlu de Vasile Burlui în memoria Adei, pe care atât
de frumos le-a numit „poeme pe care le-am scris
împreună înainte şi după ce ai plecat”. Vizibil
marcaţi, după ce au cântat, foştii alumni şi-au
exprimat prin cuvinte gândurile referitoare la cea
care le-a călăuzit paşii în profesiune.

Programul muzical a fost emoţionant completat
de prezentarea volumului , iniţiat,
coordonat şi îngrijit de Preasfinţitul Calinic
Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Iaşilor, apărut la Editura a Casei Editoriale

Volumul în trei secţiuni, în condiţii grafice
deosebite, apărut la atât de scurt timp de la
dispariţia artistei, demonstrează sentimentele
profunde ale celor ce au concurat la producerea lui
pentru cea comemorată acum. Reperelor biografice
ale Adei Burlui semnate de realizatorul de la Radio
Iaşi Clasic Mircea Dascaliuc şi de consultantul
artistic de la Opera din Iaşi Vasilica Stoiciu-Frunză,
li se adaugă pagini din autobiografia artistei, ce
întregesc prima parte. În partea a doua a volumului,
evocările sunt semnate de numeroase personalităţi
cum ar fi episcopul-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului PS Ioachim Băcăuanul,
rectorul  Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice din Chişinău conf. univ. dr. Victoria Melnic,
regizorul artistic dr. Anda Tăbăcaru-Hogea,
academicianul Teodor Dima, preşedintele Uniunii
Criticilor Muzicali din România prof. univ. dr.
Grigore Constantinescu, dirijorul dr. Leonard
Dumitriu, prof. univ. dr. Georgeta şi Emil

Profil

Armonii întrerupte

Apollonia
Demiurg.

Mai 2011

Seară de sâmbătă, tristă, în care toată elita
muzicală şi medicală a Iaşului se îndreaptă către
Sala Dublei Alegeri a Muzeului Unirii din Iaşi unde
se va desfăşura medalionul omagial Ada Burlui.
Este prea curând ca să conştientizăm dispariţia
artistei la doar cincezecişi patru de ani neîmpliniţi.

Solistă a Operei Naţionale din Iaşi, profesoară de
canto la Universitatea de Arte „G. Enescu” a cărei
studentă a fost, Ada Burlui şi-a canalizat atenţia
asupra studiului tehnic interpretativ concretizat prin
spectacole de operă, recitaluri şi concerte simfonice
şi asupra studiului fenomenului vocal. Ca urmare a
acestei activităţi s-au adunat afişe de spectacole din
ţară şi dinafara ei, articole susţinute la congrese
naţionale şi internaţionale, tipărite în reviste de
prestigiu, înregistrări CD şi DVD. O altă împlinire în
domeniul interpretativ a fost realizarea de prime
audiţii absolute ale unor creaţii contemporane
semnate de Vasile Spătărelu, Sabin Păutza sau de
interpretări de referinţă ale unor lucrări de Roman
Vlad, Viorel Munteanu, Antonin Dvořak sau
François Poulenc. Proiectele pe care le-a realizat cu
Institutul Cultural Român de la Bucureşti, cu cel de
la Viena, cu Ambasada României de la Viena, cu
Centrul de Cultură -Neamţ, cu
Complexul Muzeal Suceava, cu Societatea
Română de Televiziune, cu Studioul Radio Iaşi, cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi sau cu Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniu Iaşi au determinat
diseminarea muzicii clasice într-un public larg,

promovarea muzicii româneşti peste hotare şi i-au
adus apreciere şi recunoaştere. Dorinţa Adei Burlui
de a se autoperfecţiona continuu reiese din studiile
de măiestrie urmate cu Magda Ianculescu, stagiul de
doctorat de la Universitatea „Al. I. Cuza” şi cel de la
Universitatea „G. Enescu” finalizat cu teza

Prestigiul profesional a determinat invitarea sa în
nenumărate rânduri atât în juriile concursurilor de
specialitate din ţară cât şi ca preşedinte al comisiilor
examenelor de licenţă la Academia de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, precum şi
citarea lucrărilor sale în cărţi de referinţă. Susţinerea
cursurilor de masterclass la Conservatorul de
Muzică din Larisa, Grecia, ca şi activitatea de
maestru de canto al corului de copii al Radio-
Televiziunii Iaşi şi al corului al
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, coordonarea
activităţii în cadrul Universităţii de Arte „G.
Enescu” din Iaşi ca şef al catedrei de Canto şi apoi ca
prorector cu problemele învăţământului rotunjesc
sfera preocupărilor sale. Activitatea didactică i-a fost
răsplătită de numeroase premii obţinute de studenţii
săi la concursurile de canto naţionale şi
internaţionale. Pentru meritele sale profesionale a
primit recunoaştere prin diplomele din Belgia – din
partea Academiei Europene de Arte şi din România
– din partea Societăţii Române de Radiodifuziune,
Radio Iaşi, Centrului pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare-Neamţ, Universităţii de Arte „G.
Enescu” Iaşi, Bibiliotecii judeţene „Gh. Asachi” Iaşi,
Ministerului Culturii şi Cultelor, Operei Naţionale
Iaşi, Universităţii de Vest Timişoara. Şi tot aceste

Carmen Saeculare
Bucovina

Concepte
interpretative în muzica vocală a secolului XX.

Angelli
Gavriil Musicescu

Pinghireac, prof. univ. dr. Tatiana Moroşanu de la
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
decanul Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie,
Pedagogie Muzicală şi Teatru prof. univ. dr. Laura
Vasiliu, conf. dr. Anca Ciubotaru şi prof. Constantin
Popa de la Universitatea de Arte „G. Enescu” din
Iaşi, reprezentantul la Iaşi al  "Cavalerilor de Malta"
Nerino Torboli, secretarul general în Ministerul
Culturii şi Cultelor dr. Virgil Ştefan Niţulescu,
profesorul de canto Remus Belicovici de la Braşov,
redactorul muzical de la Radio Iaşi Daniela Vlad,
ziaristul Grigore Ilisei, dar şi de foşti colegi de
şcoală, studenţi sau rude. Semnatarii au făcut
aprecieri asupra profesionistului, omului, mamei
devotate, soţiei iubitoare Ada Burlui. Editorial,
gândurile lor sunt separate de vibrantele poeme
scrise de Vasile Burlui pentru soţia sa. O parte din
ele au fost recitate de Mircea Dascaliuc în cadrul
medalionului omagial, crescând încărcătura
emoţională a momentului.

Cu încuviinţarea prof. univ. dr. Vasile Burlui, voi
cita din tulburătorul poem scris la moartea soţiei

care-i demonstrează
pronunţata sensibilitate artistică ce a făcut posibilă
comuniunea de preocupări, apropierea şi iubirea lor
atât de puternică.

Ce zi mai e şi asta, fără tine?
Atotputernicule, zi-ne!
De ce alesul, oare, n-am fost eu?
M-aş ridica în spaţii pân' la Dumnezeu
Aş rătăci sub stele şi sub nouri
Încălecând ai întunericului bouri!
Ce zi mai e şi asta, fără tine?
Ştiu!...Lepădând hlamida de pe Sine
Vom reveni şi noi, şi eu, în valuri
Rătăcitori, pe ale Stixului reci maluri,
Ne-om cununa smeriţi, sub care soare?
Şi vom trăi din nou, a câta oară, oare?
Ultima parte a volumului

intitulată adună cuvintele
gândite şi rostite la moartea artistei de PS Calinic
Botoşăneanul, de rectorul Universităţii de Arte „G.
Enescu” prof. univ. dr. Viorel Munteanu, de decanul
Facultăţii de Interpretare conf. univ. dr. Tatiana
Pocinoc, de muzicologul Dora-Maria David, de dr.
Vasilica Stoiciu-Frunză, de preot prof. univ. dr.
Vasile Nechita, cu toţii impresionaţi de nedreapta
boală şi de suferinţele pe care le-a îndurat cu
demnitate soprana Ada Burlui. „A fost pentru mulţi
dintre noi o lecţie vie, iubitoare şi de înaltă
moralitate, de credinţă autentică, de excelenţă

intelectuală, cu un acut simţ al responsabilităţii”
(drd. Polixenia Nistor). „De ce ni se ia privilegiul de
a fi în preajma unui om care şi-a înţeles viaţa ca pe o
misiune în slujba muzicii, în slujba creării unui viitor
cu artişti de valoare, în slujba familiei – a cărei
existenţă are ca repere dragostea, munca, grija
pentru celălalt, iubirea de Dumnezeu?” (prof. univ.
dr. Viorel Munteanu). „Dincolo de opera sa artistică,
de cariera didactică, pentru noi, cei care am
cunoscut-o, rămâne amintirea unui om remarcabil şi
bucuria că ne-am aflat în preajma ei” (dr.  Virgil
Ştefan Niţulescu).

Ruga-ne-vom, Doamne, pentru pacea celei
plecate şi pentru armonia sufletelor celor rămaşi!

Ce
zi mai e şi asta, fără tine?

Armonii întrerupte
Flacăra care nu se stinge

Armonii întrerupte
Cornelia APOSTOL
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Nu pot să mă prefac într-atât, încât să nu-mi pese de
oraşul în care trăiesc. Nu fac parte din rândul celor care
cred că, la un moment dat, trebuie să plătească bir pentru
spaţiul în care s-au născut, s-au format şi continuă să
trăiască în direcţia „până la adânci bătrâneţi”. Fac parte
din rândul oamenilor normali, cred eu, dar şi al

, după spusele celor cărora nu le prea convine ceea
ce spun. De regulă, aceştia din urmă sunt descoperiţi în
opisul cu prieteni. Lor li se părea că sunt prea dur, prea
intransigent, prea lipsit de tact atunci când încerc să dau
o replică pe măsura nedreptăţilor făcute, de exemplu,
oraşului în care trăiesc.

Poţi trăi şi în deşert. Poţi trăi şi pe o insulă pustie. Poţi
trăi şi în Cosmos. Oriunde poţi trăi şi întotdeauna te
ataşezi de locurile din ce în ce mai cunoscute ţie. Se
spune că latura afectivă îţi poate deforma percepţia
lucidă a realităţii. Te poate abate de la adevăratele
sensuri pe care le exprimă realitatea, cum mai sunt
deturnate avioanele de pe rutele lor comerciale, de către
terorişti. Există şi această posibilitate de a-ţi fi propriul
terorist, de a te arunca singur în aer, în încercările
nesăbuite de a-ţi controla afectivitatea.

Ne îndrăgostim de fiinţe, ne ataşăm de lucruri, ne
simţim datori faţă de locurile natale. Poate şi de aceea o
acţiune în favoarea spaţiului natal, oricât de emoţională
ar putea ea să fie, nu poate fi condamnată, nu poate fi
ignorată. Acest face parte din recuzita cu
ajutorul căreia se încearcă recucerirea atenţiei, plasarea
spaţiului în zona centrală a interesului public. Astfel,
întâlnim pe scena politică românească – şi nu numai –
un puternic lobby în favoarea dezvoltării ţinuturilor
natale ale celor care au această capacitate de a decide în
numele cuiva, în numele a ceva ce trebuie înfăptuit.

O primă observaţie ar scoate în evidenţă cauzele
decalajelor, ce sunt din ce în ce mai vizibile, între
regiunile de dezvoltare ale României, dacă ar fi să
reducem discuţia la nivelul spaţiului mioritic. Ardealul
este cu mult înaintea Moldovei, Moldova este cu mult în
urma Olteniei, cum şi Oltenia este deasupra Munteniei şi
Dobrogei. Ce vrea să însemne acest clasament sui
generis? O hartă a rezultatelor influenţelor politice, de
fapt o hartă a amestecului brutal în zona de operare a
administraţiei centrale sau, mai nou, locale. Ţara este
astfel fragmentată în ale miniştrilor ei.
Bătălia pentru ministere este de fapt bătălia pentru
scoaterea din mizerie, din primitivism, din sălbăticie a
teritoriilor arondate spaţiului natal al viitorilor demnitari.
„Îl aleg să facă şi el ceva pentru satul lui, pentru comuna
lui, pentru oraşul lui”. Acest „să facă şi el ceva” îi oferă
libertatea de acţiune celui ales, libertate pe care lipsa
conştiinţei sale de sine o poate duce în desuetudine, o
poate transforma într-o opţiune personală, benevolă,
uşor de transformat „într-un scop care scuză mijloacele”.

oamenilor
ciudaţi

patriotism local

zonele de influenţă

Acest tip de comportament, aparent decontat binelui
localităţii, binelui ţării (prin însumarea acestor secvenţe
de bine), poate fi, în acelaşi timp, sursa toxică de
corupţie, izvorul la care se adapă toate ,
toate planurile născute „cu uşile închise”, de pe urma
cărora câştigul nu mai este unul în beneficiul comunităţii,
ci doar unul personalizat, puternic colorat în simbolurile
de partid ale conducătorilor.

În afara acestei acaparări mai există şi o altă atitudine,
de data aceasta intelectuală, delicată, frumos rostită şi
argumentată, inaccesibilă chiar politicienilor care, în
marea lor parte, nu prea înţeleg decât vocalele
alfabetului, fiind nevoiţi să se retragă în tăceri suspecte în
momentul în care sunt puşi în situaţia de a rosti consoane
apropiate.

Ideea ca Iaşii să fie capitală cultural europeană, de
exemplu, a provocat adevărate seisme în rândul unor
intelectuali de rasă ai spaţiului limbii române. O primă
întrebare stingheră a fost: „De ce Iaşii şi nu Clujul sau
Timişoara?” Răspunsul la fel de stingher, la această
întrebare stingheră, a fost cât se poate de explicit: „De
aia!”. După care, a urmat o listă interminabilă de motive
care să justifice întâietatea oraşului care a născut şi care
continuă să nască Oameni Mari, dar şi evenimente care
au influenţat destinul ţării, de la origini şi până în
prezent.

Cred, totuşi, fără a abdica de la părerea mea, precum
că Iaşii reprezintă oraşul care este făcut pentru a căpăta o
asemenea importanţă, încă de acum 600 de ani, că ne
situăm într-o situaţie improprie, falsă, greşită. Nu poate
fi vorba de nici o competiţie, de nici un fel de delimitare
în timp. Nu poţi aduna mere cu pere pentru ca rezultatul
pe care îl aştepţi să fie struguri! Într-adevăr, la nivelul
sentimentului local, pentru unii strugurii sunt acri,
deoarece sunt conştienţi că nu pot ajunge la ei.

La Iaşi strugurii sunt dulci, parfumaţi, plini de
licoarea în care se află pus la păstrare adevărul! Cei care
au lansat această temă falsă, această competiţie aiuristică
a oraşelor culturale ale ţării, nu numai că nu au nimic în
comun cu valorile produse în limba română, dar ei nici
măcar nu ştiu de ce au lansat în etern această prostie. A
fost pentru ei o îmbulzeală, o învălmăşeală, o înaintare
forţată de cel din spate, care-i împinge pasul înainte,
chiar dacă acest „înainte”, de această dată, înseamnă
prăpastia ridicolului.

Iaşiul este Iaşi, Clujul este Cluj, Timişoara este
Timişoara. Capitala culturală a României a fost este şi va
fi Iaşiul, aşa cum şi Clujul este ceea ce este în zona
Ardealului, aşa cum şi Timişoara este ceea ce este în zona
Banatului, dar nu capitale culturale ale României.
Următoarea explicaţie logică ar fi că la nivelul spaţiului
european, pe cale de consecinţă, Iaşii ar trebui să fie luat
în seamă, ar trebui să i se ofere secularei aşezări moldave
această şansă de a fi capitală cultural europeană, atâta
timp cât România devine una dintre vocile importante
ale culturii europene, cu o dinamică şi o prospeţime din
ce în ce mai necesare „noului val”, indispensabil
revigorării Bătrânei Doamne, Europa.

Dacă europenii nu au nimic împotriva noastră şi chiar

acţiunile de culise

braţe încrucişate (5)

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

cînd se izbeşte de fals şi trădare. Vitriolard de multe ori (a
se reciti cărţile sale despre Preda şi Labiş!), Cezar
Ivănescu a fost şi a rămas un opozant pe faţă la
imbecilităţile epocii comuniste şi, în general, la prostia de
paradă. Cert e că acest iubitor împătimit de Sapho şi
Dante, de Goethe şi Eminescu, de Trakl sau de Iannis
Ritsos (a şi tradus din poetul grec) a mers cu metodă nu
pe cărărui obscure, ci pe bulevardele culturii şi ale
moralităţii. Poezia sa, întoarsă la cîntul primordial, are ca
blazon tragicul. Totul e amestecat cu moarte, chiar
naşterea e o moarte deghizată, o zadarnică zbatere. Spune
poetul: „!voi ce mă priviţi la faţă/ îndrăgiţi-mi faţa mea/
mai îngăduiţi-mi faţa fiindcă mult va sîngera,/ mai
îngăduiţi-mi faţa/ fiindcă mult va sîngera!” Sau, în una
dintre : „! orice-ar spune gura/ jale mi-i urît / suflet,
pentru cine/ te-ai mai coborît?// !pizmă, nici mînie/
pentru voi nu simt/ nu mi-i rău nici bine, nu mi-i larg ori
strîmt!” Şi versurile răsar în forţă precum gheizerile, într-o
muzicalitate originală, apăsat ivănesciană: „!Merg şi scriu
/ şi scriu! -/ şi că te caut nu-ţi promit,/ iar compun
mintal/ de cînd hîrtia s-a scumpit,/ scriu pe creier/ cu
negreala de pe suflet/ negru negru negru negru -/ şi
negreala asta negreşit/ apele-or s-o spele -/ cînd îmi va
ploua direct pe creier -/ asta după ce-mi voi fi vîndut
calota/ fiindcă osu-i bun pentru hîrtie -/ asta după ce mă
vor fi otrăvit:/ zilnic iau şi beau otravă,/ zilnic beau
otrava lor,/ mă omoară, ştiu, dar cu zăbavă,/ doamnelor
şi domnilor!” ( Oralităţi). Scrisul cu sfîşiere, cu
sînge, cu carnea păcatului, oferă poemului aparenţa de
veche melopee. Pentru Cezar Ivănescu, naşterea este o
condamnare la moarte, ca în tulburătorul poem

, care încheie cartea : „! spune-mi,
pe ce ai mai sfînt,/ ai văzut vreodată în copilărie,/ sexul

Doine

Doina -

Copilăria
lui Ario Paradis La Baaad

YAHOO

Yahoo „Veniţi privighetoarea cântă
şi liliacul e-nflorit”. Poetul
striga la tigve seci precum atletul
pe umeri ţine consacrata nuntă

a cerului egal cu sine. Sfântă
eternă noapte sunt alesul? bietul
ecou în umbra sacră. Menuetul
în ochiul bufniţei la trapezuntă

s-a întrerupt şi plânge o fecioară:
joacă sau mori. Amân c-un veac tăcerea
pe lângă temniţa inspiratoare

cu nevăzutul îngropând vederea -
şi mestec flori pe unde îşi vărsară
mireasma desfătate sanctuare.

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

Începînd cu carte care
dezvoltă extra-ordinare şi
originale energii lirice, care l-a
impus total în poezia română, şi
pînă la şi

, Cezar Ivănescu ni se
înfăţişează ca unul dintre cei mai
muri poeţi tragici ai secolului
european douăzeci. Ca şi
Bacovia sau Blaga, şi ca orice
mare poet, el nu e încadrabil în
nici o generaţie, dar, cum s-au

exprimat şi alţi comentatori ai poeziei sale, prin tot ceea ce
a scris Cezar Ivănescu e cel mai aproape de Eminescu, de
geniul tutelar al românilor şi a doua personalitate iscată
pe aceste pămînturi după Zamolxe.

Purtînd (şi în social) un fel de centură neagră a
Deşertăciunii, omul Cezar Ivănescu a fost la fel de
spectaculos în viaţă ca şi în  majestuoasa-i operă.
Controversat, contradictoriu (deh, din contradicţie şi
spectacol se-ntrupează Electra!), autarhic şi neclintit de la
blestemul şi drumul său spre ideal, poetul a obţinut din
partea galeriei şi iubirea netrucată, dar, uneori, şi hula.
Foarte rar mi-a fost dat să cunosc un om care să trăiască
atît de dezlănţuit un sentiment, în stare de tandreţi şi
gesturi nobile atunci cînd îşi asumă o prietenie (e unul din
puţinii literaţi români care şi-a asumat pînă la capăt
prietenii literare), dar şi de bruscări de tornadă atunci

La Baaad,

Doina, Rosarium Sutrele
muţeniei

Mai 2011

Îngeri şi draci

ne ajută să ne găsim calea, avem în continuare de luptat
cu ai noştri, cu filistinii şi cicisbeii, care nu se mai satură
de intrigi, de piedici, de cuţite împlântate în spate, chiar
şi numai pentru că li s-au făcut lor, cândva, oarece
nedreptăţi. Păcat că unul din aceştia se numeşte chiar
Gabriel Liiceanu, în ultima vreme căzut în capcana
„micului ecran”, acest instrument care din îngeri naşte
draci şi din draci naşte îngeri. Păcatul nu este al celui
care-l face, ci al celui care-l iartă, altul decât Dumnezeu,
Mântuitorul!

Indiferent de disputa de pe câmpul de luptă al
intereselor meschine sau pur şi simplu minat cu tot felul
de neînţelegeri, cred că oraşul Iaşi, prin tot ceea ce a fost,
prin tot ceea ce este merită să fie recunoscut, într-un gest
firesc, de normalitate, capitală cultural europeană.

Ţara mea – Japonia
G. MOSARI

Ţara Soarelui Răsare, Japonia. Privesc harta şi mi se
înfăţişează, o îngrămădire de insule, în care una mai mare,
unde se află şi capitala Tokio, arată ca un părinte bun ce-şi
strânge copiii lângă el.

Mă uit la Ţara Soarelui Răsare şi-mi vin lacrimile: nici
în visele cele mai urâte n-am văzut o ţară mare şi bogată,
adevărată forţă mondială, distrusă nemilos de furtuni
oceanice, pe care le puteţi numi cum vreţi căci nu este
important numele, ci efectele pe care dezastrul le-a
provocat demonstrând că cel mai mare duşman al
omenirii este... natura, în faţa căreia omul este
neputincios. Am văzut la televiziune cum valurile luau pe
sus vapoarele de pe ocean şi le zdrobeau pe pământul
înecat în apă, cum au fost rase în câteva minute sate
întregi, cum maşinile arătau ca nişte jucării stricate în
mijlocul furtunii, cum terenuri întregi au dispărut de pe
suprafaţa pământului... Dar cel mai grav şi mai nemilos
am considerat uciderea oamenilor, a mii de oameni, da,
ucişi cu bestialitate de valuri nemiloase, care au prăbuşit
casele peste nişte suflete vii, nevinovate.

Japonia, unica în lume care a suportat consecinţa armei
atomice, este din nou în prada ameninţărilor blestemate
din cauza dărâmării unor centrale nucleare. Am văzut
cum fugeau japonezii de aceste focare ce s-au născut
datorită furtunii, iar nori periculoşi au apărut şi la Tokyo,
la sute de kilometri de locul dezastrului din insula părinte.

Însă amintesc, exact acum doi ani, în martie-aprilie, am
fost în Japonia, în plin sezon turistic, atunci când înfloresc
cireşii. Am văzut mii de copăcei îmbrăcaţi în floricele, am
întâlnit oameni ce n-au egal în lume, japonezi calzi şi
sensibili, muncitori care cu multă răbdare ştiu să facă cele
mai fine lucruri din lume, am văzut oraşe încântătoare,
am ascultat legende cu samurai şi gheişe. Am iubit
Japonia, înainte de a o cunoaşte, pentru că e unică dar
după ce am colindat prin insula-părinte, m-am îndrăgostit
de ea. O dragoste sinceră, pe  vecie.
Acum când mă uit la tablourile nenorocirilor mă îngrozesc
şi nu-mi vine să cred că e adevărat. Iar în plus mă gândesc
la faptul că o parte din omenire, în loc să facă tot ce se
poate pentru a stăvili natura, provoacă noi nenorociri prin
terorism şi războaie. Ei cred că vor moşteni lumea şi
pământul?

Japonia, te iubesc. Eşti ţara mea turistică pentru care
inima mea bate cu putere şi mă doare fiecare necaz al tău.
Dar sunt convins că ai să te ridici de la podea şi ai să
priveşti înainte, cu capul sus, păstrându-ţi mândria de a fi
Ţara Soarelui Răsare!

(continuare în pagina )18

Cezar  Ivănescu. Magia katharsisului
şi întoarcerea la cîntecul primordial

Daniel CORBU

accente
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jurnal cu scriitori
Generozitatea cu care priveşte cartea şi scriitorul face
în aşa fel ca fiecare autor comentat să se regăsească,
cu bune şi cu rele, şi să poată să-şi analizeze, şi mai
ales să-şi re-analizerze, contribuţia la dezvoltarea
literaturii române contemporane. Pentru gălăţeni, şi
nu numai,  prezenţa unui scriitor, critic şi istoric
literar aşa cum este este mai mult decât
o binefacere. Competenţa, devotamentul şi risipa de
energie pentru a realiza această istorie literară fac din
autorul de faţă un demn exemplu de urmat şi  de alţi
scriitori din alte zone culturale ale ţării pentru
realizarea unei imagini cât mai complete a tot ce
mişcă în domeniul, atât de incitant, al scrisului.

Înainte de a-şi construi eşafodajul acestei cărţi, de
cercetare în trupul de aur al cărţilor pe care le-a
comentat, alergând prin subteranele textului,

face o succintă şi necesară trecere în revistă a
ritmului editorial, ceea ce am făcut şi eu în
preambulul acestui material, a unei adevărate febre
de a publica al multora dintre compatrioţii noştri, la
diferite edituri, celebre sau obscure, de după 1990 şi
ne avertizează că s-au editat peste 20.000 de volume
de poezie, ca să nu mai vorbim de proză, critică şi
istorie literară, monografii, etc. , spune
Cornel Galben, în cuvântul de întâmpinare intitulat
„

Ţinând cont de acest argument
demersul săvârşit de este cu totul
deosebit şi în mare parte se aseamănă şi cu ceea ce
realizăm noi în această rubrică de la

, de aproape opt ani, unde am
comentat peste 1.000 de cărţi ale confraţilor. Acest
demers l-am făcut şi pentru faptul că, aşa cum
spunea şi Cornel Galben, au dispărut multe rubrici
dedicate cronicilor de întâmpinare dar şi faptului că
tot mai puţini sunt scriitorii dispuşi să-şi sacrifice
timpul pentru lectura şi mai ales comentariul cărţilor
confraţilor. Fie că vorbeşte despre poezia lui

face o
adevărată călătorie în lumea atât de sensibilă dar şi
de diferită a fiecăruia dinte cei amintiţi şi nu numai,

. Am
construit, anume, o frază, destul de lungă ce-i drept,
cu titluri din carte, titluri care decodează această
alergare prin subteranele textului pentru a
demonstra că şi este poet, nu numai
critic şi istoric literar iar cartea

este mai mult decât o carte de
comentarii ce adesea pot fi tehniciste şi seci.
Frumuseţea textelor adunate de în
această carte constă în talentul cu care el ştie să
decripteze ceea ce este mai interesant în fiecare dintre
cărţiler comentate. , cu multă aplicaţie şi
seriozitate, priveşte lumea cărţilor în profunzime iar
alergarea sa prin subteranele textului devine o
călătorie de plăcere ce îşice face din autorul cărţii
comentate de mine drept ghid în această călătorie.
Este o călătorie care are drept scop să informeze pe
cât mai mulţi cititori şi despre valoarea cărţilor
comentate dar şi despre evoluţia literaturii române
contemporane, într-o lume atât de agitată şi de
hăituită de diverşi şi diverse forme de manipulare.

Ioan Toderiţă

Cornel
Galben

„Din păcate

Drumul angelic al poeziei, cronica de întâmpinare a cam
dispărut din paginile revistelor culturale şi a fost eliminată
cu desăvârşire din coloanele cotidienelor şi, în genere, din
cele ale presei, indiferent că aceasta apare în Capitală sau
în provincie”.

Cornel Galben

„Convorbiri
literare”, Vitrina cărţilor

George
Bacovia, Sergiu Adam, Dumitru Brăneanu, Dionise
Duma, Ion Cozmei, Bianca Marcovici, Emilian Marcu,
Valeriu Matei, Nicolae Mihai, Victor Munteanu, Marcel
Mureşeanu, Lucia Olaru Nenati, Constantin Ştefuriuc,
Valentin Talpalaru, George Tutoveanu, Octavian Voicu
sau Maria Zavati Gardner, Cornel Galben

prezentând cu multă acribie, tainele iniţierii în lumina
grăitoare a Menestrelului peste păduri, să simtă clipa de
bucurie sub semnul lupului între dorinţă şi refuz când este
călător pe o ambracaţiune desuetă sau călător spre veşnicie
a Ultimului vorbitor de umbră ce simte nostalgia poetului
moldav între dorinţă şi refuz în aşteptarea sărbătorii

Cornel Galben
„Alergând prin

subteranele textului”

Cornel Galben

Cornel Galben

1. Ioan Toderiţă, ,
Editura Galaţi, 2011,
308 p., Prefaţă de

2. Cornel Galben, ,
Editura , Bacău, 2010, 144 p.

Revelaţia şi relevanţa textului literar
Centrului Cultural „Dunărea de jos”,

Emilian Marcu.

Alergând prin subteranele textului
Corgal Press

Pentru că, aşa cum foarte bine ştiu foarte mulţi
dintre autorii contemporani, şi se pare că aceasta este
o boală mai veche a luteraturii române, tot mai puţini
sunt criticii literari, dar şi scriitorii dispuşi a-şi
propune să se ocupe şi de cărţile confraţilor. Sigur că
fiecare crede că despre cartea lui trebuie să scrie toată
lumea iar el să se ocupre numai de scrisul cărţilor
sale viitoare. Ei, aşa ceva parcă nu se prea poate şi
nici nu este corect. Pentrtu a fi o viaţă literară cât mai
antrenantă dar şi pentru a  fi cunoscute cărţile, ar
trebui, cred eu, să fie mai mare preocupare din partea
tututror celor intresaţi pentru a prezenta cititorului
literatura scrisă. Cu toate aceste neîmpliniri mai sunt
şi scriitori dispuşi la sacrificiu, la altruism, şi voi
prezenta cititorilor revistei „Cronica”, revistă care,
spre deosebire de foarte multe alte reviste, se ocupă
cu seriozitate de cărţile confraţilor, incluzând în
paginile sale mai multe rubrici dedicare cărţilor mai
noi sau mai vechi. Despre cărţile a doi scriitori, Ioan
Toderiţă, de la  Galaţi şi Cornel Galben, de la Bacău,
mi-am propus să vorbesc în această pagină de
revistă. Prin subteranele textelor lor voi călători
pentru că ei înşişi călătoresc prin subteranele textele
confraţilor.

Fiecare centru cultural de mare importanţă are
unul sau mai mulţi scriitori care, pe lângă
preocupările pentru cărţile lor, pentru scrierea şi
editarea lor, se ocupă, şi o fac foarte bine, de cărţile
confraţilor din urbe sau de aiurea, scriind comentarii
avizate, încercând de fapt demersul alcătuirii unor
adevărate istorii literare. Poet, prozator, critic literar
şi istoric literar, încearcă să surprindă
în cartea „ ”, cât mai
fidel, şi fără patimă inutilă, viaţa literară gălăţeană în
qvasi-totalitatea ei, şi nu numai, cu o precizie de
invidiat, demonstrând, şi celor care îi apreciază
efortul, şi celorlalţi care se tem că ” lor a fost
doar parţial, sau deloc, surprins de autorul acestei
cărţi că există viaţă în fiecare din cărţile comentate.
Nu mai puţin de 96 de scriitori, poeţi, prozatori,
reporteri, eseişti, critici şi istorici literari sunt
radiografiaţi în această carte de, uneori, reale
revelaţii estetice, în care după o scurtă notă bio-
bibliografică, necesară şi extrem de utilă, cititorul
poate să afle o opinie avizată despre una sau mai
multe din cărţile autorilor incluşi în această
adevărată istorie literară gălăţeană.
reuşeşte un lucru extrem de important, şi anume
acela de a evidenţia, printr-o critică mereu
constructivă, trăsăturile fundamentale ale cărţilor
avute în atenţie, cărţi pe care şi le alege anume
pentru a-i servi titlului ales, titlu incitant care îi dă
posibilitatea lui să facă o decodare cât
mai exactă. Modul doct în care sunt comentate cărţile
sub paradigma ”
face în aşa fel ca fiecare scriitor să devină, într-un
anume fel, chiar personaj în acest pseudo-roman.
Aranjarea în ordine strict alfabetică îl ajută pe autor
să nu fie care cumva suspectat de unii sau de alţii ( şi
cârcotaşi sunt cu duiumul că nu ai cum să-i împaci
pe toţi într-o asemenea aglomeraţie de orgolii) că ar
încerca să facă o ierarhizare, sau că ar stabili o scară
de valori, ceea ce ar fi fost o mare greşeală ( într-o
ţară mai mult balcanică decât realistă). Prin
comentariile făcute, Ioan Toderiţă, oferă fiecăruia,
ceea ce, din punctul lui de vedere, merită.

sunt doar câteva dinte numele scriitorilor ale căror
cărţi sunt comentate în această carte.
realizează un act de dreptate şi de recunoaştere a
valorilor autentice, valori cu care astfel ne putem
acomoda mult mai uşor, intrând în subtilitatea
cărţilor şi în frumuseţea ideilor şi subiectelor lor.

Ioan Toderiţă
Revelaţia şi relevanţa textului literar

„geniul

Ioan Toderiţă

Ioan Toderiţă

„Revelaţia şi relevanţa textului literar

Cezarina
Adamescu, Corneliu Antoniu, Ioan Avram-Dunăreanu,
Nicolae Bacalbaşa, Nina Cassian, Viorel Dinescu, Apostol
Gurău, Mircea Ionescu, Emilian Marcu, Angela Baciu
Moise,  Mircea Petean, Marian Ruscu sau Sterian Vicol,

Ioan Toderiţă

Mai 2011

Critica de întâmpinare:
Prin subteranele textului cu doi
autori şi două cărţi.

Emilian MARCU

Dimitrie Vatamaniuc sau
Convorbiri sub scara cu îngeri

Ion POPESCU SIRETEANU
Fostul pre

sau . A
sunt co

i
timp, un i un al
istoriografiei literare române ti.

in tinere

are munce te pentru clarificarea multor necunoscute ale
istoriografiei noastre literare. Tot a a,
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edinte al Academiei Române, profesorul
Eugen Simion, ezită în a-l numi, pe Dimitrie Vatamaniuc,

zice că amândouă aceste nforme cu
adevărul, anume că Dimitrie Vatamaniuc este, în acela

e s-a dăruit muncii i, ajuns astăzi la
venerabila vârstă de 90 de ani, este în continuare omul
c

i-a dăruit ani de
muncă edi

Preotul-cărturar Constantin Hrehor, a,
s-a hotărât „să a

emicianului Dimitrie Vatamaniuc. Cartea a cărei
„facere” a durat câ

Cartea aceasta este rezultatul unor lungi convorbiri,
în care Const. Hrehor pune întrebări sau comentează, iar
Dimitrie Vatamaniuc răspunde cu multă însufle

i cu folosirea unor sufixe
antroponimice străine (

Este interesant faptul că numele Golembiovschi nu
apare în recensămintele din 1772-1774. „Numele a intrat
în onomastica bucovineană în forma slavizată, poloneză,
Golumb, în perioada când călugării de la mănăstire

starea civilă. Iraclie l-a tradus în Porumbescu” (p.
32).

La începutul sec. al XX-lea au loc valuri de emigrări
din Bucovina

Răspunzând la întrebări, D. Vatamaniuc î i prezintă
copilăria cu cele două bunici, i cu
dascălii cunoscu i, apoi debutul literar cu studiile
universitare continuate, de la Cluj, la Sibiu, armata cu
serviciul militar, apoi călătoria de la Păltini i de
la Sibiu la Cluj cu numeroasele tulburări politice. Este, de
fapt, o vastă scriere autobiografică, punctată de
întreruperi cu întrebările lui Constantin Hrehor.

Se întoarce pentru scurtă vreme la Sucevi a, dar
revine la Cluj să încheie studiile universitare. Este
profesor la Dej, unde prinde vremi tulburi. Întâlnirea cu
G. Călinescu i-a fost de bun augur. Sub semnul i la
umbra marelui cărturar s-a format. Urmează un capitol
închinat folclorului

inerii tezei de doctorat despre Ioan
Popovici-Bănă eanul, cu George Călinescu stăpân pe
situa ie. Fără să fi cerut, este numit lector la catedra de
literatură română, condusă de Ion Vitner. Destituit din
învă ământul universitar după doar patru ani de
activitate, D. Vatamaniuc a în eles că intrase într-un cuib
de viespi. Intrarea, mai mult fără voie, în Biblioteca
Centrală Universitară a însemnat ie irea definitivă din
învă ământ. Aici s-a făcut remarcat de îndată

ia de a îmbogă i Biblioteca la care lucra
cu importante lucrăr ii, - lucrări
unicat, distruse de incendiile provocate în 1989!

Apar destule alte împrejurări, de acum ceva mai
favorabile, încât cărturarul evoluează în sensul dorit.
Munca la edi ia integrală Eminescu a fost o dăruire
neobi nuită,

ială: cunoa terea
amănun ită a autorului ă
a manuscriselor eminesciene, echilibrul i pătrunderea
judecă i hărnicia lui, o disciplină de
fier a muncii zilnice, smerenia cu care accepta solu

ă,
capacitatea de a rezista oricăror adversită i au făcut din el
un coechipier admirabil, iar voin a sa neabătută a făcut
posibil ducerea până la bun capăt a lucrărilor” (p. 334).

I se acordă titlul de Doctor Honoris Causa de către
unele universită

ează la Rădău

al lui Const. Hrehor, scurte rezumate în limbile
engleză, franceză, germană

Cartea gândită de Constantin Hrehor i realizată de
către cei doi autori este, de fapt, o biografie a lui Dimitrie
Vatamaniuc povestită de el însu
Îl felicit pe părintele Constantin Hrehor pe

ia căr ii, iar domnului
academician Dimitrie Vatamaniuc îi urez să-

i lucrările începute, spre lauda Omului
excep ă, cu zile
înseninate de personalitatea lui G. Călinescu

mucenic gentilom al istoriografiei române ti
numiri

gentilom

-iuc  -ciuc

aprecieri critice Curriculum vitae
Curriculum

vitae
Bibliografie

Indice de nume Anexe

ş

mucenic de bună voie
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Iaşi, 21 aprilie 2011

Iaşi, 22 aprilie 2011

Iaşi, 23 aprilie 2011

Iaşi, 27 aprilie 2011

Iaşi, 28 aprilie 2011

Azi,
cîte pietre !
nu mai ştie nimeni
drumul e aspru şi mut
cruste cenuşii acoperă urmele roţilor
au trecut hurducînd aerul
camioane cu nisip şi lucrători zgomotoşi
plopii şi-au plecat umbrele
a neputinţă

Azi
urmezi  resemnat
versul tău ascuţit ce se-mplîntă
în carnea amiezii
şi taci
(corbii muţiş
brăzduiesc norii)

Azi
umbrele
au năvălit
în orbitele tale
ca-ntr-o odaie
pustie
(carnea de sori
asmute cocorii)

la colţurile ochilor
înfloresc orhidee
subţiri
ca umbrele şerpilor

Mi-a rămas încrustat în suflet tonul discret elegiac al
unui poem din volumul publicat de
Ana Blandiana în anul 2004. Şerpuirea în timp şi în sine pe
alte drumeaguri decît cele călăuzite doar de puterea slovei
ascunde parcă umbre subţiri de regret: “Pentru că nu m-
am dezghiocat/ În alte şi alte fiinţe asemenea mie,/
Vîrstele au rămas închise în mine/ Ca seminţele adormite
într-o păstaie,/ Prea fericite ca să încerce să spargă
sicriul./ Zadarnic mă cercetez:/ Văd o singură fiinţă/
Neschimbată de decenii/ În care numai eu ştiu să dorm/
O fetiţă, o adolescentă, o femeie…/ Ascunse una într-
alta,/ Refuzînd să rodească” ( ).

Deschid cartea ( pe care îmi
propun s-o las să mă acapareze, după zile istovitoare, în
care toate planurile s-au dus de-a berbeleacul;  o deschid
cu nerăbdare, încercînd să mă conectez la starea de spirit
indusă de lectura cea mai proaspătă din creaţia autoarei
Marguerite Duras (reprezentantă a aşa-numitului curent
literar ), şi anume, apreciatul roman

, care a primit Premiul Goncurt (1984). Gîndesc la
cel ce, într-un fel sau altul, se trădează/ se uită/ se
transformă/ se ucide scriind, fără a uita de mărturisirea
scriitoarei franceze înseşi: „Întotdeauna există o depresie
ulterioară scrierii, care se manifestă prin simptome fizice.
Fiecare carte înseamnă, pentru autor, propriul asasinat.”
Mă dojenesc că nu ştiu despre cea pe care tocmai am
deschis-o decît că e o poveste despre singurătate,
disperare, teamă, iubire, sfîrşit; o scriitură modernă şi
provocatoare. Incipitul fixează dimensiunea temporală
care permite lectorului să-şi imagineze orice fel de
poveste/ întîmplare şi anunţă un personaj-martor sau
actant: “Povestea ar avea ca punct central o seară de vară,
spune actorul”. Încercînd să mă debarasez de prelegerile
cu iz didactic, nu pot să trec cu vederea, cîteva rînduri mai
jos, un gînd frumos, spus limpede şi simplu: “Înăuntru,
femei însoţite de copii vorbesc despre seara de vară – un
lucru atît de rar, doar de trei sau patru ori într-un
anotimp, şi nici măcar –

.” Răsfoiesc cîteva pagini
şi citesc la întîmplare: “Bărbatul rămîne în spatele ferestrei
deschise. Aşteaptă. Stă mult, pînă ce oamenii pleacă şi se
lasă întunericul.(…) Este un bărbat elegant, înalt şi
subţire”. Enunţuri frînte, laconice, care par să aibă rolul
unor didascalii, creează o conexiune aparte cu cititorul,
care astfel pătrunde şi mai adînc în miezul spectacolului,
poate fi contaminat cu teamă, nebunie, rătăciri: “În
privirea ei rămîne o lucire a rătăcirii prin care tocmai a
trecut în prezenţa lui.(…) Îi spune că dacă ar începe să o
iubească ar fi mai ales din pricină că e bogată şi nebună”.

îmi pare că aud
cum foşneşte

Refluxul sensurilor,

într-o păstaie

Ochi albaştri, părul negru)

nouveau roman
Amantul

în fiecare an de care trebuie să profiţi
cît eşti în viaţă, fiindcă nu se ştie dacă Dumnezeu îţi va mai da
ocazia să ai parte de atîta frumuseţe

Motto: “Vin pe lume, ţipă, se zbat, umblă, vorbesc,
şuşotesc, se iau la bătaie, se înjură, se împacă, se înjură
iar, sunt plini de pofte, se invidiază, se fură, se
torturează, pe urmă se topesc, dispar.” (Eugene
Ionesco)

mulţimea de stele
ca frunzele
care cu margini zimţuite
care prelungi
care uscate
- a semn rău -
jur-împrejur
pereţii de sticlă
ai clipei
tresar
ca scînteile
sar
singurătăţile
din jarul
aripei

Vălmăşag de umbre spre apus, cu miros de moarte din
toate părţile. Altfel trebuia să fie această zi. Nu am ieşit
nicăieri. Am vorbit cu mama despre marea galbenă de
păpădii. Abia aştept să trec pe-acolo. Îmi vine brusc în
minte un vers din poemul al Anei Blandiana: „Eu
cred că suntem un popor vegetal”; din păcate, cum însăşi
autoarea mărturiseşte,  epitetul semnifică doar resemnare,
indiferenţă, incapacitate de a reacţiona.

Zielele parcă se îngustează, mă strecor prin jarul
fiecăreia ca printr-un tunel, cu grija/ teama de a nu fi
omis ceva, de a nu  fi uitat ce mă defineşte. Adio trai tihnit
cu mine cînd uit de vigilenţă şi mă trezesc înşfăcată de
clipe şi azvîrlită în rostogolirea lor ca         într-un tăvălug!
Da, pînă la urmă „a exista” înseamnă şi „a veghea”, a şti
în fiecare clipă cine eşti, unde eşti, cînd să reacţionezi;
poate fi obositor, te poţi simţi ca un soldat pe cîmpul de
luptă: fără odihnă, chiar dacă nu se aminteşte nimic
despre grozăvia vreunei bătălii. Şi dacă alergăm cu o trenă
invizibilă croită din cînd şi unde, şi cum, şi cine, înălţînd
ziduri, impunînd bariere, e bine să nu uităm că ne suntem
datori cu un vis măcar, iar pentru el, zidurile trebuie să
cadă, barajele să se sfărîme.

O zi dinamică, pragmatică; îmi place pragmatismul,
îmi displace pragmatismul.Aşa se explică probabil
senzaţia de disconfort care se instalează la apropierea
nopţii. Voi readuce (precarul) echilibru cu vreo cîteva
pagini citite... Hm, sună grozav de rău!Cum să mă
mulţumească un precar echilibru, cum să mă împlinească
cititul cîtorva pagini? Or fi fiind vremuri de restrişte...
Vorba poetei care, în ultimele zile, mi-a tot însoţit
gîndurile, Ana Blandiana: „...vremurile au fost
întotdeauna mai mult sau mai puţin de restrişte”. Şi tot ea
îşi amintea de nedumerirea lui Hölderlin, dacă tot mă
apasă ideea de vremuri mohorîte: „La ce bun poeţii în
vremuri de restrişte?".

Parcă m-am mutat într-o altă dimensiune; deşi aduc cu
mine reminiscenţe ale încrîncenatei lupte cu timpul, o
pace interiorară, o curgere îngăduitoare a clipelor zvîntă
fiecare ungher al sufletului. Mi-e ca un balsam să privesc
pe fereastră înşiruirea ordonată a straturilor, casele de pe
cealaltă coastă a satului, pitite printre crengile încă golaşe
şi zbuciumate. Tocmai m-am întors din vie, însoţită de
curiozitatea vecinilor sprijiniţi în coada hîrleţului; am
adunat un braţ de iarbă pentru păsări, pe care-l împrăştii
peste tot în ocol sub privirile nedumerite ale celor doi
căţelandri puşi în permanenţă pe şotii: unul a săpat în
căsuţa lui încăpătoare adevărate tranşee, celălalt se
dezleagă cînd pofteşte şi stîrneşte invidia fratelui mai
puţin inspirat.

Am adus cu mine şi romanul lui Marguerite Duras,
însă nu-mi găsesc locul, starea pentru a continua lectura.
Răscolesc între timp printre cărţile rămase în bibliotecă şi
îmi pun deoparte de Mihai Drăgan ; mă
bate gîndul să recitesc şi a lui Ionel Teodoreanu.
Mai parcurg cîteva pagini din romanul scriitoarei franceze
şi dau peste o secvenţă care îmi aminteşte de o apreciere a
cuiva referitoare la atitudinea , care o priveşte pe ca
pe o pradă. Cred că oricui i s-ar fi năzărit acelaşi gînd dacă
ar fi citit: “ În jurul cearceafurilor albe, bărbatul dînd
tîrcoale. (...) El merge prin cameră, ocolind acele
cearceafuri albe, pe lîngă pereţi. Îi cere să nu doarmă. Să
stea goală, fără mătasea neagră. Dă ocol trupului”.

Încă o zi în care, neînduplecat, vîntul spulberă
acoperişurile. Îmi alunecă privirea spre marginea pădurii
şi dincolo de ea; mai departe, şi mai departe... De după
faldurii amiezii aducînd tot mai mult cu un joc de-a v-aţi
ascunselea, se iţeşte şi visul în care se face că mă arunc în
zbor, visul care mi-a vegheat copilăria şi adolescenţa,
stînd la pîndă parcă, pentru ca, dacă o noapte ar fi rămas
goală de vise, el să umple îndată locul pustiu.

Miroase a pămînt negru, bogat, reavăn, a iarbă, a
primăvară întîrziată, iar tu, cu linia orizontului înfiptă în
priviri, n-ai decît să te visezi pasăre :

Iaşi, 1 mai 2011

Iaşi, 2 mai 2011

Iaşi, 3 mai 2011

Z., 6 mai 2011

Z., 6 mai 2011

Eu cred

doar

Clasici şi moderni
Lorelei

lui ea

Pasăre mi-aş fi dorit să
fiu,/ tremurîndu-mi cîntecul în aerul fierbinte;/ şi copac mi-aş fi
dorit să fiu,/ fiindcă mi-ar fi plăcut să-mi îngrop gîndurile-n
pămînt,/ să-i simt sîngele/ încălzindu-mi-le;/ şi rîu mi-ar fi
plăcut să fiu,/ să-mi lovesc coastele transparente/ de sîngele greu
al pietrelor,/să le aud vorbirea;/ şi mi-ar fi plăcut să fiu/ propria-
mi ficţiune,/ din              propriu-mi gînd să ţîşnesc/ ca o
flacără/ din gîndul aprins/ al chibritului.
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Ştefania HĂNESCU

Motto: Cuvinte rătăcite-n unghere/cuvinte
sfioase / orfane / pierdute-n aer / ca-ntr-un

labirint / împroşcîndu-mi/ ochiul/ cu vedere

Extras din celebra „noapte a nefiinţei” sau „noaptea
amintirii” eminesciene,volumul „Nopţi cu chirie” al
poetului Valentin Talpalaru îmi stătea de mult pe raftul
memoriei şi tot îmi clipea ironic şi singular ca orice semn
poetic.Chiar de la apariţie (anul 2004 ,Ed.Cronica ,Iaşi), l-
am parcurs cu mare atenţie, nu numai pentru dedicaţia
colegială,prietenească,plină de aduceri-aminte ale
studenţiei noastre, ci şi pentru magnetismul materiei pe
care îl conţine orice bun spiritual izvorît din lumină.Mi-am
notat impresii,dar avalanşa îngrozitoare de cărţi, ce ne
acoperă existenţa astăzi, m-a determinat să amîn pînă în
această clipă abordarea şi sabordarea viziunilor obsesive
ce dau consistenţă volumului în discuţie.

Cu siguranţă, mitologia nopţii („Nox et solitudo”,
marca poetul Ivan Krasko) cutremură prin imensitate.Ca,
de altfel, şi reflectarea ei într-un motiv liric universal, încît
s-ar putea scrie o enciclopedie intitulată „Poeţii şi
noaptea!”Literatura universală şi, implicit ,cea românească
mustesc de nopţi lirice, epice,dramatice,eseistice(„Nopţile”
lui Edouard Young, „Imnuri către noapte”ale lui Novalis,
„Noaptea Walpurgiei”din poemul „Faust” de Goethe,
„Noaptea”lui M.Eminescu, „Nopţile”lui Alfred de Musset,
„Nopţile”lui Al.Macedonski, „Izvorul nopţii”al lui L.Blaga
etc.).Şi fiecare cu semnificaţiile şi valenţele lor simbolice.

Această „sfîntă,negrăită noapte” zămisleşte în
continuare ,încît am crede, ca poetul ,că Meşterul Manole
ar trebui să zidească pe întuneric spre a nu se mai dărîma
construcţia în timpul zilei! Sau nu cumva ,Creatorul se
zideşte nocturn ca să nu simtă cum intră în moarte?.Căci
,scrie Val Talpalaru, „ ”: „Primeşte ,rogu-te,
noaptea aceasta:/e singura mea haină bună.”Dar pînă la
urmă,toţi vom fi astrucaţi ca nişte chiriaşi,fiecare în
noaptea lui ce va intra în cosmica tăcere neagră.

Organizarea internă a cărţii stă în patru „Nopţi cu
chirie”, patru notaţii lirice „în loc de haiku”(Nichita
Stănescu a scris „În spirit de haiku”)şi două
„Marine”.Celelalte poeme se adună ca roiul la
matcă,părăsesc melancolia(romantismul) şi acceptă ironia
(ca formă demitizantă,postmodernistă): „De unde atîta
éloquence/(suci-i-aş gîtul)/mai bine /mi-aş suci propriul
gît /dacă asta ar avea logică”.

A locui în poezie?Sau poezia ne locuieşte? Iată
întrebări labirintice ,un interior traversat nu de puţine ori
de şansa de a exista ori de eşecul morţii.Poetul scrie ca să
scape de nefiinţă.Trăieşte plătind chirie uitării.Totuşi
măreţia lui constă în expresia inefabilă obţinută printr-o
veghere misterioasă: „Dacă eu am putut să mor /Tu de ce
mă mai crezi?”.

Focul inspiraţiei arde mocnit.Nu tresar decît rareori
văpăile.E o ascundere a eului liric într-o colivie a
singurătăţii şi a uitării de prisos: „Să te ascunzi decent în
după-amiază/ ca-ntr-o amantă care te-a uitat/de sus să
chemi cutremurat o rază/ pe care s-o iubeşti, deşi-i
păcat.”

Neblagian, întrucît nu găseşte tîlcul din lucruri,poetul
semantizează laolaltă insignifiantul cu gravitatea,părerea
cu realitatea ,vesela ipostază cu absurdul curiozităţii.Ca în
această poezie intitulată „Terente”: „Ooo! Ce gravă eşti
domişoară !/Acesta este prietenul meu/ se numeşte
Terente pe numele mic ./În viaţă fiind el ghicea în buric/şi
trecea peste baltă pe Dumnezeu./Spun unii că într-o zi s-
au certat/ mahmuri fiind, plini de vorbe urîte/aşa cum e
peştele în albii stătute/şi unul din ei pe celălalt/l-a înecat.”

Cu o blîndeţe ironică,aşezată cum îi stă mai bine,
imagistica,desigur încadrabilă în Regimul Nocturn al
Imaginarului,este ordonată,clasic şi
modernist(uneori,posmodernist).Creatorul nu se fereşte
nici de constrîngerile poeziei cu formă fixă(cum ar fi
sonetul,madrigalul), nici de versul liber,pe care ,totuşi,
rareori îl spaţializează în secvenţe lirice.Sintaxa poetică se
reliefează mai mult prin ingambament şi prin elipsă
,producînd efecte curioase ,neaşteptate,plăcute
,ingenioase. Ca în poezia „Despre aripi”, o frumoasă elegie
a înţelegerii legilor cosmice,a acceptării lor doar ca taină a
zămislirii şi a contopirii cu nefiinţa: „Bunicul
meu,pravoslavnicul,a mîrîit o ocară/încercînd să îndese
aripa ce-mi ieşise afară/şi pe care mama nu o vedea.Ce să
vadă?/Oricum pruncii n-au aripi şi dacă, o să le cadă
.//Atunci vor afla că au crescut cît se poate /frumoşi şi
deştepţi,tocmai buni pentru moarte/şi că acolo, sus-unde-
o fi-sau mai jos /aripile n-au fost,nici vor fi de folos.”

Livrescul face casă bună cu firescul,elementele de
cultură cu acelea de natură,spaţiul citadin cu acela
rural.Ninive,Rosinanta,Chopin,Orfeu,Styxul locuiesc
familiar cu salcîmul şi ograda bunicului.Ceea ce înseamnă
că la Val Talpalaru nu se produce acea binecunoscută
ruptură între cultură şi civilizaţie şi toposul său liric se
constituie la confluenţa dintre urbanitate şi rusticitate .Iar
nostalgiile după vechile „rădăcini” se transformă într-o
blîndă acceptare a inexorabilului: „De la zidul casei şi pînă
la poartă/odihnesc aerul şi toate cuvintele/morţilor
mei.//Aici a fost mieunat de pisică/ şi cîntec de greier
/aici a căzut toată frunza stejarului/fără
grabă,omeneşte,/ca moartea.”

Diferenţa specifică? În curgerea universală,de la
noaptea mitologică la noaptea poetică,aceste „Nopţi cu
chirie” înseamnă,totuşi,altceva.Alte nopţi!

în loc de haiku

Mai 2011

Simion BOGDĂNESCU
Alte nopţi!



alchimie), celei de-a doua, „Misterele lui Sin”, îi
corespunde cifra 9 (asociată în alchimie Lunii ca
oglindă a timpului şi simbol al perfecţiunii), celei de-
a treia, „Hermes printre zodii”, cifra 8
(corespondentul lui Mercur/Hermes, intermediarul
dintre mintea umană şi absolutul solar) etc. etc. Încă
o dată se dovedeşte faptul că poezia semnată de
Liviu Pendefunda este învestită de instanţa auctorială
cu aceleaşi atribute ca însuşi Athanorul: întregul ciclu

– şi, prin extensie,
întregul ansamblu al creaţiei sale lirice – apare, altfel
spus, ca o adevărată matrice a transmutaţiilor fizice,
psihice, spiritual-mistice.

Să nu uităm, în plus, de un atribut esenţial al
alchimiei: ambiguitatea, unicul atribut care, după
Umberto Eco, a marcat-o „pentru secolele ce vin”.
Autorul observa, pe bună
dreptate, că nu se va şti vreodată cu certitudine „dacă
ea vorbeşte cu adevărat despre metale şi vrea cu
adevărat să producă aur sau dacă întreg limbajul
alchimist şi ritualurile lui privitoare la operaţii nu
vorbesc despre altceva, de vreun mister religios,
despre natura însăşi a vieţii sau de o transformare
spirituală”. Ritualurile alchimice detaliate în poeme
risipite prin toate cărţile de gen ale lui Liviu
Pendefunda (doar în cea mai recentă dintre ,
texte precum

dezvoltă acest tipar textual)
camuflează, prin urmare, călătorii – în sens pur
spiritual, nu geografic. Repere ale spaţialităţii există,
nu-i vorbă, în toate poemele sale. Erijându-se, cum
am mai afirmat, încă de la începutul operei lirice,
într-un ori în Marele Călător printr-un
univers al esenţelor (bineînţeles, sacre) camuflate
(bineînţeles, în profan), poetul nu ezită să detalieze
această ordine pur vizibilă a lumii, cu un penel
metaforizant deja specializat în ale – ului pur.
Interfaţa textelor scrise de Liviu Pendefunda pare a fi
asigurată,  întotdeauna, de picturalitate; deşi
oraculară, încărcată de certitudinile existenţei lumii

, poezia nu rămâne totuşi
indiferentă faţă de superbia lumii . Din
această perspectivă, poemele ar putea fi numite

sau Dintre dovezile care ar atesta
încadrarea în această tipologie textuală, să amintim,
bunăoară, emergenţa simbolurilor vitalităţii cosmice
(detalierile din trimit chiar direct la
elementele primordialităţii:

), plurivalenţa registrului cromatic,
subsumată necesităţii de a transgresa

sau obsesia luminozităţii, a solarului care
justifică tendinţele ascensionale ale umanului şi, în
genere, ale -ului. Precum odinioară Paul Claudel,
în a cărui poetică se miza pe reproducerea „totalităţii
Firii”, autorul culegerii antologice
consideră că textul liric este dator să reproducă într-o
manieră cât mai fidelă contururile vizibile ale
universului, din perspectiva organicităţii şi a unităţii
lui, pentru a avertiza astfel asupra sensurilor adânci
ale unei lumi însetate de miracol. Reproducerea
poematică a naturalului presupune, fireşte, o
cromatică adecvată reprezentării spaţio-temporale
autoimpuse, ca şi recuzita specifică: rubinii,
smaraldele, safirele; soarele, stelele, cerul, lumina,
negurile, curcubeul; irişii, trandafirii, sânzienele,
crinii; şerpii, vulturii, fluturii etc. etc. Zodii şi semne,
regnuri şi specii se reorganizează în textele lui Liviu
Pendefunda, confirmând vitalitatea şi omogenitatea
naturii prin care se înalţă un imn neobosit fiinţei
Marelui Arhitect. Construcţiile nominale abundă,
într-o tentativă neobosită de a da contur orizontului
ontologic, împărţit între suprafaţa şi adâncimea
lumii, între axa orizontală şi cea verticală a acesteia:
„spre ţărmuri albe/ trupul de văzduh lângă/ copacul
plutitor/ se împreună/ şi se-ngână/ în nesfârşit
refren/ în înflorit alean/ al zeilor păgâni.”

Poema monadelor şi a trupului

Falii

Faliilor

Ros lucis

Limitelor interpretării

Moartea simbolică, Proba focului, Albedo
sau începutul creaţiei

Călător astral

mimesis

de dincolo
de dincoace

ale
privirii ale ochiului.

Razele Uraniei
Poem carmenin de aer,

Poem carmenin de foc, Poem carmenin de pământ, Poem
carmenin de apă

Limanul de
curcubeu,

bios

(va urma)
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Între puţinii scriitori moldavi de astăzi care se pot
lăuda (şi) cu recunoaşterea personalităţii lor
ştiinţifice, Liviu Pendefunda este un „caz” dintre cele
mai fericite. Şef de clinică neurologică, cercetător ale
cărui rezultate în domeniu sunt încununate cu premii
şi distincţii naţionale şi internaţionale de invidiat
(numai în ultimii patru ani, bunăoară, a participat cu
lucrări ştiinţifice substanţiale la numeroase congrese
medicale desfăşurate în Paris, Brno, Garmish
Partenkirchen, Boston, Singapore, Chişinău etc., a
fost recompensat cu şi

de către International Biographical
Centre, Cambridge, în fine, a primit

al United
Cultural Convention, din SUA), Liviu Pendefunda
este de bună seamă un spirit cu o certă vocaţie
transdisciplinară. Suprema lui ţintă vizează nu atât
descoperirea unui liant între ştiinţă, cultură şi religie,
cât a metodologiei care să le depăşească şi să le
unifice întru Spirit. De acest ideal basarabnicolescian
nu este străină nici opera poetică a cunoscutului
medic neurolog ieşean, antologată, la finele anului
2009, în colecţia „Ediţii critice” de la Princeps Edit,
sub titlul

, antologie
căreia i s-a adăugat, ulterior, o nouă carte de poeme,
intitulată
(Editura Timpul, Iaşi, 2010).  Căci, de la volumul de
debut, , din 1979 şi până la cele mai recente

apărute în 2010, toate cărţile de poezie ale lui
Liviu Pendefunda par consacrate acestui efort
continuu de transgresare a graniţelor dintre
discipline şi de valorizare a acelui în şi dincolo
de . Stihuri generos risipite prin volume
precum (1981),
(1982),
(1984), (1986),

(1993),
(1997), (2005),

pentru a nu mai vorbi de seria substanţială de
(începută în 1983 şi neîncheiată, încă, la ora actuală),
plasează în centrifuga semantică a textelor aceeaşi
obsesie fecundă în plan creator: anularea hotarului
intermundic, graţie unui proces hiperlucid de
investigare a semnelor celeilalte ordini, a
hieroglifelor inscripţionate într-un real înnobilat nu
numai pentru iniţiaţi.

Abia acestora din urmă le aparţine, însă, harul
citirii (uneori, chiar al decodificării) lor adecvate.
Desigur că autorul însuşi problematizează raportul
dintre iniţiat(i) şi o alteritate pentru care
comprehensiunea simbolisticii sacre este o pură
utopie, de nu cumva chiar o inutilă, rizibilă pierdere
de vreme. Din această perspectivă, reţin atenţia, pe
de o parte, lexemele care polarizează ideea unei
exteriorităţi adormite într-o aberantă, grotescă
ipostaziere a bâlciului, semn al demenţei colective şi
al morţii spiritului: „înspăimântătoare procesiuni:
oameni demenţi, măşti agăţate de dosuri de animale/
purtând bonete, pălării cu pene, lumânări./ Sălbatica
feerie prin faţa tronului trecea: viori, fluiere,
acordeoane/ tobe şi clopote răsunând absurd,/ iar
arca'n care oamenii şi animalele se adunaseră/ era
căruţa de nebuni ce-ardea magnific” ( ,
din , editate în
2004). Pe de altă parte, vocabule ale iniţierii, ale
accesului la o transcendenţă al cărei cod nu poate fi
parcurs de orice profan. Doar iniţiatului, desigur, îi
este dăruită „din sorii altei lumi o scară/ ca
sufletu'mi ce prin fântâni coboară/ să fie tânguire
unui clopot” ( din

– 1985). Întreaga antologie e plină
de o asemenea versificaţie încifrată, amintind de
revoluţia simbolică din . Cel ce în viaţa de
toate zilele este, cum am văzut, cercetătorul „lumii
tainice şi în acelaşi timp stranie” a creierului
(amintită, spre exemplu, în , dar şi în
studiile sale hermeneutice) optează, în opera artistică,
pentru o serie de care practică ritualuri
masonice, inaccesibile decât „Copiilor infinitului”. El
ni se recomandă drept ucenicul profet, supus al
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„calfa de zidar” care poate ajunge „cioplitor de
trandafiri în piramide” ( din acelaşi
volum). Gesticulaţia şi întregul său cod atitudinal
potenţează misterul travaliului său iniţiatic. Dornic să
treacă „jurământul tăcerii şi al supunerii”, neofitul
pătrunde „în sanctuar/ alături de hierofant”,
parcurge „un vestibul negru”, apoi un tunel îngust,
după care coboară adânc sub pământ, ajunge într-o
sală ai cărei pereţi sunt plini de fresce simbolice, cu
litere revelate de „Marele Preot”, în fine, condus de
„cavalerii/ cu săbii, făclii şi ramuri de salcâm”, se
prosternează „în faţa altarului unde se'nălţa/ în
centrul unei cruci/ într'o diademă de şapte raze/
trandafirul” ( din

2004 etc. etc. Chiar şi gesticulaţia
erotică este contaminată de misterul necesar
ceremonialurilor iniţiatice, se desfăşoară într-un
decor pe măsură, între oglinzi, scoici, ovoide astrale
sau fântâni şi vizează nimic altceva decât

1993.
Fără excepţie, cărţile de versuri ale lui Liviu

Pendefunda atestă iluminări şi instaurează viziuni
fulgurante. Saturate de simboluri alchimice (pasărea
lui Hermes, „focul din volucru”, sămânţa metalelor,
oglinda din fântână, Graalul), inervate de citate din
maeştrii misticii (Paracelsus, Artephius, Lapidus), ele
ar trebui aşezate sub semnul tutelar al multiformului
Hermes. La Hermes Arcadianul, supranumit uneori
şi Psyhopompos, mesagerul zeilor, călătorul,
călăuzitorul către Hades şi paznicul sacru al
drumurilor şi căilor de acces, trimite în special
tensiunea dintre jos şi sus, dintre terestru şi
transcendent, dintre materie şi spirit. În oricare dintre
aceste căi spre relevarea adevărului suprem în
nuntirile cosmogonice sau pur ideatice, Liviu
Pendefunda se erijează într-un , eternul

călător şi mesager intermundic, prin care se dă relief
tentaţiei unificării. De Hermes Trismegistus, zeul
sapienţial, cu atribute profetice, astrologice şi
didactice, inventatorul vorbirii articulate şi
ocrotitorul scrisului, apologetul cosmografiei şi al
riturilor sacrificiale, în fine, zeul cunoaşterii
secretelor divine, singurul capabil de a le reproduce,
sintetic şi hermetic, în cărţile iniţiatice sacre,
aminteşte cumulul sugestiv de trimiteri directe ori
aluzive la oracular şi alchimic. Spre deliciul cititorilor
rafinaţi, degustători de intertextualitate savantă,
volumele de poeme abundă în referinţe mitologice
(Osiris, Urania, Cronos, Zeus, Apollo sau desigur,
Mercur, adică Hermes) şi citate latineşti prin care
sunt esenţializate treptele, mijloacele sau principiile
transformării alchimice ( , ,

, ). Pentru neiniţiaţii în tainele
ezoterice: reducerea individului  la stadiul primar al
materiei, calcinarea (operaţie având drept
corespondent cromatic negrul), urmată de
putrefacţie; purificarea subiectului, dizolvarea lui
până la fiinţa universală (reprezentată de culoarea
albă); distilarea urmată de conjugare, coexistenţa
contrariilor (simbolizată de culoarea roşie), în fine,
sublimarea, plenitudinea fiinţei, devenită căldură şi
lumină pură (operaţia ultimă, având drept analogon
soarele, aşadar culoarea aurului). Alambicata
permutare a elementelor structurale interne este
uneori oglindită şi în cuprinsul cărţilor sale, acest
element peritextual ilustrând o similară preocupare
pentru substanţializarea unor simboluri mai puţin
accesibile. Probabil că unul dintre cele mai elocvente
exemple, din acest punct de vedere, este chiar ultima
carte de versuri a lui Liviu Pendefunda, intitulată

Prima ei
secţiune propriu-zisă, „Soarele Trandafirului”, este
notată în cuprins cu cifra 6 (corespondentul solar în
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Fratele Gligorie de la
Corneanca-Dâmb

Ionel BOSTAN
Monahismul există în creştinism iar deasupra

acestuia stă doar viaţa îngerilor. În monahism puterea
si siguranţa sunt atât de mari, încât dacă cineva,
adăpostindu-se în el, va deveni călugăr şi-şi va păstra
alegerea fără să dea înapoi, nu va suferi niciodată vreo
pagubă din partea diavolului… Expresia absolută a
urmării lui Christos este renunţarea la lume şi la tot ce
este trecător, alegerea sărăciei voluntare. Călugărul
este omul care caută siguranţa şi protecţia, concentrate
între zidurile mânăstirii, şi care, ca şi Dumnezeu, se
află în război continuu cu diavolul. (A.R. Marinău)

Umblă vorba printre ucenicii din mânăstiri că,
maidemult, cei ce veneau la viaţa călugărească erau
puşi de la început la aspră ispitire duhovnicească,
pentru a face din ei călugări buni şi devotaţi lui Hristos.
Unii erau ţinuţi la poartă trei zile şi trei nopţi, în post şi
rugăciune. Alţii urmau un “program” de canon şi
metanii, ca să înveţe smerenia… Odată ajunşi fraţi, nu
trebuia să adune bani, nici să iasă din mânăstire,
urmând a se ruga neîncetat lui Iisus. La ascultare merg
cu toţii, dimpreună cu egumenul, şi fiecare este dator să
lucreze în tăcere, pentru a putea rosti rugăciunile.
Retraşi în chiliile lor, citesc mai ales Psaltirea, Patericul
şi Vieţile Sfinţilor, iar cele şapte laude şi canonul nu
trebuie să rămână niciodată nefăcute.

Rânduiala oricărei mânăstiri face ca slujbele
bisericeşti să se săvârşească începând cu Vecernia, seara
la ora 18; pe urmă se face o pauză pentru servirea mesei
şi apoi se slujeşte Pavecerniţa. De la ora 20, părinţii se
odihnesc până la ora 2 după miezul nopţii, când se fac
Miezonoptica, Utrenia şi Ceasul 1, până la ora 5
dimineaţa. De la ora 5 mai sunt trei ore de odihnă, la
ora 8 făcându-se un acatist, apoi Ceasurile III, VI,
Obedniţa şi Sfânta Liturghie cu parastas. La praznicele
împărăteşti se fac privegheri de noapte, de la ora 20
până la ora 2 după miezul nopţii. Postul este ţinut cu
sfinţenie în zilele de luni, miercuri şi vineri şi cele patru
posturi de peste an. În Postul Mare, în prima
săptămână şi ultima din post se mănâncă o dată pe zi,
seara, varză murată şi cartofi fierţi.

Un model proverbial de rânduială mânăstirească
este acela împrumutat de la Ioanichie Moroi, stareţul
Sihăstriei (până la 5 sept. 1944, cand a trecut la viaţă
veşnică). Acesta presupunea participarea întregii obşti
la Utrenie şi Sfânta Liturghie; cel care nu venea la
biserică din lenevie trebuia pus a doua zi la post, până
seara; spovedania generală a călugărilor se făcea în
fiecare vineri; împărtăşania pentru schimonahi şi
bolnavi, o dată pe săptămână, sâmbăta, iar pentru
ceilalţi - la trei săptămâni. Viaţa trebuia să fie întrutotul
de obşte, nimeni neavând voie să deţină ceva personal
(îmbrăcămintea, chilia şi cele de nevoie). Masa se servea
lunea, miercurea şi vinerea, o dată pe zi, la orele 3
după-amiaza, iar în celelalte zile de două ori. Nimănui
nu-i era îngăduit să mănânce la chilie, afară de cei
bolnavi.

Un lucru ştiut şi de mireni este că obştea mânăstirii
îşi alege singură stareţul. Mai departe, alegerea este
confirmată de Episcop, de la care cel ales primeşte
întărirea canonică, în urma unei slujbe speciale. Abia
acum alesul devine răspunzător de toate sufletele ce îi
sunt încredinţate. Întotdeauna, când cineva se prezintă
spre a fi primit în mânăstire, stareţul îl cercetează cu
multă grijă. Dacă îl găseşte potrivit pentru viaţa
monahicească, după un timp de încercare, ce poate
dura şi cinci ani, îl îmbracă în haina călugărească,
schimbându-i numele prin tundere la monahie, după
care se continuă iniţierea sa în viaţa ascetică.

La Corneanca Dâmb, maimare peste părinţi, de vreo
câţiva ani buni, era Harasim Rogozneanu. Deşi tânăr, să
fi avut undeva la 40 de ani, cu teologia la bază, se
bucura de autoritate şi recunoaştere de invidiat. şi nu
numai în cadrul obştii. Drept dovadă, primarul şi cei de
la Judeţ, în ultimul timp, şi-au dat mâna să susţină
refacerea mânăstirii. Iar nevoile, pentru aceasta, nu
erau deloc dintre cele mai mici: biserică nouă,
arhondaric palatinal, refacerea stăreţiei, a
agheasmatarului, repararea şi împodobirea cu pictură
şi mobilier a bisericii vechi, trei fântâni noi. Părintele
stareţ mai voia să cumpere terenuri de la localnicii din
apropiere, măcar vreo cinci hectare, să dureze un azil
de bătrâni, dar şi să pietruiască, dacă nu chiar să
asfalteze, drumul de câţiva kilometri, de la turnul porţii
până la şosea. Aşa se explica faptul că de o bună bucată
de vreme totul era un şantier. Numai bunul Dumnezeu,
credinţa şi munca obştii făceau ca lucrurile să meargă
bine, totul în jur sporind văzând cu ochii. E drept,
trămbălarea de lume – lucrători şi pelerini, stareţul tot
pe drumuri ş.a.m.d. îngăduiau ca acum rânduiala pur

mânăstirească să nu semene întocmai cu cea gândită de
Ioanichie Moroi…

Mihăilă Pahonţu a muncit toată viaţa lui pe şantiere.
Termina ceva undeva şi o lua apoi, de la capăt,
altundeva. Începuse prin cinzecişiceva şi a dus-o aşa
până a făcut destui ani ca să iasă la pensie. Era sănătos
tun şi cu poftă de muncă, cum nici la unul tânăr nu
prea găseşti. De beteşugul de la mâna dreaptă – o
gâlmă cornoasă făcută în palmă, după forţarea unui
gard de sârmă ghimpată, ca soldat, în timpul războiului
- aproape că uitase. De fapt, chiar aşa, munca lui la
betoane, zidării ori dulgherie şi-o făcuse întotdeauna ca
lumea. După ce ajunse maistru, niciun şantierist nu
crâcnea în faţa lui. Mână de aur, cu cei din brigada sa a
turnat fundaţii la liniile de teleferic din staţiunile de
munte, a ridicat halele Uzinei Chimice din Fălticeni şi
pe cele ale Fabricii de mobilă de la Câmpulung, iar
blocurile înălţate nici nu le mai ştia pe toate.

Gospodăria lui din sat era model: casă şi grajd bine
durate şi luminoase, animale îngrijite, pomi roditori cu
coroane rotate, aliniaţi la sfoară. Cât i-a avut acasă,
niciunul din cei şase copii nu i-au ieşit din cuvânt. Cel
mai mare dintre aceştia, Ion, ajuns între timp profesor
la universitate, tresare şi azi, la cinci fix dimineaţa, ora
la care, ani în şir, taică-su, după ce dădea pe gât o cană
cu rachiu, îl trezea pentru o nouă zi de muncă. Şi acum,
ca pensionar, Bădia Mihai îşi bea porţia zilnică de tărie,
dar are şi gospodăria cea mai înfloritoare din jur.
Fruntaşii satului, chiar şi ei, sunt puşi în umbră. Nu
contează că unii dintre ei sunt cu mult mai tineri. Apoi,
niciodată nu rămânea în urmă nici cu munca la ogor.
Ajutat şi de băbuţă, reuşea ca toate să fie făcute la
timpul lor şi să nu le lipsească nimic din cele
trebuincioase traiului.

Când a rămas singur – Ţaţa Anica plecând la
Domnul -, Bădia Mihai era trecut de optzeci de ani.
Chiar dacă până atunci nu fusese bisericos din cale-
afară, în minte îi încolţise un anume gând. Voia cu tot
dinadinsul să se retragă la vreo mânăstire. Nu putem
şti dacă această chemare lăuntrică l-a mai încercat până

atunci. După felul de viaţă dus, părea că nu. Totuşi,
avea un fel al său de a se uita în ochii omului,
netrebuind să schimbe cuvinte prea multe pentru a se
lămuri cu cine are de-a face. Odată, chiar, lui Nicanor,
cumnată-su, mult mai tânăr decât el, i-a trantit-o în
plină masă de hram că nu-l vede deloc bine şi nu o s-o
mai ducă mult. Acesta, neştiindu-se a suferi de ceva şi
nelipsindu-i bunătăţile şi băuturica, nu a catadicsit să
dea vreun dram de atenţie celor auzite. Numai că, după
nicio săptămână, avea să moară, fără vreo explicaţie
pentru cei din jur. Viziuni sumbre avea şi cu alţii, dar se
abţinea să vorbească.

Depozitar inveterat de secrete şi mistere, n-a mirat
pe niciunul dintre fiii şi fiicele sale faptul că nu le-a
divulgat de la început intenţia luării căii monahismului.
Când a spus-o, nu a făcut-o, de fapt, pentru a obţine
vreun accept. Ci pentru a-i anunţa că le împarte ce li se
cuvine, mai ales că mama lor ar fi vrut să le dea partea
încă de pe atunci când trăia. Cu excepţia lui Ion („Tată,
ne râde satul... şezi cuminte acasă, vom face în aşa fel,
încât să ai tot ce-ţi trebuie!...”), copiii nu i s-au
împotrivit. Ştiau bine că este de neoprit. În fine, sub
ameninţarea blestemului părintesc, a cedat şi Ion, fiind
de acord cu plecarea celui bătrân la mânăstire.

După câteva săptămâni, când lumea credea că i-au
trecut “gărgăunii călugăriei”, Bădia Mihai îşi scoate la
vânzare pământul şi acareturile. Recolta ultimilor ani şi
unele lucruri din casă le încarcă în camioane, cu direcţia
Corneanca Dâmb, în ultimul dintre acestea aburcându-
se şi el. Pleca definitiv către Casa lui Dumnezeu.

Nu după mult timp, Mihăilă Pahonţu – devenit
acum Fratele Gligorie – avea să fie, fără niciun fel de
exagerare, cel mai folositor frate obştii mânăstireşti.
Dar, aşa cum vom vedea, şi foarte dificil, dând mari
bătăi de cap stăreţiei. Mai întâi, să spunem că un
călugăr - maistru în construcţii, fie el şi bătrân, era
foarte incomod pentru echipele de muncitori din
şantierul mânăstirii. Scântei ieşeau. Inginerii lor

înghiţeau în sec, neavând cum să-l combată. Erau
întorşi de mai multe ori, până ieşea treaba ca lumea.
Într-o oarecare măsură, şi stareţul era mulţumit. Dar
corectitudinea cerută de Fratele Gligorie, că de exces de
zel nu putea fi vorba, tensiona relaţiile cu constructorii.
Până la urmă, cu diplomaţia părintelui stareţ, totul se
încheia cu pace şi linişte. Ba, chiar, cele mai multe
lucrări au fost finalizate înainte de termen, astfel că
cineva care ar fi vizitat Mânăstirea Corneanca Dâmb în
urmă cu 2-3 ani, acum aproape că nu ar mai recunoaşte
nimic.

Fratele Gligorie, deşi se apropia de nouă decenii, se
culca ultimul şi se scula primul. Nici prin cap nu i-a
trecut vreodată că osteneala zilnică depusă pe linia
meseriei lui i-ar da dreptul să se sustragă de la regulile
canonice. După miezul nopţii, simţea o bucurie
dumnezeiască privind de la fereastra chiliei sale cum
toate sunt temeinic orânduite. Nimic nu i-ar fi putut
scăpa. De fapt, numai de aici se puteau cuprinde cu
vederea şi grajdurile, şi arhondaricul, şi bisericile, şi
latura mare a chilierului. Ochiul său, încă ager, nu
putea să nu insiste şi asupra intrării stăreţiei…

El ştia că diavolul este puternic. Acesta îi poate răpi
dintr-o suflare pe cei aflaţi în afara creştinismului,
scufundându-i în infern. Însă, adesea el pătrunde chiar
si în interiorul creştinismului, îi ispiteşte pe cei slabi, si
le ia sufletele care locuiesc în trupurile lor. La fel de
bine ştia că există călugări puternici si bine apăraţi, pe
care diavolului îi este imposibil să-i învingă, trebuind
să renunţe. Împotriva monahului, diavolul nu poate
porni nici un asalt, decât dacă acesta se întoarce la lume
cu trupul sau cu mintea, ori păstrează vreun sentiment
pentru cei de-un sânge cu el.

Fiind o noapte ca oricare alta, privind de la fereastra
chiliei, Fratele Gligorie zăreşte, puţin după ora unu, o
nălucă grăbindu-se către intrarea stăreţiei. Primul
impuls a fost să-şi facă cruce, doar-doar o dispărea,
numai că, după trup şi mers, zăpseşte o uşuratică din
sat – Eugenia lui Corneanu. Nu se putea să-l înşele
vederea, ea era sigur; o văzuse de hram ajutând la
bucătărie, chemată de părintele stareţ, şi o memorase
bine. Iar ce caută acum aici, e clar. Nu degeaba stareţul
se uita la ea într-un fel anume. Siguranţa paşilor ei îi
spune că a mai făcut acest drum măcar de zece ori… În
câteva clipe alarma a fost dată: “Sculaţi!... Diavolul e
printre noi! Treziţi-vă părinţi!...” În tămbălăul iscat în
chilier şi stăreţie, cu toate luminile aprinse, nimeni nu a
văzut picior de femeie ieşind. Şi nici după scotocirea
tuturor ungherelor nu s-a aflat nimic care să
îndreptăţească acuzele Fratelui Gligorie... Într-un
târziu, tot diplomaţia stareţului avea să dezamorsese
totul: postul şi oboseala, ca să nu mai spunem de
vârstă, i-au şubrezit de tot sănătatea minţii şi a ochilor
Fratelui Gligorie. Şi, evident, se cuvine ca totul să-i fie
iertat.

Însă, ceva-ceva tot a fost… Să spunem că, la scurt
timp, Fratele Gligorie a primit altă chilie, bineînţeles cu
vedere în altă parte. Apoi, după ce fusese scos, pentru
câteva zile, din mânăstire şi dus de fiu-su Ion la spital
(făcuse o infecţie teribilă la mâna betegită în tinereţe), la
întoarcere părintele stareţ refuză să-l primească.
Motivul: a plecat fără încuviinţarea lui. Nu conta că era
urgenţă şi nu s-ar fi putut aştepta venirea sa (din una
dintre lungile-i deplasări). În fine, pentru rezolvare, Ion
trebui să facă trimitere la clauzele contractului cu
stăreţia, încheiat de la început. Punându-i-se în faţă
documentul cu iscălituri în original, care prevedea şi
obligaţii faţă de cel care îşi dăduse tot bunul său aici,
părintele stareţ cedă. Ba chiar, la despărţire îl sărută pe
amândoi obrajii, în semn de împăcare şi iertare, şi îl
anunţă că este invitatul său special la slujba şi masa de
hram, când va fi prezent şi Patriarhul, nuştiucare
miniştri, prefectul ş.a.m.d. Îi sublinie că e cazul să se
gâdească bine înainte de a refuza, pentru că Icoana
Făcătoare de Minuni deja lăcrimează de mai bine de o
săptămână (aici interveni taică-su, spunându-i la ureche
ceva la care se aştepta să audă de la oricine, dar nu de
la el: “Băiete, cred că nu te-ai smintit de cap şi tu, să
crezi că pot exista chipuri pictate care plâng la
rugăciunile unuia ca ăsta!”).

Dar ce a dat cel mai mult de gândit obştii, după
“noaptea nălucei”, a fost cu totul altceva. În plină iarnă,
după ceasul Vecerniei, izbucni la Mânăstirea Corneanca
Dâmb un foc năprasnic. Scrum s-au făcut toate chiliile,
inclusiv cărţile bisericeşti şi multe obiecte de cult. Un
ucenic, care făcea ascultarea de paracliser, nu a fost
iertat de flăcări, murind pe loc. Doar Icoana Maicii
Domnului cu Pruncul în braţe nu a ars. Şi niciunul din
lucrurile Fratelui Gligorie…

Acum când Fratele Gligorie a trecut la cele veşnice,
ne întrebăm: să fi avut el, oare, dreptate când a spus că
a fost abaterea asupra lor a mâniei lui Dumnezeu
(pentru sălăşluirea Diavolului printre fraţi), ori totul s-a
petrecut după Jertfa Zidirii, valabilă la români, aşa cum
susţine şi astăzi părintele stareţ Harasim Rogozneanu?

sertarul cu manuscrise
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fondul principal al culturii române

Comitetul „Federaţiei asociaţiilor profesionale” mi-a
făcut cinstea să-mi ceară o conferinţă. Am declinat această
onoare, nu din lene, ci din convingerea că probleme atât de
grele, ca cele care planează acuma peste viaţa publică a
acestei ţări, nu pot fi analizate cum trebuie în timpul scurt
al unei singure conferinţe.

Totuşi, un argument m-a înduplecat: delegaţii comite-
tului mi-au spus că „Federaţia”doreşte să cunoască mai
întâi părerile celor care stau departe de luptele politice.
Foarte bine. Dacă voiţi să aflaţi ce cugetă despre situaţia de
azi a poporului şi a statului român, un om care nu are, cum
ştiţi, nici o ambiţie administrativă, iată, m-am supus, şi sper
că la urma acestei scurte întâlniri ne vom despărţi cu câteva
convingeri făţiş verificate de toţi cei care ne aflăm de faţă.

E mai presus de orice îndoială că România este unul
dintre statele cele mai bolnave din toată Europa. Se
îndoeşte cineva de acest adevăr? Cred că nimeni, — cel
puţin nimeni dintre cei care cunosc aşezarea sa geografică şi
situaţia sa internă, începând cu latura demografică şi
etnografică. Cu toate acestea, a doua zi după răsboiu, când
cineva a pus această diagnoză, acela şi-a aprins paie în
cap.

Nu vă mai spun aprecierile necivilizate, cu care a fost
întâmpinat în presa inspirată de oficialitate. Nu vă poves-
tesc nici iritarea celor care se pregăteau să exploateze vic-
toria, ca un câştig datorat meritului lor personal. Dar, după

ce a trecut inflaţia sentimentală a celor care considerau
România ca un fel de Eldorado—asigurat pe veşnicie; după
ce ne-am amăgit apoi ani şi ani de zile cu excedente fictive
(ştiţi ce frumos sună în comisia bugetară a Camerii formula:

iată că astăzi bugetul e pe masa
de operaţie, unde nu mai e vorba decât de un singur lucru:

între diferitele ministere, care
aruncă pacostea unele pe altele.

Dar nici nu se putea să nu ajungem aici. România din
ajunul răsboiului exporta pentru 600 de milioane şi importa
numai pentru 500 de milioane, aşa că ne rămâneau 100 de
milioane pentru cheltuelile suplimentare ale gos-
podăriei publice şi private. Azi, ne sbatem sub povara
deficitului, ca datornicul desperat, care îşi pune toată nă-
dejdea în preschimbarea şi amânarea poliţelor....

Aceasta e situaţia.
Ce e de făcut? Federaţia, după câte înţeleg, pune înainte

ca leac formula
Înainte însă de a propune leacul, să analizăm puţin cau-

zele boalei şi să vedem care sânt rănile cele mai grave.—Nu
mă gândesc, Doamne fereşte, să înşir aici toate păcatele
României contemporane. Pentru asta mi-ar trebui două ca-
lităţi, pe care mărturisesc că nu le am. Ar trebui mai întâi să
fiu un dramaturg. În proză simplă nu se poate povesti ce-
am făcut noi cu pământul nostru, cu pădurile noastre, cu
minele noastre, cu metanul, cu bălţile de peşte... şi cu alte
avuţii ale statului. (Un străin nu crede, nu crede că
am batjocorit pământul şi poporul nostru, aşa cum le-am
batjocorit). Epoca dela răsboiu până azi n-ar putea fi po-
vestită decât pe scenă. Dar pentru asta ar trebui un mare
talent dramatic, apoi şi însuşirea de a fi un mare cinic,
căruia să nu-i fie milă de ţara asta şi nici ruşine de străinii
din afară şi dinăuntru, care ne văd, ne judecă şi ne osândesc
atât de aspru...

Încăodată: nu mă încumet să înşir tot pomelnicul pă-
catelor săvârşite cu statul nostru, ci voiu aminti numai
câteva şi anume pe cele care ne apasă acum mai mult.

Cea dintâi smintenie a epocei de după răsboiu a fost
printr-o

imensă excrocherie de stat.
Faptele sunt martore. Pe când Belgia a curăţat numai în

10 zile moneta bolnavă, lăsată de răsboiu; pe când
Cehoslovacia—stat tânăr, abia înfiripat—a măturat în 17
zile coroanele, făcând regulă în punga statului şi în punga
particularilor, inteligenţii, cinstiţii şi prevăzătorii
conducători ai finanţelor României, au prelungit circulaţia
falsă timp de aproape 3 ani, până ce s-au umplut toate
pivniţele băncilor şi ale percepţiilor de maculatura austro-

Părerea martorilor neutrali

Ruinarea finanţelor

Repartizarea Excedentului),

Repartizarea Deficitului

aur,

statului corporativ.

poate

deprecierea monetei şi a creditului României

ungară, rusească şi de biletele băncii generale (germane)
din care n-am folosit absolut nimic.

Omeneşte deci ne întrebăm: pentru ce guvernele Ro-
mâniei timp de trei ani au comis această necalificabilă
faptă?

Răspunsul e simplu: Pentru că n-au fost la cârmă
oameni care să-şi fi dat seama că nu poate fi bărbat de stat
şi nu merită acest nume acela, care nu are mai întâi de toate
un sfânt respect faţă de toate interesele statului. Nu era
nevoie să fii mare geniu financiar spre a vedea că moneta
bolnavă va spori, cum a şi sporit, prin contrabanda de zi şi
de noapte. (Când s-a făcut întâia numărare a coroanelor, mi
se pare în iulie 1919, s-au găsit 2 miliarde; iar când s-au
numărat iarăş peste trei ani, au ieşit la iveală 8 miliarde,
şi s-a mai dat încă nu ştiu câte păsuiri... pentru ştampilarea
cu mosorelul pe la percepţii).

Aşadar, la temelia ruinei financiare de azi nu stă
incapacitatea (căci nu era nevoie de prea multă filozofie
pentru lucruri atât de elementare, ca cele realizate grabnic
în Belgia, Cehoslovacia şi alte ţări după răsboiu); ci
adevărata cauză a ruinei a fost

Vă aduceţi aminte, cum secretarii miniştrilor şi alţi oameni
suspecţi s-au prezentat la ghişeul Băncii Naţionale cu mi-
lioane şi milioane de coroane... E sigur deci, că

Dar Refacerea, cu sutele de milioane acoperite de con-
tabilitatea focului!

Dar Reşiţa—criticată cumplit de opoziţie, apoi îmbră-
ţişată imediat după schimbarea guvernului!

Dar terenurile petrolifere, date particularilor (?),
„fiindcă statul e rău gospodar”,—terenurile petrolifere,
despre care s-a făcut oarecare vâlvă acum trei ani, când doi-
trei deputaţi au văzut uşa Văcăreştilor, dar despre care
ultimul guvern n-a mai pomenit nimic timp de doi ani!

E deci vădit şi pentru orbi, că ţara noastră a fost siste-
matic jefuită — chiar de cârmuitorii ei.

Şi acum, vă întreb: poate statul corporativ să mai dea
României ceeace s-a pierdut prin operaţia necorectă a co-
roanelor şi rublelor, precum şi prin atâtea cointeresări de
partid?

Slabă—slabă nădejde.
Un lucru însă ar putea: întâiu, să desrobească statul de

băncile de partid, care au ajutat jefuirea terenurilor
petrolifere, a Reşiţei, a Petroşanilor, a metanului, a pădu-
rilor, a bălţilor cu peşte şi altor avuţii, care ar fi acoperit de
mult toate pagubele răsboiului, dacă ar fi fost corect
administrate;

Al doilea, statul corporativ poate să elimine din viaţa pu-

blică toate creaturile de club, care au făcut averi americane,
înfigându-şi ghiarele în bugetul tuturor instituţiilor de stat.

Asta se poate. Şi dacă Federaţia ar avea cuvânt
hotărîtor, datoria cea dintâi, pe care ar trebui s-o împli-
nească ar fi aceasta: toate deturnările (vedeţi, că nu zic
furturile) politice, care n-au fost încă dosite peste graniţă,
trebuesc redate tezaurului public—imediat!

Altfel şi paguba, şi primejdia vor creşte. Părerea e nu
numai a mea, ci şi a altora, care pricep finanţele mai bine
decât mine.

Răposatul N. Filipescu, al cărui naţionalism n-a fost de
nimeni contestat, a întrebuinţat odată cu privire la Banca
Naţională o expresie superlativă, pe care, din respect
pentru localul de cultură unde ne aflăm, să-mi daţi voie să
n-o mai repet.

Azi, Banca Naţională a României e sub tutela străinilor
şi nu cred să fie tocmai mândră de titlul ei de „Naţională”
cu tutelă...! Dar pentru ce-a ajuns aci? Foarte simplu: fiindcă
toate păcatele se plătesc. Primul nostru institut de credit n-
ar fi în situaţia umilită de azi, dacă în chestiile financiare ar
fi vorbit acolo numai omul de finanţe, iar nu puii de cuc ai
partidelor politice.

Rând pe rând, aceşti pui golaşi şi-au făcut loc în cuibul
Băncii Naţionale, unde le-au crescut repede penele.

Şi nu numai la unii, ci tuturor, fiindcă în chip automat,
fiecare partid, ca ceva dela sine înţeles, şi-a pus sub cupola
băncii clienţi (lipsiţi uneori de orice pricepere financiară)
pentru a conduce totuşi finanţele statului român!

Ce reflexii vor fi făcând asupra acestui stat, străinii care
stau acum cu varga deasupra bugetului nostru... nu ştiu.
Ştiu însă un lucru sigur, absolut sigur:

În toate direcţiile de activitate, un popor nu are decât
două modalităţi de conducere sănătoasă:

Cea mai fericită eventualitate e să se nimerească în
fruntea statului un om superior, adică nu un prim-ministru
oarecare, ci un adevărat care, prin însuşirile sale
personale, devine îndată unitatea de măsură a tuturor
valorilor publice; iar prin intuiţia sa de om închinat numai
statului, găseşte soluţia cea mai exactă a tuturor proble-
melor importante;

sau, când lipseşte omul de stat, care nu se poate co-
mandă ori când şi ori unde, nu-i altă scăpare decât să
vorbească şi să lucreze în locul lui

a specialiştilor din fiecare breaslă.
Repet: niciodată finanţele noastre n-ar fi ajuns sub tutelă

străină, dacă concepţia corporativă ar fi avut precădere
asupra concepţiei politice de partid.

Aşadar, în rezumat: statul corporativ, în care vorbesc

½
½

atât

imoralitatea şi cinismul
celor care au condus politica financiară a statului nostru.

statul a fost
jefuit tocmai de aceia care trebuiau să-l apere.

om de stat,

priceperea şi onestitatea
profesională

numai cei care ştiu de ce e vorba, adică fiecare despre
breasla lui, este de o mie de ori superior statului în care
despre toate pot vorbi toţi clienţii de pripas ai cluburilor-

Al doilea mare păcat al epocei dela răsboiu încoace a
fost şi este

Aduceţi-vă aminte că leul de hârtie cu chipul regelui
Carol I trăgea toamna mai greu la bursă decât moneta de
aur a bogatei republici franceze, mai greu decât lira sterlină,
marca germană şi chiar dolarul.

Pentru ce? Pentru că, alături de Rusia, eram cel mai
mare exportator de grâne din toată Europa. Şi ce fel de
grâne? Atât de bine standardizate, încât exportatorii din
Brăila, Galaţi şi Constanţa, cunoşteau chiar după mostre
locul de unde venea anume lot de cereale. Iar din cauza
glutenului, grâul nostru era căutat de morarii din toate
ţările, pentru a fi amestecat cu alte grâne mai slabe. Atârnă
deci de noi, ca situaţia aceasta înfloritoare să devină după
întregirea statului şi mai înfloritoare.

Dar, economiştii dela cârmă au chibzuit aşa de bine
lucrurile, încât am ajuns iute şi degrabă în fundul celei mai
adânci prăpăstii. Şi cantitativ, şi calitativ, suntem acuma
aproape în urma tuturor ţărilor agricole. Într-o epocă de
concentrare orizontală şi verticală nu numai în industrie,
dar şi în agricultură (cum dovedeşte grandioasa experienţă
din Canada, St. Unite, Argentina şi, într-o formă specială,
chiar cea din Rusia), singură România a avut originalitatea
să-şi fărâmiţeze ogoarele şi să-şi risipească inventarul. Lotul
de 2-3 hectare a ajuns baza plugăriei româneşti — Şi astfel,
reforma agrară, agravată şi de taxe absurde la export, a luat
proporţiile unei monumentale erori economice. În locul
trâmbelor mari de mătase, din care am fi putut face ade-
vărate mantii regale, am cârpoţit stofa atât de prosteşte,
încât din petecele ei nu mai putem face nici o cravată.

Nu zice nimeni, Doamne fereşte, că nu trebuia dat pă-
mânt ţăranilor. Dar trebuia să fi fost dat întreg, iar unde
moşiile nu erau destul de mari, trebuiau chiar comasate. Nu
era nevoie de nici o genialitate spre a înţelege rostul vremii.
Dacă experienţa altora ne era prea departe, puteam să ne
folosim chiar de propria noastră experienţă. Ce minunată
plugărie se făcea de ţărani pe moşiile Academiei Române şi
pe alte moşii de mâna moartă! Şi chiar moşiile
proprietarilor, de cine erau lucrate? Tot de ţărani,- uneori
numai cu vitele şi uneltele lor. Ce punea proprietarul? Să-
mânţa bună, disciplina muncii, hambare bune şi vânzare la
timp potrivit, în loturi mari, care ajungeau la timp în
porturi.

Dar în loc să facem o reformă în sensul economiei
moderne, adică să legăm gloate cât mai mari de ţărani, de

moşii ţărăneşti cât mai mari, pentru a aplica sistemele de
cultură cele mai rentabile, demagogia guvernelor de după
răsboiu a fărîmiţat moşiile, făgăduind sătenilor

şi a osândit România să ajungă dela grâne standar-
dizate, la gunoiul pe care hamalii din Anvers şi Hamburg
au refuzat chiar să-l  mai descarce...

Cunoaşte cineva în istorie un caz de prăbuşire mai
grabnică şi mai radicală?

Evident, cei care au pus înainte formula electorală a
lotului individual, au fost asasinii agriculturii româneşti. Îm-
preună cu manipulatorii coroanelor şi ai rublelor, şi cu toţi
cointeresaţii terenurilor petrolifere, ai pădurilor (mai ales
bucovinene şi ardelene), ai bălţilor de peşte şi altor dispo-
nibilităţi ale statului, ei sunt răspunzători de bugetul bolnav
de azi.—Ba încă s-au găsit deştepţi, care socoteau că
pământul n-a fost destul de fărâmat, ci făgăduiau în adu-
nările electorale să-l fărîmiţeze şi mai mult... Dacă premiul
Nobel nu s-ar da numai pentru merite pozitive, ci s-ar găsi
un bogătaş ironist, care să-şi permită fantezia de a institui
un premiu mondial de naivitate economică, sunt încre-
dinţat că cei dintâi premianţi s-ar găsi cu siguranţă în
România.

Căci, meritul lor nu s-a isprăvit cu dărâmarea. Când a
fost vorba de lecuire, au fost tot atât de inventivi.

Pentru a ridica valoarea cerealelor, eşite din sămânţa
rea, din hambare umede şi din alte păcate ale plugăriei mă-
runte, unii au socotit că vor găsi leacul într-o lege de
standardizare.

Ce poezie! Ce poezie! După ce ai spetit calul, încaleci pe
măgar şi-i dai pinteni, ca să iei premiul întâi la alergări!

Iar alţii, şi mai inocenţi, au socotit că pot ridica agri-
cultura cu scrisorele şi omilii — un fel de bezele agricole
către ţărani... Ce idile, ce vremuri bucolice! Parcă se
gândeau la sărbătorirea milenară a lui Virgiliu.

Evident, păcatul electoral al reformatorilor agriculturii
noastre, care au judecat producţia modernă şi negoţul mo-
dern al cerealelor, după concepţia rudimentară a unui ţăran
cu doi boi şi o vacă, nu mai poate fi îndreptat decât pe o
singură cale: adoptând metoda de a vieţii
economice moderne. Iar aceasta presupune două mo-
dalităţi: calea comasării prin persuasiune, care ar cere de-
cenii şi poate secole, ori calea constrângerii.

Şi, în adevăr, când au văzut înţelepţii că producţia
scade, iar ţăranul nu mai poate plăti, au făcut legea vânzării
pământului rural, spre a înlesni comasarea prin de-
posedarea plugarilor mărunţi.

Rezultatul îl ştim toţi: bănci cu capital eftin (care sunt
acele băncii şi de unde le vin capitalul eftin, nu mai cerce-
tăm) au făcut posibilă cumpărarea pe capete a pământului

Ruinarea Agriculturii

reforma agrară.

lot indivi-
dual

concentrare

Cătălin BORDEIANU

Despre corporatism ...
Cât de actuale sunt unele tendinţe economice de la

începutul secolului, nu mai miră pe nimeni. La noi,
confundându-se zi de  zi valorile capitalismului cu cele
ale socialismului şi, uneori, ale comunismului,
înţelegerea teoretică se umple de un conţinut echivoc, se
ard etape pentru ca mai apoi ceea ce părea vetust  să
devină congruent şi ceea ce părea integrator
(globalizarea, Alianţa NATO, Comunitatea Europeană)
să slujească doar unor etape de confuzie şi ineficienţă.
Nu avem soluţii exhaustive dar avem exemplul, istoriceşte
vorbind, al deschizătorilor de drumuri printre care la loc
binecuvântat de o gândire lucidă şi pragmatică se
situează Simion Mehedinţi, cel pentru care „adevăratele
partide sunt profesiunile” şi care militează pentru „cea
mai mare reformă constituţionbală în viaţa unui stat
model, este organizarea ştiinţifică a muncii poporului
respectiv”.

Simion Mehedinţi

Mai 2011
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românesc. Şi astfel, după ce ne-am tăiat creanga de sub
picioare, am retezat şi ciotul, pentru ca ţăranul să nu mai
aibă unde să-şi sprijine măcar un deget. (Momentul e nu se
poate mai grav! Istoricul acestui neam, trebuie să
însemneze cu o dungă neagră anul în care, un guvern
românesc—nu numai naţional, dar şi ţărănesc — a făcut cea
dintâi lege care să înlesnească din
ţarina strămoşilor săi de veacuri...).

E drept, că s-a pus înainte ca o mângâere făgăduinţa
unui Credit Agricol, pentru cei care vor mai scăpă din me-
zatul cel mare al satelor. Socot însă că acest credit care de
doi ani vine mereu şi tot nu mai vine, e mai mult o
parigorie. Străinii nu pot împrumută pe Stan şi pe Bran.
Cine e nebunul să împrumute 100 de ţărani într-un sat,
pentru ca a doua zi să se încurce într-o sută şi o mie de
procese!! Un credit serios poate împrumuta numai o moşie,
care ar adună la un loc loturile îndatorate ale ţăranilor sau
un bloc de moşii, care să dea garanţie sigură capitalului
împrumutat.

Aşadar, în chestia agrară nu-i altă scăpare decât:

care să ridice producţia cât mai repede la
nivelul şi peste nivelul regimului marii proprietăţi. Iar
opera aceasta grea nu se poate face într-o zi; în orice caz nu
se va putea face prin demagogia electorală a celor care
făgăduesc anularea datoriilor ţărăneşti, ci numai iniţiativa
cooperatistă poate face acest pas. Nu miniştrii trecători ai
partidelor, ci Camerele agricole, cu bugetul contribuţiilor
lor, pot realiza un împrumut care să ne dea creditul agricol
dorit.

Prin urmare, când conducătorii agriculturii vor fi o
emanaţie a breslei plugarilor; când la Ministerul
Domeniilor nu se vor mai pripăşi oameni de ocazie, care în
vieaţa lor n-au semănat un bob de grâu, atunci şi numai
atunci, bugetul se va însănătoşi, iar statul va fi salvat.

Aşadar, Camerele agricole, adică reprezentarea cor-
porativă a agriculturii, va putea câştiga şi la noi „bătălia
grâului”. Pe miniştri de partid, i-am văzut timp de 12 ani,
în frunte cu figura reprezentativă a acestei epoce istorice, fi-
gură, pe care nici nu e nevoie să o numim, pentru ca să ne-o
evocăm cu toţii, în toate amănuntele ei fizice şi morale. Am
văzut timp de 12 ani schimburile de moşii pe spinarea
statului...; am văzut pădurile; am văzut bălţile...; am văzut
scrisorile... i-am văzut pe toţi cu toată opera lor publică şi
privată... De acum nu mai avem ce vedea. E vremea ca
breasla celor legaţi de pământ să-şi îngrijească singuri de ne-
voile lor, potrivit cu interesele care nu ştiu nici de persoane,
nici de partide, ci numai de economia întregului stat, adică
de „economia naţională”.

Al treilea păcat mare, pe care l-a făcut politica de partid
poporului român este tot aşa de greu,—ba într-o privinţă
chiar mai greu decât cele înşirate până aici.

După ce ne-am risipit singuri punga, prin schimbarea
coroanelor şi înstrăinarea celor mai însemnate izvoare de
avuţie ale ţării; după ce ne-am tăiat singuri creanga de sub
picioare, prin reforma agrară, am mai făcut încă o ispravă,
fără păreche în toată Europa:
Am răpit şi răpim încă copiilor acestei ţări ani şi ani de zile,
pentru a le da în mână un petec de hârtie fără nici o valoare
pozitivă.

Ştiţi toţi rezultatele examenelor de bacalaureat. Veţi fi
auzit că în fiecare toamnă 10.000 de tineri bat la porţile
universităţii. Ştiţi pletora de licenţiaţi şi licenţiate. Ştiţi în
sfârşit că am ajuns să avem şi „şomeri intelectuali”, pentru
care capitala a deschis de curând cantine şi mi se pare chiar
şi un otel...

Cine a săvârşit fapta aceasta neomenoasă de a amăgi
tineretul ţării spre un impas, unde îl aşteaptă mizeria, su-
ferinţa şi în cele din urmă desnădejdea cu toate urmările ei?

Răspunsul e simplu: l-a făcut amestecul politicii în
şcoală. S-a vorbit de multe ori despre ceea ce numim
„demagogie şcolară”. Din nenorocire, cuvântul este exact.
La ministerul unde trebuie nu numai lepădare de sine, ca la
orice alt minister, dar şi un părintesc simţ faţă de copii şi o
intuiţie foarte fină despre toate nevoile culturii, s-au putut
ridica prin cluburi oameni cu totul străini de nevoile
învăţământului. Unii — refractari la ceeace constitue esenţa
culturii, alţii—profesori fără chemare, bucuroşi să se aşeze
pe scaunul ministerial, pentru mulţumirea vanităţii şi
pentru interesele clubului din care porniseră. Ministerul
unde lucrase odinioară P. Poni, care a murit sărac, T.
Maiorescu şi Sp. Haret, de a căror corectitudine nu s-au
îndoit nici adversarii, a ajuns să aibă până şi reputaţia unui
minister de afaceri... Asta pentru latura sufletească. În ce
priveşte tehnica învăţământului, interesele electorale au
scos ca din pământ fel de fel de şcoale de ocazie — unele
fără nici un profesor de specialitate — adevărate caricaturi
şi locuri de părăginire pentru bieţii copii. Şi astfel, pornind
dela criteriul superficial al luptei contra analfabetismului
(ca şi cum valoarea reală a unui popor s-ar putea judeca
după numărul celor ce scriu şi citesc), am ajuns dela răsboiu
până şi la o inflaţie de certificate în adevăr fantastică.

Şi eu, şi oricine dintre colegii mei de învăţământ, ar
putea să vă spună multe—multe şi triste. Mă voiu mărgini
însă la o singură afirmare:

Niciodată demagogia aceasta şcolară n-ar fi fost cu

desrădăcinarea ţăranului

comasarea pământurilor grevate de datorii; credit comun şi
muncă comună,

am declasat tineretul în masă.

Ruinarea şcoalei

putinţă, dacă, într-un veac de orientare profesională, ca al
nostru, în trebile şcolare ar fi avut cuvânt, nu cluburile
politice, ci numai profesorii adevăraţi şi părinţii copiilor.

Nu mai insistăm asupra acestui punct. Personal, am
spus negru pe alb ce cred despre situaţia învăţământului,
fără să mă preocup de bucuria ori de supărarea oamenilor
de partid. începând cu o chemare mai veche:
spre şi până în ocazii mai recente, am căutat să
reprezint punctul de vedere pur profesional.

Cred deci că a venit momentul, mai mult decât ori şi
când, ca reprezentarea corporativă să înlăture amestecul
nefast al politicii de partid în pregătirea tineretului acestei
ţări. A venit vremea să zicem şi în şcoală, ca şi în finanţe şi
plugărie, în industrie şi negoţ, şi în orice muncă cinstită, să
zicem politicii de partid: În lături!

Am relevat numai trei păcate mai mari: pe cel financiar,
agricol şi şcolar, fiindcă ele se leagă strâns împreună.
Tocmai când ne-am risipit punga şi când am secat prin
reforma agrară izvorul de unde am fi putut s-o umplem,
tocmai atunci am îndreptat orbeşte gloata tineretului acestei
ţări spre bugetul statului! Unul singur din aceste păcate şi
ar fi fost pentru România ca o piatră de moară. Tustrele la
un loc apasă acum ca un munte uriaş deasupra poporului şi
statului nostru.

Dacă suntem de acord asupra faptelor înşirate până aici,
rămâne să mai răspundem la o singură întrebare:

Cum de-au fost cu putinţă păcate atât de grele, într-o
ţară care ştiea că hotarele sale nu-s înconjurate cu tran-
dafiri?

Ca să fim drepţi pentru toată lumea, se cade să amintim
că începutul smintelilor noastre e ceva mai vechiu. Cine
cunoaşte cât de şi de era ţăranul român, şi ce
minunată autonomie administrativă avea el—autonomie de
nivel englez, până pe la jumătatea secolului trecut — , acela
rămâne uluit şi îndurerat de cutremurul în care se găseşte
viaţa noastră azi, chiar în cele mai depărtate cătune ale ţării.
Iar de vină pentru această urâtă şi primejdioasă
transformare este pe care o seamă de tineri
cu bună intenţie, dar cu rea pregătire sufletească, ni l-au
adus de-a gata din oficina lui J. J. Rousseau, unul dintre
literaţii cei mai îmbătaţi de abstracţiile enciclopediştilor.

Franţa a fost cât pe ce să-şi piardă şi vieaţa de pe urma
teoriilor acestui scriitor lipsit şi de sănătatea fizică, şi de cea
sufletească. Dar, după ce-a trecut cutremurul Revoluţiei
celei mari, Restaurarea a căutat acolo să pună iarăş accentul
pe viaţa reală, adică pe munca pozitivă, nu pe vorbe şi
teorii...

Din nenorocire, e mai greu a lucră, decât a vorbi. Şi,

până ce a început a se organiza marile categorii de
profesiuni, ca o continuare a muncii breslelor din evul
mediu, s-a ivit ceva nou: adică partide
cu programe care nu costă nimic decât cerneala şi hârtia.

Şi astfel, s-a creiat o meserie nouă: a politicii de partid.
La ce mai e nevoie de muncă şi de o pregătire specială, dacă
poţi ajunge la situaţii şi avere prin simpla „activitate” de
club!

Atâta numai, că această cale se înfundă repede. Reali-
tăţile sunt mai puternice decât vorbele. Regimul muncii
moderne nu numai în industrie, dar şi în negoţ, agricultură
şi orice gen de activitate, cere taylorism, adică: nu numai
muncă profesională, ca în vechile bresle, ci şi o muncă

Şi atunci, în
faţa demagogului de partid, care pretinde că toate şi

toate, se ridică mai imperioasă decât ori şi când
concepţia statului corporativ, care cere fiecăruia să facă

Statul modern e atât de diferenţiat ca organe, şi atât de
integrat ca funcţiuni, încât el presupune numai decât o
mare Iar competenţa însemnează profesiune şi
deci o timpurie îndrumare profesională.

Şi cu atâta mai mult nu se cuvine să fie amestecat
în a treburilor publice.

Aci să ne fie permisă o mică paranteză. S-a tot vorbit în
timpul din urmă de conducerea statului de o grupă de
personalităţi. Dacă o personalitate însemnează un om pu-
ternic afirmat într-o profesiune, atunci formula e în nota
vieţii moderne şi nimeni n-o va putea răsturna, după cum
nu putem răsturnă legea gravităţii. Dar, dacă prin perso-
nalitate înţelegem calitatea îndoelnică, exprimată în
cuvântul vag de dacă un hoinar al tuturor
răspântiilor politice; un om cu datorii suspecte, ori cu avere
suspectă (ceeace e şi mai rău) e considerat ca o
personalitate, fiindcă are înlesnirea de a vorbi sau de a
scrie, atunci, să ne fie cu iertare: pe calea aceasta ne
întoarcem la regimul sultanilor care, din orice sacagiu
mucalit, puteau de azi pe mâne să facă un Mare Vizir.
Soluţia aceasta e tot aşa de păcătoasă, ba poate şi mai
păcătoasă decât a demagogiei partidelor. — Ştim criteriul
vechilor partide. Nu de mult, s-a spus, mi se pare chiar dela
tribuna parlamentului, că

ci după alte consideraţii mai lăturalnice...
Ştim că aşa a fost în necăjita noastră ţară... Dar formula
aceasta grozavă a fost o osândă nu numai pentru cel care a
mărturisit-o, ci şi pentru întreaga epocă prin care am trecut.
— Prin urmare, la astfel de formule nefaste nu ne mai

îndărăt —
şcoală,

civilizat cult

statul artificial,

categoriile verbale,

raţionalizată până în cele mai mici amănunte.
ştie

poate

numai ceeace ştie şi ce poate în adevăr.

competenţă.
Cine nu are

profesiune, nu are loc şi nu trebuie să aibă cuvânt în statul
modern.

conducerea superioară

talent;

miniştrii nu se aleg după vreun
merit profesional,

Cauza ruinării

putem întoarce.

Din contra, pentru societatea modernă, atât în ţara
noastră, cât şi în orice altă ţară, nu e decât o singură metodă
ştiinţifică şi deci corectă:

Aci e scăparea: în reprezentarea corporativă.
Criteriul politicii nu mai poate fi şcoala frazei, ci singură
şcoala muncii reale:

Fiindcă singură munca profesională
poate clasifica valorile, pe când politica le amestecă şi le
neutralizează; iar uneori, sub haina largă şi petecită a
cluburilor politice, se ascund tocmai cei lipsiţi de orice
muncă profesională.

Aşadar, încăodată: reprezentarea corporativă este po-
stulatul cel mai imperativ al vieţii moderne. Să fie însă bine
înţeles că atunci, când vorbim de statul corporativ, nu ne
gândim la experienţa politică din Italia sau din alte ţări.
Destul am fost victima imitaţiilor copilăreşti. Din contra,
fiecare popor trebuie să-şi caute formula sa de vieaţă, po-
trivit cu nevoile sale speciale. Dacă am fi ştiut să respectăm
autonomia satelor noastre, n-ar fi fost nevoie de falsa
experienţă a descentralizării administrative, pe care chiar
directorii regionali au declarat-o neaplicabilă, dar care ne-a
cufundat în grele datorii, tocmai când bugetul statului eră
mai aproape de totala sleire.

Iată câteva păreri asupra situaţiei de azi a statului
nostru. Şi fiindcă n-am venit aci din dorinţa de a vorbi, ci cu
speranţa să ajungem la unele convingeri comune, socot că
putem formula împreună următoarele concluzii, ca înche-
iere a celor înşirate până aici:

În chestia financiară, avem nevoie de aci înainte de un
regim de stat, iar nu de bănci afiliate partidelor.—Efectele
cointeresării le-am simţit atât de grav, încât experienţele nu
mai pot fi continuate şi nici nu trebuie să mai continue;

În chestia agrară, ne trebuie: comasare şi credit comun,
garantat prin muncă comună, conform cu regimul
producţiei moderne.

În chestia declasării tineretului, a internaţionalizării
pripite a ţăranilor şi a bolşevizării care se întinde deo-
potrivă şi peste oraşe, şi peste sate, pe lângă alte măsuri
grabnice, e necesară ca măsură permanentă: o şcoală
capabilă de a da tuturor copiilor ţării o sănătoasă îndru-
mare profesională.

Încheind cele înşirate până aici, să ne fie permisă o
ultimă observare:

Dacă am subliniat atât de categoric vinovăţia celor care
au condus statul nostru înainte de răsboiu şi mai ales după
răsboiu, n-am făcut-o din vreun gând de sfinţenie
personală.

Nu. În numele perfecţiunii pot vorbi numai două ca-
tegorii de oameni: proştii din naştere şi închipuiţii
patologici, adică indivizii nenormali. Un om în toată firea,
ştie că viaţa nu e geometrie. Greşim de o sută şi de o mie de
ori în fiecare zi — şi cu ştiinţă, şi din neştiinţă. Greşim
fiindcă suntem slabi. A mărturisit-o însuşi Fiul Omului în
grădina Getsemani. Cu toate însuşirile lui divine, când s-a
apropiat ceasul cel greu, a căzut în genuchi: Părinte, mă
simt slab... Treacă dela mine paharul acesta!

Prin urmare, nu în numele perfecţiunii am criticat.
Statul însuşi nu pretinde perfecţiunea, dar pretinde şi tre-
buie să pretindă un lucru elementar:

iar când le-a
luat, să le împlinească.

Şi cine poate fi arbitru al puterii sau al slăbiciunii
noastre? Nimeni, afară de munca profesională, verificată în
sfera competentă a celor de o profesiune cu noi.

, — se înţelege nu în sensul cunoscut al
antagonismului pentru stăpânirea şi exploatarea statului, ci
în sensul unei organice colaborări.

Concluzia aceasta o cred deplin confirmă cu adevărurile
ştiinţei şi n-am nici o îndoială că va fi formula de viitor a
tuturor oamenilor care îşi leagă viaţa lor de o profesiune
cinstită.

Ce le mai rămâne atunci vechilor partide?
Lor nu le mai

rămâne nimic, afară
de răspunderea
trecutului. Iar celor
nouă sau pe cale de
înoire le rămâne
sarcina foarte
onorabilă de a luptă
fără nici o rezervă,
pentru a da cât mai
repede statului
nostru o sănătoasă or-
ganizare corporativă.

Fie ca din cugetul
tuturor celor de faţă,
să răsară fără zăbavă
fapta mântuitoare,
care va spăla
România de toate
păcatele trecutului.

Mijlocul restaurării

cârmuirea statului prin
profesionişti.

Spune-mi cum munceşti şi ce munceşti,
ca să-ţi spun cine eşti...

să nu-şi ia nimeni
asupră-şi sarcini pe care nu le poate împlini,

Aşadar, adevăratele partide, singurele partide sigure
sunt profesiunile

fondul principal al culturii române

Partidele politice şi statul corporativ*

*Partidele politice şi statul corporativ, S. Mehedinţi,
Editura Librăriei Socec 1931Bucureşti: &Co,

Mai 2011
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Cornul lunii, apa

Un poem oniric

Sub cornul lunii apa
vibreaz'al doilea clopot
şi arca în spirală cu trupul lui Varuna
nu'i altceva decât un crocodil.

Măritul Vishnu 'şi aşeza cununa
vrăjit de magi pe şase petale
portocalii.
Şi de la Gange pân'la Nil
Planul astral e doar un tropot.

Pătrund în templu şi mă'nchin.
În mâini el îmi întinde să cunosc
o scoică, un buzdugan, o roată şi un
lotus.
Între coloane iz şi gust de mosc,
şi poarta spre-alte lumi păzită de
făclii.

În suflet ştiu ce rătăcire, ce lume de
păcat
am străbătut s'ajung la tine,
ci tu, Chakiri Shakti, de-ai iertat
la probe ai supus în taină a mea vlagă,
să iau din tolbă o săgeată,
şi-apoi shakespearian în mână cu un
craniu
de mai exist să mă întreb. Un ritual
e dansul meu cu mine
când îţi agit tamburul ce mi'ai dat
şi cu toporul lemnele-am tăiat
să ţin etern văpaia pe-un drum atât de
straniu.

E încă podul plutitor un curcubeu
vrăjit de magi în hora de mistere,
o linga vang şi-un crocodil;
şi arca în spirală trece de himere
ducând prin poartă duhul meu.

Sunet de clopote în zori. Ce vise !
Nimic nu'mi pot aminti.
Rătăcit printre imagini reale sau false,
sufletu'mi se frământă... De ce mă
chinui
fără ca nimeni să vegheze
asupra inimii mele ce pare
că s'a oprit pentru o clipă ?

A fost un porumbel, alb strălucitor
în lumina reflectată a lunii.
Îmi aducea mesaje
făr'a rosti vreun cuvânt, deşi
eu le-auzeam.
Ca o lumânare
ce păstrează'n trup atâtea amintiri
şi dând lumină lacrimi şiroiesc
pe-obrajii ei de aer divin,
pasărea s'a aşezat în mână
ducând în cioc o rămurică de măslin.

O urmă de puncte par să coboare
din infinit,
eternitatea unui lanţ de clipe
în juru'mi creând
un spaţiu în care
legendele străvechi vieţuiesc
pentru-a crea în mine
doar un punct
ce-ar fi putut să fie corbul.

Printre stânci şi în ape
sunt eu
şi eu
şi încă un eu privind
nevolnicul meu trup cum
visează şi în lumină se lăfăie
totodată.
După ploaie, vânturi şi nori,
a răsărit legământul.
Ci văi misterioase adună

frunze şi dor, durere, furtună
iar altarul din templu
stă ca o piatră de hotar
între un trup răscolit
şi-un spirit înălţat
el însuşi fiind
un suflet etern.

Dar ce'mi pot aminti ? Inima'mi bate
la fel ca şi clopotele din zori. Întrevăd
doar o corabie uriaşă,
o tânără ce-aşteaptă
o rază de soare printre măslini
dintre piscuri lin să coboare... Ce vise !

Lângă mine o pană de porumbel.

Lehamite mi'i în amurg că s'a sfârşit
O zi în care am sperat s'o întâlnesc pe
Eos

Aşa cum mi se zbate un susur tainic
auzit
În piept ce-atinge nemurirea. Însă ros
De jalea veşniciei în trup îmbătrânit
Aştept acum să îmi răzbun şăgalnicul
Eros.

Lehamite mi'i în amurg că s'a sfârşit
O zi în care am sperat s'o întâlnesc pe
Eos.

Hespera vine să'mi aline aspectul meu
unit
Cu noaptea dulce dintre mlaştini şi
iubire
Cu sufletul mai cald, mai bun dar
vlăguit,
Speranţele fiind doar semne de-
amintire.

Lehamite mi'i în amurg că s'a sfârşit.

Câtă durere
trebuie să fie în sufletul tău,
dacă nici pe femeia iubită
nu poţi
s'o aduci lângă tine,
în drumul tău,
pe serpentinele
care străbat
muntele de aer
spre străfundul
clopotului dintâi.

Câtă măreţie
poate fi cuprinsă
într'un biet suflet
ce nu se cunoaşte
dacă nu s'a privit
de sus,
din înaltul iubirii
dar se descoperă
în oglinzile
cerului revărsat
în ochii din urmă.

Câtă lumină
trebuie să fie în mine
dacă nu mai văd
nimic
împrejurul tău
când urc sau cobor
exaltat de neştire,
foc,
glas şi armonie,
cale de vis,
zbor în labirint.

Pe serpentinele
care străbat
muntele de aer
spre străfundul
clopotului dintâi

Rondelul Dramei lui Tithonus

Armonie

şi în oglinzile
cerului revărsat
în ochii din urmă
câtă durere
trebuie să fie în sufletul tău

Pe malul stâng al apelor urâte
stau trei copaci încătuşaţi de vâsc
Şi berzele pe crengi cu sutele se
strâng;
o pâclă tremurândă le ascunde.

Sunete stranii în timpane plâng -
amestecuri de jale şi de râs.
Pe malul drept e valea unui munte
Şi în corăbii ard fragmentele de gând.

În nemurire corpul mi'l strecor.
Bâhlind pământul se împute.
Pe malul cel de sus sub care berze nu's
eu iar urâtul suflet mi'l cobor

Şi printre astre aburinde şi zălude
fug şi mor. Ci nu mai ştiu s'aleg
de'i malul drept sau stâng, jos sau sus,
de's încă viu un călător cu funde.

Şi-atunci m'aşez pe una dintre crengi
cu vâsc înceţoşat în aripile'mi ude.
Sunt totuşi vânt, un spirit bleg,
un fum de dor prin care ai să mergi.

Rondelu' acesta nu'i rondel. Ci ni's
doar versuri prinse printre pene
sau chiar solzi în blana mea vorace
spălate sau frământate'n Styx.

Nici ovoid nu pare-a fi deşi pe-un ram
un ou am aşezat când să cobor
în albu'ntunecat să înroşesc o piatră
ce-o port de peste zi în van.

Dar sigur e-o putere cu opt picioare
Şi-un cal cu o coamă de soare înfrânt.
Se pierd aceste cuvinte pe-o roată,
a cincea de la car, a treia fără care

n'ar exista din pâcle tremurânde
un ou, o barză şi copaci cu vâsc
ce m'ameţesc cu suflete de rând
Şi un cuvânt pe care mi'l ascunde.

Triluri de păsări zboară
sub frunzele unui arbore uriaş.
Ramurile lui îmi conduc privirea
spre creatorul luminii. Oare ce'i
acolo unde umbra lui
descoperă neumbra mea
Şi se întinde
din ce în ce mai mult
ca un curcubeu,
strivind cristalele vie ii,
aşchii din piatra şlefuită de mine
în miile de ani ai iubirii ?

Vai, Doamne, ce scorbură e poarta
prin care ţipătul mamei
ajunge până la mine.
E nota de'nceput a genezei,
e oul căzut în cuib
din sacrul meu cuvânt
ce'ntinde armonia
sub sfere pe pământ.
Şi-acum vibrează'n mine
nota de'nceput,
triluri de păsări ce'n noapte
îmi duc iar ideea,
e sigur: pe portativul cosmic
la început e cheia.

Un arbore uriaş şi-o umbră.
Luminătorii plâng printre tufişuri
celule transformate'n animale,

Oscilând pe Styx

Mag
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o forfotă imensă
şi aripi ce vibrează
simţind, adulmecând
o lume nouă care se creează,
un ţipăt ascuţit trecut
prin poarta'nchis-acum
dintr'al unui trunchi sau trup,
un cântec care tace celui
care 'n el nu se aşează.

Mai cântă încă triluri
pe sub frunze.
Ramurile încă
privirile le mai conduc.
Privesc tot mai aproape
Şi'nţeleg
de ce tăcerea'i mai adâncă
Şi'n toiag
îmi sprijin trupu'mi de copac.
Noi am uitat de umbră.
Şi ea cuprinde tot mai mult
oarbă, surdă
lumea care nu mai ştie-a recunoaşte
când întâlneşte-un mag.

Pătrund timid în oraşul de pietre.
Încerc să cuprind dintr'o privire
ce doar lumina'n nemurire
mai poate'n zece petale concepe.

Triunghiul cerului spre mine'şi
îndreaptă
vârful şi'n toga de şofran
pornesc cu Enkidu la vânători de tigri.

Bătrâne Shiva, chiar de-ar veni
să'ţi fie sprijin şi iubire
în energie infinită adunată an de an
puternica Lakiri Shaldi
eu tot m'aş unge preot
în templul din acest

sacru triunghi în clopotul celest
şi'n zbor mi-aş prinde focul
aminte să'ţi aduc de-un înger
asemuit cu Prometeu
ce nu i-a fost ruşine să se'ntreacă
cu fulgere voastre
cu ploaia de săgeţi şi parcă
aş învăţa şi eu
drumul în spirală,
a oamenilor scară,
trepte săpate'n curcubeu.

Pătrund timid în oraşul de pietre.
În depărtare văd lumina.
În suflet tremur vina:
Sunt nobilul poet fără pecete.

Încep să cred că pe-un berbec
cu Agni am să plec;
va fi căruţa mea astrală
din infinit înghesuind secunda
şi pentru cei ce vin voi învăţa
să dăruiesc la rându'mi mudra.

Cu mâinile înfrigurate
Noroi
Moină
Pietre îngheţate
Caut...

Razele scormonesc şi ele
Fire verzi
Mormoloci
Cârlige şi inele
Caut...

Doruri distilez din rouă
Fulgere
Fântâni
Spre o treaptă nouă
Caut...

Oraşul de pietre

Caut în lumină piatra

De ce caut ?, tu să'mi spui,
Floare
Taină
În lumina soarelui,
Dar caut...

Şi extrag dintre monade
O câmpie
Nişte munţi
Degetele mi le arde
Şi caut...

Şi ascund de tine soarta
Viaţa
Moartea
Tocmai sus unde e poarta
Caut...

Caut în lumină piatra.

Eşti câmpul răspândit în armonie,
învălui şi pătrunzi matrice şi vid, falii
amorfe şi de viaţă oricât de
neînsemnate ar fi, suflete ce'mi aduci
devenirea.
Pe cruce e toată dragostea mea, pur
trandafir. Pătratul triunghiului aflat în
cerc e un oraş, iar eu o picătură de vis
în apele care perindă universul prin
toate celulele mele.

Eşti câmpul răspândit în armonie,
învălui şi pătrunzi matrice şi vid, falii
amorfe şi de viaţă oricât de
neînsemnate ar fi, suflete ce'mi aduci
mântuirea.

Dacă doresc adevărul pentru
discipolii mei mi-e teamă:
pasiunile şi slăbiciunile lor să nu
umbrească lumina

pe care o aduc şi s'o ia cu ei drept
panaceu acasă.

Îi simt cum se confruntă cu aceleaşi
temeri şi opoziţii
în circumstanţe diferite de Cartea lui
Enoch
ştiind că'n clopot rezistenţa fluidului
prin care curg
proporţional revine sinelui uman:
dificultăţi, ispite -
deşi în viaţa sufletului lor intră mereu
un ritm, o rimă
care impune sensul, străpunge-un
întuneric plin de influenţe
mereu duşmanul nevăzut al
invizibilei tradiţii.

Acum că ştim ce calitate e'n sunetul
uceniciei la vedere –
o arcă trece spirit şi-adevăr sublim
ce'n urmă-ne ne lasă.
De-am vrut un plan, precum şi Ptah,
să pun în aplicare
tot Toth e arhitectul unei lumi între-
auroră şi amurg.

Eu doar constat magia liniştii din
mine, magia – arta,
cunoaştere şi experienţă – acestea sunt
doar circumstanţe
neînvăţate din lectură, dintr'o natură
ce trăieşte, care moare…
Lumina nu'i un panaceu deşi cine-o
cunoaşte, adâncă comuniune,
o simte şi îi duce pe-ai mei discipoli să
şlefuiască piatra.

Nu tragem azi concluzii despre
luminătorii vieţii:
nici muzica ce-o ştim plutind în

Pe cruce

Preocupări mondene

Despre luminătorii vieţii

invizibil nu'i
preacunoscutul sunet ce brut
s'a'nvrednicit
să ne aline sufletele zămislite ce ar fi
hai-hui
în largul cosmos, în derivă, pe unde ca
orbeţii
ce nu zăresc un far, nici cel la care vor
ajunge
sau de la care au pornit, nici în
desimea ceţii
cei ce nu aud un meşter piatra
şlefuind în filosofia lui,
cum succesiv portaluri, porţi în faţă'i
se deschid,
nimicitoare sunete-adunate precum
prin văi se scurge
clipa de'mprumut, ritualul fără de
sfârşit.

Căci dac'am presupune că muzica'i
lumină
nu am mai contempla fotoni ce se
reflectă
din astre şi planete, nici soarele măcar,
ci doar
pe cel ce-aprinse focul, deţinătorul de
chibrit;
căci ce şi cine mai arată un dans în
zborul de albină
o horă'n galaxia netulburată de o
und'abjectă,
un menuet, un vals ce viu arată că
hoinar
doar sufletul, eliberat de orice păcate
sau de-o vină,
cuprinde universul după ce pe cruce
s'a suit
cu toată voia Sa divină şi ne-a dăruit
acest amnar.

Pentru-a atinge moştenirea de lacrimi
şi furtuni
îmi completez în evidenţe nemurirea
şi pedeapsa:

să caut şi să înţeleg cum de-am putut
admite
ca scări şi punţi să se distrugă, zale în
foc şi aţa
să ardă, iar fluvii să se reverse'ntre
stâncile topite
precum noi - suflete hoinare – printre
genuni
ne-am hotărât să'L întâlnim în sunete
– lumini,
în noi şi să aflăm astfel ce rost şi tâlc e
viaţa.

Nu tragem azi concluzii despre
luminătorii vieţii,
nici muzica ce-o ştim plutind în
invizibil nu'i
cunoscutul sunet ce'n sfere însoţeşte
unda'nceputului,
ci doar mă'ntreb hălăduind ţinuturile
gheţii
de ce privirea mă topeşte la fel ca toţi
nămeţii...

Maestru şi mag e poetul hălăduind
prin clopotul fântânii
Străbătând limburi şi spectre
luminate'n viziunea solară
Şovăi, vulcan stins de apele strecurate
din căuşul mâinii
Şi mă închin ca şi El dimensiunii ce-
adie în mine hilară.

Pătrund un tâlc învelit în umbre şi
ceaţă – vaste teme
Şi caut în murmur urmele zborului,
fărâmiturile pâinii
Lăsate de El fraternei existenţe
entropice şi eterne.
Maestru şi mag e poetul hălăduind
prin clopotul fântânii.
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Cînd am intrat în mănăstirea ,  pe
peretele de la intrare,  am zărit ... Sau
demonul, sau ucigă-l toaca, pe Belzebuth, sau pe
silenul ascuns sub masca lui tragică, sau pe cel cu
rînjetul demonic, răul, sau poate binele. Eram derutat.
Un satir muşca sigur din buzunarele noastre, şi
semăna mai degrabă cu un hoţ de rînd, decît cu un
sfînt. Tanti Geta se abandonase în urcuşul muntelui,
dar mi s-a părut că seamănă şi ea cu demonul care
smulgea mărunţişul din mîinile noastre, demon care
uitase că femeile trebuie să poarte fuste lungi şi
decente, fiind preocupat mai mult de banii primiţi fără
chitanţă, decît de persoanele   care intrau în casa

necurăţate de vindicativitatea păcatului.
Lăcomia hoţului de popă mă fascina, rînjetului deschis
către cele pămînteşti, degetele lui butucănoase, dar
harnice, şi ochii saşii, care migrau către sînii
doamnelor noastre transpirate de trebnicia urcuşului.
Moira Atropos, spăimoasa, ne urmase şi aici.  Firul
destinului e încă în degetele-i descărnate. Şi tanti Geta
se joacă cu acel fir, cu nepăsare, şi se revoltă, şi se
ceartă cu popa, şi popa e mai abil, şi se abandobnează
zîmbetului hoinar, şi Getuţa noastră intră fără să
plăteasacă la vamă. Şi demonul de la uşă ne smulge
bănuţul, nebănuind ce va să fie. O fi moartea, sau
închipuirea ei. Nu, daimonul e cu totul altceva, îmi
respiră Anaforeea, moirele sunt altceva decît diavolul,
şi diavolul aşa cum îl ştim, nu e daimonul, ci doar
închipuirea... Ce să mai înţelegi!...

Moirele, să le zicem cumva ursitoare, erau fiice ale
lui Zeus şi ale zeiţei Thetys, cea născătoare a lui
Achile, nereida, fiică a lui Nereus şi a lui Doris,
divinităţi marine, ea fiind cea care s-a căsătorit cu
Peleus, care i-a luat locul lui Zeus şi Poseidon,  cei care
o curtau de zor pentru frumuseţea ei ... Temători, să
nu-şi piardă puterea şi postul în Pantheonul zeilor, l-
au pus în faţă pe acest Peleu... Sacrificiul laşităţii...  Va
fi fost dragoste acolo, în căsnicia lor, nu se ştie, doar
profeţia lui Prometeu se aude singulară, setenţioasă:
Thetys va naşte un fiu mai puternic decît tatăl său!...

Anaforeea mă prinde cu ochii de-o strălucire
bizară, şi mă întreabă de ce ne ocupăm acum, pentru
că lucrurile par confuze şi,  se pare, vom  pierde
acţiunea poveştii... Eu îi răspund că toate  se cuprind
în povestea noastră, una veridică, precum somnul, şi
că acesta e sensul discursului autentic, de aceea va
trebui să aibă răbdare, toate se vor limpezi. Să vedem
ce se petrece cu Ahile, pentru că războiul troian îl
aşteaptă, iar destinul lui începe de aici, din cîmpia
Thesaliei, pe care noi o brăzdăm  cu acest vehicol care
se hrăneşte cu jar. Anaforeea e în acord cu proiecţia
mea, şi mă acompaniază cu răbdare. Cînd Achile s-a
născut, Thetys a vrut să-l facă nemuritor,  l-a cufundat
în apele Styxului, însă copilului i-a rămas afară
călcîiul.   Copilul primeşte o educaţie aleasă, cum se
întîmpla la vechii greci, învaţă să lupte , să vîneze, şi
să cînte din liră, şi cu vocea. O, moira Atropos e
undeva pe aici, stă la pîndă, vicleana, cu foarfecele în
mînă, gata, gata de porunca ultimativă. Locul ei e

, onorabile, se aude ecoul, pentru
că preotul Calhas, deja prorocise moartea lui Achile  în
războiul troian. Thetys încearcă să zădărnicească
împlinirea destinului, şi-l trimnite la curtea lui
Lycomedes, regele dolopilor, din insula Skyros, care l-
a ţinut ascuns, îmbrăcat în veşminte femeieşti, printre
fiicele sale. Una dintre ele îi naşte un fiu, ce ironie!, în
timp ce grecii se pregăteau pentru războiul împotriva
Troiei. Prin vicleşug l-or fi atras  să meargă la război,
Diomede şi Ulise. Aşa se întîmplă. Achile împreună cu
Patrocle, se află în fruntea mirmidonilor,  alături de
înţeleptul Fenix... Şi eroul  luptă cu foc şi ucide, şi
cucereşte cetăţi, şi  tot ucide, pentru că asta e filosofia
războinicului. Mai întîi  pe Cicnos din Colones, apoi
pe Troilos, cel mai tînăr fiu al lui Priam, şi pe Ection,
regele Thebei, şi pe fraţii acestuia, în număr de şapte,
şi toate acestea  pe cînd Atropos, e atît de aproape, şi
demonul ... Cît de aproape ? Mai întîi povestea!...
Daimonii vor fi fost buni sau răi, dar cine dintre ei îl
mînă pe Achile la luptă, cine e ucigaşul din umbră?

În palatul Achilleion, construit în Corfu de o
împărăteasă bizară, o frescă panoramică mi se
înfăţişează şi,  în car îl văd pe  eroul Achile,
neîndurător, frumos în splendoarea sa ucigaşă,
trăgînd trupul neînsufleţit al lui Hector. Imaginea
forţei, a triumfului , acela al morţii,   dar şi al
umilirii.  Nu e  nici o morală aici. Aşa sunt toate
timpurile, cu binele şi cu răul...  Cu daimonii.

Pe furiş, tanti Geta desenează închipuirea Sfintei

Marele Meteor
Daimonul

domnului,

pretutindeni şi oricînd

sportiv

Fecioare, pe peretele sudic al lăcaşului de cult, unde
abia am intrat. Mă feresc să interpretez oroarea.  Caii
din  frescă strălucesc nefiresc, în timp  ce Achile poartă
pe chip frumuseţea unui zeu rătăcit în beţia sîngelui.
Mai întîi gloria. Şi iubirea. Ahile o iubeşte pe Briseis,
Agamemnon o ia ca sclavă, şi Achile se supără foarte,
şi refuză să mai comande armata mirmidonilor. Îl
împinge, totuşi, pe Patrocle să preia comanda,
dărunidu-i propria armură, şi eroul îşi face datoria,
iar troienii sunt împuinşi dincolo de ziduri. Dar
Patrocle este ucis de Hector, înainte de a pătrunde în
cetate... Mare suferinţă pentru Achile, la moartea
prietenului său, şi sentimentul  de vinovăţie... Vrea să-
şi răzbune prietenul, intră în luptă împrumutînd o
armură de la Hefaistos, cu ajutorul mamei sale. Şi
omoară duşmani, se luptă chiar cu zeul unui rîu,
pentru că-i murdărise apele cu sîngele celor ucişi. Trei
zile îl urmăreşte pe Hector în jurul zidurilor cetăţii
Troia, pînă cînd zeiţa Atena, l-a convins pe Hector să-l
înfrunte pe semizeu... Acesta îl ucide pe Hector, îl
leagă de carul său de luptă, şi treisprezece zile îl trage
pe cîmpul însîngerat.  Priam, tatăl îndurerat,  se duce
la cortul lui Achile şi-l convine să-i dea trupul fiului
său, pentru a-i face cele de cuviinţă... O, zeiţa Atropos
e foarte aproape, minunatule Ahile, e gata cu foarfeca
să-ţi taie firul vieţii... Pentru că aşa trebuie să se
întîmple, ... de săgeată vei muri, de aceea trasă de
către Paris, fratele lui Hector, ţintind tocmai acolo, în
călcîiul tău vulnerabil. , onorabile, îmi
şopteşte Anaforeea, pe cînd tanti Geta vopseşte pereţii
cu plîns, fără să finalizeze lucrarea cu Sfînta Fecioară...
O simt aproape pe Atropos, dar cinismul meu: toţi
murim cumva, cîndava! şi ascult legenda care spune
că Ahile îşi trăieşte viaţa după moarte, împreună cu
Elena, pe insula Leuke... O învîrteală de-a mamei sale,
care se roagă de Poseidon să scoată din mare o insulă
pentru fiul ei... Şi fratele celui o face, şi-i
găseşte locul aici, în coasta pămînturilor noastre,
Anaforeea, în marea cea mare, de smoală fiind. Tot să
trăieşti feicit, după moarte,  pe-o şi cu o
femeie frumoasă, Nu?

A existat un templu solar acolo, pe insula Şerpilor,
îmi sugerează . Edificiul ar fi fost
foarte mare, construit în stil ciclopic. Vor fi fost
construite, acolo, şi alte edifcicii, dar şi un templu
închinat lui Ahile, precum şi  camerele destinate
oracolului, şi cele unde se depozitau ofrandele pentru
cinstirea eroului. Cum după ce nu mai e, îl regăsesc pe
Ahile pe cîmpul de luptă, dar şi în imaginea de pe un
vas, compusă cu cinci veacuri înainte de Cristos. E
aplecat asupra rănii de la mînă a prietenului său,
Patrocle.  Eroul efectuează un bandaj... Ce lucru
straniu... Văd grija, smerenia, spiritul lui Asklepios, în
ochii lui aplecaţi către  actul medical. E frumos eroul.
Lui Patrocle i se citeşte  suferinţa pe chip, durerea
învinsului, iar lui Ahile demnitatea celui care lucrază
pentru viaţă. Acum moira Atropos a dispărut pentru
cîteva clipe, nu-i aici, deşi  îi cunosc îndărătnicia,
pornirea criminală, dar şi necesitatea actului: pornirea
către moarte... Anaforeea rîde: o fi inima caldă a unui
ins plin de umanitate...  Achile, Atropos...

Sfîrşit de poveste, Anaforeea? Nicidecum, vine
răspunsul, mulţimea se joacă nebuneşte cu hîrcile
călugărilor dispăruţi în timpurile imemoriale. Nu-i
nimic sfînt la înălţimea aceasta. Mînăstirea, un bîlci
imens unde se practică hoţia. Gînd draconic,
tulburător. Doar cele cîteva muşcate şi izvorul care
curge din stîncă, par să umanizeze locul. Turismul
distruge sacralitatea, mi se şopteşte, dar altfel cum am
cunoaşte , deci,
bucură-te, străine,  de ceea ce
vezi, ia lucrurile aşa cum sînt, şi
nu cleveti.  Un fior mi se strecoară
sub piele, chipul pare
adormit în ştergarul de deasuprea
altarului. Nimeni nu se roagă,
lumea e agitată, vraişte, şi
e trist, doar tanti Geta, zglobie,
traversează naosul bisericii, şi
pare mulţumită de isprava sa.
Sfînta Fecioară a fost pictată în
bucătăria veche, dimpreună cu
călugărul hirsut, care face
vămuirea, la intrare. Aşa
talent,da, îmi spun, şi privesc
măciuliile stîncilor care poartă pe
cap chipul cristic. Sau poate pe
satana, la viclenia norilor...
Jalnică mîngîiere şi consolare.
Nici urmă de Achile pe aici, o,
văzînd,  el , acestea toate, cum s-
ar fi mîniat .

Acela a lui Ahile

preaÎnalt

insulă cu şerpi,

cea care le ştie pe toate

ceea ce a fost

domnului

domnul

peleanul

Daimonul, Atropos şi Achile...
Vasile POPA HOMICEANU

Mai 2011

accente
mamei tale care te-a născut?/ spune-mi, ai văzut decît el o
altă/ mai pură făgăduinţă a morţii?”.

În poezia lui Cezar Ivănescu, dragostea e amestecată
cu suferinţă şi moarte, precum în marile tragedii ale lumii.
Să cităm doar cîteva versuri din : „Jalba mea ca
floarea de narcisă/ numai faţa ta mă lumina/ tu de-acum
desăvîrşit ucisă/ mai desăvîrşit decît Moartea/ stai cu
raza nelumită-nchisă/ care numai mort o pot vedea”. Am
putea cita la nesfîrşit în sensul susţinerii acestei idei
versuri de mare profunzime şi muzi-calitate. Ne
mărginim doar să reamintim primele versuri din poezia

, devenită de mult timp populară:
„Cînd eram mai tînăr şi la trup curat/ Într-o noapte,
floarea mea, eu te-am visat/ Înfloreai fără păcat, sub un
pom adevărat/ Cînd eram mai tînăr şi la trup curat.//
Nu ştiam că eşti femeie, eu, bărbat/ Lîngă tine cu sfială
m-am culcat/ Şi dormind eu am visat/ Sub un pom
adevărat/ Cînd eram mai tînăr şi la trup curat// E
pierdută noaptea aceea de acum/ Trupul nu mai ştie-al ei
parfum/ Poamele ce-n pom mai stau/ Gustul cărnii tale-l
au/ Şi cad mîine toate putrede din ram”.

Cum uşor se poate observa, poezia lui Cezar Ivănescu
e o poezie nesofisticată, fără franjuri şi dantele, o poezie a
fondului ancestral, a cîntecului primordial. Specialiştii în
textul liric, criticii literari în speţă, ar putea urmări la
Cezar Ivănescu Cuvintele
întrerupte, rostirea sugru-mată în stilul vechilor incantaţii
se dezlănţuie autentic, parcă sub forţa unei magii, a unui
extaz. Rafinatul lingvistic, construcţia originală şi
spectacolul ideatic al poemului cuceresc lectorul din
prima clipă. Cezar Ivănescu e încă unul dintre poeţii
pentru care a scrie fără inspiraţie e un păcat, o lipsă de
bun simţ.

Nu am putea încheia, însă, acest scurt portret al
nostru, fără a spune că , cartea apărută în 1979,
impresionantă şi prin dimensiune (500 pagini, format
academic) este un reper în poezia noastră postbelică, ca şi

de Labiş sau lui Nichita
Stănescu. Temele sunt cele mari, ştiute de cîteva mii de
ani: naşterea, iubirea, înălţarea la ideal, păcatul, moartea.
Aşa cum se poate observa în poemele devenite populare
(

etc.),
dar şi din amplele poeme dramatice ( şi

), pentru
Cezar Ivănescu poemul e o sumă de mantre, care
lucrează în cel ce le acceptă ca forţe ale katharsisului pînă
la înălţarea în absolut sau pînă la distrugere.

De multe ori, în textele sale lirice, poetul se adresează
discipolilor, celor care vor duce mai departe misia
magistrului, vor asigura veşnicia cîntului, a melopeei
celeste a fiinţei aruncate în lume: „! sufletul nostru-i
nemuritor,/ iubit discipol, fii-mi ajutor/ poartă-mi pe
braţe, pe braţ să-mi porţi/ sufletul trupului meu dintre
morţi,/ înalţă-mi sufletul meu de tot/ cînd trupu-mi
sîngeră şi nu moi pot! [...] tu-mi eşti grai limpede, grai
ocult,/ tu decît mine eşti mult mai mult!” Şi: “! nu-l mai
plîngeţi pe acela/ care veşnic singur nu-i/ plîngeţi-l pe
cel ce n-are/ Moartea şi Moldova lui!”

Unul din marii critici români de poezie, Gheorghe
Grigurcu, spunea, pe bună dreptate, despre poezia lui
Cezar Ivănescu, că e „abruptă ca o stîncă spre care nu
există poteci”. Nimic mai revelator! Cezar Ivănescu riscă
să fie unic în sensul crud al perfectei singularităţi, fără
ciraci, fără imitatori, doar cu fani. Un congener de-al
nostru, îmi scapă acum numele, îmi spunea acum vreo
zece ani, probabil ca să-mi facă plăcere, cunoscînd
prietenia dintre mine şi Don Cezar, că Dumnezeu, dacă
ar scrie poezie, ar scrie ca Cezar Ivănescu.

Dacă intuiţia nu mă înşală, şi poezia va reveni curînd
la forma presocratică, de cîntec primordial, îl putem
considera pe Cezar Ivănescu un mare poet al viitorului.

Străina

Amintirea paradisului

muzica, revelaţia, ecoul.

La Baaad

Moartea căprioarei Necuvintele

Amintirea paradisului, Doina, M-a prins dorul de Moldova,
Arlechinul, Efebul de la Marathon, Tatăl meu din Rusia

La Baaad, Bocet
Numitul G.B. – dramă întrei tablouri şi un epilog

(urmare din pagina 9)
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Tot mai mult - aici şi aiurea - vorbim limba
obiectelor. Până la obsesie, până la obedienţă obezoidă
auzi, în teribila şi pragmatica limbă a excomunicării
subiectului, cuvântul „schimbare”. O fracturare,
descriere cuantificabilă, contabilicească - de felul
imaginii-reclamă - a povestirii, a firescului şi deopotrivă
fabulosului drum, ce ţine de poveste, de veste, de
adevăratul este.

Avem la fiece pas a face cu nedoritul, cu obositorul
şi plictisitorul însoţitor, cel fără de capacitatea, fără de
darul de a te iniţia. Şi până la disgraţie, până la greaţă te
simţi escortat de mercenarul, funcţionarul, făuritorul
fără de uimire şi fără de milă al utopiei ca sistem real-
violent, din lucruri, şi astfel te laşi manipulat de
negustorul care îţi vinde şi-ţi cumpără până şi roua
umbrei, până şi catifeaua înaripată a răsuflării.

Nimic nu poate fi mai real-obiectual ca moartea, ca
propria moarte. Ori pârghia noii cunoaşteri care poate
face din „dincolo” un „aici” docil-domestic este - cum
ni se tot spune cu amortizante asigurări, cu certitudini
de vitrină - însăşi limba schimbului de piaţă. Cu
supraprofit, vânzarea-cumpărarea reprezintă însuşi
drumul, demersul intim şi deopotrivă cosmic al
pelerinului, ba chiar poate dezlocui şi înlocui - globaliza
- pentru tine cerul, întreg.

Astfel, interpretate ca , persoana,
patria, planeta-globul devin pur şi simplu globalizare,
un „ce” lăuntric gol; globalizarea persoanei, a patriei, a
globului, a cerului chiar. A locui globalizarea, a fi în
pielea globalizării ţine de atitudinea de a nu fi tu însuţi
- responsabil ins al instituţiei care eşti, în carne şi oase -,
ţine de starea de a fi turist violent de indiferent, ucigaş-
sinucigaş, a fi terorist dezbrăcat de pielea proprie şi
îmbrăcat în explozibil, un înainte mergător al
expansiunii, exploziei cosmice.

Schimbarea-globalizarea înseamnă afectarea înseşi
capacităţii de a fi - tu în tine, ca fiinţă-durată, un anume
timp cu loc lăuntric -; schimbarea-globalizarea produce
starea de a fi fără de proprie formă, adică starea de a
ne-fi: stare a unui vas jefuit şi jupuit de sine, vas
devastat de sine, devastat de a fi (fără de forma cu
propriu conţinut, cu propriu a fi), de felul a ceva-cineva
care nu-şi mai este primitor şi nu-şi mai este propriul
său dar, cu amprentă intim-cosmică vibrând.

Schimbarea-globalizarea referă despre o entitate-
parte din care întregul întreg a ieşit, referă despre
pustiirea cosmică a unei planete, ca avortată din
propria ei traiectorie, din propria ei placentă, din
propria ei limbă, lăsată fiind fără de intimul şi
vigurosul ei sens, la discreţia noutăţii care, profesionist-
profitabil, explodează în particule cuantificabile cu
proprietatea de a fi contabiliceşte numărate, însumate,
inventariate, drept sumă-proprietate a cuiva-altcuiva
anume: drept câştig al negustorilor, al celor ce neagă
globalizator, pustiitor. Globalizarea ţine de extinderea,
inflaţia dezintegratoare (după cum s-ar părea) a
Universului. În fond, teroriştii sunt utopiştii -
negustorii, cei fără de loc lăuntric, prin excelenţă
explozivi, cei cu marca strictă a „succesivităţii
simultane”, a schimbului de piaţă - a căror locuinţă, a
căror „acasă” e însăşi explozia, câştigul nemeritat.

Ca fiinţă trăitoare şi totodată muritoare - deci
conştientă -, nu e nici un secret că asiduu facem
experimente (fiecare în pielea şi pe pielea lui) pentru a
depista modul de a gestiona optim - ca pe un nou
început, ca pe o nouă geneză - însuşi sfârşitul (al nostru,
al lumii). Din studiile noastre, participarea e generală a
specialiştilor ce aparţin de anumite şi diferite domenii
de existenţă şi cunoaştere, de trăire şi murire. Îngust,
până acum s-a considerat existenţa (şi deci trăirea-
murirea, cunoaşterea în general) ca fiind ceea ce ţine de
început - de anume principii ori de un anume şi singur,
unic, inefabil principiu. Dar tocmai (după cum lumină
în tine fac experimentele în cauză), existenţa ţine pur şi
simplu şi de început, dar şi de sfârşit, ea este un
consubstanţial „între”, şi deci e impropriu a se vorbi
doar de principii ale începutului, ci şi de ale sfârşitului,
altminteri ele, principiile, nu pot fi cunoascute, mai
exact: nu pot fi percepute (ca fiind atât ale obiectului,
cât şi ale subiectului, cu conotaţie mistic-inefabilă
chiar). Numai apelând deopotrivă la început şi la
sfârşit, asumându-şi condiţia de fiinţă conştientă (care
percepe începutul) şi totodată muritoare (care percepe
sfârşitul) - intens trăind prezentul, clipa reflexivă
„între” două clipe, trecut şi respectiv viitor, strict
succesive -, el, omul, poate propriu-zis şi deplin
percepe: e cel ce „ pune” cu chiar sfârşitul său
înaintea începutului său, adică e cel ce „spune şi
deopotrivă arată”.

În chestiune, interes deosebit suscită ideea că abia la
sfârşitul creaţiei a fost făcut Omul-Adam. Pe el

mereu-schimbare

se

Creatorul îl pune (dându-i nume, menire: „Adam”,
„Om”) să pună nume, să dea menire celorlalte creaturi
(care astfel pe el să-l recunoască de stăpân, să-i
slujească, prin participare ele ţinând astfel de
„omenire”). Însă absolutul Creator îl vede pe Adam -
după această primă însărcinare, menire cu rang de
principiu-început, menire a menirilor -, . E
tocmai momentul când însuşi Creatorul a pronunţat,
după căte ne dăm seama, cuvântul „schimbare”
(cuvântul „început” intrând, în această clipă mai mult
explozivă decât reflexivă, în cuvântul „sfârşit”), iar nu
cuvântul „adaos” (ori „haos”, căci Creatorul nu-şi
pierde „timpul” lui intim - eternitatea, prin sine
reflexivă - cu cantitatea, cu numărarea timpului istoric
propriu-zis, prin sine exploziv), şi astfel „din” Adam a
făcut-o pe Eva, pe cea care să-i fie totodată „de lângă”
el, adică să fie „schimbare” - „din” şi „de lângă”
totodată -, şi care să-i transforme starea de
nemulţumire, de a fi fără de propriu loc, tocmai
redându-i propriul lui loc, pe el redându-l astfel lui
însuşi: din ceea ce e „dat” transformându-l în a(-şi) fi
„dar”.

Acestei negaţii de lucru - de felul negocierii, ca
negaţie care afirmă, aduce un subtil sau grosolan câştig
- din Geneza i s-a zis, de către mulţi comentatori,
bâlbâială în chiar referatul creaţiei. Dar de la acea
numire-menire - preţuire şi preţăluire, fixare de preţuri,
ca la piaţă - de către Om pentru tot ceea ce era creat,
iată, s-ar putea ca nouă să ne scapă ceva, anume că
însuşi Creatorul i-a dat acestuia, numitorului, întreaga
sa creaţie (ca numărare, sumă) numai dacă el se dă pe
sine - întreg, ca loialitate, credincioşie - lui,
Creatorului…

Evident omul nu a deprins lecţia de a da şi a se da,
de a se face „dar”, nici sieşi chiar; lipsa de măsură-
mulţumire vorbeşte de la sine despre cel ce numeşte şi
meneşte în largul creaţiei. A se vedea că, pe când
Creatorul era în binemeritată, sfânta odihnă, deci după
ce a făcut-o şi pe Eva, iată că în lume apare o nouă
generaţie de nemulţumire, o nouă generaţie de negaţie
care afirmă, negaţie de lucru, care tocmai s-a întrupat
odată cu negustorii. Categoric, acum nemulţumirea nu
mai e o bâlbâială, acolo, ci o profesie din care poţi
profita, e arta de a domina. Nemulţumitorul-negustorul
doar „spune”, el aface, iar celălalt trebuie „să arate”, e
cel ce - cu sudoare, cu sânge, cu geniu - face, produce,
creează. Astfel în lume au apărut cei care vorbesc însăşi

, cei pentru care în mod firesc
începutul începe cu sfârşitul. Acest lucru poate însemna
că împreună Adam şi Eva, şi în general părinţii, au fost
şi sunt nemulţumiţi (de ei înşişi, de copiii lor), că de
fapt mulţumirea nu ţine de cât de mulţi suntem, de cât
de mulţi ne-am făcut, cu pretenţie de a ne înstăpâni
nemăsurat, acum şi aici, peste lume, peste fire, râvnind
mai mult şi mai mult, fără de măsură.

Referim despre cei ghidaţi de cauza finală (sfârşitul
din început), de scopul, interesul lor, şi în care ei sunt
prioritatea priorităţilor. Ei încep lumea cu ei; pentru
interesul lor sunt gata să dea foc la lume, s-o înece în
fum, să-i pună sfâşitul pur şi simplu început, dând-o
de-a tumba.

Doar cel căruia îi este proprie constituţia naşterii -
conştiinţa - , are vocaţia aşteptării, ascultării, e
cu nobila disponibilitate a părţii de a ieşi din ea însăşi,
pe sine de a se da, tocmai spre a „obliga” astfel întregul
întreg să intre în ea, să o locuiască. În acest caz insul nu-
i neutru mercenar al schimbării, de felul celui cu bani-
voinţă care revoluţionează conform strategiei de piaţă
lumea - o întoarce, fără urmă de nostalgie, împotriva ei
însăşi, o înfiază înstrăinării făcând-o pur şi simplu
marfă -, pentru propriul lui profit.

Doar despre cel „din” doi părinţi, din con-existenţă
mulţumitoare - iar nu dintr-un „mult” fără proprie
măsură -, se poate afirma astfel că are con-ştiinţă, că
cunoaşte pe sine însuşi, că „cunoaşte cu recunoaşterea,
cu recunoştinţa”, că e cel ce „spune şi totodată arată”.
Căci din cunoaşterea lui realitatea nu trece odată cu cel
ce a şi trecut; cu timpul; în cunoaşterea lui realitatea
tocmai că se întoarce - sublimă relaţie (mistică ?!) dintre
subiect şi obiect - la ea însăşi. În acerbă, posesivă
competiţie, negustorul, profesionistul profitului, cel ce,
nemulţumit, îşi neagă-negociază părinţii-patria-planeta,
nu, nu pierde nici o ocazie de a înlocui realitatea - care
trece din cunoaştere - cu bani, de a o preface tot mai
mulţi bani, doar bani, bani.

În ce ne priveşte, considerăm omul a fi cel ce se
cunoaşte şi totodată se este, a fi cel care cu-adevărat
percepe, are consistent acces la început. Cel născut
„din” doi părinţi e departe de a se considera pe sine
„un ajuns” deja, ca fiind şi fiindu-şi primul, cum că „s-a
ajuns”. El este , îşi este „dar”, mereu dincolo de
acerba competiţie, dincolo de invidia care divide cainic.
Pentru el succesivitatea se face simultaneitate,
reflexivitate, iar „al doilea” se face „aldoilea”. În
registrul simultaneităţii ca durată, aldoilea pregustă, ca
valoare, veşnicia.

nemulţumit

limba schimbării

ajunează

aldoilea

se

Semnul distinctiv al lui e sensul: propria lui
menire de om, a fi fiu al omenirii, în stare de a cunoaşte
cu recunoaşterea, de a fi cu vocaţia de a promova
persoana, patria, planeta. Sensul ca semn e tocmai fanta
prin care întregul însuşi intră, întreg, în parte, şi numai
în ajunare „dat”-ul se face „dar”, experienţă a mereu-
naşterii de sine, şi numai din ajunare ieşirea nu e
pierdere, ci purcedere, consistentă intrare în sine,
superbă regăsire.

Capacitate prin sine (cu propriu sens lăuntric,
specific ajunării) reflexivă, e cel ce se dă, se
împarte, dar fără să se despartă, fiindu-şi - oricui s-ar
da - sieşi „dar”. Cel ce nu aşteaptă ca într-o iniţiatică

, ce nu ajunează, acela nu se primeşte drept
„dar”, nu-şi este - pe dimensiunea uimirii şi veşniciei -
serv şi deopotrivă sărbătoare. Pe roată, olarul preface
adâncul-suspinul lutului în încăpătoare, consistentă
spirală, cerească deprindere de sine.

Circumscrisă spunerii doar (fără de chip, fără de
arătare), schimbarea de dragul, de plăcerea schimbării
produce , schimbul de schimb, de profit, fără de loc
propriu - ca schimb de piaţă -, pentru care propriu-zis
problema sensului nu-şi mai are sens. (Adesea noul nu
e decât un semn cu pretenţia că ar fi înghiţit sensul.)
Pecetea de pecingine a noului rezumă totul la
cojuncturism violent, corupţie generalizată, terorizare,
la anemierea semnului şi deopotrivă neantizarea
sensului, a semnificaţiei de a fi om, a omului. Deplin
însă, sensul se arată unde-când se întâlnesc golul şi
plinul, golirea şi împlinirea: „ ” , fericit caz, căci
„între” e sinonim cu „în”.

Atunci când entitatea care purcede „din” doi părinţi
nu mai are la bursa zilei cuvenita valoare şi menire,
tocmai că se practică cu chip de schimb, profund
şi nociv uzurpatoare, cea care de fapt ia chipul-locul
intim şi cosmic al persoanei, patriei, planetei-globului,
care nonşalant instituie cu surle şi trâmbiţe
globalizarea. Împlinire a tuturor scopurilor mercenare
dar fără de nobilă şi proprie menire, globalizarea e cea
care promite în mod obscen, compromiţător, ea e
sfârşitul fără de sfârşit, ca ajungere eficientă la maximul
succes, marcă înregistrată a timpului succesiv perpetuu,
însă fără urmă de reflexivitate, de asumare, conştiinţă
de sine.

Şi-i imposibil, om să fii, să nu sesizezi - mai mult
decât ca pe un spaţiu de rezonanţă - „întoarcerea” ca
fiind drept acel „dincolo” în stare să facă din sfârşit
ceea ce numim reflexivitatea, într-un fel: începutul,
credinţa. (Clar lucru: nereflexivă şi resentimentară,
grosolan adiţionantă fără de sublimarea adâncului,
globalizarea nu cultivă întoarcerea, înţelepciunea
nostalgică a identităţii.) Chestiunea poate fi redată prin
atingere doar cu o problemă de logică: aporiile privind
mişcarea. În acest caz, reflexivitatea e ca divizibilitatea
infinită a spaţiului şi a timpului, cu specificarea că
sfârşitul e tocmai mereu ajungerea la jumătate, e de fapt
ajunarea, ca a fi „din” doi, ca într-o mereu naştere de
sine; astfel, după ce parcurgi jumătate din distanţă, îţi
mai rămâne încă jumătate, din care iarăşi vei parcurge o
jumătate, apoi iarăşi jumătate din ce a rămas, şi aşa la
nesfârşit, tu însuţi - subiectul - fiind astfel întregul care
viu articulează în spaţiu şi timp. Poate că „arta” de a fi
om - aici, artificiu însemnând sacrificiu, pur si simplu
sacru -, capacitatea de „a spune şi a arăta” înseamnă să
zbori cu o aripă în oglindă iar cu cealaltă în afară.

Pentru om se arată a fi definitoriu tocmai
, ca gând firesc - ştafetă văzută şi totodată

nevăzută, din generaţie în generaţie -, deopotrivă „a
spune şi a arăta”. Te întrebi dacă nu cumva şi la propria
ei naştere utopia a apărut fardată; însă fardul ei e mai
mult decât oglinda, decât masca ei: e chiar chipul ei fără
de chip, e timp fără de loc lăuntric. În mod cert, utopia
se dovedeşte fără de cheagul măsurii, ea certifică chipul
prelung al nemulţumirii, al afacerii ce domină lumea
(facerii-producţiei-creaţiei, a tuturor distinctelor
domenii, de care, lume, la început însuşi Creatorul s-a
arătat mulţumit) în care trăim. Cum bine se ştie, lumea
afacerii e chiar prelungirea-nemulţumirea mereu dusă
dincolo de prelungirile tehnologice specifice domeniilor
de existenţă şi cunoaştere, de normală fiinţare. Cu toată
versatilitatea ei rafinat scrobită, utopiei - fără de
capacitatea începutului, dinspre sfârşit ea devenind,
precum încăpătoarele pungi de plastic
nebiodegradabile - îi este total străină veşnicia.

Cu timp fără de loc propriu (de felul placentei)
fiind, utopia nu poate naşte credinţe, legende, tradiţii,
ştiinţă, realitate (ca domenii, cu sensul valorii,
eternităţii), ci numai religii, ideologii, artificiale
virtualizări (ca prelungiri tehnologoce), cu care se
înarmează cinica şi teribil devastatoarea globalizare,
care metodic-tehnic „naşte” avortul. Prelungirile
tehnologice se intersectează, profitabil, pe piaţa de
schimb. Cultivând negaţia negustoare ca sens, schimbul
de piaţă constituie adevărata despărţire-devastare de
sine a omului, globalizarea omului.

aldoilea

aldoilea

întoarcere

aldoilea

gândul
veşniciei

noul

în

utopia

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
2 . Schisma unificatoare, globalizatoare
a mereu-schimbării
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ut pictura poesis

„ ”(Hitler)Hess, eşti şi ai fost întotdeauna o persoană îngrozitor de încăpăţânată

Incontestabil, multe dintre
secretele celui de Al Doilea
Război Mondial sunt
dezvăluite, altele vor
continua să rămână
inaccesibile publicului larg
din diferite motive, încât
puţine dosare au fost
desecretizate total. Aceste
gânduri au fost întărite de
mărturia unui ofiţer superior
de aviaţie britanic, C. Hector
MacLean, din 1999, care
luptase în război: solicitat să-
şi amintească episoade
semnificative, MacLean a
constatat, cu părere de rău, că
mărturia sa se oprea la
relatarea misiunii lui Rudolf Hess în Marea Britanie, 10
mai 1941. Confesiunea lui MacLean este aşezată în capul
unui volum masiv*, ieşit de curând de sub teascurile
editurii RAO, autorii şi-au structurat tomul în 16 capitole,
urmate de epilog, bibliografie şi indice de nume proprii,
oferind şi o Introducere în care se justifică scrierea cărţii:
„

” (pp. 24 – 25). Deşi în jurul
lui Rudolf Hess s-au emis multe ipoteze şi s-au scris multe
cărţi, amintite în cuprinsul actualului volum şi inserate în
bibliografie, tomul de faţă este scris, mai mult, pentru a
elucida o enigmă: dacă deţinutul nr.    de la Spandau,
decedat pe 17 august 1987 a fost sau nu Rudolf Hess? Iar
felul cum şi-a sfârşit viaţa a dat naştere la suspiciunea că,
de fapt, a fost asasinat. Faptul acesta a fost aflat în 1973, de
la un fost ofiţer SS, apoi chirurgul galez dr. Hugh Thomas
susţine aceeaşi opinie într-o carte apărută în 1979:
„

” (p. 21). Existenţa lui Hess
este întrucâtva legată de misteriosul accident de avion din
25 august 1942, în care şi-a pierdut viaţa George, duce de
Kent, frate al regelui George al VI-lea al Angliei: „

” (p. 21).
Din acest accident a supravieţuit un singur membru al
echipajului, sergentul Andy Jack, iar la numărarea
victimelor s-a constat că exista un cadavru în plus faţă de
câţi oameni s-au urcat iniţial în hidroavionul .
Aşadar, autorii îşi propun să răspundă la opt întrebări,
privitoare la existenţa şi mesajul lui Rudolf Hess. Pentru
aceasta, autorii desfăşoară o laborioasă analiză a faptelor,
fac digresiuni despre viaţa lui Hess, recurg la informaţii
preluate din diverse surse, le coroborează, pe alocuri trag
concluzii irecuzabile, examinează situaţia politică
mondială în contextul acelor ani de război, urmăresc, în
fine, zborul lui Hess în Scoţia şi capturarea sa, încât dintr-
un mesager al păcii, a devenit un trofeu preţios, speculat
cu abilitate de Churchill pentru a-şi impune propriile
deziderate politice şi militare. Hess miza pe faptul că
facţiunea pro-pace din Anglia care cuprindea în rândurile
ei familia regală şi familii aristocratice (ducele de
Hamilton, lordul Halifax, Sir Samuel Hoare) îi vor accepta
mesajul încheind pace cu Germania, cele două puteri
împărţindu-şi sferele de influenţă: Marea Britanie în
cadrul propriului imperiu, Germania în Europa, năzuind
la o extindere în Est pentru realizarea acelui spaţiu vital
(Lebensraum). Însă pentru realizarea acestui deziderat al
păcii, exponenţi ai politicii engleze vizau excluderea a doi
oameni de la conducere: Hitler şi Churchill, spirite
intransigente, care doreau să-şi impună propriile ambiţii
malefice. Dacă mult timp acţiunea temerară a lui Hess
fusese considerată fapta unui nebun, din noua cercetare
rezultă clar că misiunea s-a desfăşurat cu acordul lui
Hitler, Hess lăsând, ce-i drept, o scrisoare către Hitler ca,
în cazul eşecului să dea vina pe nebunia lui. Evident, o
astfel de lucrare masivă ce însumează aproximativ 700 de
pagini este dificil de prezentat într-o succintă cronică de
carte. Imensitatea amănuntelor, toate de importanţă
majoră, depăşeşte imaginaţia noastră. De aceea, ne vom
limita numai la unele aspecte relevante. Volumul
debutează cu procesul de la Nürnberg unde căpeteniile
naziste au fost judecate de un Tribunal Internaţional, Hess
(dacă era cel autentic), fiind adus şi judecat alături de

Se observă imediat că întreaga afacere Hess, din 1941 încolo,
conţine atâtea contradicţii şi anomalii, încât este evident că
autorităţile britanice au încercat cu disperare să ascundă ceva.
Judecând după faptul că sunt în continuare disperate să
ascundă acest ceva, bunul-simţ ne spune că ele clasifică acest
secret drept nepotrivit pentru public, chiar şi după 60 de ani...
Ce este acel ceva din povestea lui Rudolf Hess care ar şoca până
şi lumea cinică de astăzi?... Absorbiţi total de o istorie care ar
pune în umbră şi cea mai impresionantă tragedie greacă, trebuia
să descoperim adevărul despre Rudolf Hess, despre ce l-a făcut
ce era, ce l-a condus şi ce l-a atras în Marea Britanie în acea
noapte crucială, acum mulţi ani

Doctorul Thomas îşi argumenta ipoteza cu dovezi, căci avusese
ocazia să-l examineze personal pe deţinut. În opinia sa avizată,
ca medic, bătrânul din Spandau, despre care se crede că era
adjunctul lui Hitler, era o dublură

O
tragedie care a fost învăluită mereu în cel mai mare mister, din
motive care nu au fost explicate niciodată pe deplin
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prieteni în cercurile aristocratice engleze favorabile
Germaniei, iar după 1918 viaţa în Germania devenise
foarte grea, apar societăţi secrete (bunăoară, Thule) ce
exaltau trecutul mitologic străvechi al arienilor: „

” (pp. 52 – 53). În fine, Hess era util
unui război în care Germania nu ar fi fost obligată să lupte
pe două fronturi, având printre adversari şi pe SUA:
„

” (p. 195). La
8 iulie 1934, Hess a ţinut un discurs în care a redat aspecte
din amintirile sale de combatant al primei conflagraţii (p.
195). De aceea, misiunea sa în Marea Britanie viza pacea şi
cooperarea în împărţirea sferelor de influenţă între cele
două ţări. Însă, zborul efectuat de Hess în Scoţia nu s-a
desfăşurat după cum îl concepuse, ci a căpătat o
întorsătură neaşteptată, puţine persoane cunoşteau
realitatea: „

” (p. 424). Englezii (Churchill, în
special) au intuit că Hitler va ataca Uniunea Sovietică pe
data de 22 iunie 1941: „

” (p. 425). Totuşi, Liddell Hart în
, I, Ed.

Orizonturi, 2006, p. 193 scrie următoarele: „

”. Între Napoleon şi Hitler
există următoarele asemănări: ambii pornesc târziu
campaniile în Rusia, având în vedere clima acestei ţări
(Napoleon nu ţinuse cont de observaţiile căpitanului
Leclerc, v. Jean Tulard: , Ed. Compania, 2000, p.
338), armatele nu erau înzestrate cu echipament de iarnă
(Hitler sconta pe o campanie de câteva săptămâni), prin
politica promovată au intrat în conflict cu toate ţările.
Survine întrebarea unde anume a greşit Hitler? După
opinia noastră, Hitler trebuia să evite conflictul cu Marea
Britanie şi SUA şi să nu atace Rusia până nu-şi rezolva
problemele occidentale. După al zecelea capitol, autorii
abordează problema cea mai controversată a existenţei lui
Hess: dacă a fost atras să vină în Marea Britanie de
serviciile secrete britanice şi dacă odată ajuns pe pământ
britanic s-a făcut o substituire, încât ne întrebăm: oare nu
cumva Hitler a trimis în misiunea de pace o dublură,
adevăratul Hess rămânând într-un anonimat deplin în
Germania, nemaiavând relaţii nici cu propria familie, cum
de fapt se menţionează spre sfârşitul capitolului al XI-lea,
deşi există multe rezerve că o dublură ar fi cunoscut în
detaliu politica nazistă. Chestiunea se complică când
autorii examinează a ducelui de Kent,
în care toţi pasagerii (membrii echipajului şi însoţitorii
ducelui), cu excepţia sergentului Andy Jack, îşi pierd
viaţa. Multe necunoscute în acest zbor fatidic, deşi
hidroavionul fusese pilotat de aviatori experimentaţi, s-a
abătut de la traseu, nu se afla deasupra apei, încât toată
povestea pare a fi muşamalizată. Autorii presupun că
hidroavionul s-ar fi abătut de la traseul iniţial pentru a-l
lua la bord pe Rudolf Hess, urmând să ajungă în Suedia,
Churchill ar fi fost înlăturat de la putere, iar ducele de
Kent şi Rudolf Hess ar fi anunţat la Stockholm pacea între
Marea Britanie şi Germania. În ceea ce priveşte
posibilitatea unei dubluri, chestiunea nu este rezolvată
satisfăcător. Cine ar fi acceptat de bună voie să-şi sacrifice
viaţa, jucând rolul lui Hess? În sfârşit, moartea lui Hess
(17 august 1987) este, de asemenea, suspectă: sinucidere
sau asasinat? Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că noua
cercetare consacrată lui Rudolf Hess aduce multe puncte
de vedere noi, fără a elucida întru totul multe alte
elemente rămase obscure: „

” (pp. 644 – 645). Lipsa spaţiului ne
reţine să mai semnalăm unele inadvertenţe.

Hess nu
era un lider nazist tipic. În timp ce majoritatea confraţilor lui
erau doar un pic mai mult decât nişte asasini, el s-a străduit să
insufle un simţ al onoarei în cei care lucrau pentru cauză,
căutând întotdeauna ca prin comportamentul lui să dea un
exemplu perfect de urmat. Spre deosebire de mulţi dintre cei
care şi-au croit drum prin teroare în elita celui de AL TREILEA
REICH, el era un om inteligent, cultivat, cu puternice înclinaţii
artistice şi muzicale care scria poezie romantică şi era
îndrăgostit de Beethoven

Hess era îngrozit de perspectiva unui astfel de război – în
special pentru că el era unul dintre cei care cunoşteau adevărata
forţă de distrugere a maşinăriei de război germane

Dacă exista cineva în Marea Britanie care să ştie
întregul adevăr despre misiunea adjunctului führer-ului, aceştia
erau Beaverbrook şi Menzies. Este greu să nu ajungem la
concluzia că zborul lui Hess şi operaţiunea Barbarossa făceau
parte din acelaşi plan

pe lângă faptul că reprezenta solstiţiul
de vară în emisfera nordică, exact în aceeaşi zi a anului 1812
Napoleon atacase Rusia

... Hitler a
invadat Rusia: 22 iunie 1941 – cu o zi înainte de aniversarea
invaziei lui Napoleon din 1812

Aceasta este ceea ce am putut
reconstitui cu privire la povestea lui Rudolf Hess, cu toate
dedesubturile sale, o poveste cu acuzaţii şi contraacuzaţii
senzaţionale, precum şi cu vaste implicaţii istorice. Din 1941 şi
până astăzi, versiunea oficială este înţesată de atât de multe
contradicţii, anomalii şi omisiuni încât bănuielile cu privire la o
muşamalizare sunt inevitabile. Ele au fost alimentate de o
secretomanie oficială excesivă, care continuă chiar şi astăzi.
Dosarele sunt încă secrete. Deşi unele informaţii au ieşit la
iveală încetul cu încetul, de-a lungul anilor, majoritatea
dosarelor foarte importante de la Ministerul de Externe, legate
de sosirea şi arestarea adjunctului führer-ului sunt secrete până
în anul 2017, făcând obiectul unei legi speciale, pe o perioadă de
şaptezeci şi cinci de ani

Istoria celui de Al Doilea Război Mondial

Napoleon

misiunea specială

* LYNN PICKNETT, CLIVE PRINCE, STEPHEN PRIOR –
. Dezertor sau mesager? Traducere

din limba engleză: Diana Bojin, Ed. RAO International
Publishing Company, 2010, 699 p, 49,99 lei.

CAZUL RUDOLF HESS

foştii complici, refuzând să-i permită soţiei şi fiului să-l
viziteze, până târziu în preajma Crăciunului din 1969. La
Nürnberg, Hess a fost examinat de psihiatrul american
Donald Ewen Cameron care aflase de la spionul american
Allen Welsh Dalles că inculpatul Rudolf Hess este

, adevăratul Hess fusese eliminat în secret la
dispoziţia lui Churchill, sau dispăruse în accidentul
aviatic căruia îi căzuse victimă şi ducele de Kent?
Autenticul Hess avea o cicatrici pe plămânul stâng,
căpătată în Primul Război Mondial, însă spre finalul cărţii
(p. 481) aflăm că Hess mai avusese cicatrici pe mâna şi
braţul stâng, provocate de un obuz în iunie 1916: „

” (p. 481). Din lectura cărţii, deloc uşoară în
răsturnarea de situaţii, se constată că la Nürnberg
persoana care îl întruchipa pe Hess era sever
supravegheată de gardienii britanici, încât, dacă la proces
a fost judecată o dublură avem de-a face cu una dintre
cele mai mari enigme (mistificaţiuni) ale istoriei
contemporane, totodată survenind întrebarea ce s-a
întâmplat cu adevăratul Hess? A fost lichidat, a dispărut
în accidentul de avion sau şi-a continuat viaţa într-o
temniţă tainică, sfârşindu-şi existenţa într-un anonimat
deplin? Indiferent de răspuns, traseul vieţii lui Rudolf
Hess (n. 1894) a marcat destinul Germaniei de după
Primul Război Mondial, iar soarta i-a rezervat şansa de a
fi în preajma lui Hitler aproximativ douăzeci de ani, cei
doi completându-se şi susţinându-se reciproc: „

” (p.
50). Fiind închişi la Landsberg, Hitler şi Hess au conceput
„ ”. În timpul detenţiei, Hess
devine „

” (p. 88). Mai târziu, Hess a instituit cultul lui Hitler,
i s-a adresat , a inventat salutul şi
sloganul „

” (pp. 104 – 105). Plecarea fortuită în Marea
Britanie a suscitat numeroase întrebări, în parte elucidate
în cartea de faţă, dar ce este sigur e faptul că Hess sconta
pe o înţelegere cu britanicii, încât eliberată de povara a
două fronturi, Germania se putea concentra asupra
planului Barbarossa: „

” (p. 229). Ipoteză ce coincide cu
răspunsul lui Hess atunci când este întrebat de Ilse când
se întoarce (p. 248). Cine le-a dejucat planurile a fost
Churchill, care, deşi era anticomunist convins i-a păcălit
pe nemţi ademenindu-l pe Hess în Marea Britanie, dându-
le impresia că acceptă tratativele, grăbind astfel atacul
contra Uniunii Sovietice, aliindu-se cu Stalin şi atrăgând în
război şi Statele Unite: „

” (p. 347).
Apoi, de declanşarea celui de Al Doilea Război Mondial în
opinia lui Karl Haushofer s-ar putea face vinovat von
Ribbentrop care fusese ambasador la Londra între 1936 –
1938: „

” (p. 187). Adevăratul mentor al lui Hess a fost
profesorul său, Karl Haushofer (1869 – 1946), care fusese
ataşat militar al Germaniei la Tokyo (1908 – 1911),
pasionat de Extremul Orient, expert în misticism şi
singurul european membru al societăţii secrete japoneze

, în fine, după
război profesor de Geografie la München, autor al
conceptelor de (spaţiu vital) şi
(pangermanism), susţinând, totodată, ideea unor State
Unite ale Europei, conduse de Germania, cu o monedă
unică (Reichsbank) şi admirator al Marii Britanii. Ideile
sale politice au fost preluate de nazişti, Haushofer nu
agrea, în schimb, rasismul promovat de aceştia. Sfârşitul
lui Karl Haushofer este deprimant: s-a sinucis prin
otrăvire, după cum spun autorii cărţii (p. 597, în aprilie
1946), sau după alte informaţii ce circulă şi pe Internet şi-a
făcut harakiri, deşi în nota 31 de la paginile 598 – 599
rezultă că profesorul Haushofer şi soţia sa Martha s-au
sinucis la 14 martie 1946. La fel de dramatic a fost şi
sfârşitul lui Albrecht Haushofer, fiul profesorului: arestat
după eşecul complotului din 20 iulie 1944, este împuşcat
de un detaşament SS, cu puţin timp înainte de sinuciderea
lui Hitler. Aşadar, Rudolf Hess s-a format intelectualiceşte
în compania profesorului Karl Haushofer şi a fiului
acestuia, Albrecht (bun vorbitor de engleză, ca şi Hess, de
altfel, cei doi corectându-şi adesea accentul), care aveau

un
impostor

Mein führer Heil Hitler!

Ordinul esoteric al Dragonului Verde

Lebensraum Alldeutscher

Thomas
pretinde că, din cei cincizeci şi opt de medici care au examinat
prizonierul după 1941, nici măcar unul nu raportase existenţa
acestor cicatrici. După cum se ştie, multe dintre examinări erau
făcute numai pentru a evalua starea de sănătate a lui Hess, aşa
că rapoartele nu trebuiau în mod necesar să enumere cicatricile
vechi, dar chiar şi aşa, lipsa menţionării acestora este destul de
suspectă

Împreună
au făcut o echipă formidabilă, dar nu ca stăpân şi sclav – cel
puţin la început, ei au fost mai mult sau mai puţin egali

planul celui de Al Treilea Reich
confidentul, sursa de inspiraţie şi mentorul lui Hitler...

Departe de a fi neinformat despre planurile lui Hitler, Hess
însuşi a fost cel care a proiectat multe dintre ele. Cei doi aveau
propria lume interioară, din care cei ca Hermann Göring erau
excluşi

Este clar că Hess credea că se duce la o
întâlnire secretă de două zile, aşteptându-se să se întoarcă în
siguranţă în Germania, fără să ştie nimeni că fusese plecat...
Hess trebuia să întâlnească pe cineva care nu putea părăsi
teritoriul Marii Britanii

Trebuie să recunoaştem că această
ipoteză pare plauzibilă, mai ales pentru că oferă răspuns la
multe dintre întrebările majore cu privire la zbor şi explică în
mod sigur secretomania din jurul acestui subiect

Extrem de nepopular în societatea britanică, fostul
neguţător de şampanie îi raportase cu fermitate lui Hitler că
britanicii nu ar fi declarat război Germaniei în cazul invadării
Poloniei. În mod clar, sejurul la Londra nu îl învăţase nimic pe
von Ribbentrop despre britanici, în general, şi despre Churchill,
în particular

Adolf Hitler este Germania, iar Germania este
Adolf Hitler

restituiri
Cazul Rudolf Hess

Ionel SAVITESCU

Mai 2011
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arheologia spiritului

Alchimia trece drept o ştiinţă misterioasă, arcanele
sale fiind un bun pretext pentru a fi respinsă, denigrată,
denaturată. În percepţia comună, alchimiştii trec cu
lejeritate ca fiind nişte „şarlatani” dornici de îmbogăţire,
care căută să transforme plumbul în aur sau să găsească
piatra filosofală. Ce domeniu mai misterios şi mai de
neînţeles pentru profani?

Alchimia are un trecut el însuşi misterios, se vorbeşte
de rădăcinile sale greco-alexandrine, produs al întîlnirii
între cultura greacă şi cultura egipteană, întîlnire care s-a
produs în primele secole după Isus. Sursele care ar putea
confirma această ipoteză sînt manuscrisele, mărturiile
alchimiştilor înşişi, foarte rare fiind mărturiile exterioare.
Operele alchimiştilor greco-alexandrini au ajuns la noi
prin două culegeri de texte şi printr-un vast
constituit în epoca bizantină. Întreaga dezvoltare a
alchimiei greceşti stă sub semnul tensiunii între teorie şi
practică, o tensiune strîns legată de raportul care
subzistă între imitaţia şi realizarea efectivă a aurului.
Primele tratate tehnice lăsau să se întrevadă intenţia de a
realiza o tinctură care să fie o „imitaţie” a aurului.
Elaborarea teoretică transformă progresiv imitaţia în
scopul ideal al transformării totale. Operaţia de
transmutare se fonda pe concepţia că toate metalele sînt
constituite din aceeaşi materie: se extrăgeau
particularităţile care duceau la metalică,
apoi li se atribuiau metalelor proprietăţile aurului.
„Alchimia greco-alexandrină s-a născut din
transformarea preceptelor empirice, împrumutate din
practica tradiţională a orfevreriei, într-o doctrină.
Instrumentele sale conceptuale vin din filosofia greacă
clasică, ea suferă influenţa neoplatonismului, a
hermetismului, a doctrinelor mistice, a gnosticismului. În
natura sa compozită, deopotrivă teoretică şi practică,
raţională şi mistică, se pot sesiza două semnificaţii
fundamentale ale esoterismului care decurg din
etimologia însăşi a cuvîntului ( =intern):
specializarea tehnică şi interiorizarea mistică”, afirmă
Cristina Viano.

Lumea arabo- musulmană a acordat o mare atenţie
alchimiei, care a inspirat o practică continuă şi
deopotrivă o bogată literatură. La puţină vreme după
constituirea islamului, prin cucerirea Siriei, Egiptului şi
Iranului, musulmanii au descoperit civilizaţii înzestrate
cu cunoştinţe şi tehnici complexe, printre ele numărîndu-
se şi alchimia. Interesul cuceritorilor arabi pentru ştiinţa
lui Hermes, afirmă Pierre Lory, unul dintre cei mai
avizaţi specialişti în alchimie islamică, a fost precoce şi
profund. În secolele VII-VIII au fost traduse tratate de
alchimie, printre ele  fiind şi celebrul tratat al lui Zosim.
Istoricii culturii islamice caută încă răspuns întrebării
dacă arabii au descoperit alchimia în momentul
cuceririlor, sau aveau o cunoaştere prealabilă? Literatura

alchimică în limba arabă cuprinde numeroase traduceri
din greacă, dar şi lucrări originale; dintre acestea un
impresionant număr poartă semnătura lui Jâbir ibn
Hayyân, tratatele sale conţinînd descrieri ale operaţiilor
materiale, dar şi speculaţii asupra originii lumii, asupra
filosofiei, a raporturilor între elemente. Se conturează în
tradiţia alchimică arabă ideea că faţa ascunsă a
transformărilor materiale priveşte aspecte ale lumii
gnostice, spirituale, „căci actul de a învăţa, de a cunoaşte
participă activ la transformarea individului, după optica
musulmană medievală; se poate afirma că omul devine
ceea ce cunoaşte, că destinul său post-mortem este
conform cu cunoaşterea pe care o va dobîndi în
profunzime în timpul vieţii pe pămînt. Or, ce cunoaştere
poate fi mai profundă, mai eficientă în acest sens decît
cea care dezvăluie activitatea spiritului divin pe pămînt,
armonia Înţelepciunii divine în oglinda creaţiei?
Operatorul care puţin cîte puţin descoperă secretul
elementelor în lucrarea alchimică se transformă
progresiv el însuşi, pînă la a deveni piatra filosofală pe
care o caută în cursul distilărilor sale”, notează Pierre
Lory. Alchimia a suscitat în lumea musulmană

Corpus

Materia prima

esoterikos

entuziasm, dar şi adversitate; Avicenna se număra
printre cei care considerau că alchimiştii sînt „şarlatani
dăunători”, în vreme ce Fârâbî credea în transmutaţie.
Din punct de vedere ştiinţific şi filosofic dezbaterea era
importantă întrucît aducea în prim-plan întrebarea dacă
fiinţele create de Dumnezeu sînt substanţe stabile, sau se
identifică cu o transformare neîncetată. Discuţia nu s-a
încheiat nici pînă în ziua de astăzi.

Alchimia debutează în Occidentul medieval prin
traduceri în latină ale tratatelor de alchimie arabă, la
mijlocul secolului al XII-lea; de altfel, şi termenul de
alchimie este de provenienţă arabă ( ). Alături de
aceste tratate scrise cu claritate, apar primele tratate
apusene care deschid curentul alchimiei alegorice:
primul, cel mai cunoscut este , o
reuniune a nouă filosofi care expun propriile speculaţii
alchimice; al doilea mare text alegoric este

, unde ştiinţa ocultă este devoalată în termeni
. Aceste texte îşi găseau semnificaţia în

cadrul unui învăţămînt care forma spirite elevate.
Metaforele, construcţia frazei erau gardienii secretelor;
succesul în lumea medievală al scrierilor amintite, la care
se adaugă , vor crea alchimiei
imaginea unei ştiinţe de neînţeles oamenilor obişnuiţi,
destinată celor iluminaţi, celor care aveau puterea de a
discerne. Începînd cu secolul al XIII-lea apar primele
lucrări latine originale, primul autor recunoscut fiind
Michel Scott, urmat de Elie de Cortone, superiorul
general al Ordinului franciscan, de Roger Bacon, cel mai
prolific dintre autorii începuturilor alchimiei occidentale,
şi de Arnaud de Villeneuve. Alchimiştii începuturilor
vedeau arta lor ca „o filosofie completă”, doar Roger
Bacon recunoscînd că alchimia este o ştiinţă dublă avînd
două volete, unul speculativ şi celălalt experimental.

După 1300, influenţa alchimiei arabe scade, accentul
punîndu-se pe texte latine, autorul cel mai
reprezenatativ al noului spirit fiind Arnaud de
Villeneuve, a cărui principală lucrare este

, în care afirmă că transmutaţia metalelor se
face prin mercur, prin mercurul filosofic spiritualizat. În
alte lucrări atribuite lui Arnaud de Villeneuve, lucrarea
alchimică a mercurului este comparată cu Patimile lui
Isus, fiind prima apropiere a misterelor alchimice de cele
ale creştinismului. În prima jumătate a secolului al XIV-
lea textele alchimice devin mai dificil de înţeles, autorii
insistînd pe caracterul secret pe care trebuie să-l păstreze
aceste scrieri, aşa încît să nu poată fi înţelese de cei
neavizaţi. Acest secol se încheie cu o lucrare care a ajuns
celebră, , o compilaţie îmbinînd
texte de sorginte arabă cu cele latine, îndeosebi cele ale
lui Albert, Arnaud de Villeneuve, pseudo-Geber. Pe
măsură ce se apropia sfîrşitul Evului Mediu, textele
alchimice pierdeau caracterul ştiinţific, locul acestuia
fiind luat de referinţe şi exegeze biblice şi filosofice, de
literatură. Scriind despre alchimia Evului Mediu,
Wilhelm Ganzenmuller observa complicata urzeală de
influenţe: „ştiinţa religioasă a vechiului Egipt, cultul
babilonian al astrelor, cosmologia persană, Platon şi
Aristotel, stoicismul şi neoplatonismul. Trebuie privită
această ţesătură de la o anumită distanţă pentru a
percepe trăsăturile esenţiale ale desenului”.

Alchimia Renaşterii a fost influenţată de
neoplatonism, de recursul la mitologie, Biblie şi cabală,
ceea ce nu înseamnă o ruptură cu alchimia medievală, ci
„dezvoltarea unor anumite virtualităţi, în particular de
ordin mistic şi simbolic, adăugînd noi doctrine care au
ştiut să se integreze în cele vechi fără o soluţie de
continuitate aparentă”, afirmă Joel Thomas. Larga
audienţă, dar mai ales calitatea operelor sînt
argumentele pentru care istoricii alchimiei afirmă fără
rezerve că secolele al XVI-lea şi al XVII-lea au fost vîrsta
de aur a alchimiei. Este perioada cînd sub influenţa
neoplatonismului alchimia integrează armonios
elemente mitologice, biblice, alegorice sau din cabală,
aceste influenţe deschizînd alchimia către orizonturile
unei noi imagerii, cvasi-inepuizabile: „Astfel exegeza
alchimică a fabulei antice şi, într-o mai mică măsură,
cabala, vor juca un mare rol în vasta mişcare de
legitimare a alchimiei care va marca perioada
Renaşterii”, observă acelaşi Joel Thomas. Una din
inovaţiile alchimiei Renaşterii a fost identificarea pe care
a făcut-o Marsilio Ficino între şi
chintesenţa şi elixirul alchimiştilor, deschizînd calea unei
noi doctrine a alchimiei. Vectorii noii doctrine, alături de
Ficino, au fost Augurelli, Cornelius Agrippa von
Nettesheim, Michael Sendivogius. Un alt moment major
a fost paracelsismul, curentul generat de Paracelsus şi
preocupările sale enciclopedice, gîndirea sa îmbinînd
aspecte ale filosofiei şi magiei, medicinei şi alchimiei,
astrologiei şi profeţiei, fiind
întruchiparea idealului enciclopedic, cît şi a convingerii
sale că alchimia este o metaforă pentru a explica
concepţia sa despre funcţionarea omului şi a lumii.
Alături de cărturarii care au dat alchimiei Renaşterii o
profunzime şi o demnitate nemaiîntîlnite pînă atunci,
este firesc să amintim şi capetele încoronate ale Europei
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spiritus mundi

De oculta philosophia
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care se consacrau preocupărilor alchimice: Elisabeta I,
Henric al IV-lea, Frederic I sau Rudolf al II-lea. Această
frumoasă epocă atinge apogeul în vasta mişcare
rozicruciană de la începutul secolului al XVII-lea.

Christian Montesinos este un autor francez
contemporan care vreme de patru decenii a studiat
tratate de alchimie pentru a realiza un dicţionar al
alchimiei; la apariţia dicţionarului mărturisea că nu a
găsit vreo reţetă alchimică, un , fiecare
autor descriindu-şi propriul drum, propria căutare
alchimică, comparînd această căutare cu drumul către
lumină pe care îl face masonul. Marea problemă a
augustei discipline este descoperirea Pietrei Filosofale,
dar „această descoperire nu este decît un simbol.
Importantă nu este posedarea Pietrei, ci drumul către ea.
Cine spune Piatra Filosofală spune materie primă şi
eforturi pe care le face pentru a o obţine. Alchimistul
trebuie să se înarmeze cu virtuţi: Înţelepciune căci piatra
este filosofală, Forţă căci ea nu se cucereşte decît prin

lupte împotriva dragonului naturii, frumuseţe căci ea
străluceşte cu o nemaiîntîlnită strălucire. Doar cel care o
caută o găseşte”. Poate la acest aspect al căutării gîndea
Philalete, încă nu se ştie cine se ascunde în spatele
acestui pseudonim, cînd, la Amsterdam, în 1666, publica

(Intrarea
deschisă în Palatul închis al Regelui). Piatra Filosofală
este rodul unei îndelungi lucrări, iar pentru a ajunge la
ea sînt două căi; prima, cea a smeriţilor, este calea
rapidă, calea glorioasă, şi nu este dată decît de
Dumnezeu, ; a doua este calea umedă, care
cere ani de eforturi, de muncă în laborator, adică şi

, muncă şi rugăciune.
În , Dom Pernety

identifică mai mult de cinci sute de nume folosite pentru
a numi , nume prin care alchimiştii i-au
arătat potenţialităţile, aspectele diversificate, gradele de
transmutaţie, funcţiile, sau pentru a disimula adevăratul
nume care este al său şi pe care nimeni nu îl cunoaşte.

este cea care face legătura între lumea
terestră şi lumea cerească, întrucît tot ceea ce priveşte
cosmosul priveşte şi omul. Ca fundament al operei
alchimice, transformările sînt animate de
trei principii, elemente: Sulf, Mercur, Sare, divizare
tripartită făcută de Geber, Roger Bacon, Basile Valentin
şi Paracelsus. Cele trei principii/elemente nu
desemnează substanţe chimice în sensul propriu, ci
anumite calităţi ale materiei: Mercur este materia,
principiul pasiv, feminin; Sulful este forma, principiul
activ, masculin; Sarea este mişcarea, termenul mijlociu,
datorită căruia Sulful dă materiei felurite forme. Alături
de cele trei principii, regăsim în teoriile alchimice cele
patru elemente – apă, pămînt, aer, foc –care însă, ca şi în
cazul principiilor, nu desmnează realităţile concrete al
căror nume îl poartă, ci stări ale materiei, între elemente
şi principii stabilindu-se corelaţii: Sulf, principiu fix
corespunde pămîntului şi focului, Mercur, principiu
volatil, corespunde apei şi aerului.

În laboratorul său, în retorta sa, alchimistul
reproduce imaginea în miniatură a universului, creaţia
lumii începînd cu haosul prestabilit; profund înrădăcinat
în cosmos, alchimistul îşi reglează munca în funcţie de
momentele privilegiate ale anului, calculînd poziţia
astrelor, conjectura planetelor. Apariţia unei coincidenţe
semnificative permite începerea lucrului, ceea ce amintea
adeseori Paracelsus: „Cînd timpul vine, lucrurile vin de
asemenea pentru că el a venit”. -ul alchimic se
poate înscrie în cadrul unui an calendaristic, dar durata
lucrului alchimic poate depăşi acest cadru, alchimistul
lucrînd după date subiective şi astrologice variabile, căci
alchimistul nu lucrează atît asupra substanţelor
materiale, cît asupra energiilor prezente în ele; el
dezvoltă „puterile seminale” provenite din

, încercînd să ajungă la o stare ideală a materiei. În
dialogul , Platon îşi expune concepţia
cosmologică, care rezumată spune că totul este în tot.
Materia primă a alchimistului este comună tuturor
corpurilor şi aptă să capete toate formele. Iată de ce se
extrage materia din haosul primordial, se eliberează de
tenebre pentru a fi adus la starea de corp condensat de
lumină. (va urma)
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Dictatorului, reacţia personajului colectiv (poporul) atrage
atenţia cu siguranţă. De fapt, toate personajele au un caracter
bine conturat, cu toate că scriitorul are grijă a presăra, cel puţin
în unele cazuri, şi un strop de ambiguitate, creând feţe ascunse.
Mihai, revoluţionar îndârjit, este când entuziast, când apatic şi
pierdut în gândurile, în sensibilitatea sa distrusă. Preotul
răspopit se zbate între credinţă şi tăgadă, nemaiştiind ce este
benefic pentru poporul său, nemaiştiind unde e locul lui
Dumnezeu în tăvălugul unui univers răsturnat. Dictatorul
(numele aminteşte de apelativul cu care noi înşine, în anii '90 ne
strigam fostul conducător) se dovedeşte a fi în final un personaj-
metaforă. După ce, asemenea împăraţilor romani, îşi propusese
să dea foc Capitalei şi să privească de pe geam cum flăcările
mistuie oraşul, după ce vine cu propuneri ademenitoare în faţa
oamenilor, după ce-şi încarcerează amanta sau trimte la moarte
cu uşurinţă pe alţii, protagonistul migrează din palatul
prezidenţial în rândurile revoluţionarilor. Ca şi cum şi-ar
schimba cu repeziciune o mască, înlocuind-o cu alta, Dictatorul
este un corp de tipul marionetei, doar că mânuitorul este el
însuşi. După ce pagini întregi îl vedem ca pe o întruchipare a
satanicului, aşa cum îl percep şi alte personaje, la final, diavolul
îşi pune alte haine, o altă expresie facială şi descinde cu
nonşalanţă în tabăra celor pe care ar fi vrut să-i distrugă,
pozând alături de „răsculaţi”. Un astfel de rol nu poate să nu
fascineze.

Răul există pretutindeni, iar binele e doar o iluzie – citim
printre rândurile textului. Chiar dacă tonalitatea ar fi una
pesimistă, realizăm (şi ştim aceasta de douăzeci de ani) că oricât
de mult credem că facem bine prin răsturnarea sistemelor, noile
sisteme, până la urmă, ascund în adâncul lor erori. Erori grave.
Cei care au depistat, cei care strigă că sistemele noi sunt, de fapt,
sisteme vechi cu o altă înfăţişare nu pot, la un moment dat,
decât să tacă, să se retragă, aşa cum face Mihai, de exemplu, sau
preotul. Tăcerea, inutilitatea, ignoranţa ajung să fie singurele
porţi de ieşire din mulţimea sufocantă a dilemelor. Din toată
piesa un pasaj mai amplu ne-a rămas întipărit în minte aşa cum
ar fi o imagine în care artistul pictor a strâns esenţa unui întreg
episod. O femeie singură al cărei copil a murit întreabă preotul
de ce trebuie să îndure acest destin trist. Cere în cuvinte puţine
un sprijin moral, o raţiune care să o determine să meargă mai
departe. Nimeni însă nu-i poate răspunde. De parcă tot ce o
înconjoară ar fi muţit. Pauzele din text par a sugera aceeaşi
imposibilitate de a da un răspuns simplelor întrebări omeneşti.

„ : Vreau să-mi explici. De ce a murit copilul meu?
: Care copil?
: Al meu. Sfinţia ta l-a înmormântat săptămâna

trecută. Avea trei ani şi a murit de leucemie.
: Sunt obosit, femeie, şi nu te mai recunosc. Toţi aveţi

parcă acelaşi chip şi aceeaşi privire întrebătoare.
: De ce a murit?
: Nu ştiu.
: Trebuie să ştii. Eşti preot.
: Da, sunt.
: Dacă Sfinţia ta nu poate, atunci cine o să-mi

Femeia
Preotul
Femeia

Preotul

Femeia
Preotul
Femeia
Preotul
Femeia

explice? ( ) Vreau să mor.
: E păcat, mare păcat.
: Aşa cândesc şi eu. Şi

totuşi, aş vrea să mor. Vezi,
treuie să-mi explici.

.”
Cu un simţ al subtilităţii

bine dezvoltat, autorul ţine
evenimentul major, revoluţia, pe
planul extrascenic. Ceea ce
ajunge la public, ceea ce e
reprezentat direct în faţa ochilor
noştri sunt doar ecourile
revoluţiei. Bombardamentele,
sunetul mitralierelor, coloraţia
cerului nocturn, zgomote sau
lumini se profilează în
depărtare. Reminiscenţe din
afara scenei apar sporadic: ostatici, oameni în agonie căraţi pe
targă. Altfel, ceea ce vedem sunt efectele revoltei: dialogul,
confruntările de opinii, caractere cameleonice care se orientează
numai în funcţie de situaţii, figuri deznădăjduite sau, din
contra, figuri euforice care alunecă pe panta iluziei, situaţii
limită create pe fondul acţiunii „din culise”.

Autorul nu este unul despotic, didascaliile nu sufocă textul,
ci dimpotrivă îi conferă o mişcare liberă, o mişcare lăsată în grija
opţiunilor regizorale. Decorul este sumar descris, cât despre
timpul istoric nu avem nici o precizare – doar detalii din text ne
lasă a ghici sau ne adâncesc nedumeririle asupra acestui aspect.
Ştefan Amariţei are preferinţa pentru conturarea personajelor şi
este sesizabilă plăcerea sa pentru jocul numelor generice cu
valoare simbolizantă. De o parte se află substantivele comune
care prin schimbare gramaticală devin nume proprii: Dictatorul,
Patriarhul, Emanatul, reţinându-se aşa trăsăturile esenţiale, iar
de cealaltă parte sunt numele cu valoare biblică (Mihai, Maria,
Ana); alte nume scot vocile din anonimat şi fixează o trăsătură
principală ca şi cum ar fi marcaţi unilateral: Prezicătoarea,
Bolnavul de SIDA, Orbul, Bătrânul şi lista poate continua. Ne
aflăm înaintea unor prototipuri, a unor măşti pe care
dramaturgul le modifică la suprafaţă, dar le păstrează intact
nucleul. Fie că suntem lectorii textului, fie spectatorii din sală
depistăm fără prea mare dificultatea universaliile umane.

Textul nu este privat de comic, doar că râsul nu este unul
degajat, nu este unul „din burtă”, ci mai curând este crispat –
vrem să zâmbim, zâmbim chiar, dar ceva ne opreşte a ne lăsa în
lejeritatea comicului până la sfârşit. Zâmbetul e înclinat spre
ironie, uneori are o doză mare de sarcasm, îl simţim ca pe o
săgetare în adâncime. Dictatorul mefistofelic are şi el un surâs
vecin cu absurdul întipărit în colţul gurii... sau cel puţin aşa l-
am perceput noi în acest portret de grup de pe timpul
Revoluţiei. În vreme ce autorul se aşază în fotoliul din
întunericul sălii de spectacol, privind cum pe scenă au rămas,
precum amintiri de demult, o pânză roşie şi un reflector cu
lumină palidă.

Pauză

Moment de tăcere

Preotul
Femeia

O pânză groasă, roşie, în dezordine este aruncată pe un
petic de iarbă. Va fi fiind aceasta un steag abandonat al
revoluţiei comuniste, un şal mare care a acoperit spatele şi
umerii vreunei frumoase amante sau o frântură din cortina unei
săli de spectacol lăsată în neglijenţă, uitată într-un colţ de lume?
În imaginea întunecată, în afară de pata roşie de culoare, abia
pătrunde un spot galben – sunt oare zorii unei zile care împing
încet negura nopţii sau lumina verticală a unui reflector coborât
din tavanul sălii? Astfel compusă, coperta volumului recent
apărut la Editura Cronica – volum de teatru intitulat

, semnat de Ştefan Amariţei –, în simplitatea
sa, relevă multiple înţelesuri. Recunosc că am privit îndelung
această imagine, revenind la ea în vreme ce parcurgeam textul şi
de fiecare dată părea că o percep în alt mod, sensurile
schimbându-se în funcţie de impresiile mele desprinse din text.
Când am terminat lectura, am purtat cartea de pe o mână pe
alta câteva minute întrebându-mă cum ar putea arăta un posibil
afiş de spectacol.

Provocatoare prin subiect şi prin forma în care acest subiect
este îmbrăcat, piesa lui Ştefan Amariţei poate seduce mintea
unui regizor căruia îi place să se joace cu materialul scris sau
poate fi sursă de inspiraţie pentru o echipă de actori înclinaţi
spre ludic. Pentru că este un text teatral. Pentru că
partiturile personajelor sunt bogate. Pentru că, în sfârşit, în
spirit modern, ni se oferă o enormă plajă intertextuală.
Parcurgând rândurile, gândul nu a putut să nu se oprească din
a face asocieri între această piesă şi, spre exemplu,
a lui Albert Camus, figurile camilpetresciene ( ), aşa
cum bine observa prefaţatorul Ion Holban, textul amintindu-ne
chiar, prin unele locuri, de al lui Paul Claudel.
Subiectul central, revolta, aduce, cumva, în mănunchi toate
aceste texte. În egală măsură, disputa dintre idei (ideologii, mai
bine spus) mereu insolvabilă, prezenţa personajului colectiv,
„deghizarea” răului, secvenţialitatea scenelor sunt subteme sau
tehnici care apar în textele citate anterior, realizând o punte de
legătură între literatura străină, locală, literatura secolului XX şi
proaspătul ecou al scriitorului Ştefan Amariţei.

Acţiunea, care s-ar putea restrânge la o primă lectură în
doar câteva cuvinte, este de fapt complexă, dezvoltându-se pe
mai multe direcţii. Axul central se constituie din scenele în care
e ipostaziat Dictatorul – protagonistul textului –, însă pe acest
pilon se prind o serie de evenimente importante care au, la
rândul lor, eroi de plan mai îndepărtat: Mihai, Emanatul, Maria,
Ana – pentru a cita doar câteva nume. Într-un fel, simţim că
domnul Amariţei a căutat să vadă cum reacţionează diferite
tipuri de psihologii în cadrul aceluiaşi eveniment. În mod cert,
probabil dincolo de figura dominantă şi intrigantă a

Molia roşie
sau Călugărul patetic

Molia roşie
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supravieţuitor de pe baricadele anticomuniste, vor rămâne
grefate pentru totdeauna în inimile conaţionalilor săi. Eroii
acestui roman sunt pietroşi, demni, scumpi la vorbă,
reacţionează atunci când situaţia le-o impune, ocrotiţi
de Obcinele Bucovinei, de natura binecuvântată care le alină
suferinţele. Trăiesc asemenea personajelor sadoveniene,
răbufnind violent la nedreptăţile pricinuite de pretinşii
atotputernici.

Din iubirea de ţară şi de pământul natal, din dragostea faţă
de limba maternă şi de datinile străbune, luptători călăuziţi de
nestrămutata credinţă în Cel de Sus, s-a născut inepuizabila lor
forţă de a rezista în faţa vitregiilor existenţiale, după cum
rezultă din aceste rânduri: „După ce m-am despărţit de primul
meu grup de partizani, am rămas eu singur în iarna lui 49-50 în
bordeiul din pădure. Aveam cu mine Biblia şi nu eram singur;
eram cu Dumnezeu, căruia îi aduceam mulţumire. Nu mă
închin la comunişti, nu mă închin anticristului, sunt unul din
dacii liberi…!”

Surse documentare atestă extinderea reţelei mişcării de
partizani din ţara noastră, precum şi teribila acţiune a
autorităţilor de a o suprima. Constantin Cenuşă e condamnat la
muncă silnică pe viaţă, dar va fi ucis, în 1944, în timp ce lui
Vasile Motrescu, ambii bucovineni, i s-a dat pedeapsa cu
moartea prin sentinţa Tribunalului Militar din Iaşi. Pluritatea
evenimentelor din actuala scriere de introspecţie se constituie
ca un tot unitar, impresionant prin autenticitatea şi
profunzimea conţinutului. Are o naraţiune închegată, mustind
de întâmplări reale, vizibile şi imprevizibile, adeseori
dramatice. Optica lui Gavril Vatamaniuc este acea de rezoner
întâi de toate. Stilul sobru, laconic, uneori cu accente vizibil
dialectale, dialogul viu, sugestiv, adeseori dur, obiectiv, conferă
întregii acţiuni dinamism.

Protagonistul şi naratorul îşi evocă amintirile cu nostalgie,
dar şi cu optimism, cu o exactitate cronometrică, la persoana
întâi sau implicându-se în dialoguri cu alţi eroi într-un limbaj
originar ariei de nord a Moldovei. Procedeul artistic utilizat de
participarea unui narator monologând sau dialogând este
caracteristic unor scriitori consacraţi ai literaturii noastre
naţionale.

Dacă în ansamblul acesteia, acţiunea respiră printr-un
limbaj spiritual, umoristic, care-i amplifică muzicalitatea şi
capacitatea de seducţie, stilul de a vorbi a lui Gavril
Vatamaniuc e de un realism frust, abrupt, lapidar: „Iată-l pe
Gavril, cu lanţuri la picioare, la închisoarea Văcăreşti,
închisoare pentru vieţaşi…”.

În celulă la Suceava, aceiaşi luptători pentru supravieţuire
îşi vor aminti peste ani groaznicul tratament la care au fost
supuşi partizanii de către monştrii regimului dictatorial: „Nu
ştiu dacă în 9 luni nu a existat o noapte să nu mă scoată la
anchetă… Mă ţineau la anchetă câte două, trei ore… Acolo, la

ex abrúpto

anchetă, mă băteau…”. „Era directorul închisorii, o namilă de
cca 2 m, pe nume Bucciu, care răcnea: «Ce dormi, banditule?
Ai venit aici să dormi?» Şi-mi dădea cu cizmele cele mari, de
schior, în fluierele picioarelor. Două, trei ceasuri mai dormeam.
Ziua nu aveai voie…”

Grupurile de partizani existente pe teritoriul ţării noastre s-
au risipit treptat. Fracţiunea lui Gavril Vatamaniuc s-a creat la
Suceviţa între 25 noiembrie 1949 până la 18 octombrie 1955,
supravieţuind 6 ani. Aceea a lui Vasile Motrescu din Vicov de
Jos, pentru a evidenţia două exemple, va rezista din 1949 până
în 1957, ambele formaţii, ca de altfel toate, fiind supuse
continuu veghii tensionale, hăituiţi, fără hrană, îndurând gerul,
ploaia, uzi până la piele, lipsiţi de doctorii, de igienă, cu
păduchi, grav bolnavi, sortiţi izolării în munţi. Aceştia, ca mulţi
alţii, înzestraţi cu virtuţi ca dragostea pentru libertate, curajul,
voinţa de a trăi demn, nu după capriciul întâmplării, rămân
pentru generaţiile succesoare autentice modele umane. Gavril
Vatamaniuc este de o rară sensibilitate, receptiv la neasemuitele
miracole din univers, dar un taciturn, împietrit, neînvins în
lupta cu asperităţile existenţiale, capabil să-şi depăşească
condiţia-i proprie.

Acestui rezoner, la o privire introspectivă atentă, îi
distingem şi alte trăsături ale spiritului său complex şi anume: o
admirabilă forţă de sacrificiu, o mare tenacitate şi
impresionantă voinţă de a lupta pentru prosperitatea şi
libertatea propriului său popor. El dovedeşte un profund
umanism vizibil în tot ceea ce întreprinde ca partizan
anticomunist. Aceste înalte aptitudini izvorăsc din
circumstanţele istorico-sociale cu totul excepţionale cu care se
confruntă din clipa prigoanei lui de către hoardele comuniste,
făcându-l unic, dobândind dimensiuni de erou faţă de infernul
regimului totalitar.

este un interesant şi preţios document
istorico-politico-social despre o frământată epocă, apusă,
comunismul totalitarist din România anilor 1949-1955.
Conţinutul volumului este în esenţă un caleidoscop de
naraţiuni aparent dependente una de cealaltă, în realitate,
autonome, corelate de un personaj liant care este însuşi Gavril
Vatamaniuc. El este protagonistul mediilor sociale variate,
fundamentale, pentru noua lui devenire psihică. Limbajul lui
trădează accente proprii ariei de nord a Moldovei viu
reprezentat de expresii, cuvinte, dialoguri neaoş bucovinene
care exprimă culoarea locală ca un adaos la limba literară a
operei.

Evenimentele trăite de Gavril Vatamaniuc sînt
cutremurătoare, de altfel au făcut subiectul unui episod al
„Memorialului durerii”; în carte sînt relatate cu un evident har
al povestirii, care însă nu estompează suferinţele cauzate de un
regim inuman.

Ultimul partizan

Ultimul partizan

Pavilionul canceroşilor, Arhipelagul Gulag

Ultimul partizan

, avându-i ca autori pe Gavril Vatamaniuc,
Emil Ianuş şi Ion Prelipcean, este o carte impresionantă prin
importanţa documentară, care captivează atenţia marelui
public prin profunzimea şi diversitatea sa ideatică. Este
totodată un incisiv rechizitoriu la adresa falsei propagande
comuniste, precum şi o frescă atotcuprinzătoare a României
ante şi postbelice, concepute într-un stil dinamic, atractiv. Din
amplul evantai al dogmatismului comunist nu lipsesc teme
precum: cortina de fier, apatridul, teze, doctrine mincinoase
precum cultul personalităţii; lor li se opun vizibil rezistenţa
armată a numeroase grupuri de partizani cu iminentele
avataruri în numele dreptăţii naţionale.

Ideea anulării identităţii umane, proprie comunismului, fie
el sovietic ori românesc, fie de oricare altă coloratură naţională,
aparţine oarbelor legi ale unui sistem politic distructiv pentru
omenire. Critica acerbă la adresa lagărului de teroare
comunistă se face pregnant simţită în opere majore, cu reală
valoare artistică, ca ,
scrise de renumitul scriitor rus Aleksandr Soljeniţîn, dar şi mult
controversat, apreciat în lume, ori contestat. Dacă prima creaţie
romanescă, în două volume, anticipează cruzimile vieţii de
prizonierat, fără vreo şansă de evadare, cea de a doua, devenită
şi ea memorabilă, reţine atenţia cititorului prin marea forţă de
sugestie, prin realismul dur.

Cartea îl recomandă pe primul autor al ei,
totodată protagonistul şi martorul ocular în viaţă, românul
Gavril Vatamaniuc, în ipostaza unui „paria”, îndurând, cu
speranţa în triumful binelui, drama generată de comunism,
care-i va marca tinereţea. Nu avem de a face cu mulţimea
lagărelor terorii, ci suntem printre semenii pentru care ideea
despre viaţa de afară înseamnă o soluţie incertă, menită a mai
îndulci sentinţa.

Nu tocmai altfel au stat lucrurile în România postbelică,
îndată ce, după impunerea forţată a diabolicului regim popular,
devenit comunist-totalitarist, a iscat riposte violente în
rândurile populaţiei paşnice. Este vorba în special de ţărănimea
regiunilor montane ale Bucovinei, Transilvaniei, Banatului. În
„Ţara de dincolo de negură”, respectiv în mândra Bucovină, şi-
au sacrificat viaţa, situându-se în slujba libertăţii, adevărului,
dreptăţii, pentru conservarea sacrelor idealuri naţionale, sociale
şi istorice, vrednici luptători ca Gavril Vatamaniuc din Suceviţa,
Constantin Cenuşă din Putna, Vasile Motrescu din Vicov de Jos
(judeţul Suceava), toţi „într-un glas”, aidoma atâtor bravi
bărbaţi din ţară.

Tribulaţiile lui Gavril Vatamaniuc, ultimul partizan

Portret de grup în vremea
Revoluţiei

Ioana PETCU

Un destin tragic
Petre HERŢANU
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Moş Martin, care-l iubea cu adevărat pe iepuraş, îi
luă apărarea împăciuitor:

- Să-l iertăm de data asta, cumătră! E aşa de micuţ!
Vino, iepuraşule! Uite, vei lua loc aici, lângă mine. Iar
dumneata, jupâneasă, eşti oaspetele meu de onoare.
Poftim, ia loc în capul mesei!

Vulpii îi străluceau ochii ca două stele văzând
atâtea bunătăţi. Dintre toate, o îmbiau nişte găini
fripte şi rumenite care erau puse pe nişte platouri
ornate frumos, sărbătoreşte. Mai văzu apoi, pe
mijlocul mesei, un tort mare, cu multă frişcă. Uitându-
se la el, îi lăsa gura apă, mai ales că tortul era desertul
ei preferat.

N-a mai aşteptat să fie invitată să se înfrupte din
bucatele acelea minunate, nici să mănânce în mod
civilizat, odată cu ceilalţi meseni. A înhăţat o găină
întreagă de pe platoul aflat în faţa ei şi a început s-o
înfulece cu poftă.

Dar oare ce se întâmpla? Nu reuşea deloc să simtă
gustul fripturii. Oare era de vină graba cu care
înfuleca friptura?

Începu să mănânce mai încet, dar nici de astă dată
nu era mulţumită. Ceilalţi invitaţi o priveau pe furiş.
Aşteptau nerăbdători ca vulpea să-şi manifeste
nemulţumirea, dar degeaba.

Roşcovana îşi dădu seama imediat că i se întinsese
o cursă, dar, cu viclenia-i binecunoscută, renunţă la
friptură şi le spuse:

- Dragii mei prieteni! Eu am venit sătulă de acasă.
Am mâncat doar puţină friptură ca să nu credeţi că
sunt nepoliticoasă, dar vă spun sincer că nu mi-e
foame. Voi mânca doar desertul, că tare-mi mai place
tortul cu frişcă, apoi mă voi duce acasă că nu mă simt
prea bine.

Apoi trase platoul cu tortul cât mai aproape de ea
şi-şi înfipse colţii în el.

Îşi înfipse colţii mai adânc în tort, dar avu o
surpriză neplăcută. Nu reuşea să rupă nicio
îmbucătură. Ba mai mult: i se rupsese un dinte atunci
când a încercat să înfulece din tort.

Morocănosul bursuc o întrebă:
- Cumătră, e bun tortul? Abia aştept să-l gust şi eu.

Numai să-mi termin fripturica asta delicioasă.
Ceilalţi meseni au început să râdă cu poftă. Abia

atunci vulpea n-a mai avut niciun dubiu: nu i se
întinsese numai o cursă, era o adevărată răzbunare a
celor de faţă. A înţeles imediat că, numai în platoul
din faţa ei nu era friptură, aşa cum se aşteptase, ci era,
de fapt, o găină modelată din plastilină, iar tortul era
doar un bolovan acoperit cu multă zăpadă.

îşi zise ea cu ciudă.

Deşi era flămândă şi furioasă că se lăsase aşa de
uşor păcălită, le spuse tuturor cu glas prefăcut:

- Dragi prieteni, mă simt atât de obosită! Am
alergat mult zilele astea să adun de toate. De aceea, vă
rog să nu vă supăraţi că plec acum acasă! Vă
mulţumesc din suflet că m-aţi invitat să petrecem
împreună! Anul viitor veţi fi invitaţii mei.

Dar în gând îşi spunea:

Apoi, i se adresă iepuraşului:
- Hai, Urechilă, du-mă repede acasă!
De frică, iepuraşul se făcu atât de mic, încât

aproape că nu se mai vedea din spatele ursului. Nici
nu îndrăznea să-şi imagineze cam ce-l aştepta acum,
când vulpea era atât de furioasă, deşi se străduia din
răsputeri să pară veselă şi degajată.

Norocul iepuraşului nu se lăsă aşteptat. Moş
Martin îi spuse Roşcovanei:

- Cumătră, ne pare rău că nu mai poţi rămâne cu
noi. Oricum, suntem toţi foarte bucuroşi că te-ai simţit
bine la petrecere. Iar iepuraşul rămâne aici. E prea
târziu să umble prin pădure. Mergi sănătoasă de una
singură! Uite, ia nişte flori de tei! Fă-ţi un ceai, poate
că frişca a fost prea rece, adăugă ursul, râzând.

Roşcovana plecă furioasă, iar mesenii erau fericiţi.
În sfârşit, reuşiseră să se răzbune pe vulpea cea
răutăcioasă. Din când în când, iepuraşul îşi admira
cizmuliţele. Era bucuros că participase şi el, atât cât a
putut, la pedepsirea vulpii.

- Frumoasă poveste, bunico! Abia aştept să-mi mai
spui şi altele… Sau, mai bine, te rog, învaţă-mă literele
ca să pot citi şi eu poveşti.

- Ai răbdare, va veni şi vremea când vei învăţa să
citeşti, draga mea.

„Ce frişcă rece! îşi zise vulpea în sinea ei. Şi nici
măcar nu-i dulce. Uf, ursul ăsta degeaba se crede a fi un
bucătar iscusit! Poate măcar blatul tortului o fi mai dulce.”

„Rău faci, rău găseşti” „Acum au
reuşit să mă păcălească, dar jur pe blana mea că una ca asta
nu mi se va întâmpla niciodată!”

„ Lasă că vă arăt eu
răzbunare! Veţi regreta amarnic purtarea voastră de azi!”

...
Iepuraşul s-a apropiat

de casa vulpii. Inima îi
bătea de parcă ar fi vrut să-
i iasă din piept. Speriat,
îndrăzni, în sfârşit, să
privească pe furiş în urma
sa. Dar surpriză: nu era
nimeni. Atunci îşi zise în
sinea sa:

Aşa că îşi trase răsuflarea şi
bătu în uşă timid.

Îl întâmpină Roşcovana. Era tare posomorâtă
fiindcă nimeni n-o invitase la petrecere, aşa cum se
întâmplase în toţi anii din urmă.

- Dragă iepuraşule, ce vânt te aduce pe la mine
tocmai în prag de An Nou?

- Am fost trimis să vă invit la Moş Martin. Acolo,
vom întâmpina Anul Nou împreună cu prietenii
noştri. S-au adunat  deja cu toţii. Şi dumneavoastră
sunteţi aşteptată ca să începem să sărbătorim, îi spuse,
politicos, iepuraşul.

- Eu ştiu dacă am să pot veni? Am mai fost invitată
şi în alte părţi. Uite, mă aşteaptă şi căprioara, şi lupul,
ba chiar şi bursucul cel morocănos. Oare la care dintre
ei să mă duc? … Şi totuşi, cred că voi merge cu tine.
Dacă ai şti ce îngrijorată am fost din cauza răcelii
dragului nostru Moş Martin! Iepuraşule, ţi-e rău? De
ce gâfâi aşa? Eşti obosit, sau mi se pare?

Iepuraşul se gândi:

Apoi i-a spus vulpii:
- Da, sunt foarte obosit. Şi ştiţi de ce? Am alergat

într-un suflet până aici. Era deja târziu, iar musafirii s-
au adunat cu toţii. Numai noi lipsim. Să plecăm
imediat! Toţi ne aşteaptă cu nerăbdare.

- Bine, voi veni. Aşteaptă-mă aici, afară.
Bietul iepuraş rămase singur în întunericul şi gerul

de afară. Dar nu avu de aşteptat prea mult. Vulpea
apăru imediat. Foamea, dar mai ales pofta de
nenumăratele bunătăţi care o aşteptau pe masa
ursului, au făcut-o să iasă repede.

- Să ne grăbim, Urechilă! Doar n-au să stea
flămânzi prietenii noştri tot aşteptându-ne. Uite, mi-a
venit o idee grozavă: luăm sania aceasta. Eu mă voi
aşeza pe ea, iar tu, iepuraşule, fiind mai sprinten, o
vei trage. Aşa vom ajunge cât ai clipi din ochi.

Iepuraşului nu-i convenea deloc propunerea
vulpii, dar n-avea încotro. Dacă nu ar fi vrut să tragă
săniuţa, vulpea l-ar fi pedepsit, ba chiar, fiind aşa de
flămândă, poate l-ar fi mâncat. Şi-apoi, abia aştepta să
ajungă la Moş Martin şi tare i-ar fi fost frică să se
întoarcă, de unul singur, noaptea, prin pădure. De
după fiecare tufiş l-ar fi putut pândi un posibil
duşman. Aşa că, de voie, de nevoie, se înhămă la
săniuţă şi porni în mare grabă.

Vulpea îl îndemna de pe săniuţă:
- Hai mai repede, Urechilă! Grăbeşte-te! N-aş vrea

ca, din cauza ta, să ajung târziu şi să fiu considerată
nepoliticoasă. Şi nu te mai preface că eşti obosit! Vezi
ce gheţuş este? Ar putea aluneca săniuţa mai repede
fără tine. Tu mai mult mă încurci.

Bietul iepuraş se gândea

Iată-i ajunşi! Cumătra vulpe, făcând-o pe supărata,
le spuse tuturor:

- Bine v-am găsit, iubiţii mei prieteni! Iertaţi-mă,
vă rog, că am întârziat, dar leneşul acesta de iepure
abia se mişcă. Până şi melcul cred că l-ar întrece. Ar
merita o pedeapsă. Oare cum l-am putea pedepsi?

Vulpea făcu o pauză, ca şi cum s-ar fi gândit
profund, apoi zise:

- Ce-ar fi să nu-l primim cu noi la masă? Ce ziceţi,
prieteni? Aşa-i că-i genială ideea mea?

„ M-am speriat
degeaba. Nu era decât umbra
mea. Dar n-am să-i povestesc

nimic vulpii despre aceasta. Ar râde de mine aşa cum a râs
de Moş Martin, ba chiar ar spune răutăcioasa la toţi
prietenii mei din pădure.”

„ Dacă-i spun că mi-a fost frică de
umbra mea şi-am alergat îngrozit, până mâine ar afla de la
ea toţi prietenii şi ar râde de mine. Ştiu că mama m-a
învăţat încă de mic să nu mint, dar de data asta n-am
încotro. De altfel, e o minciună necesară în acest caz.”

: „ Oare cât mai suport
obrăznicia ei? M-a ţinut afară, în ger, m-a obligat să-i car
sania, ba chiar se arată nemulţumită. Oare mă crede aşa de
naiv? Cine a mai văzut o sanie să urce singură un deal
acoperit cu gheţuş? Norocul meu că nu mai am mult de
mers până la casa lui Moş Martin! Rezistă, iepuraşule! O
să vadă dumneaei ce-o aşteaptă!”

Răzbunarea ursului
păcălit de vulpe

De cele mai multe ori literatura ce se adresează
celor mici este privită ca o literatură minoră, dar nu
este deloc aşa, cred că e singura exprimare artistică cu
o recepţie sinceră, nici un alt auditor sau cititor de
literatură nu este atât de deschis  faţă de creator şi de
creaţia acestuia precum este copilul. La noi se scrie tot
mai puţină literatură pentru prichindei, acest lucru îl
privesc ca pe un semn de ignorare a propriei noastre
copilării şi ca o insuficienţă afectivă faţă de propriile
noastre progenituri. Ce-i drept, trăim într-un secol
supertehnologizat, în care viaţa lăuntrică arde pe
sponci, totuşi,  pentru a depăşi o ofilire sufletească e
necesar să mai plonjăm din când în când în lumea
fantastică a copilăriei. Ce poate fi mai captivant pentru
un copil decât poveştile spuse de părinţi şi bunici?
Nimic, chiar nici calculatorul, cu toate că acesta a
devenit tot mai tentant, atât pentru cei mici cât şi
pentru cei mari.  Mă voi opri la un autor care o viaţă
întreagă şi-a pus sufletul şi talentul în slujba celor mici,
la cheremul celor care abia ştiu să gângurească, ale
căror suflete sunt sensibile şi permeabile la tot ce-i pur
şi frumos în lume, este vorba despre doamna
educatoare Angelica Gherman din Botoşani, un
adevărat modelator de caractere. Domnia sa a scris o
grămadă de povestiri pentru preşcolari şi şcolarii mici
antrenându-le imaginaţia spre cele mai fanteziste şi
basmice universuri, conturând în minţile celor cărora
se adresează lumi curate, minunate, rupte total de
agresivitatea cotidiană. Munca domniei sale a fost
răsplătită cu nenumărate premii şi distincţii, merită să
amintim doar câteva dintre acestea: .  Diploma
“Gheorghe Lazăr - clasa I”, oferită de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru preocupări
deosebite în domeniul inovării didactice – aprilie 2007,
Bucureşti, Diplomă de Excelenţă acordată de Consiliul
Local Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani
pentru întreaga activitate şi pentru promovarea
imaginii Botoşaniului în ţară şi în lume –în cadrul
Galei Valorilor Feminine din Botoşani, martie 2009,
Diplomă acordată de Asociaţia B-Right Media pentru
creaţie literară pentru copii, în cadrul programului
special de Crăciun – decembrie 2010, Diplomă
acordată de Asociaţia Culturală “Vis de Artist”, în
cadrul Programului interdisciplinar “Întâlnirea de
astăzi” – pentru contribuţie literară – ianuarie 2011,
Diplomă la Concursul Naţional “Ion Creangă” de
creaţie literară – poveşti – ediţia a XVIII-a, Iaşi, 16-17
aprilie 2011 – premiul Casei Editoriale şi al Revistei
Cronica pentru povestea “Răzbunarea ursului păcălit
de vulpe”.  Povestea recent premiată de către Revista
„Cronica” din Iaşi are un farmec aparte şi vine ca
replică la povestea lui Ion Creangă „Ursul păcălit de
vulpe.” Bineînţeles, spaţiul mirific de desfăşurarea al
conflictelor  basmice este tot cel din pădure, avându-i
ca protagonişti pe Moş Martin, Roşcovana şi pe
Urechilă, finalul este unul mai puţin trist decât cel din
celebra poveste, cu toate astea este greu de suportat de
cumătra vulpe, care pleacă furioasă de la petrecerea
dată de Moş Martin. La fel de atrăgătoare sunt şi
desenele care însoţesc povestea, au rolul vădit de-a
tuşa şi mai mult momentele importante ale naraţiunii
şi de a contura mai evident caracterele personajelor.
Spre o mai atentă comunicare cu minţile celor mici
doamna Angelica Gherman a mai editat o broşură de
colorat cu exerciţii-joc pentru preşcolari şi şcolari prin
care încearcă să dea chip  literelor cu ajutorul
versurilor,  întrupându-le şi însufleţindu-le prin cele
mai frumoase cuvinte şi imagini , creând  astfel o totală
disponibilitate în minţile şi sufletele copiilor pentru
absorbţia mesajului, astfel atenţia rămânându-le în
permanenţă trează,  iar înţelegerea fiind mai uşoară.
Cartea se intitulează „ Chipul literelor”. Şi cum cifrele
şi-au cerut dreptul de a fi şi ele luate în seamă,
doamna  Angelica Gherman le-a trecut în versuri, spre
a fi mai uşor de descifrat de cei mici :” Mama Anei i-a
luat / O carte de colorat, / Iar fata , printre desene, /
A văzut şi nişte semne. / Le-a privit, s-a amuzat,
Mamei i le-a arătat, / Întrebând ce-nseamnă, oare,
Dintre semne fiecare. /  Răbdătoare-i zise mama: / -
Vezi, cum ţie-ţi zicem Ana / Şi te ştie multă lume, /
Au şi numerele nume. /”.  Angelica Gherman mai are
încă două cărţi, la fel de educative pentru cei mici,
scrise în colaborare cu Raluca-Maria Gherman,  care se
intitulează, cum nu se putea mai frumos : „ Miaunica
vă ajută să învăţaţi alfabetul” şi „ Cristina descoperă
lumea prin imagini şi texte”. Editura „Elis” din
Bucureşti este cea care a promovat aceste frumoase
cărţi, atât sub aspect grafic cât şi în ce priveşte
conţinutul lor.

Poveşti de veselit copiii
Lucian ALECSA
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Deci conceptul este o treaptă de abstracţie înaltă,
susceptibilă de o continuă perfecţionare prin ridicarea
progresivă a gândirii de la simplu la complex, prin
sesizarea realităţii. Categoria, noţiunea cea mai
generală, exprimă proprietăţile esenţiale, laturile şi
legăturile cele mai generale ale obiectului. Trebuie,
însă, luat act de un fenomen: nu atât obiectul se
transformă, ci cunoaşterea noastră despre acest obiect.

Pentru necesităţi operaţionale, vom diviza noţiunile
în categorii: metafizice şi dialectice. Vor fi metafizice
cele în care sfera şi conţinutul pot suferi o relativă
separaţie şi dialectice acele noţiuni în care sfera şi
conţinutul coexistă atît de strîns, încît nu pot fi
separate.

În limba germană există şi un termen mai restrâns,
(de la : cugetat, gândit), cu un înţeles

mai exact decât cel din concepţia hegeliană. Termenul
ar corespunde noţiunilor în care delimitarea între sferă
şi conţinut este stabilă.

Pentru necesităţi operaţionale, vom diviza noţiunile
în categorii: metafizice şi dialectice. Pentru cele
metafizice, economistul Nicolae Georgescu-Roegen
foloseşte termenul de „aritmomorfice”: ele pot
reprezenta cantităţi cuantificate, se pot aritmetiza,
respectând principiul necontradicţiei (Nicolae
Georgescu-Roegen, ,
Editura Politică, Bucureşti, 1977, pp. 109-113). Ilustrul
matematician este de părere că o serie de noţiuni
economice, în aparenţă aritmomorfice, sunt de fapt,
dialectice, vii – şi astfel „îngheţarea” lor într-un sistem
va crea probleme. Vor fi metafizice acele noţiuni în
care sfera şi conţinutul pot suferi o relativă separaţie şi
dialectice acele noţiuni în care sfera şi conţinutul
coexistă atît de strîns, încît nu pot fi separate.

A) Noţiunile dialectice sunt cel mai bine definite de
ideea de concept ( ) la Hegel. mai este în
germană noţiune, idee, concept, chiar conţinut (

este un rezumat); prin extensiune, înţelegere şi
concepţie. înseamnă a înţelege, a pricepe -
alături de eventualele sensuri regionale sau învechite.
În căutarea esenţei, în pendularea neîntreruptă între
„da” şi „nu”, noţiunea dialectică se forjeză din opuse
(contradictorii, contrarii sau subcontrarii) şi astfel nu
este ferită de paradoxuri logico-matematice. Încercând
formalizarea noţiunii dialectice pe suportul teoriei
naive a mulţimilor vom ajunge exact în situaţia
„mulţimilor paradoxale” de tipul „mulţimii mulţimilor
care nu se auto-conţin” (Bertrand Russell). Teza
noastră este aceea că, obligatoriu, noţiunea de tip
dialectic trece prin stadiul de paradox în anumite
stadii ale devenirii sale. În ideea devenirii, atâta vreme
cît „memoria” vechilor proprietăţi nu s-a stins iar o
nouă proprietate tinde să contrazică una veche,
contradicţia coexistând o bună bucată de timp.

B) Noţiunile aritmomorfice admit o partiţie mai
clară între sferă şi conţinut; cel puţin pentru momentul
gnoseologic consemnat, nu admit paradoxuri.
Dezvoltările teoriei mulţimilor pe spaţiul axiomatic s-
au făcut, în opinia noastră, pentru a transforma
noţiunile dialectice în noţiuni metafizice.

Distincţia metafizic-dialectic nu este o partiţie, mai
ales că ea se întâlneşte la „încrucişarea” unor diferite
universuri de discurs diferite. Noţiunea de "lumină"
este de tip metafizic pentru un practicant creştin
(Dumnezeu desparte lumina de întuneric, apele de
uscat) şi de tip dialectic pentru un fizician care nu
poate înţelege natura luminii decât, concomitent, sub
dublul ei aspect, metafizic şi dialectic. Noţiunea fizică
de „punct material” este perfect inteligibilă şi
metafizică pentru un elev gimnazial, dar dialectică
pentru un geometru care ştie că punctul este zero-
dimensional - n-are nici o dimensiune - deci nu poate
concentra în el materie decât negîndu-şi esenţa
geometrică! Există o succesiune de noţiuni în istoria
cunoaşterii, noţiuni care nu pot fi înţelese decât
dialectic, în general noţiuni totale sau vide
(nearistotelice): vid, univers etc.

Noţiunile dialectice se comportă diferit în
„fuzzificare” (nuanţare) decât cele metafizice, pentru
că în spiritul lor există chiar contradicţia, există
tendinţa de a se nega prin transformare  nu de a se
„conserva”, precum cele metafizice. Ajungem la o
nouă cuprindere a noţiunii numai după ce intelectul a
depăşit faza contradicţiei. În calea unei astfel de
interpretări există, însă, o întrebare: rezolvarea
contradicţiilor din procesul de elaborare a noţiunile se
face prin intermediul inteligenţei sau al creativităţii.
Deci „tratamentul negaţiei” de orice ordin este de
competenţa logicii „fuzzy” atâta vreme cît imaginea
obiectului nu admite transformări catastrofale care să-i
schimbe totalmente calitatea.

În schimbare, devenire, existenţa rămîne egală cu
sine sau se poate schimba. Momentul schimbării poate
fi privit ca o reafirmare a esenţei sau ca o negare a ei.

Konzept conceptum

Legea entropiei şi procesul economic

Begriff Begriff
kurzer

Begriff
Begreifen

literaturile imaginarului

Acum se agită din nou ideea sfârşitului lumii în
jurul anului 2012, când, chiar sub paravanul NASA
apar ipoteze trăsnite, care tare i-ar mai plăcea lui Niels
Bohr!, cum ar fi aceea a unui enorm glob de plasmă
expulzat de Soare, şi care să lovească exact globul
terestru, de parcă n-ar avea destul spaţiu prin zonă...
Dar în anul 2012 Soarele nu va atinge viitorul maxim
de activitate, deoarece ultimul maxim abia s-a produs
în 2009, după care trebuie să treacă minimum cinci ani
ca să se ajungă la viitorul maxim, deci prin anul 2014.

Ipoteza unui ciclu mai scurt a căzut: este ştiut că
ciclurile cele mai scurte au şapte ani, dar aceasta în
cazul unor maxime foarte mari. Mai există un ciclu de
80-90 de ani, care modulează curba medie a activităţii
solare. După maximumul cel mai mare, observat în
1958, în timpul Anului Geofizic Internaţional, când şi
eu observam Soarele, dacă adunăm 45 de ani (jumătate
din ciclul de 80-90 de  ani), obţinem tocmai 2003, care a
fost un an de maxim slab al activităţii solare; deci în
această perioadă lungimea ciclului nu poate fi mai
mică de 11 ani, ci mai lungă (I. I. Vitineskij,

, Leningrad, 1975, în limba
rusă).

O dovadă o constituie şi lungimea neobişnuită a
trecutului minim, care s-a întins pe mai mulţi ani. Deci
şi NASA şi-a dat în petic, graţie unor prea zeloşi
servitori ai bisericii. În fond, în urma unor asemenea
zvonuri alarmiste, biserica va câştiga prin donaţiile
făcute de prostime! Şi nu e de mirare că John Gribbin,
fost savant serios (până şi-a dat în petic cu alinierea
planetelor în 1982!), cochetează acum cu
„creaţionismul ştiinţific”, un amestec făţiş al bisericii în
ştiinţă.

Cât despre expansiunea accelerată a Universului,
plecată tot din capul unui David (vezi episodul trecut),
ea este foarte dubioasă, deoarece se bazează pe
presupunerea, încă nedemonstrată riguros, că
supernovele de tipul Ia ar avea aceeaşi magnitudine
absolută la maximum. Pe lângă faptul că acest caz
extrem nu este demonstrat, este puţin probabil să
observi supernova respectivă exact la maximum, care
durează foarte puţin şi atunci apare o dispersie care
viciază toate rezultatele. Pe drept cuvânt supernovele
au fost interzise ca „indicatori de distanţă” de cam toţi
astronomii mari ai celei de-a doua părţi ai secolului
trecut.

Se simte hic et nunc influenţa fizicienilor cuantici,
care NU au gândire astronomică asupra unui spaţiu-
timp enorm şi tare ar dori să implementeze şi în
astronomie principiul incertitudinii al lui Werner
Heisenberg. Or, cu WIMP şi cu energia întunecată, ei
tocmai asta caută să facă: să bage astronomia în beznă,
adică să o transforme, dintr-o ştiinţă a naturii, bazată
pe observaţie şi descoperire, într-o „gogoaşă teoretică”
bazată pe invenţie şi speculaţie, ca şi matematica.
Poate, cu autoironie, unul din creatorii noilor teorii,
fizicianul Michael S. Turner, şeful Departamentului de
astronomie şi cosmologie de la Universitatea din
Chicago, nimeni altul decât inventatorul ,
îşi intitula un interesant articol din revista
„Astronomy” din noiembrie 2003 (pp.
44-47). Şi să nu uităm că unii oameni de spirit au spus
despre cosmologi că „adesea sunt în eroare, dar
niciodată în dubiu” şi că la ei eroarea este
exponenţială!

Obiectul cunoaşterii este reprezentat, cel mai
adesea, prin noţiune; însă cunoaşterea unei noţiuni
trece prin diverse stadii, care privilegiază fie sfera ei,
fie conţinutul. Pentru ca logica să nu tindă spre o
disciplină iniţiatică, e necesar ca să acceptăm şi
existenţa noţiunilor dialectice, pe de o parte, şi a celor
metafizice, pe de alta. Noţiunile dialectice sunt cel mai
bine definite de ideea de concept ( ), aşa cum
apare ea la Hegel: „Conceptul este , fiind

, şi este , astfel
încât în dânsul dintre momente este ,
care întreg este el şi (momentul) este intuit ca unitate
de nedespărţit de el; astfel că el este ceea ce este

, înlăuntrul identităţii
sale cu sine.” (George W. F. Hegel,

, Editura Academiei,  Bucureşti, 1976,
p. 17).

Erori şi neînţelegeri

Argumente în favoarea răspunsului „da”

Ciclicitatea
şi prognozele activităţii solare

WIMP-urilor

Absurd Universe

Begriff
liberul puterea

substanţială ce fiinţează în sine totalitate
fiecare întregul

determinat în sine şi pentru sine
Enciclopedia

ştiinţelor filozofice

Dar negaţia introduce paradoxul. Va exista un moment
de derută gnoseologică. La trecerea de la teoria naivă a
mulţimilor, care admite în mod confortabil paradoxul,
la cea axiomatică alungându-l în alte hăţişuri  trebuie
reflectat îndelung. Sau ar fi utilă o teorie paradoxală a
mulţimilor pentru formalizarea noţiunilor dialectice?
Pentru matematică, ar fi, poate, un abuz insuportabil.
pe de altă parte, am mai putea sugera o procedură de
lucru: vom reprezenta conceptele dialectice prin
teoria naivă a mulţimilor; 2) pentru reprezentarea
conceptelor metafizice, ne vom servi de teoriile
axiomatice ale mulţimilor (Zermelo-Fraenkel şi Gödel-
Bernays).

În felul acesta, paradoxurile logico-matematice n-ar
mai fi privite ca nişte monstruozităţi. Ar deveni
elementele componente ale unei riguroase gândiri
„naturale”. Depinde, însă, de virtuţile constructive ale
teoriei naive ale mulţimilor  poate neîndeajuns
valorificate chiar acum, la un secol de existenţă.
„Programul ansamblist” (de construcţie a domeniilor
matematicii prin teoria mulţimilor) lansat prin anii '50
de grupul bourbakist îşi găseşte astfel încă o aplicaţie
consistentă

Triada Întrebare - Problemă - Metodă a constituit
obiectul diverselor intervenţii ale autorului acestui
material. În esenţă, întrebarea echivalează cu o
problematizare iar metoda, cu o întreagă problematică.
„Problema” funcţionează în mod acceptabil ca termen
de legătură între şi . Din punct de
vedere teoretic, direcţia creativităţii este de la metodă
la problemă: din punct de vedere empiric, „săgeata
creativităţii” este orientată invers. După constituirea
unei metode,  inteligenţa umană s-a ocupat, de regulă,
cu contestarea ei, constituind o nouă metodă. Însă
analitica metodelor a furnizat între timp şi tehnici,
mijloace, procedee.

În ordine empirică, însă, întrebarea este cel mai
puţin creativă, ea te opreşte chiar din drum. Problema
te mobilizează în vederea unei soluţionări, deci te
constrânge la creativitate. Cel mai adesea, ea apare ca
urmare a unei nevoi: „nevoia te învaţă”. Faptul că
situaţia de viaţă generează şi buchetul de probleme
nerezolvate pe moment este un exerciţiu de
supravieţuire al spiritului. „Buchetele de probleme” se
rânduiesc în problematici: iată-ne în prezenţa unei
metode, care ne constrânge să fim şi mai creativi, mai
ales că de această dată nu mai mergem în junglă, ci pe
un câmp al cunoaşterii pe care nu mai există fetişuri şi
simulacre. Gândul loveşte mai aproape de ţintă prin
metodă, creatorul devine conştient de menirea lui şi îşi
poate forma un stil din maniera de rezolvare a
problemelor. (Stilul, într-o primă accepţie, provine de
la a juriştilor francezi.)

Formularea unei întrebări netriviale şi descoperirea
enunţului unei probleme reprezintă o primă treaptă a
creativităţii. O întrebare semnificativă contribuie la
legarea problemei de „substratul realităţii”, la startul
spre un sens. La fel şi o problemă autentică, nebanală.
A găsi o soluţie la o problemă bine formulată
înseamnă a lega un prim pas de un al doilea: se face
tranziţia de la datele problemei la soluţia acesteia.

La nivel socio-cultural şi tehnologic, creaţia
individului sau a grupului produce acte de rutină.
Ceea ce anterior era ocult sau accesibil unui număr
restrâns de experţi, iniţiaţi sau creatori devine, în timp,
prin metodele algoritmice, accesibil executantului
mediu. Producerea metodei necesită creativitate, dar
aplicare ei înseamnă exactitate împinsă pînă la
pedanterie. În timp, creşte zestrea de rutine, proceduri,
instrumente acumulate de memoria socială. Indivizii
îşi pun singuri întrebări sau răspund la întrebările
puse de alţii sau de mediu. Întrebările persistente
produc obsesii, fixaţii pe o problemă şi, în cele din
urmă, rezolvări originale.

Analiza este o metodă aplicată în
managementul strategic  demers al cărei siglă este cât
se poate de expresivă prin componentele:
(puncte tari), (puncte slabe),
(oportunităţi), (ameninţări). Primele două
concepte stabilesc punctele tari ale demersului
analizat, respectiv cele slabe. Ultimele două pun,
iarăşi, în balanţă oportunităţile cu ameninţările: „cea
mai bună dintre lumile posibile” este comparată cu
ceea ce s-ar întâmpla în cel mai rău caz (Horia Pitariu,

, Editura All, Bucureşti, 1994).  În spaţiul
didactic românesc, profesorul Vasile Sandu aplică
metoda în conducerea colectivului de elevi
(Vasile Sandu,

, Editura Cermi, Iaşi, 2005, mai ales
pp. 8-27). Ideea noastră este că metoda invocată ar
putea fi aplicată în compararea.... metodelor. Dar
propunerea în discuţie face obiectul unei alte cercetări.

1)

întrebare metodă

e de proceder

SWOT

strenghts
weakness opportunities

threats

Managementul resurselor umane. Măsurarea performnţelor
profesionale

SWOT
Managementul strategic în cconducerea

colectivului de elevi
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În articolul său - – T. E. Hulme
pune în paralel cele două dimensiuni subliniind
raportarea diferenţiată la realitate – presupune
o ancorare în limitele realului, o reflectare a naturii, după
cum sugerează unul dintre principiile cele mai
importante ale sale. însă valorifică aspiraţii,
idealuri care sunt mai mult rodul imaginaţiei, depăşind
cu mult graniţele realului. Viziunea romantică vizează o
desprindere de contingent şi de tot ce înseamnă limită –
de aceea poate a înflăcărat atât de mult cititorii. Hulme
afirmă, în acest sens, că are puterea unui
drog – este o comparaţie reuşită în măsura în care
onirismul romantic duce la eliberarea de constrângerile
ontologice – „teribilul rezultat al romantismului e însă că,
odată ce te-ai obişnuit cu lumina lui stranie, nu mai poţi
trăi fără ea. Are efectul unui drog.” Dependenţa aceasta
îngreunează considerabil încercările de a revigora
formula clasică, privită în acest context drept nelegitimă.

Având în vedere toate aceste aspecte, Hulme
consideră că alegerea unei căi de mijloc la nivel metafizic
ar fi soluţia impunerii noului tip de poezie preconizată:
„Trebuie să găsesc o metafizică situată între aceste două
extreme şi care să îmi permită să susţin cu argumente că
versul neoclasic de tipul pe care l-am indicat nu
presupune o contradicţie în termeni. E esenţial să
dovedesc că frumuseţea poate sta în lucruri banale şi
uscate.” De observat, dincolo de conţinutul pe care l-am
discutat deja, atitudinea fermă a autorului în privinţa
stabilirii scopurilor sale estetice. Se distinge aici vocea
unui creator care îşi asumă programatic revenirea la

, manifestându-şi totodată încrederea
nestrămutată în valorile acestuia ca soluţie pentru viitorul
poeziei. Această conştientizare a nevoii de depăşire a
formulei estetice romantice prin impunerea unui nou tip
de lirism indică nu doar spiritul lucid al autorului,
capabil să perceapă mecanismele literare contemporane
lui, cât şi un anumit vizionarism, rămânând antologică
afirmaţia sa: „Prevăd o vreme a poeziei uscate, dure,
clasice.”

Previziunea se va adeveri în măsura în care lirica
modernă a evoluat, într-adevăr, înspre o concentrare a
expresiei şi o depersonalizare a subiectului. Totodată,
deşi aceste coordonate au existat, revalorificând până la
un punct trăsături clasice, nu au fost recunoscute ca atare,
după cum a anticipat Hulme.

În eseul , scris în 1912, autorul
reia problematica celor două paradigme – şi

, de data aceasta extinzând aria de aplicare a
celor două noţiuni şi îmbogăţind-o cu idei privind
conceptul păcatului originar: „Încerc deci să argumentez
că în spatele oricărei dihotomii, şi ne putem referi la o
întreagă serie de subiecte, de la politică la artă, stau de
fapt două seturi opuse de prejudecăţi referitoare la natura
omului pe care le numesc atitudinea romantică şi
atitudinea clasică.” Cu alte cuvinte, Hulme consideră că
această dihotomie este una esenţială, cu valoare de
matrice, devenind reprezentativă pentru orice dualitate.
Extinderea la nivel politic, artistic, ontologic, a celor doi
termeni sugerează o viziune amplă sau poate,
dimpotrivă, o schematizare prin reducerea complexităţii
existenţiale la doar două dimensiuni antagonice.
Folosirea termenului sau a sintagmei

vizează de fapt asupra unor stări de
lucruri, două tipuri de comportament sau de relaţionare
la un punct stabil – destinul uman.

În acest context, autorul nuanţează ideile exprimate
deja în articolul , mai ales cele cu
privire la raportarea la limită – „Omul e, prin natura lui,
limitat şi incapabil de ceva extraordinar. Nu poate atinge
perfecţiunea din cauză că, fie prin natura sa, fie din cauza
păcatului originar, sau ca rezultat al evoluţiei, închide în
sine anumite antinomii.” Imperfecţiunea creează astfel în
plan interior adânci conflicte ce vizează instinctele, după
cum afirmă mai departe Hulme. Viziunea clasică
introduce în acest sens ideea de disciplină care poate să
ordoneze „anarhia interioară”. Sistematizarea,
rigurozitatea devin astfel un răspuns la tulburările
spirituale. Se face referire, în acest sens, la Aristotel, care
punea accent pe importanţa ierarhiei, sugerând că doar
un zeu sau un animal lipsit de conştiinţă ar putea trăi în
afara Statului. Cu alte cuvinte, disciplinarea exterioară
este văzută drept o necesitate profund umană nu doar
socială, ci şi spirituală – un răspuns şi un punct de sprijin.
Omul fiind considerat constant ca natură, disciplina care i
se potriveşte va fi aceeaşi indiferent de schimbarea
generaţiilor – „atitudinea clasică presupune respectul
pentru trecut şi pentru tradiţie, nu din sentiment, ci din
motive pur raţionale. Nu se aşteaptă la nimic radical nou,
şi nu crede în nici un progres real.” Aceste rânduri
concretizează, în mod clar, relaţia cu tradiţia,

Romantism şi clasicism

clasicismul

Romantismul

romantismul

clasicism

O filosofie conservatoare
romantismul

clasicismul

atitudine punct de
vedere perspectiva

Romantism şi clasicism

clasicismului

relaţie destul de pragmatică în măsura în care admiraţia
faţă de modelele anterioare nu este una gratuită, ci care
vizează utilitatea acestora pentru generaţia actuală. Se
ating de fapt aici două aspecte, care au constituit puncte
de divergenţă în faimoasa Dispută a Anticilor şi a
Modernilor, şi anume imitaţia Antichităţii greco-latine şi
instituirea regulilor. Amândouă au fost justificate prin
subsumarea la criteriul raţiunii care devine principiu
ordonator. În acest sens, libertatea absolută văzută
deopotrivă ca desprindere de trecut şi ca desprindere de
orice îngrădiri formale sau de conţinut privind procesul
creaţiei este din perspectivă clasică doar generatoare de
haos – geniul trebuie să se sprijine pe câteva aspecte
concrete, creaţia ca rezultat spontan al unei iluminări
iraţionale, fiind percepută ca imposibilă.

Este o atitudine pe care Hulme o favorizează în mod
clar, chiar dacă, în câteva rânduri, se mimează plăcerea
ludică de a vehicula principii: „În acest stadiu al
articolului nu avansez aceste teorii altfel decât ca pe un
joc. Nu vă cer să credeţi că e adevărul. Spun doar că,
presupunând că e adevărat, jocul meu reuşeşte să îmbine
într-un fel de secvenţă logică toate epitetele pe care le
folosim în mod obişnuit pentru a desemna o anumită
atitudine, cum ar fi <<ordine>>, <<disciplină>>,
<<tradiţie>> şi aşa mai departe.” Mărturisirea autorului
vizează totodată libertatea convingerilor pe care o
presupune forma de eseu a scrierii, dar, în subsidiar, se
accentuează, totuşi, dorinţa stabilirii unei anumite direcţii
– se citesc intenţiile persuasive, chiar dacă acestea nu sunt
explicit formulate.

În aceeaşi ordine de idei, subsumarea la idealurile
clasice se concretizează şi din tenta ironică în descrierea
atitudinii romantice. Se simte viziunea critică a autorului
mai ales în ceea ce priveşte credinţa romanticilor în ideea
eliberării de canoane, de tradiţie, ca soluţie pentru
atingerea spontaneităţii absolute în creaţia artistică. De
asemenea, este ironizată încăpăţânarea romanticului în a
improviza – de aici necesitatea de a căuta mereu subiecte
ieşite din comun. Astfel, justifică Hulme, prelucrarea
cultului lui Ossian şi a baladelor străvechi, elemente cu
totul exotice pentru cititorii secolului al XVIII-lea.
Baladele ofereau o imagine a omului „stranie,
supranaturală, înălţătoare”, caracteristici pe placul
romanticului, care este definit de Hulme – în termeni uşor
ironici, desigur – drept „o persoană aflată sub imperiul
unei dezordini mentale în care poţi rămâne numai dacă
iei doze repetate din acest tip de emoţie. E tipul de
încântare pe care îl capeţi la eliberarea bruscă de sub o
povară, senzaţia de sprinteneală şi ameţeala pe care ţi-o
dau înălţimile rarefiate. Simţi nevoia să o ţii tot aşa
crezând că ceva extraordinar şi minunat poate şi e pe cale
de a se întâmpla.”

În a doua parte a articolului, intitulată sugestiv
autorul urmăreşte, prin transferarea noţiunilor

de şi într-o nouă sferă de semnificaţii, să
pună bazele unei „convertiri politice”, aşa cum însuşi o
numeşte. Este vorba de o convertire la conservatorismul
clasic, pe care Hulme o începe prin încercarea de
reorganizare a premiselor care ţin de opţiunea romantică.
Astfel, se doreşte o schimbare din rădăcini a viziunii
generale, căci numai modificând baza care susţine
argumentarea unui punct de vedere – cel romantic în
acest caz – se poate ajunge la o altă concluzie – cea clasică
aici.

În demersul său de remodelare a conştiinţelor, Hulme
are în vedere patru perechi de termeni pe care-i consideră
fundamentali pentru cele două tipuri de atitudine:
Constanţă şi Progres, Ordine, Autoritate şi Libertate,
Egalitate şi Ierarhie, Naţionalism şi Universalism
(conceptele sunt scrise cu majuscule de către autor). În
viziunea filosofului englez această listă de dihotomii este
necesară ca punct de plecare pentru stabilirea unui „set
de principii conservatoare coerente, în baza cărora se pot
elucida multe din problemele gândirii politice moderne.”
Aceste principii sunt, de fapt, dezvoltări ale
coordonatelor clasicismului, aplicate de Hulme la o sferă
mai generală pentru a putea fi redirecţionate la nivel
politic şi social.

Pornind de la aceste premise, se analizează mai întâi
noţiunea de constanţă umană ca principiu de bază al
conservatorismului. Astfel, se consideră că omul are de la
natură o compoziţie inalterabilă, ceea ce nu presupune
însă negarea totală a progresului. În timp, se poate ajunge
la un progres acumulativ dat de descoperirile ştiinţifice,
dar aceasta nu presupune o modificare a capacităţii
umane de cunoaştere în esenţa sa. Pentru a clarifica
această afirmaţie, Hulme face apel la o analogie,
echivalând intelectul uman cu un burete care poate fi
uscat sau plin de apă fără a-şi schimba totuşi capacitatea.
Ceea ce susţine aici Hulme se aseamănă cu principiile
Anticilor din faimoasa Dispută care îşi sprijineau ideea
necesităţii regulilor şi a adoptării modelelor pe această
constanţă a firii umane.

Hulme sugerează – în mod lucid – că doar capacitatea
intelectuală umană este constantă, nu şi conţinutul minţii,
numărul de concepte pe care le poate manipula. Este o
distincţie de nuanţă, subtilă, dar care atestă faptul că
adepţii nu au confundat niciodată această

Program,
romantic clasic

clasicismului

constanţă intelectuală cu imuabilitatea evolutivă – omul
progresează la nivelul cunoştinţelor, dar rămâne acelaşi
în structurile sale intime, atât intelectuale cât şi morale,
după cum demonstrează Hulme. Din acest punct de
vedere, autorul insistă asupra faptului că setul de calităţi,
instincte şi prejudecăţi rămâne acelaşi în orice timp sau
spaţiu.

Pentru a-şi întări argumentarea, Hulme include şi
analizează o posibilă obiecţie care se întemeiază pe faptul
că omul a evoluat din brută şi încă mai poate evolua.
Această idee (care ilustrează până la un punct
evoluţionismul lui Darwin) este combătută prin
intermediul teoriei lui De Vries privind originea speciilor
– fiecare nouă specie s-a născut ca o mare variaţie, dar
odată constituită, rămâne constantă – „fiecare rasă, odată
ce a venit pe lume, e creată cu anumite capacităţi mentale
şi morale care sunt stabilite în momentul creării sale şi
care nu se schimbă şi nu sporesc niciodată.”

Argumentarea lui Hulme se încheie prin exprimarea
regretului şi a dezamăgirii faţă de prejudecăţile care
marchează mintea modernă, incapabilă încă să „suporte
cu seninătate ideea unei lumi absolut constante.” În acest
sens, autorul consideră că adoptarea ideii de progres cu
orice preţ, alături de alte concepte precum dinamism,
ritm, viaţă se subordonează mai mult unui anumit
snobism intelectual declanşat de romantism, decât unor
convingeri profunde.

Din păcate, Hulme nu a mai reuşit să-şi finalizeze
programul privitor la înlăturarea prejudecăţilor create de
viziunea impusă în secolul al XIX-lea, articolul său
rămânând neterminat, datorită circumstanţelor biografice
şi sociale. Moartea lui T. E. Hulme, bruscă şi timpurie în
război, nu a dus însă la moartea ideilor sale, care au fost
preluate într-o manieră strălucită de T. S. Eliot sau de
Ezra Pound, producând astfel – e drept, prin intermediari
– o parte din schimbările atât de dorite de filosoful
britanic, ce rămâne unul dintre cei mai importanţi avocaţi
ai clasicismului în secolul al XX-lea.

interpretări
Neoclasicismul polemic –
T. E. Hulme (II)

Monica BOŢOIU
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LIBREX, Ia i : o nouă întâlnire a
căr ilor scriitorilor Artur Silvestri

i Mariana Brăescu cu cititorii

ş
ţ
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În perioada  11-15 mai 2011,  editura
Bucureşti a participat, alături de alţi 110 expozanţi,
dispuşi în peste 80 de standuri, la Târgul International de
Carte Librex Iaşi, Ediţia a XIX-a.

Cei doi scriitori, Artur Silvestri şi Mariana Brăescu au
atras constant vizitatorii Târgului prin cărţile lor - cu un
aspect material şi grafic excepţional - dar şi cu titluri şi
conţinuturi incitante. Deşi, din motive practice obiective,
Mariana Brăescu nu a reuşit să fie prezentă fizic la Iaşi, a
participat la târg în dublă calitate - de scriitor dar şi de
coordonator al volumelor din colecţia

, de editor al propriilor cărţi şi ale celor semnate
de regretatul Artur Silvestri, reeditate.  Cunoscută
publicului ieşean îndeosebi din  succesul fulminant în
presă, Mariana Brăescu şi-a surprins cititorii prin
volumele„ şi

lansate  vineri,

13 mai 2010, în spaţiul pentru evenimente amenajat la
Sala polivalentă. Prezentarea cărţilor Marianei Brăescu şi
a volumului documentar

a fost realizată de Teodora Mîndru şi
completată de prof. univ. dr. Gh. Buzatu şi de scriitoarea
Daniela Gîfu, căreia Artur Silvestri i-a îndrumat primii
paşi şi i-a deschis poarta către literatură în revista

. Au mai fost prezenţi, spre bucuria echipei ARP,
vechi prieteni si colaboratori: scriitorul Constantin Dârţu
şi poeta Valentina Becart. Prezenţa atâtor persoane la
momentul lansării cărţilor, numărul mare de vizitatori ai
standului editurii, au arătat interesul viu al publicului
ieşean pentru cartea de calitate. Surpriza şi mulţumirea
participanţilor pentru cărţile cadou primite a fost mai
mare decât în orice parte a ţării, la târgurile anterioare.  O
răsplată sufletească şi pentru donatori, doamna Mariana
Brăescu şi .

Carpathia Press

„pro memoria Artur
Silvestri”

- povestiri vrăjite
-povestiri satirice,

Tânărul
scriitor

Asociaţia Română pentru Patrimoniu

Îmi amintesc şi îmi imaginez
Imperfecţiuni provizorii

Artur Silvestri - Aşa cum l-am
cunoscut

Miruna COSMIN

jurnal cu scriitori
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Academia Păstorel

Filică Bostan, alintat Bidel, stătea pe malul râului Moldova pitit după o tufă de arini. Cu
ochii în patru, să nu-l prindă cineva, fiindcă era în plină prohibiţie, dădea la peşte. Numai că,
rezultatele refuzau să apară. Peştii, înţeleşi probabil cu autorităţile, ignorau atât momelile din
mămăligă cu ciment ale lui Bidel, cât şi tehnicile sale desăvârşite în construcţia unor înjurături
şi blesteme ireproşabile din punct de vedere al fanteziei creatoare, chiar dacă, gramatical,
lăsau de dorit. Sfinţise până acum, la ora prânzului, un pachet de ţigări şi litruţa aferentă de
bastârcă, însă de prins nu prinsese decât o ciubotă putredă, aruncată de cine ştie ce gospodar
pentru că nu-i mai făcea trebuinţă prin ogradă. Necazul era însă altul! Bidel, şomer fiind, nu
prea mai avea nici un cuvânt în casă, până şi copiii îl umileau furându-i ţigările din buzunar,
iar faptul că se ducea din nou cu mâna goală acasă, îl cam îngrozea, deoarece nevastă-sa, care
avea serviciu şi aducea tot felul de bunătăţi de la biserică unde mătura zilnic, nu era chiar o
persoană comodă când o apucau năbădăile. Distrus moral, dar şi oarecum prăbuşit fizic,
Bidel se duse, ca tot omul, să se uşureze în apa râului cu nume de legendă. Pe când suspina el
aşaaa şi se cutremura de frisonul aferent finalului, zări în apa rămasă prin cine ştie ce minune,
încă limpede, un fel de trunchi de copac, albicios, vag conturat de undele râului. Hopaaa!
Ideea răsări iute, stimulată de grijile enunţate anterior.

Lemne pentru foc! Păi, ce-i de colo! Bidel se descălţă, îşi sumese pantalonii de salopetă, cei
pe care-i păstrase încă de pe vremea când lucra în construcţii, îşi scoase chiar şi casca de
protecţie (de aceeaşi provenienţă), de pe cap şi intră în apa rece. Abia la contactul apei cu
picioarele omului, câţiva peşti săriră disperaţi să ia o gură de aer. Însă nimeni nu mai avea
acum ochi pentru ei. Bidel târî afară trunchiul. Era neobişnuit de greu. Doar când a ajuns pe
mal şi s-a aşezat lângă el ca să-şi tragă sufletul şi să tuşească în voie, îşi dădu seama că
trunchiul semăna cu un os de curcan, aşa cum văzuse el ultima oară când mâncase ca un
spart la pomana lu' Ghiborţea, un fost coleg de puşcărie din vremea când, tineri fiind,
foloseau în comun fetele răpite din horă, sau de pe la cosit. Curios, râcâi cu briceagul şi se
convinse. Era un os! Însă unul uriaş, cam de înălţimea lui, deşi nu se putea spune că Bidel era
vreo cruce de român, ci mai mult dimpotrivă, nedepăşind el cu mult înălţimea unui măgar. În
capul lui Bidel începură a se zvârcoli gândurile. De fapt, unul singur! Cum să transporte osul
acasă fără să fie văzut de consătenii săi, bine cunoscuţi ca invidioşi, nişte tâlhari, gata de orice
faptă necugetată, atunci când era vorba de însuşirea unor bunuri necuvenite. Hee, hee, dar
nici Bidel vreun prost! Ascunse osul sub nişte frunze, îşi strânse sculele şi plecă fluierând
către casă, aşa cum făcea de obicei. Nevastă-sa îl primi dojenindu-l drăgăstoasă, tot ca de
obicei, cu: neputinciosu' şî beţivu' dracu' care mi-ai mâncat tinereţâli, ardi-te-ar focu' să te
arză, că nu eşti în stare dă ni' ica-n lumea asta, că unde mi-or fi fost minţâliii cân' te-am
luatîîî... mă rog, repertoriul binecunoscut, specific tradiţional, cu o uriaşă capacitate de
adaptare funcţie de situaţie, dar în esenţă, rămas neschimbat de veacuri.

Bidel însă, mut ca muţii, ba mai mult, râdea ştrengăreşte pe sub mustaţă, chiar şi atunci
când îi replică soţiei, calm şi înţelept, nu ca de obicei isteric, precum că: dacă n-o lua el o mai
lua dracu' dă boarfă ce ierea şo-ntinsese tot satul şi regimentul dă infanterie dă la Darabani
unde venea, chipurile la el, când era soldat.... Desigur şi asta, o temă arhicunoscută. Doar că,
după ce mâncară de prânz, mămăligă rece muiată în mujdei şi nişte colivă la desert, accentele
tragice ale conversaţiei se mai domoliră şi Bidel, cu o voce joasă mărturisi secretul cel mare.
Toţi îngheţară de spaimă, fiecare cu gândurile lui...

Noaptea, ajutat de fiul său vitreg, mai mic cu doi ani decât el, Bidel transportă comoara
acasă şi, în grajd, o priviră cu toţii, inclusiv caprele, însă ele fără să rămână cu gura căscată.
Bine informată asupra dimensiunilor, Pachiţa, nevastă-sa, cea care ocazional mai spăla şi
morţi, afirmă că: „ăl dă murise, musai avea cam cinci metri lungime”, iar osul ar fi bine să fie
spart ca să-i poată fi consumată măduva. Mde, muierea tot muiere, nu gândeşte mai departe
de cratiţă! Eiii, dar Bidel şi cu Aculin, fiu-său, aveau alte păreri. Să vândă osul ucrainenilor
care făceau contrabandă cu ţigări, conserve de peşte şi apă de colonie, că ei au reţelele lor şi
ştiu mai bine ce valoare are osul. Muierea îi blestemă o vreme, însă îşi dădu seama că au
dreptate, aşa că se prefăcu supărată şi se duse la culcare. Ceva mai târziu, când sub oghial se
strecură şi Bidel, acesta îi arătă scumpei sale doamne, cu destulă diplomaţie, că nu ţine la
supărare.

A doua zi, tatăl şi fiul, sponsorizaţi de mamă din economiile făcute de ea pe baza cutiei
milei, de la locul de muncă, erau deja de dimineaţă la bufet şi purtau negocieri în privinţa
tranzacţiei. Dar ce să vezi!? Un nemernic, pe numele lui Guţă Tilihoi, ofticat că nu fusese
cinstit şi el măcar cu o ţuică, îi pârî şefului de post. Ghiorlanul de Guţă primi de la şeful de
post, în schimbul informaţiei, nişte scatoalce împreună cu promisiunea fermă că nu va fi
arestat pentru furtul gâştelor babei Neculina şi plecă fericit că făcuse o treabă bună.

Cam după o oră, un poliţist de mărimea unui taur îi săltă pe cei doi din bufet şi sub
acuzaţia de împotrivire la arestare le mardi, scurt, o mamă de bătaie la faţa locului, însă doar
aşa ca aperitiv. Grosul urmă la post, unde, după numai zece minute mărturiseau, cu lacrimi
de sânge şi căinţă în ochi, cât de mare şi unde era ascuns osul. În timp ce acesta era recuperat
de forţele de ordine, ei mai primiră drept recompensă pentru bunele servicii aduse, un set de
bastoane pe spinare, iar seara erau deja acasă zvârcolindu-se de durere sub privirile crunte
ale mamei, respectiv soţiei. De auzit nu auzeau, aşa că, până la urmă au şi adormit, împăcaţi
că scăpaseră cu bine totuşi, de ghinioanele care, ştiut este, se ţin lanţ de orice comoară.

Numai că... he, heee, ce credeţi, acestea, ghinioanele deci, se mutară, o dată cu osul, în
ograda poliţiei! Noaptea târziu, şeful de post, înconjurat de toţi subalternii priveau îngroziţi
obiectul, îşi dădeau cu părerea şi buşeau cu şapca de duşumea, că nu prea ştiau ce să facă,
deoarece regulamentele nu prevedeau nimic în legătură cu fapte de genul acesta. De dat la
câini nu puteau, deoarece părea făcut din piatră şi oricum Decebal, câinele de serviciu, când a
fost adus să adulmece, începuse să urle ca un dement şi nici măcar şuturile luate în coaste nu
l-au potolit. Să-l arunce undeva, nici atât, că-l găsea iar vreun dobitoc şi reîncepea povestea,
ba mai mult, intrau şi la pitirea probelor, unde, de fapt, figurau ca recidivişti, aşa că, treaba
nu era prea simplă...

- Păiii, şefu' uite că zic iooo... Privirea şefului se întoarse cruntă către Titel, un puţoi
nesuferit, plin de idei şi foarte băgăreţ, deci incomod. Acum însă alta era situaţia!

- Ia, zi, bă, că cine ştie, c-acuma a ajuns ou' s-o-nveţe pă găină, hai, să vedem...
- Io mă gândesc să le dăm telefon celor de la muzeu, de la judeţ, zicem că pe timpul

patrulărilor prin teren am descoperit acest obiect, ce pare a fi un os de mamut, îl predăm cu
proces-verbal, băgăm ceva fraze patriotice la adresa noastră, adică a dumneavoastră şi cu asta
la revedere şi v-am pupat, să se spele ei pe cap cu bâzdâgania asta!

Vizibil încântat, şeful trecu uşor peste chestia cu mamutul despre care nu auzise încă şi
sensibil la chestia cu patriotismul, îşi dădu acceptul pentru declanşarea acţiunii şi întocmirea
actelor necesare transferului. În felul acesta, inteligent şi dibaci, poliţia aruncă pisica moartă
peste gard, mai precis muzeului judeţean care nu putea refuza oferta, deşi ar fi făcut-o cu
mare entuziasm. Şmecherii de poliţişti însă, raportaseră la toate eşaloanele ierarhice şi politice
toată daravera. Concluzia era că, oamenii de ştiinţă de la muzeu trebuia să se implice în
rezolvarea cazului, mai ales că acesta, aşa cum bine aprecia şeful judeţean al partidului de
guvernământ, ne putea aduce faimă în media din străinătate, acolo unde de peste zece ani
suntem prezenţi numai cu orfani, hoţi, tâlhari, corupţi şi alte minciuni specifice presei
capitaliste.

Nu mai era cale de scăpare! Muzeografii se înarmară cu răbdare, rulete, şublere şi cafea,
apoi porniră să se certe, aşa cum le stă bine intelectualilor. Se introduse în discuţie ipoteza
unui curcan iradiat de la Cernobâl, a unei farse, a unui joc al eroziunilor apei, a veşnicului
mamut, însă acesta refuza să fie pomenit în cărţile înaintaşilor ca vieţuitoare a plaiului
mioritic, iar la un moment dat, directorul pomeni de un saurian uriaş, din aceia văzuţi de noi
în filmele cu mare succes de cassă. Dar şi aici apărea o problemă! Nu numai din filme ştim,
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RONDO-UL SONETELOR

SONET  PĂTIMAŞ

SONETUL RAFINATULUI GUST...

CINEVA M-A SFĂTUIT SĂ LAS FUMATUL

LA MEDICUL ORL-IST

GÂND DE EUROPARLAMENTAR

Printre zăpezi, iar trecem noi impurii
Alb viscoliţi de-atâtea frumuseţi
Îngenuncheaţi la marginea naturii
Înmugurim de depărtare beţi,

Ori ne târâm cu palmele pe stană
Spre un tărâm uitat de nefiinţă
Şi fiecare deget e o rană
Un trandafir aprins de suferinţă.

Din când în când, îmbrăţişaţi cu zarea
Pe care o înalţă zilnic plopii,
În clipa când sfârşeşte aşteptarea
Un fir de iarbă ne străpunge ochii

Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum de-o patimă eternă;
Mă-mbăt şi cânt în orişice tavernă
Pe care soarta mi-o iveşte-n cale!

N-am pat cu aşternut, sub cap n-am pernă,
De crai mă ştiu codoşii-n mahalale,
Beau şi mă-ntind cu hoţii la taclale
Turnând pe gât poşirci ca-ntr-o cisternă!

Iar dacă-un critic de literatură
Nedrept mă-mpunge, clocotesc de ură
Că-s arţăgos precum Villon, poetul,

Şi dacă simt că s-o iţi atacul,
Din teacă-ncerc să smulg rapid tesacul;
Apuc mânerul, trag, si scot...sonetul!

Apuc mânerul, trag , şi scot sonetul
Să-l dăruiesc, vrând, tinerei domniţe,
Pe care-aseară, într-un bar de fiţe
O însoţea un tatuat: Brunetul

Cel ras în cap , cu barba în şuviţe
Ce-a ros doi ani într-un bulău pesmetul
Că doar plasase – ăsta e secretul –
Pe alt domeniu feudal, ,,fetiţe''...

Dar juna cea purtată prin  castele
De ,,impresarul''de ,,fotomodele''
A chiţcăit atunci s-o las în pace.

Mi-a zis: - Ce vrei? Sau eşti cumva ,,sticlete''?
Şi nu umbla la mine cu sonete,
Că mie doar manelele îmi ,,place''!

Sfatul tău e minunat:
Noi metode întreprind,
Cu bomboane-am încercat
Dar nu pot să le aprind.

Cu un fler fără pereche
Şi chemare, cât de cât,
Te consultă-atent în gât
După ce mişti din...ureche.

Simţi, înaltul demnitar,
Că mâna-n cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,
Îi vor plăti mai bine somnul.

Ioan Zaharia

Vasile Vajoga

Eugen Deutsch

Anda Andrieş

Aurel Baican

Gheorghe Bălăceanu

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ
Fenomenul

DUPĂ ALEGERI

FIINŢĂ DESCURCĂREAŢĂ

ANUNŢ MATRIMONIAL

EA STOMATOLOG, EL MAMOŞ

ALERTĂ PE  STRADA „VĂMILOR”

NEDREPTATE

SOARTA BĂTRÂNULUI

A doua zi după scrutin
Unii aleşi ar vrea să vadă
Ce tip de oase le revin:
De pe la cap? Sau de la coadă?

Disperată că nu poate
Să răzbată prin nevoi,
Frumuşica dă din coate
Şi din părţile mai moi.

Frumos, deştept, caut soţie,
Să nu mă ia în zeflemea
Şi să reziste la beţie.
(Nu la a ei, ci la a mea!)

Sensul tandrei opţiuni
N-a stârnit nicicum reacţii:
Ambele profesiuni
Se bazează pe...extracţii.

după „Iarna pe uli ă” de George Co buc

A-nceput de-un timp să cadă
Câte un salariat
De la Vamă, acuzat
Că de-o lungă perioadă

E-n păcat.

Vama-i amplasată bine
Într-un vad aglomerat,
Traficu-i mereu bogat,
Unde i controlul vine

Vame ul treze te milă,
Că doar nu e vinovat,
A primit ce i s-a dat,
Când pe acte-a pus ştampila

Controlat”.

Cam a a-i de-o ve nicie
Peste tot, dar e mirat
Cum de s-o fi întâmplat
Tocmai el din to i să fie

Arestat.

Chiar de apte vile are,
Trei ma ini i un hotel,
Banii i-a  tot strâns cu zel
Din salariul de-ncadrare

Spune el.

Cum acel ce dă din coate
E bogat  pe-acest pământ

i cum nu sunt vorbe-n vânt,
Deci, să-l credem, de se poate

Pe cuvânt!

De mai uiţi, ca fiecare,
Ce se spune, nu-i cinstit:
Tânărul un lapsus are
Cel bătrân e ramolit.

Pe un bătrân de îl asculţi
Adesea-ţi vine să suspini:
Nevoie are el de mulţi

Ştefan Boboc-Pungeşteanu

Ion Bolocan

Carmen Chioinea

Sorin Cotlarciuc

Vasile  Larco

Georgeta Paula Dimitriu
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dar şi de la televizor (ori ăsta este cel mai important vector de cultură!), că dihăniile astea
trăiau doar în America, semn că nu erau atât de proaste pe cât le bănuim noi şi acum, doar
americanii le descoperă şi ne vorbesc nouă despre ele. Hopaaaa, apăruse totuşi, cuvântul
cheie: America!

Directorul surâse inteligent, ridică un deget şi toţi asistenţii amuţiră. Pe feţe li se citea
veneraţia, sau poate scârba, dar ce importanţă are asta într-un context ce urma să devină
istoric...

Ăăă... iubiţi tov... ăăă... colaboratori, precum bine ştim, în ultimele decenii savanţii
americani sunt singurii din lume care pot rezolva orice dispută ştiinţifică. Suntem siguri,
aşadar, că marii noştri prieteni de la vest nu ne vor lăsa pradă ideologiilor corupte ale celor
din est şi vor sări în ajutorul nostru pentru a lămuri această dispută. Propun să facem
demersurile necesare pentru ca o comisie din ţara vecină şi prietenă să ne viziteze şi să decidă
ce este acest... acestîîî... obiect. Sau şi mai bine, mergem noi la ei, ca să vedem la faţa locului ce
dotări au ei axate pe problemă...

Prin urmare, înaltul for decizional al Academiei de Ştiinţe Avansate, primi o solicitare
bine argumentată şi aprobă o întâlnire de lucru a savanţilor autohtoni cu unii dintr-o
prestigioasă universitate americană. O echipă formată din cincizeci de specialişti din ţară, de
la arheologi la sculeri matriţeri, condusă de o comisie senatorială plecă pe termen nedefinit în
ţara tuturor posibilităţilor. Duceau cu ei fotografii color din toate unghiurile ale, vestitului de
acum, ciolan. Cum acesta rămăsese însă în ţară, că doar nu era să ocupi un loc în avion cu el,
se pare că şi necazurile ce-l însoţesc au rămas aici. Dacă stai să te gândeşti, ce noroc şi pe
americanii ăştia, că-n rest nu-i nimic de capul lor!

-
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Despre un fel de a iubi,
despre un mod de a trăi

Secolul XX a adus două dintre cele mai
monstruoase „experimente sociale” – fascismul şi
comunismul. Modul în care s-a scris istoria, în
consonanţă cu faptul că „Marele Prieten Rus” a fost
în „tabăra câştigătoare”, au făcut ca ele să fie
judecate atât de diferit, deşi este greu azi să cântărim
cu dreaptă măsură vieţile distruse şi tragediile pe
care le-au generat. Procesul comunismului nu a avut
loc cu adevărat, iar anul 1989 nu a făcut decât să
aştearnă un fel de perdea peste trecut. O perdea care
acoperă parţial, cât decât, cenuşa vieţilor arse de
comunism, cum şi parţiale şi inegale au fost şi
„judecăţile” asupra statelor care au suferit de pe
urma acestui tip de regim şi a „contribuţiei”
Occidentului la generarea „cortinei de fier”.

Cartea aceasta este despre câteva dintre
milioanele de vieţi deturnate, distruse de tăvălugul
roşu. Ea vorbeşte despre viaţă, dragoste, disperare,
despre o ţară în care toate s-au întors ca într-un
vârtej pe dos, încât s-a ajuns ca oamenii să se urască
şi de frică şi, desigur, unii chiar din convingere să fie
devotaţi partidului. Atât de devotaţi încât s-a ajuns
până acolo încât părinţii să-şi urască şi sa-şi distrugă
copiii. Chiar şi familia soţului ei era cuprinsă de
spaima fără chip care învăluise vieţile tuturor. Când
Havaja ajunge acasă la socri (după ce mama sa o
respinsese cerându-i să-şi lase soţul, acum sărac, şi
să ia pe unul „devotat partidului”) povestind că fiul
lor şi soţul ei fusese arestat i se răspunde:
„Şşşşşşt...Taci din gură, nefericito. Azi dreptatea este
de partea celui care câştigă. Acela, fata mamei, are
puterea. […] Taci din gură, căci şi pereţii au urechi.
De altfel, nu le este greu să-l lase pe băiatul meu să
putrezească în puşcărie toată viaţa.”

Pe scurt, Havaja devine, 18 ani, nevasta lui
Mynyr, bărbat dintr-o familie bogată, educată. Apoi
vârtejul vieţii aduce cuplului şi fericirea iubirii, dar
şi deznădejdea – soţul nu putea avea copii. Înfiază
de la cumnaţii unul, îl pierd, apoi altul şi… vine
războiul, invazia fasciştilor italo-germani, sfârşitul
conflagraţiei, „reformele”, confiscarea averilor,
comunismul…

Putem să privim paginile acestea şi sub aspectul
acestei „poveşti de viaţă”, una pe care poate am
văzut-o, într-o variantă sau alta, în jurul nostru cei
care am trăit în ţările „comuniste”. Dar putem să
vedem în ele şi o oglindire a modului în care trăiau
albanezii. De pildă pentru cititorul român ar putea fi
interesante cutumele, viaţa de zi cu zi dintr-o familie
albaneză, felul în care erau peţite fetele înainte,
bărbaţii hotărându-le soarta, deşi, adesea, cu acordul
lor („Asta o hotărăsc bărbaţii, nu femeile, fetele
mamei. Dacă o să te întrebe tatăl tău, o să accepţi fata
mea? - o întrebă mama.”). Sau felul în care trebuia să
se comporte o mireasă, plângând de mama focului
că pleca de acasă, altfel îşi făcea familia de ruşine
(„Ne-ai făcut de ruşine, măi fată!  Cum de nu ai nici
o lacrimă în ochi?”). Soacra unge mâinile miresei cu
miere, la intrarea în casa soţului, pentru ca să fie
„întotdeauna dulce”. Sau despre cum era viaţa
femeilor care trebăluiau continuu: „Femeia este
blestemată. Îşi găseşte singură de treabă. Chiar dacă
ar lucra toată ziua fără pauză, tot îşi va găsi ceva de
făcut.”

Simplificând, este o poveste scrisă în limbaj
direct, nesofisticat, dar nu lipsit de aportul figurilor
de stil, o naraţiune heterodiegetică aparent liniară,
cu planurile construite într-o înlănţuire cursivă, de o
manieră care poate contribui la fluenţa lecturii.

Cândva, un înţelept pe nume Ja'far i
ă

„literatura este veşmântul în care cineva îmbracă ce
scrie sau rosteşte, astfel încât să pară mult mai
atractive”, adăugând, într-un context mai larg, că
„nu există cunoaştere fără literatură”. Probabil că
mai curând aceasta este grila în care am putea citi
aceste pagini, dincolo de povestea în sine, privindu-
le ca pe feţele unei dale, mai mică sau mai mare, din
lungul drum al cunoaşterii, al păstrării în minte a
ceea ce a fost.

bn
Muhammad al-Sādiq (702-765 d. Hr)  spunea c

Wilhelme Vranari, „Mama”, proză, prefaţă M.
Chelaru,

sub egida Uniunii Culturale a Albanezilor din
România, Bucureşti, 2011

versiunea în limba română: Baki Ymeri, carte
apărută

Balcanica

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Poezie arabă contemporană

Nu e-n putinţa noastră

Un an de la Despărţire

Izbucniri excesive

Mohammed el-Laghafi

Suhail el-Isawi

Ahmad el-Attar

(Maroc)

(Palestina)

(Maroc)

Vai,
Prea mult şezut-am
În ăst potir
Nevoie-avem mai mult decât epoca asta,
Cât să facem bucuria să necheze ca un cal
în jurul nostru.
Dar, draga mea,
Degetele ceasului
Au început să arate ochii tăi,
Aşa că haide să plecăm
Înainte ca ei să verse
Sângele
Poemelor mele…

O, draga mea,
A trecut un an de când ne-am despărţit;
Dimineaţa şi-a dezbrăcat veşmântul speranţei.
Zilele cugetă adânc,
Şi oamenii sunt numere şi imagini în schimbare
Fiece dimineaţă soarele-şi aruncă marama peste mine
Să-mi şteargă rana sângerândă
Din marea inimii mele,
Şi suferinţa calcă tot mai apăsat pe străzi

Şi pe toate trotuarele pe care altădată ne plimbam…

1.
El şedea pe umerii Soarelui,
Revărsându-şi cerneala,
Un semn de la petiţionari.
Şedea tăcut
Ca un munte.

2.
Cerul n-a plouat în acea noapte;
El a stat holbându-se la ea un an de zile.
s-a holbat inconştient,
Astfel, iubirea lui a căzut pe cine-a dorit el.

3.
Mai devreme el zvârlea cântece franţuzeşti pe fereastră,
Ţinându-şi cartea strânse, ca pe o spadă
Sorbindu-şi cafeaua cu sadism,
În timp ce ea se pregătea frivolă
Să dea lecţii de iubire,
Lecţii fără titlu…

4.

Literele care mă vizitează surprinzător

în timp ce eu linguşesc ecranul.
El moare sistematic,
fluturând batista…

Te-am văzut când nopţile vieţii mele erau luminate
Te-am văzut când funiile răbdării s-au topit
Te-am văzut după atâţia ani…
Ca şi durerile-mi, şi tu erai în ale mele vise
De parcă noaptea, o viaţa mea, n-ar fi trecut
Şi de parcă soarele ar fi dormit
În , fântâna ginnilor
De parcă lumea ar fi fost în extaz
Învârtindu-se în jurul nostru, fără de seamă să bage

Te-am văzut
După atâţia ani de lipsuri şi nevoi
De parcă erai un trandafir alb şi sufletul meu deasupra-i
plutea
De parcă ai fi fost un cântec în adâncul inimii mele, un
înger sfânt în inocenţa ta

După atâţia ani de lipsuri şi anxietate
mi-am asumat suferinţa
Şi din cauza groazei lor, părul meu a albit
Te văd aici, cum erai, de parcă n-ai fi nimicit o inimă,
nici zdrobit o vârstă
Splendoarea ta cu soarele şi luna se potriveşte
Şi dragostea e scrisă-n inima mea, care s-a despicat şi
rămas aidoma suferinţei mele
Asta mi-i predestinarea, soarta

Am sfârşit-o cu tine
Deşi nu am savurat
Gustul începutului.
Mi-am aşezat ceştile,
Şi le-am umplut
Nici inima mea nu s-a alinat,
Nici flautul ei n-a fremătat.

Ai fost un partener al portului în care am tras
Astă seară.
Ţi-am sorbit o picătură de ardoare
O picătură de fervoare,
O picătură de moarte.
Acum închid bucuros ochiul,
Şi nu ştiu care-i povestea.

Iubirea inimii mele migratoare
În norul ceştii.
Perechea vieţii mele; o viaţă presărată
cu abundenţă
Şi disperare.
La uşa sânului tău,
Unde m-am oprit şi am îngenuncheat
Nechezatul supravieţuirii mele
În tine am adunat bucată cu bucată
Rugăciunea mea
Ca să-ţi recit un vers al revelaţiei…!

Cântecul Chinului

Salma

Salih Abdel Sabour

Abdel Rahman Ghilan

(Egipt)

Abkar

(Yemen)



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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Un volum elegant i consistent este nr. 1(30),
ianuarie-martie 2011 al excelentei reviste . Trist
editorialul (

ia din
89, asist cu stupefac ie la avîntul i instaurarea în spa iul
culturii ii
subiective, a nonvalorilor înveninate, a confuziei i
ambi iilor de arte, a anacronismului

i închipui i. Sunt împin i în fa
ti ani, . Ace

nice i anapoda decît altele, i

a de nimicitoare în sfera culturii institu

i,
asemenea

”

): „Treizeci de numere de
apte ani cam prea

repede poate, de la primul tom care surprindea prin
consisten a materialelor, calitatea colaboratorilor i
elegan apte ani

” r, pornit atît de
ofensiv, se dovede te a fi aceea

Cu regretul de a fi
nevoi iu, de a aminti aici doar o parte
dintr-un întreg

), Antonio Patra
(

), grupajul dedicat de Lucian Gruia i
Marius Marian olea lui Brâncu i. La toate acestea

ii,
de Nicolae Rotund, Nicolae Mecu, Ana Dobre, Ion
Ro ioru, Angelo Mitchievici)

e artistului plastic
Gheorghe Enache, despre care scrie cu aplica ie (

) Olimpiu Vladimirov.

ionale, s-a inaugurat Centrul Eminescu. Acesta este
i subiecul editorialului semnat de Nicolae Cre u

( ): „O reu
iativa, energiile i competen
B tere i o

gratit ” Ion Murgeanu (
), Adrian Voica ( ),

Theodor Codreanu ( ), Mihai
Merticaru (

), Ghi ian (
), Bogdan Ulmu (

), Gruia Novac (
)

oiu, Persida Rugu, Andrei
Fischof, Marcel Cuperman, tefan Radu Mu at, Viorel
Savin, George Irava, Gheorghe A. Stroia i Petru
Andrei.

În

iile din juru-mi a cum tac cei
mul i i umili i i totu

”, dublat de Claudiu
Komartin cu poeme de dragoste din :

”

„un e antion epistolar” care face parte

”, e
i Andrei Moldovan într-un consistent ,
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Ex Ponto

Baaadul

Vatra

Ieri… i azi

oamenii de vorbe

Constan
ii Ex Ponto

Ex Ponto

just i perfect

Crepuscularismul
Recursul la memorie Teroarea, între

poezie

Între
imagina ie

Anul Camilar:
un centenat „ Fa etele întregului

Ion Barbu i textualismul
Un scriitor polivalent

Portretul artistului la maturitate Revista
Colinda de pe valea Horincea Burgos, un
ora în care te sim i minunat… Noaptea e
un sfetnic...

Cartea Laurei

Dosarul Din coresponden a lui
Liviu Rebreanu

Argument

ş

ţ

ţ ş

ş

ş

ţ ş

ţ

ş

ş ţ

ţ

) în care Ovidiu Dunăreanu se
plînge de faptul că, „la două decenii de la revolu

i nu numai, ca altădată, a mediocrită

i fanfaronadei. [...]
Valorile autentice sunt contestate, defăimate i alungate,
locul lor fiind ocupat cu obrăznicie de tot felul de
cabotini, mitomani ă în
ace tia trăncănesc la infinit,
taie cu sabia prin aer fel de fel de proiecte, unele mai
sforăitoare, mai năstru nu
fac nimic. [...] Niciodată, parcă, n-a fost, aici în ora ul de
la malul mării, o confuzie, o poticneală, o instabilitate
a ionalizate,
nicicînd nu s-a auzit mai cutremurător strigătul de
salvare a ei, ca acum; că stau descumpănit i înfiorat,
după o via ă de muncă dăruită acestui domeniu

lui Moromete, mă întreb: Da, încotro mergem
noi?! Spre ce, ne îndreptăm de fapt?! Un răspuns
indirect găsim în cuvintele lui Liviu Grăsoiu (

înseamnă i jumătate. Atît a trecut,

a desăvîr ită. În urmă cu i jumătate
apărea poate cea mai frumoasă revistă de cultură de
după anul 2000. i în acest numă

i revistă
complexă, elegantă, cu aleasă inută intelectuală,
deschisă schimbului de idei consistente, a cărei exigen ă
i rigoare neostentativă o a ează, cu fiecare apari ie,

într-o zonă, din ce în ce mai rarefiată, de aglutinare a
unei elite intelectuale autentice.

i, din lipsă de spa
, remarc poezia semnată de

Iulia Pană, Cristiana Eso, Aura Cumita, Iulia Paloda-
Popescu, Veronica Stănei-Macoveanu, sau Tania
Nicolescu, eseurile propuse de Mirela Savin
(

), Al. Săndulescu (

se
adaugă cronici literare pertinente (asumate, între al

i nu în ultimul rînd
excelente reproduceri după lucrăril

Din trimestrialul de cultură literar, nr.
1(16)/2011, aflăm că la Bîrlad, de Ziua Culturii
Na

ită în spatele
căreia stau ini a unor
oameni, cărora îrladul le datorează o recunoa

udine pe măsură.

), Valentin Ciucă
( ă Crist

se citesc cu folos. Poezie multă i bună ne
propun Ion Beldeanu, Adrian Voica, Iancu Grama,
Victor Constantin Măru

, nr. 1(478), introducerea este făcută de
Constantin Abălu ă (Rugă): „Doamne, dă-mi puterea să
văd toate ho i să tac/ a

i nepăsători/ i, Doamne, ajuta-
mă să nu mă prefac în zid...

„Toate lucrurile care îmi fărîmi ează inima/ sunt pe
această tavă. numărului (

), alcătuit de Andrei Modovan, cuprinde
„dintr-un prim

volum în curs de pregătire, din vreo patru, cîte se pare
că vor fi în final antion din care, după cum afirmă
acela

ă
în ambi i realizări

de sorginte bacoviană

i rugăciune

i vitalitate cromatică

Sărbătoare eminesciană la Bîrlad

tăcut”

se desprinde
”, contribuind decisiv la

ie.” Radu Mare ( ), Gellu
Dorian ( ), Mircea Pora (

) ne propun texte care se
re in. Recenzii i cronici literare de substan

urcanu, Alex Goldi , Dumitru-
Mircea Buda, Constant

i Nicolae
Leahu.

, nr. 2(95)/2011, ne propune pagini
viguroase i Paul
Mihalache), poeme delicate (Paul Gorban, Nicolae
Turtureanu, nescu i Lan Lan, în traducerea
lui Gao Xing)

(

” Contribu ii notabile aduc, prin textele propuse,
Alexandru Zub, Ioan Holban, Constantin Cuble

, Bogdan
Cre u,

i Vasilian Dobo .
În , nr. 3-4/2011, Ion Pop (

) ne reaminte
împline te 75 de ani: „Prezen a foarte vie,

decenii de-a rîndul, a cronicarului literar

–

productivitate – a împins-o

ii de prim plan din spa iul
românesc actual.” Un amplu interviu (

La mul i i fecunzi ani!

n, Gheorghe Grigurcu, Dorin
Tudoran i Ion Vianu. Paginile propuse de George Banu
( ), Ovidiu
Ivancu ( ), Elisabeta
Lasconi ( ), Nicoleta
Dabija ( ), Paul
Aretzu (

Poezia lui Petru Ilie iu,
Arcadie Suceveanu

i Liviu Uleia,
cronicile semnate de Gra iela Benga, Emanuela Ilie,
Marcel Lucaciu, Constantin Pricop

i incitant din care am mai
re inut lui Nicolae Mare (

).
, î

i îl admir pe
Constantin Arcu pentru ambi ia sa de a face revista

i presiuni exercitate din exterior.” Invitat
este Liviu Ioan Stoiciu, care ne propune

un viguros grupaj poetic ( ) i este
intervievat (

) de Andra Rotaru: „La cît de orgolio i
suntem în comunitatea acestor grani

ia Scriitorilor din Bucure ti are
600 de poe ” Am citit i
apreciat cronicile literare semnate de Theodor
Codreanu ( ), Aliona Grati (

), Ioan Holban (
), George Bodea (

), Geo Vasile ( i

), Al. Cistelecan
( ), Gellu Dorian ( ), Bedros
Horasangian (partea aII-a din ), i nu în
ultimul rînd episodul Mihai Ursachi din

,
, precum i lui Leo Butnaru. Un

omagiu pe deplin meritat (

) este adus primului redactor ef al

num rului
3(250) . Contribuie Gelu Ionescu
( ), Martin Greslou (

), Marta Petreu ( Lacrimi i Sfin i
i

). Incitant i
polemic este noul fragment ( )

„imaginea unui om hăituit în
permanen ă „cronicizarea unei
crize ce doar o personalitate puternică a putut să o
convertească în crea

), Călin Crăciun
(

ă semnează
Evelina Oprea, Lucia

in Blănaru, alături de Lucia
Gogoncea, Iulian Boldea, Rodica Grigore

de proză (Alfredina Iacobitz

tefania Hă
, alături de un frumos interviu cu Gellu

Dorian
), realizat de Călin Ciobotari: „Îmi place să

cred că mereu vor exista oameni care să în eleagă rostul
unui asemenea demers cultural, oameni care să se
implice cu cel pu in atîta dăruire cu cîtă m-am implicat
eu.

an,
Grigore Ilisei, Nicolae Busuioc, Ioan Răducea, Vasile
Iancu, Stelian Dumistrăcel, Nicolae Mare

Felicia Dumas, alături de Anghel Popa, Bogdan
Ulmu

te că Gheorghe
Grigurcu

i a eseistului,
remarcabilă i remarcată, întărită i de implicările
polemice ale orei, aproape ubicuă, pe de altă parte,
căci avem de-a face cu un autor de o spectaculoasă

într-o anume umbră pe cea
a poetului. E o foarte mare nedreptate, încă nereparată,
cred, fiindcă Gheorghe Grigurcu – trebuie spus cu toată
vocea – este unul dintre poe

) cu sărbătoritul,
realizat de Marian Drăghici, completează momentul
aniversar. se
intitulează ancheta numărului, bine orchestrată de Liviu
Antonesei, Al. Cisteleca

), alături de Florin
Toma ( ) se citesc
ca de fiecare dată cu interes.

i Iulian Caragea, proza oferită de
Alexandru Sincu, Gheorghe Schwartz

i Rodica Grigore
întregesc un număr dens

i continuă parcursul printr-un
an aniversar, cu numărul 3(241),

„fără ifose ul
acestui număr

e ale literaturii
române, ar trebui să mai coborîm cu picioarele pe
pămînt. Numai Asocia

i care se cred buricul pămîntului.

), alături de cele propuse de
Adrian Alui Gheorghe (

alcătuită i prezentată de Mircea A.
Diaconu

, prin scriitura fiului său, Marian. Elegantă i
discretă, ilustra ia numărului este asigurată de imagini
din catalogul sculptorului Ion Mîndrescu.

Revista clujeană dedică ă

), alături de
Petru Cârdu (
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Insomnii
Tihna Dialog

Un brand de ional „Mihai
Eminescu”

Un
poet, un critic, un prieten

„L
”

Moartea copilului sau sensurile unui motiv teatral
Poezia înre gustul public

Nae Ionescu, din nou, subiectul mîniei
Tradi ie

restituirile Rapoarte diplomatice
de la Vichy semnate de Eugen Ionescu

Poemele lui Lis

”

„Sarea Terrei” „Durerea de a fi
român” e i un
camion de vise

i a Kenoma vs Pleroma
„Cuvîntul care nu se trece”

Via a ca literatura
Puncte pe traseul poetic Pustia

Atena Fishta
Antologia

poeziei române ti
Parabolele

100 de ani de la na

i Bucovinei
Literare

Dosarul
Centenarului Cioran

Avea un rîs exploziv…
Despre sau

cartea misticului refuzat Citind despre Cioran
i turmele de idei

O autobiografie ru

Conceptul de literatură na ională

ară: Premiul Na

ăuntric, nu
intru în tiparul vîrstei mele actuale

Despre impostură

i estetică
A broda pe catifea, a scana pînă la os

i mistică în poezie
Un gospodar de năluci: Mircia Dumitrescu

„Autorii personajelor trebuie să se teamă în
general de uzură

Două geamantane micu
Un roman al întrebărilor

care- teaptă răspuns

terea lui
George Drumur fondator al revistei Bucovina literară din
Cernău

Omul din
mansardă

Păstorindu-
inoasă
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Dacia literară

ţ scă

iterară

Via a Românea

Bucovina l

Apostrof

din eseul propus de Ion Vartic:

tocmai din

” Am savurat de asemenea, cu interes i
satisfac ii estetice, textele propuse de Irina Petra , tefan
Borbely, Ion Bogdan Lefter, Iulian Boldea, Cristian
Vasile, Mircea Handoca, Ovidiu Pecican, Mihaela Ursa,
Constantina Raveca Buleu i Doru Pop, regretînd, doar,
absen

i Sebastian?
Interesant

l revistei timi orene .
) i trei

interviuri consistente, toate sub genericul

),
Ruxandra Cesereanu (
realizat de Robert erban), respectiv Gish Jen (

interviu i traducere de
Cristina Chevere an)

inut cele propuse de Cornel Ungureanu
( ), Marcel Tolcea ( ),
Gra iela Benga ( ), Alexandru Budac
( ), Ioan Vultur ( ),
Alexandru Ruja ( ), Eugen Bunaru (

), Daniel Vighi (
), Mirela Sandu ( ).

titlul
. Un florilegiu de poeme semnate, între al

anu, Mihai Li u, Adrian Botez;

), Liviu Pendefunda
( ), Daniela
Andronache ( ),
Cristina Rusu (

), Leonida Maniu (
); recenzii docte, semnate

de Emanuela Ilie, Carmelia Leonte, Marian Nicolae
Tomi

ii, Felix Arvers, Nadine Lefebure, Issopha,
Ivanka Paul, Giuseppe Napolitano, Zygmunt Krasinski,
Andrija Radulovic),

În , nr. 3(708),
Nicolae Breban ( ) este
tran ant: „...c i politi

i «evolu

ia cu consecven a, flerul
simplu cu capacitatea de a mînui oameni, interese i
con tiin

i vanitate, chiar i pe cele ale principiilor.
Ale «ideilor»!” Textele propuse de Alex.

), Maria-Ana Tupan (
), tefan Borbely ( ),

Aura Christi ( ), Irina Ciobotaru
( ), Ironim Muntean
( ), Marian Victor Buciu (

), Ion
Iano i ( ), Luiza
Barcan ( ) i Rodica
Grigore ( ) se parcurg cu
interes.
Citim în , nr. 204, 1-15 martie, despre o anchet

( ),
de Aurel Sasu printre „participan ii la un

curs de tiin ”
„remarcabile prin acuitatea

observa iilor i prin rigoarea diagnosticului politic”,
fiind exemplificate, cu aplomb, de cele ale Adrianei

. Am mai re inut, dintre multe altele,
Virgil Stanciu, tefan

Manasia, Vianu Mure an, Irina Petra
u, Sergiu Ciocîrlan, Aurel Sasu,

sau Elena Abrudan. Excelent i suplimentul
te un

, ilustrat cu texte ale unor merituo i elevi i
studen i.

Singur, ca Iosef Hechter,

cele
mai neînsemnate cuvinte

Iubirile croitoresei
La umbra

Doamnelor în

”

Mai mul eni Casa Oravitzan
Pofti

Golanul melancolic Un itinerar imagologic
Un spirit garibaldian O

medita ie asupra istoriei Isprava lui Rudi
Richner Un spectacol de cinci stele

Poezie i
Rostire

Fenomenologia crea iei poetice
A rosti infinitul e ca i cum te-ai împlini în el

Poezie prin cuvinte rostite i nerostite
Poezie i a lui

Mardoheu Elegia. De la apari ia

Aventurierii politicii române ti

Convorbiri la nivel înalt Cercul trasat
de experien Poezii din Maramure

Cine are for a lui Iisus?
Poetul ”
Starea romanului Sub patronajul

lui Apollo Abisul luminat

Turnarea bronzului – me te ug
i, mistere i dincolo de ele

?

Universitaria Dialog cultural Cracovia-
Cluj-Napoca

„Pe lîngă însingurarea exoterică de evreu, aceea
esoterică, strict personală, iese la iveală, în fragmentele
de jurnal ale romanului autobiografic,

, presărate, voit sau nevoit, în
diverse locuri.

a totală a poeziei dintr-un număr altminteri de
referin ă. Să fie de vină Cioran

i divers, ca de fiecare dată, numărul
3(1542) a O avanpremieră
editorială (Maria Duenas –

floare, cu Mădălina Diaconu (
realizat de Ciprian Vălcan

reprezintă un adevărat centru de
greutate, în jurul căruia gravitează întreg numărul, din
care am mai re

Revista de cultură poetică , nr.1(55)/2011, se
prezintă ca un volum bine închegat, sub

ii, de
George Popa, Florentin Palaghia, Ion Dumbravă,
Dumitru Vacariu, Mihai Merticaru, Ion Pachia-
Tatomirescu, Victor Sterom, tefania Hănescu, Marcel
Mure un interviu cu
caligraful francez de origine afgană Ghani Alani (

), realizat de Marius
Chelaru; eseuri de bună calitate asumate de George
Popa (

i Victor Sterom. Traduceri din lirica universală
(printre al

alături de pagini de folclor din
Alaska, completează un număr, ca de fiecare dată, de
referin ă!

eea ce separă, în via a socială că,
revolu ia de crimă sau avansarea ia» de puch
sau de impostura oricărei dictaturi, este tocmai
răbdarea. Răbdarea politică care este, se pare, o artă
complicată ce ese laolaltă intui

e, chiar. Depă irea consecventă a oricăror forme
de egoism

tefănescu
(

), alături de Nicolae Balotă (

ă
cu un subiect incitant
întreprinsă

coală doctorală în ele comunicării .
Răspunsurile s-au dovedit

Săftoiu oferta
intelectuală i estetică asumată de

, Petru Poantă, Ion
Pop, Laszlo Alexandr

, ce găzduie
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Orizont

Poezia

Tribuna

Europa – o
familie de asemănări

Soldat universal literar n-am să fiu
„Mă

consider o scriitoare meta-etnică

i bănă
i la bibliotecă

Actul
caligrafic este o formă de rugăciune

i rostire în rugăciunea Esterei
speciei

pînă la constituirea statutului ei

ă

„în duh în zi de duminică

Feodor Dostoievski. Însemnări din subterană
i artă

Căr

O criză a presei scrise
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Contemporanul. Ideea europeană

„Şi ramuri tresar, se clatină înserate
în ochii mei de nezărit
printre rînduri”

„Ceea ce pentru unii este piatră
şi oprelişte
pentru mine este privelişte.”

Andrei Zanca

Gheorghe Mihai

Mai 2011
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Camus, între refuz şi consimţămînt
La începutul anului trecut s-a împlinit o jumătate de secol
de la moartea scriitorului şi filosofului Albert Camus;
deşi nu fusese niciodată uitat, comemorarea a fost prilejul
unor unor sesiuni şi conferinţe, al unor apariţii editoriale
omagiale. Una dintre acestea este

, coordonată de Jean-François Mattéi,
apărută la Presses Universitaires de France, coll. „Débats
philosophiques”, 2011, 170 p. Jean-François Mattéi este
un admirator al lui Camus ( ca un amănunt biografic,
amîndoi sînt născuţi în Algeria) şi a propus o temă
generică la care au contribuit cîţiva filosofi francezi,
pornind de la cîteva neînţelegeri care încă dăinuie asupra
scrierilor camusiene: a fost considerat existenţialist, deşi
era la antipozii lui Sartre, a fost citit prin prisma
absurdului, cînd opera sa emana iubire, a fost privit ca
un filosof de plan secund, cînd opera sa spunea cu totul
altceva. Nu credea în virtuţile unui sistem filosofic, dar
căuta un echilibru între extreme, încercînd să fie fidel
măsurii vechilor greci, despre care scrisese admirabil în

, grecii care atinseseră disperarea prin
frumuseţe, descoperiseră în sînul existenţei această fisură
tragică imposibil de acoperit. Contrar unor opinii, grecii
nu ne-au lăsat o lecţie despre tenebre sau una despre
lumini, ci lecţii despre clar-obscur, în care ziua
basculează în noapte, iar noaptea basculează în zi.
„Această balansare între da şi nu, între avers şi revers,
sau între exil şi regat, şi finalmente între refuz şi
consimţămînt este cea care face originalitatea unei gîndiri
a cărei primă grijă era echilibrul”. Acestei tensiuni, şi
unui astfel de echilibru îi sînt dedicate cele cinci lecturi
care constituie recentul volum despre Camus. Jean-
Jacques Gonzales evocă locul care este greu de definit pe
care Camus „îl ocupă” între eseu şi roman, între durere şi
frumuseţe, între sărăcie şi graţie, între promisiune şi
ameninţare, între sensibil şi intelectual, între excesul de
lumină şi excesul de tenebre, între Franţa şi Algeria, între
răbdare şi revoltă, Camus conducîndu-se nu după o
logică a disjuncţiei, a lui , ci una a conjuncţiei, o logică
a lui . Studiul lui Jean-Luc Moreau se ocupă de
singularitatea politică a scrisului lui Camus, care ia în
mod regulat forma unei balansări asumate între polii
extremi ai hotărîrii şi incertitudinii. Camus îl întîlneşte
astfel pe Pascal, pe care îl plasa deasupra tuturor
gînditorilor, cel care ne arată întreaga sa măreţie nu fiind
la o extremă, ci atingînd două deopotrivă. Urmînd acest
fir pascalian, Camus descoperă „filosofia revoltei”
pornind de la o formulă a lui Senancour, care spunea că
omul este pieritor, dar să o facă rezistînd. În ciuda
timpului care îi separă şi a modurilor diferite de a scrie,
Senancour şi Camus rămîn „apostolii disperaţi ai

Măsurii”. Analiza pe care o
propune Raphael Drai este
despre întîlnirea dintre
François Mauriac, zidit în
certitudinile sale, şi Albert
Camus, balansînd între
îndoielile sale; amîndoi se
bizuiau pe dreptate, dar o
trăiau în chip diferit, aşa
cum veneau din lumi
diferite: unul născut bogat,
catolic, burghez, celălalt,
sărac, agnostic şi proletar.
Războiul din Algeria va
arăta însă şi alte diferenţe
între cei doi; Mauriac a privit
cu milă creştină regimul de
la Vichy, nu şi pe francezii

din Algeria, în vreme ce Camus ezita între justiţia
abstractă şi cea vie, respectînd, încă o dată, echilibrul
balanţei. Jacques Dewitte îşi centrează analiza cărţii

pe nihilism şi totalitarism, autorul arătînd că o
nouă axă „est-vest” încrucişează axa culturală „nord-
sud”; Camus arătase strînsa legătură de rudenie între
totalitarismele „duşmane”: amîndouă sînt unite de
aceeaşi ură faţă de om. Camus va căuta echilibrul între
măsură şi revoltă, între refuz şi consimţămînt, făcînd
proba unei adevărate dialectici în sensul grecesc al
termenului, cel al contradicţiilor care îşi menţin
tensiunea. Tema balansării între refuz şi consimţire este
în centrul studiului semnat de Jean-François Mattéi;
această probă a balansului este cea care asigură echilibrul
omului şi al lumii; metafora balanţei este una cu
deschidere cosmică şi arată în opoziţia Cer-pămînt jocul
armonios al polilor. Tema constantă a tragediei antice
este limita care nu trebuie depăşită, de o parte şi de
cealaltă întîlnindu-se forţe egal legitime într-o
confruntare vibrantă şi neîntreruptă, spunea Camus, fiind
tributar concepţiei vechilor greci care vorbeau despre
măsura cosmică, distanţîndu-se de lipsa de măsură a
modernilor. Concepţia lui Camus aminteşte spusele lui
Socrate din : „Cerul şi Pămîntul, zeii şi oamenii
trăiesc în unire, prietenie, armonie, înţelepciune şi
dreptate, de aceea Universul  acesta se numeşte Cosmos
prietene, şi nu haos, şi nici neînfrînare”. Balansarea, care
revine ca un leitmotiv în opera lui Camus, este categoria

Albert Camus. Du refus
au consentement

Exilul Elenei

sau
şi

Omul
revoltat

Gorgias

existenţială care uneşte de la începuturi omul de lume.

În toamna anului 2009,
editura pariziană Cerf
lansa, sub coordonarea
profesorului
Philippe Capelle-
Dumont, un
ambiţios proiect
filosofic şi
editorial:

. Au
apărut trei tomuri
dedicate
antichităţii, evului
mediu şi perioadei
moderne. De
curînd au apărut
ultimele volume
ale antologiei:

.

; coll. „Philosophie & Théologie”,
418 p + 344 p, dir

bert. În prezentarea pe care o face ultimelor volume
ale amplului proiect al cărui coordonator i-a fost,
Philippe Capelle-Dumont aminteşte că niciodată o
perioadă atît de scurtă, secolul al XX-lea, nu a cunoscut o
producţie filosofică şi teologică atît de profundă în ceea
ce se numeşte „relaţia filosofie-teologie”. Dacă a filosofa
înseamnă a primi toate datele „mundane” şi a asimila
critic toate inspiraţiile venind dinspre estetică, religie,
ştiinţă, a face teologie înseamnă a ne opri asupra faptelor
consemnate în Scripturi şi tradiţia credinţei, asupra
sensibilităţii estetice a misterului, iar această dublă
vocaţie disciplinară nu se poate exercita decît într-un joc
al coordonării, afirmă Philippe Capelle-Dumont.
Amintind miracolul de la nunta din Cana, cînd apa s-a
transformat în vin, coordonatorul proiectului scrie despre
filosofie şi teologie ca două corpuri de texte şi agenţi
identificabili în traiectorii proprii, scrie despre filosofia
greacă care şi-a făurit conceptele pornind de la experienţa
religioasă şi de la primele teoretizări, despre teologia care
exercită o nouă inteligibilitate care nu provine numai din
filosofie. Este vorba de un joc al recunoaşterii, al întîlnirii,
în care tensiunea vie nu exclude alianţa. Cele două
volume sînt precedate de o amplă introducere în care
autorii, Jean Greisch şi G bert, vorbesc mai
întîi despre trăsăturile generale ale problematicilor
reprezentative abordate de filosofie şi teologie în secolul
trecut: pluralitatea figurilor raţionalităţii, mondializare şi
inculturaţie, deconfesionalizarea parţială, deplasări
epistemologice intradisciplinare, tradiţie şi inovaţie. În
continuare cei doi autori prezintă cele 13 noduri, „linii de
înaltă tensiune transportînd o energie considerabilă”, iar
aceste noduri sînt: adevăr şi istorie; teologia şi filosofia
religiei; fenomenologie şi teologie; filosofie creştină şi
teologie; teologia eliberată de filosofie?; filosofie
transcendentală şi teologie; teologie filosofică şi teologie
creştină; metafizica sub speciile onto-teo-logiei şi teologiei
creştine; hermeneutică şi teologie; eshatologia uitată şi
regăsită: filosofiile şi teologiile speranţei; raţiune, logică,
raţiune analitică, raţiune teologică; raţiune critică, raţiune
comunicaţională, raţiune teologică; etică şi teologie. Fără
pretenţia exhaustivităţii, autorii trasează liniile
reprezentative ale spaţiului gîndirii propriu secolului al
XX-lea, diversitatea stilurilor de a privi raporturile dintre
filosofie şi teologie. Chiar dacă sînt voci care afirmă că ne
aflăm într-un anarhism metodologic generalizat, nici
raţiunea teologică, nici cea filosofică nu se mulţumesc cu
o astfel de soluţie; ele trebuie să parieze pe posibilitatea
unităţii raţiunii. .
Primul volum, structurat în 27 de capitole, cuprinde
scurte prezentări şi fragmente din cărţile reprezentative
ale unor filosofi şi teologi precum Pierce, James, Husserl,
Weber, Brehier, Nabert, Florensky, Maritain, Jaspers,
Bultmann, Barth, Rosenzweig, Heidegger, Marcel,
Benjamin; fiecare capitol este însoţit de note bibliografice.

cuprinde prezentări şi
texte aparţinînd lui Lubac, Zubiri, Adono, Rahner, von
Balthasar, Levinas, Dubarle, Weil, Breton, Ricoeur,
Ladriere, Henry, Habermas, Derrida, Jungel. Ampla
antologie prezintă raporturile dintre filosofie şi teologie
de la origini pînă la sfîrşitul secolului al XX-lea, ilustrează
istoria complexă a relaţiilor între cele două discipline,
încearcă să ofere răspuns întrebării pînă în ce punct
gîndirea occidentală este determinată de profeţia biblică
şi de înţelepciunea greacă. Reunind şi prezentînd
gînditorii şi textele lor, contribuie la clarificarea
temelor şi conceptelor care structurează, stimulează
cercetarea şi reflecţia fundamentală în filosofie şi teologie.

Filosofie şi
teologie în epoca
contemporană

Philosophie et
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Anthologie

Philosophie et
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Walter
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me IV;
1. De Charles S. Pierce à Benjamin; 2. De Henri de
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Despre simplitate şi minimalism
Marc Halévy a mai fost prezent în paginile ,

prin două interviuri, publicate în anul 2009, dar şi în
cadrul acestei rubrici prin comentarii la cărţile sale. Marc
Halévy a făcut studii de filosofie şi de fizică, iar timp de
10 ani a lucrat alături de laureatul Nobel, Ilya Prigogine;
este un prolific conferenţiar pe teme ale „noeticii”, o
disciplină prin care aplică procesele fizicii înţelegerii
lumii umane şi schimbării de paradigmă pe care tocmai o
trăim. Dintre cărţile sale amintim:

,
2005; , 2007;

, 2008;
, 2009;

, 2011. Recent a
apărut o nouă carte a lui Marc Halévy:

, Escalquens, Editions Dangles, coll.
„Prospective”, 2011, 158 p. Evoluţia societăţii
contemporane, amploarea revoluţiei tehnologice,
dezvoltarea într-un ritm accelerat a noilor tehnologii,
criza economică şi financiară a determinat o schimbare,
sau cel puţin un început de schimbare a mentalităţilor, a
modului de raportare a oamenilor la lumea
înconjurătoare, la viaţa în ansamblu. În noua sa carte,
Marc Halévy pledează pentru redescoperirea simplităţii,
a minimalismului, văzute ca moduri de viaţă, în care
orizontalităţii societale trebuie să i se substituie
verticalitatea spirituală, în care trebuie cultivată arta
discernămîntului şi a lucidităţii. Pentru Marc Halévy,
simplitatea este arta de a repera şi a te conduce după
lucrurile fundamentale, şi nimic nu este mai dificil decît
a repera lucrurile fundamentale, invariantele, coloanele
vertebrale dincolo de dezordinea de nerezolvat, de
incredibila forfotă a detaliilor, accesoriilor, amăgirilor

vieţii, iluziilor cotidiene.
Marc Halévy aminteşte de
eudemonism, doctrina
filosofică şi morală care
pune la baza moralei
năzuinţa omului către
fericire obţinută prin
dominarea pasiunilor şi
realizarea libertăţii
interioare: „A cultiva arta
lucrurilor fundamentale
pentru a culege bucuria de
a trăi. A face din bucuria
de a trăi viaţa sa
fundamentul ultim al
tuturor alegerilor, al
tuturor deciziilor, al
tuturor investiţiilor în timp
şi în energie, în acţiune şi
în afecţiune. A se consacra

în întregime şi exclusiv acestui fundament esenţial, unic
şi definitiv: a cultiva bucuria de a trăi viaţa sa”.
Minimalismul nu este arta minimului, cum s-ar putea
crede, ci arta de a valoriza ceea ce pare aproape nimic,
arta de a da valoare la ceea ce aproape nu este, arta de
face mult cu puţin, este arta frugalităţii. În opinia
autorului francez, umanitatea trăieşte o mutaţie
paradigmatică profundă care corespunde la două
revoluţii, una exterioară, ecologică, şi una interioară,
noetică, iar valorile revoluţiei noetice sînt: frugalitatea,
fecunditatea, eleganţa şi nobleţea. Halévy nu
împărtăşeşte opinia curentă că omul este un animal
social, deci altruist, solidar, moral, fratern, ci dimpotrivă,
crede că omul este asocial, nu antisocial! Maladia omului
contemporan este slăbiciunea sa interioară, precaritatea
vieţii interioare. În pledoaria sa, aminteşte celebra
cugetare pascaliană despre omul văzut ca o trestie
cugetătoare, pentru a afirma tranşant că în ceea ce
priveşte gîndirea, „principiile simplităţii şi
minimalismului conduc la a cultiva arta de a scrie, a
descrie, a explica, a explora lucrurile cele mai complexe şi
mai dificile cu foarte puţine cuvinte”. Lumile virtuale,
ciberspaţiile sînt minunate cîmpuri de cucerire pentru
inteligenţă şi spirit: totul poate fi inventat, gîndit, cultivat,
creat; dar aceste ciberspaţii pot fi şi capcane infernale,
fără însă a fi demonizate: nu internetul a dus la diverse
devieri ale minţii umane, ele erau de la începuturile
timpului! Umanitatea trăieşte o schimbare de paradigmă,
trece de la o viziune raţionalistă, reducţionistă, etatistă,
egalitaristă, la o nouă viziune bazată pe simplitate,
minimalism, inteligenţă, în care noile mituri sînt pacea,
libertatea, natura. Ne aflăm în faţa unei alegeri care
priveşte viaţa noastră, afirmă tranşant Marc Halévy,
îndemnînd la meditaţie: continuăm să ne risipim viaţa în
acte inutile, sterile, făcute din obişnuinţă, din conformism
într-un relaţional social sufocant, sau optăm pentru o
viaţă autentică, pentru o spiritualitate eliberată de
constrîngeri, pentru o interioritate nobilă.
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retragă din conducerea partidului comunist cubanez.
Motivele invocate sunt cele clasice : vîrsta înaintată şi
starea sănătăţii (precară, după cum a aflat în cele din
urmă o lume întreagă). Eu ştiam că stegarii peceului
roşu nu ies la pensie din poziţiile lor decît cu
picioarele înainte, cu vată-n nas şi pantofi de lac!
Aşadar, o demisie impusă de necesităţi, de realitatea
jalnică în care se zbat pececeul şi ţara condusă de el,
sau o demisie în al doisprezecelea ceas, un fel de
tîrguială cu Cel de Sus, o încercare de răscumpărare a
păcatelor de moarte pe care le-a comis El caballón
(„Calul”) din 1956 încoace?! Probabil, bătrîn şi bolnav,
dictatorul se simte deja în anticamera iadului (nu cred
că Doamne-Doamne ar fi dispus să elibereze pentru el
vreun colţ de purgatoriu, unde să-şi răscumpere
păcatele!), în care va poposi pentru vecie în clipa cînd
va da colţul.

De fapt, El Lider Maximo fusese deja retras,
nemaifigurînd printre membrii conducerii aleşi luni 18
aprilie 2011. Pentru a explica sau a masca această
absenţă (înfrîngere?), Fidel a strecurat în discursul său
– redat parţial într-un articol intitulat

şi publicat pe un site-ul oficial CubaDebat.cu – o
ipoteză neverificată încă : „Raul a ştiut că, în acest
moment, eu nu voi mai accepta nici un rol în partid.”
Ipocrizie care îmi aduce în memorie vremea cînd
nomenclaturiştii români îl rugau pe Ceauşescu să
accepte preşedinţia pe viaţă a republicii socialiste
România, iar acesta, ofuscat că nu i se propusese de la
început respectiva funcţie viageră, refuza cu infantilă
îmbufnare. Mai există un aspect care întreţine confuzia
în privinţa statutului pe care-l are în ultimii cinci ani
fostul preşedinte al Cubei. Astfel, forţînd o realitate pe
care nimeni nu o cunoştea (deci nu o putea
contrazice), el a declarat : "

, inclusiv din
funcţia de prim-secretar al Partidului Comunist când
m-am îmbolnăvit. Nu am încercat să îmi recapăt
funcţiile după proclamaţia din 31 iulie 2006". Această
declaraţie a circulat în presa din Cuba, dar iată că – aşa
cum am arătat – pe 19 aprilie 2011 senilul lider
cubanez reia problema demisiei sale din fruntea
partidului roşu, „uitînd” că aceasta se consumase în
urmă cu cinci ani.

Interesant în această retragere a bătrînului satrap
nu e faptul că tiranul vorbeşte de noi lideri (orice
schimbare implică includerea între privilegiaţi a unor
noi nume, figuri, clienţi, personalităţi), ci acela că
recunoaşte pentru întîia oară un cutremurător adevăr :
domnia sa şi revoluţia continuă au dus ţara de rîpă şi
el va lăsa Cuba într-o stare catastrofală, mult mai
proastă, mai îngrijorătoare decît cea în care se afla în
ianuarie 1959, cînd Castro şi complicii săi au preluat
puterea, transformînd insula într-un infern în aer liber.
Ţin să reamintesc faptul că partidul comunist cubanez
nu a fost înfiinţat în 1965, aşa cum cred mai toţi
oamenii, ci exista cu mult înainte de venirea la putere
a bărboşilor, numai că lui Fidel nu-i convenea să preia
o structură pentru a cărei înfiinţare, pentru a cărei
existenţă alţii îşi puteau revendica drepturile de
întîietate. Aşa că, în 1965 şi-a înfiinţat el un partid
comunist, falsificînd încă o dată istoria. Dacă nu ar fi
existat un astfel de partid roşu cu mult înainte de 1965,
cum ar fi putut Fidel Castro, într-un discurs din 1961,
să facă următoarea afirmaţie : „În timp ce în Sierra
Maestra armata revoluţionară lupta din greu, cu
imense sacrificii, în Escambray pseudo-revoluţionarii
făceau un fel de camping, obijduiau pe ţărani şi
încercau mai ales să distrugă grupul de guerilleros
comunişti conduşi de Félix Torres care activa în
aceeaşi zonă.”? Cînd a minţit Castro : în 1961, vorbind
de comunişti (avant la lettre dacă ar fi să judecăm
după gestul său de a fonda pececeul patru ani mai
tîrziu) sau în 1965, cînd avea să înfiinţeze un partid
gata înfiinţat? De altfel, figura comunistului Félix
Torres se regăseşte şi în greţoasa, ideologizata,
pupincurista carte a
lui Titus Popovici, carte apărută, atenţie! în 1962. Să-i
dăm cuvîntul celui care s-a pus în slujba pecereului,
dăruind „literaturii clasei proletare” romanul :
«„Fiara roşie”, „Mîncătorul de copii”, „Fiorosul
comunist” Félix Torres este un bătrînel mărunt de tot,
slab, cu o barbă lungă şi rară; seamănă oarecum cu Ho
Şi Min; poartă un vast sombrero de fetru împodobit cu
steluţa de comandante”». Cum l-ar fi putut denumi
duşmanii de clasă „fiorosul comunist” pe Félix Torres
în perioada 1956-1960, dacă partidul comuniştilor ar fi
fost înfiinţat de Fidel abia în 1965?! De altfel, pentru
risipirea oricărui echivoc, în odioasa carte citată,

Reflecţiile lui
Fidel

Am demisionat din toate
poziţiile politice fără nici o ezitare

Cuba teritoriu liber al Americii

Setea
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Să nu vă apuce mirarea că Fidel a umplut Cuba de
bastarzi, căci el însuşi e bastard, tatăl său trăind în
vremea tinereţilor o pătimaşă aventură extraconjugală
cu o servitoare de pe propria moşie, legătură ce avea
să aibă ca urmări şi venirea pe lume a viitorului
dictator. Copilul a fost botezat de un bunic, pe la şapte
ani (vîrstă pînă la care băieţelul nici măcar un nume
nu a avut, fapt ce a constituit pentru el o traumă
cumplită, căci era ţinta batjocurii tovarăşilor de joacă),
şi recunoscut de tatăl său cam vreo zece ani mai tîrziu.
Cert este că, în cele din urmă, spre cinstea lui, Angel
Castro s-a căsătorit cu servitoarea sa, Lina Ruz, şi şi-a
recunoscut fiul, pe Fidel Alejandro, ceea ce, să
recunoaştem şi noi, puţini bărbaţi ar face după mai
bine de un deceniu şi jumătate de la consumarea
pasiunii. Deşi tîrzie, recunoaşterea a fost benefică
măcar pentru faptul că i-a creat fiului bucătăresei
posibilitatea de a urma studii superioare şi a ajunge
avocat. Meserie de care s-a lepădat în mare grabă,
înlocuind-o cu aceea mult mai rentabilă de „lider al
revoluţiei perpetue”.

Cel care, în 1979, poza în preşedinte independent
al ţărilor nealiniate la summitul de la Havana a
acceptat, de fapt, chiar de la început, nu doar ajutorul
„dezinteresat” al Uniunii Sovietice, de patru miliarde
de dolari anual (ajutorul dat de URSS Cubei este
estimat la un sfert din produsul ei naţional brut), ci şi
recunoaşterea serviciilor aduse de el lagărului ţărilor
socialiste : Fidel e laureat al Premiului Lenin pentru
Pace în 1961(stranie coincidenţă : acelaşi premiu, în
acelaşi an, l-a primit şi autorul romanului

, scriitorul Mihail Sadoveanu), decorat în 1963
cu ordinul Lenin şi cu Steaua de Aur a Uniunii
Sovietice şi, dacă nu mă-nşel, tot în 1963, la Moscova,
tovarăşului Fidel Castro Ruz i s-a conferit titlul de
Erou al Uniunii Sovietice. Scriitorul rus Aleksandr
Soljeniţîn nu a fost niciodată erou al patriei sale (abia
cu vreo cîteva luni înaintea morţii a primit premiul de
stat) – dimpotrivă, doar cu un an înainte de a fi
„eroificat” Fidel, a primit permisiunea, dată personal
de Hruşciov, de a-şi publica povestirea de debut

–, dar s-a „răzbunat” cu
vîrf şi îndesat, primind, în 1970, Premiul Nobel pentru
Literatură pentru romanul .
Şi, în timp ce nişte demenţi ucigaşi ca Fidel şi Che
Guevara erau primiţi în onoruri la Kremlin, Soljeniţîn
nu a cunoscut, pînă la destrămarea statului bolşevic,
decît arestări, anchete, lagăre de reeducare prin
muncă, închisori, domiciliu forţat, expulzări, ridicarea
cetăţeniei, exil... De-ale istoriei!

Şi pentru că vorbeam de istorie, să amintesc faptul
că pe 19 februarie 2008 Fidel declară oficial că renunţă
la putere, dar din august 2006, adică la două luni după
ce eu am plecat din insulă, tiranul, obligat de starea
precară a sănătăţii, îi cedase deja atribuţiile domniei
fratelui său mai mic, regentul Raul. Numai că, din
clipa în care s-a simţit mai bine, adică s-a simţit refăcut
după operaţie, a procedat exact ca domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu, amintindu-şi că fructele
puterii nu se împart cu nimeni şi „popindu-i” pe toţi
cei care îndrăzniseră să pomenească, în perioada bolii
sale, despre democraţie, libertate, schimbări etc. Aşa
că astăzi cubanezii sunt de-a dreptul derutaţi, neştiind
exact cine le e stăpînul adevărat : Fidel sau Raul? Ei nu
pricep că oricare dintre aceştia e mai rău decît un
diavol şi că împreună le-au transformat viaţa într-un
adevărat infern. E drept, nici opinia publică nu
înţelege mare lucru, zbătîndu-se într-o jenantă şi
păguboasă (mai ales pentru insulari!) confuzie. Asta se
întîmplă în special din cauza faptului că Fidel are grijă
să întreţină respectiva confuzie (atît de profitabilă
pentru el) care îi zăpăceşte pe cubanezi şi îi împiedică
să ia hotărîri şi să acţioneze. Nu eram şi noi la fel în
ultimii ani ai dictaturii comuniste?! Nu ne mai interesa
venirea americanilor, nu mai visam la destrămarea
sistemului socialist, ci doream, pur şi simplu, moartea
dictatorului scorniceştean! Astfel, pe la mijlocul lunii
trecute, în cadrul celui de-al şaselea congres al
partidului comunist cubanez – unicul partid legal din
insulă, aşa cum era şi pecereul în România roşie –,
prim-secretarul comitetului central al partidului
comunist din Cuba – venit la lucrările congresului
îmbrăcat în trening, pentru a ascunde urmările
operaţiei din 2006 – a anunţat că intenţionează să se
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comunistul Félix Torres declară de bunăvoie şi nesilit
probabil decît de insistenţa însetatului reporter român
: „Eu am dus la îndeplinire sarcinile pe care mi le-a
trasat partidul!”

Oricum, chiar de la (re)înfiinţarea din 1965, Fidel s-
a aşezat popîc în fruntea partidului (ca prim-secretar
al comitetului central al partidului comunist cubanez)
şi nu s-a dat dus de acolo decît în 2006. Sau în 2011?
Vă las pe dumneavoastră să alegeţi, că oricum, ultimii
50 de ani ai insulei din Caraibe sunt învăluiţi în
minciuni, mistificări, falsuri, mistere.

Chiar şi în cazul mult discutatei renunţări, El
caballon (porecla nu se datorează faptului că se
înhăma la orice treabă, oricît de grea, aşa cum le place
să afirme susţinătorilor săi, ci aceluia că, ajuns la
putere cu sprijinul susţinut şi secret al Statelor Unite
ale Americii, a fost socotit calul troian al CIA în Cuba)
joacă pe cartea prefăcătoriei, aruncînd praf în ochii
opiniei publice interne şi internaţionale. Astfel, el
vorbeşte de noii lideri ai comuniştilor, lideri din
generaţii tinere, dar i-a cedat poziţia şi puterea în
partid nu vreunuia din aceşti tineri „intelectuali
pregătiţi să facă faţă greutăţilor ce vor urma”, ci
fratelui său Raul. Ca şi în cazul celorlalte prerogative
ale puterii pe care i le-a transferat comandantului
armatei în 2006 şi în 2008. Şi cubanezii au înghiţit şi
această minciună, fără să clipească (dar şi fără a
reacţiona în vreun fel care să arate că sunt dornici de
schimbări!). Mai trebuie să subliniez o realitate
cunoscută de întreaga lume? : Fidel a jucat
întotdeauna pe cartea ambiguităţii! Să ne reamintim
un fapt semnificativ în acest sens : toamna trecută
(într-un interviu televizat şi difuzat în mai multe ţări
ale Americii Latine), Fidel Castro Ruz, conducător
vreme de cel puţin patru decenii al partidului
comunist cubanez, a făcut o afirmaţie stupefiantă :
„Comunismul n-a funcţionat niciodată şi nu se va
dezvolta niciodată în Cuba. Cubanezii sunt mult prea
inteligenţi pentru a accepta aşa ceva şi, pe de altă
parte, Cuba e o ţară prea mică pentru un dezastru atît
de mare”. Începînd de a doua zi după incredibila
declaraţie, Fidel a mobilizat toate forţele de
propagandă (mass-media y compris) pentru a
dezminţi adevărul rostit cu gura-i slobodă, pretextînd
că a vrut să se refere la capitalism, nu la comunism.
Dar porumbelul zburase deja, dovedind încă o dată
justeţea paremiologiei româneşti care ne avertizează :
„gura păcătosului adevăr grăieşte!”.

Cu ocazia apariţiei sale sportive la congresul
propriului partid (să nu uităm că precedenta adunare
de acest fel avusese loc în urmă cu nu mai puţin de 14
ani!) ex-prim-secretarul a mai scăpat un porumbel :
între cele 300 de schimbări pe care comuniştii le vor
introduce în viaţa societăţii insulare figurează şi
măsura renunţării la ticăloasele cartele pentru raţia
zilnică de alimente a cubanezilor. Asta ar fi cu
adevărat o măsură radicală, numai că eu nu cred că se
va concretiza o astfel de măsură, din două motive
foarte simple : Cuba nu este pregătită economic,
financiar, social, logistic să treacă la economia de piaţă
(primul motiv, obiectiv, pe care nimeni nu-l poate
nega). Cuba nu dispune de fondurile şi de structurile
necesare trecerii la o viaţă liberă, necontrolată de
revoluţie, de ideologie, de propagandă şi de uneltele
castriste. Să nu uităm că, în 2008, cînd a preluat
puterea, distinsul gay Raul a promis marea cu sarea,
spre a adormi conştiinţa somnolentă a opiniei publice
americane şi occidentale, spunînd că va da voie
cubanezilor să-şi cumpere calculatoare, televizoare,
telefoane care să-i conecteze pe aceştia la ritmul actual
al existenţei planetare. Ei şi? S-a schimbat ceva în viaţa
cubanezilor? Nu! Raul le-a dat voie să se
universalizeze, dar nu le-a asigurat şi condiţiile
necesare concretizării unei astfel de iniţiative. Pe
hîrtie, cubanezii au dreptul să posede aceste
instrumente care să-i pună în contact cu lumea, dar, în
realitate, în afară de nomenclaturişti, nici un cubanez
nu a reuşit să şi le procure din lipsă de argumente
financiare. Iar cu cîştigul lor de pînă la 10 (zece) dolari
lunar, cubanezii vor intra în rîndul lumii prin 2222!
Dacă nu chiar mai tîrziu!

Al doilea motiv, chiar dacă la fel de important ca
primul, este mai puţin vizibil pentru cei care nu au
trăit măcar cîteva zile alături de „preafericiţii de pe
insula dezolării” : dictatura, revoluţionarii, partidul
roşu şi braţul înarmat al acestora, adică temutul
Comitet de Apărare a Revoluţiei, nu vor accepta nici
în ruptul capului să renunţe la cel mai eficient
instrument al lor de control al vieţii poporului
cubanez, instrument care transformă populaţia într-o
turmă înfometată aflată la cheremul celor care o
hrănesc. ( )va urma
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În amintirea misiunii ieşene a părintelui
iezuit Tadeusz Rostworowsni.

Ţară-continent, un univers în sine ... cred că despre China
au existat atât de multe clişee de gândire tocmai pentru că
nimic în materie de istorie politică europeană nu corespundea
sistemului statalităţii chineze. De la primul imperiu Qin (221
207 î. I.C.), de mai multe ori reformat şi până la imperiul Ming
(1318 - 1644), de la imperiile Sui şi Tang (600-900), conduse de
familii aristocratice semi-turceşti la organizările statale de vârf
(sec. XII până la sfârşitul sec. al XIV-lea), de la cei 800 de ani (!)
de expansiune pentru cucerirea Asiei Centrale, Mongoliei,
Tibetului, Manciuriei până la ratarea revoluţiei industriale din
sec. al XIX-lea şi căderea în mâinile occidentalilor care au
anesteziat-o cu opium În fine, de la trecerea din Evul Mediu
direct în comunism, petrecută în sec. XX până la miracolul
capitalist actual, născând frustraţii ample şi neliniştitoare
pentru tot restul lumii.

Însemnările şi jurnalele de călătorie ale unor scriitori
români, care înainte şi după 89 au avut şansa unei călătorii în
China, unii ajungând unde nici un picior de român n-a mai
călcat şi mulţi dintre ei netranscriind pur şi simplu informaţii
citite în albumele cumpărate au sesizat tradiţiile active ale
Chinei care-i modelează prezentul, dându-i substanţa şi
conturând în linii precise viitorul unei lumi foarte diverse,
vieţuind pe un teritoriu imens. Poate că aceşti compatrioţi ai
mei au dreptate, poate că toate denumirile metaforice
încântătoare ale templelor, figurilor sacre, peisajului campestru
sau montan traduc o adaptare a fondului vechi la formele noi,
într-o istorie care nu uită şi nu iartă nimic, nu slăveşte nimic şi
nu mai percepe scrâşnetul întâlnirii între cele două civilizaţii
diferite. China contemporană este cu certitudine o putere
economică, financiară şi tot mai mult - politică

Dar dacă totuşi există un trecut care nu trece? Dar dacă în
goana de a obţine toate avantajele posibile din mondializare,
China devine teatru al unor mari tensiuni sociale? Se cunosc la
noi reperele unor chestiuni atât de importante pentru societate,
cum ar fi stat şi naţiune, birocraţie şi cadre funcţionăreşti,
partid comunist şi corupţie, memorie şi justiţie, economie de
piaţă şi sexualitate, disidenţă şi criminalitate, drepturile omului
şi cenzură în fine, lucrul cel mai important credinţă (cea
căreia francezii îi spun foi iar nu croyance). Se înţelege la noi
faptul că spre deosebire de filozofia europeană, bazată pe
limbaj, gândirea chineză nu a căutat identicul, stabilul,
abstractul (adevăruri demonstrate de logica limbajului), ci
transformarea şi relativitatea tuturor lucrurilor, acordul cu
momentul şi situaţia, degajând mecanisme de creştere şi declin,
incluziunea viitorului virtual în lumea vizibilă, a repaosului în
mişcare şi invers?

Este prin urmare, o gândire combinatorie, care a precizat
începând cu sec. al XI-lea, poate şi de mai înainte) cele două

energii yin şi yang (la origine, prima denumea versantul însorit
al unei văi, cealaltă versantul umbrit) drept principii
complementare şi antagoniste, consecutiv dominante şi astfel
expunând continuitatea care prevalează asupra rupturii,
armonia fiind posibilă numai în unitatea celor două principii.
Pe această cale au admis gânditorii chinezi existenţa unei
identităţi fundamentale, detaşate de realităţile sensibile: dao

ceea ce nu poate fi numit legată de ideea că natura lui Buda
este inerentă tuturor fiinţelor vii. Universul mental chinez a
jucat de-a lungul istoriei un rol de sanctuar pentru toate marile
religii ale umanităţii. De pildă, a achiziţionat nestonismul
(doctrină creştină care admite separaţia între natura divină şi
umană a lui Cristos), maniheismul (religie sincretică între
elemente creştine şi budiste, afirmând principii fundamentale şi
antagoniste bine - rău), când acestea erau pe cale de dispariţie
în restul lumii. În acest sens au interpretat chinezii şi Iudaismul
(o comunitate iudeică din Henan a dăinuit timp de secole şi
Islamul. Comunităţile islamice s-au dezvoltat în urma
mariajelor dintre Han şi străini ele s-au dezvoltat sub
ocupaţii mongole în provinciile Yunan, Shaanxi, Gansu,
precum şi în Asia Centrală. Pekinul (Beijinul) şi Xi on au rămas
parţial oraşe musulmane, pe fluviul Galben, la Ningxia
musulmanii alcătuiesc o minoritate etnică teoretic autonomă,
care a provocat turbulenţe de la sfârşitul sec. al XVIII lea şi
până în 1877. Erau versetele Coranului incompatibile cu
filosofia lui Canfucius sau diriguitorii chinezi mizau pe faptul
că străinii vor accepta să se comporte ca subiecţi ai puterii
imperiale?

Spre această ipoteză ne pot conduce romanele scriitoarei
americane Pearl S. Buck (Pearl Sydenstricker 1892 1954,
Premiul Nobel în 1938) şi personal îi dau crezare, nu numai
pentru că au constituit lectura preferată a mamei mele, ci şi
pentru că scriitoarea elogiată de celebra academie suedeză s-a
încadrat în tentativa de creştinare a Chinei. Era fiica unor
misionari, a crescut de la 4 ani printre copiii chinezi, le-a vorbit
limba înainte de a învăţa engleza, şi-a făcut studiile în SUA, dar
s-a întors în China la 1917, împreună cu soţul ei, misionarul
american John Lessing Buck s-a recăsătorit în 1935 cu Richard
J. Walsh, cutreierând împreună timp de 5 ani regiunile chinei
septentrionale, fugăriţi de bandiţi, apoi a predate limba şi
literatura engleză în diferite universităţi chineze.

Dumnezeu şi viaţa i-au oferit scriitoarei americane
cunoaşterea spiritului asiatic, înţelegerea modului chinez de
existenţă, puterea de a-şi cristaliza experienţele într-un ciclu de
romane veridice şi sincere. A dezvăluit Occidentului o Chină
aflată în pragul revoluţiei, sfâşiată între spiritul tradiţional şi
noile aspiraţii, numele Pearl S. Buck se leagă şi de acţiuni
umanitare şi sociale, vizând strângerea relaţiilor între popoare
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de pe continente diferite şi protejarea copiilor născuţi din
cuplurile mixte americano-asiatice. Din romanele ei, traduse la
noi în perioada interbelică se pot afla relaţiile dintre chinezi şi
creştini, marile procese intentate misionarilor în sec. al XVIII-
lea, originea politică a persecutării unor membri ai familiei
imperiale, convertiţi la creştinism în sec. al XVII-lea relaţiile
dintre chinezi şi musulmani (chinezi nefiind chiar aşa de
paşnici, cum se imaginează adesea, manifestându-se şi ca feroci
colonizatori ai provinciei Guizhan), originea conflictului
tibetan unde manciurienii stabiliseră în sec. al XVIII-lea un
protectorat religios. Se ştie că în 1950 China comunistă a mers
mai departe, proclamând eliberarea Tibetului şi invadând
acest mic teritoriu strategic cu platouri înalte care domină India
şi Asia. Colonizarea brutală s-a soldat cu 1,5 milioane de
cadravre iar eliberarea a însemnat nimicirea a 6000 de temple
şi mănăstiri. În 1959 Dalai Lama a fost constrâns să ia drumul
exilului la Dharmsala (oraş indian de la poalele Himalaei) şi pe
teritoriul actual al Tibetului trăiesc 6 mil. Tibetani şi 7,5 mil.
chinezi.

Desigur, cunoaşterea Chinei nu se poate limita la literatură,
nici la excursii turistice. Istoria şi civilizaţia chineză trebuie
apropiate cu ajutorul celor mai buni sinologi din lume istoricii
Jaques Germot (Le Monde chinois, 1972, 1990) sau Lucien
Bianco (La Chine en XXe siécle,1989 -1900 arheologul Alain
Thote (Dans les temples de la Chine. Histoire des cultes, vie des
communautés, 2000 filozofii A. Cheng (Histoire de la pensée
chinoise, 1997) sau J.L. Domenach (Chine, l archipel oubliée,
1992 sau L Asie en danger, 1998) politologii Jérâme Karlou
(La Vie des chinois au temps des Ming, 2003) sau E. Croll
Endangered Daughters. Discrimination and Developement in
Asia, 2000), precum şi J. Spence, (Mao, 2001 comparatistul R.
Bin Wong (China. Transformed Historical Change and the
limits of European Experience, 1997 sociologul Danielle
Elisseeff (La Fermme au temps des empereures de Chine, 1998
memorialişti ca Li Zhisui (La vie privée du président
Mao,1994), Hua Linshau (Les Années rouges,1987) sau
H.H.Win (Laogai. Le Goulag chinois, 1997

Mărturisesc că mi-am întocmit această mica bibliografie,
pornind de la o curiozitate lipsită de orice mare ambiţie. Şi
anume: neliniştea în faţa puterii imperiilor chineze, faţă de
redutabila lor birocraţie, durabilă pe parcursul a 3000 de ani,
frustarea faţă de creuzetul chinez, care-şi camuflează forţele,
părând a-şi aştepta ora i-au sugerat lui Napoleon predicţia:
Laissez done la Chine dormir, car lorsque la Chine s éveillera
le monde entier tremblera Predicţia aceasta n-a fost atestată
documentar, se pare că face parte din legenda lui Napoleon
Dar dacă a avut un caracter confidenţial? S-ar putea afla în
Scrisorile pasionate şi tumultoase adresate Josephinei de
Beauharnais? Corespondenţa începută pe când tânărul general
de 26 ani s-a îndrăgostit de frumoasa creolă de 32 de ani
devnită soţia lui în 1796, a continuat în timpul bătăliilor purtate
în cele patru puncte cardinale, în timpul întâlnirii înfiorate cu
Orientul, în perioadele cele mai tensionate ale relaţiei lor şi s-a
sfârşit odată cu moartea Josephinei, în 1814. Sigur că ipoteza
mea era hazardată, mai curând Napoleon ar fi putut emite
zicerea spre sfârşitul carierei sale militare şi politice şi după

moartea Josephinei de altfel n-am putut să pariem la o
Corespondenţă integral editată, dar s-ar putea să fie atestată în
Dicţionuaire de la Chine contemporaine (Thierry Sanjuan dir.,
Armand Colin, 2006 în vreuna din trimiterile prin care cei
peste 90 de specialişti colaboratori îşi conduc cititorii în
labirintul cunoaşterii Chinei de azi şi de totdeauna.

Din punctul de vedere al temei abordate în ciclul
Creştinismul la ora universalismului nu putem însă rămâne
indiferenţi la doctrina chineză a coexistenţei celor trei religii  ,
adică la o foarte veche tradiţie de pluralism religios. Fără să
aibă un nume propriu (deoarece nu are structuri eclesiale, nici
autorităţi dogmatice globale), religia chineză asamblează
formele vieţii religioase, adică practici religioase individuale
(meditaţie, tehnici de purificare spirituală şi corporală, acces la
revelaţie prin transă şi colective (cinstirea lăcaşurilor de cult, a
strămoşilor, a ritualurilor funerare în forme majoritare ale
unor comunităţi cultice care dispun de un templu consacrat
unui sfânt local. Comunităţile respective nu sunt confucianiste,
budiste ori taoiste, dar întreţin legături cu aceste trei tradiţii
religioase prin cler, liturghie, canon şi centre de formare
(mănăstiri, academii). Sunt acestea tradiţii de considerabil
prestigiu, considerate incontestabile şi rămase în centrul
valorilor, practicilor şi reprezentărilor individuale sau
colective, impregnând profund societatea chineză

Confucius (aprox. 551 479 î. I.C.) n-a fost propriu zis un
fondator de religie, ci un continuator al Clasicilor (autorii unor
texte despre divinitate, anale istorice, liturghie şi cântec), un
organizator al învăţământului mandarinilor. Să amintim că
termenul mandarin a fost folosit pentru prima dată de
călătorii portughezi din sec. al XVI-lea cuvânt de origine
sanscrită cu semnificaţia sfătuitorul s-a răspândit rapid
printre primii vizitatori eropeni ai Chinei, referindu-se la
funcţionarii Imperiului Într-o manieră mai lejeră
mandarinatul se foloseşte în aprecierea unei atitudini

intelectuale care nu cracterizează doar funcţionarii, ci un întreg
mediu care a primit aceeaşi formaţie culturală, fără a dori sau a
putea să intre în funcţii publice).

Elita mandarinilor (literaţi, magistraţi, administratori) nu
constituia o castă, principiul de recrutare fiind reuşita la
examenele susţinute la Curtea interzisă a Împăratului.
Sistemul acestor examene exista de la sfârşitul sec. VI sub
dinastia Ming, s-a întărit sub dinastia Song, devenind
principala cale de avans social Nu se pretindeau cunoştinţe
într-un domeniu concret, ci o formaţie literară şi ideologică,
memorizarea parţială a Clasicilor pre-imperiali, capacitatea de
dizertaţie pe opt nivele  (nu numai teză-antiteză-sinteză),
eseuri asupra unor problematici curente. Inovat şi democratizat
în sec. al XI-lea, sitemul s-a conservat până în 1911, permiţând
înnoirea constantă a elitelor socio-politice, fiind astfel un mijloc
eficace de mobilitate socială

De la jumătatea primului mileniu al erei noastre atât
capitalele imperiale, cât şi prefecturile provinciale au fost
dotate cu un templu a lui Confucius pentru oficierea
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sacrificiilor animaliere, nedesfinţate de noul confucianism  ,
puternic inspirat de protestantism. În aceste temple funcţionau
şcoli pentru oamenii cultivaţi din districtul respectiv, care
dictau ritualuri şi doctrine în cele două dimensiuni principale,
Stat şi familie, concepute într-o ordine socială ierarhizată,
perpetuând astfel un model de sănătate spirituală a persoanei,
în acord cu natura morală a omului şi cu ordinea cosmică
Împunătorul cult chinez al strămoşilor se fondează pe credinţa
confucianistă că omul este animat de un suflu vital, persistent
după moarte. Bine hrănit  , acest suflu dobândeşte caracter
divin şi-şi protejează descendenţii nehrănit devine fantomă
rătăcitoare şi răufăcătoare. În templele ancestrale sau pe
altarele domestice, strămoşii sunt prezenţi sub forma plăcuţelor
pe care este înscris numele lor, de Anul Nou li se oferă o masă
partajată de către descendenţi, primăvara, în timpul sărbătorii
Qingming familiile fac procesiuni la morminte.

Ceea ce a impresionat cu deosebire pe europeni în
confucianism a fost importanţa ritualurilor de politeţe, un
cuvâmt de autoritate imperisabilă are în această privinţă
Montesquieu. Traduc: Astfel, la poporul chinez se văd oameni
de la ţară care păstrează între ei acelaşi ceremonial obişnuit
între oameni de condiţie elevată. Este un mijloc foarte
convenabil de a inspira blândeţea, de a menţine în popor pacea
şi buna înţelegere, de a ţine la distanţă viciile emanate de
spiritele dure. În fond, eliberarea de regulile civilităţii nu
înseamnă oare căutarea unui mijloc de a da frâu liber propriilor
defecte şi sentimente urâte?

Născut concomitent cu confucianismul, taoismul (sau
daoismul) îmi pare a reflcta mai mult o speculaţie cosmologică,
oferind o tehnică de meditaţie pentru eliberarea fiinţei umane
de limite fizice şi sociale. Este viziunea unei trancendenţe larg
accesibile, legată indisolubil de cultul acelor nemuritori
legendari, care au descoperit transecndenţa în sinele propriu şi
astfel putând servi drept ghid adepţilor. Taoisnul a înflorit în
sec. V î.I.C., într-o Chină scufundată în plin haos politic, cu
toată efervescenţa comercială şi intelectuală (sau, poate, tocmai
de aceea). Marile texte mitice Daodjing (sau Dao-de- tzin),
atribuit lui Lao-tzi (sec. I î.I.C.) şi Zhuangzi (autologie din sec.
II, epoca Han) atestă că mai mulţi autori au descoperit Calea
Maestrului ceresc iar discursul taoist enunţă percepte şi reguli
de viaţă prin care adepţii pot dobândi înţelegerea că lumea
nepieritoare (şi necreată) este dirijată de Dao principiul
ordinii necesare, legat de principiul dialectic al contadicţiei (În
măsura în care educa non-acţiunea, marxiştii chinezi au
apreciat Daoisnul ca o dialectică naivă

Ca toate marile tradiţii spirituale, taoisnul îmbină speculaţii
mistice cu reflecţii metafizice,morală şi practici de devoţiune,
texte liturgice şi sfaturi privind conduita cotidiană. Primul
Maestru - Zhung Daoing (sec.II) şi-a asumat misiunea (devenită
creditară, al 64-lea Maestru actvează actualmente în Tawan) de
a reforma moravurile, urmărind renunţarea la ofrandele
animaliere şi înlocuirea lor printr-un pact de purificare care
includea refuzul forţelor perverse emanate de sufletele moarte,
considerate demoni însetaţi de sânge. Atitudinea militantă a
vechiului taoism s-a atenuat prin acomodare cu cultul
strămoşilor (marea liturghie Lingbuo pentru defuncţi este
taoistă) iar în epoca modernă preoţii taoisti s-au dedicat cu
precădere familiei şi comunităţilor locale, oferind servicii
liturgice, de medicină naturistă, exorcisme simbolice, ritualuri
funerare, nupţiale ş.a.

Născut în India, budismul a cucerit progresiv China,
începând cu sec. I al erei noastre, aducând noi concepţii
salvatoare şi noi practici devoţionale care implicau şi cultul
reprezentărilor figurative iar corpul clerical specializat, care a
adoptat reguli de renunţare la lume curentă (celibat, sărăcie) s-a
aclimatizat treptat în societatea chineză. Criticat la început
(originea străină!), budismul s-a implementat cu doctrinele,
organizarea şi arta sa vizuală, astfel că începând cu sec. II al
primului mileniu creştin devine dificilă distingerea unor
elemente alogene. Din afara budismului cred că putem aprecia
totuşi o salvare care se referă la toate fiinţele vii oameni,
animale, plante, creaturi infernale etc cu toatele destinate să
iasă la lumină într-o bună zi şi să devină la rândul lor Buda,
renunţând la iluzia că omul şi lumea există la modul real.
Salvarea budistă aspiră la stingerea suferinţei viaţa atinsă de
boală, bătrâneţe, durere, moarte şi în acest sens, cât de bine a
înţeles Eminescu (sau Sergiu Celibidache) Nirvana  , ca
eliberare a spiriutului spre odihnă eternă

Corpul clerical budist constituie cea mai mare categorie de
specialişti religioşi (călugări şi călugăriţe), repartizaţi atât în
marile mănăstiri, în centre de formare sau temple elitare, cât şi
în foarte numeroasele temple mici, aflate în custodia
comunităţilor locale, oferind servicii religioase de importanţă şi
complexitate (se spune că şi la preţuri considerabile), difuzate
masiv şi în cercurile laice.

Deşi în primul mileniu al erei cerştine au existat unele
confruntări deschise între confucianism, taoism şi budism, cele
trei religii (să le spunem aşa, deşi cuvântul japonez Zongjiao
care traduce noţiunea europeană de religie s-a impus în China
abia la 1901), care şi-au păstrat o identitate proprie, fondată pe
texte şi instituţii clericale specifice au coabitat şi dialogat
paşnic, având o coerenţă de elmente comune: reguli de
abstinenţă, purificare alimentară (zfaijie), o morală comună
(shanshu), vehiculată încă din sec. al XII-lea prin cărţi care
integrau cele trei doctrine cu o morală socială (pietate filială,
respectul autorităţilor, preţuirea formelor vieţii ş.a.). Cred că
religia chineză a rămas greu de înţeles pentru Occidentul
modern pentru că la cele trei doctrine se adaugă şi tradiţii
locale ale folclorului autonom (sate, clanuri) cu specialişti locali
(mediumuri, ghicitori, prezicători, lideri laici ai mişcărilor

sectare ş.a.). În realitate, mediile populare fac apel constant
la practica instituţiilor culte şi reciproc. Termenul
sincretism poate că ar fi mai propriu pentru definirea religiei
locale chineze, dar el se poate referi mai mult la grupări

religioase moderne care tind spre sinteză religioasă (cum ar fi
Yignan das, de tip sectar şi pare nepotrivit în cazul unor
comunităţi cultice care apelează constant la ritualuri şi texte
confucianiste, budiste şi taoiste, simultan sau ocazional, fără a
le confunda sau amesteca.
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Să nu vă imaginaţi că am învăţat araba şi că am
tradus poemele din această pagină „direct de la
sursă”. Nu! Poemele scriitorului marocan Mohamed
Miloud GHARRAFI au fost traduse mai întîi în
franceză de o redutabilă echipă de colaboratori
(între traducători se află Najeh Jegham, Florence
Khawam, Naim Vanthieghem şi Xavier Denys; ba
chiar şi autorul şi-a tradus unele poeme în limba lui
Voltaire). După care, în această primăvară, creatorul
mi le-a încredinţat pentru a fi incluse în rubrica

a revistei , rubrică ce a găzduit
multe din marile nume ale poeziei universale
contemporane. În ciuda faptului că trăieşte din 1990
în Franţa, Mohamed Miloud GHARRAFI se
consideră un poet marocan. Poate şi pentru faptul
că el continuă să scrie în arabă. După studii la
Universitatea Mohamed I din Oujda şi un masterat
obţinut în Maroc, în limbă şi literatură arabă (cu
lucrarea

), susţine în Franţa (la
Universitatea Sorbona III din Paris) un doctorat în
semiotică şi ştiinţele comunicării (cu teza

). O vreme, predă araba în
învăţămîntul preuniversitar în zona pariziană. Din
2001 este profesor universitar şi cercetător în
literatura arabă la Universitatea Toulouse 2, iar din
2007 îşi desfăşoară activitatea şi în Bretania, predînd
araba şi la Şcolile Militare Saint-Cyr din
Coëtquidan. A publicat pînă în prezent două
culegeri de poeme în limba arabă, iar creaţiile sale
se înscriu în noua tendinţă a poeziei arabe, o poezie
ce se hrăneşte pe de o parte din moştenirea
modernizată a poeziei arabe, aflată într-o accentuată
înflorire începînd din a doua jumătate a secolului
XX, şi poemul în proză, din ce în ce mai căutat şi
mai practicat atît în orientul arab, cît şi în Maghreb.
Poemele antologate în fac parte din cele
două volume : (Ed. Tarifa,
Maroc, 2002) şi

(Toulouse, 2009). Critic literar, preocupat şi de
analiza discursului, lucrînd cu aplicaţie în ultimii
ani asupra noii literaturi arabe a imigraţiei,
Mohamed Miloud GHARRAFI rămîne, înainte de
toate, un poet interesant, sincer, ce nu se sfieşte să
aştearnă pe hîrtie trăiri pe care alţi creatori, din
pudibonderie, le ascund cu mare grijă. Poemele sale
în proză sunt adevărate parabole ce pun preţ mai
ales pe simbol, parabole alcătuite din secvenţe
simple, aproape casnice. Sub simplitatea lor se
ascund însă ardenţe, zbucium, îndoieli, adică
reperele unei existenţe creative autentice.

În Piaţa
Ţigani
Ecoul unei melodii maure

PoeMondia

Mille et une nuits

PoeMondia

Je la mâche comme un chewing-gum
noir

Catalunya

Cronica

Catalunya

La structure narrative dans les contes des

L'image
publicitaire au Maroc, essai d'analyse
ethnosémiotique

Piaţa

Brûlures de la passion

PoeMondia
Împletituri de pe întreaga planetă
Şi paşii unei poticnite tristeţi

În Piaţa
Mi-e teamă să-mi trădez paşii
Şi mi-e teamă că se înşală
În privinţa mea această femeie
Care mă priveşte pieziş
Şi-şi strînge poşeta
Cu îndîrjire la piept.

Văd în mîna unei femei
Ţărmurile unei mări ţesute
De valurile nopţii…
Văd pe ţărmuri
O altă femeie
Cu ochii larg deschişi
În pîntecele pămîntului
Iar nisipul i-a atins mîna
Şi atunci apa s-a revărsat…
Dar o altă femeie
Ce se iveşte din drumurile rănii
Şi din suspinele cailor
Avea ochii larg deschişi într-ai mei
Şi apa atunci s-a retras
Dar nisipul nu s-a clintit dintre degetele mele.

În interior. Tocmai în fund. O părelnică iubire.
Vreau să spun că un tînăr la vreo douăzeci de ani
îmbrăţişează o tînără femeie de douăzeci de ani sau
aproape. E un sîmbure de lumină sau de penumbră.
O muzică uşoară pentru cel care îşi apropie buzele
de o îndrăgostită de vreo douăzeci de ani. Poate mai
tînără. În interior. Vreau să spun în adîncul
amintirilor mele mi-au rămas încă şi acum frînturi
din aceeaşi scenă : dulcea muzică de jazz, şoaptele,
îmbrăţişările, sărutările, promisiunile şi degete care
se înlănţuie. Eram un tînăr care se temea de
întuneric. Pe ea lumina o înspăimînta. Mă trăgea
întotdeauna spre unghere cît mai retrase în interior,
între întuneric şi lumină. Soseşte ospătarul, ea îşi
comandă o ciocolată caldă, iar eu un pahar de vin
alb. Îşi aruncă paltonul pe un fotoliu. Îmi pun mîna
prin locuri tulburătoare. Muzica de jazz se destinde
sub mîna muzicianului. Lumina scade şi mai mult.
Plafonul parcă începe să se înalţe. Fotoliul o ia
razna. Paltonul îi cade, la fel ca vinul meu alb şi
ciocolata ei... Ce beţi? Mă întreabă ospătarul. Afară,
ploaia. Cerşetori. Kebab. Valize de turişti. Mirosul
de Mac Donald... Şi un afiş publicitar pentru Viagra.

Pisica asta nu-i bună de nimic. Am spus-o deja
de atîtea ori.

„Da, într-adevăr, nu-i bună de nimic” a răspuns
mama în timp ce-şi pansa noua rană de pe mînă.
„Arunc-o afară cînd miaună! M-am săturat de ea.”
Tata a spus : „las-o să crească. Lasă singurătatea să
o îmblînzească. Va mînca poate insectele de prin
casă şi ne va face poate pisicuţi. Cine ştie? Poate o
doare burta atunci cînd miaună şi poate are crize de
nervi atunci cînd muşcă. N-ai remarcat că urmăreşte
cu atenţie telejurnalul de seară, că nu mănîncă
atunci cînd un tanc trece prin Bagdad şi că tuşeşte

Catalunya

Eu şi nisipul

Taverna din Cluny

Pisica

atunci cînd vede că un motan se împerechează cu o
pisică în filmele de sîmbăta? Las-o deci pur şi
simplu să trăiască. Ea e ca tine şi ca mine. Nu are
alte mijloace de a se exprima atunci cînd muşcă.”

Mi se întîmplă de multe ori să las în urma mea în
( ) din  Toulouse

poeme ce nu au băut destul din spuma paharului
meu, nici dintr-o melodie occitană şi să merg, la fel
de uşor ca o violetă, atît de uşor, încît strada,
asfaltul, apa fluviului, noctambulii beţi ca şi mine,
cîntecele lui , sfinţii, barul ,
prostituata din , prietenul meu
tangerianul-castilian, basilica , colegul
meu fascist şef de departament, turistul, ,
poliţia, iubita mea nemţoaică , (maşina),
pelerinajul la , filmele din
primarul poet şi în sfîrşit locuinţa mea,
vomitarea pe clanţa uşii şi lumea întreagă

Toţi trec
Prin urechea acului.

Mama îmi spune : „repar-o!”
Am dus-o la pantofar. I-a cusut cele două părţi şi

i-a înfipt cu mîndrie un cui în toc şi altul în pingea.
Apoi a lustruit-o, spunîndu-mi : tu vei pleca din
astă lume, iar ea va rămîne în culmea gloriei sale.
Nimic nu rişti, chiar dacă mergi cu ea pe apă. Şi ar fi
păcat să nu fii mîndru de ea. Loveşte pămîntul cît
vei voi cu ea într-un dans ţigănesc sau ridică praful
într-un dans şi mergi pe pardoseală sau pe
pietre. Nu oboseşte deloc. Priveşte! O sucesc cum
vreau şi nu se strică deloc. Priveşte-o cum zboară (şi
o aruncă spre plafon)! Ştii? Secretul nu stă în piele,
nici în tocul de oţel. Secretul e în pas. Între arterele
pămîntului şi cele ale piciorului. Secretul stă în ceea
ce faci tu cu ea. Nu e destul să o încalţi. Uneori e
mîndră că o porţi şi că mergi pe spini ori pe jăratec
pentru ca să afli taina rotaţiei pămîntului şi pe cea a
trecerii strigătului spre alte zone decît cuvîntul.
Pune-o uneori aproape de cap. Cît de aproape poţi
tu. Vei auzi tot răul pămîntului, strigătele
asirienilor, asfaltul arzînd, răsuflarea morţilor şi
oroarea nopţii fosforice. Atunci pune-o aproape de
mîna ta şi priveşte-o, fiul meu, cum zboară!
Priveşte-o cum zboară!

Am zărit vase de pescuit care soseau. I-am spus :
„dacă vrei, coborîm spre mare. Aici, pescarii sunt
generoşi şi nu există un port pentru vînzări prin
licitaţii publice în acest sat. Vom mînca peşte şi vom
dormi pe plaja dorinţei. E posibil ca soarele de
august să ne ardă. Ne vom dori probabil să auzim
soneria telefoanelor portabile, ne vom dori
televiziunea şi site-ul Google. Azi nu ne vom citi
horoscopul. Şi ce altceva? Vom călători spre absolut.
Vom merge spre apă şi vom fugi ca doi copii. Vom
desena semne pe nisip sau vom recita poeme pe
care nu le-am auzit niciodată pînă acum. Vom
plînge sau vom rîde, ce spui de asta?”

Şi ea atunci a spus : „Bineînţeles, bineînţeles, dar
astăzi îmi doresc anumite lucruri de la magazinul

.”

Prin urechea acului

Priveşte-o cum zboară

Dorinţa

Cafeneaua populară Café populaire

Nogaro Filochard
Matabiau Miguel

Saint Sernin
Foucault

Sybil  Picasso
Compostella Utopia
Serge Pey
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