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„Vin haiducii la prădat...” (I)
confirmînd astfel fără voia lor afirmaţiile lui Herodot
din Halicarnas, care, fără menajamente, spune lumii
întregi că suntem neam de hoţi. Aceşti paraziţi care nu
ştiau să deosebească neghina de grîu şi coarnele
plugului de coarnele boului, căci singura lor preocupare
era furtişagul, batjocoreau oamenii cinstiţi, îşi băteau joc
de domnie (cel puţin, aşa spune un distins poet!), de
boieri, de hangii şi mai ales de cei ce munceau, jefuindu-
i de roadele muncii lor. Haiducii prădau, violau,
ucideau, adică sfidau legile şi pe Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, haiducul (care în limbile slave înseamnă tîlhar)
era cel mai tare din parcare şi, în ciuda faptului că în
realitate era un bandit, un nelegiuit, el era prezentat ca
un salvator al naţiei. Şi nu doar în filmele comuniste,
căci, vorba lui Vlahuţă, „asta-i cam de multişor
poveste”! Iată, de exemplu, ce afirma despre aceşti
bandiţi criticul literar Garabet Ibrăileanu : „pe vremea
aceea patriotismul claselor mai de jos se manifesta prin
haiducie!”. Oare tot el să fi scris şi

?!!!
În urmă cu vreo lună, am participat la o manifestare

culturală desfăşurată la Galaţi, manifestare ce avea
inclus în programul ei un recital de muzică populară
susţinut de un Trio intitulat „Nemuritorii” (prestaţia
scenică a trioului nu are nici în clin nici în mînecă, aş
zice, cu numele pe care trupa şi l-a atribuit!). O spun din
capul locului : născut şi crescut în oraş, nu-mi place
muzica populară, nu o ascult, nu o înţeleg, calitatea
textelor acestei muzici se situează (în opinia mea) cu
îngăduinţă la nivelul subculturii. N-am în casă nici un
disc de muzică populară şi nu m-au entuziasmat
produsele folclorice, atîta vreme cît printre acestea mi-a
fost dat să întîlnesc şi strigături de tipul „ce te uiţi în
ochii fetii? Futu-ţi dumnezeii mă-tii!”. Aşadar, ştiam că
va fi o caznă pentru mine receptarea (mai bine zis
„suportarea”!) „nemuritorilor”, dar fiind unul din
invitaţii festivalului ce inclusese printre activităţile sale
şi prestaţia trioului respectiv, mi-am zis că politicos faţă
de gazde este să fiu prezent în sală, chiar dacă voi
pierde o oră din viaţă. Doamne, ce a urmat! Supliciul a
depăşit chiar şi previziunile mele cele mai sumbre. Trei
bărbaţi (mascaţi, nu ştiu de ce în prima parte a prestaţiei

Spiritul critic în
cultura românească

lor, cînd, în mod normal, ar fi trebuit să se mascheze la
sfîrşit, ca să scape de ruşine!) cu pistoale şi junghere la
brîu (cumpărate, probabil, de prin dughenele turceşti,
căci puteau fi expuse cu succes într-un muzeu al kitsch-
urilor), îmbrăcaţi în arnăuţi, au început prin a se lăuda
cu un jenant pomelnic de premii şi au continuat
aducînd osanale hoţilor de drumul mare, adică
haiducilor. Cel puţin 90% din repertoriul lor a fost
dedicat acestei pegre, acestei lepre care a prevestit
ciuma roşie a comunismului. De fapt, comunismul a
continuat actele bnditeşti ale haiducilor : i-a despuiat pe
oameni de bunurile lor, a desfiinţat proprietatea privată,
i-a sărăcit pe cei înstăriţi şi i-a ucis pe cei care i se
împotriveau. Nu-mi venea să cred că în anul de graţie
2011se făcea elogiul unor ticăloşi condamnaţi de toate
legile pămîntului! Numai faptul că încerc să fiu un om
civilizat chiar şi atunci cînd nu e cazul m-a determinat
să nu ies din sală în timpul jalnicelor scălîmbăieli ale
celor trei fani ai haiduciei care debitau texte năucitoare,
prezentîndu-le drept „creaţii” autentice : „Astă-noapte
am furat vreo 50 de oi / Şi acuma ospătez cîrnaţi de
Pleşcoi”; „Mai bine în codru haiduc, / Decît argat pe
nimic”; „Dacă mă supăr o dată / Sare cuţîtu' din teacă”.

L-am apreciat din prima tinereţe pe Tudor
Gheorghe, iar recitalul său din lirica lui Macedonski mi-
a însoţit multă vreme preferinţele muzicale. Nu-l mai
ascult însă de cînd am descoperit pe o înregistrare de-a
sa produse „folclorice” care fac apologia haiduciei. De
parcă am trăi în urmă cu cîteva secole, pentru
menestrelul oltean boierii nu sunt decît nişte ciocoi buni
de omorît. Să uite oare fanul haiducilor că totuşi istoria
acestei ţări nu au făurit-o lotrii, hoţii, bandiţii, tîlharii,
pungaşii, ci boierii şi domnii născuţi în familiile
boiereşti? Tocmai el, care, prin versurile proprii (de o
calitate lamentabilă, ce aminteşte sloganuri tip
„România Mare”), se declară sus şi tare mare patriot?!
Ce distanţă incomensurabilă între Tudor Gheorghe cel
care ne tulbura sufletele cu frumuseţea versurilor din
poemul , al lui Nicolae Labiş sau din poezia ,
a lui Alexandru O.Teodoreanu (Păstorel) şi care astăzi
cîntă inepţii ce sună folcloric şi „nemuritor” : „Bate-i,
Doamne, pe ciocoi...”! ( )

Dans Lied

va urma

Nu am ales la întîmplare titlul acestui articol, ci
pentru că versul popular citat exprimă un mare adevăr.
Un adevăr subliniat încă din vremuri străvechi de
istoricul grec Herodot, care ne cam arăta cu un deget
acuzator, învinuindu-ne că ne place să trăim de pe urma
jafului. Mă tot întreb de-o vreme încoace cînd va înceta
poporul român să-şi venereze paraziţii, ticăloşii,
nelegiuiţii... De fapt, omul obişnuit are tendinţa de a se
lăsa fascinat, atras, robit de tot ceea ce iese din tipare, de
tot ceea ce lui îi este inaccesibil, de tot ceea ce el -
respectînd legile, convenţiile, cutumele, bunul simţ - nu
îndrăzneşte să facă.

În vremea copilăriei eram dus cu şcoala (era să afirm
„cu turma”) la cinematograf, să văd filme
pseudoistorice şi, uneori, de aventuri  (cu eroi utecişti,
comunişti sau haiduci), pelicule filtrate prin viziunea
oficială despre viaţă a partidului unic şi roşu. Filme
proaste, jenante pentru pretenţiile şi prestaţiile unor
actori şi regizori care nici măcar prin faptul că aveau o
brumă de talent şi priză la public nu le puteau salva de
mediocritate şi anonimat. În filmele româneşti din
vremea copilăriei şi adolescenţei mele, făcute după
acelaşi tipar, în mod invariabil boieroaicele erau frivole,
egoiste, răzgîiate şi, mai ales, curve, iar boierii erau atît
de caricaturizaţi, că-şi pierdeau aproape orice calitate
umană! Erau şi ei în mod invariabil burduhoşi,
hrăpăreţi, proşti, nevolnici, trădători şi încornoraţi.
Feţii-Frumoşi ai acelor filme de doi bani erau haiducii
(în tot felul de pelicule cu astfel de „eroi” a fost răsfăţat
Florin Piersic, un actor căruia ar fi fost cazul să-i dea
Dumnezeu şi o ţîră de talent, pe lîngă fizicul de haiduc).
Haidamacii împărţitori de dreptate cu parul, cu
jungherul şi cu flinta ieşeau întotdeauna învingători
(ceea ce mă contraria, deoarece eu ştiam că întotdeauna
binele e cel care trebuie să învingă!), erau frumoşi şi
deştepţi, ei făureau istoria, deşi trăiau din furat,
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Vor trece ani

Nici cupele de-argint nu-mi plac,
nici auritele pocale,
ci dintre toate cel mai drag
îmi e căusul palmei tale.

Vor trece ani. Şi-nnoitoare,
cu-aceeaşi dragoste de fată,
voi bea din palma ta, de care
n-am să mă satur niciodată.

Pe-acelaşi drum, ca la-nceput
vom dogori mereu la faţă.
Şi-ntîia brazdă-am să-ţi sărut
pe-obrazul însemnat de viaţă !

Dar dacă, în aceeasi zi,
mi-ai da să beau din mari pocale,
eu, dintre toate, m-aş opri
tot la căuşul palmei tale.

Veronica Porumbacu
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fragmentarium istoric

În articole anterior apărute sub acest titlu am
prezentat câteva din eforturile pentru schimbarea
statutului femeii şi obţinerea drepturilor economice,
sociale şi politice pentru femei la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX, câteva dintre
teoriile feministe româneşti, de la feminismul egalitar, la
cel maternalist şi liberal. În continuare, vom insista
asupr preocupărilor privind studiul psihologic al
relaţiilor dintre sexe, a sta femeii şi
a credinţelor stereotipice cu privire caracteristice
masculine şi feminine în scopul de contura o imagine
mai completă a premisele teoretice ale
Reconstrucţia statutului femeii. De la discriminare la

dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

colo de evidenta asimetrie genetică, hormonală
sau somatică,

la bază o asimetrie simbolică, insinuată în
universul simbolic comun celor două sexe, în care sexul
masculin are o valoare generică, de normă de referinţă
în raport cu specificitatea feminină. Este ca şi cum unul
dintre sexe ar fi norma, iar celălalt, excepţia.

tăţ bărbaţ
stabilesc regulile, controlează sistemul economic ş

are şi cultură de grup favorizează
marginalizarea femeilor şi limitează libertatea lor de
manifestare. în evidenţă

poziţiilor sociale se împart în patru
iu, putere formală sau

informală şi satisfacţii de ordin psihologic. Î
igiul şi

puterea formală asociate cu poziţiile sociale
specifice bărbaţ
mult informale şi indirecte,

Interesul pentru înţelegerea factorilor determinanţi
ai rolurilor de gen tradiţionale şi a statutului social
subordonat, minimalizat şi defavorizat al femeii, nu a
rămas străin -au integrat
preocupărilor psihologiei diferenţiale şi, ulterior,
demersurilor diferitelor orientări ale psihologiei sociale.

rimele cercetări au avut tendinţa să
(putere fizică a

bărbaţilor, descărcări hormonale care influenţează
negativ activitatea cognitivă a femeilor),

diferenţele dintre
funcţ ar,
diferenţele şi psihice

ţele majore în ceea ce priveşte
puterea, prestigiul ş ăţ existat, şi
care persistă încă, între bărbaţi ş

că cele mai multe diferenţ
ul de socializare diferenţiată a băieţilor şi fetelor,

model care este o reflecţ mentalităţii ăţ
faptul că,

deoarece devine
inutilă o educaţie a femeilor în spiritul autorealiză

ersonale ş ăţii, atâ
ăţ

de a accede la profesii bine plătite sunt
foarte scăzute î

, însă Se
constată trecere de la stereotipul tradiţ
putere fizică, lipsa expresivităţii emoţionale ş a

autodezvă (realiză
ăţ e, sensibilitate

heterosexuală şi intimitate emoţională), însă cele două
stereotipuri coexistă î , determinând uneori

a
tutului defavorizat al

proiectului
„

”

Din

. Acest raport
ierarhic are

În aproape toate socie ile ii sunt cei care
i

definesc obiceiurile si ideologia. Structurile masculine
ca mod de oper

Sunt autori care au scos
statutul inferior al femeii. Recompensele asociate

categorii:
recompense materiale, prestig

n aproape
toate cazurile recompensele materiale, prest

sunt
ilor; sursele statutului feminin sunt mai

sau sunt de ordin
psihologic.

psihologilor, care l

P se concentreze pe
deosebirile biologice dintre sexe,

care au fost
utilizate pentru a fundamenta

iile lor sociale, presupuse imuabile. D
fizice evidente sunt insuficiente

pentru a justifica diferen
i oportunit ile care au

i femei. Mai recent, s-a
constat e sunt generate de
model

ie a societ ii. Este
de remarcat doar modificarea modelului de
socializare nu rezolva prea mult,

rii
p i a competitivit ta timp cât
oportunit ile unei femei de a ajunge în posturi de
conducere sau

n continuare.
Stereotipurile de gen s-au modificat în ultimele

decenii acest fenomen nu este unul unitar.
o ional masculin

( i
luirii etc.), la stereotipul modern ri

economice, abilit i intelectual

n fapt

(ID
50679). Proiectul este

eriat cu Universitatea de Vest
din

.

cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007
– 2013, 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 Comunitară a
Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă
Socială şi Medicală din Cluj – Napoca

diferenţele cognitive şi comportamentale
dintre cele două sexe, din practicile şi relaţiile lor sociale, s-au
conturat şi/sau accentuat în cadrul .
Acesta este “regizorul” relaţiilor de sex/gen şi organizatorul
tuturor reprezentărilor şi practicilor, al diferenţierii
comportamentelor de gen şi al ierarhiei sociale

raportului lor ierarhic

disonanţa cognitiva şi incongruenţa comportamentală a
bărbaţilor sau tendinţ acelaşi timp,
în constelaţ rolului feminin tradiţ

a fi grijulie, plină de
compasiune, afectivă, sensibilă la nevoile celorlalţi,
empatică, caldă, tandră, gentilă, amabilă. Stereotipul
feminin induce că ât
bărbaţii, adică zâ angajează mai multe
contacte vizuale şi senzitive, utilizează ai frecvent
formulele de politeţe ş sii de apreciere, se
autocritică astăzi la tranziţ

gen, de la tradiţ
Totuşi, s-a constatat că femeile sunt mai

pregătite sa incorporeze responsabilităţ ne,
decât sunt bărbaţii capabili sa î

en şi că stereotipurile
tradiţionale funcţionează ca un fundal epistemic şi
evaluativ în relaţ

timele trei-patru decenii, am asistat la
abandonul progresiv al centrării exclusive pe studiul
diferenţelor dintre sexe în favoarea atenţiei crescânde
acordate proceselor de tratare a informaţiei cu privire la
sex şi gen. În acest context, cercetătorii au re-pus
problema relaţiilor dintre sexe din perspectiva efectelor
acestora asupra cogniţiei  sociale şi a comportamentelor.
Astfel, o serie de cercetă u încercat să explice
necesitatea apariţiei stereotipurilor. Deşi există

e orientare cognitivă
(selectarea informaţ

lui uman de
procesare a informaţ bazat pe efectele de contrast ş

salienţei asupra iluziei corelaţ

i Stangor, 1992;
evaluarea poziţ e, Eagly si Steffen, 1984),
astăzi s-a demonstrat faptul că
mult decât un conţ

le cuprind atât explicaţia faptului că
persoane constituie un grup, cât şi asemănă

nta va părea mai explicativă
(esenţ care transformă stereotipul în
categorie naturală) şi cu cât vom avea impresia că ştim
un număr mai mare de informaţ

enţează atât modul în care
asimilam informaţia nouă, cât ş

În această privinţa salienţa mediul reprezintă
ie într-un grup de bărbaţ

e
procesare, ca: sexul, rasa, vârsta ş
Anderson si Klatsky, 1987). Deşi unii autori considerau
că alegerea categoriilor depinde în mare măsură de
motivaţiile ş

a pus în evidenţă faptul că
fică

accesul ulterior la cunoştinţele din memoria de lungă
durată ăţ sunt
susceptibile de a influenţa raţ amentele indivizilor,
chiar dacă aceştia nu accepta acest fapt şi depun un
efort conştient de autoinhibare a prejudecăţilor lor

u de modificat deoarece
prezintă utoconfirmare, atât prin faptul
că observatorul are tendinţa să

le congruente cu stereotipul, cât şi prin
faptul că aşteptările stereotipe îl determină pe individ să
adopte o atitudine care suscită

De
asemenea, perpetuarea concepţiilor stereotipe par

t mai probabilă, cu cât explicaţiile
Deş
r poate fi determinant atât pentru percepţie,

cât şi pentru relaţiile sociale, totuşi există şi unele
condiţ modifica intensitatea monolitică

ca tendinţă a indivizilor de a renunţa
la aşteptările stereotipe atunci când judecă o persoană
despre care deţ maţii fără valoare reală
(categorială explică diluţ

ilor prin sensibilitatea subiecţ
i sociale care specifică condiţiile î

are judecata lor este pertinentă. regulă
următoarea: este interzis să eva despre care
ai doar informaţii categoriale şi nu deţii

ţie personală, individuală ările
empirice evidenţiază că tendinţa de a produce judecăţ

pe este mult mai mare la subiecţii care deţin
informaţii personale ş

cei care deţ informaţii
personale. stereotipurile reprezintă

n interpretarea informaţ
categoriale ş

De asemenea, se subliniază că căi de diminuare
a efectelor stereotipurilor
pentru ca individul să realizeze o analiză aprofundată

a spre androginie. În
ia ional intrau

caracteristici expresive:

ideea femeile sunt mai sociabile dec
mbesc mai des,

m
i expre

. Asistam ii ale
comportamentului de rol de ional la
egalitar.

i masculi
nglobeze comportamente

feminine în rolurile lor de g

iile dintre sexe.
În ul

tori a

numeroase teorii, mai ales d
iei din mediul extrem de complex,

Lippermann, 1992; pe specificul sistemu
iei i

asimilare, Allport, 1954; Tajfel, 1969; McGarty si Penny,
1988; impactul iei,
Hamilton, 1981; Hamilton si Sherman, 1989; explorarea
caracteristicilor diagnostice, Ford s

iilor social
stereotipurile sunt mai

inut evaluativ atribuit unui grup de
persoane; e aceste

rile lor
specifice. Cu alte cuvinte, un stereotip va fi cu atât mai
utilizat, cu cât teoria subiace

a subiacenta

ii despre membrii
grupului.

Stereotipurile influ
i modul de reactualizare

a acesteia.
un element important (o feme i,
Taylor, 1981; sau unele categorii privilegiate d

i rolurile sociale,

i mizele pasagere ale observatorului,
paradigma amorsajului
simpla evocare a unei anumite categorii modi

. Conform acestei paradigme, prejudec ile
ion

.
Stereotipurile sunt gre

un caracter de a
proceseze preponderent

caracteristici

din partea membrului
grupului un comportament conform cu stereotipul.

e cu
atâ oferite sunt mai
puternice. i stereotipurile sunt foarte puternice, iar
impactul lo

ii care ar putea a
acestora.

În literatura de specialitate se discuta despre

in infor
). ia

stereotipur ilor la un
ansamblu de regul n
c O astfel de ar fi

judeci pe cin
nici o

informa . Dar, cercet
i

stereoti
i categoriale despre persoanele

evaluate, comparativ cu in numai
Prin urmare, ipoteze

de lucru care intervin î iei
i individuale.

alte
sunt

a

fenomenul diluţ

creşterea motivaţ

iei

Modelul judecatei sociale

iei

atributelor
, de nivel categorial i

.
bservatorii s

iile unei eco
de faptul uneori

, inute cu eforturi cognitive
superioare. Stereotipurile sunt instrumente utile atunci
când interesele aflate în joc sunt minore sau resursele
cognitive limitate. Stereotipurile au un statut sp

i.

individuale ale unei persoane, în loc să-şi
formeze o impresie rapidă ş

Se pare că
o unt preocupaţi de a obţine un raţionament
social cu sens în condiţ nomii cognitive,
conştienţi fiind că au nevoie de
înţelesuri suplimentare obţ

ecial
deoarece oferă o informaţie de bază care permite
observatorilor să abordeze situaţii noi fără a fi excesiv
de nepregătiţ

investirea în termeni de resurse cognitive
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Reconstrucţia statutului
femeii.
De la discriminare la dezvoltare
profesională şi egalitate de
şanse V. ( )
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Eugen Bouşcă (1914-
1991), rămâne unul din
cei mai de seamă pictori
ai Iaşilor, a cărui artă este
un strălucit exemplu de
„poezie-gânditoare” – în
înţelesul că este creată în
suflu cosmic. Atât ca
semnificaţie, precum şi ca
realizare tehnică, fiecare
tablou  respiră pe orbitele
marilor sensuri ale vieţii
şi ale lumii în general. Cu
ocazia unei bogate retrospective a creaţiei sale,
expusă în august 1964, am scris un articol amplu
unde am încercat să relev acele semnificaţii perene
pe care ni le comunică tablourile sale în viziunea
maiestuoasă a verticalităţii care tinde pasionat către
ceruri, amintind de arta lui El Greco. Menţionez.
dintre  lucrările sale. doar ilustraţiile făcut

eminescian, unde fiorul metafizic îşi
găseşte o excepţională expresie plastică.

e la

Plecat,  după expoziţie,  la Tg.Jiu pentru a vizita
complexul brâncuşian, Eugen Bouşcă mi-a trimis
această scrisoare, un document preţios pentru
interpretarea antologică - în acelaşi timp vizionară şi
pasională, de mare adâncime - pe care ilustrul pictor
o dă Coloanei Nesfârşirii..

Luceafărul

Scrisoarea pictorului Eugen Bouşcă privind
complexul brâncuşian de la Tg. Jiu

Tg. Jiu,12 august 1964

Domnule Doctor,

Articolul Dvs., despr

Apariţia articolului Dvs, despre expoziţia
retrospectivă a coincis cu plecarea mea către
complexul de artă „Brâncuşi” . Acum stau pe unul
din scaunele din jurul „Mesei Dacice” şi încerc să rup
tăcerea din jurul acestui monument.

Articolul Dvs. m-a uluit şi m-a speriat. M-a uluit
pentru că el este ceva atât de profund, încât nu
credeam că vreodată va fi transpus altfel decât plastic.
Sunt fraze fantastice prin puterea lor de expresie
sintetică. Şi această limpezime mi-a venit în faţa
„Coloanei fără sfârşit”, „Coloana recunoştinţei fără
sfârşit”.

Şi m-a speriat, căci cu atâta claritate sunt explicate
unele elemente compoziţionale, rămase pentru mine
inconştiente, încât evidenţa lor m-ar putea duce, prin
accentuare voită, la manierism,

inzându-mă de faptul că se
referă la lucrări ale mele, constituie un exemplu clasic
pentru întreaga critică de artă românească, de felul
cum trebuie să se conceapă un astfel de articol. Iar
prin faptul că el se referă la opera mea, el a pus bazele
unui nucleu definitiv, de la care, în mare, nu va fi
abatere, atunci când destinul îmi va îngădui să
împlinesc această operă până la discutarea ei
unanimă. Orice ar fi discutabil în articol ca amănunte,
insistenţe în explicări, în el există ceea ce este evident

, în faţa ochilor mei din opera lui Brâncuşi.
Spun acum, în ochii mei, fiindcă acest uriaş

complex de artă, de celebritate universală, nu a ştiut
încă să fie văzut, şi deci cu atât mai puţin explicat, aşa
cum aţi făcut-o Dvs. pentru opera mea. Dacă
complexul Brâncuşi va fi înţeles şi explicat de cineva,
care să posede calităţile de analiză artistică ale Dvs.,
atunci nu va mai fi posibilă exclamaţia unui grup de
tineri în faţa Coloane fără sfârşit: „e nişte tablă !”...

În jurul Mesei dacice se aruncă hârtii şi nimeni nu
înlătură impurităţile, scaunul central este pătat cu
catran, Sus pe „Poarta Sărutului” cresc buruiene. Şi
infiltraţiile trebuie să fie atât de grave, încât, azi, la 24
ore după ploaie, dintre blocurile de piatră continuă să
picure apa. În jurul monumentelor sunt plantate flori

acum

CRONICA 3

E noapte, şi rândurile se învălmăşesc sub lumina
stelelor. Dar Coloana te lasă să termini ? Am
înconjurat-o din nou, şi ea a început iar să vorbească
mai uluitor decât până acum. Din patru locuri privită
de pe centrele axelor diagonale, în timp ce segmentele
bazei au formă de romburi uriaşe şi perfect simetrice,
partea de sus devine un stâlp cu laturi perfect
verticale, fără nici un relief, pentru ca la cea mai mică
deplasare spre dreapta sau stânga de aceste puncte,
contururile să capete o accentuare zimţată, până la
transformarea pe bază de orizontale suprapuse a
compoziţiei, în timp ce de pe axele mediane întreaga
coloană îşi păstrează compoziţia romboidală, clasică,
cunoscută de toţi. E vie, e vie şi infinit de elocventă.
Ea singură e un întreg muzeu de satisfacţii estetice,
fără a mai vorbi, de culoarea adusă de patina vremii
(cu gândul de spaimă că poate cineva, cândva, va voi
să o vopsească sau s-o aurească)

Şi revenit la hotel, gândurile numi dau pace până
nu le dau hârtiei. Abia depăşiţi câteva zeci de metri
de Coloană, ea a dispărut în noapte. Ce ar însemna un
reflector, unul singur, care, aruncând lumina de jos,
ar reflecta minunile apusului de soare în contrast şi
mai puternic, sau reflectoare în patru colţuri, dar
aprinse pe rând, la interval de zile sau de ore care să
modeleze continuu noi filigrane de lumină pe
catifeaua nopţii! La fel în ce priveşte Poarta şi Masa…

Domnule Doctor, scuzaţi-mi îndelungata
depărtare  de la linia de pornire şi închei cu gânduri
de admiraţie şi recunoştinţă pentru clasica  Dvs.
realizare.

10 Nov.

Ezit şi nu îndrăznesc să folosesc ultimul titlu,
pentru că acest drept l-ar avea numai cine ar fi
sintetizat o latură a spiritualităţii omenirii, aşa cum aţi
realizat Dumneavoastră în „Semnificaţiile spaţiului în
pictură”. Căci această carte m-a determinat să rup o
atât de îndelungată tăcere „ieşeană”, pentru  a-mi
exprima entuziasmul total. Multe zile am păstrat-o la
căpătâi, printre cărţile cărora timpul nu îmi îngăduie
lectura, dar începută acum câteva zile, a fost citită cu
respiraţia tăiată.

Este atât de extraordinară claritatea de purtare a
cititorului în însăşi spaţiul picturii omenirii, încât nici
una din cărţile de filozofare asupra artei, apărute şa
„Meridiane” (şi citite toate până acum) nu mi-au dat
satisfacţia volumului Dumneavoastră. Îl sper cât mai
curând intrat în sfera spiritualităţii mondiale.

Sunt părţi pe care le-am citit în adevărată transă,
atât de intens era absolutizarea, prin perfecţia
îmbinării cuvintelor a unor convingeri, purtate în
adânc, dar încă neconcretizate vreodată în fraze.

Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer, par a fi
luminaţi de noi fulgere.

Rândurile despre Van Gogh au echivalat cu
audierea simfoniilor beethoveniene în cele mai alese
interpretări. Iar ajuns la Grigorescu, am avut impresia
că totul e un postament pentru o definitivare a lui în
fraze de antologie, care trebuie să rămână de valoare
eternă ca anumite fraze biblice.

Vă mulţumesc din inimă pentru simţămintele de
coexistenţă planetară pe plan spiritual, şi mi-a mărit
speranţa că poate, cândva, va apărea un volum
asemănător care să privească pictura prin prisma
compoziţiei ca fenomen biologic, noţiune neelucidată
încă, şi  de la care sper salvarea picturii de toate
eresurile contemporane, dar îmbogăţită de toate
câştigurile moderne

1973

.
Cu cel mai profund elan de lector,

Eugen Bouşcă

Eugen Bouşcă

Scrisoare
“George Popa,

” ed. Meridiane, 1973, .

a lui Eugen Bouşcă referitoare la
volumul Semnificaţiile spaţiului
în pictură , Iaşi

Mult Stimate Domnule Profesor,Domnule
Doctor

sau mult stimat Colega ?

Al Dvs.,

pretenţioase ca monumentalitate, dar care impietează
asupra proporţiilor monumentelor, căci

. Privită în inserare e ireal de fantastică.
Urmărită de pe şosea, îşi detaşează silueta după
ondulările Carpaţilor într-o asociere desăvârşită. Ce
spaimă provoacă numai gândul unor clădiri moderne
în acea parte !

Privită de la intrarea din şosea, detaşarea ei de pe
fundalul cupolelor joase ale catedralei, e o
capodoperă ce nu poate fi explicată, ci trebuie numai
văzută şi neîntinată.

Dar ceea ce trebuie înţeles şi explicat privitor la
Coloană, este infinita ei viaţă în mişcare. Fiecare pas
de apropiere şi de ocol al ei, aduce noi ritmuri
imense, fantastice, uluitoare, melodice, uriaş de
simfonice. Soarele trebuie să fie spre apus şi să
aurească o faţă, în timp ce umbra e o catifea brun-
gravă. Privind-o  fără nici o clipă de întrerupere, în
deplasarea de apropiere către ea, Coloana izbucneşte
în urcări pe verticală, care mişcări, cu cât ochiul se
înalţă mai sus, şi pasul se apropie, se accelerează,
arcuindu-se cu senzaţia unei rachete ce îşi plasează
locul pe orbită.

Şi apoi de aproape, rotindu-te în jurul ei, dinspre
latura umbrită către cea luminată, ochiul e solicitat
continuu să savurezi uluit. Din îmbinarea neaşteptată
a planurilor umbrite şi a celor luminoase, care
continuu îşi modifică forma şi esenţa compoziţională;
e ceea ce un dăruit cu calităţile Dvs. de analiză
artistică şi înzestrat cu un aparat  de filmat în culori,
ar trebui să o facă pentru români, pentru arta noastră,
pentru cultura mondială.

S-a făcut noapte şi întrerup aceste rânduri. Dar
undeva în adâncuri, va rămâne persistând rana unui
regret pentru o neîmplinire, ca atâtea altele care îşi
aşteaptă destinul…

Am străbătut aproape în fugă, imensul ax, ce
desparte oraşul Tg. Jiu în două, plasând la un capăt al
lui, malul Jiului, Masa Dacică, iar la celălalt capăt,
dincolo de marginea oraşului, Coloana. Sunt iar în
faţa ei. În arcuri perfect simetrice porneşte ritual, ca
încet, încet liniile să se diagonalizeze, luând siluete de
busturi antice de mândre Chore, iar apoi să se
accelereze, într-o ritmică perfect românească şi să se
încheie cu acea cupă deschisă către cer, ca o rugă de
implorare, braţe destinse ce modifică total cadenţa
folclorică a ultimelor segmente. O modifică,
desăvârşind-o,   ca expresie sintetică. Şi ea, cu timbru
de orgă, îşi strigă grav imprecaţia : „

Azi dimineaţă, între două trenuri am fugit la
Simeria să văd de aproape surprinzătoarea stâncă din
preajma localităţii, la picioarele căreia am aflat şi
ruine de la falnica cetate. Şi până acolo, trecând prin
Simeria, am străbătut străzi transformate în adevărate
alei de grădini botanice.

Părea că toate speciile de flori ale ţării noastre au
fost plantate pe acele locuri ca să surprindă prin
bogăţie şi acorduri inedite. Şi aceasta pe sute şi mii de
metri. Iar aici la Tg.Jiu, pe drumul ce urcă de la
catedrală la parc, localnicii nu-şi curăţă nici buruienile
dintre plantaţiile neizbutite. De aceea Coloana îţi
strigă apelul :

.” E ceea ce
trebuie să iradieze în jurul ei şi apoi cât mai departe.

fiecare
centimetru contează pentru acordul perfect

Voi, oamenilor, nu
aţi mai păstrat nimic din ce este permanenţă sfântă a
existenţei umane ca să ne înţelegeţi frumuseţea ? Dacă da,
atunci în jur câte  se vor sc

„Recunoştinţă veşnică! Recunoaştere a
eternei esenţe umane, dragostea de frumos

.
Dar ceea ce m-a zguduit profund e Coloana fără

sfârşit

himba ! ”

epistolar
Două scrisori adresate de pictorul
Eugen Bouşcă criticului de artă
George Popa

Iunie 2011

George POPA
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220. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de la
Brède et de). Nouvelle édition. Vol. 1-3.
Amsterdam, f.e., 1785. 3 vol. Vol. 1 – CXLIV + 384 p.; Vol. 2
– XIV + 324 p.; Vol. 3 – XXIV +  398 p.

222. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de la
Brède et de). Vol. 1-8. Paris, Sanson et
Comp., 1784. 8 vol. Vol. 1 – 216 p.; Vol. 2 – 267 p.; Vol. 3 –
450 p.; Vol. 4 – 200 p.; Vol. 5 – 274 p.; Vol. 6 – 359 p.; Vol. 7
– 209 p.; Vol. 8 – 269 p.

223. MONTFAUCON, BERNARD DE.
Vol.

1-5. Paris, Florentin Delaulne, 1719-1724. 16 vol. Vol. 1/1 CIV
+ 194 p. + 122 f.grav.; Vol. 1/2, 267 p. + 104 f.grav.; Vol. 2/1,
267 p. + 104 f.grav.; Vol. 2/2, p. 268 – 472 p. + 90 f.grav.; Vol.
3/1, 198 p + 121 f.grav.; Vol. 3/2, p. 199 – 390 p.+ 121 f.grav.;
Vol. 4/1, 174 p. + 113 p.grav.; Vol. 4/2, p. 176 – 316 + f. 114 –
195 grav.; Vol. 5/1, 170 p + 131 f.grav.; Vol. 5/2, p. 171 – 437
+ f. 132 – 204 grav.; Supl. Vol. 1, 1724 – XXXVII/258 p. + 88
f.pl.; Supl. Vol. 2, 1724 – VIII + 248 p. + 61 f.pl.; Supl. Vol. 3,
1724 – VIII + 252 p. + 84 f.grav.; Supl. Vol. 4, 1724 – VI +
173 p. + 60 f.grav.; Supl. Vol. 5, 1724 – VIII + 240 p. + 73
f.grav.
Toate volumele au gravat un ex libris: „Skene Library”. Ex
libris-ul are deviza „Virtutis regia merces”.
Brunet, III, col. 1862.

224. T

DE).
Nouvelle édition, conforme à la reprèsentation. Paris,
Duchesne, 1797. 72 p.
Graesse, IV, p. 590.

225. MORERI, LOUIS.
Nouvelle

édition avec les suplléments de Goujat. Revue par Drouet. Vol.
1-10. Paris, Libraires Associes, 1759. 10 vol.

2 coloane.

Brunet, III, col. 1901; Graesse, IV, p. 606.

226. MORNAS, BUY DE.
. Paris, Lacombe, 1770. XXIV + 540 p. + 14 f.h.

Quérard, I, p. 579.

227. .

aw.

Ben Iaakov, p. 310, nr. 802.

228. MOUBACH, ABRAHAM.

Amsterdam, Joannes Oesterwyk, 1720. XXXII + 332 p. + 10
p. indice + 12 f.grav.

229. MOZART, LEOPOLD. , 2
Aufl., Augsburg, Typis Lotter, 1770. XIV + 276 p.n.muz + 4
f.grav. + 1 f.n.muz.

230. MURATORI, LUDOVICO ANTONIO.

Colle prefazione chitiche di Giuseppe Catalani. Vol. 5, 12.
monaco, Agostio Olzati, 1762, 1764, 2 vol. Vol. 5 – LII + 538
p.; Vol. 12 – XLVIII + 470 p.
Graesse, IV, p. 622.

Oeuvres de (...).

Oeuvres completes.

L'Antiquité expliquée
et répresentée en figures par dom Bernard de Montfaucon.

L'amant bourru. Comédie en trois actes et en vers libres.

Le grand dictionnaire historique ou le
melange curieux de l'histoire sacrée et profane.

Cosmographie méthodique et
élémentaire

Mone nevuhim.

Bloeyende Opkomst der
Aloude in Hedendagasche Groenlandsche Visschery...

Gruendliche Violinschule

Annali d'Italia
dal principio dell'era volgare sino all anno 1750, compilata de
(...).

I – 2279

I – 2223

VI – 106, VI – 107

II – 2377

VI – 14

II – 2428

V – 802

II – 3428

II – 3406

IV – 211, IV – 393

Legate două cîte două.

Legătură în piele.

Legată împreună cu alte piese.

Toate volumele sînt tipărite pe
Legătură de epocă, în piele.

Legătură în piele.

(Călăuza rătăcitorilor). Jesnic, Israel ben
Avraham, 1742. 120 f. În limba ebraică. Anul de apariţie:
5502. Pe copertă, semnături ebraice: „David ben Zev.
Iţhak me Hamburg”. O altă semnătură ilizibilă, din
Zbar

Heinsius, II, col. 1084 (descrie o altă ediţie).

MONVEL, (JACQUES-MARIE BONTE

(MAIMONIDE), MOSE BEN MAIMON

231. MURATORI, LUDOVICO ANTONIO. Ethike
philosophia metafrasteisa ek tou italikou idiomatos para
Iosipou ierodiakonos tou Misiodakos (...). Vol. 1, Venetia,
Antonio bartoli, 1761. XXXVIII 0 250 p.

Grèce

Legrand, II, nr. 566.

232. NECKER, M.
Vol. 1-2. F.l., f.e., 1784. 2 vol. Vol. 1 – LIX + 352 p.;

Vol. 2 – VII + 536 p.

Brunet, IV, col. 31.

233. Neuere Frage. Wie stehts in Bender? Was macht der
Konig im Schweden? Ist er todt oder lebet er noch?
Curiosenburg (?), 1711, 84 p.

234. Neues Gesang – und Gebetbuch zum Gottesdinstlichen
gebrauche der evangelischen Gemeide in Pressburg. Presburg,
Carl Gattlob Lippert, 1788. VI + 454 p. + 124 p. + 1

f.grav.

235. NICKOLS, JOHN (Plumard de Dangeul). Remarques sur
les avantages et desavantages de la France et de la Grade
Bretagne par rapport au commerce et aux autres sources de la
Puissance des etats. 3-e éd. Leyde, f.e., 1754. XIV + 411 p.
Quérard, VII, p. 218.

236. NIEBUHR, (CARSTEN).

Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Brunet, 1779, 2
vol. Vol. 1 – 252 p. + 15 f.grav.; Vol. 2 – 320 p. + 10 f.grav.

Brunet, IV, col.74.

237. NIEBUHR, (CARSTEN).
Avec l'extrait de sa

descrition de l'Arabie et des observations des Forksal... Vol. 1-
2, Suisse, Libraires associés, 1780, 2 vol. Vol. 1 – II + 428 p. +
11 f.grav. + 2 f.h.; Vol. 2 – VIII + 464 p. + 8 f.grav. + 3 f.h.

238. NOLLET, (JEAN ANTOINE).
4-e éd. Vol. 4. Paris, H.L. Guerin et L.F.

Dalatour, 1764. 535 p. + 14 f.grav.
Quérard, VI, p. 444.

239. NOUGARET.
Ouvrage enrichi de notes historiques et critiques et

mis au jour par M. Nougaret. Londres, Thomas Hookham,
1787. XIV + 360 p.
Quérard, VI, p. 459.

240. . Nancy, Thomas, 1764. 8 p.

241. Office de la Semaine Sainte, latin et français à l'usage de
Rome et de Paris. Nuvelle édition. Paris, Gregoire Dupuis,
1731. XXXII + 664 p.

à

Madame Mandard”.

242. OVIDIUS NASO, PUBLIUS.
. Nin proton metafrathista is tin Kinoteron

Kath imas Elinon dialekton. Venetia, Nicolae Glikeii, 1798. 16
+ 485 p.
Legrand, Bibliographie ionienne, vol. 1, p. 172, nr. 558.

243.

). .

Nouvelle édition. Vol. 2. Francfort sur le Meyn, François
Varrentrapp, 1754. VIII + 368 p.

Quérard, VI, p. 535 (descrie o

Pe foaia de gardă, semnături în şte: „Antonio
Monaloru”, precum şi un sigiliu oval în tuş (un
porumbel) fără inscripţie.

Pe foaia de titlu, ştampilă ovală, coroană nobiliară şi
iniţialele „J.R.”.

Legată împreună cu o altă lucrare.

Legătură în piele.

Legate împreună în piele.

Pe coperta vol. 1 semnătura: „Panchaud Dr. Mn.”. Pe
coperta vol. 2 semnătura: „Dr. Des Arts Turrettini”.
Graesse, IV, p. 675 (descrie o altă ediţie).

Legată împreună cu altă lucrare.

Pe foaia de gardă – însemnarea: „Le livre appartien

Pe foaia de titlu (a exemplarului sub cota I – 2224) o
notiţă: „Ex Bibliotheca P.O. Ord. Desc. ord. Trinit. Red.
Capt. Conv. Agrigensis 1765”.
Legătură în piele.

altă ediţie).

II – 2396

II – 2539

I – 2103

I – 2432

I – 2305

III – 2662

III – 2714

I – 2280

I – 11797

II – 3443

II – 3938

II – 2450

I – 2224, I – 2225

De l'administration des finances de la
France.

Description de l'Arabie d'après
les observation et recherches faites dans le pays même par
(...).

Voyage de M. Niebuhr en
Arabie et en d'autres payr de l'Orient.

Leçons de physique
expérimentale.

Tableau mouvant de Paris ou variétés
amusantes.

Ode à ma femme

Ton metamorfoseon P.
Ovidici Nazonos

Pensées sur divers sujets de morale (...)

OXENSTIERNE, (GABRIEL
THURESON

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

Orice enciclopedie iudaică are o atitudine critică
atunci cînd sînt aduse în discuţie magia şi superstiţiile;
pe de o parte, pentru că aceste forme ale „religiei
populare” au rămas totdeauna la marginea vieţii
religioase, păstrînd un anumit raport cu dogmele
credinţei, ceea ce le apropia de inima celor mai puţin
deprinşi cu aprofundarea dogmelor credinţelor, iar pe
de altă parte, pentru că în multe comunităţi vecine
celor evreieşti s-a încetăţenit opinia că evreii sînt un
popor demonic, acuzaţii ce au întreţinut curentul
antisemit şi persecuţiile la care a fost supus poporul
evreu. Deşi vehement combătute, practicile magice şi
superstiţiile au proliferat şi au dat un anumit farmec
vieţii colectivităţilor evreieşti; fără studierea lor
cunoaşterea vieţii intelectuale a comunităţilor evreieşti,
ca şi a vieţii interioare a oamenilor ar rămîne
incompletă. Acesta trebuie să fi fost şi imboldul care l-a
determinat pe Joshua Trachtenberg să studieze acest
fenomen al religiei populare cînd şi-a ales acest subiect

pentru lucrarea de
doctorat susţinută la
Universitatea Columbia,
în 1939, lucrare care în
acelaşi an era publicată
la New-York, versiunea
în limba română
apărînd în 2010 la
Editura Herald:

, traducere de
Marilena
Constantinescu, colecţia
„Cultură şi civilizaţie”,
382 p.

Practicile magice
sînt străvechi, iar magia
evreiască a apărut într-

un perimetru adevărat creuzet al vieţii spirituale, ceea
ce însă nu-i anulează nicidecum trăsăturile distinctive,
deşi practicile străvechi au creat un fundament uşor
recognoscibil în toate tradiţiile. Deşi în perioada
medievală practicile şi cunoştinţele legate de magie
atinseseră apogeul în comunităţile evreieşti, evreii erau
excluşi din tagma magicienilor şi vrăjitoarilor, fiind
consideraşi ca făcînd parte din sectele eretice
anticreştine. Dar cine era magicianul evreu?, se
întreabă Joshua Trachtenberg, într-un vădit exerciţiu
retoric care cerea imediat răspunsul: „Putem defini
magicienii evrei ca fiind de vocaţie erudiţi, practicanţi
ai artei magiei mistice doar din pasiune. Fiecare mistic
bine pregătit poate practica magia ca o preocupare
secundară. (...) Putem spune aşadar că orice evreu pe
care dorinţa l-a condus într-acolo, a putut să încerce la
nivel redus un pic de magie. Dar era general
recunoscut faptul că doar o mică părticică din ştiinţa
mistică se putea găsi în cărţi; marea majoritate se află
încă bine păstrată. Păzitorii acestei comori au fost marii
magicieni ai Evului Mediu.” Studiul lui Joshua
Trachtenberg pune în evidenţă fundamentele magiei
evreieşti, liniile principale ale credinţelor în superstiţii,
funcţiunile atribuite îngerilor, puterea numelui,
numele lui Dumnezeu, numele inefabil, procedeele
magice, puterea amuletelor, magia şi medicina,
divinaţia, interpretarea viselor, astrologia. Lectura
cărţii aduce cunoştinţe preţioase celor interesaţi de
evoluţia mentalităţilor, de apariţia unei religii populare
alături de o religie monoteistă consolidată, pune în
lumină graniţa fragilă între credinţa „oficială”,
întemeiată de dogme şi cărţi sacre, şi credinţele
populare perpetuate împotriva tuturor opreliştilor, iar
în cazul tradiţiilor evreieşti era vorba deopotrivă de
condamnarea magiei şi superstiţiilor  din partea
spiritelor religioase, apărătoare ale dreptei credinţe,
dar şi de valul de nemulţumire al populaţiei majoritar
creştine cu care erau privite aceste practici în
occidentul medieval. Sîntem în faţa unui studiu care
arată dubla raportare la celălalt, şi deopotrivă
respingerea, uneori brutală, a ceea ce scapă înţelegerii
comune.

Magie
şi superstiţie la evrei.
Studiu asupra religiei
populare

philosphia perennis
Tradiţii evreieşti

Bogdan Mihai MANDACHE

Iunie 2011
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privitor ca la teatru

Preambul când reflectoarele se sting

Unde e Ibsen?

Finalul spectacolului, aplauzele şi plecarea – câte
sentimente, câte contradicţii, câte reţineri, cât entuziasm
şi câtă sclipire... Mi-a plăcut mereu să respir aerul scenei
după ce s-au retras ultimii oameni, să ating puţin
mobilele  să reţin numai şi
numai ită de
actori. Ca un aparat de fotografiat adun imagini: un
papion lăsat pe un colţ de masă, pahare în dezordine,
câteva hârtii rupte, împrăştiate pe podeaua pe care au
rămas urme din vremea altor reprezentaţii, o cutie de
scrisori puţin înclinată pe un perete, un pantof alb
răsturnat aşa, printre ele, un anonim, un ultim om
care părăseşte sala dus de gânduri. Magia s-a terminat,
dar magia continuă în fiecare. Pe hol, în lumina
neoanelor ne întâlnim din nou aceeaşi, prie

persoane pe care le-am uitat timp de
câteva zeci de minute în întunericul sălii, când ne-am
aflat cu toţii în faţa , când ne-am ignorat şi
fiecare din , când fiecare şi-a
imaginat o poveste în singurătatea sa lnim,
împărtăşim impresii, suntem iar împreună, ne cunoaştem
(sau ni se pare), zâmbim, depistăm punctele bune sau pe
cele slabe, suntem puţin invidioşi, ne descărcăm subtil
vechile animoz tăţi sau încercăm să fim cât mai obiectivi
cu putinţă. Şi la un mome obiecte
– papionul, pantoful, cutia poştală rămăşiţe
dintr-o reprezentaţie şi plec cu ele atârnând pe
umărul drept. Mă întorc cu această „povară” acasă.
Acasă unde mai sunt încă zeci de papioane,

coloaşe de hârtie şi încă vreo două cutii poştale,
încuiate toate într-un cufăr greu – un cufăr imagina

Cu această povară ireală, dar conştientizată, cu aceşti
ochi senini, privitorul din sală se întoarce la el în serile în
care chiar a văzut Teatru, când a avut ce să ia (sau să
fure) de pe scenă ca să poată aşeza Spectacolul în odaia
sa, printre celelalte imaterialităţi teatrale. Aşa mi s-a
întâmplat şi cu

Recunosc că mă
atrage cel mai puţin la Ibsen, pentru că e unul dintre cele
mai reci texte ale sale şi pentru că, din nefericire, pe el s-
au susţinut prea multe teorii feministe divagaţioniste.
Din această pricină ajung la rându-mi să gândesc după
aceleaşi tipare, ceea ce desigur nu e o atitudine corectă.
Prefer drama

– însă toate acestea
ţin de un gust personal.

, o operă care a fost concepută în vremea
„autoexilului” pe care şi-l impusese în Italia şi,
ceva mai târziu, în Germania, a cărei premieră la Teatrul
Regal din Co

ă
în Suedia şi abia reprezentaţiile la Oslo şi

. Recunoaşterea a venit cu paşi mici şi sub o
formă controversată aşa cum, de fapt, Ibsen se obişnui
să fie primit în ţară încă de pe vremea lui şi

după
cum a fost ea percepută de-a lungul vremii,

ilii, este dispariţia
unei „case de păpuşi”. Tânărul regizor Florin Caracala a
găsit însă o formulă inedită

,
colând, improvizând, adaptând şi ajutând spectatorul, şi
mai ales, poate, pe acela care nu e familiarizat cu
gravităţile, cu dedesubturile ibseniene l pe
specialistul căruia vrea să-i înfăţişeze o mizanscenă, până
la urmă, foarte sensibilă şi căruia îi oferă „delicatese
teatrale” tarea de la Ateneul
Tătăraşi este o privire foarte personală asupra textului,
care poartă, într-adevăr, amprent puternică a
regizorului, dar în interiorul căreia străluceşte un Ibsen
care caută în minţile şi în inimile oamenilor, o marcă a
scriiturii seri Nu ştiu dacă se
întâmplă ceea ce îşi propune regizorul în caietul
program, nu ştiu dacă publicul chiar vrea să prindă mâna
de ajutor care-i este întinsă de acest spectacol „pentru a-şi
cunoaşte mai bine ideile, pla tfel încât
viaţa lor pe pământ să nu fie una indiferentă, albă, ternă,
falsă Nu ştiu dacă nu cumva, cu toate că suntem stârniţi
de problemele piesei, nu ne întoarcem totuşi în
interioarele noastre călduţe, în carapacea unde ne
adăpostim de atâta timp. am văzut în un

, la modul aproape egoist,
pentru mine, cadre de pe platforma gol

. Stau

teni, regizori,
actori, critici –

spectacolului
tre noi a gândit în sine

. Ne întâ

i
nt dat, strâng virtualele

, paharele,
– u-le

de pantofi,
de co

r în
mintea mea, în suflet.

. .

este una dintre piesele care

de adâncime din , metafora din
, simbolurile din sau stranietatea unei

bijuterii ibseniene cum e
este opera

care deschide perioada celor mai cunoscute drame ale
scriitorului

acesta

penhaga în 1879 readuce numele
dramaturgului pe buzele publicului scandinav. Înainte
de a ajunge într-un teatru norvegian, piesa a fost montat

apoi au urmat
la Bergen

se

. este povestea unei femei emancipate,
este

„tulburarea apelor” în sânul unei fam

, salvând scrierea autorului
norvegian de sub etichetele exagerate ale feminismului

, neuitându-

. Ceea ce s-a încercat în mon

a

oase, demne, dureroase.

nurile, visele, as

”.

Eu

N.o.r.a

Nora

Strigoii
Micul Eyolf

Nora -

Brant Peer
Gynt  Nora

N.o.r.a.

Raţa sălbatică
Femeia mării

o casă de păpuşi

episod din viaţa unor oameni foarte singuri. Am văzut o
femeie întoarsă cu spatele în semiîntunericul scenei, pe
un scaun mic, în faţa unei pianine ale cărei clape cântă
apăsate de m . Am mai văzut o femeie în
rochie roşie întoarsă cu spatele, şezând pe o canapea, cu
capul plecat. Am ăzut un bărbat gata să bată la uşă

. Şi încă un bărbat, chircit ca un prunc în uter,
într-o cameră goală, în vreme ce reflectoarele se sting.
Între toate aceste imagini ar putea fi câte un punct din
cele ce se găsesc în titlul adaptării.

ersonaje cu vieţi separate, fiecare cu gândul lui, cu
visul lui, cu felul său de a înţelege şi de a vorbi. În esenţă,
locuitori ai casei cu păpuşi, fiecare în camera , în
liniştea sau revolta sa, fiecare în universul său de obiecte.

Că Ibsen a vorbit în termeni moderni – şocanţi pentru
un sfârşit de secol XIX, aproape obişnuiţi pentru secolele
XX şi XXI – despre angoasele noastre, despre absenţele şi
ignoranţa noastră imposibilitatea comunicării şi
despre imposibilitatea de a fi într-o societate cum este cea
pe care o ştim  nu mai încape nici o îndoială. Că textele
sale, precum operaţii de chise direct pe organe, prin
raţion litatea şi complexitatea lor, ne ating cele mai fine
terminaţii ale nervilor este iar un fapt ce nu poate fi
combătut. Caracala însumează, ordonează şi clădeşte un
corp solid din toate aceste teme, din toate efectele
textului, adaugă un comic pe care eu l-aş plasa, fără
rezerve, în zona grotescului, împunge totul cu ace la
capătul cărora sunt gămălii de sensibilitate şi ajunge să
prezinte un spectacol ca un corp viu, plin de carne, în
care s-au afundat oase şi nervi, în care s-au format viscere
ce pulsează sângele pretutindeni în acest bulgăre. Un
spectacol-corp-viu care se mişcă, respiră, alături de care
respirăm, care ne trezeşte un zâmbet trecător, care, poate,

ne surprinde o lacrimă în colţul ochiului, fără a fi patetic,
fără a fi abuziv. Râsul, atunci când nu-l laşi în capcana
superficialităţii, ascunde o ironie, lacrima ascunde
conştiinţa însinguratului, a durer regizorul păşeşte
cu multă siguranţă pe scena pe care ne-o relevă încărcată
de înţelesuri.

În spectacol au fost păstrate doar patru roluri: soţii
Helmer, doamna Linde şi avocatul Krogstad. Doctorul
Rank, personaj-cheie, purtător al unor semnificaţii
adânci în actuala mizanscenă. De fapt, tocmai
prin absenţa sa este cu atât mai misterios pare o
fantomă care bântuie prin casa lui Torvald, o fantomă aşa
cum îl arată şi finalul textului ibsenian când doctorul
hotărăşte că în momentul în care va simţi cum cancerul îl
desfigurează, se va retrage din societate şi va trăi ultima
perioadă a vieţii închis în propria locuinţă, departe de
ochii celorlalţi – un mort încă în viaţă, un strigoi pe care
doar amintirile prietenilor îl vor învia uneori. Nora, în
interpretarea actriţei Ioana Lefter, este un fel de copil
într-un trup de femeie, o jucărie pe care Torvald, de cele
mai multe ori, o dă la o parte sau pe care o foloseşte când
îşi aduce

ă prea copil când trebuie să fie jucăuşă, din
această pricină diminuându-se uşor şi efectul scizurii care
apare între drăgălăşenie, gingăşie şi maturitate

. Pentru actriţa titulară partitura rolului nu e
defel facilă ul îi dă şi o tentă burlescă,
este de două ori mai complicat. Trebuie ceva mai multă
fineţe şi mai multă subtilitate pentru o interpretă. Apoi
nici eleganţa nu ar trebui omisă... Dar dincolo de micile
scăpări, de altfel reglabile în timp, recunosc o reală forţă

âini invizibile

v ,
ezitând

Acestea sunt chipurile
unor p

sa

, despre

,
s

a

ii, iar

, este absent
; el

aminte de ea. Din când în când, Ioana Lefter
este îns

a din
finalul piesei

, iar când regizor

afectivă şi fizică la Ioana Lefter care o ajută mult în
confruntarea ei cu personajul. De partea cealaltă, pe
balansoarul căsniciei, este Torvald, jucat de Victor
Bitiuşcă. În adaptarea lui Caracala „stâlpul” familiei
Helmer e construit precum un mecanism de dualităţi –
violenţa şi exagerările par a se naşte dintr-o fragilitate
extraordinară. Torvald are o atitudine despotică tocmai
pentru că în esenţă este firav – el însuşi un copil
într-un trup de bărbat care stă bosumflat printre jucăriile
din casa unde locuieşte. Victor Bitiuşcă se descurcă
onorabil, dar la rându-i şterge câteva nuanţe ale textului.
Strigătul său în casa pustie, după plecarea Norei, un
strigăt spart, fără ecou, rămâne ca unul dintre momentele
cele mai cutremurătoare din spectacol. Doamna Linde

de pe
poziţia oarecum în semiumbră n textul lui Ibsen devine
o figură proeminentă în prezenta montare. Alina Mândru
acaparează privirile, multă vreme am avut senzaţia că
asist în timpul scenelor ei la o comedie relativ ieftină care
oricum „te prinde” fără să vrei. Cu toate ace actriţa
joacă un circ care îşi găseşte sens în totalitatea
mizanscenei. Regizorul a dezvăluit o doamnă Linde care
e foarte stăpână pe sine, hotărâtă puţin vicleană, care
nu şi-a uitat şi umanitatea. ar Alina Mândru nu uită să
declare publicului că uneori umanitatea este în felul ei
rdicolă şi, totuşi, la fel de adevărată. Aşa încât aproape că
aş putea trece cu vederea faptul că actriţa repetă destule
„figuri” comice prin care a câştigat publicul şi în alte
spectacole. Iustin Şurpănelu rezolvă personajul Krogstad
renunţând la umilinţa şi deprimarea pe care le putem
ghici din text în favoarea unei atitudini malefice, a unei
atitudini dominante. Mi-ar fi plăcut să întrezăresc şi un
zâmbet straniu pe chipul lui, un rictus evident, o
compoziţie mai elaborată – însă din nou aşteptările mele
ţin pur şi simplu de o sensibilitate subiectivă. Este de
remarcat că patru foarte tineri actori reuşesc să acopere şi
să îmbrace scena cu vitalitate, cu vervă şi pasiune. Dacă

ar adăuga şi o dicţie ireproşabilă şi mai multă
fineţe pe alocuri aş putea risca să spun că e un nucleu de
trupă de succes – şi nu de succes imediat şi repede
pieritor

Scenografia şi spaţiul ambiental, deloc de neglijat,
oferă un frumos joc cromatic. Alb-negrul mobilelor şi
pereţilor se completează cu roşul aprins, cu albastrul
întunecat şi pas elurile folosite în proiecţii. Mă întreb
dacă nu cumva Florin Caracala şi-a imaginat lumea Norei
ca pe un acvariu mai mare: cei trei pereţi sunt pictaţi cu
nişte contururi ciudate care pot semăna cu vegetaţia
marină sau cu nişte fiinţe schimonosite; ferestrele sunt
atât de sus plasate, încât ai senzaţia că oamenii ar putea
vedea în exterior doar căţărându-se foarte sus pe ziduri.
Spaţiul, ca imagine generală, evoluează şi el treptat, de la
ordine la haos. Ruperea soţiei de cămin nu e o nouă
ordine aşa cum destui interpreţi ai textului au , ci
mai degrabă e o adevărată dezordine: în viaţa lui Torvald
lipsit de şi rănit în orgoliu,
în viaţa copiilor (dacă ei există pentru că senzaţia pe

o creează montarea de la Ateneul Tătăraşi este tocmai
inversă – copiii sunt . Există şi o
dezordine în viaţa eroinei însăşi, gândind numai la câte
greutăţi trebuie să înfrunte, la câte decepţii va suferi, la
toate izbucnirile pe care va fi necesar să şi le reprime.
Niciodată n-am crezut că oamenii pot rupe definitiv o
parte din ei fără a nu suferi din această pricină. Nu cred
că Nora nu s-a uitat măcar o clipă în urmă la „casa” din
care a plecat. Ea va păstra fantoma albă a tinereţii, a
căsătoriei, în inima sa şi, ca mai toate personajele
ibseniene, o va scoate din când în când la vedere
dezbătând din nou, fără răspuns, problema dintre bine şi
rău

Doi câte doi: o femeie isterică se zbate şi strigă de
neînţele în faţa unui bărbat care  pe un ton potolit şi
foarte didactic  încearcă să-i coordoneze de la distanţă
mişcările, în vreme ce muzica atinge cote maxime pe
fundalul sonor; o altă femeie din greşeală îşi omoară
iubitul abia regăsit care tocmai îi rostise numele, îl ia în
braţe şi iese de pe scenă cu ultimele puteri. Nora şi Linde,
Torvald şi Krogstad – călăi şi victime în acelaşi timp, unii
altora şi lor înşilor deopotrivă. Dacă fost amnă
Helmer iese din drama familiei sale, din drama ideilor
aşa cum le percepea ea, este pentru a intra într-o dramă şi
mai mare: a societăţii şi, în cele din urmă, a ei înseşi. În
această lume minunile nu pot avea loc, peştişorii
fermecaţi sunt simple fantasme ale copilăriei pierdute.
Sunt însă posibile schimbări. Însă în ce măsură sunt ele
autentice aceste schimbări? Nora trece dintr-un loc în
altul, trece peste un prag, dar nu trece într-o altă lume, ci
va înota în acvariul mai mare, acolo unde doar iluziile
pot menţine ceilalţi peşti în viaţă

em uneori când cineva, cu cinism sau din pură
întâmplare, aruncă o ţigară aprinsă, strivindu-ne iluziile,
consumându-ne oxigenul. Florin Caracala a reuşit – face
teatru şi ştie să facă spectacol, nu mai încape îndoială. El
este omul care se aruncă în acvariu să ne aducă măcar o
mică doză de aer – „Nu muriţi! Nu muriţi, peştilor!

foarte

în
interpretarea Alinei Mândru e un personaj care

di

stea,

, dar
I

la acestea s-

, ci unul care ar rezista ani de-a rândul.

al

t

crezut

fantoma fericirii în care spera
, care

ne-
închipuiri ale Norei)

.

s ,
,

a do

. În acvariul în care ne
speri

”

Ieşirea din dramă

- impresii decupate dintr-un jurnal de
spectator pe
în regia lui Florin Caracala -

marginea montării

Iunie 2011

O femeie întoarsă cu spatele

N.o.r.a.

Ioana PETCU
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ut pictura poesis

Recent, Galeria de Artă contemporană a
binecunoscutului muzeu gălăţean a găzduit, în seria
de manifestări personale ale artiştilor contemporani,
expoziţia de   rtă textilă a Mirunei Haşegan,
intitulată sugestiv

ul şi artistul şi sprijinit
de d-nul Dan Basarab Nanu, director al
prodigiosului muzeu.

Desfăşurând profesionistă, intensă,
dinamică şi inedită, pe plan creator şi didactic, în
spaţiul cultural moldav, Miruna Haşegan

are şi o contribuţie remarcabilă pentru
evoluţia artelor decorative ieşene  din perioada
postrevoluţionară, şi pentru învăţământul artistic
universitar, în calitate de conf. univ. dr. la Facultatea
de Arte textile din cadrul Univ. de Arte ,,G. Enescu”
- Iaşi     reuşit să treacă cu tenacitate peste ,,rigorile”
vetuste ale unor mentalităţi, aflate

nducerea UAP-lui (vezi, T. Haşegan,

şi

Miruna
Haşegan promotor al mişcării
artistice decorative, a artelor textile din spaţiul
nostru cultural, atât prin expoziţii personale

participări la saloanele de
specialitate naţionale

, Bucureşti;
Bucureşti;
Galaţi, Sinaia, Bucureşti
Bucureşti;

Bucureşti;
şi

internaţionale (Franţa,
nţa

Luberon – Franţa,
Cormainville – Franţa –

şi cât şi prin iniţierea,
organizarea şi coordonarea de manifestări artistice
locale (pentru profesionişti, studenţi şi ,
naţionale şi internaţionale (Salonul Iaşi,
2008, – prima ediţie internaţională a T

rtă textilă pant şi
e Artă

,,Cupola” şi ,,Tonitza” cu participanţi din 13 ţări),
manifestare artistică de amploare şi fără precedent la
Iaşi, care, din păcate, nu s-a bucurat de sprijin

a

, un laborios proiect coordonat de
muzeograf Alexandru Pamfil

o activitate

artist –
profesor

,

; a
vremelnic, chiar la

co
, în

,,Cronica”, nr. 8, 1998, p. 7

nr. 10, 1998, p. 7), mai mult,
a devenit un real

(

),
(

;

- Bârlad;
-

luj-Napoca …)

Fra ,

Praga,
…),

elevi)

rienalei de
A , în calitate de curator, partici autor
al studiului de prezentare – de la  Galeriile d

nici un

Textile ironice, textile
melancolice

Textile
ironice, Omagiu lui Voltaire,  Mini – textile,

Trienala de Arte Textile –

Patchwork

Texpoart,

Salonul de artă
decorativă. Consideraţii: trecut, prezent şi viitor

Galeria ,,Constantin

Brâncuşi” din Chişinău. Artele textile la nivel
internaţional,

…

-

Echo-
logyca, Fir şi Patrafir

Expoziţia Naţională de Artă
decorativă Expoziţie de Artă Textilă,

Expoziţia itinerantă de Artă decorativă

Expoziţia Naţională de Arte plastice şi
Decorative ,,N.N. Tonitza” Salonul
Naţional de Miniaturi Textile Salonul
Naţional de Broderie

Aiguilles – en - Fete - Târgul
de Artă textilă şi Meşteşuguri artistice
SMAC – Târgul de Artă, Meşteşuguri şi activităţi
creative Expoziţie Internaţională
de Arte textile Expoziţia
anuală a grupului Peticelul Internaţional

Artă textilă

- C

;

,
;

;

din partea oficialităţilor locale şi de breaslă
De altfel, majoritatea manifestărilor expoziţionale

şi semnificaţia acestora

Claudiu Paradais, 1992, conf. Catalog,
Galaţi, 2011)

Negoiţă Lăptoiu, 2001, conf.
Catalog, Galaţi, 2011).

Astăzi, c ncepţia artistei se bazează pe principiul
promovează un mesaj

ideatic diluat în favoarea structurilor expresive şi a
texturilor de efect, fapt evident mai ales în domeniul
artelor textile. Din acest punct de vedere Miruna
Haşegan merge împotriva curentului şi depăşeşte
decorativismul , iar multitudinea de materiale
neconvenţionale devine, pentru o creaţie

postmodernistă, extrem de ofertantă ca posibilitate
de comunicare vizuală cu implicare în viaţa
cotidiană

Dacă concepţ a ideatică, din creaţia
contemporană, este abordată

, în creaţia decorativă
Mirunei Haşegan intervin

şi
relaţiile pe care le conţin obiectele de uz cotidian, de
asemenea, raportul şi relaţiile om-natură-societate
Multe dintre lucrări

.
Astfel, obiecte din banalul cotidian (cravate, jucării,
sacoşe, suzete, bigudiuri …) sunt use să comunice

în
intenţia artistei, cu tentă suprarealistă uneori, de
certă contemporană în ansamblu, care
abordează, într-o surprinzător de consistentă analiză
ideatică pentru genul decorativ, teme de actualitate
cum su globalizarea,
superficialitatea feminină, corupţia politicienilor etc.,
iar în final rezultând dovada unei ferme implicări

în problematica socială

este ipostaza binecunoscută a
artistului-cetăţean, atitudine care lipseşte, uneori cu
desăvârşire, la cei mai mulţi dintre plasticienii
contemporani, mai ales cei din generaţia postbelică
(comunistă) chiar şi în etapa actuală

…...

, pe tot parcursul timpului, au
fost relevant consemnate de critica de specialitate,
dintre acestea ar fi:

. (
, la fel,

(

o
postmodernismul actual care

clasic

.
i

prin metafore,
simboluri sau viziuni poetice a

, în mod deosebit pentru
acest gen artistic, o serie de trimiteri la sugestiile

.
sunt tratate în spiritul pop art-

ului, iar altele în morfologii neopostmoderniste

ad
semnificativ, dincolo de ilustrativul vizual. Au
rezultat metafore vizuale, care se vor ironice

plasticitate

nt: ecologia, etno-

a
artistei , evident cu scop
constructiv (

);

; e ceea ce

Miruna Haşegan prezintă o
expoziţie de artă decorativă cu totul inedită la Iaşi,
deoarece lucrările sale reprezintă imprimeuri sensibil
colorate şi ingenios compuse, într-o tehnică personală,
originală, obţinând nu numai surprinzătoare efecte
decorative, ci şi sugestii ale unor si

Apariţia benefică în ambianţa
mişcării artistice ieşene vag animată de preocupări în
domeniul artelor decorative, Miruna Haşegan a promovat
- prin creaţia proprie şi intervenţiile pe linie didactică – o
atitudine de revigorare a moştenirilor viabile. A compus
cu simţ pentru sinteză şi autenticitate o întreagă suită de
lucrări, încât opera în ansamblul ei – desăvârşită abil şi
rafinat în tehnici textile combinate – accede la condiţia
întâlnirilor semnificative ale genului, mărturisind
viabilitatea originalităţii prin înţeleaptă şi subtilă
asimilare şi convertire în tensiuni contemporane ale
duhurilor autohtone.

mboluri care transced
aceste efecte

Femeia SOS
Etnoglobalizare

de tranziţie,
, UE, Şomaj, Strategii politice,

Politicieni români

remarca
:

( ,
).

aterialele

e

oderia
toate

( ).

.

.
Concluzia vine, la modul pertinent ,

din partea artistei, tot din :

şi un avizat comentator al creaţiei actuale a
Mirunei Haşegan

Daniela Frumuşanu, 2009  conf. Catalog,
Galaţi, 2011

În creaţia Mirunei Haşegan m
neconvenţionale, cum sunt plasele pentru
construcţii, hârtia, obi ctele diverse au ca pandant
abordări extrem de elaborate, din materiale nobile,
cum sunt catifeaua şi mătasea, utilizate în special
pentru a trata teme inspirate din natură (

). Tehnicile ajută la concretizarea
acestor lucrări permit dezvoltarea creativă a
concepţiei: colajul, quiltingul, br liberă,
matlasajul în relief … acestea, şi multe altele,
contribuie la obţinerea unor efecte vizuale cu mare
impact Unele
lucrări au ca punct de pornire o necesitate practică:
din dorinţa de a realiza un filtru între viaţa intimă a
căminului şi exterior, au fost realizate o serie de
plase care să fie montate pe baloane, pentru a crea
un fel de paravan transparent, pe care s-au montat
fâşii fâlfâitoare de materiale transparente. Astfel, s-
au obţinut panouri cu două feţe, semi-transparente,
ce lasă aerul să circule dar care ameliorează peisajul
de afară şi aduc un plus de culoare (

Alte lucrări au avut ca punct de plecare
ideea de relaxare, în tentativa de a transforma

spaţiile urâte, ostile, în spaţii ospitaliere, prin
introducerea unor piese textile plăcute şi
confortabile

şi imperios
catalogul expoziţiei

Iată o expoziţie în care artistul, prin
mesajul caustic dar realist la adresa prezentului
demonstrează că arta trebuie să se adreseze în primul rând
spiritului, să declanşeze energii în stare să schimbe
mentalităţi. Într-o linie gri, lipsită de cele mai multe ori de
altitudine, indiferentă la tot şi la toate, cineva are curajul
să strige …

Dintotdeauna mi-am propus ca, prin creaţiile mele textile,
să depăşesc bariera decorativismului pur, încercând să
comunic CEVA …În general, textilele sunt spectaculoase
în sine, prin diversitatea lor, iar simpla alăturare de fire şi
texturi încântă ochiul. Nu am speculat aceste aspecte,
facile şi banale pentru mine, în contextul actual, atât de
dinamic şi de ofertant ca multitudine a mijloacelor de
expresie plastică. Ci, pornind de la compoziţiile de tip
colaj, structurate pe idei şi simboluri, am transpus în
materiale neconvenţionale, combinate cu tehnicile clasice
ale textilelor ambientale, o serie de viziuni contemporane:
opinii personale pe teme sociale, politice şi filozofice,
metaforic interpretate, la graniţa dintre tradiţie şi
experiment.

Am depăşit, aşadar, tirania perfecţiunii artizanale şi
m-am lansat în testarea unor formule ce înglobează
elemente din pop-art şi instalaţii, grupate conceptual.
Fără a pierde din vedere eterna pendulare dintre etic şi
estetic, lucrările incită la meditaţie, fie că sunt în notă
ironică ori melancolică. ea,
transformarea urâtului cotidian, trecerea de la ostil la
ospitalier, posibilă prin intermediul textilelor prietenoase
ce însumează, deopotrivă, energiile materiilor prime dar şi
sufletul creatorului. Dincolo de materialitate şi de
tematică, ironice sau melancolice, creaţiile mele textile
sunt, înainte de toate, ONIRICE …

Cuib,
Copac, Toamna

Concluzie filosofică, Insectar de vise

Cascadă, Copac
de vară)

M-a preocupat, de asemen

Galeria Muzeului de Artă
vizuală – Galaţi
Miruna Haşegan –

Iunie 2011

Textile ironice,
textile melancolice

Teodor HAŞEGAN
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uneori reflectate în oglindă.
e, Bellori includ în

picturile acestor perioade tablouri precum „Băiat muşcat
de o şopârlă”, „Băiat decojind un fruct” şi „Băiat cu coşul
de fructe”. Aceste picturi demonstrează execuţia
rema abilă a lui Caravaggio ce corespunde perfect
imaginii concise în oglindă, artificială şi totuşi absolut
reală. În contrast cu pictorii flamanzi şi minuţioşii
port etişti precum Sc pione Pulzone, Caravaggio
surprinde  un adevăr ce nu stă în execuţia perfectă a
detaliilor sau în analiza atentă a subiectului  ci în bogăţia
morală şi formală şi în convingerea absolută făcută din
lumină desluşită şi definită, o definiţie făcută şi de
precursorii lui Lombard: Moretto, Moroni, Lotto şi
Savoldo. Ceea ce i-a împiedicat pe predecesorii lui
Caravaggio să redea cu fidelitate ceea ce pictorul a numit
pentru prima dată „o parte a realităţii” a fost mitul antic
al „liniei şi culorii”. Realitatea i-a apărut în blocuri mici
într-un univers unde nu exista loc pentru contur, relief
sau culoare ca formule abstracte. A preferat să se
concentreze pe imaginea adevăratei vieţi în oglindă.
Folosirea acestei imagini în oglindă i-a oferit o viziune
deschisă, adevărată şi lipsită de deformare stilistică.
Astfel a ajuns să-şi descopere propria opinie, personală şi
empirică.

hinele şi rodiile din „Băiat cu
coş de fructe”, „Băiat cu fructe” şi „ străluceau
cu o lumină reală şi păreau a fi pline cu suc.

e, dar nu a rezistat
tentaţiei de a aduce o notă de modernitate. Modelele sale
erau îmbrăcate în costume sumare ca pentru un teatru al
săracilor: o ghirlandă de iederă sau frunze de struguri,
un cearşaf, o saltea ponosită pentru un tricliniu; o carafă
de vin, un pahar şi câteva fructe. Modelele sunt copii ai
străzii, unul sănătos cu buzele şi obrajii roşii, altul bolnav

cu un aspect  palid. Un al treilea este un băiat dolofan cu
obrajii durdulii, sprâncene arcuite şi ochi foarte negri.
Aceste alegeri nu pângăresc idealul clasic dar insistă că
fiecare detaliu este înrădăcinat în realitate şi poate găsi o
reprezentare concretă. Caravaggio a argumentat
marchizului Giustiniani că „este necesară…tot atâta
măiestrie pentru a picta un tablou bun cu flori ca şi în
cazul unui portet”. Această atitudine este ceea ce face
dintr-un tablou precum „Băiat cu fructe” o operă de artă
completă, plină de valori umane precum în picturile
religioase şi istorice.

Acestea sunt primele exemple de natură moartă ca şi
gen autonom. Aici genul devine mai mult decât el însuşi;
tabloul reprezintă valorile absolute, ce nu sunt numai
posibile interpretări alegorice  ci sunt parte a unei
restauraţii complete a realităţii. Remarca lui Caravaggio
cu privire la obiecte şi figuri nu este doar un fapt tehnic
şi nu semnifică doar o indiferenţă morală. „Coşul cu
fructe” nu este doar o natură moartă ci un manifest al
gândirii moderne. Până în momentul în care a ajuns la
acest punct, Caravaggio nu a avut nimic de învăţat de la
d Arpino. În jurul anului 1595 a avut strânse legături cu
Prospero Orsi, un pictor grotesc. Fie Ors , fie precum lui
Baglione, maestrul Valentino l-a introdus pe Caravaggio
primului său patron, cardinalul Francesco Maria del
Monte, un om cult şi foarte puternic ce a devenit repede
un colecţionar entuziast al operei artistului. Deşi au fost
traduse în termeni moderni, operele lui Caravaggio din
acestă perioadă corespund dorinţelor patronului şi
gusturilor umaniste în pictură. Acestea cuprind;
„Prezicătorul de noroc”, „Concertul de tineri”,
„Cântăreţul din lăută”, „Trişorii” şi reapariţia neo-
veneţianului în „Odihnă în timpul Fugii din Egipt” şi

Sursele originale, Mancini, Baglion

rc

r i

,

Merele, strugurii, smoc
Bacchus”

„Bacchus”
este un omagiu adus lumii antic

,

,

e
i

Faptul că Michelangelo Merisi, cunoscut sub numele
de Caravaggio, a întruchipat, într-un fel, doi oameni, este
evident tuturor celor care compară viaţa sa
dezorganizată cu dezvoltarea coerentă şi ordonată a
operei sale. Viaţa şi opera unui artist adeseori se
aseamănă între ele; dar viaţa lui Caravaggio este notabilă
pentru natura sa jucăuşă, plăcerea de a glumi, lipsa
moderaţiei, aspecte care nu sunt reflectate nici în cea mai
liberă operă a sa. Într-adevăr, opera sa exclude toate
noţiunile de indisciplină. Caravaggio a fost simultan un
intelectual sofisticat şi cult, care a schimbat radical cursul
picturii şi protagonistul a numeroase enturi,
tumultuos şi arogant; după cum ar fi făcut Romanticii,
fiind un suflet damnat.

Acţiunile lui Caravaggio au fost considerate unice de
către contemporani. În 1603, Carel van Mander, într-o
evaluare bazată pe surse contemporane, l-a slăvit pe
pictor „care a realizat lucruri remarcabile” adăugând că
„în loc să-şi continue studiile în mod constant, după o
noaspte de muncă acesta se plimba ţanţoş o lună sau
două, cu sabia atârnată la brâu, cu un servitor după el,
de la un bal sau altul, de fiecare dată fiind gata de
dispută sau luptă, fiind apro e imposibil să te înţelegi
cu el. Desigur, Marte şi Minerva nu au fost niciodată cei
mai buni prieteni. Totuşi, în ceea ce priveşte opera lui,
aceasta serveşte drept model tinerilor artişti fiind un
mod foarte plăcut ochiului într-o manieră extrem de
frumoasă”. Van Mander a înţeles că Caravaggio era un
caracter deosebit ale cărui contradicţii trebuia
Van Mander l-a judecat pe Caravaggio ca fiind un artist
mare, chiar dacă nu respecta regulile. Poate că adevărata
măreţie a lui Caravaggio stă în fatul că a arătat c alaltă
faţă a realităţii: cea autentică şi nesupusă. A realizat o
revoluţie a formei şi a ideii. Dar era oare necesar să se
certe cu toţi, să se confrunte cu sistemul penal, să arunce
farfuriile cu anghinare în feţele oamenilor, să provoace
poliţia, să ucidă, rănească, evadeze ? Toate acestea sunt
departe de pictura sa concentrată şi minuţioasă. Aceste
picturi par a fi fructul unei dedicări profunde şi a unei
coerenţe extraordinare a perspect

Viaţa străzii a fost pentru Caravaggio o metaforă
pentru evadarea din turnul de fildeş al atelierului. A fost
un mod de a analiza viaţa şi de a o reda şi concentra în
opera de artă. Această atitudine este una modernă,
exemplificată în secolul nostru de Pier Paolo Pasolini.
Pentru Caravaggio nu exista o conexiune directă între
experienţa vieţii aşa cum era trăită şi viaţa fundamentală
şi esenţială a operei de artă. Totuşi, atât strădaniile sale
creative şi cele teoretice au găsit profundă înţelegere în
pasiunile, dorinţele, violenţele chiar şi în presimţirea
morţii. Chiar depoziţia lui Caravaggio împreună cu cele
ale martorilor procesului său în care era acuzat de
defăimare/calomnie din 1603, arată că ceea ce fusese cel
mai important pentru el a fost pictura, angajamentul său
ca artist.

Viaţa i-a oferit mii de experienţe pe care artistul,
lacom, nu a vrut să le piardă; a ştiut când era momentul
portivit pentru a reflecta, pentru a se întoarce la pânză,
pentru a expune pe ea realitatea pasionantă, profundă şi
extraordinară pe care o experimentase. Nu poate exista
în artă ceva ce nu se regăseşte în viaţă; arta trebuie să fie
o oglindă a realităţii nu doar vizual  ci şi moral. Din acest
motiv ceea ce pare violent, profan şi imoral în viaţa lui
Caravaggio poate fi văzut mai degrabă ca o afundare
totală în realitate, iniţiată pentru a susţine vitalitatea
spontană în operele sale. Şi toate acestea sunt reîmbinate
în dimensiunea formală a picturii ce comunică adevăruri
profunde, umane şi creştine.

un om care a mers până la uciderea unui
alt semen să fie un model de virtute şi moralitate
absolută ? Caravaggio a putut. Preocuparea sa a fost de a
ne aduce mai aproape de adevărul lucrurilor, un adevăr
dureros creat de umil şi sărac decât cel bogat şi
puternic, de oameni îndureraţi şi distruşi, de Magdalena
şi Narcisus. Proba il Caravaggio nu a fost niciodată
fericit. Născut în jurul lui 1570, cel mai probabil la
Milano, copilul unei familii din satul Caravaggio (de
unde şi numele pictorului) a intrat în ucenicia lui Simone
Peterzano în 1584 până în 1588, în acest timp, de vreme
ce Peterzano se pretindea un student al lui Tizian, posibil
ca Caravaggio să fi vizitat Veneţia. Giovan

oferă o descriere convingătoare a călătoriilor lui
Caravaggio şi asociere ce ne permit imaginarea tânărului
Caravaggio în Roma, fără bani, prieteni, acoperiş
deasupra capului, „nevoiaş şi lipsit de toate, satiric şi
arogant”, pictând multe figuri – adesea câte trei pe zi – în
studioul pictorului sicilian Lorenzo. După o scurtă
perioadă de boală pe care a petrecut-o într-un spital de
caritate, a plecat la atelierul lui Giuseppe d Arpino,
unde a pictat natură moartă, flori şi fructe din natură,
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Bellori
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„Magdalena”

ri descrie perfect
acest tablou:

”

”

Ceea ce la început a fost un mic cerc de admiratori a
evoluat înspre un public consistent. Caravaggio a fost nu
numai un pic

le

atrale, de exemplu îngerul acrobat ce se

r

a

. Acest ultim, deşi elegant, este departe de
modelul lui Titian.

Ca o răsturnare a perspectivei iniţiale, Caravaggio
reuşeşte să transforme subiectul convenţional al
Magdalenei penitente într-o felie de viaţă. În lumina
soarelui, camera goală şi chiar părul lung, simbolic al
Magdalenei devin obiecte funcţionale, părând că ea îşi
usucă părul în căldura soarelui. Bello

„a pictat o fată tânără, şezând pe scaun cu
mâinile în poală în timp ce îşi usca părul; a potretizat-o
într-o cameră cu un mic vas de alifie, bijuteriile şi
nestematele plasate pe podea; astfel el dorea să ne creeze
impresia că această fată este Magdalena. Ea îşi ţine faţa
un pic înclinată, iar obrazul, gâtul şi sânii sunt expuşi în
tonuri pure, facile şi adevărate ce sunt sporite de
simplitatea întregii compoziţii. Magdalena poartă o
bluză, o rochie galbenă până deasupra genunchilor,
acoperind un jupon alb ornamentat cu flori din damasc  .
Am descris această pictură în particular deoarece am
dorit să caracterizăm metoda naturalistă şi modul în care
Caravaggio imită culorile reale folosind doar câteva
tonuri. Cardinalul del Monte „l-a ajutat pe Caravaggio să
depăşească dificultăţile oferindu-i un loc în casa sa şi a
obţinut din partea acestuia prima comandă, episoadele
din viaţa Sf. Matei pentru Capela Contarelli în San Luigi
dei Francesi.

tor bun ci şi, conform lui Bellori, un
maestru „astfel încât pictorii din Roma erau impresionaţi
de noutatea lui iar cei tineri se adunau în jurul său şi-l
elogiau ca unicul adevăratul imitator al naturii. Aceştia
vedeau vorbele artistului drept miracole şi se întreceau
între ei în urmărirea metodei, dezbrăcând modelele şi
plasându-le sub lumini înalte; fără a da atenţie studiului
şi învăţăturii, fiecare a găsit cu uşurinţă în pieţe sau pe
stradă profesorul sau modelul pentru a copia natura”.
Astfel, putem observa evoluţia de la primele sa opere
unde figurile erau pictate cu aceeaşi obectivitate cu
florile şi fructele.

Episodul istoric şi alegoric al „Chemării Sf. Matei”
devine o adunătură de jucători la un han. Caravaggio îşi
creează o normă de la care nu se va mai abate în viitor:
de a reprezenta evenimentele nu în lumina soarelui ci
într-o cameră umplută cu lumină ce produce un puternic
clar-obscur. Chiar şi acele scene ca au loc în natură,
precum „Sf. Francisc în extaz” sau diferitele reprezentări
ale Sf. Ioan Botezătorul sunt iluminate cu o puternică
lumină artificială. Spiritul teatral este foarte întâlnit la
aceste opere. „Chemarea Sf. Matei” şi „Martiriul Sf.
Matei” precum şi „Primul” şi „Al doilea Sf. Matei” sunt
puse în scenă alături de câteva elemente esenţiale: o
fereastră, o masă, două scaune pentru birt, o coloană şi
un altar pentru biserică, un scaun fără spătar pentru
studiul Sfântului. În „Chemarea Sf. Matei” personajele
sunt de vârste diferite, costumate în îmbrăcăminte
contemporană. În timpul jocului, personajele sunt
surprinse de intrarea a doi pelerini ce aduc cu ei o
lumină neobişnuită. Pelernii sunt îmbrăcaţi în costume
nedatate/veşnice ?, desculţi, cu părul neîngrijit şi lung,
cu mâini noduroase. Cel mai tânăr ridică o mână ce
străluceşte în umbră, dorind să nominalizeze unul din
jucători, asupra căruia şi privirea este intensă. Uimirea şi
curiozitatea lui Matei au ecou şiîn privirea prietenului
său mai tânăr. Doi jucători nu observă nimic iar un al
treilea se întoarce brusc şi priveşte insistent, cu picioarele
îndoite şi cu mâinile proptite ca şi când ar împinge în
tăblia taburetului. Dialogul mâinilor protagonistului
apar ca un gest teatral dar este şi un mod simplu de
comunicare, un amestec de banal şi simbolic. Caravaggio
reuşeşte să păstreze cele două niveluri cu înţeles literal şi
moral autonome, dar totuşi conectate.

Explicarea „Martiriului” ridică anumite dificultăţi.
Compoziţia manieristă pare a face întreţeserea celor
două nivele de înţeles mai dificilă probabil datorită
efectului teatral accentuat. Sinteza obţinută în
„Chemarea” riscă să fie fragmentată în „Martiriu”.
Pictura alternează între naturalism şi gesturi eroice
te iveşte dintr-un
nor, îşi întinde mâna către sfânt care, în sincronie
perfectă întinde la rându-i mâna ca şi când ar preda o
ştafetă. Piesa centrală a altarului din „Al doilea Sf.
Matei” este teatru pur. Sfântul îngenunchează pe un
taburet în timp ce îşi înmoaie pensonul în cerneală,
pregătit să noteze punctele esenţiale ale discursului pe
care îngerul suspendat deasupra îl dictează. Sfântul este
un om din popor, fruntea îi este brăzdată de vârstă şi
gânduri. Mâinile îi sunt mari, muncite, chiar dacă Sfântul
este înveşmântat somptuos într-o manta largă. Acest
Sfânt nu mai se aseamănă cu ţăranul din picturile
timpurii, dar totuşi este departe de nenumăratele
port ete manieriste ale evanghelistului. Chiar dacă în
surprinderea Sfântului pictorul face unele concesii,
îngerul, chiar dacă este graţios în ritmul său formal, este
o altă versiune a ştrengarului adunat de pe străzi pentru
a juca rolul lui Bacchus. Îngerul pare suspendat doar de
ce  rşaful care-l susţine – dispozitiv teatral.(va urma)

ut pictura poesis

Iunie 2011

CARAVAGGIO, după patru
secole (I)

Traian MOCANU
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sunetul muzicii
În 1992 înfiinţează corala pe care o conduce
până în prezent. În urma unei riguroase selecţii, este
admisă în 1994 la Festivalul Internaţional Coral

ală ortodoxă
aceste manifestări. Este invitată anual şi la singurele

participări a obţinut premiul III şi medalia de bronz,
precum şi premiul II şi medalia de argint.

din păcate să participe în
continuare. Calitatea artistică a interpretărilor lui Diodor
Nicoară din
creaţia muzicală românească şi universală, a cappella şi
vocal-simfonică din toate epocile şi stilurile, apreciată de
critica de specialitate şi de juriile concursurilor interne şi
internaţionale a determinat recompensarea sa cu Premiul
A.T.M. pentru întreaga activitate, cu premiile I şi cele de
la Vatican amintite, cu Premiul şi medalia de Excelenţă al
Consiliului Judeţean Timiş pentru întreaga activitate şi cu
Ordinul Naţional în grad de Cavaler
conferit de Preşedintele României. Înregistrările radio, TV
şi pe discuri microsion sau compact care circulă în
întreaga lume, efectuate cu prestigioase case precum
Salabert din Franţa, Claves din Elveţia, sau Timpani din
Belgia stau mărturie a activităţii sale artistice. Turneele
efectuate în mai toate ţările Europei au făcut cunoscute
repertoriul românesc şi arta sa dirijorală. Programul
concertului ieşean include cele mai frumoaseşi
reprezentative lucrări de Achim Stoia: prima parte, sacră,
a doua, laică. Prima parte, cu lucrări din prima etapă
creatoare a maestrului , conţine fragmente din
una din capodoperele genului coral religios românesc,

încununată cu Premiul II
precum şi două lucrări găsite de soţia

compozitorului în biblioteca cantorului A. Stoia din
Mohul Sibiului: şi

compusă în 1937, când Achim
Stoia abia revenise de la studiile de 7 şi 8
voci, dovedesc vocaţia de polifonist a compozitorului,
măiestria sa în conducerea vocilor, ceea ce dirijorul
Diodor Nicoară intuieşte şi realizează magistral. Polifonia
modală, dificil de urmărit şi de executat,  ce porneşte de la
o prezentare progresivă, pe etaje vocale, ce solicită
aparatul vocal în registrul vocilor feminine, atmosfera
psaltică redată prin tehnica isonului simplu sau dublu din
zona vocilor bărbăteşti, scriitura omofonă sunt redate de
cor şi de dirijorul lui cu mijloace de tehnică vocală de
factură renascentistă, edificiul sonor impresionând prin
sonorităţi ample, originale, ce solicită un nivel
profesionist de interpretare corală şi dirijorală.

ă în 1930 şi
compus în 1935, care are acum prima audiţie

absolută, completează fericit atmosfera religioasă, sub
bagheta dirijorului toţi membrii ansamblului

, înălţând sufletul publicului eliberat de
gânduri pământene, purificat prin artă, prin ceea ce
Aristotel numea catharsis. Partea a doua a concertului
conţine lucrări din a doua etapă componistică a lui Achim
Stoia , de inspiraţie populară românească

dedicate soţiei sale, au
fost cântate în primă audiţie în 1953, '54, '55 de corul
Filarmonicii ieşene dirijat de compozitor, de G. Pascu şi
mai târziu de I. Pavalache.
valorifică intonaţiile doinite şi ritmurile de joc utilizate de
compozitor, în cea de a doua marchează varietatea
atmosferei din alternarea momentelor solo cu cele de
ansamblu şi dialogurile dintre grupurile vocale prin
frazarea textului şi sublinierea formulelor ritmice unice,
iar în cea de a treia voioşia cu care flăcăul îi cîntă mândrei
sale. Solist al celor trei lucrări Liviu Muntean, un tenor
liric cu frază extraordinară a intuit melodica românească
realizând o elocventă În suita corală a celor
trei cântece de nuntă

dirijorul evidenţiază
caracterul deosebit al stilului, cor cu dialog, primind
replica solistului Radu Casiean,

ştie ă eră.
Următoarele lucrări, c atestă maturitatea gândirii
şi a stăpânirii mijloacelor genului de către A. Stoia,
dirijorul evidenţii

este de fapt tot o colindă pentru fecior
ta scriitură polifonică de un

pronunţat modalism. constituit-o prezenţa
pe scenă a soţiei compozitorului Achim Stoia, mezzo-
soprana Maria-Jana Stoia, al cărei debut cu Filarmonica
ieşeană a avut loc în 1955, şi- ştima din

lucrări şi
cu o voce clară, puternică, bine susţinută, cu o

frazare şi respiraţie impecabile. Întrebată cum de poate
cânta aşa de bine, când este cunoscut faptul că viaţa
artistică a cântăreţilor este foarte scurtă, artista a afirmat
cu mândrie: „Cânt cu glas românesc de la Roman, cu
inteligenţă şi cu ce am învăţat cu Lorry Fischer la şcoala
germană

Radio Iaşi, care a înregistrat spectacolul
pe toţi cei care au

Sursum Corda

G. P. Da
Palestrina

Banatul

Serviciu Credincios

George Enescu

Ave Maria Doamne, Doamne.

Doamne, doamne,
Ave Maria

Cântecul miresei bogate

Sfinte Dumnezeule

de la Vatican, fiind singura cor de
la

Motivele
financiare i-au împiedicat

ca dirijor al corului Filarmonicii

(1930-1947)

în 1938, în 2008

Fragmentele din liturghia
la Paris, la 4,

Lucrarea
compus motetul la trei voci

cântând ca
un singur artist

(1948-1967) . Cele
trei serenade pentru cor

În prima lucrare, dirijorul

interpretare .
compuse în 1950 (

tenor cu o voce spre
dramatic, care s creeze repertoriul de atmosf

olindele,

nd farmecul lor particular. Corul mixt
,

ansamblul conturând delica
Surpriza serii a

care a interpretat
partiturile lor

.” Publicul entuziasmat ce a aplaudat frenetic
minute bune va putea reasculta acest concert
impresionant la .

, trudit
la realizarea acestui concert!

Liturghia modală,

De dor şi veselie, La fereastra spre
livadă şi Mândruliţă noapte bună,

Însura-m-aş însura,
Cântecul miresei bogate, După nuntă)

Hop şi şe

Mândruliţă
noapte bună

Binecuvântează

Două evenimente au avut loc în decurs de o lună în
capitala culturală Iaşi, legate de numele lui Achim Stoia:
concursul naţional de canto şi concertul coral omagial.

La Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” s-a
desfăşurat în perioada 6-8 mai 2011 ediţia a doua a
concursului de canto „Achim Stoia”. Preşedintele de
onoare profesor universitar Maria-Jana Stoia a iniţiat acest
concurs în memoria soţului său în anul centenar al
naşterii sale şi a fost şi în această ediţie sufletul
manifestării Mihaela
Grăjdeanu, solistă la Opera Naţională Română din Iaşi,
profesor Adina Pavalache de la colegiul ieşean şi profesor
universitar doctor Gheorghe Roşu de la Academia de
Muzică „Gh. Dima” ascultat candidaţi din
toată ţara c e au abordat repertoriul ce trebuia să includă
un lied de Achim Stoia, un lied din literatura universală şi
o arie (antică sau de operă) la clasele IX-X cărora li se
adaugă un alt lied românesc la clasele XI-XII. S-au acordat
17 premii şi menţiuni şi 5 premii speciale. Cele mai înalte
distincţii au fost obţinute la clasa a IX-a de tenorul ieşean
Eduard Marian Crenganiş de la clasa profesor Veronica
Onceanu, la clasa a X-a de tenorul gălăţean George Ionuţ

Sălăjan de la Baia Mare de la
clasa profesor Mihaela Elena Bob şi la clasa a XII-a de
către către soprana de coloratură, ieşeanca Daniela

Premiul special
„Ada Burlui”, instituit de soţul sopranei recent dispărute
a fost câştigat de Daniela Goria. Premiul special al Radio
Iaşi, partener media al acestui concurs a fost decernat
Emanuelei Sălăjan. Premiul special „In memoriam Achim
Stoia” a fost acordat de basul Cornel Solovăstru
baritonului Constantin Traşcă din Bucureşti. Premiul
special pentru interpretarea liedului „Mama mea” de
Achim Stoia, instituit de mezzo-soprana Maria-Jana Stoia
a fost atribuit tenorului gălăţean George Ionuţ Vîrban. În
iarnă, într-o discuţie particulară avută cu doamna Stoia
referitoare la concursuri, ca pianist mi-am exprimat
regretul că pianiştii-corepetitori nu sunt răsplătiţi pentru
orele de repetiţii, pentru susţinerea pe scenă a soliştilor şi

pentru suportul profesional şi moral al candidaţilor.
Plăcută a fost surpriza, ca acum, în luna mai să constat că
doamna Stoia a acordat un premiu special Smarandei
Acatrinei, cea care a acompaniat concurenţi ieşeni şi din
alte localităţi şi căreia concurentul gălăţean Bogdan Lupea
trebuie sa-i mulţumeasca pentru prezenţa sa de spirit fără
de care poate nu ar fi obţinut premiul II. „Sunt foarte
mulţumită de această ediţie pentru că ştacheta a fost
ridicată şi au participat concurenţi din toate şcolile din
ţară cu voci foarte frumoase, unele native, bine instruiţi
de profesorii lor. Au excelat Galaţiul, Baia Mare şi Iaşul.
Recomand ca din repertoriu să facă parte şi arii cu
recitativ (antice sau de Mozart) pentru că recitativul
presupune o scoatere din emoţie. De asemenea, ar fi bine
ca să nu se cânte numai lieduri uşoare de Achim Stoia, ci
şi din cele „Nouă cântece populare din Ardeal” cu
acompaniament original de pian. Mulţumiri celor două
directoare ale Colegiului Naţional de Artă „O. Băncilă”
Dana Louise Barnea şi Camelia Amariţei din partea
cărora am avut tot sprijinul” a afirmat mezzo-soprana
Maria Jana Stoia la finalul concursului.

care trebuia să aibă loc anul
trecut, la centenarul naşterii lui Achim Stoia

Sabin Păutza a dirijat un concert cu lucrări simfonice
şi vocal-simfonice ale maestrului, desfăşurat

datorită susţinerii lui Bujor Prelipcean.
Dirijorul Diodor Nicoară, bănăţean de origine, cu

studii liceale la Timişoara şi-a făcut are la
Conservatorul din Iaşi profesorul Ion
Pavalache să cânte în corul , dar mai ales
să-l ajute la pregătirea pe Timişoara intră
în corul Filarmonicii bănăţene şi îşi completează
instruirea prin tot ceea ce vedea la Ion Românu, al cărui
asistent a fost la şi al cărui post îl
ocupă la retragerea acestuia. Îşi desăvârşeşte talentul la
cursul de dirijori de cor de la Berlin pe care-l absolvă în
1975. A reînfiinţat în 1970 primul cor de plugari din
România, corul din Chizătău pe care-l conduce până în
1978 şi în paralel înfiinţează şi conduce ansamblul

al Facultăţii de Muzică din Timişoara şi corala
de bărbaţi pe care o dirijează până în 1990 şi
cu care câştigă l toate concursurile naţionale premiul I.

, 2010
. Membrii juriului din acest an

din Cluj au
ar

Vîrban de la clasa profesor Rodica Koler, la clasa a XI-a de
mezzo-soprana Emanuela

Goria
de la clasa profesor Adina Pavalache.

Concertul coral omagial
, în perioada

când
s-a de 1 iunie

2011

, studiile superio
fiind chemat de

partide. Întors la

Institutul Pedagogic

a

Gavriil Musicescu

Menestrelli
Sabin Drăgoi

Cânt cu glas românesc
Cornelia APOSTOL
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Distinct între colegii săi de breaslă, prin picturile sale
în ulei, N. Ciochină se relevă de astă dată prin lucrările
sale de grafică; pictorul imersiunilor în spaţiile celeste şi
al miraculoaselor conflagraţii intergalactice cedează, fie
şi temporar, la lucru şi altui instrument decât acela al
penelului clasic. Întreaga expoziţie se realizează ca un
lung intinerar plastic (mai precis grafic) asociind pe
simeze impresiile unor călătorii făcute pe îndelete,
eşalonate pe parcursul ultimului deceniu, în Grecia,
Turcia, Israel, Franţa, Germania şi în Balcicul Bulgariei.

Grafica artistului nu se constituie doar ca schiţe
pregătitoare ale unor viitoare lucrări ci ca elaborări
autonome finalizate. Întregul său demers emoţional se
vede de astă dată constrâns în limitele ce le oferă un
singur element – cel al ductului linear. Posibilităţile
artistului ies în evidenţă cu atât mai mult cu cât se
conformă exigenţelor specifice şi concomitent restrictive
ale acestuia. Realităţile geografice şi demografice dar şi
de civilizaţie ale acestui itinerar prodigios încearcă
virtuţile graficianului impunând plurivalent o
mobilitate complexă a unui singur element-linia.

Grecia îl reţine prin viziunea ei clasică; liniile sunt
drepte, se elansează vertical şi monumental, reţinând
vigoarea dar şi rafinamentul vârstei de aur a a artei
antichităţii clasice. din lucrarea cu acelaşi
titlu devine unic prin armonia şi echilibrul proporţiilor;
triumf al spiritului uman, el se afirmă ca simbol al
civilizaţiei europene. Acelaşi mesaj, de astădată
grandios- retoric îl întâlnim în ceea ce a mai rămas din
renumitul templu al lui de la poalele
Acropolei, flancate încă de spectacolul circular pe care
ţi-l procură azi ca şi acum 25 de secole, Herodes Aticus.
Ieşind din Atena pe artistul
părăseşte o lume căreia i-a resimţit pulsul implicit
mesajul civilizaţiei sale, reuşind totodată să ni le
restituie în spirit şi în sensibilitate.

Obsesia clasicităţii se menţine în continuare în întreg
itinerarul pasionatului călător pe coastele puternic
luminate ale Asiei mici, străjuite de ruinele cetăţilor
Efesului, Pergamonului- celebre altădată sau pe cele din
extremitatea lor vestică a Franţei meridionale.

Ductul linear se desprinde din rosturile lui iniţiale,
delimitativ-narative, descoperindu-şi pe parcurs
virtuozităţi estetice ce ţin de individualitatea artistului.

Elansată monumental până acum, linia cunoaşte
alte, inedite metamorfoze; preferinţa pentru linia frântă
ca şi pentru curbele de arce şi cupole ne introduce în
alte spaţii de civilizaţie şi alte aventuri ale istoriei.
Fascinantul Orient, fie el bizantin sau cel islamic îşi
dezvăluie tainele resuscitând proteismul ductului
linear. Zigzagul, haşurările discrete dramatizează
contextul, abordează spaţii şi stări de suflet.

Sudul Franţei subliniază în grafica artistului o
nedisimulată notă reflexivă. Aici a poposit candva,
năzuind spre soarele Japoniei pe care îl găsea la Arles,
fascinantul Van Gogh creând nemuritoarele sale opere;
dincolo, ţintindu-şi ochii spre muntele Sainte Victoire,
stăruia la şevalet nu mai puţin ilustrul Césanne. Vagul
meditativ ne reţine în deschiderile spre mare sau
întortocheatele străduţe ale Balcicului. dar
mai ales răspântiile oraşului amintesc de unele din cele
mai cercetate locuri de către artiştii români ai perioadei
interbelice.

În ansamblu expoziţia-itinerar geografic dar şi de
sensibilitate constituie,   mai presus de toate, pentru
artistul expozant-un fericit prilej de a-şi testa

Parthenonul

Zeus Olimpeanul

Poarta lui Hadrian

Stella Maris

N. Ciochină – Expoziţie de grafică
Gh. MACARIE



Sute de cărţi au fost scrise
despre ordinul războinic şi
religios - Cavalerii Templieri.

Bisericile pe care le
construiau erau totodată
fortăreţe şi bănci. Templierii au
fost cei care au inventat ceea ce
mai târziu a devenit sistemul
bancar.

Maestrul Templului avea o
putere mai mare decât însuşi
regele. Creditând casele regale,
cărora le percepeau dobândă, nu
numai că au pus bazele
sistemului bancar modern, dar
şi-au extins continuu averea şi influenţa politică.

La începutul secoului al XIV-lea, Templierii deţineau o
asemenea putere, încât Papa Clement al V-lea împreună cu
regele Franţei Filip al IV-lea au pus la cale un plan ingenios
prin care să distrugă Ordinul şi să-i confişte averea, urmărind şi
devoalarea secretelor acestuia.

În ziua de vineri 13 octombrie 1307 numeroşi templieri au
fost prinşi, torturaţi şi, în cele din urmă, arşi pe rug ca eretici.
Ecourile tragediei de atunci se resimt încă în cultura modernă;
chiar şi astăzi, ziua de vineri treisprezece fiind considerată de
maxim ghinion.

Totuşi, Cavalerii Templieri există şi în zilele noastre, sub
diverse nume. Preţioasele documente ale Ordinului, cele care
păreau să constituie sursa lui de putere, au fost de fapt obiectivul
vizat de Papă, însă acestea nu i-au căzut în mână. Documentele
fuseseră încredinţate de mult secretei organizaţii-mamă a
templierilor, Prioria din Sion. Unele zvonuri recente susţin că
ele se află undeva în Marea Britanie.

Codul lui Da Vinci

Foarte multă lume a auzit de Cavalerii Templieri.
Pentru specialişti, istoria templierilor este ceva eterogen în
care faptele reale, fantasmele şi dezinformările se
întrepătrund strâns, încât discernerea adevărului devine
aproape imposibilă. Consultând literatura ”de
specialitate”, remarcăm că multe explicaţii degenerează în
teorii fantasmagorice ale conspiraţiilor.

Se afirmă adesea că Ordinul Cavalerilor Templieri
(OCT) a fost fondat de Prioria din Sion pentru a recupera
o serie de documente secrete din rămăşiţele templului şi că
rolul lor era acela de a apăra Ţara Sfântă. Dar iată ce ne
spune, despre acest lucru Dan Brown, în
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(Ediţia în limba română, apărută în 2010 la RAO, tradusă
de Adriana Bădescu, pag. 173): ”Protejarea pelerinilor era,
de fapt, vălul în dosul căruia templierii îşi exercitau
adevărata lor misiune. Obiectivul lor în Ţara Sfântă era
dezgroparea documentelor de sub ruinele templului (…).
Nimeni nu ştie sigur dacă le-au dezgropat, dar anumiţi
specialişti au căzut de acord în privinţa unui amănunt:
templierii au descoperit, într-adevăr, acolo, în ruine...
un secret datorită căruia au devenit mai bogaţi şi mai
puternici decât şi-ar fi putut închipui cineva”. Cu ajutorul
aceleiaşi surse putem afla lucruri importante despre istoria
OCT, aşa cum este cunoscută şi acceptată în mediile
academice: ”Aflaţi în Ierusalim în timpul celei de-a Doua
Cruciade, templierii i-au spus regelului Balduin al II-lea că
rolul lor acolo era acela de a-i proteja pe pelerinii creştini.
Deşi făcuseră legământ de sărăcie, aveau nevoie totuşi de
un loc al lor, aşa că i-au cerut regelui permisiunea să se
stabilească în grajdurile de sub ruinele templului. Balduin
a acceptat şi astfel şi-au înjghebat un modest adăpost
printre rămăşiţele de piatră. Ciudata alegere a templierilor
nu fusese însă câtuşi de puţin întâmplătoare. Ei credeau că
documentele pe care le căuta Prioria erau îngropate adânc
sub ruine, sub Sfânta Sfintelor, o încăpere sacră în care se
precupunea că rezidă însuşi Dumnezeu - literal, inima
credinţei iudaice.

Timp de aproape zece ani, cei nouă cavaleri trăiseră
printre ruine, săpând piatra în secret”. O pagină mai
încolo (174), descoperim că, astfel, templierii găsiseră în
sfârşit comoara dorită, au scos-o din templu şi au plecat în
Europa, unde influenţa politică a Ordinului a căpătat
dimensiuni apreciabile peste noapte. Nimeni nu ştie dacă
templierii şantajaseră Vaticanul sau dacă Biserica încercase
pur şi simplu să le cumpere tăcerea, dar Papa Inocenţiu al
II-lea emisese neîntârziat o bulă papală fără precedent,
prin care le acorda Cavalerilor Templieri puteri nelimitate
şi-i declara „o lege prin ei înşişi” - o armată autonomă,
liberă de orice ingerinţă din partea regilor sau a prelaţilor.
”Fluturând” importantul document emis de papalitate,
”Ordinul s-a dezvoltat într-un ritm fulgerător, atât
numeric, cât şi ca forţă politică, acumulând teritorii vaste

în peste douăsprezece state...
Treptat, au început să
crediteze casele regale,
cărora le percepeau
dobândă, punând astfel
bazele sistemului bancar
modern şi totodată
extinzându-şi continuu
averea şi influenţa politică”.

La începutul secolului al

ceva

jurnal cu scriitori

PLEOAPELE

Întoarce-te la ochiul plâns şi-i ţine
feştila cât o acvilă îi scoate
din cearcăn cuiele însângerate
şi milostive ghearele/terţine

pun semnul crucii. Clopotele toate
reiau limbajele sateliţine
şi scoală schitul. Stranele puţine
un port de lemn acustic în agate

uşor îl mută şi înalţă scara
toţi morţii exilaţi de ger să spele-n
cămaşa lui de forţă cimitirul.

O!, soră nenăscută, duc povara
ţărânii respirându-l trandafirul
la deshumarea pleoapelor rebele.

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

XIV-lea, templierii deţineau o asemenea putere, încât Papa
Clement al V-lea a hotărât că ”trebuie să facă ceva pentru
a le pune stavilă”. Împreună cu regele Franţei Filip al IV-
lea, suveranul pontif a pus la cale un plan ingenios prin
care să distrugă Ordinul şi să-i confişte averea, punând
astfel stăpânire pe secretele acestuia.

Papa Clement a fost cel care a emis ordine secrete, ce
urmau a fi deschise simultan, în ziua de vineri 13
octombrie 1307, de către oamenii săi răspândiţi pe tot
teritoriul Europei. În dimineaţa acelei zile, documentele au
fost desigilate şi cutremurătorul lor conţinut a fost pus în
aplicare. Dan Brown, prin gura personajului Langdon, ne
mai spune: ”Papa a susţinut mai târziu că Dumnezeu
însuşi îi apăruse într-o viziune şi-l avertizase că templierii
erau eretici şi că se făceau vinovaţi de venerarea
diavolului, de homosexualitate, de pângărirea crucii şi de
alte asemenea blasfemii. Domnul îi ceruse apoi Papei să
cureţe Pământul de necredincioşi, capturându-i pe toţi
templierii şi torturându-i până ce-şi vor fi mărturisit
crimele împotriva Cerului.
Operaţiunea pusă la cale de
Papă a decurs cu o precizie
de ceasornic. În ziua aceea de
vineri, numeroşi templieri au
fost prinşi, torturaţi fără milă
şi, în cele din urmă, arşi pe
rug ca eretici. Ecourile
tragediei de atunci se resimt
încă în cultura modernă;
chiar şi astăzi, ziua de vineri
treisprezece este considerată
cu ghinion”. Numai că, templierii aveau aliaţi puternici şi
unii au izbutit să scape de măcelul Vaticanului (ibid., pag.
175). Preţioasele documente ale Ordinului, cele care
păreau să constituie sursa lui de putere, au fost de fapt
obiectivul vizat de Papă, însă acestea i-au scăpat printre
degete. Explicaţia: ”…fuseseră încredinţate de mult
secretei organizaţii-mamă a templierilor, Prioria din Sion,
a cărei rămânere în umbră o salvase de furia Bisericii.
Confreria le scosese în mod clandestin din Paris,
îmbarcându-le pe un vas al cavalerilor”. Destinaţia avea s-
o cunoască doar membrii Prioriei. Lucrurile, evident, nu s-
au oprit aici. Constituind sursă de constante cercetări şi
speculaţii, documentele au fost - se pare - mutate în
repetate rânduri, dintr-o ascunzătoare în alta. Astăzi, unele
zvonuri susţin că acestea se află undeva în Marea Britanie.
Fără îndoială, întreaga serie de documente (patru cufere
pline), puterea pe care o deţin şi o conferă, ca şi taina lor
ascunsă vor mai inspira mulţi ani de aici încolo în scrierea
a nenumărate volume.
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Călugării-soldaţi, mai bogaţi
decât regii

Ionel BOSTAN

această scremere literară. S-a spus, mai apoi, că mult
aşteptata nu a văzut lumina tiparului,
dar nu pentru că , dar nu pentru că s-ar
fi blocat toate sertarele scriitorilor români, ci pur şi
simplu pentru că ea înainte de a fi
scrisă. Ajungem astfel la un subiect pe cât de sensibil pe
atât de real şi de peren. Lipsa de demnitate a scriitorului
român, care nu putea fi altfel decât produsul de masă al
românului matriţat mental de o frică programată. Cred că
avem deja prin ADN această caracteristică a laşităţii. A
atacului specific hienelor. De regulă, se acţionează pe la
spate. Se pândeşte momentul neatenţiei celui de lângă noi
sau al împiedicării şi prăbuşirii la pământ. Românii atacă
tot ceea ce prind la pământ, fie că e o simplă frunză
căzătoare, fie că e un Nicolae Breban, împotriva căruia au
fost asmuţiţi câinii CNSAS sau că e vorba de un Nicolae
Manolescu, la rândul său îngenuncheat de „lupii tineri”
sau prea tineri, dornici să-şi ascută dinţii de un nume
sonor, întâlnit în biografiile lor doar în cărţile de şcoală, la
lecturi obligatorii sau la cele particulare.

Dacă e să te pui cu acest din ce în ce mai uzat şi mai
terminat Consiliu Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, de exemplu,  înseamnă că admiţi să-ţi asumi
aparent o pierdere de vreme. Atâtea rateuri au dat
„specialiştii” de la CNSAS, încât credibilitatea a atins
cotele alarmante ale disoluţiei. Marea majoritate a
deconspirărilor s-a transformat instantaneu în noi
conspirări împotriva demnităţii individului. Au fost
acuzaţi mulţi scriitori pe nedrept că ar fi practicat poliţie
politică, în aceeaşi măsură în care  împotriva lor astăzi se
practică o poliţie politică de cea mai joasă speţă.

Iată că am ajuns în acelaşi punct din care am plecat, în
zona în care demnitatea umană este terfelită, în care
apare delictul de opinie: mai tânărul nostru confrate,
poetul sibian Adrian Suciu  este ameninţat de
preşedintele Filialei Sibiu a USR, Ioan Radu Văcărescu, că
va fi dat afară din uniune pentru că şi-a permis să aibă o
opinie împotriva preşedintelui Nicolae Manolescu.  Acest
tip de recul nu poate fi decât unul periculos, cu efecte
distrugătoare pe care doar celălalt preşedinte, Traian
Băsescu, făcut parcă de aceeaşi mamă sau pe acelaşi
calapod (pentru a nu implica în ra ionament şi persoane
nevinovate) îl mai încurajează, considerându-se pe
teritoriul său ca fiind „preşedinte jucător”, de neatins.

Atunci când se încearcă din nou inocularea în doze
din ce în ce mai mari a fricii, atunci când „ţi se arată din

literatură de sertar
nu ar fi fost timpul

a fost pusă la sertar

!

Continuăm să ne uimim unul pe celălalt. Suntem de
neiertat. Continuăm să fim surprinzători atunci când ne
aşteptăm mai puţin. Suntem pe cât de imprevizibili în
atitudini, pe atât de previzibili în fapte. Ne-am jurat,
imediat după decembrie 1989, că „drum înapoi” nu va
exista. Nu vom permite reculul demnităţii noastre. Am
crezut că „ne-a ajuns cuţitul la os” sau chiar ne-a străpuns
osul, atunci când am fost aproape jumătate de secol
folosiţi sub formă de preş, în numele „viitorului
luminos”.

Într-adevăr, „drum înapoi” nu mai poate fi, cum nici
următorul proiectil de tun nu poate să cadă în acelaşi loc
cu primul (sau cel puţin aşa ne explicau cândva experţii
militari, la vremea îndeplinirii „stagiului militar
obligatoriu”). Dacă „drum înapoi” nu mai există, trebuie
să constatăm, citind realitatea imediată, că există

, că există drum „pe cealaltă parte a lumii”
înapoi. Oricum, ceea ce vedem cu ochiul liber sau mai
ales „pipăind materia zilelor noastre” e praful pe care
tălpile noastre încep să-l ridice, cum altădată ridicam
„norii ceţoşi ai ambiguităţii noastre de a fi de partea
adevărului şi a dreptăţii”, de partea demnităţii şi a
verticalităţii coloanei vertebrale. Şi, nu în ultimul rând,

, să fim solidari cu acea
cauză comună „a rezistenţei prin cultură”, în cazul celor
blestemaţi a simţi „cum le iese sângele prin palton”
atunci când încercau topirea numelui în matca operelor
de artă. Nu putem uita, nu putem neglija, faptul că
scriitorul român, de exemplu, înainte de 1989, nu ezita să
se ascundă în spatele temelor fundamentale pe axa

pentru  a nu fi obligat să devină „un scriitor al
zilei”, de tipul celor sud-americani. Dacă acestora din
urmă le era permis să scrie „la zi” despre tot ceea ce se
întâmplă bun sau rău în societate, dar mai ales rău, fără
să se „ascundă” prea mult în spatele figurilor de stil, la
noi literatura era considerată curajoasă chiar şi numai
dacă autorul trăgea un pârţ ce se dorea a fi primit de
mulţime sub forma unui atac devastator asupra
regimului politic. Şi, uneori, chiar aşa era decontată

drum
ocolitor înapoi

căutam să fim unul lângă celălalt

viaţă –
moarte,

nou pisica”, sugerându-ţi că este mai bine să taci decât să
te revolţi, să comentezi ceea ce vezi, ceea ce simţi, e semn
că drumul pe care te afli este, dacă nu „drumul înapoi”,
atunci, cu siguran ă, „drumul care se retrage”, drumul ce
revine exact la punctul din care a plecat, într-o mişcare
aproape imperceptibilă. Şi te trezeşti de unul singur,
constatând: „dar aşa ceva mi s-a mai întâmplat cândva!”
Va trebui, astfel, să ne deschidem lăzile, să ne răscolim
manuscrisele, să reînvăţăm ce înseamnă solidaritatea
pentru că, dacă rămânem singuri, aceşti „oameni fără de
caracter”, doar cu pipiţe puse în funcţii greu de justificat, ne
vor devora unul câte unul, sugerându-ne tabloul idilic cu
„oi căzând în prăpastie”.

!
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Lecţie amânată de solidaritate
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Este vremea când Măria Sa Cartea se află în prim
plan, prin diverse târguri şi saloane organizate în săli de
sport, holuri de cantină sau pur şi simplu în aer liber, prin
parcuri. Toate aceste „locaţii” sunt alese pentru a fi
plasată cartea la un vad cât mai bun să poată astfel să
atragă eventualul cumpărător care, de cele mai multe ori
rămâne doar un „privitor ca la teatru” cum spunea
poetul.

De ce atâta zor pe organizatori de a se posta în faţa
eventualului cumpărător şi a posibilului cititor? Pentru că
fiecare centimetru pătrat de loc se plăteşte, şi nu chiar
puţin, pentru că fiecare dintre editurile prezente îşi
doreşte să recupereze câte ceva din costurile, tot mai greu
de suportat, şi eventual să scape de stocul  de carte cu
care s-a „înzestrat” între timp.

Apariţia unei cărţi, de fiecare dată este o sărbătoare şi
pentru editură dar şi pentru autor. Cu timpul această
bucurie se transformă în supărare. Dacă autorul şi-a plătit
editarea cărţii obţine posibilitatea de a face cadou
prietenilor, revis-telor şi, uneori criticilor literari, câte un
exemplar, iar restul rămâne pentru....eternitate. Banii
investiţi niciodată nu vor fi recuperaţi şi astfel
autorul/autorii contribuie din banii proprii la
dezvoltarea culturii naţionale tot mai costelivă, mai de
neluat în seamă şi mai lipsită de interes pentru mai marii
zilei, a acestei zile biblice deja.

Fostele Centrte de librării care între timp au devenit
ele însele producătoare de carte făcându-şi edituri
proprii, în virtutea capitalismului sălbatec, de care
beneficiază societatea noastră, au tot interesul să pună la
bună păstrare cărţile editurilor concurente, editurilor
adevărate, că şi aşa tot percep o taxă de stocare, şi să-şi
etaleze cărţile editate de propriile edituri. Celorlalte
edituri rămânâdu-le doar şansa de a face vânzare la
Târgurile şi Saloanele de carte de prin diferite localităţi
unde şi aşa  apetitul pentru lectură este, mai mult decât
modest, mai mult simbolic.

Se fac lansări de carte unde participă 5-6 prieteni ai
autorului şi 2-3 rătăciţi prin zonă şi astfel se mai bifează o
acţiune cu cartea. Autorul  abia de reuşeşte să ofere două-
trei cărţi participanţilor la lansare şi cu aceasta totul este
rezolvat.

Am spus, cu suficient năduf, toate acestea nu pentru
că m-aş simţi cumva frustrat de cele întâmplate ci pentru
că mă preocupă în mod real soarta cărţii şi mai ales a
cărţilor.

Bibliotecile abia de mai pot respira din cauza lipsei de
susţinbere financiară serioasă şi cu strategii pe termen
lung. Totul se face pentru o subzistenţă efemeră, de
provizorat.

Acuma în aşa-zisele vremuri de criză nu se mai
preocupă nimeni ca fondul de carte să fie reînprospătat
sau chiar la zi, ca bibliotecile să arate ca un spaţiu viu şi
nu ca un cimitir de cărţi, să nu se mizeze doar pe
entuziasmul bibliotecarilor, acei oameni care se jertfesc
pentru carte şi pentru cititori, sau pe donaţiile făcute de

autori. Târgurile şi Saloanele de carte sunt tot invenţii ale
bibliotecarilor în primul rând dar şi ale editorilor şi
autorilor pentru a face în aşa fel încât cartea să iasă din
anonimat. Din păcate demersul lor, nobil, cade într-un
banal dureros. Din acest demers nu cititorul sau autorul
ies în câştig, spiritual şi material ci o serie de „căpuşe”
care diriguiesc ceea ce ar trebui să fie adevărate sărbători
ale sufletului. Scriitorul, asemenea lui Badea Cârţan, cu
traista cu cărţi în spate, străbare ţara, pe banii lui, pentru
a ajunge la una din aceste manifestări, şi simte bucuria de
câteva minute a lansării şi apoi iar la drum. Trebuie să
recunosc, şi cred că mulţi autori sunt în această situaţie,
cum că urât se mai poartă guvernanţii cu scriitorii dar şi
cu cititorii. Nu cred că sunt multe state civilizate care să
aibă o asemnea lipsă de respect faţă de scriitor şi de carte.
Din păcate unele dintre dintre aceste „spectacole groteşti”
sunt conduse, cu multă abilitate chiar de unii scritori care
ştiu să se ”fofileze” şi să-şi rotunjească, astfel veniturile.

Aşa de aiurea să fi fost lumea din totdeauna?
Cine mai poate şti!

Târguri şi saloane de carte
Emilian MARCU

estetică maioresciană e raţionalistă, va preciza Manolescu în
fragmentul despre E. Lovinescu. Cel puţin programatic.
„Deplorând mediocritatea, Maiorescu nu cruţa pe nimeni.”
Practica sau pragmatica vor comporta dificultăţi.
Expunerea apare mereu mai uşoară, impunerea mult mai
complicată. Canonul „estetic” („estetismul junimist” ajunge
echivalat cu ceea ce Maiorescu a numit „critică generală”)
era opus celui sau îl integra pe acela romantic şi
postpaşoptist. El înfruntă până azi canonul antiestetic, întâi
pe cel sociologist-marxist, al lui C. D.-Gherea, apoi pe cel
naţionalist sămănătorist şi pe cel realist socialist.

Maiorescu luptă ca să impună întâi canonul ortografic,
el „bate” scrisul, recunoscut oficial de Academie în 1904.
Impune gustul şi critica (poetica, norma) poeziei într-un
„studiu elementar asupra poeziei române”, cum specifică
mentorul junimist în

. Ajungând la E. A. Poe, „elementarul Maiorescu
înnoieşte conceptul de poezie”. Poezia, în această concepţie,
exprimă emoţii sociale, politice, religioase. Între intelect şi
natură, poetul, scrie Maiorescu, „descoperă (…) o nouă
armonie a naturii”. Promovează poezia populară şi proza
rurală, prin Ion Creangă.  Necruţător, criticul este un
adaptat la echilibru, un spirit sintetic în acţiune. „În voinţa
de reformare canonică, la fel ca în toată acţiunea sa,
Maiorescu rămâne un cumpătat, neiubitor de radicalisme,
preferând calea de mijloc.”

Maiorescu, „spirit european şi modern”, polemizează
cu protocroniştii vremii lui, care, din naţionalism, iau
minorii drept geniali şi universali. Estetic, critic, prudent
ideologic, iată viabilitatea şi valabilitatea lui Maiorescu,
afirmate de Manolescu. Filogerman şi antifrancez, din 1856,
într-o scrisoare către o colegă germană, trebuie să spunem
că este un factor de diversiune şi totodată diversificare
culturală. Urmează, să adaug, un occidentalism critic.
Înălţarea poporului era întrevăzută nu în refuzul formelor
occidentale, ci în stimularea lor de a produce un fond cât
mai activ şi evoluat. Promova, aşadar, un occidentalism
creator, de emulaţie şi chiar de competiţie, nu de imitaţie
ori import. Idee normală, a cărei realizare trebuie urmărită,
chiar şi azi, (auto)critic, pentru că o cale programatică,
dezirabilă, nu se poate substitui unui scop sau orizont de
atins.

Manolescu găseşte critica literară a lui Maiorescu nu
doar generală, normativă, dar şi analitică. Marele junimist
„e un cititor atent şi meticulos, lucru care nu merge dacă nu
ai plăcerea analizei”. Iată o altă prioritate, lăudabilă în
context. „Critica textului e mai degrabă una până la
Primul Război.” Maiorescu este şi cronicar literar. Unele
dintre articolele sale par „bune cronici literare”.

Şi polemistul Maiorescu rămâne modelator. Polemica sa
e „o ironie bine temperată”, „bazată pe logică şi pe
superioritatea tonului”. Acest „aristocrat al duelului
polemic: nu se coboară (…), lasă adevărul să se impună
singur”. Nu dreptatea, ci arta contează pentru el, notează
Manolescu, el însuşi susţinător al artisticului, dezinteresat
de posibilii contraforţi ai acestuia, precum eticul sau
juridicul. Dacă este artă, există şi dreptate, şi adevăr.

Diferit de sociologistul exclusivist C. D.-Gherea, T.
Maiorescu raportează cu interes esteticul la sociologic.
„Maiorescu nu dispreţuieşte câtuşi de puţin sociologismul”.
Susţine realismul în teatru şi roman. Criticul care descoperă
şi emoţia socială în lirică, exclude sociologismul doar din
poezia lui Eminescu.

Tradiţia criticii noastre estetice nu-şi face o marotă din
observarea limbajului, a stilului. Lovinescu şi Călinescu „nu
puneau preţ pe limbajul poetic”. Manolescu nu vede aici o
lipsă, dar, poate din opţiune practică, o tradiţie respectabilă.
Măcar teoretic rămâne acceptabilă o diversificare metodică,
desigur nu peste marginile artei literare.

Ca apărător al artei literare integre, atât de expusă
corupţiei (ne)critice,  Maiorescu apare ca primul învingător.
Bătălia canonică rămâne „probabil singura victorie de
necontestat a lui Maiorescu”.

Nu e uitat omul, bărbatul, care nu era misogin, ci
exigent. Bărbatul politic a ajuns conservator prin masonerie
şi dispreţ faţă de liberali. Adică, într-un fel conjunctural şi
prin fidelitate opţională, nu printr-un angajament al unei
conştiinţe clarificate sau deliberatoare.

Surpriza este că Manolescu frânge tocmai la Maiorescu
retorica teoretică a lecturii întoarse din prezent spre trecut,
îndepărtând proiecţia conceptelor „noastre” spre epocile
care legau anterioarele două secole.

T. Maiorescu, a conchis istoricul literar de acum,
promotor de ordine şi raţionalitate, nu mai e actual teoretic
şi practic. După ce a fixat autonomia artistică, a sfârşit într-
un impas al adaptării la înnoire. „Nereceptiv la noile teme
şi limbaje, Maiorescu pregăteşte decisiv o modernitate care-
i datorează mult mai mult decât au crezut modernii înşişi.”
Dar a fi modern înseamnă a fi actual. Maiorescu rămâne
doar un anticipator al modernităţii, unul esenţial oportun.
Într-un mod la fel de oportun va fi, de altfel, continuat.
Ultima ideologie a înjosirii literaturii (în fond, şi a
poporului), cum notează N. Manolescu, proletcultismul a
dispreţuit junimismul. A dispreţuit şi maiorescianismul
critic, care preţuia, totuşi, sociologismul, dar nu pe cel
exclusivist sau vulgar.

O cercetare critică asupra poeziei române
de la 1867

latentă

* Din volumul , în curs de

apariţie la Ed. Contemporanul, Bucureşti

Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului
.
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Critica gândeşte şi exprimă literatura. Ea ar începe să
aibă proprietate în ideea diferită şi necesară, activând sau
reactivând reflexivitatea şi fixând periodic practica literară.

Paşoptismul şi junimismul erau curente istorice larg
cuprinzătoare, de racord european – tensionat – şi nu doar
literare. Întemeietorul T. Maiorescu a urmat şi alte domenii
decât acela al criticii literare. Ideologiile au ajuns nefaste nu
prin iniţiatori, cât prin succesori. E cazul marxismului,
tolerat şi de E. Lovinescu. Protocronismul „iniţiat” de
Edgar Papu ar fi fost nociv prin predecesori şi continuatori,
şi unii şi alţii alterând doctrina.

În (2008), prioritatea
apare apreciată, dar nu mai mult decât afinitatea şi
influenţa. Orientările şi reorientările conferă prioritate şi
statut de fondator sau, cum spunem acum frecvent,
(re)canonizator, pentru literatură în ansamblu ori numai
pentru unele genuri şi specii, prin ideile literare şi selecţia
valorilor estetice.

Criticul are de probat de literatură şi
cât mai deplină a acesteia. Cum nu toate

drumurile sunt într-adevăr critice şi conduc spre literatură,
căile sau metodele se cer bine cunoscute. Calea firească
devine şi cea regală: ea ar fi indusă de literatura însăşi.
Căile de acces mai mult diferă decât se aseamănă de la un
gen literar la altul. Echilibrul de dorit s-ar afla între critica
„nonligvistică”, croceană, şi aceea stilistică.

Calea sau metoda literară e diferită de căile sau
metodele de comunicare cu alte domenii. Căile de legătură
circulante vor menţine liberă arta literară. Critica stăpâneşte
şi atrage domeniile apropiate şi devine prudentă până la
respingere cu cele îndepărtate. Totuşi, critica trece graniţa
publicisticii iar reciproca devine şi ea posibilă.

Criticul are vocaţia raţionalizării gustului şi a simţului
estetic. Artă, pentru literatură, în gândirea critică, înseamnă
estetism . pozitivism. Identificarea şi separarea
domeniului literar se face printr-o perspectivă
individualizată, desprinsă de una generalizată. Se impune
ca evaluarea critică să nu fie prea conjuncturală, dar să
unească operele prezentului cu acelea care le vor urma.
Critica necesară rămâne una a compromisului şi nu a
compromiterii. Intoleranţa poate fi exercitată doar faţă de
intoleranţă. Cuprinderea şi supleţea înlătură rigiditatea
procedurilor. Marile vocaţii din critica literară, oricât de
represiv ar fi contextul, servesc şi nu aservesc literatura,
chiar şi prin aparenţa falsificării ei. Gravitatea şi urmările
erorilor domină inerenta lor producere.

Dacă nu ajută la înnoire, criticul acceptabil întăreşte
literatura. Inacceptabil apare numai criticul care  îi curmă
drumul în numele păstrării lui îngustate şi avariate.
Identitatea şi valoarea literaturii depind de vocaţia
profesională şi de libertatea care îi va fi permisă de context.
Dificultăţile variabile ale contextului se adaugă celor ale
textului şi ar trebui privite mai ales ca o concurenţă a
literaturii, atât cu ea însăşi, cât şi cu celelalte domenii ale
spiritului. Familiarizarea sau înrudirea cu valorile
literaturii, de la tot ce-i e comun la tot ce-i e particular, iată
ceea ce va certifica mereu un critic.

Criticul paradigmatic al literaturii române ar ajunge G.
Călinescu iar semnele sale devin vizibile de la începuturile
criticii şi continuă în posteritatea sa neîntreruptă.

Critica, în această istorie a literaturii române, începe cu
paşoptistul Ion Heliade Rădulescu, la peste trei secole de la
prezumatele origini. Notarea priorităţilor nu-i displace
istoricului critic. Dimpotrivă. Acum îl urmează pe Ş.
Cioculescu, după care Heliade ar fi „cel dintâi critic literar”
al nostru. Primul critic îl anunţă deja, prin stil, pe G.
Călinescu: „scrie el în felul călinescian”. Heliade este un
critic paradoxal, deşi nu în felul lui Călinescu de a infuza
critica în ficţiune şi viceversa. El susţine creaţia ficţională,
nu judecarea ei. „Nu e vremea de critică, copii, e vremea de
scris. (…) Scriţi cu inima curată…” În aceste cuvinte
heliadeşti, ca să livrez eu însumi o analogie (con)textuală,
aş observa că există deja critica a Monicăi
Lovinescu. I. H. Rădulescu, primul nostru critic, este şi cel
dintâi  teoretician, genial şi fantasmagoric.

D. Bolintineanu, nefrecventabil în alte tipuri de scrieri,
spirit „cultivat temeinic”, este un publicist care interesează
încă. „Unele idei le anticipează izbitor pe ale lui
Maiorescu.” De aceea îl anexez aici criticilor şi nu
publiciştilor, deşi există şi cazuri tratate invers, de critici
înregistraţi la publicişti.

Paşoptismul şi junimismul ( neconceptuale, cum
se vede) fac primul canon literar, estetic, abia în zorii
capitalismului şi, ce-i drept, în amurgul prelungit al
feudalismului. Ambele sunt mişcări ale istoriei politice,
sociale, culturale şi, într-un mod derivat, literare.
Junimismul (1867-1889), încă, este fundamental iluminist,
dacă Manolescu reţine în epigraful la acest capitol
îndemnul lui T. Maiorescu adresat elitei: „să înălţăm
poporul”.

Titu Maiorescu impune într-un fel lipsit de abatere linia
critică şi estetică, păstrată până la urmaşul său, care-i
menţine, ca fundament, calea, altfel spus metoda. Critica

Istoria critică a literaturii române

apropierea
aproprierea

vs

est-etică

nomina

Titu Maiorescu prin
Nicolae Manolescu

Marian Victor BUCIU
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Motto:

Motto:  Prin firidele neastîmpărului
Arca atotnimicului îşi sloboade

Cu discreţie temnicerii

Ca dintr-odată/ lovit de un meteorit;/
prin fisurile crude,/ întîmplări/ mă las

încă o dată întîmplat,/ de aceleaşi dureri
răvăşit,/ încă o dată îmi spulber/ de pe
buze cenuşa,/ mă las încă o dată murit

Aici oamenii îşi mai vopsesc gardurile în alb
Z   7 mai 2011

Z   7 mai 2011

Z., 8 mai 2011

Iaşi, 10 mai 2011

.,

am aflat azi  că s-a prăbuşit într-o dimineaţă însorită,
pe trunchi mai avea doar cîteva zgîrieturi,
iar vîrful  l-au căutat în zadar.
deşi i-a rupt gardul şi i-a smuls butucii de vie în furia cea
mare  a prăbuşirii,
vecinei Maria, cel cu fîntîna la poartă nu i-a dat nici o
creangă,
nici măcar o mînă de nuci.
ea a găsit într-o dimineaţă vîrful cu frunze verzi, înrourate  pe
creasta casei

.,

mai

Iona

eşti

!como se rie de
mi/ la muerte!/ me envia/ mariposas/ me quiere/ / la
muerte/ tiene las sienes/de tierra blanca/ los ojos flotan/ en las
aguas/ del arco iris/ quiere que cambiemos/ de sitio/ me ofrece/

Era un nuc pe hat
Un nuc bătrîn  -  cel mai înalt dintre arbori -
Pe care poposeau ciorile alungate de măgăoile din
porumbişte
Un nuc cu ramuri negre şi cu mai multe ciori decît nuci
Cînd porneau vîntoasele părea că toţi vişinii şi prunii,
Perii, cireşii, merii, duzii ori cornii
Şi chiar salcîmii din care săltau copiii
Cu gura plină de flori
Îşi aplecau coroanele să le mîngîie cu frunze subţiri şi
veştede
Ca nişte mîini de schivnic,
Dar omul cu fîntîna la drum i-a pus gînd rău
De aceea i s-a auzit geamătul toată noaptea,
De aceea nu i s-a mai aşezat  nicio pasăre pe crengi
Şi s-a auzit cîinele lui Niculae lătrînd pînă spre ziuă
Şi după el căţelandrii tuturor Mariilor şi Adelelor, şi
Nataliilor,
Luciilor, Aspaziilor de pe uliţă,
De mirosea a putred în zori cînd securile începură să
lovească
În inima bătrînului  arbore
Au lovit pînă spre seară
Aduseseră carul cu boi, de ramuri şi de trunchi legaseră
funii groase, negre
Trăgeau cu toţii de ele, vreo doisprezece
De cîteva ori chiar s-a auzit « feriiiţi !»,
Însă, cu cît trunchiul era izbit mai abitir,
Cu atît vîrful se înălţa, se înălţa, crestînd carnea argintată
a norului
Bărbaţii începură cu sete, cu ură, cu furie nemărginită să
lovească,
Iar din trunchi săreau aşchii, scîntei,
Cuiburile ascunse în coroană se prăbuşeau
Se roteau păsările în zboruri frînte
Jelindu-şi puii
Numai lui, nucului bătrîn cu vîrful pierdut în nouri
Nu-i ardea să moară

Din cînd în cînd îşi mai aminteşte :
“O mînă de nuci măcar” ,
Însă n-o ţine gîndul prea mult
Prea se adună treburi pentru mădularele bolnave
Şi ea nu poate încă să înţeleagă
Am întrebat-o de ce mai face vinul,
Mai îngrijeşte de orătănii,
Mai vopseşte gardul în alb
(întrebare inutilă: aici toată lumea-şi vopseşte gardul în
alb)
Mi-a întors tot o întrebare:
“ Nu te-ai încurcat în atîţia ?”

Nu ai cum să mai fii la fel după ce te întorci. De unde
te-ai întoarce...Găsesc pe un blog: “Singura formă
corectă pentru a ajunge cât mai departe în viaţă e să
ajungi cât mai departe în tine însuţi”. Banal şi simplu,
frumos şi, de ce nu, adevărat.  Îmi aminteşte de poemul
dramatic al lui Marin Sorescu, , personaj al cărui gest
din final n-ar trebui  umbrit de interpretarea facilă drept
sinucidere; e mai degrabă o sondare dureroasă, agresivă,
dar necesară, a sinelui, pentru a păstra vie speranţa unui
spirit liber, întru autocunoaştere şi armonizare cu cel ce

. Aş putea fi întrebată: de ce atîta frămîntare la o
adică? Ei, da, chiar aşa: de ce? Revin la Marguerite
Duras: “E cineva care stă şi nu face nimic şi al cărui
statut de a nu face nimic îi ocupă întreg timpul”. Îmi
caut un poem pregătit pentru un concurs:

Sunt ca un arbore pe care, cine ştie cum, un vîrtej
l-a întors la locul dezrădăcinării, iar el pluteşte rănit şi
singur deasupra pămîntului, adulmecînd golul şi
umbrele.

engañar

su nido zaino/ y yo,/ por primera  vez,/ no me arrepiento/ de
ser/ sólo ludo y sombra.

ea Apa vie/ Apă
vie/ Toarnă cerbii/ Din aurul coarnelor/ Toţi sunt albaştri ca
bolta neîncepută de zi/ Ce nou sunt/ Desprimăvărat,/ Alb şi
bogat/ Ca o arcă să facem dragoste/ pe dalele de piatră/ ale
zilei/ în văzul lumii/ pînă cînd ne vor plesni pupilele/ şi se va
prăbuşi turnul cel mai înalt din oraş/ să facem dragoste/ în
ceasul rotund al amiezii,/ pînă ce colţii albi/ ai secundei/ ne
vor sîngera încheieturile.

Covorul miroase a mîl. L-am adus să-l limpezim în apa rece şi
curată a rîului, dar gloata l-a înecat în mîl. Nu spun nimic,
toată lumea ar înţelege că mofturoasa iar face nazuri. Oftez de
cîteva ori, parcă durerea prea grea, ca mîlul în care înotase
covorul meu de nuntă, se împrăştie în ochiuri de aer, mă
părăseşte şi mă aruncă aproape într-o stare de panică. Nu mai
înţeleg.

Voi de cîte ori aţi fost acolo, mă?” „ Fa, Marie, ce umbli,
fa, nebună, lasă grăunţele, de cîte ori am fost acolo ? Uite cum
umblă, nebuna, vin şi băieţii oleacă şi ea n-are cînd să stea
locului. Lasă, fa, găinile, hai să faci ceva de mîncare; şi nu ştiu
ce mai vra V. din pod, tu m-auzi ? De cîte ori am fost acolo?”
„ Las-o, moşule, da tu nu ştii ?” „ Apăi ce să ştiu eu, că ea-i
cu actele … “

S-au scurs trei săptămîni de cînd nu mai trăiesc în deplină
înţelegere cu propriul trup: s-a încăpăţînat să-mi demonstreze
greutatea unor motive ca „vanitas vanitatum” ori „panta
rhei”. Devin patetică, mă feresc de o aşa atitudine cît pot. Nu
mi-a fost bine în aceste săptămîni; pînă la urmă am
recunoscut, am fost la medic, am făcut tratament şi ...ar trebui
să merg din nou la medic. Arunc privirea peste scrieri ale altei
vîrste şi încerc să-mi dau seama cînd/ cît trece timpul  peste
noi şi cînd începe să treacă prin noi:

Iaşi, 11 mai 2011

Iaşi, 18 mai 2011

(N-aveam ce înţelege. Mi-au trebuit ani, prea mulţi, ca
să realizez că pînă şi de suferinţă devenim dependenţi şi
că atunci cînd te identifici cu ea, separarea naşte
anxietate, generează greşeli, te întoarce împotriva ta.)

(Îmi spun că ar fi mai bine să mă opresc. Povestea
mea e banală, pare că au spus-o alţii de atîtea ori, cu
har, cu pricepere. Mi-e sufletul fărîmiţat, istovit, parcă
s-ar fi aruncat în el cu pietre. Ce m-o fi împins în
această aventură ?)

(Nu mă mir şi nici nu mă antrenez în
agitaţia iscată. Aceasta este o poveste mai banală chiar
şi decît povestea mea ).

De o vecie prelungesc
clipa, o ţin în podul palmei: albăstrie, tristă, ofilită,
pleoapele-i muguri de primăvară se pregătesc de noptire,
fructul lor mort alunecă-n ore, grăbite ore, smulgînd
furii şi  răcnete, trupului firav, tînguire; de o vecie
prelungesc clipa, o pîndesc pe după limbile subţiri ale
deşteptătorului, printre tastele ţepene ale telefonului,
printre ţîrîiturile lui încăpăţînate; de o vecie prelungesc
clipa, sufletul-văgăună o toarce, o coboară ca pe
treptele unui eşafod; ce zbucium, ce taine şi ce întuneric;
ce istovită, Doamne, clipa, ce moarte frumoasă
agăţîndu-se de aripile ei!

Nu uită; întotdeauna o şi-un răspuns:

Mă întreb cînd voi avea forţa şi răbdarea de a
continua paginile acestea. Le-am scris cu ani în urmă,
dintr-o răsuflare, cu sinceritate faţă de mine, faţă de o
lume care mă amăra şi nu ezitam să i-o arăt. M-am
împrăştiat şi apoi m-am strîns în mine în felurite chipuri;
lumea care se cuibărea în neastîmpărul acestor pagini
însă, îmi cerea o altă drămuire a timpului decît cînd se
întîmpla ţîşnirea într-un vers şi mai multă răbdare cu
mine. Versul, oricît de concis ori despodobit, poate
rămîne ermetic, ambiguu; cînd „spui” povestea, e ca şi
cum ai deschide o fereastră spre înlăuntrul tău: pot intra
mai des în chilia ta astfel de poveşti, dar eşti şi tu silit să
„spui” mai mult despre ce vezi prin fereastra aceea.
Cred că îţi e mai greu  să circuli pe culoarul secret care
duce spre fereastra pe care înainte puteai s-o deschizi
mai rar. Citesc încă un fragment, nu cel mai plin de
forţă, poate nu cel mai bine realizat; rătăcesc într-o lume
aspră, cu spaimele, temerile şi ţelurile ei, cu destine
frînte, neocolită de însingurare, confuzie, nostalgii:

„

sau

Oamenii s-au adunat ciucure la porţi: cică a lui Ilie
Burete şi-a dat foc la casă, fiindcă nevasta şi-ar fi găsit
pe altul în I.....

Femeile bătrîne îşi fac cruce şi spurcă numele
vinovatei, îl compătimesc pe bărbat, chiar dacă e beţiv,
leneş şi şi-a încredinţat copiii orfelinatelor. Femeia cică
ar fi sunat în nenumărate rînduri şi i-ar fi trimis bani
să le poarte grija, dar era greu să ajungă acasă, nu s-ar
mai fi putut întoarce. Acum, cînd omul pare că se
prăpădeşte de alean, toţi îi uită sau îi şterg păcatele,
nimeni nu-şi mai aminteşte cum Saveta pleca în zori la
muncă, „bătută şi osîndită” spuneau atunci batrînele
care acum zvîrl vorbe de ocară în cele patru zări. Mi-am
reluat locul pe trunchi, singurul loc primitor din curtea
asta în care mi-am jurat de atîtea ori că nu mai păşesc.
Bocetul din spatele casei s-a trasformat     într-un ţipăt
viguros, aud  scara scrîşnind şi o bufnitură din gura
podului urmată de înjurături zdravene. Nu sar, nu mă
reped, sunt atîţia aici, mai curioşi decît mine, încît
oricît de rapidă aş fi, tot ajunge cineva înaintea mea. În
cele din urmă, văd rostogolindu-se peste prag nişte
resturi dintr-o maşinărie ciudată, care îmi închipui că
fusese aruncată din pod cu gînd să fie trimisă la treaba
ei.
Iaşi, 11 iunie 2011
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Considerat astăzi unul dintre marii eseişti al secolului
douăzeci, un mare stilist şi unul dintre cei mai
importanţi gânditori ai modernităţii, Emil Cioran a
pornit încă de la început, asemenea lui Flaubert,
împotriva locului comun. Dacă cel dintâi a avut geniala
idee de a strânge toate locurile comune într-un

, Cioran are o revoltă funciară,
detectabilă în fiecare rând scris, în faţa a tot ceea ce e loc
comun. Gândire cu adevărat modernă, Cioran dezice
modul de gândire liniar cu care ne obişnuiseră un
Seneca, Montesquieu, un Montaigne sau chiar Gide.
Acţionând (e uşor de observat că şi-a făcut o
tehnică din acest „în răspăr”), el este mereu pe picior de
război cu sine, cu lumea şi ideile. Astfel, pe acest socratic
dezabuzat şi atroce, apostol al unui nihilism agresiv care
încearcă să pună lucrurile la punct, nu ţi-l închipui decât
mergând pe dunga prăpastiei. Amăgire, amărăciune,
disperare, totul în interiorul unui fast stilistic original
care dă un farmec aparte filosofiei sale lirice, apărută în
plină epocă de cinism.

În (1936), Emil Cioran
spunea despre Eminescu: „Suntem prea obligaţi faţă de
geniul lui şi faţă de tulburarea pe care ne-a vărsat-o în
suflet. Ce a căutat pe aici acel pe care şi un Buddha ar fi
gelos?” Prin urmare, şi pentru filosoful Cioran, Mihai
Eminescu este modelul în absolut de gândire? Să nu
ignorăm în acest sens o surprinzătoare frază dintr-o
scrisoare trimisă fratelui său Aurel Cioran şi datată 24
martie 1975: „... într-un anume sens eu descind din

, al cărei ton violent, rostit ca un
blestem şi nu ca o iertare, mi-a plăcut întotdeauna”.
Aceste cuvinte. Şi altele! Când Emil Cioran a spus, în
1990, „Eminescu este sursa României. România poate să
facă toate prostiile şi Eminescu le compensează”, m-am
liniştit. Spiritul românismului, cel profund, nu cel
exhibiţionist şi ludic al unor Tristan Tzara, Braun, Roll
sau Gherasim Luca, suprarealişti, privitorii deasuprăi,
era în buna sa regulă: a unui determinism specific
românesc. Cioran nu este un sistem filosofic (după Hegel
se pare că nu mai sunt la modă sistemele!), este un stil şi
un ton inconfundabil.

Primit cu reticenţe la început în Franţa, Cioran este
astăzi tradus aproape în toate limbile Europei, studenţii
îl citează şi-i poartă cărţile în buzunare ca pe biblii ale
modernităţii. , ,

, ,
, sunt cărţi ale

amărăciunii, disperării şi incovenienţelor de-a exista,
scrise de cel pe care l-am numit în mai multe rânduri

.
În ultimii ani de viaţă, Cioran a ieşit din claustrarea

sa de călugăr benedictin sau budhist, a acordat
interviuri, a apărut la televiziune. Grea povară trebuie să
fi fost gloria pentru un astfel de om născut cu vocaţia
singurătăţii. Şi, parafrazând ceea ce însuşi spunea
evocându-l pe Borges în , spun şi eu
că mă simt stingherit să vorbesc despre românul Cioran
(împrumutat de noi culturii franceze), acum, când îl
sărbătoresc până şi universităţile.

Dicţionar
de idei primite de-a gata

rebours

Schimbarea la faţă a României

Rugăciunea unui dac

Syllogismes de l'amertume  Histoire et utopie
La tentation d'exister  La chute dans le temps  De

Exercices d'admiration

filosoful de la capătul frânghiei

Exercices d'admiration

à

l'inconvenient d'être né

accente

Daniel CORBU

Cioran. Bibliile nihilismului sau
filosoful de la capătul frânghiei



cunoaştere şi copac. Ele vor apărea, spre exemplu, în
reprezentări cabalistice sau alchimice, precum

(ebr. S ) sau ş.a.
Liviu Pendefunda operează aceeaşi echivalare
simbolică într-un text aparent pur erotic,

, care trebuie însă citit, dat fiind cumulul de
simboluri şi reprezentări masonice, ca un
corespondent liric al evoluţiei novicelui înspre lumină,
prin toate treptele iniţiatice de gen (oglindă, sferă, foc,
cristale, labirint etc.): „Atât de tainică'mbinare/ de
umbră şi lumină/ citesc/ în mărul meu; în el am
preschimbat/ pentru o clipă/ universul”. Greu
accesibilă exteriorităţii preocupate prea puţin de
intrarea în sau în deschise,
liric, de Liviu Pendefunda, se
ambiţionează a metamorfoza nu numai fiinţa
auctorială, ci universul însuşi într-o

În fine, nu trebuie omisă referirea peritextuală cea
mai recentă a scriitorului, care asociază într-un mod
interesant poezia cu monada şi trupul (

). Asociere din nou
ambiguă şi în felul ei înşelătoare. Pentru că, la fel ca şi
orficii ( ) animaţi de poetul Onomatokrites,
adepţii fanatici ai doctrinei conform căreia raportul
dintre spirit şi corp este unul de tip particulă divină –
închisoarea ei carnală, autorul cărţii de faţă pare doar
că zăboveşte îndelung asupra trupului. Corporalitatea
avută în vedere de Liviu Pendefunda este, fireşte, una
la fel de ambiguă ca şi alchimia: nu corpul în sens
biologic, ci „trupul de vise” (fără o legătură aparentă
cu „trupul sufletesc” al romancierei interbelice) îl
interesează pe autorul cu o imaginaţie nutrită în egală
măsură din pathosul romantic şi cosmodernitatea
noului mileniu. Ne apare, acest „trup de vise” aproape
materializat în , mai
degrabă apropiat de ceea ce Ignaţiu de Loyola a numit
„spaţiul-timp” al vieţii interioare. Deplasării în spaţiu
îi este preferată, prin urmare, deplasarea în timpul
interior. Deloc întâmplător, un poem numit chiar

mută accentul de pe
transformarea fiziologică pe cea spirituală şi de pe axul
orizontal al căutării erotice pe cel vertical, al iniţierii în
sine. Încă un fel de a spune că autorul este conştient că
întotdeauna mişcarea anabasică este necesarmente
dublată de cea katabasică. Pentru că doar amândouă
fac posibilă con-sacrarea, adică, în termenii poetului,
„puterea de a divina”, .

Departe de a fi, aşadar, o poezie a descriptivului
pur, poezia lui Liviu Pendefunda îşi arată astfel o faţă
complementară, preeminent gnoseologică. Tema
vanităţii, obsesiva asumare a lumii ca labirint, poemul
ca reflex specular (în fapt, certitudinea oglindirii
multiple: a eului poetic într-un sine pluristratificat, a
exteriorităţii feminine în propria identitate, a acesteia
din urmă în alteritatea radicală etc.), interogaţia
ontologică, obsesiva recuperare a „lăuntrului ritual”
sunt topo desemnează fără greş o poetică a intens-
reflexivului. Tensiunea care alimentează constant
poezia lui Liviu Pendefunda rămâne însă cea creată
între coborârea purificatoare şi ascensiunea revelatorie.
Să nu uităm că, în definitiv, în cerul divinităţii,
admirabil intuit şi descris de un Pseudo-Dionisie
Areopagitul în , nu poţi ajunge decât
prin adâncirea în sine.

Copacul
sefirotic efer = carte Copacul filosofilor .

Audiţie în
oglindă

Sideralia Farmaciile astrale

carte de citit şi
interpretat

orjikoi

Poema monadelor şi a trupului

Xanthosis în oglinda timpului

Împlinirea tainei

Ierarhia celestă

Biblioteca Profetului

Poema
monadelor şi a trupului. Falii 8

.
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În unele secvenţe lirice, apetenţa pentru lexemele
referitoare la elementele primordiale şi regnurile ştiute
ale universului este substituită de o simbolistică
geometrică densă: „Azi, romburi, cuburi, s'au retras/
orânduindu-se în sfere./ Cel mai senin din Labirintul
Cerului/ e-acum. Sus, ştiu, e Podul Curcubeu/
iubindu-ne în cele Şapte Serpentine/ prin care ai urcat
din tihna scoicilor,/ tu, perla, mnemocăruţa clipelor
stelare.// Azi, norii ovoizi, galbene cuburi/ s-au retras
orânduindu-se în sfere./ Primeşte-ţi puterea, adâncă
blândeţe/ şi coboară gândul adânc.” ( ).
Frecvenţa textuală a acestei imagistici matematice ne
indică faptul că Liviu Pendefunda poate fi citit şi prin
prisma opţiunii pentru un lirism expurgat într-o
direcţie prea puţin solicitată în poezia de azi, cea a
umanismului matematic, teoretizat odinioară de Ion
Barbu. Ca la acesta din urmă, figurile geometrice îşi au
un rost prestabilit în procesul de esenţializare a ideii
poetice, dar şi de spiritualizare a trăirilor pur umane,
pentru care matematica reprezintă doar o altă opţiune
ontologică prin care spiritul uman tinde înspre Spiritul
pur. Unul dintre din 2005,
intitulat chiar , des-cifrează parţial
această opţiune, justificată de similitudinile bine ştiute
dintre geometrie şi poezie: „Sub scarabeul soarelui/ şi-
al albei mari frăţii/ Din sfere, piramide, cuburi/ pe
care le contemplu/ Noi înălţăm în spirit/ dragostea
divină”.

Dincolo de aceste potenţialităţi interpretative,
interesează, în fine, aceea de-codificată de autor prin
intermediul unui element peritextual căruia îi acordă o
atenţie sporită: titlul. Acesta funcţionează,
întotdeauna, ca un abil declanşator de supoziţii
interpretative, ce dirijează atenţia unui lector
obligatoriu avizat înspre o grilă hermeneutică mai

puţin obişnuită. Să observăm, bunăoară, titlul celei mai
extinse antologii din opera poetică a lui Liviu
Pendefunda: Sensul acestei expresii ca
fundament un fragment din Biblie – adevăratul,
singurul hipotext esenţial pentru cultura umanităţii:
„

”
– Isaia, 26, 19 – este devoalat în chiar poemul cu
acelaşi titlu, plasat, atenţie, în finalul antologiei, deci
având un pronunţat caracter conclusiv, testimonial.
„Aş vrea să înţelegi că zborul ce'l facem împreună e
în/ spirale'n sus./(…)/ Priveşte! În tine coboară Duhul
Sfânt.// Aş vrea să înţelegi că nimic nu'i întâmplător şi
n'ai decât o/ şansă./ Aş vrea să ştii că de aici nu poţi
să'nveţi decât iubirea rând/ pe rând. Sunt treptele ce te
transformă într'un om mai bun/ decât ai fost la
început şi te învaţă, nu să te'nvălui cu/ ninsoare de alb
strălucitor, ci să o laşi să te pătrundă. Nu/ ştii să
simţi?/ Ea de pretutindeni vine: în trup, în suflet şi în

Vindecare în nor

Rondelul geometriei

Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent: expergiscimini,
et laudate, qui habitatis in pulvere, quia ros tuus

Rondelurile şi Ovoidele

Ros lucis.

ros lucis

gând”. Pentru autorul ambelor antologii invocate aici
( şi ,
ultima prezentată de sussemnata într-un număr din
2009 al „Cronicii”), iubirea este începutul şi sfârşitul
tuturor lucrurilor, matricea universului întreg. Doar
datorită ei, „Călătorului Astral” i se poate revela
îngerul (cum anunţase în poemul ), doar graţie
acestei compliniri poate deveni un fel de stăpân
absolut al lumii, capabil a se substitui marilor elemente
sau chiar a le recrea (de aici, ideea repetată de reflecţie

speculară a actului Creator în cel erotic). Mai mult
decât o simplă dovadă de reflectare a Unului în
multiplu, iubirea este adevăratul rod al luminii
spiritului, de care, ca puţini alţi poeţi de azi, Liviu
Pendefunda nu încetează niciodată să se lase călăuzit.
Un alt element peritextual remarcabil pentru
polivalenţa sa interpretativă este titlul antologiei din
2007, , în care este invocat, prin
ricoşeu, unul dintre miturile cele mai interesante care
au înfierbântat imaginaţia artistică a umanităţii. De
această dată, poetul Liviu Pendefunda aminteşte, într-
o formă aluzivă, mitul cărţii de origine sacră, în-semn
al forţei demiurgice, dar şi al accesibilizării cunoaşterii
de către umanitatea care a sperat întotdeauna să co-
participe la marile taine ale universului, să asimileze,
într-un cuvânt, absolutul. Una dintre căile de acces este
tocmai cartea sfântă, ,

. La o lectură atentă,
dirijată, cum spuneam, de această primă cheie
interpretativă a macrotextului, se remarcă apariţia nu
foarte frecventă, dar emblematică pentru miza
hermeneutică, a motivului , cu varianta .
Arhitectul şi profetul ce îşi asumă gesticulaţia reflexiv-
lirică în , spre exemplu, se reflectă în
„Biblioteca Sacră aflată-n Labirint”. Scriptorul

avertizează cititorul asupra
dificultăţii de a se avânta, fără o pregătire eficientă, pe
calea iniţierii reprezentate de acest spaţiu, virtual
labirint al cunoaşterii: „Desfac foile aproape lipite ale
cărţilor: murdărie, jeg, cerneală…; cu greu se desfac.
Sunt ori prea citite, ori nedesfăcute niciodată. Oricine
sugerează iniţierea este tentat să evoce labirintul
bibliotecii. Sau pădurea. […] Un singur lucru mi-e
teamă: când citeşti mai mult decât poţi spune ori
mintea ţi se'neacă ori te-ai rătăcit deja în pădure.”
Analogia carte/ scriere – pădure mai apare în câteva
pagini, pentru a fixa o simbolistică pe care Liviu
Pendefunda ne-o descifrează, într-o notă de subsol, în
termenii următori: „Pădurea ca loc întunecos şi
impenetrabil vederii este recipientul necunoscutului şi
misteriosului asemenea adâncului apelor şi mării.”
Aidoma reprezentării silvestre, aşadar, cartea
Universului întreg este impenetrabilă vederii
superficiale, reprezentând în scrierea Profetului
misterul accesibil doar iniţiaţilor. Ne-o repetă
din , care vesteşte, profetic, o
nouă gnoză: „într'un colţ de pădure zace pentru
totdeauna nisipul. E tot ce-a rămas din filele rupte ale
faliilor distruse de oameni. E scrierea Profetului
proscris. Fiecare grăunte de nisip ar putea fi holografic
întregul. Sau poate de acolo începe un alt univers.”

Cea mai sugestivă analogie – deşi apare, e adevărat,
o singură dată în – este cea
dintre carte şi copac. Se ştie că simbolul biblic al
Copacului cunoaşterii nu este altceva decât ipostaza
dendrologică a .
Încălcând interdicţia lui Dumnezeu de a gusta din
pomul cunoaşterii, Adam şi Eva au gustat din fructele
acestuia; urmarea este cunoscută: „Atunci li s-au
deschis ochii la amândoi”. Altfel spus, primii oameni
au devenit „la fel ca Dumnezeu, cunoscând binele şi
răul” ( III, 1-7), deci au obţinut privilegiul
cunoaşterii, dar l-au plătit scump, căci au fost alungaţi
din Paradis. Acest arhicunoscut moment ce a
determinat schimbările cele mai profunde în evoluţia
umană, tratat mai întâi în , a facilitat
o serie de analogii şi echivalări simbolice între carte/

Ros lucis Cele mai frumoase poezii de dragoste

Biblioteca Profetului

Beggarland
Poemei

Semnelor (Falii 3)

Poemei Semnelor (Falii 3)

Biblioteca Profetului

Elleny

Cartea lui Raziel (Sefer Raziel)
Cartea secretelor (Sefer ha-Razim)

bibliotecii carte

Glasul

Cărţii înţelepciunii lui Dumnezeu

Facerea,

Vechiul Testament

Iaşul poetic de azi

Emanuela ILIE
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Condei incisiv mînuieşte poetul şi prozatorul Valeriu
Stancu în noul Op împărtăşit cu frumosul titlu „Cămaşa
lui Hristos şi Apocalipsa roşie” (ed.Vasiliana
98,Iaşi,2010).Subintitulat „Eseuri compozite”,adună între
elegante coperţi,editorialele publicate de autor pe prima
pagină

Deşi la prima vedere o antinomie,botezul Domnului
este şugubăţ! Nu cumva tocmai acoperămîntul
Mîntuitorului prezidează în contemporaneitate (şi a
guvernat în trecut),cel puţin la româ
de proporţii catastrofale?Altfel spus,nu cumva tocmai în
modelul religiei a apărut ideologia trinitară
comunistă?Tandea şi Mandea?Turcul şi pistolul?...

Dar autorul,decis ca să execute idei şi situaţii
existenţiale concrete,nu fantasme,procedează la
încercări,la atitudini contrare(în răspăr)prin metoda

cării,şi caracterul „compozit” se vădeşte a fi unul
superior,susţinut de cultură poetică,istorică şi
paremiologică.Paginile sînt savuroase,zînatice.Fiecare
eseu dezvăluie o mobilitate ironică şi umoristică a
expresiei faţă de tot ce este luat în vîrful peniţei!Şi-n
tăişul de spadă!Pentru că Valeriu Stancu are fraza
flexibilă şi punctează ca un adevărat spadasin al
expresiei şi al ideii exact în pieptul unor situaţii social-
politice (la zi) dureroase şi s fiante prin
caracteristicile lor debusolante şi debusolate: „Şi dacă în
zilele loviturii de stat naivii încă mai credeau că vor
schimba ceva strigînd din răsputeri Fără
comunişti! ,azi tot românul a înţeles că trăim un
paradox: a căzut comunismul,dar ne conduc tot
comuniştii.”

Din patriotism autentic răzbate atitudinea negatoare
a eseistului faţă de jaful ca-n codru ce se petrece astăzi în
„eterna şi fascinanta Românie”,faţă de circăria şi
circăraia politicianistă,demagogică şi pusă pe afaceri
(inginerii financiare,eufemism pentru hoţii
pecuniare,săvîrşite prin hîrtii şi socoteli
dinupăturiceşti),faţă de explozia demopornografică şi
porcografică din mass-media liniilor fierbinţi.Ţara
noastră este iarăşi jucată „parşiv” de cioflingari „la
barbutu

Atitudinea patriotică fixată pe Adevăr provine, din
sinceritatea mărturisirii ‚de la Dimitrie Cantemir,cel ce
judeca fără tămîieri,cu dreaptă măsură, în „Descriptio
Moldaviae”la capitolul „Despre năravurile
moldovenilor”: „Le va fi lor mai folositor dacă le vom
arăta limpede în faţă cusururile care-i sluţesc, decît dacă
i-am înşela cu linguşiri blajine şi cu dezvinovăţiri
dibace...”

Unele eseuri iau sub observaţie teme , atitudini şi
idei aflate pe muchie de cuţit . De pildă , problema
românităţii şi a românismului. Dar ce ne facem atunci cu
problemele maghiarismului , secuismului, ţigănismului
(romismului) ? Pentru că toată atitudinea rasistă se
reduce , în esenţă, la propoziţia : „Sîngele apă nu se
face” sau , mai bine  la fraza : „Dacă nu sîn

.Dar oare împingerea ţării spre dezastru, spre abis ,
Apocalipsă , se datorează numai românilor ? Dacă-i aşa ,
judecăm unilateral! Eu cred că mai degrabă cei ce se
ascund făţarnic sub numele de român (şi cetăţean
român!) caută şi reuşesc , cu orice preţ şi cu orice
mijloace, să ducă la destabilizarea , demoralizarea şi , în
cele din urmă, la dezintegrarea ţării şi a românismului
neaoş.Amintiţi-vă de i
Eminsescu ,persistentă şi astă

ează trădarea...la români! Şi
bine s-a exprimat subtilul eseist. N-a făcut referiri la
trădarea românilor! Cine l-a trădat pe Constantin
Brâncoveanu? Cine , pe Tudor Vladimirescu? Cine l-a
trădat pe mareşalul Ion Antonescu ? Cine, pe Nicolae
Ceauşescu? Nu ? Foarte bine exprimat : „Trădarea la
români este perpetuă !” Românii au fost trădaţi continuu
tocmai de elementele alogene , unele, s-o spunem, chiar
capete încoronate! Toţi conducătorii noştri apărători ai
românismului au fost asasinaţi ! Nu e bătător la ochi?
Mulţi dintre creatori , multe spirite înalte ce au susţinut
românismul au fost fie asasinaţi (asasinate), fie
îndepărtaţi (îndepărtate): Eminescu, Goga , Iorga,
Gheorghe I.Brătianu , Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a.

O dureroasă zicere de plînge biblic în
pagină , cînd scriitorul rememorează poezia şi soarta
poetului Cezar Ivănescu la un an de la dispariţie.Tonul
devine litanic , de verset grav: „A plecat în urmă cu un
an , în Joia Patimilor , ca un semn al propriilor pătimiri ,
a plecat în lemn cel ce a
spînzurat pămîntul pre ape

În fine, nu vom repertoria toate eseurile compozite
din acest volum , ca să-i lăsăm cititorului posibilitatea de
a le parcurge cu sufletul la gură , pentru că merită din
plin  a fi pătrunse în miez ,lecturate fiind şi invers , în
retragere, în apărare ca la scrimă.

Valeriu Stancu dă dovadă că fandează uluitor cu

'

a revistei „Cronica” pe care ,cu onoare,o
conduce.

ni,un stacojiu exitus

forfe

tupe

<<
>>

l istoriei”.

, t eu , este
el!”

a lui Miha
zi!

Un incitant eseu abord

(citit !)

timp ce era spînzurat pre
.”

teoria păturii superpuse

rod dor

expresia şi în punctul în care ţinteşte , dincolo ,în cămaşa
„trasă la sorţi şi împărţită a lui Hristos” răsare o floare
roşie de unitate naţională , de patriotism şi de
românism.Luaţi-o şi puneţi-o la butonieră

Paradoxal, Livia Ciupercă este  preocupată,
co comitent, de cotidian şi de etern, mai exact, caută
spaţ ţiunea se decantează în
desăvârş ţia reverberează în reflecţ şi maximă,

ţ şi lectură. Primele
trei secţ

nesc buletinul
de ş ş

suprapun ş nscriu
sub formă de versuri:” căcios al
politicului românesc ...Liderii de sindicat ţipă de-o
revoluţ

ţ i financiare, ne reţin atenţia şi ne
sensibilizează.

. Cartea mărturiseş
espre pelerinaje şi aprofundări religioase, citează pilde

şi inspiră pioş
Urmează cercetătorului în arhivă şi

bibliotecă, selectând opinii la care adaugă pică a de
reflecţie personală. Asocierea fragmentelor redă
trepidaţ ţii moderne. Uneori se adaugă remediul
necesar:  o lingură de pace...un pahar de recunoş ţă...
To ci amintim temele de reflecţ : dacismul, poezia
feminină ş

şi lecturi, ceea
ce determină

„Spaima de literatură”

ctav Băncilă.
Cititoarea admiră rafinamentul ş ţa, umorul

ş ţ şantă ( „Mama proştilor e mereu
gravidă” de  Nicu Gavriluţă,) sunt lecturi esenţiale

nt la mişcările tranziţiei. Pagina
dedicată Hertei Muller este provocatoare:

ţ .  Dar, dacă ne
gândim bine, doamna Herta ilustrează ceea ce ea însăşi
afirmă despre ţăranul român: şte prea puţin
pentru că ş .  Premiul se acordă
profunzimilor spiritului carpatin, care unduieş ş

Aceste trei secţ ţ ţ
alături de Angela Moldovan, Mihai Fotino,

Margareta Pâslaru, în momente cotidiene transmise
posterităţ

Secţ şte texte poetice
care au străbătut timpul, marcând experienţ

ţ ş ştea este
surprinsă în poemul , care oferă o însumare de
imagini-simbol ce tind spre dezmărginire. Expresivitatea
se realizează la nivel morfologic-lexical, prin construirea
unor versuri  a-predicative, cu substantive-acţiune sau
metafore-acţ ţia retorică iniţiază alt text –

. Succesiunea lirică adaugă
termenului definit sinonime ad-hoc: ur a, tăcerea,
subsumate ignoranţ ţia negativă a termenil

braţe te-
nlănţuiesc, parfum şi culoare, zumzet drăgăstos ş

şnitor. Mesajul optimist trimite către ideea de
acceptare a nimicurilor mărunte, ce cresc în templul
naturii. Iubirea îşi caută coordonatele edenice în poemul
Taină de taină elegant după argoticele

cunoscute. Metafora centrală se constituie pe aceeaşi
dinamică a nominalelor: acrimă unduindă / în
aş .Adjectivul gerunzial acoperă
profunzimea ideii şi realizează conotaţii filosofice.
Versurile ce precedă ş inuă unduirea configurează
simţ ţ ţ

ş şează sinonimia metaforică
„ştreaş ” , precum ş

înlănţuire-învăluire. Această
plu e în eter se ancorează interjecţ

şertăciune paradisiacă!
suspensie, ne readuce la conotaţia nobil-

argotică („ş-am dat cu visul de pământ!
ţiunea a V-a, intitulată ţ

nalităţii doamnei Ella Urmă, alături de
care stăbatem decenii de spiritualitate ieşeană.

are darul de a da
conotaţ

ţelor de trăire şi iniţ

!

n
iul prin care imperfec

ire. Emo ie
traversând experien e de vizionare

iuni –
reu

tiri selectate, citatul filosofic i confesiunea
bugetarului vitregit. Planurile se i se î

Prin fumul înne

ie”. Primul pas este .
Al doilea pas este : monumente, statui,

morminte, locuri cu memorie, atinse de suflul
specula ie

Al treilea pas este te
d

enie.

tur

ia vie
tin

t ai ie
.a.

Un alt pas este pentru autori
utilizarea unor citate extinse:” Poezia poate

salva lumea „ (Ana Blandiana- ),
fabula despre pana de scris a lui Leonardo da Vinci ,
portretul de artist al lui O

i inteligen
i afirma ia tran

pentru un intelectual ate
” Un Nobel

binemeritat, care nu apar ine României”

” vorbe
tie prea mult”

te i în
.

iuni con in ilustra ii personalizate:
autoarea,

ii.
iunea a IV-a, , reune

e de
ini iere, reflec ii i viziuni abstractizante. Nelini

iune. Interoga

a, umbr
ei. Conota or

se opune sugestiei luminoase a imaginilor:
i

fo

„ ” – titlu calchiat

„l
teptarea mângâierii”

i cont
uri esen iale sau reac ii fundamentale: „un ochi

exaltat opti”. Simetric se a
ina zilei -  margine de vis i termenii

interiori ai versurilor:
tir ional în realitate („o,

de ”) iar finalul, amânat prin
puncte de

”).
Sec , con ine o

evocare a perso

Lectura volumului de
ii noi termenului,  înscri-indu-l în sfera

experien iere în sublim.

Emoţ ţ
ţii de lectură

ţ

Emoţ

ţii...de taină

ţ

ii...cotidiene,2010;  Emo ii...de la
Gaudeamus, 2010;  Emo

Miori a

ii lirice

Umbra

Emo

Emo ii

ironia
indignarea

credin a

curiozitatea

ia

ţ

admiraţ

Cum să ştii ce-i singurătatea

!

L Editura „Spiru Haret”ivia Ciupercă, , , Iaşi, 2011Emo iiţ

Nu întâmpl tor cartea lui Claudiu Lucaci-
”Programarea binelui”(*)- reunind texte pe care autorul
le-a postat pe blog în intervalul de timp

-, debutea cu butad

, de
bândit un loc cert

publice, curen
ar fi mai deg

.
Nici Claudiu Lucaci nu va fa

. Gazetar cu
solid , mai ales în lumea televiziunii, el s-a
convertit

limitele intreprinderii:”Scriem
globalizarea este un

concept economic, cât mai curând unul psihologic.

a criteriilor la un numitor comun pentru masa
de indivizi”. Cu toate astea

nu mai este decât un pas spre
periculos.”

? Nu!
un punct de vedere,

, într-un ocean de voci
…impersonale .

(mai vechi ori mai noi) sau
pseudo-formatori de opinie.

D cum bine se obser
,

”angajatorului”(care au g
profesia de ziarist în România)

Despre ce scrie Claudiu Lucaci? D
subiect demn de interes: de la

, de la amintiri din timpul misiunii la Los Angeles la
impresii de drum culese din Bruxelles

m prezent, mereu cu ochii în patru, pe
blogger-ul de
„imagine”!) spre Totul
este spus eligen

al cuvântului. Totul

blogger-ului evadat în pagina de carte,
este De

t
riscurile ascunse al polului anti PDL, ori

de proiecte de resuscitare a TVR, dragostea sa dintâ

criza elitelor. „

. Suferim de ea de circa
20 de ani, de cîn

a antipodul lumii
per Claudiu Lucaci lume în care
legea o face <<mediocritatea >>:”Dar omul
nostru(mediocrul premiant

e
nemilos:„Poate va candida la pr

mai bine cu un
sau mai devreme?...

Inteligente, f e sau
didacticiste, paginile cu care Claudiu Lucaci

,
nu cred c

, într-o viitoare culegere
propri a-opiniile pe care le-au

iscat.
Pariez,de pe acum, !...

ă

sâmbătă, 23
februarie 2008-joi, 3 martie 2011 ză a
lui Albert Einstein: e mai uşor să dezintergezi un atom
decât o prejudecată. Şi asta pentru că şi în lumea
bloggerilor şi-au do personalităţi ale
vieţii o prejudecată tă rămâne că în
blogosferă rabă un spaţiu al pălăvrăgelii şi
al superficialităţii

ce excepţie de la regulă în
această luptă(încă inegală)cu prejudecata

ă reputaţie
la blogosferă, păstrând, totuşi, nişte îndoieli în ce

priveşte în computer dat
nu comunicăm…Eu nu cred că

Globalizarea înseamnă uniformizarea minţilor şi alipirea
valorilor şi

, nu renunţă la blog:”Prin tot
ceea ce scriu demonstrez şi demontez falsul. Ştiu acum şi
de ce sunt periculos. Pentru că puterea mea nu este în
forţa fizică sau finanicară, ci în cunoaştere şi perseverenţă.
Nu le sunt pe plac şi asta induce automat sentimentul de
incontrolabil. Iar de aici

Orgoliu? Poză de iconoclast , mai degrabă ambiţia
de a avea şi de a-şi susţine distinct şi
bine articulat nu puţine pe cât
de , pe atât de definitive şi irevocabile Dar
şi printre pretinşi dizidenţi

,tele- omni-prezenţi,
upă vă într-un cuvânt de

deschidere a cărţii iscăit pur şi simplu, Ion
I l iescu:”Postăr i le de pe blogul lui Claudiu
Lucaci(…)alcătuiesc o inedită cronică de zi cu zi a
României ân toate domeniile de activitate. O cronică
lipsită de morga abordărilor oficializate, eliberată de
presiunile olit de conţinut

, dar şi la o fel de mare
distanţă de opiniile fals populare ale „străzii”.

espre tot ce se
cheamă votul uninominal la
mediabirocraţi, de la Grupul de la Cluj la plăcinta cu
bostan

şi de la ipostazele
Eu-lui la partea bună a crizei. În dosul textului postat îl
află , însă, mereu

preocupat să treacă dincolo de aparenţe (
a afla faţa nevăzută a lucrurilor.

şi scris cu naturaleţe, cu int ţă şi, mai ales,
cu un bun exerciţiu sub zodia
voioasei, liberei cugetări. Adică a ceea ce inspirast
numeşte”programarea binelui”, prin „bine” înţelegând
„starea normală de acţiune a fiinţei umane.”

Aspiraţia
mărturisită şi asumată, performanţa. aici exigenţa
cu care judecă şi sancţionează fiecare proiect, indiferen că
este vorba despre

i şi
irevocabilă… Prin ricoşeu, Claudiu Lucaci va denunţa
boala grea a acestor timpuri Criza noastră-
scrie el pe 7 august 2009- e anterioară crizei mondiale.
Criza nostră e o criză de

d ne manifestăm în libertate calităţile şi
defectele.”

Nimic suprinzător dacă, l
formanţei, situează o

premiată
n.n.) mai are o singură teamă.

Ce va face atunci când se vor înmulţi mediocrii peste
măsură şi toate locurile călduţe vor fi ocupate de indivizi
asemănători lui. Asta n-a învăţat la şcoală dar ştie că, la
momentul potrivit, va găsi o soluţie.” Finalul

eşedinţie! Cel puţin acolo
are un loc asigurat şi toată lumea îşi va aminti de el.Va fi
mediocrul care a ajuns să-i conducă pe ceilalţi.”Textul
este datat duminică, ianuarie 09, 2011, dar nu pot să nu mă
întreb:oare nu era dacă ar fi apărut an şi
ceva chiar cu încă alţi cinci ani

ără a fi ostentativ cicălitor-
evadează în

lumea cărţii tipărite rămân nişte veritabile provocări. Şi
pentru că ă, încă la data postării, ele au rămas fără
replică i-aş sugera ca, , să pună,
faţă în faţă, ile postări şi contr

că merită

leadership

Claudiu Lucaci , Tritonic, 2011Programarea binelui

Iunie 2011

Incisiv şi decisiv
jurnal cu scriitori

Simion BOGDĂNESCU

Să fii stăpânit de orgoliul
desăvârşirii

Cristina CHIPRIAN

Un blogger evadează în
lumea cărţii tipărite

Şerban CIONOFF
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fondul principal al culturii române

Adunaţi în acest prim congres pentru a face o
manifestaţie impunătoare în chestia libertăţii
constituţionale a presei ne vedem aduşi, prin forţa
lucrurilor, să discutăm probleme tot mai multe şi mai
variate cu privire la profesiunea noastră. Numai
întruniţi aşa, laolaltă, şi schimbând între noi idei, care
ştim că sunt cu atenţie urmărite de urechi din afară —
aş spune din ţara întreagă, — constatăm că avem multe
observaţiuni de făcut şi multe lipsuri de împlinit. Dacă
mi-e permis să pun punctul pe şi s-o fac în toată
sinceritatea şi cu tot curajul deschis care trebue să fie
caracteristic profesiunii noastre, vreau să spun că abia
astăzi, când se încearcă atingerea libertăţii presei, abia
astăzi, repet, constatăm că n prevăzători. O
profesiune care rămâne dezorganizată şi trăeşte
înlăuntrul e o libertate vecină cu licenţa, este fat
să se vadă expusă la toate atacurile de surprindere. Căci
aceea ce se pregăteşte astăzi, sub formula „reglementă-
rii” libertăţii şi a stabilirii „responsabilităţi presei, nu
este altceva decât un atac prin surprindere la ceeace
constituie temelia şi garanţia libertăţilor publice dintr-o
ţară cu regim reprezentativ, — atac, în aparenţă, numai

la libertatea de scris a ziariştilor. Şi avem noi, ziariştii, în
tot ce se pregăteşte, o mare, o imensă răspundere: aceea
de a nu luat mai din vreme măsuri de prevedere şi de
a nu fi înţeles mai demult importanţa organizării
profesiunii noastre ca o necesitate depăşind interesele
particulare profesionale şi privind însăşi esenţa
libertăţilor publice pe care, repet şi accentuez, o
constitue numai libertatea presei.

Şi ca să mă explic, daţi-mi v e să fac o mică
incursiune în domeniul legislativ şi social. Ştiţi cu toţii
că tendinţa mo rnă legiferării este consultarea
specialiştilor, a „capacităţilor" să întrebuinţez un
cuvânt la ordinea zilei. Nimeni nu mai îndrăsneşte azi,
să facă o lege privitoare la comerţ ără a
consulta tituţi materie
de legiferarea muncii se prevăd camere

ar părea că i regulă în do-
meniu marilor interese economice pentru că economia
politică şi e sociale domină dreptul şi-i
hotărăsc directivele. Mai mult decât atât, dacă trecem
chiar la unele profesiuni libere, la avocaţi, de pildă,
constatăm că nimănui nu i-ar trece prin cap să facă o
lege privitoare la corpul respectiv fără a-i consulta
organ

Concluzia logică în ce ne priveşte ar fi că, într
la libertatea presei, organizaţiunile

respective să fie şi ele cel puţin de formă consultate.
t-aţi dv. de aşa ceva?

Evident, identitatea de situaţiuni nu este perfectă
pentru că libertatea presei nu este libertatea de scris
excluzivă a ziariştilor, ci a tuturor cetăţenilor, dar
exerciţiul ei constant şi metodic — mă gândesc şi a
marile campanii de presă cu repercusiune în opinia
publică — se face de ziarişti şi numai de ei. Profesiunea
noastră are nobila misiune a preotului care oficiază în
mod statornic sub impunătoarea cupolă a libertăţii
presei sub care sunt primiţi toţi drept credincioşii.

Prin urmare, logic ar fi fost, spun, ca organizaţiunile
de presă să fie consultate. N

Răspunsul este simplu: pentru că în profesiunea
noastră oamenii politici n au deprins încă să vadă o
categorie de profesionişti solidari, cu o disciplină
proprie, cu un cadru de viaţă bine fixat şi cu o hotărâre
egală de a-şi apăra drepturile aşa cum îşi împlinesc

i

-am fost mai

i într- al

i”

fi

strict

o

de a
ca

sau  la industrie f
organele ori ins unile respective; în

ale muncii; în
chestiunile financiare cercurile respective sunt de
asemeni consultate. S- aceasta-

l
fenomenel

ele reprezentative.
-o

chestiune privitoare

Auzi

l

-au fost. De ce?

u s-

datoriile. Dacă am fi fost mai de mult organizaţi, dacă
am fi pregătit mai de mult opinia publică în ideea că
ziariştii sunt o profesiune bine determinată, cu un mare
rol social şi conştientă de mărimea acestui rol, vă asigur
că politicianii n-ar fi încercat astăzi să facă, dela adă-
postul unei campanii cu relativ succes — întreprinsă,
din nenorocire, t prin pana unora dintre ai noştri — o
tentativă de restrângerea libertăţii presei sub pretextul
stabilirei responsabilităţii ziaristului.

ârziu decât niciodată, spune zică
ul nouei Constituţii vine tocmai la timp ca să ne

deschidă ochii şi să ne silească în grabă la organizarea
profesiunii şi la formularea vederilor noastre uni

ncă din
1919, imediat după război, când s

ă ziariştilor pentru obţinerea contractului
profesional, noi făceam primii paşi pentru ridicarea
profesiunii. Au fost atunci în vârtejul mentalităţii creiată
de război şi a suferinţelor fără de sfârşit, mulţi printre
ziarişti cari au văzut în mişcarea, începută o tendinţă
anarhică, — să spun cuvântul care s tit, — o
mişcare „bolşevică”. n vârtejul revendicărilor
muncitoreşti de tot felul şi-n curentul asociaţionist ge-
neral, care s-a desfăşurat crescând de atunci la noi în
toate domeniile, până şi-n cadrele salariaţilor de Stat, n-
au fost puţini aceia cari vedeau „bolşevici” în gazetarii
zeloşi de prestigiul profesiuni lor. Astăzi curentul a
câştigat pe toată lumea şi cu foarte rare excepţiuni — cu
atât mai ruşinoase cu cât sunt mai rare! — nu văd
adversari ai contractului profesional nici chiar între
patronii ziarişti. Câştigul acestui contract, câştig
material ş totodată, — căci una, nu merge fără
cealaltă — s-a desăvârşit încet, dar sigur, prin ne-

numărate aplicaţiuni şi a intrat în uzul aproape general
al presei bucureşten

Mi se pare că oricine simte cum munca lui devine
mai productivă când îşi vede asigurată ziua de mâine
altfel decât era odinioară, în vre

istului
profesionist faţă de patronul lui, introducerea unor
norme mai fixe în angajări şi concedieri, precizarea
drepturilor şi datoriilor reciproce, dintre părţi, au con-
tribuit în largă măsură şi la ridicarea acestui

fară de redacţie. Căci să fim bine înţeleşi: cum vreţi să
aibă prestigiu în afară redactorul unui ziar când acest

şi demnitatea corespunzătoare n
ăuntr l redacţiei de însuşi directorul

lui? Aş dori să fie de faţă, aci, toţi directori in
Capitală pentru că, poate, unii ar mai avea ceva de
învăţat.

Şi, acum, să examinăm elementele şi caracterul
contractului profesional sau ale contractului de muncă
ziaristică.  La noi, ca şi-n toate ţările stăpânite de Codul
Napoleon, contractul de muncă are mai mult caracterul
de locaţiune de servicii (art. 1412 C. Civ.)
romană în care munca se făcea prin sclavi nu putuse
cunoaşte un drept al muncei şi, prin Urmare, nici un
contract de muncă. Sclavii fiind socotiţi în rândul
lu rurilor, ideea de locaţiune, de închiriere, ca în
folosinţa unui lucru dat în schimbul u neraţii,
era singura care a putut germina, iar serviciile
remunerate nu erau în genere decât munci manuale,
brute, cu caracter servil şi ruşinos. De aceea, multă
vreme munca intelectuală fiind ceva nobil, de esenţă
superioară, nici nu era privită printre activităţile
obligator remuneratorii ca în locaţiunea de servicii
manuale. Abia pentru avocaţi, rămase ca nume
până prin tradiţie, au fost admise mai târziu. Codul
Napoleon, pe lângă tradiţia romană, a avut probabil şi
oroarea corporaţii r Evului mediu şi, de aceea, a
neglijat complect munci a spus,
aparenţa unui Cod exclusiv   l capitalului. De altfel,
aplicarea lui faţă de muncă s-a făcut multă vreme
aproape exclusiv pe cale poliţienească. Numai
desvoltarea industriilor din ultimul veac şi creşterea
impunătoare a valorii muncei în tot progresul social, au

ot

Mai bine t toarea.
Proect

tare în
materie.

De altfel, opera aceasta este ceva mai veche. Î
-au pornit primele

revendic  ri ale

-a ros
Î

i moral

e.
Dar în ce constă valoarea acestei revendicări?

mea concedierilor
capricioase. Ridicarea prestigiului ziar

prestigiu în
a

prestigiu u încep prin
a-i fi acordate înl u

i ziarelor d

Societatea

c
nei remu

lo
torul luând, precum s-

a

*

azi
onorariile

făcut să se sape zi de zi concepţiunea iniţială a Codulu
prudenţei. Noul Cod civil german a

fost cel d t de
muncă, în raporturile dintre patroni şi muncitori, spre
deosebire de contractul de serviciu aplicabil
profesiunilor liberale.

Nevoile vieţii moderne rea marei industrii,
creşterea conştiinţei muncei despre importanţa ei ca şi
organizarea muncitorilor, apoi apariţia conflictelor
dintre muncă şi capital, toate laolaltă, au făcut necesară
perfecţionarea contractului de muncă sub forma
contractelor colective. Uzul dintâi, pe urmă
jurisprudenţa şi mai târziu legea, — alteori chiar legea
precedând jurisprudenţa — au consacrat pretutindeni
contractul colectiv drept modalitatea cea mai bună pen-
tru a se asigura continuitatea productiunii industriale şi
a s evita, pe calea paşnică a tratativelor dela egal la
egal, conflictele dintre muncă şi capital stabilind pe
acelaş picior condiţiile generale uniforme.

că nu-i de mirare că noi, ziariştii din România, ne
găsim tot la dispoziţiunile Codului Civil,  sub raportul
drepturilor şi îndatoririlor faţă de patronii ziarelor, —
ceeace echivalează cu lipsa oricărei norme generale de
garanţie şi de ocrotire pentru munca unei importante
categorii de profesionişti liberi — doar cu singurul
punct câştigat al uzului de

nii noastre şi ridicarea
prestigiului ei, chestiunea prezintă o importanţă şi
urgenţă deosebite. Lipsa aceasta de garanţie
profesională generală constitue o stare de vădită
inferioritate a ziaristicei române dacă o comparăm cu
organizarea şi normele ce o reglementează aiurea.

ată, de pildă, în Italia „contractul de muncă
ziaristică din 1919 prin
acordul intervenit între Federaţ ea naţională a
Aso iaţiunilor ziaristice italiene, deoparte, şi
reprezentanţa e cotidiane şi

blicaţiuni anexe de alta. e statuiază prin contract
cu despăgubirea salar ului pe timp de

un an, 9 şi 6 luni, după cum este vorba de director,
redactor-şef ori echivalentul lui şi-n sfârşit de ceilalţi
redactori, inclusiv corespondenţii

de cel puţin 2000 . Pe lângă
aceste despăgubiri, în ca   de ruperea contractului din
vina patronului, se mai adaogă câte o lună în plus
pentru fiecare an sau fracţiune de an vechime de ser-
viciu la acelaş ziar.

Din cauza schimbării atitudine
ţiuni şi răspundere politică;

schimbării de proprietate, — dacă noul
proprietar nu recunoaşte drepturile câştigate;

n sfârşit, în ca a creiat ziaristului o
situaţiune incompatibilă cu demnitatea lui personală şi
profesională.

Pentru eventualitatea constituirii unui trust sau a
contopirii unor servicii identice între mai multe ziare pe
lângă preavizul arătat mai

un supliment
echivalent salarului pe trei luni. Acelaş termen de
preavis este admis în mod uniform şi

drept la despăgubire în ca   de
nerespectare. Apoi, pentru deces, familia ziaristului are
drept la o despăgubire egalii acelora prevăzute pentru
ruperile de contract din vina patronului.

ţă
arbitri cu drept de recurs, pentru

părţi, la comisia federală. Contractul este încheiat pe
termen de 4 ani şi se consideră prelungit din an în an
dacă nici una dintre părţi nu- declară denunţat cu
luni înainte de scadenţă.

Este interesantă de reţinut, definiţiunea profesiunii
ce rezultă din art. 4 al contractului colectiv, unde se
stabileşte cine poate beneficia de dispoziţiuni lui şi
anume: „Ziariştii profesionişti cari fac din ziaristică
singura lor profesiune plătită şi cari aparţin unei
asociaţiuni de presă federală şi ctorii
politici, redactorii-şefi şi ordinari, cronicarii,

i
civil pe calea juris

intâi care a adoptat denumirea de contrac

Esenţa acestui contract este, deoparte, prestarea unei
munci, de alta plata unui salariu.

, desvolta

e

La noi, nu există încă o lege a contractului colectiv
de muncă, deşi a fost un proect al d-rului Lupu şi astăzi
se pregăteşte un altul de ministrul Mârzescu.

Dat fiind acest stadiu al chestiunilor privitoare la
mun

care vorbeam.
Pentru organizarea, profesiu

I
, precum i se spune, stabilit

iun
c

editorilor de ziar
pu S

i

cu salar fix sau
având un lire

z

Ruperea de contract din vina patronului, adică prin
voinţa lui unilaterală de a se despărţi de un colaborator,
şi, deci, dreptul la despăgubire pentru ziarist, se mai
naşte şi:

1. i politice a ziarului
pentru redactorii cu atribu

2.Cu ocazia

3.În caz de încetarea ziarului;
4. Î zul când s-

sus, ziaristul devenit
disponibil prin acest fapt mai are drept la

-n favoarea
patronilor cu z

Dispoziţiile acestui contract colectiv nu pot fi
diminuate prin contracte speciale.

Toate cazurile de divergen merg în judecata
comisiilor locale din

l 6

le

-n mod precis: dire

dreptul de preavis

anual
câştig anual

Cătălin BORDEIANU

A
te nu prin impunerea obedien ei, ci prin crearea unor legi n text interbelic, primul de altfel din

România este demn de semnalat pentru a trage ni te concluzii corecte. Astfel, publicând primul statut al
ziari tilor din România, o facem cu inten

bazate pe conven ii Acestor circumstan e specifice, cât i nevoii
ca numai sub reguli

stăzi, când din nou statutul ziaristului revine în actualitate vorbindu-se de etica jurnalistului care se
naş ţ , u

ş
ş ţia ca legile în acest domeniu să nu mai poată fi violate, tratate

arbitrar, ţ şi promulgate sub presiune politică. ţ ş
şi legi să putem face apel la deontologie, constituie un răspuns la preocupări şi întrebări

acuale.

N. Daşcovici

Iunie 2011

Raport prezentat primului congres
al presei române şi adoptat
Însoţit de Statutele „Uniunii
Ziariştilor Profesionişti”

Ziua treia de congres (5 Decembrie 1922)
Raportor, N. Daşcovici

O abordare interbelică a statutului ziaristului român (I)
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corespondenţii şi ajutorii de corespondenţi,
colaboratorii permanenţi (nu a dispoziţiunea
ziarelor lor), stenografii, reporterii şi acei redactori cari
au numai funcţiunea de corectori, re erii-fotografi şi
desenatorii. Î s şi personalul
agenţiilor cotidiane de presă”.

Se prevede o perioadă de probă de 6 luni pentru
începători fără preavis, cu dreptul numai la o declaraţie
în favoarea demnităţii lor când se prezintă cazul.
Corespondenţii-a trebue să fie recunoscuţi de
direcţia ziarului pentru a intra în cuprinsul contractului.

În Franţa, nu există contract colectiv nici prin uz nici
prin lege din cauza rezistenţei cercurilor financiare şi
politic resate în întreprinderile de presă şi,
probabil, din lipsa de organizare unitară a ziariştilor
francezi.

n Polonia, se aplică uzul obişnuit în raporturile
întreprinderilor particulare cu funcţionarii lor.
Actu nte, însă, se află depus în Dietă un proe

chip foarte amănunţit raporturile
dintre ziarişti şi patroni.

n Germania, toate societăţile de presă, atât de
ziarişti profesionişti cât şi acelea înglobând pe patroni şi
pe editori, au alcătuit în Aprilie a. c. o mar te
pentru toate problemele de ordin general, technic şi
profesional, dela revizuirea tarifelor de salarii minimale,
variabile după centre, regiuni şi-n funcţie de valută,
până la marea chestiune a creării unui nou Cod al presei
potrivit vremei. Prăbuşirea din urmă a valutei germane
pare-se că este pe cale să dezorganizeze cu desăvârşire
presa din Germania sub toate raporturile.

ie, presa în genere şi
profesiunea ziaristică în special erau bine organizate.
Art. 3 din statutele so on der Wiener
Presse" prevede, între alte scopuri, şi creiarea unui
„drept al ziariştilor". Această organizaţiune şi-a realizat
punctul din program obţinând un contract colectiv cu

sociaţia ziarelor austriac
generale, regăsim

poziţiunile din contractul tate, însă,
până la amănunte de aplicaţiu e practică şi repartizate

numeroase capitole. Astfel, găsim dispoziţiuni
privitoare la conducerea redacţiei şi comisiunile pe
redacţii după modelul consiliilor de fabrică (

mai redactorilor cu o vechime de

minimum 5 ani în presa vieneză) având să
supravegheze la respectarea drepturilor şi împlinirea
datoriilor ziariştilor.

e în capitolul dispoziţiunilor
generale dela început.

Alt capitol stabileşte condiţiunile amănunţite de
muncă ale ziaristului cu timpul lui liber, cu eforturile la
ca   excepţional şi compensaţia de repaus pentru acel
efort, cu suplimentul cheltuelilor pentru însărcinările
speciale, termene de plată, pensiuni, asigurări, ajutoare,
impozite, dreptul de apreciere internă redacţională,
salarii, înaintări, concedii, zuri de boală, divergenţe la
aplicarea contract n treacăt,
voi remarca atenţia ce o dă contractul

al ziaristului, stabilind că acesta se perde
numai în cazul când articolul a fost refăcut de primul
redactor sau de altcineva din redacţie. i o che-
stiune de importanţă tot aşa de mare ca şi an ul în
presă, privit din punctul de vedere al responsabilităţii.

Pentru a nu mă perde în prea multe detalii, voi
încheia spunând că acest contract colectiv cuprinde,
desvoltat, toate dispoziţiunile esenţial enumerate şi

Uniunii ziariştilor profesionişti” stituită la
Bucureşti în 1919.

trebue reţinut din organizarea profesiunii
ziaristice austriace este

esei vieneze pe calea contractului colectiv
— şi accentuez: baza organizării ziaristicei stă în
reglementarea precisă a raporturilor dintre muncă şi
capital,

— voi încheea, spun, menţionând ultima
reglementare a fixării cotelor de salarii în raport direct
cu indexul de scumpete şi variabil în chip aproape
automatic.

nizării pare a
prezenta părţi şi mai interesante încă prin simţul practic
care l a determinat cât şi prin rezultatele obţinute.

espre societăţile de presă
din Budapesta fiindcă între situaţiile şi năzuinţele lor
generale regăsim oarecare identitate ca aceea ce s-a

mai acei l

port
n aceste categorii este cuprin

jutori

e inte

Î

alme ct de
lege reglementând în

Î

e comunita

În fosta Austro-Ungar

c. „Organisati

a e, reînoit la 1 Martie a. c.
În linii în contractul vienez toate

dis italian, desvol
n

pe

cu drept de
alegere rezervat nu

Acestea sunt cuprins

z

ca
ului cu recurs arbitraj, etc. Î

vienez dreptului
de autor chiar

Aceasta-
onimat

-n
statutele „ con

Ceea ce

Voi încheea cu
organizarea pr

Aceasta-i ceea ce se spune stabilirea minimului de
salar.

Presa din Ungaria sub raportul orga

e-
Vom rezuma câteva date d

consacrarea pe care legea a venit s-o
dea punctelor câştigate de confraţii noştri.

în stabilirea fundamentului ei material care este
condiţiunea esenţială a prestigiului şi independenţei morale şi
profesionale

petrecut la Bucureşti.
Cea mai veche organizaţie budapestană de presă

este cercul „Ottihon" care nu aparţine propriu zis numai
ziariştilor fiindcă se primesc ca membrii şi scriit

ştii şi publiciştii ştiinţifici. E sau era, ca să fiu precis,
mai mult un fel de club. Membru nu putea să devină
cineva: decât prin votul unanim al comitetului. Lista
candidaţilor se afişa cu două luni înai

n timpul războiului, importanţa Otthon-ului (care
pe româneşte însemnează „Cămin") a crescut mult,
fiindcă acolo

, primăria şi mulţi producători mari
oferindu-le ajutor şi alimente pe preturi maximale.

A doua organizaţie „Asociaţia ziariştilor din
Budapesta” a fost creată aproape odată cu „Otthon” şi
nu avea la început alt scop decât să asigure gazetarului
anumite avantagii. Considerând că au rămas membri ai
acestei asociaţii şi mulţi alţii cari, după ce au făcut
gazetărie câţ au apucat de altceva, Asociaţia
număra în total peste 2500 de membrii dintre cari numai
1500 erau profesionişti. Până la isbucnirea războiului
Asociaţia a avut mai mult un rol reprezentativ şi se
mulţumea să asigure gazetarului devenit impropriu
tru muncă o anumită pensie, în schimbul cotizaţiei
lunare ce plătea.

n cursul războiului, însă, când viaţa deveni tot mai
grea. Asociaţia se gândi să închee un contract colectiv cu
editorii de ziare spre a regula chestiune lariilor ca şi
raporturil ncă. Interesele ziariştilor apărate
de comitetul asociaţiei. Atunci se simţi inconvenientul
rezultând din faptul că membrii în asociaţie erau şi unii
patroni, cum şi mulţi pri

intereselor
particulare ale profesioniştilor.

a ajuns la o înţelegere cu
Sindicatul editorilor şi anum următoarele baze:

cărui ocu-
paţi de căpetenie este ziaristica, şi care după o
activitate redacţională de 3 ani a ajuns să îndeplinească
o muncă de sine stătătoare la ziar. Pentru aceşti ziarişti
urmează să plătească salariile integrale prevăzute în

şi
ce diurne trebue să plătească editorul pentru ziaristul

care rămâne de serviciu în afară de işnuite, ce
leafă să ncepătorilor şi câţi asemenea începători
poa ă aibă fiecare ziar,

Fiecare ziarist, să aibă dreptul la o lună întreagă de
concediu pe an. Această lună să nu poată
răscumpărată de patron cu bani.

Orice neînţelegere între profesionist şi patron să fie
tranşată nu de instanţele obişnuite, ci de un

ţi aleşi de patron şi doui
delegaţi aleşi de profesionist, cari împreună îşi
desemnează preşedintele.

Văzând, însă, profesioniştii că în cadrele asociaţiei
teau apăra cum simţeau că trebuesc apă

numai apărarea intereselor materiale şi
morale ale profesionistului faţă de editor. Iată
principalele dispoziţiuni statutare ale acestei or-
ganizaţii:

Membru putea fi orice gazetar recunoscut, lucrând
în vreuna din redacţiile

Din sânul Organizaţiei libere se excludea orice fel de
politică, ea neavând alt scop decât apărarea intereselor
materiale şi profesionale faţă de patroni.

Membrii plăteau 1% din salariul lunar drept
cotizaţie şi ca aport la fondul de grevă. n cazul unui
spor de leafă, în prima lună membrul era dator pe lângă
cotizaţia obişnuită să mai verse 10% din sporul obţinut.

De fiecare 10 membrii ai Organizaţiei libere
redacţiile trimeteau câte un membru în Comitetul cel
mare, câte un aşa zis bărbat de încredere din sânul
cărora se alegea

Aceşti bărbaţi de încredere aveau obligaţiunea să in-
formeze pe colegi asupra tuturor hotărârilor ce lua
comitetul.

Profesionistul era dator ca la orice fel de neînţele-
gere u patronul să recurgă l    intervenţia bărbatului de
încredere. Dacă acesta nu reuşea să aplaneze conflictul
mulţumind ambele părţi atunci era dator să se adreseze
comitetului executiv care putea, trimite diferendul în
faţa unui tribunal arbitra

Profesioniştii erau datori să urmeze cu cea mai
rigurozitate îndrumările bărbatului de încredere sau ale
comitetului. Oricine păcătuia împotriva disciplinei

orii,
arti

nte în sala
Cercului.

Î

luau masa din gazetarii
Budapestei,—Statul

iva ani, s-

pen-

Î

a sa
e de mu erau

mi-redactori cu contracte
speciale, cari nu se mai puteau identifica

Cu toate acestea s-
e pe

1. Ziarist profesionist va fi considerat acela a
une

se
contractul colectiv.
2. S-a fixat, apoi, salariul. În acest capitol s-a precizat

orele ob
se dea î

te  s
3.

fi

4.
tribunal

arbitral compus din doui delega

nu pu rate
interesele gazetarilor, au pus bazele unei noui

(Szabad szervezet), care nu avea alt
scop decât

1.
Capitalei.

2.

3.
Î

4.

comitetul executiv.
5.

6.
c a

l.
7. mare

95%

ei

„Organizaţii libere"

interne exclus din Organizaţie, pentruca stă în
convingerea generală că tăria morală a acesteia rezida
tocmai într disciplină riguroasă.

Membrii nu puteau fi decât ziarişti profesionişti cu
leafă lunară fixă. Nu puteau fi membrii gazetariii cari
erau şi editori sau aveau aranjamente speciale cu
editorii. Organizaţia, însă, sezizată şi de aceştia,

e admiteau ca membri şi gazetarii profesi işti de
altă naţionalitate.

a făcut noua Organizaţie a fost un
acord: cu sindicatul muncitorilor tipografi spre a se
sprijini reci
Grevă nu s-a declarat niciodată pentrucă n

clarată, de altfel, decât prin votul celor
două comitete executive întrunite în şedinţă comună.

de această Organizaţie
liberă a fost, fireşte, mult mai favorabil pentru
profesionişti.Tot această organizaţie a înfiinţat mai
târziu o Casă de ajutor pentru caz de boală a cărei
cotizaţie la început o plătea patronul pe jumătate, iar
mai târziu întreagă.

Succesul Organizaţiei    fost aşa de mare încât în
1918 gazetarii vienezi şi cei din Praga au trimes
delegaţiuai la Budapesta spre a studia această
organizaţie o introducă şi ei.

a precizat şi desvoltat la Budapesta în
reglementării raporturilor dintre ziarişti şi

editori, cont sele de
ajutor, aplanarea conflictelor, recrutarea elementelor
noui şi minimul de salar fusese mai dinainte înlesnit şi

parte consacrat pe cale legală. Î adevăr, legea de
presă maghiară, — faimoasa lege de presă

eri cu atâta elocvenţă colegul
Virginiu Iosif pentru    aduce un argument mai mult în
favoarea libertăţii presei noastre, — această, lege, zic,
avea şi părţi bune pe care le-am putea lua drept pildă în
ceea ce priveşte consolidarea şi înălţarea profesiunii
ziaristice, garantarea libertăţii de conştiinţă a ziaristului
şi, deci, stabilirea în fapt a acelei dorite
„responsabilităţi” a ziaristului care-i posibilă numai pe
temeiul deplinei sale libertăţi de conştiinţă.

grafele 57—60 din legea maghiară sunt
consacrate fixării dispoziţiunilor asupra raporturilor de
drept dintre editor şi membrii redacţiei. Se stabileşte

preavizul de 1 an pentru redactorul responsabil, adică
redactorul-şef; pentru ajutorul lui ca şi pentru orice alt
redactor cu cerc mai larg de activitate 6 luni; iar pentru
toţi ceilalţi membrii ai redacţiei, cu o anumită vechime,
6 sau 3 luni, după cazuri. Legea prevede aceste termene
ca un regim general minim fără a diminua termenele
mai mari de preaviz obţinute de ziarişti prin contracte
particulare, după cum stabileşte şi nulitatea oricărui

natură a impune ziaristului condiţiuni
mai grele decât editorului, potrivit principiilor generale
de ocrotire socială: apărarea celui mai slab.

era

-o
8.

intervenea ea pentru orice membru al ei.
9. S on

Primul lucru ce l-

proc în lupta pentru majorarea salariilor.
-a fost nevoie.

Ea nu putea fi de

Contractul colectiv încheiat

a

ca s-
Dar ceea ce s-

materia
ract profesional, preavis, taxe la ca

-
n ntr-

din Ungaria
despre care ne-a vorbit i

a

Para

angajament de

(va urma)

fondul principal al culturii române

Contractul profesional al ziaristului
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S-a născut la 24

iunie 1951,  de Sînziene,
dar trecut în acte pe
ziue de 26, în satul
Homiceani, comuna
Bîrgăoani, judeţul
Neamţ, din părinţii
Gheorghe şi Aristiţa,
ţărani răzeşi, truditori
ai pămîntului. Urmează

scoala primară în satul natal, gimnaziul în satul
Talpa, şi  cursurile liceului , din Piatra
Neamţ. Aici cenaclizează, să scrie poezie şi
proză, şi debutează în paginile de cultură ale ziarului

, prin 1967. Urmează stagiul miltar, imediat
după absolvirea liceului, continuă să scrie şi să
publice în revistele Armatei, şi alte publicaţii ale
vremii.

În 1979 absolvă facultatea de psihologie a
şi, şi este repartizat  să

lucreze ca  logoped la .
Cochetează cu S unde vrea să
obţină un post, dar  sorţii îi oferă funcţia de psiholog
la , unde subzistă aproape nouă
ani. Penitenciarul va  constitui pentru proza sa un
vast spaţiu de inspiraţie şi cunoaştere, dar şi un
periplu al cercetării ştiinţifice.

, şi lucrează tot ca
psiholog la Electrica.

Participă şi se afirmă în viaţa literară ieşeană, şi
ista Convorbiri

literare, sub girul lui Ioanid Romanescu. Publică sub
pseudonim literar, din cauza  interdicţiilor la care este
supus de admisnistraţia penitencioarelor şi organelor
de securitate. Colaborează cu revistele de cultură din
ţară, unde publică proză, poezie, eseu şi cronică
literară. Cu preponderenţă la

Asistenţa psihiatrică a cazurilor
cu risc comportamental patologic      Elemente de
psihologie medicală şi logopedie
– Iaşi); activitate ştiinţifică în domeniul delincvenţei ,
a psihopatologiei şi a psihologiei muncii, concretizată
în lucrări ştiinţifice publicate în revis alitate.
Participări la simpozioane, consfătuiri şi reuniuni
ştiinţifice pe parcursul carierei de psiholog. Activitate
didactică în cadrul Universităţii şi a
Universităţii

Debutează editorial cu romanul
Iaşi

Publică roman după roman, apoi proză scurtă,
poezie, teatru şi eseistică, opera sa tipărită
prezentîndu-se astfel:

, Iaşi,             Imposibilă, ă
– Galaţi               Cea mai

credibilă moarte –
Galaţi               Ninge de Paşti în paradis

, Iaşi
, Iaşi

, Iaşi
păsării de aur  , proză scurtă,

, Iaşi
, Iaşi           , cu o prefaţă de

Cine eşti tu, domnule Nily ?   - piesă de
teatru , Iaşi           , cu o prefaţă
de Bogdan Ulmu; Risipele fiinţei, versuri,
Fundaţieiei Culturale Poezia, Iaşi, 2005;

Zăpezile şi furia
Participă cu versuri şi proză în antologii publicate de

şi „Alfa”.

Coşmarul ca   mod de viaţă
- George Bădărău, revista

O vînătoare   iluzorie
- Constantin Vremuleţ, revista

Înţelepciunea de a-ţi forţa
destinul

Petru Rareş
învaţă

Ceahlău

Universităţii  Ioan Cuza

Penitenciarul din Iaşi

civilă

redebutează

ţa românească Luceafărul

l

Centrul Logopedic

Dialog, Cronica,
Convorbiri literare, Via , ,
Ateneu, Porto Franco, Poezia, Conta, Antiteze…

în

din Ia
din Vaslui

pitalul  de Psihiatrie,

Din anul 1989, luna
martie, face un salt în lumea

cu poezie, în 1978, în rev

:

„
”; „

” (Spitalul „Socola „

te de speci

„Eminescu”
„Petre Andrei”.

„Iarna , pentru
cine mor vulpile” la  Editura . „Junimea” din , în
1992.

„Iarna , pentru cine mor vulpile”, roman, Editura
„Junimea” 1992; „ pînd ”, roman ,
Editura „Porto Franco” , 1993; „

„, roman ,  Editura „Porto Franco”
, 1995; „ ”, roman,

Editura „Junimea” , 1996; „Patimi în Labirint” ,
roman, Editura „Sedcom Libris” , 1997 ;
„Infernul albastru” , roman,  Editura „Junimea” ,
1999; „Noaptea ” Editura
„Universitas XXI” , 2001; „Sintagmele ochiului” ,
poezie , „Universitas XXI” , 2003
Al. Husar ; „ ”

– Editura „Panfilius” , 2004
Editura

“Drumul spre
Efes”, versuri, Editura “Alfa”, Iasi, 2008; “ Despre
lucrurile prime”, eseu, Editura Cronica, 2011;
„ ”, roman, Editura Junimea 2011.

editurile „Cronica”

- în reviste: - Ioan Holban, revista „Cronica „ Nr.
10 , 1992, („ „);

„Timpul „ Nr. 11 ,
1994, („ „);

„Porto Franco „
Nr. 8 , 1995,          („

„);

Colabor volume colective de
studii psihologice:

ează şi publică în

Referinţe critice selective:
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Iarna fricii

Poem tîrziu

Izvorul

Nesfîrşită iarnă a fricii,

era, disoluţia cărnii, mirarea...
ai spus: azi ieretarea e un semn al slăbiciunii

şi-am urcat dimpreună treptele,
şi toate s-au luminat,

vibrau laurii păcii  la Delphi,
şi-un un Apollo străin adumbrea alunecarea viperei

vino, ai spus, iată marea hohotind,

şi braţul meu e aici, lîngă inimă,

şi-am început dimpreună să urcăm treptele,
şi lucrurile toate s-au luminat,
iarăşi

tu migrai o sintagmă pe buzele Pythiei,
rul din păsări...

primăvara pe şoldurile tale
trecuse alint de fericire vicleană,
că lumina nu va mai fi întuneric,
ştiam,
şi că zăpezile
vor dăinui la polii cei veşnici,

atunci din agora  am strigat: tu adori o pisică,

de aceea suntem trişti
printre silfii mirării...

de aceea suntem trişti
printre silfii mirării, repetăm,

Sunt acasă, pîraiele n-au sfîrşit, apa e limpede...
curg pe sub coama Săfestrului

şi strămută pietrele, curînd se vor face ziduri
şi vor împlini dorinţa unui domn venit către seară,
tu aluneci în somn şi-mi refuzi nemurirea,
doar zborul găinuşei
printre jnepenii orei îmi desţeleneşte

îmi spui: e bine aici,  om fără nume,
ne cheamă genunchii şi fruntea

sfinţii din iconostas,
mai vrednici sunt astăzi pălmaşii
cu ridul din frunte, şi frigul în ochi,

şi te rog să-mi dai nume,
îţi aminteşti izvorul Castaliei, spun da,
şi cuget...

au murit toţi aezii,
copii pe frunze de viţă,
pentru a nu fi uitat, ultimul răspuns

dar eu sunt acasă, aici pîraiele n-au sfîrşit,
şi la tine

omn către seară,
şi mă poţi tălmăci.

Ziua poartă ciulinii spaimei în ochi,
şi aştept să desfizi îndoiala...

Am aşteptat să treacă clipa malignă,
şarpele să fie ucis,
şi să crească lumina la Delphi,

azi piatră peste piatră se aşează,

a norului dalb
peste cel de întuneric,

în sufletul serii, vino!...

cuvintele nu aveau ordine,
rîul Halys zburda prin adîncuri de sare,

printre ruinile sacre,

despicat cerul,

...

Dor îmi era de ceea ce-a fost viu,
Ivoria,

norocul unei frunze la deli

neîncrederea izbucnise,

eu filosofarea,

mestecînd frunze de dafin...

izvoarele

gîndul...

Tîrziu
acest
în alungirea rugii, carnea, frunctele, zborul din ceruri,

e mai bine aici, îmi spui, omule,

am trecut  departe de ,
satu-i asemenea somnului, îmi spui,

al preotesei:

vine un d

Nu te bucuri!...

,

omphalos

sine

s-au dus,

iarna  sfîr

mergeţi şi spuneţi-i
regelui că frumoasele vremuri

că Apollo nu mai are nici acoperiş, nici dafin, să pronunţe oracolul,
şi că apa izvorului guraliv a secat...

şită muguri să-nceapă a vieţui

Loc de rugă

unghi înlumit cu tăietura din carne -,
cu  har se înalţă

tu dănţuieşti cu  arhanghelii,
eu muşc portocale zemoase
jefuind de naştere zeii,
priveşte,

Am aşteptat să treacă clipa malignă,
cînd au căzut în tîrziu aripaţii,

coţofene albastre  scurmau  de zgura păcatului cerul,

prelins ca umbra bătrînilor

Doar o linişte mare
precum ţi-i firea te aşteaptă...
dar viclenia transpare prin frunzele aţipite,
e-un loc care spune despre copilăriile
ochiului, era seara ca un lujer prelinsă

ste  pădurea Corboaiei...

pipăiam clipele negre cu vîrful picioarelor,
în tine spaima creştea,
eu, cunoscătorul a toate,

şi nu-mi păsa de viscol, de lucruri...

cum semnele dorm îmbătrînite,
azi fertilă-i
urechea mea susură liniştea,
şoaptele nu se pricep,
cînd  renasc sub pieliţa nopţii
timide făgăduinţe...

cum toate-şi iau zborul,
neînsemnate cetăţi prin cuvinte

tăbliţele însîngerate despre hitiţi,
şi hadesul...

iar eu despoi adevărul cărunt

semne şi lucruri, acesta e

un ochi deflorat în primăvară, un miel jertfit
pe altarul făgăduinţei,

sunt toate nenumăratele ...

cum toate-şi iau zborul

Cu Clio visătoarea la braţ
peste cetăţile Milei eram

... un sîmbure orb, un ochi de nălucă,
un şarpe murind cu respiraţia sării
pe limbă, eram
în toamna bezmetică

retice am văzut la poarta lui Celsus,

erau  sfinţi poleiţi
cu aurul urii, tunici blstemate şi suliţi

şi ea, cea senină, lîngă umbra mea,  începea să moară
asemenea vinului primăvara,

membrana secretă a binelui,

deschideţi-mi poarta,

zadarnic, nici un răspuns nu veni,

să ştiţi că am murit într-o ghindă...

corbii se  vor aşeaza pe meterezele sării,
bolnav fi va  cugetul, şi-atunci veţi  privi

templul

lucifer

logosul

scrisul

,

Ivoria,

peste parnas a aprins vulturii,

peste tunicile Brezei,  un vînticel cheama iarna,

trecuse  timpul

pe chipul acestei bisericii...

pe

pomeneam cum mîndria-i un viciu secund
iubirii...

doar umbra unei litanii,

Cum toate se mint,

eu cercetez,

un gol care-i ca marea, umbros desfrîu al pietrelor,
moartea...

adaos de somn, copil adumbrit printre ruine
spui: aceasta e Calea!

în umbra lui Heraclit,
la apusul coloanelor,

Lucrurile sunt toate cîte s-au spus,
,

de la începutul privirii:

Anaforeea,

cum toate se mint
...

aproape,

unei viori
la Didim!

Ce de semne e
erori ale umbrelor mestecate în palme,

înfipte în cercul crucii,

sunt fiul vostru , am rostit,

sunt fiul vostru cel viu,

doar plînsul: cînd nu voi  mai fi  ceea ce sunt,

auzul  fi va spart de sunetul rugii,

prin  spelunci, la Efes,

Timide făgăduinţe

Despre lucruri

Hymenaios

Vasile POPA HOMICEANU - 60
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cum dansează iluzia...

şi pajiştea clamează de verde
izul fecundităţii...

fiinţă a duhului meu din impărăţii solitare...

ce spaimă petrece vîntul

a nins, lupii îşi lasă prada în crevase de ger,
şi eu preumblarea,

şi travaliul mărunt al şoaptei tale de

îţi spun:
aşterne pilda încărunţirii pe lume,
duhule, cît somn înlumeşti,
şi semn înnegrit de sudalmă,
cît sunet dezmăţ cîtă viaţă credinţă

eşti daimonul, strig,
şi călcîiul meu singuratic
ia cunoştinţă cu marea,

cum smeii  s-au dus către Hades
şi-un
cu matia morţii...

au ochiul şoimit: lăuntrice semne,
răcoroase nelinişti...

e, daimone, ţi-am pomenit numele
în scrisul meu şi m-ai nuntiit cu iarba, cu zgura,

Iţi spun că mi-i sete,
rărunchii verii mă ard,
iar taina-i doar o cană cu apă
care-mi adapă umbra...

îţi spun,

şi mă trezesc că-mi ies din trup

şi clopotul îmi bate amintirea
pe-o limbă de laur...

Către tine lunatecu-mi aleargă

priveşte,
ce mută încărunţire zăpada !

e roagă

e timpul,  străine,
străine, daimone,
tu, adaos acestui joc nălucit să-ţi  strig:
ia-ţi munţii, cîmpiile,
străinule, mielule, fluture...
şi fugi,

dar al tău sunt,  daimone!

azi mi s-a ară
o junglă de sare în ochi, şi vulpea, şi căpriorul,
mistreţul
sortiţi otrăvirii, săgeţii...

Pe cer silfi păduroşi mestecă taina

e timpul să cercetăm noaptea
ul să te arăţi viu,

asemenea ţipătului...

către Ithaca, femeie,
azi un vultur pe ochi  îmi paşte
troia însîngerată, iar aici pretutindeni minciuna,

- pretutindeni fetuşii nopţii

timpul să-ţi rup inima, femeie,

Daimonul

Din nou despre lucruri

Decembrie

Ulise

Aici e daimonul: strig,

ai ochii de stele,

pe sub coame de Lipove...

sunt ostenit
grimasa  de moarte o simt,

dragoste...

prin seraiul durerilor...

doamne, duhule, cît gol dai destinului meu:
azi am aflat

se ninge pe sine

Toate lucrurile

o, daimon

o, daimone, daimone,

cu trupul despuiat
de-un clopot

în apus de decembrie,

orizontul în barba unui înger s
de nepricepere...

,
tat

asemenea zeului
amintind de sare, insula de sare...

strigam, e timp
strigam

am troienit marea cu pasul meu

strig,

sunt adaosul  fricii ...

e

ochi

Eu

bucuria-mi aleargă pe  zăpada zăludă

să-ţi despoi  fiara din vis în mătăsuri,
arată-te!

o, lăuntric ceas al sinelui orb,

nepăsarea troienită pe ochi,
şi iubirea inchipuită, frica, deruta, amintirea

făptura...

şi purtai pe chip frumuseţea senectuţii,
eu te-am mirat cu braţele si te-am luminat
cu seninătatea unei flori,

către mirişti căzute cu miei cu irişi
blestemaţi din preziua cîntăr
trişti eram, fiul meu, fratele meu,

alterate figuri, zei bătuţi de funingeni
migrau către zăpada care cădea pe trotuoare,

şi peste noi adumbrea luceafărul urii,

lumea curgea o pată de sînge

Am datul precarităţii să spintec umbra,

şi pustiul mă prinde, frica de ţărmul închis

obrazul întors către sine...
ce plăcere cu ochiul închis să visez,

că vindec genunea,
dar măruntaiele-mi sună, o apă susură veşnic aici,
sub ombilicul pămîntului...

simt în cercul de piatră,

se înmoaie la verdele chin al lăptucii,
pasul meu se ştie ales
glasul meu să clam
celui  mai tînăr Socrate,  să fiu
cel care refuză cucuta...

zăpada se face puroi sub copitele cailor
firul de iarbă mijeşte
sub carapacea acestei pietre şi spun:
aşa se fac lucrurile, tinere,

şi alerg prin agora,
ce plăcere să visez cu ochiul închis:

şi am datul să spintec umbra...

A fost clipa de lapte, clipa de rugă,
şi a fost clipa de somn,
amintirea unei zbateri de paingăn

cu tristeţea spre lună...

şi a fost clipa de brumă,
şi cine ştie ce a mai fost:

şi a focului limbă dinspre cuvînt,

mare pînă la ceţuri, pînă la stele   fi vei frumos,
eţii,

pe creştet de toamnă
nedefinit ca bunătatea minciunii...

un zeu solitar te-am visat, să-mi fii aproape,
şi m-am supus  răului care-mi încearcă

ca înstrăinarea unei petunii de sens,
seninătatea poemului...

tu, penelopa, tu, penelopa, am sosit, iertare!
sunt aici un maldar de sare....

Te-am întilnit fiul meu, fratele meu,
chinul facerii mele,
sintagma faptuirii mele,
sub steagul umbrei de decembrie plin
cu mierea de taina, te-am întilnit si aveai

niciundelui sens pentru care se insenineaza

te-am întilnit fiul meu

iar tu ai fugit cu înfrigurare,

ii...

în aducere aminte...
nu eram liberi,

fiul meu, pe atunci

la marginea universului...

azi alerg prin agora

îmi devora limpede

ai spune

omphalon, omphalon,

cuprinde cetatea lumina

eze legea

cad ploile iarna

sunt liber

întors

a fost clipa de lapte

o bîntuire a cailor lupilor noaptea
cu coamele unse de vînt

te-am visat copilul care vei fi,

un raptus al vi
un desfrîu al destinului,

vecia,

ca nimicul spus în

Întilnire

Obsesie

Sonată către fiul meu

acest sărut

- Simion Bărbulescu, revista
În căutarea adevăratei

identităţi

Radiografia suferinţei'');
Simion Bărbulescu, revista

Creaţie şi autenticitate

cenian şi
fascinaţia limbajului

fărul”, nr. 18,  2011,
(“Trăim în vis, restul e convenţie…”)

l refuzaţilor
, Iaşi, 1995;

, Iaşi, 1998

premiul naţional

Asociaţil
şi

... Vasile Popa Homiceanu aduce în peisajul
literaturii contemporane a ultimului deceniu al
acestui veac şi sfîrşit de mileniu o altă viziune a lumii
şi a vieţii axată pe problematica descoperirii
adevăratei identităţi, prin scoaterea în lumină

nilor umane, cu scopul de a ne elibera şi de a
ne lumina fiinţa, mîntuindu-ne şi purificîndu-ne de
zgura vinovăţiei asumate, a tuturor complexelor
caracteristice existenţei umane...”

Vedind într-o bună descendenţă românească şi

universală, Homiceanu cade (se lasă, mai bine spus,
atras) în capcana descripţiilor uriaşe şi savante:
pădurea terifiantă şi necunoscută, uriaşele întinderi
de alb sau verde, clocotul vieţii umane sau colcăirea
celei mărunt-anima

fabrici şi uzine ”, existenţa ternă şi a-morală din
ghetourile socialiste, iluzoria întindere albastră a
mării, pînda şi vînătoarea continuă, la om şi la animal

Un lirism puternic, lucid, bărbătesc îşi află astfel
expresie într-un ritm alert, liber joc cu cuvintele prin
care poetul poate spune orice... O poezie lejeră, totuşi
pretenţioasă, cedînd versului liber cu siguranţa de
sine a unui poet exersat, avînd vivacitatea
improvizaţiei, coexistă aici cu o poezie gen Ion Barbu,
cu subtiul iz folcloric, are
ritmul, măsura şi rima convin în straie de sărbătoare...

, tema redempţiunii, a suferinţei privind
geneze luminii (în formule ca „din suferinţă
lumina lacrima iluminării”)”.

”, cum îşi spune
personajul narator din , îşi sublimează
trăirileîn cîteva metafore obsedante, cu o mare forţă
de sugestie: , unind, în proiecţia psihanalitică a
unui „ , simbolurile feminităţii şi
masculinităţii ( în floarea de cactus găseşte „

, iar în durerea
înţepătiuturii unui spuin, „

), ninsoarea cu atributele
simbolisticii cunoascute  a unor iluzorii purificări şi
reveniri într-o stare virginală, insula stoicienilor
deveniţi personaje, a singurătăţii   numită Staos.

„Convorbiri literare
„ Nr. 3 , 1998,     („

”);
- Bogdan Ulmu, revista „Conica” Nr. 1, 1998,

(„
- „Contemporanul”

Nr. 2 , 2000,        („ ”);
- Constantin Dram, revista „Convorbiri literare „

Nr. 11 , 2001,     („Imaginarul homi
„)

- Ioan Holban, revista “Lucea
.

În volume:
- Ioan Holban „Salonu ” , Editura

„Moldova”
- Constantin Dram „Lumi narative” ,Editura

„Sagittarius Libris” .

-
„Mihai Eminescu” pentru volumul

„Patimi în labirint” acordat în anul 1998, premiul
revistei „Convorbiri literare” pentru activitatea de
prozator, acordat în 1998.

membru al „ or Psihologilor din
România” membru al „Uniunii Scriitorilor din
România”.

„

a
turpitudi

„

liere, tablourile mohorîte din
„

„.

“

rime fericite, cu versuri în c

Se poot semnala , în fond,  teme privind soarta
omului

”sau „

“Poet „

,

A primit mai multe premii literare, printre care:

Este

Aprecieri critice

Simion Bărbulescu, Revista

din cap pînă în picioare
Zăpezile şi furia

o senzaţie magnifică
asemenea orgasmului

„Convorbiri Literare”

Constantin Dram , „Lumi narative „, Editura
„Sagittarius Libris „1998

Al Husar, revista „Cronica”

floarea
Freud al mirosurilor”

forme care
amintesc de falusul lui Lucifer”

”

Ioan Holban, revista „Luceafărul”
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Toate lucrurile /au ochiul şoimit: lăuntrice semne, / răcoroase nelinişti...



născocitorul de gânduri

18 CRONICA

Aşa am gîndit, aşa am visat!...
Dar a venit daimonul, mai întîi, înşelînd-o pe muza

Atropos. Şi  mă văd copil, cînd
, adică mama, îmi spunea, că omul e

vegheat mereu şi pretutindeni de îngeri, că îngerul bun
stă de partea dreaptă a inimii, iar cel rău de partea
stîngă, şi e amicul iadului, pentru că te îndeamnă la rele,
şi de aceea trebuie să mă închin, să fac cruce, înainte de
masă, şi după masă, înainte de culcare, şi dimineaţa cînd
mă trezesc, aşa cînd se întîmplă să vină nenorocirea, ca
să fugă îngerul cel rău, adică diavolul, care e cununat cu
moartea şi cu răul, şi să viu vegheat de îngerul cel bun,
care mă îndeamnă spre şi spre fapte plăcute
domnului... Am rămas cu veghea asta mereu în viaţă,
Anaforeea, dar nu ştiu care înger m-a vegheat mai mult,
în răstimpul trecerii mele prin lume!... Însă am simţit
mereu o prezenţă ciudată, fie de-a dreapta, fie de-a
stînga fiinţei mele, era mereu acolo o suflare nebănuită,
cred că un soi de spirit care îmi ordona calea, aşa,
onorabile Socrate. Bănuiam  că stelele sunt îngeri, şi
soarele care veghează ziua, şi luna care veghează
noaptea... Toate astrele...  Îngeri şi demoni! Şi mitul, care
se încheagă în mintea mea, şi,  acum,  cu fantasme... S-o
fi rătăcit în mine, aproape, în vintrele supraexcitate de
goluri, de mînii, de precartrităţi şi nebunie, va fi crescut
vesel şi se va fi maturizat odată cu timpul,  el, cel fără
etică şi fără cap, dar plin de substanţă creatoare, el, cel
fără de începuturi, pur, dar trăit în metabolismul meu
strucutural, ca şi al tău, duhul,  amice... E ca ploaia, e ca
naşterea, e ca nenorocirea, mereu deasupra, , fiară
şi sunet domestic, pînă cînd inima se topeşte în
deşertăciune. Ascultă, Anaforeea!... Cu superioritate şi
didacticism,  însoţitoarea mea, îmi şopteşte ceva despre
Clement din Alexandria care scrie despre îngerii de
dreapta, şi îngerii de stînga, cei de dreapta se referă la
sufletele celor care s-au îndreptat prin pocăinţă, iar cei de
stînga se ocupă pedepsindu-i pe aceia care se apropie cu
sufletul de iad. O translare de la singular la general,
gîndesc, de la ins, la omenire... De la puiul de om
supravegheat de cei doi îngeri, binele şi răul... Aici sunt
profunde valenţe eticie, Anaforeea, creştinismul, cu

sa, îşi pune pana. Dar cu Socrate cum rămîne!?...
Hm, Socrate dialoga cu daimonul său bun care-l oprea
de la făptuirea răului, daimonii  buni erau mesagerii
zeilor, erau spirite şi vieţuiau în aer, aveau şi puterea de
de intra în om, şi de a convieţui acolo, cu el. După Platon
daimonii trăiesc în cer, prima generaţie de daimoni , cei
buni, numiţi şi calodaimoni, trăiesc în apropierea focului
eteric. Ei sunt în apă, în aer, în corpuri, peste tot,
mijlocind relaţia cu cerul. Să-l citim pe marele filosof, îmi
şopteşte Anaforeea: ...

Iar daimonii aceştia sunt mulţi
şi feluriţi, onorabile, ei  conduc lumea, sunt inteligeneţe
divine, superioare, şi se ocupă de fiecare aspect al vieţii.

Să-l investim cu credinţă pe marele filosof, desigur,
ar spune Socrate, doar e discipolul meu. Dar mai înainte
Hesiod, ţăranul,  arată că oamenii  generaţiei de aur au
fost transformaţi de zei în daimoni sau spirite
nemuritoare , cu funcţia de a se îngriji de soarta
oamenilor... /

înd morala
funcţiona subtil, şi se întruchipa într-un fel de
divinitate... O abstracţie, gîndeşti? Tot ce e posibil, dacă

Aristiţa lui Gheorghe a lui
Vasile a Laiului

curăţenie

adăstat

între cele două lumi,
umple golul; aşa că universul se uneşte cu sine însuşi într-un
singur tot. De la daimon purcede şi toată ştiinţa viitorului...
Zeul n-are legătură cu omul,  ci toată împărtăşirea se face prin
aceştia, numai prin daimoni vorbesc oamenilor, fie în stare de
veghe, fie în stare de somn. Şi cine-i iscusit în astfel de lucruri
se   numeşte om daimonic,...

Era în acel răstimp cînd Cronos asupra cerului

ideologia

daimoniul, fiind

domnea/... Era la începutul lumii, Anaforeea, c

magicul şi mitul ... Dar pentru că există contrariile, lîngă
bine  vine şi răul... Pe atunci vor fi apărut şi nişte
daimoni care  sancţionează şi pedepsesc, ei sunt daimoni
ai răzbunării, ei  făceau cumva legea, sancţionnd crima şi
sacrilegiul. O lege numai a lor, pentru că aveau datul  de
a intra în om şi de de ai îndemna la comiterea unor fapte
şi mai rele... Aşa se vor fi petrecînd lucrurile pe atunci.
Astăzi, cum? Vine retorică întrebarea. Hm, nimic nou
sub soare, stimabile. Coana Geta discută aprins cu
călugărul de la intarrea în templu, şi se pare că se înţeleg,
dau la pace, coana Geta rînjeşte, pe cînd de sub sutana
călugărului  iese codiţa îmbîrligată!... Un micuţ daimon îi
subjugă pe amîndoi, şi nu-şi dau seama ... Dar, vai,
Cristul de pe , o,  vai! Şi el e aici, prezent, urmărind
sceana. Fără sentimente. Nici o milă, nici o îndurare.
Sancţiunea suprimă, dar cînd? Nu ştim cu precizie cînd
vor fi acestea toate, cîndva, poate la a doua înviere,
Anaforeea, atunci fi va judecata supremă!  Dualism
exacerbat, ambivalenţă a unor comportamente hidratate
cu geniul abstracţiunii...., şi fiinţa umană care  migrează
permanenet între cele două instanţe.  Chipul de pe
ştergar, care sancţioneaztă, ( şi mă întreb dacă reprezintă
binele) şi demonul care-l pune pe călugăr să negocieze
intrarea în paradis a coanei Geta!

Le vezi şi le simţi pe acestera toate, omule, doar
stîncile meteorice crează iluzia veşnicirii prin
dumnezeire, restul e numai tăcere şi deşertăciune.
Truisme, peste tot truisme, gînd îngheţat, daimonul
creaţiei nu funcţionează, lucrurile au intrat în timpul
steril al morţii. Doar muşcatele de culoarea

Coborîm scările de la , alaiul de lume
înfierbîntat coboară şi urcă... Din cînd în cînd la cîte-o
vamă, aerul fierbinte filtrează spiritul unor daimoni,
nevăzuţii morţi demult muriţi care urcau către mînăstire
cu scripetele, pentru a nu fi atinşi de cele lumeşti. Dar
azi, Anaforeea, cîtă schimbare. Un bîlci de infern acest
loc, pentru că ochiul dracului e banul, vai, iertare, sfinte
Platon, iertare, Socrate! Şi nimic din fiorul şi misterul
sacralităţii.

, un
amalgam de idei care se vîntură cu sens şi aiurea în
mintea muritorilor de cîteva mii de ani, văzute şi
nevăzute, într-un sincretism ideatic aleatoriu...  Nimeni
nu-l cunoaşte pe Hermes Trismegisul, dar toţi au auzit
de el: sufletele omeneşti care dobîndesc nemurirea sunt
transformate în daimoni, se aude glasul misterosului
autor.

, iar a-l înţege pe zeu este cel mai greu lucru,
pentru că ceea ce este material nu poate exprima ceea ce
este nematerial, imperfectul nu poate înţelege perfectul,
şi se întreabă sfîntul:

? Iată cum doar cei care dobîndesc nemurirtea
pot cunoaşte adevărul, şi pe Zeu, şi aceştia poti fi
daimonii b

,
care va fi domnit pe undeva prin misterele Alexandriei,
dar citindu-i opera, poţi gîndi cum se face trecerea din
idee în timpul obiectivat, şi de la Art

omnului... Adică de la daimonul unui timp, la
daimonul celuilalt timp, care vine, de la adevărul
socratic, la devărul cristic    Ascultă aceasta

Greu de decelat, nu! Dar intuieşti aici
dialectica, vituperată de marxism, peştera platonciană şi
aparenţele Ideilor, dar şi care se întrupează în
etern şi eternizare ...

Lipseşte suferinţa şi mila, daimonii lui Hermes vor fi
fost prea lucizi, şi cu prea mult simţ al dreptăţii!... Zeul
Suprem este demiurgul, care închide toate intrările

răului, despărţind dorinţele josnice
de faptele înţelepte... Omul se află
în deplină protecţie dacă se închină
zeilor, pentru că partea raţională a
sufletuluiu nu este supusă geniilor,
ea este făcută să-l primeasacă pe
Zeu, care o luminează... In faţa
acestei lumini nici un daimon rău
nu are putere. E nevoie de a ne
ruga zeului, de a ne despărţi de
faptele rele, pentru a primi duhul
zeului  ca îndrumător. Cu cît omul
e mai aproape de divinitate, cu atît
e mai îndepărtat de erinii, şi invers,
deoarece nici o faptă nu rămîne
fără răsplată. Vezi, minunată
Anaforeea, toate faptele noastre
sunt supuse unei filosofii a
necesităţii...  Dar noi vom invoca
puterea daimnului Demiurg,

, pentru a ieşi din acest
labirint, unde miroase a mucegai,
piatră filosofală şi dangăt de clopot.

ierniile,

icon

Varlaam

Corpum Hermeticum

hermes

...

sunt

sîngelui dau
vioiciune imaginii.

Sunt fascinat de textele din

uni, care survin dintru Socrate.  Uimitoare
sofisme se nasc, din  calitatea de scrib al acestui

emiza, la Maica
D

a

Cel mai mare rău pentru oim este necunoaşterea
Zeului

cum poate fi asociat eternul cu
trecătorul

: Adevărul
este Binele cel mai înalt, netulburat de materie, lucrurile care
se află aici destructibile, schimbătoar,  în permanentă
prefacere, şi făcute unele din altele. Schimbîndu-se ne arată
mereu alte aparenţe, adevărul însă este ceea ce rămîne acelaşi
şi este etern.

Adevărul

Celui
de o Fiinţă

Vasile POPA HOMICEANU

(urmare din pagina 2)

Iunie 2011

O altă alternativă
care par

independenţ alţ . Lucră
subliniază rolul determinant al explicaţiei în

menţinerea sau
omportament inconsistent nu reuşeşte să

dacă este atribuit unei cauze
situaţ se schimba daca nu
este posibilă nici o explicaţie alternativă sau dacă sunt
invocate cauze dispoziţ , o cale de
modificare a credinţ tereotipe este creşterea
frecvenţei interacţiunilor sociale cu indivizi cât mai
diverşi dintr-o anumită categorie, care să determine
căutarea unei noi explicaţii pentru manifestările

unui mare numă
diferiţ

oţ
udecată

lizare (distorsiune cognitivă) şi de eroare de
judecată, cu toate consecinţ

Prejudecata reprezintă o atitudine negativă
sau predispoziţ (afectivă

ţă de un grup de indivizi,
bazată pe o generalizare eronată şi rigidă. Prejudecăţ

măsura în care ele impun
generaliză up
anume, indiferent de diferenţ ndividuale existente.
Prejudecăţile sunt deseori clasificate în funcţ

la care face obiectul generalizării (de ex.
sexismul reprezintă ansamblul de prejudecăţ

ărbaţ ă ta se afla la
nivelurile judecăţilor cognitive şi al reacţ afective,
discriminarea se află

Raportul naţ şanse între
femei şi bărbaţi, realizat de Fondul Naţiunilor Unite
pentru Populaţie ş

ăţii Sociale şi Familiei (2006), a relevat ca în ţara
noastră, deşi s-au făcut discriminarea este încă

, chiar dacă fost adoptate câteva legi
şi înfiinţate agenţ Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi
Femei sau Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării), mai sunt foarte multe de fă

ăţii între femei şi bărbaţ
u, peste un sfert din femeile

căsătorite au declarat că uferit cel puţin o formă
unui partener, cum ar fi violenţa

verbală, fizică şi sexuală. Totodată, funcţ
utiv, în organismele

guvernamentale ş organele teritoriale alese, aparţin
aproape în totalitate bărbaţilor. Deşi legislaţia ţării
noastre garantează drepturi egale ale cetăţenilor de a
participa la viaţa economică, segregarea profesională a
femeilor persistă încă, acest lucru determinâ

ăţ
omeniile de activitate prost plătite şi ocupă poziţii

ierarhice până nivel mediu, care nu le asigură
aportului stipulează că

itare pentru viitor ar trebui să

ăţii de ş

punzătoare. În
acelaşi timp, se mai precizează î entul citat, este
nevoie de creş

ş
ifice nevoilor

femeilor pe toată ta vieţ
Aşadar, în ciuda ideologiei ş e

socio-profesională a bărbatului şi femeii, se constată în
România încă multe disproporţii şi inegalităţi pe piaţa
muncii, î elul profesiilor foarte bine
plă sau intelectuale. Deoarece în
România există o slabă mişcare feministă, încă persistă
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Natural, cel mai bine gândul veşniciei îl ţinem cu
trupul, căci cu acesta din urmă uităm genial că suntem
fiinţe muritoare, că murim cu fiece clipă… Pentru om,
ca de la sine - a fi cu propriu sens - funcţionează
înţelepciunea trupului: a fi ai fi nemuritor. În
intersecţia prezentului, între ceea ce se află, pe de o
parte, în afara ta şi, pe de alta, interiorul tău, tocmai că
se află trupul tău - care nu e maşină, prelungire
tehnologică specializată doar pe a prinde ceva din
afară, ci parte intrinsecă domeniului care eşti, drept
codomeniu specializat în ceea ce se cheamă deprindere,
ca prindere de sine, nesfârşită în univers.

ral, pentru om a fi „ca şi cum” înseamnă a
practica - de felul percepţiei - cunoaşterea: a fi
cunoaşterea, a fi cunoaştere de sine. Exploziv, rupându-
te, trimiţându-te prin mijloace-prelungiri tehnologice
mult prea înaintea ta - spre-a fi fără de propriu loc, pe
piaţa de schimb, globalizat -, simţi explicit reculul
domeniului: cunoşti cu recunoaşterea, cu recunoştinţa,

de fapt cunoaşterea-conştiinţa de sine, propriul tău
domeniu. Şi doar cel ce cultivă într-un anume fel
uitarea, tocmai cultivă - fără a se umili - uimirea,
deprinde modul cosmic de a-şi aminti (cu
supradobândă, cu graţie, geniu, cu nobilă generozitate)
de sine.

Conştient sau inconştient - fiinţă vie şi muritoare
fiind -, la lupta din fiece clipă aşa plecăm: ca într-un joc
şi ca într-un incomensurabil ritm - de generoasă, nobilă
disponibilitate -, oricând gata să facem din orice
moment un eveniment, o uitare de neuitat, uimire, acea
fantă, „ca şi cum”, prin care întregul în sine trece de
sine, dincolo, trece întreg în fiece a sa parte, neîmpărţit.
Întregul uman cu distinctă menire - ca om şi omenire -
se constituie a fi un întreg de întreguri, unitate de
unicităţi.

- fără de loc propriu-lăuntric,
fără de trup şi fără de timp propriu reflexiv ea fiind - nu
se uită, nu se sacrifică pe sine spre a deprinde uimirea,
însăşi deprinderea, experienţa sacrului-întregului.
Utopia, fără de corp deci, produce mereu - în marş, pe
bandă rulantă, ca fiind „de lângă” sine, în timp succesiv
doar - „anticorpurile” (şi nu anticorpii); sistematic, ea
produce mercenarii, uzurpatorii calificaţi de felul
negustorilor, afaceriştilor, de felul celor care conduc
(aşa-zis electoral-democratic, pe piaţa de schimb politic,
adesea prin promisiuni meschine, atinse de
promiscuitate) şi care domină copios lumea în care încă
trăim.

Clar lucru: utopia nu este „din” sine, din început; nu
suportă neasemănarea care se face sieşi asemenea, se
face : este-ştie. Utopia e deci incapabilă
de a percepe: de a cunoaşte făcând apel la început, de a
cunoaşte cu recunoaştere, cu recunoştinţă chiar. (Însăşi
revelaţia nu e cunoaştere din nimic, ci din chiar cel ce
este-ştie, însăşi cauza.) Utopia însă îşi arogă capacitatea
- agora - incapacităţii, a fi forma fără de formă, formă a
tuturor formelor, devastatoare foame (însuşi
consumismul prezent, comunismul insului), ca orice
fantomă ce se dă supremă divinitate-entitate.

Fără a putea pleca „din” sine şi, totodată, a fi (cu)
sine - ca şi proces, asumare, ca gândire şi
limbă care ea însăşi gândeşte -, utopia pur şi simplu
„produce” numai, e interesată de produse şi iar
produse, a fi „de lângă” sine, astfel ea e total
preocupată, confiscată de sumă-însumare-consumare, e
deja ducere, cu marca predestinării. Şi fiindcă nu
purcede - adică nu „iese” din sine şi pe traseu nu „este”
cu sine, deci nu are propriu început -, ea, utopia, pur şi
simplu „nu aduce”, nu lucrează „venirea în sine” de
felul conştiinţei-existenţei, a fi cu propriu cheag.

Fără capacitatea de a pleca şi, deopotrivă, a
aştepta, utopia sancţionează dreptul natural, normal de
a uita şi de a te uimi, interzice capacitatea ontologică de
transfigurare, de acces la alte şi mai înalte niveluri de
realitate. Unde nu e percepere, nu e purcedere.

În nici un caz utopia nu e neasemănarea care să se
facă sieşi asemenea, să , ca gândire sensibilă,
„estetică”. Utopia e „antifilosofie”. În acest sens,
filosofii utopiei sunt negustorii, afaceriştii, politicienii
de piaţă electorală, globalizatorii, cei care vând şi
cumpără - de felul mercenarilor, uzurpatorilor, celor
care neagă fără de propriu gust, fără percepere - omul
şi lumea, încât omul să nu mai fie cu uimire, asemenea
cu omul, iar lumea să nu mai fie cu uimire, asemenea
cu lumea, ci pur şi simplu neasemenea, nimenea.

ratic, de piaţă de schimb,
dezamăgirea e de fapt fardată disperare: a fi fără de
rădăcini, fără nostalgie, fără întoarcere, odată cu
burghiul cosmic, la sine. Cu trâmbiţata performanţă a
unui corp din anticorpi - de fapt un corp anticorpuri,
împotriva ipostasurilor asemenea, un anticorp cu
pretenţia de a fi om, fiinţă cosmic integratoare -,

ca şi cum

eşti

În gene

Spre deosebire,

, se face

În regimul electoral democ

utopia

este chip

purcedere

se

este

utopistul-negustorul-politicianul (incapabil de-a se
putea uimi, deci incapabil de a percepe, de a deprinde
şi de a uni lumea, cunoscându-se pe sine) se dovedeşte
a fi cel fără de propriu gust, fără de ceea ce numim bun-
gust, percepţie cu care să poţi deosebi gusturile,
gândurile, duhurile. Şi doar muritorul în stare să se
mire poate deprinde în trupul său buna mireasmă,
propria menire, ca om şi omenire. Murirea în stare

Totodată, mesajul privind „gândul veşniciei” -
domeniu propriu omului - presupune echiparea cu o
nouă percepţie, o : a
simţurilor, astfel încât „a şti” nu se transformă
tehnologic-religios-ideologic-virtual în „a avea”, cu
statut dominator faţă „ceilalţi”, semenii, ci într-un „a fi”
de nivel mai înalt ca şi cum gândirea se transformă în
simţuri - pentru o altă şi mai înaltă, subtilă gândire -,
astfel animând cu lăuntrică formă realitatea,
reanimând-o cu cea mai puternică preformare-credinţă,
cu învierea „aici şi acum”, a prezentului (capabil să
deprindă prezentul însuşi, al eternităţii).

Însă, concomitent şi vicleam agresiv, pentru subiect
se desfăşoară, generoasă capcană, teribila viziune
utopic-tehnologică, pragmatică, evaluativă - viziune
dinspre sfârşit, eminamente palpabilă (nimicul
bătându-şi chipul în proprie monedă de schimb spre a
câştiga, evident pe nimic, cât mai mult, totul chiar, pe
piaţa de schimb), încât insul să creadă în ceea ce pipăie,
ce se vede. Provocarea, fără rest şi fără uimire şi milă,
nu lasă loc de întoarcere, urlă constant: „Câştigă tot,
până la sfârşit !”. Într-un fel: să aduci sfârşitul mai
înainte, să-l suprapui începutului, ba chiar să-l pui
înaintea începutului, ca predestinare. Şi, în cerbicia
competiţiei, se câştigă cu răsuflarea, cu porii, cu
unghiile, cu sângele. Tot mai fără căutare rămâne cel ce
cultivă anume vocaţia de felul sentimentului: intima
convingere de a fi, viul adevăr al gândirii şi simţirii de a
crede, de a spera şi în disperare, creativ, şi pentru
celălalt-semenul, tocmai atunci când nu pipăi, nu vezi.

Fiinţă muritoare - cu negaţia la purtător - şi
deopotrivă conştientă, dramatic deci, omul de fapt nu
vieţuieşte, ci supravieţuieşte, timpul-locul lui specific
(unde-când, întreg, ca în binemeritată odihnă, să se
întâlnească cu sine) fiind , adică: amânarea
sfârşitului. Tocmai, prin excelenţă - dramatică
experienţă - se dovedeşte că omul e fiinţa reflexivă: el
îşi amână sfârşitul, de fapt se întoarce (acum şi aici, în
prezent, ca-n amintire, la sine) în fiece clipă din
propriul lui sfârşit, precum lumina se întoarce din
oglindă. A se vedea: categoria „spaţiu-timpul” din
fizica modernă ţine, ca percepţie, de ceea ce numim
gândirea-senzaţia, estetica prezentului.

Rămâne de văzut în ce măsură umbra proprie sau
lumina e cu adevărat propria ta oglindă. Cu alte
cuvinte: dacă faci apel la oglinda netransparentă - fără
adâncime, fără verticală - de felul pieţei de schimb,
globalizatoare (ca instituţie-sistem în care omul e ins,
marfă, obiect de schimb), sau dacă plonjezi în oglinda
cu transparenţă reflexivă, cu rezonant orizont la
purtător, de felul luminii, prin purcedere (câmp logic-
ontic specific subiectului, mereu-ajungândului la
ţărmul de neţărmurit al ajunării). Desigur, se poate încă
glosa pe tema dacă timpul e oglindă luminii.
Menţionăm numai că piaţa de schimb, cu statutul lui a
fi „de lângă” tine, nu lucrează purcederea, faptul de a fi
plecat „din” tine şi totodată de a fi „cu” tine însuţi, ca
întreg (cu însuşi locul plecării ca loc lăuntric ţie, cât şi
timpului tău propriu, reflexiv).

Dacă s-a arătat a fi viabilă proximitatea începutului
însuşi, ca având-fiind el un loc specific de unde, ca
dintr-o oglindă, el-începutul să înceapă şi să înceapă,
considerăm că, pentru om, şi sfârşitul e o arătare - e un
proces, e purcedere -, şi nu doar spunere, nu doar
reper, deci că şi sfârşitul e cu loc specific, rampă şi recul
rezonant de anume nivel de realitate şi, deopotrivă, de
reflexivitate, transfigurare. Şi, pentru om, nu se poate
concepe supravieţuirea ca mod normal, normalitate, de
vieţuire dacă el, omul, nu ar fi cel ce, prin amânare,
tocmai că se bazează pe el însuşi - e „din” sine, percepe,
are acces la început, la a începe -, dacă nu ar fi subiect.
Or, în măsura în care omul este subiect, el este (implicit-
subiacent) sieşi negustor, îşi este (fără de teamă, la
propria temelie) negustor şi degustător: cel gata de a
proba propria bazare prin schimbarea de felul negării
negaţiei - ca normă şi normalitate, ca proces şi
purcedere, plecare a părţii cu însuşi începutul, cu
întregul.

Notăm numai că astfel de începere, de plecare e
tocmai fanta - semnul făcut el însuşi sens - prin care
întregul intră, întreg, în parte, fără să se împartă;
mergerea întregului e mai mult decât împărţire, iar
ajungerea părţii e mai mult decât un ajutor, un „dat”:
ea, ajungerea părţii, e ajunare, e primire şi primenire de
sine, ca şi cum ai fi propriul tău „dar”, cu proprie
cauză, „din” sine.

Ajunarea sub forma amânării face diferenţa dintre,

de
uimire e transfigurare.

nouă preformare şi credinţă

amânarea

se

pe de o parte, schimbul de piaţă - bazat pe negaţia
negustorească, pe schisma dintre tine şi tine, cât hăul
globalizării - şi, pe de altă parte, adevărata capacitate a
omului de a schimba, pe sine cu sine - bazat el fiind
pe negarea negaţiei -, ca fiinţă prin excelenţă reflexivă,
în timp reflexiv, ca subiect. Şi-această diferenţă de la
sine vorbeşte şi şi arată cum ţi-ai schimba, între ele,
începutul cu sfârşitul şi sfârşitul cu începutul, mereu -
evident, prin amânarea sfârşitului, în locul acestuia (ca
amânare) rămânând locul unde tocmai să pui un nou şi
bun început (acesta, pentru subiect, de neconceput fără
de a fi cu propriu bun-gust, spre a deosebi gusturile,
excelenţă a percepţiei).

De observat însă că locul de unde să înceapă
începutul nu înseamnă piaţa de schimb, ci locul (de
dinainte de plecare, proximitate a începutului însuşi,
loc ce nu poate fi asimilat cu predestinarea) de venire,
cel de întoarcere la sine: identitatea, eul, stare fiinţial-
reflexivă (în fond nostalgică, uimire cu un anume
tupeu, atât cât să fii „tu” pentru propriul tău „eu”)
precum . Pentru subiect, întrebarea e începere
şi tensionat cheag amânării, totodată spunere şi arătare;
pentru timp(ul evident subiectiv, trăit), întrebarea -
dând consistenţă amânării - e durata, însuşi spaţiul de
unde începutul să înceapă. Aici, reflexivul „ ” ne
spune că numai având referenţial loc (de felul oglinzii)
sfârşitul, iată că începutul (via sfârşitul) a putut începe,
că subiectul însuşi poate percepe, e cel ce percepe şi
deci este, precum neasemănarea se face sieşi
asemenea, se face deoptrivă gândire şi

epi în întrebare, îl
simţi gândindu-l. Cel mai bine simţi timpul gândind
timpul - exprimându-l, exprimându-te, experimentând
o limită a propriei intimităţi: că nu poţi trece dincolo de
timp, de tine. Şi nu întâmplător exprimarea, limba -
care ea însăşi gândeşte, şi fără de care e de neconceput
însăşi gândirea - se face (ca simţire, experimentare a
timpului-gândului) , se face sentiment, şi nu doar
senzaţii-emoţii, explozie fără de sens.

e chiar drumul lui propriu, ca om, e
traiectoria şi propria lui menire prin omenire, prin
lume, univers. Când timpul nu uită de sine e, pentru
om şi omenire, ceea ce numim momentul de graţie:
când-unde întrebarea - dând să suprapună prezentul de
„aici şi acum” cu prezentul veşniciei - tocmai suspendă
căderea, devine îndemânoasă , devine zbor,
deprindere-experienţă cerească a ceea ce de obicei
numim „dincolo”. Şi nu poţi vorbi de sfârşit fără să faci
apel la început, la intima plecare, la facere, fără deci să
percepi, să începi. În întrebare uimirea se face, din
cremene, combustibilul-energia cu propriu şi subtil
sens.

Însă, din punctul de vedere al negustorului, relevant
ni se pare faptul că amânarea e mai degrabă un recul
înspre viitor, în forma calificată a competiţiei şi
consumismului: o bulimie istorică, foame excesivă, acea
formă - în contextul actual al civilizaţiei umane -, la
limita patologicului, a instinctului de autoconservare.
Din unghiul acesta, lumea se află în fugă isterică,
tsunami, din trecut înspre viitor, fără de aşezare, astfel

fiind pur şi simplu isterie, fără cheag de
istorie: el doar prezintă (în lepădare, avort, ca spunere,
imagine-reclamă) şi nu reprezintă, nu „se” prezintă (ca
arătare), el nu lucrează cu nici un chip deprinderea de
sine, propriul chip. Pur şi simplu prezentul e fantoma
care, spre a fi realitate, trebuie să consume, înghită
incomensurabilă realitate, atât din trecut, cât mai ales
din viitor, gata să înhaţe-înghită însuşi sensul lumii, să
se identifice - cu coroana câştigătorului-învingătorului,
mântuirii pe cap - cu sfârşitul.

Identificându-se cu utopia, prezentul - dincolo de
ceea ce am numit „dat” sau „dar” - se dedă a fi drept
ultimă soluţie: la a consuma vorace precum
predestinarea (care şi în care încă suntem, oricând ne
credem un prezent înaintea prezentului prezent), şi
tocmai spre a intra, fie şi prin această gură consumistă-
executivă, în domeniul propriu al libertăţii, în agora
comunicării-gândirii.

„Comunicarea excomunicării” e nonsens al fiinţei, e
predestinare. Pentru subiect, predestinarea-
excomunicarea, ca prejudecată, nu e gândire,
comunicare - face atingere atât libertăţii-limbii omului,
cât şi celei a divinului. În general, religia a practicat
stilul „mafiot divin”. Abrupt, prin intimidare, se face
pasul de la intimitatea credinţei insului înspre
democraţia religiei, pas motivat de puterea de „aici şi
acum” şi realizat prin confiscarea frauduloasă-
predestinatorie a voinţei-votului. În numele falsei
libertăţi, când ţi se ia votul ţi se dă avortul (de sine).
Comunicarea excomunicării e executarea
excomunicării. Şi ne mângâie - transfigurătoare
amânare ! - faptul să ştim că limba-comunicarea e
perceperea gândirii (şi nu a predestinării) care lucrează
deplin fiinţarea, e capacitatea de a purcede, de-a fi în
legătură, prin totul, cu însuşi începutul, cu principiul.

se

întrebarea

se se

se
se

este

a m â n a r e

.
Poate cel mai bine timpul îl perc

Cu chipul neîndoios al duratei, limba e venirea în
sine a omului,

durată

prezentul

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
26. Fără percepere nu e purcedere
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ut pictura poesis

„

”
(Ian Kershaw)

Textele care compun volumul sunt prezentate pe
teme. Pentru a înţelege însă legătura dintre ele şi

felul în care a   ajuns să fie scrise, este mai bine
totuşi ca acestea să fie citite în general ordine

cronologică

u cel
în

Indubitabil, după
examinarea unor exegeze
consacrate celui de-al Treilea
Reich  lui Hitler şi acoliţilor
săi, Gestapoului şi
Societăţilor ecrete care l-au
fascinat pe Hitler,
bombardării oraşului
Dresda l
Doilea Război Mondial şi
fuga lui Rudolf Hess, viaţa
Evei Braun, se simţea nevoia
prezentării unei lucrări de
referinţă care să pătrundă în
intimitatea gândirii
dictatorului nazist, a
raportului său cu poporul
german şi adoptarea hotărârii de a înde

– exterminarea fizică a populaţiei evreieşti din
Germania şi restul Europei. O astfel de lucrare ne este
oferită de Ian Kershaw (n. 1943)    un reputat istoric
medievist englez, care pe neaşteptate se converteşte la
studiul Germaniei naziste (intrigat de un bătrân nazist
german, care i-a spus în 1972, că
învaţă limba germană, dând la iveală o solidă biografie
consacrată lui Hitler, în două volume: „

”, 1998 şi „ nsabilă
tuturor acelora ce studiază epoca hitleristă, biografie
precedată de numeroase studii şi volumul „

, în limba germană
. Aşadar, cartea cu titlul de

mai sus*, pe care dorim să o prezentăm este segmentată
în patru părţi („

şi 14
capitole, precedate de o Introducere detaliată, în care Ian
Kershaw dezvăluie, printre altele, cum a ajuns să
studieze perioada respectivă: „

Cooptat, aşadar, în „
”, condus de prof. Martin Broszart, Ian Kershaw

dă la iveală diferite studii pe care le reuneşte în cartea de
faţă, în care examinează starea de spirit a poporului
german faţă de problema evreiască, faţă de Hitler şi
declanşarea războiului, 1990 participase la Berlin
la o conferinţă în care nazism

, naţional-socialismul fiind
comparat cu stalinismul, cultul lui Hitler, discutat în
paralel cu acelea ale lui Mussolini, Stalin, Franco. În
sfârşit, în finalul densei sale Introduceri, Ian Kershaw
scrie: „

. Ideea
este reluată la pagina 456. Având în vedere densitatea
faptelor şi evenimentelor cuprinse în acest volu

ne vom mărgini numai la
câteva aspecte relevante

), care debutează cu
examinarea dictaturii hitleriste şi a totalitarismului
(indiferent de nuanţă: nazist sau comunist), înclinând să
credem că istoria europeană a secolului XX a fost
marcată de o fatalitate inexplicabilă: în răstimp de câteva
decenii, două războaie devastatoare ce au schimbat
configuraţia unei lumi statornice, care se credea durabilă,
iar în secolul al XIX-lea existase iniţial o alianţă între
Germania şi Rusia (v. Dostoievski „

la care s-a
renunţat. Ieşind învinsă din Primul Război Mondial,
Germania s-a simţit umilită şi nedreptăţită de Tratatul de
la Versailles, şi ameninţată de comunism, încât se
impunea nevoia unui lider care să- scoată din
marasmul economico social şi moral şi s-o propulseze

,

s

,  Istoria celui de-a

plini

–

),

”, 2000, indispe

”, 1980 – profesor de istorie la
Universitatea din Sheffield

”, „
”, „

”, „ ”)

” (p. 6).

iar prin
ul era prezentat ca o

„ ”

” (p. 32)

m de
aproximativ 500 de pagini

. Ne vom referi, prin urmare, la
partea întâi (

”, Polirom, 1998),

o
-

soluţia
finală

evreul este o jigodie

Hitler, 1889 –

1936 Hitler, 1936 - 1945

Der Hitler -
Mythos

G
Unicitatea nazismului

Hitler şi soluţia finală Opinia
populară şi evreii din ermania nazistă Soluţia
finală în istoriografie

dictatură a dezvoltării

Hitler şi soluţia finală

Scrieri politice.
Evenimentele internaţionale

Ar trebui, totodată, să spun,
de la bun început, că m-am considerat întotdeauna un istoric
al Germaniei moderne, mai concret al nazismului, şi, în mod
indirect, al Holocaustului. Am ajuns să studiez istoria
Germaniei pe măsură ce mi-am îmbogăţit cunoştinţele de
limbă germană..., iar ceea ce m-a intrigat cu adevărat şi din ce
în ce mai mult, pe mine, un produs al democraţiei britanice
postbelice, a fost felul în care Germania a cedat complet în faţa
unei dictaturi care a provocat un război mondial, precum şi o
persecuţie şi exterminare a evreilor greu de înţeles de nişte
minţi raţionale

i evreu sub Hitler, chiabur sub Stalin sau
intelectual sub Pol Pot era echivalent, după opinia mea, cu o
condamnare la moarte. Statul nazist însă a produs cea mai
absolutistă formă de ideologie dintre toate prin faptul că
eliminarea biologică a evreilor a fost mai necruţătoare decât
exclusivismul determinist din punct de vedere social

Proiectul
Bavaria

A f

, adeseori
brutal de arbitrar, al lui Stalin sau Pol Pot

prestigiului lui Hitler. Toate acestea erau absolut
necesare, pentru că în subsidiar Hitler pregătea două
acţiuni de mare anvergură: evreilor şi
războiul cu Uniunea Sovietică, care să asigure Germaniei
mult doritul spaţiu vital. Odată venit la putere, Hitler
iniţiază un boicot naţional împotriva magazinelor
evreieşti, manifestările ontinuând în anii următori,
pentru a culmina

ând magazinele evreieşti, sinagogile şi
casele de locuit au fost devastate spre nemulţumirea
opiniei publice care a dezaprobat măsurile represive.
Cităm din are anonimă adresată lui Goebbel

, de
către un simpatizant nazist: „

.
Măsurile restrictive contra evreilor proliferau:
confiscarea locuinţelor, reactualizarea ghetourilor,
purtarea stelei galbene (înainte de război era considerată
o măsură inoportună), apoi, tricţii la telefoane, ziare,
cartele de raţii, neacceptarea în adăposturi, încât Ian
Kershaw scrie: „

(p. 283), cu observaţia că în
exterminarea evreilor, Hitler a profitat de război, în timp
de pace este exclus să fi dezlănţuit Holocaustul. În ceea
ce-l priveşte

şi prigoana împotriva tuturor opozanţilor şi a
celor suspecţi (a se remarca prigoana împotriva
propriilor conaţionali) s-a desfăşurat în timp de pace,
fără proteste, fiecare apărându-şi propria piele. Ian
Kershaw face distincţie între „ ” istoricilor
neevrei şi evrei: „

Numai că
2 î.Hr., când

statul Israel (Regatul din Nord) cade pradă Asiriei,
cucerire înfăptuită de Salmanassar V (alte izvoare indică
pe Sargon II), evreieşti în robie
şi dispar din istorie, în locul lor fiind aduşi colonişti din
Babilon şi Siria Centrală, aşa-numiţii samariteni.
Regretabil e faptul că

ă cu certitudine şi nici hotărârea
definitivă , deşi mulţi cercetători au
lansat diverse ipoteze. Hitler trăia cu convingerea că
înfrângerea Germaniei în Primul Război Mondial se
datora intrigilor iudeo-bolşevice, Hitler avertizându-i pe
evrei într-un discurs din 30 ianuarie 1939 că un nou
război  nu va fi „

rofet, multor ţări europene, asiatice şi
chiar Cub

Între cărţile publicate în ultimele
două decenii, aceea a lui Daniel Goldhagen (1996) „

naştere la
dezbateri televizate, conferinţe, articole, eseuri, poporul

Problema e dacă s-ar fi putut răzvrăti? Se pare că nu,
după cum impunerea aberantă a comunismului a dat
naştere la unele revolte, aspru reprimate, după care a
urmat ameliorări nesemnificative, tot astfel şi în
Germania lui Hitler (p. 385). În fine, partea a IV-a este
consacrată unicităţii nazismului

examinează această
unicitate a nazismului, care fără Hitler n-ar fi existat
(evident, după cum nici stalinismul n-ar fi existat fără
Stalin), însă, nu trebuie uitat că Hitler s-a servit de
nemulţumirile cauzate de consecinţele Primului Război
Mondial, amplificându-le, problema

teoretizată , iar antisemitismul
înverşunat a lui Hitler se datora mediului în care s-a
format şi trăit în anii tinereţii  În finalul volumului, Ian
Kershaw consacră un capitol examinării secolului al XX-
lea, prin excelenţă, în prima jumătate, agresiv şi violent,
citându-se, în acest sens, C. L. Mowat şi
Arno Mayer. În concluzie, o cercetare de excepţie,

puncte de vedere asupra unor probleme de
real interes privind Germania nazistă, iar traducerea lui
Ian Kershaw, un autor de marcă, pătrunde, dacă nu ne
înşelăm, pentru prima dată pe piaţa cărţii din România.

eliminarea

c
cu celebra (9 – 10

noiembrie 1938), c

tr-o scriso s
(la pagina 252 numele acestuia este scris Goebells)

” (p. 221)

res

” ,

pe Stalin, represiunea, gulagul, decimarea
armatei

” (p.
291). , poporul evreu a mai cunoscut o
agresiune (un genocid) de amploare în 72

cele zece triburi sunt duse

începerea antisemitismului lui
Hitler nu poate fi stabilit

de a-i extermina

” (evident, Hitler a
fost un neinspirat p

ei, li s-a impus comunismul), ci „
”.

” (p. 386), dând

german fiind învinuit de complicitate la genocid.

u

: „

” (p. 423). Ian Kershaw

fusese de Karl Haushofer
l

.

, Eric Hobsbawm
ce

aduce noi

Noapte de Cristal

Am putea plânge, trebuie să
ne fie ruşine că suntem germani, par

volk), a unei naţiuni civilizate vinovate de o
asemenea dezonoare culturală. Generaţiile următoare vor
compara aceste atrocităţi cu vremurile vânătorii de vrăjitoare.
Şi nimeni nu îndrăzneşte să spună o vorbă împotriva lor, deşi
85% din populaţie este mai furioasă ca oricând. Sărmana
Germanie, măcar de ţi-ai veni până la urmă în fire!

este limpede că, până acum, în toată istoria,
nicio altă societate avansată n-a cunoscut o prăbuşire a
conştiinţei morale colective şi a moralităţii individuale a
populaţiei civile apropiată ca amplitudine celei produse în
Germania după 1933. Principala cauză a reprezentat-o lipsa

la rău

Iar dacă vrem să < învăţăm > ceva din
Holocaust, atunci – cu toată recunoaşterea unicităţii < istorice
> acestuia ul că până acum n-a existat ceva asemănător
– pare esenţial să acceptăm că ceva asemănător ar putea să
apară în viitor şi la alte popoare decât la germani şi evrei

bolşevizarea planetei

anihilarea rasei
evreieşti din Europa!

a
făcut senzaţie în Germania

Hitler a fost, nici mai
mult, nici mai puţin elementul care a dat unicitate
nazismului. Nazismul a fost pur şi simplu totuna cu
hitlerismul

te a unui popor arian
nobil (Edel

unei alternative

perspectiva

, în sens

spaţiului vital

* IAN KERSHAW,

de lei.

Hitler, germanii şi soluţia finală.
Traducere din limba engleză de Dan Criste, Ed. Meteor Press,
2010, 480 pagini, 35,00

între ţările prospere. În acea epocă tulbure a societăţilor
secrete ce bântuiau Germani

fost combatant în Primul Război Mondial,
decorat, rănit şi cititor pătimaş, dar fără rigoare şi sistem
şi fără studii sistematice, în fine, cu un program de viaţă
anormal), ajunge să atragă atenţia asupra sa prin
realizarea a trei obiective pe care le susţinea în cadrul
discursurilor sale: hegemonia Germaniei în Europa,
cucerirea spaţiului vital (Lebensraum), şi eliminarea
evreilor, întâi

Într-una
dintre puţinele scrisori trimise de Hitler în 1915, spera ca
după război să existe o Germanie „

Hitler era preocupat de
refacerea prestigiului Germaniei şi ştergerea umilirii
capitulării din 1918, iar după Hitler „

. Aşadar, discursurile lui
Hitler erau impregnate de diatribe la adresa evreilor, iar
după detenţia la Landsberg, Hitler devenise conştient că

” (p. 67). Totuşi,
în pofida unei popularităţi şi crearea unui cult al
personalităţii lui Hitler (creat, în bună măsură ,
obţinut şi prin prestarea unui jurământ de fidelitate faţă
de persoana Führerului, nu au lipsit atentatele
(comploturile) îndreptate împotriva sa (între 1921 şi
1945, un număr de 45 de atentate, dintre care cele mai
celebre: 8 – 9 noiembrie 1939 la München şi 20 iulie 1944.
A se v ,
Ed. RAO, 2010, p. 172), scăpând, în mod miraculos,
destinul conducându-l implacabil spre sfârşitul
binecunoscut, Hitler sorbind din plin cupa înfrângerilor
militare şi a trădării celor apropiaţi, care l-au co

Însă „

Multă bătaie de cap a dat istoricilor, inclusiv lui Ian
Kershaw ul că nicăieri nu s-a găsit un ordin emis şi
semnat de Hitler asupra

tot felul de ipoteze. Însă, ce surprinde este
faptul că Ian Kershaw nu îl aminteşte pe Léon Poliakov
(autor a trei cărţi care au tangenţă cu această problemă:

şi ),
deşi este exclus ca Ian Kershaw să nu le fi cunoscut.
Hotărât să scape de evrei, Hitler voise să-i expulzeze în
Madagascar (de fapt, o idee mai veche

sau pe măsură ce Rusia sovietică era cucerită (ne aflăm în
1941), evreii germani şi europeni să fie încarceraţi într-o
rezervaţia dincolo de Urali (în treacăt fi zis, Stalin se
gândise să le facă o republică în Siberia)  Însă, ambele
soluţii erau costisitoare, încât s-a acceptat, tacit,
exterminarea lor, întâi prin împuşcare, apoi, prin gazare
în lagăre special constituite: „

(pp. 117 şi
139)

ătută în partea a doua
( ),
regimul lui Hitler fiind acceptat de teama şi alternativa la
bolşevism care se manifestase evident în primii ani de
după 1918. Cu toate acestea, în pofida unor măsuri
excepţionale de întărire a regimului, Hitler s-a confruntat
cu o crescândă nemulţumire populară în 1935 / 36
generată de o penurie de alimente, scăderea salariilor şi
îngheţarea lor, creşterea preţurilor: „

Totuşi, în ciuda
dificultăţilor, Germania se bucura de prestigiu,
bunăoară, în Anglia, unde membrii familiei regale şi ai
aristocraţiei engleze aveau relaţii de prietenie cu
personalităţi germane, vizitau Germania, iar organizarea
Jocurilor Olimpice în 1936, la Berlin, a constituit o
demonstraţie a stabilităţii economice. Adoptarea unei
po era
reabilitat, cultivarea valorilor naţionaliste, cultivarea
unităţii interne şi a forţei externe au condus la sporirea

a, Hitler, un emigrant
austriac (

din Germania, apoi, din Europa: „
”, se exprima Hitler în

februarie 1927, „
”, îndemnând la gonirea „

” (p. 70).

” (p. 114).

” (pp. 114 – 115)

„

, de Hess)

edea Angela Lambert

ndus la
suicid.

” (p.
68).

, fapt
, încât s-au

inventat

,

, din secolul al
XIX-lea, a lui Paul Lagarde, v. , 2003, p. 404),

.

”
. Cum s-a manifestat adeziunea / respingerea

regimului nazist este amplu dezb

,

” (p. 156).

litici externe, în care prestigiul Germaniei

Evreul

a

,

, rezulta în
mod logic , pentru el,

erializate în < rasa arian >
< vicii > ale < marxismului

evreiesc >

existat un ordin propriu-zis din partea lui Hitler...

a fost

Spre deosebire de valul
de critici din 1934, care a emanat în mar

este şi rămâne duşmanul lumii
şi arma lui, marxismul, este o ciumă care

afectează omenirea haitei de evrei...
din patria noastră ... cu o mătură de fier

mai pură şi curăţată de
influenţ străină

evreii erau
răspunzători de aceste crime, cele mai groaznice din câte s-au
petrecut vreodată – de < înjunghierea pe la spate > din 1918,
de capitulare, de revoluţie, de nenorocirea Germaniei;... şi cum
potrivit credinţei sale în legenda unei < Conspiraţii Mondiale
Evreieşti >, ei aveau să-i stea întotdeauna în cale şi să
reprezinte cel mai mare duşman al planurilor sale

faptul că războiul trebuia să fie un război
împotriva evreilor

După părerea lui, trei valori rămân hotărâtoare
când vine vorba despre soarta unui popor: a) valoarea sângelui
sau a rasei; b)valoarea personalităţii; c) spiritul său războinic
sau instinctul de autoconservare. Aceste trei valori,
mat ă , erau, după opinia lui Hitler,
grav periclitate de cele trei

- democraţia, pacifismul şi internaţionalismul

Prin urmare, n-a existat un
plan pe termen lung de anihilare fizică a evreilor din Europa.
Şi n-a Pare
puţin probabil ca Hitler să fi dat vreodată un singur ordin
explicit în legătură cu < soluţia finală >... nu poate exista nici
cea mai mică îndoială: rolul lui Hitler în geneza < soluţiei
finale > unul hotărâtor şi indispensabil... Fără Hitler
însă, elaborarea unui program de înfăptuire a exterminării
fizice a evreilor din Europa este inimaginabilă

e măsură de la
ţărănime şi clasa de mijloc, starea de spirit ostilă din 1935 –
1936 s-a făcut simţită înainte de toate în sânul clasei
muncitoare din industrie

era marele lider al viitoarei Germanii

Istoria antisemitismului  Mitul arian Breviarul urii

Mitul arian

Viaţa irosită a Evei Braun

soluţiei finale

Opinia populară şi evreii din Germania nazistă

restituiri
Hitler, germanii şi soluţia
finală

Ionel SAVITESCU

Iunie 2011
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Întreg magisterul alchimic se bazează pe
prepararea materiei Marii Opere: „Constă într-a
materiei perfectă preparare/ Întreaga muncă, truda
cea mai obositoare” (Augurelli). Opusul alchimic este
în viziunea multor cunoscătorii ai teoriilor alchimice o
interpretare a celebrei formule atribuite misteriosului
Basile Valentin:

/ vizitează interiorul
pămîntului, rectificînd vei găsi piatra ascunsă. Piatra
ascunsă este materia prima, cea care conţine
toate formele de conştiinţă şi toate formele lumii
efemere, după cum scria un alchimist arab din veacul
al IX-lea, anume că materia prima poate fi în interiorul
unui munte care conţine o imensă cantiate de lucruri
necreate, dar unde există toate formele de conştiinţă;
nu există reflecţie, gînd, înţelepciune, talent,

înţelegere, curaj, merit,
necredinţă, tiranie, prostie,
ironie, iar acest munte care
conţinea este
corpul omenesc.

, opera la negru,
este prima etapă a operei
alchimice, prin coborîrea în
profunzimi –

– trebuie să înceapă
Marea Operă. Este stadiul
mortificării materiei printr-
o succesiune de procedee
alchimice: calcinarea,
coagularea, fixarea,
disoluţia, digestia. Lucrînd
asupra materiei,

alchimistul lucrează asupra sa, ceea ce se întîmplă în
retortă trece şi asupra sa; „disoluţia este condiţia
prealabilă a mîntuirii”, scria Jung în

. alchimic substituie propria
dramaturgie unei vechi teme evenghelice („dacă
grăuntele de grîu, cînd cade pe pămînt nu va muri,
rămîne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă”,

12, 24), dar reia şi forţa simbolică a mitologiei
egiptene – moartea şi învierea lui Osiris. Operei la
negru îi succede , piatra la alb, unde
virtualităţile apar animate, venite către
lumină, trecînd de la natura telurică la una însufleţită;
catabazei lui îi urmează anabaza lui , care
este o operă de reconciliere a dualităţii contrariilor, o
operă de reintegrare, care readuce elementele la
simbolurile şi arhetipurile lor. este o stare
intermediară între opera iniţială şi opera finală, este o
inter-lume între material şi spiritual, apropiat de
„imaginalul” lui Henri Corbin: esenţa a ceea ce este
material şi esenţa a ceea ce este spiritual.
cunoaşte mai multe faze: distilarea, sublimarea,
separarea. Vocaţia lui este de a armoniza
neîncetat fixul şi volatilul, focul şi apa, sulful şi
mercurul, Marte şi Venus, toate uniunile imposibile în
ochii strîmtei raţiuni; este cîmpul alternanţei lui
şi , al deconstrucţiei şi al naşterii la o altă stare,
al seriei neîntrerupte de structurări şi restructurări.
Revenind la celebra formulă alchimică amintită deja,

corespunde verbului a rectifica, .
După ce a vizitat interiorul pămîntului, rectificînd
distorsiunile parţiale în căutarea perfectului echilibru,
alchimistul va găsi piatra ascunsă,

. Este rodul operei la roşu, , al operaţiilor
succesive care duc la obţinerea Pietrei: fermentaţia,
multiplicarea, proiecţia. Această fază terminală a
operei este numită şi „toamna Filosofilor”, este
desăvîrşirea concilierii contrariilor; toţi alchimiştii s-au
străduit să descrie piatra la roşu, cea care iradiază o
lumină roşie. Piatra este prezentă pretutindeni, pe
pămînt, în munţi, în ape, ea fiind esenţa fiinţelor;
alchimistul care a obţinut piatra este un om realizat
spiritual. Sintetizînd teoria şi practica alchimice ale
vremii sale, Basile Valentin spunea : „Cel care vrea să
lucreze la Marea Operă trebuie să viziteze sufletul său,
să pătrundă în profunzimea fiinţei sale şi să facă o
muncă ascunsă şi misterioasă. Asemenea sămînţei care
trebuie îngropată în sînul pămîntului, cel care ascultă
chemarea lui Dumnezeu trebuie să se îndrepte,
rectificîndu-se va obţine sublima transmutare a
osuarului natal, imundă materie neagră făcută din
cărbune, într-un strălucitor diamant, sau a plumbului
neînsemnat în aur pur. El va fi găsit atunci piatra
ascunsă pe care o tăinuise în el”.

Magisterul alchimic este condus cu ajutorul
focului, sau mai exact al focurilor, alchimiştii vorbind

Visita interiora terrae, rectificando
inveniens occultum lapidem

in potentia

materia prima

Nigredo

Visita interiora
terrae

Nigredo

Ioan

Albedo
materia prima

nigredo albedo

Albedo

Albedo

albedo

Solve
Coagula

albedo rectificando

inveniens occultum
lapidem Rubedo

Mysterium
Conjunctionis

despre focurile necesare pentru lucrarea alchimică.
Este mai întîi focul obişnuit, vizibil, dar care posedă
virtuţi magice, pentru că el transformă corpurile, le
reduce la cenuşă; este focul iniţiatic, amintim botezul
prin foc, este focul purificator. Stăpînit şi modulat
după necesităţile lucrării alchimice, focul care arde
sub athanor este auxiliarul unui alt foc, cel care se află
în însăşi inima materiei filosofale. Focul alchimic este
diferit de cel obişnuit; alchimiştii disting un foc
capabil să întreţină căldura, un foc capabil să
încălzească un recipient, un foc care aduce apa la
punctul de fierbere, şi un foc violent. Indiferent de cîte
grade atribuie focului şi căldurii, alchimiştii sînt la
unison în a condamna focul violent, focul contra
naturii, care prin puterea sa distruge, deteriorează,
aneantizează. Alchimiştii vorbesc şi despre un foc
secret, denumire care acoperă trei noţiuni; prima este
cea privitoare la forţa care rezidă în materia însăşi,
este focul secret pe care doar artistul sau
lucrătorul/făurarul îl poate aduce la lumină; cea de a
doua este relativă la opera alchimică, la calea umedă,
calcinarea materiei fiind asigurată de focul secret; a
treia noţiune este legată de Roua cerească se referă la
graţia divină care coboară asupra alchimistului şi a
materiei sale. Acest foc este numit focul filosofic,
scînteia cerească.

Focul este unul dintre cele patru elemente
purificatoare iniţiatice, iar „cel care va merge pe acest
drum plin de neplăcute încercări, va fi purificat prin
Foc, Apă, Aer şi Pămînt; el va putea înfrunta spaima
morţii, se va avînta de la pămînt pînă la cer. Iluminat,
el va fi capabil de a se consacra total misterelor lui
Isis”, spune libretul cunoscutei opere a lui Mozart,

. În timpul ritualului, candidatul
trăieşte o confruntare, o întîlnire cu cele patru
elemente, elemente despre care Christian Jacq,
cunoscut egiptolog, afirma că nu sînt o apropiere
naivă a lumii, ci un simbol esoteric al forţelor
creatoare care se nasc în permanenţă şi întreţin viaţa.
În ritual există un contact direct cu cele patru elemente
purificatoare, focul fiind ultimul dintre ele, candidatul
fiind purificat, simbolic, prin trecerea mîinii drepte
peste flacără. Simbolic, acest contact direct cu flacăra
aduce cu sine pătrunderea candidatului de un foc
spiritual care va distruge germenii tentaţiilor profane.
Scriind despre dimensiunea iniţiatică a probei focului,
Oswald Wirth preciza că aceasta face aluzie, în
esoterismul său, la misterele tradiţiei iniţiatice, iar că
acel candidat care trăieşte în spirit această probă va
deveni un adevărat iniţiat; cei ce vor privi această
probă doar ca un simplu element ritualistic vor rămîne
profani, în ciuda faptului că pot etala vaste cunoştinţe
teoretice!

Una din capodoperele literaturii alchimice, prin
încărcătura simbolică a textului şi a
gravurilor/emblemelor, este , scrisă
de Michael Maier în1617, un tratat alchimic compus
din 50 de embleme care cuprind gravuri, motto,
epigrame şi incursiuni alchimice. Ceea ce a  atras
atenţia de la bun început a fost perfecta simbioză,
interacţiune între semnele plastice, semnele iconice şi
semnele plastico-iconice zămislite de un model
teoretic singular. Am văzut
că alchimia este definită în
mod comun ca artă a
transmutaţiei metalelor,
artă în care adevăraţii
alchimişti văd însă
căutarea iniţiatică al cărei
obiectiv este ajungerea la
aurul filosofal, adică la
starea de perfecţiune
ultimă care se găseşte în
natură. Pentru a realiza

,
alchimistul trebuie să
găsească materia primă,
adică substanţa fără care
nici o transmutaţie nu este
posibilă. Fiind materie
iniţială de o puritate
originală, ea este prezentă în orice lucru şi se compune
din două principii a căror dozare diferă: sulf şi
mercur. Odată descoperită această materie, alchimistul
operează asupra ei diverse transmutaţii care
corespund fazelor operative, care constau în procedee
de maturare prin purificarea materiei şi se realizează
prin diferite procedee de separare şi de unificare a
celor două principii amintite.  Toate aceste proceduri
se efectuează într-un cadru operativ, printr-o muncă
de laborator într-un cadru spiritual, printr-o reflecţie
esoterică şi mistică. Lucrînd totdeauna asupra unui

Flautul fermecat

Atalanta fugiens

opus alchimicum

fond metafizic, ştiinţa hermetică nu-şi lămureşte
cititorul neavizat dacă alchimiştii lucrează cu adevărat
asupra metalelor, nici dacă limbajul lor comun nu
ascunde un alt nivel al înţelegerii, decît cel sugerat la
prima lectură. Fiind iniţiatică, alchimia deţine
cunoştinţe care nu sînt destinate tuturor. Doar iniţiaţii
au acces la cunoştinţe secrete. Cum ar putea fi
explicată la o lectură fugitivă emblema X din

:
, ca şi epigrama X:

; explicaţia lui Michael Maier deschide o cale de
interpretare: „Această frază, dacă o luăm în sens
literal, arată doar cantitatea de foc şi de Mercur şi nu
introducerea în subiect a vreunei calităţi noi”.

Athanorul este în centrul oricărei opere alchimice,
fiind cuptorul în care se prepară elixirul; în numeoase
gravuri şi manuscrise este reprezentat ca un turn
acoperit cu o cupolă, turn care conţine recipientul de
sticlă, de cele mai multe ori în formă de ou, aşezat pe
un pat de nisip sau cenuşă, pus direct pe foc. Evident,
toate aceste detalii au un sens literal şi simbolic, astfel
de cuptoare fiind folosite pentru operaţii chimice şi
metalurgice, în vreme ce adevăratul athanor, cel care
privea Marea Operă, nu era altceva decît corpul
omenesc: „Elementul principal în cuptor este focul.

Alchimiştii repetă cu insistenţă că într-adevăr căldura
care transmută materia conţinută în recipient trebuie
să fie de trei feluri: căldura destinată focului, căldura
egal distribuită a cenuşei sau nispului (în cavitatea
cruia se află recipientul de sticlă, ca un ou în cuib) şi,
în sfîrşit, căldura latentă care se actualizează în
substanţa însăşi şi capătă cu timpul propria sa
activitate. Focul corespunde, în mod evident, forţei
regeneratoare care este mai întîi aprinsă, apoi stăpînită
pentru a sluji contemplaţiei interioare”, scria Titus
Burckhardt într-o lucrare despre alchimie şi
semnificaţia ei în lume.

Aprins sub athanor sau în candelele şi şfeşnicele ce
luminează templele, în cavernele în care se adăposteau
oamenii preistoriei sau în rugurile care distrugeau
ceea ce era trecător, în căminele caselor sau timpul
sărbătorilor, focul este dintotdeauna şi pretutindeni
simbol al luminii, purificării, înţelepciunii umane şi
divine, al iluminării, al regenerării şi al reînnoirii.
Alchimia este una din căile prin care lumea modernă
poate accede la o înţelegere spiritualizată a focului,
evident după ce va fi parcurs calea anevoioasă a
descifrării arcanelor unei lumi în mare parte uitată.
Focul este însă şi în atenţia antropologilor şi a celor
specializaţi în mitologii, cei care nu pot omite, printre
altele, semnificaţia sexuală a focului, Eliade şi Durand
făcînd subtile remarci asupra acestui subiect.
Sugestiile celor doi antropologi vor fi preluate de
Gaston Bachelard, în celebra sa carte

, unde focul este privit din perspectiva reveriei,
dar şi a sexualităţii: „Focul este pentru omul care-l
contemplă un exemplu de devenire promptă şi un
exemplu de devenire circumstanţială. (...) Dragostea e
prima ipoteză ştiinţifică pentru reproducerea obiectivă
a focului”. Remarcile lui Bachelard merg mai departe,
pentru el întreaga alchimie fiind străbătută de o
imensă reverie sexuală; cu siguranţă aceste trimiteri la
alchimie şi sexualitate au determinat reacţia virulentă
a lui Francoise Bonardel care scria că „Gaston
Bachelard pare să nu fi redescoperit virtuţile focului
alchimic decît mai curînd pentru a-l asocia reveriilor
erotice ale celibatarilor frustraţi”.
Ideea că încă se mai poate „filosofa prin foc” este o
provocare pentru cei indiferenţi sau ostili opusului
alchimic; focul secret al înţelepţilor este ardoarea de a
împlini idealul transformării lăuntrice, a spiritualizării
prin lumină şi adevăr.

Atalanta
fugiens

Psihanaliza
focului

Dă focului foc, Mercurului mercur şi îţi va fi de
ajuns Cine se aseamănă întotdeauna se-
adună./ Precum focul cu focul şi Mercurul cu Mercurul/ Se
unesc

Focul şi căile înţelepciunii (I I)I
Bogdan Mihai MANDACHE

Iunie 2011
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de ă i persoană.
Din cele spuse până acum nu trebuie de în eles că

îndemnul lui Berdiaev de întoarcere către sine
reprezintă o formă de însingurare, dimpotrivă, omul
este o fiin ă socială

e. Problema majoră sesizată i de Berdiaev la
timpul său, dar poate fi observată i de către noi în
vremea noastră, este sim ul singurătă ii într-o
societate supraaglomerată. Spre diferen ă de
comunitatea arhaică, unde omul trăia într-un grup
social a în afara lui, în
comunitatea actuală putem afirma că omul se simte
singur ca niciodată. În acest  context, filosoful din
estul Europei va delimita cele două scopuri
fundamentale ale societă i
comunitatea, adică buna c

tină
a ideea că

societă tinism au avut de
înfruntat sub o formă sau alta trei ispitiri, analoage cu
cele pe care Hristos le-a respins în pustiu. Primele
două s-ar caracteriza prin nevoia de pâine, de
mâncare, a către unitatea universală. Astfel,
cel

une, într-o societate. A
treia ispită, care este i o adevărată dilemă

iile în
care libertatea a fost transformată într-un instrument
de supunere. C a umană a încetat să în eleagă
libertatea ca pe o datorie, ca o sarcină constitutivă
omului ce trebuie acceptată i realizată

În vederea acestui fapt, Berdiaev va identifica
două concep ii asupra societă i două căi
spre ea: societatea întocmită ca natură, sau ca spirit. În
dependen ă de această opozi ie se făuresc idealuri i
se conferă sens ac iunilor. Însă iunea de
”societatea naturală” ne poate spune multe: lupta
pentru suprema

i constrângătoare. În acest ca

Societatea spirituală, contrară celei
naturale, spre care tinde spiritul neobiectivat, se
dore te plină de libertate, demnitate i ”fră

ă că
Berdiaev era con idealismul unei asemenea
societă i de imposibilitatea realizării ei, cel
pu in în cadrul lumescului, însă, considera el,
importantă este tentativa i năzuin

mă prea u or că perfec iunea este imposibilă
ă fără a încerca.

Devine destul de simplu să identificăm
în ce fel de societate trăim astăzi, pe ce ”principii

pă
mai bine de jumătate de secol de la scrierea lui
Berdiaev, în care s-au schimbat atât de multe lucruri,
reflec iile sale sunt de o actualitate evidentă. Mai
mult, în sprijinul acestor cuvinte aduc în discu

i exprimă părerea:

După cum se poate observa
”progrese” semnificante pe această dimensiune a
spiritualită ii nu s-au realizat, este posibil chiar să
punem întrebarea unui ” progres invers”. Într-adevăr,
Berdiaev men iona că această lucrare a sa, la care s-a
făcut referire până acum, este adresată .
Mă întreb în acest context dacă nu
înseamnă cele trecute i dacă mai e posibilă o
revolu

Sub o altă formă, problema unui sfâr it pozitiv,
sau a unuia negativ, o regăsim i la Berdiaev, însă
reminiscien a sa îl mai
poate determina să adopte o pozi ie optimistă. Noi
însă, cei de astăzi, ca marto

in cunoscute, avem o atitudine tot mai
sceptică fa ă de o posibilă ”revolu ie spirituală”.
Întrebarea ar suna: În ce măsură o dorim i o credem
necesară?

i Eco, cel din
urmă, la sf itul primei scrisori adresează
următoarea întrebare

propriu- i eu, de propria- i fiin

i se poate împlini doar în
societat

i nu- i concepea existen

ii: cooperarea
olaborare a oamenilor, i

unirea lor într-un grup omogen.
Venind dintr-o tradi ie cre i considerându-se

un bun credicios, Berdiaev va enun
ile care au trecut prin Cre

i tendin
mai adesea, omul s-a aliat cu cel care i-a promis

posibilitatea existen ei, uneia b
a

con tiin ei umane, este frica de libertate, preferându-
se servitutea i autoritatea. Bineîn eles în condi

on tiin

.

ii, precum

i no

ie, supravie uirea celor puternici,
principii autoritare z, în
viziunea lui Berdiaev, avem de a face cu un spirit
obiectivat.

ie între
oameni”(liberté, egalité, fraternité). Cu siguran

tient de
i, precum

a.
Se afir

i se renun

i
valori”, doar privind în jurul nostru. i chiar du

ie
dialogul dintre Carlo Maria Martini i Umberto Eco
din 1995-1996, realizat printr-un schimb de scrisori, în
care primul î

ie a con tiin ei de care pomenea Berdiaev într-
o lume în care se pune problema unui viitor
postuman, sau chiar transuman.

ele cre tinismului în con tiin

ri a unei istorii, mai mult
sau mai pu

Revenind la dialogul dintre Martini
âr
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„Cre tinii

.

elile sale cel care nu le recunoa
a sa a

atunci la ceea ce are”.

„altor secole”

„altor secole”

„Ce func

elilor trecutului?
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cred că singura
împără ie viabilă este Împără ia lui Dumnezeu. Această
Împără ie însă nu este de ajuns să fie a teptată, trebuie
edificată, iar  edificarea ei trebuie să înceapă imediat, de pe
acest pământ. Aceasta cere o în elegere activă, creatoare a
eshatologiei”

„Rămâne ancorat în
gre te ca atare pentru că nu
vede nimic mai bun în fa i se întreabă de ce ar renun

ie critică poate avea o
viziune asupra sfâr itului care să nu implice dezinteresul
fa ă de viitor, ci o analiză constantă a gre

Răspunsul lui Martini se dove ume
dintr-o perspectivă eshatologică:

O religie
adevărată este eshatologică, ea oferă întotdeauna sens

remea sa, este în
ce măsură mai contează religia în via

Berdiaev, chiar dacă-
i rămânea optimist în ceea te depă irea

lumii obiectivate, care era posibilă printr-un fenomen
divino-uman. Dacă însă pentru fi itul
înseamnă în acela i timp o judecată a lumii, dar

se vor despăr
două posibilită

Observăm o viziune asupra
viitorului, sau a sfâr itului, supusă principiului
ter ului exclus: bun sau rău(fără continuitate). Eco va
merge mai departe i va afirma că problema eshaton-
ului este specifică astăzi mai mult lumii laice decât
celei cre ine. În această lume, în care tot mai mul i
privesc absurdă ideea unei entită

i
mai găse tinismului, cum
bine observă, frica cea mare nu este fa ă de
Dumnezeu, ci fa ă de absen a sa. În secolul al XXI-lea,
cum bine întrevedea de această dată Eco, sfâr

ie în legătură cu: depozitele nucleare,
ploile acide, perforarea stratului de ozon, ingineria
genetică etc. În aceste condi ii, se păstrează doar
primul aspect al eshaton-ului, cel al distrugerii, sau a
judecă ii, dacă se poate numi astfel, lipsit de
fenomenul iluminării fericită eternitate.

Fără a continua în atmosfera discursivită
tientizarea

necesită ii unei revizuiri spirituale. Problema atinsă
de Berdiaev cu privire le lipsa experien elor spirituale
este mai actuală ca niciodată. Această ”criză” a epocii
contemporane poate fi depă ită prin sustragerea
periodică din vârtejul social în care suntem prin

ei a
termeului care are la bază pe – oglindă.
Conceptul de specula

a reprezintă un interval între u
it, perspectiva eshatologică îi este inerentă

omului, la fel cum îi este inevitabilă moarte. În aces
, o

eshatologie individuală i una generală. Cu alte
cuvinte, omul întotdeauna a căutat să of

a întegii istorii. Însă, dacă
Berdiaev considera că împlinirea i depă

itului va fi posibilă datorită activită i puterii
creatoare a omului, voi îndrăzni să afirm că facultă ile
creatoare umane pot fi activate doar în vederea unei
fianlită i chiar dacă
realizarea omului are loc în fiecare clipă a vie

i după, iar modalită
ei

de sine, cât vom tinde să ne definim i să ne în
ă, cât vom avea o atitudine critică asupra

reflec e umane. Căci
problema nu este doar a supravie uirii, ci a
continuită e umane. După cum afirma

Spiritul este acel ceva constitutiv
omului care îi conferă un statut privilegiat, datorită
căruia omul poate transforma lumea în obiect

Scopul accestei scrieri nu a fost de a încerca să se ofere
un răspuns asupra sensului vie ii sau a istoriei, în ce
constă eshatologia culturii cre tine, sau dacă mai e
posibilă o credin ă în absolut, ci de a aduce în aten

ei sale
însă i căutarea lui. i într-o formulare finală, a opina
că un sens al viitorului se configurează în măsura în
care reflectezi asupra trecutului, prez
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te inspirat an

finalitate

i valoare existen ei. Problema de care se dovede te
con tient Martini, ca i Berdiaev la v

a omului?
i numea epoca ,

totu ce prive

losoful rus sfâr
i o

iluminare, peste jumatate de secol i
aceste i afirmând-se:

t
i transcendente, se

simte nevoia unui nou fundament, unui nou substrat
valabil atât pentru cei care cred, cât i pentru cei care
nu cred.

Astefel, viziunea sfâr itului, care la Berdiaev î
te împlinirea din prisma cre

itul este
adus în discu

i
ii tragice,

scopul vizat se dovede te a fi con

i,
prin întoarcerea con tiin ei asupra propriei sale pozi ii
în acest univers, printr-un act de specula ie. Prin
specula ie în elegându-se vechea semnifica

ie fiind binevenit în acest cadru,

Via n început i un
sfâr

t
sens, putem identifica pe urmele lui Berdiaev

ere sens
existen ei sale, precum i

irea
sfâr ii

i, a unei valori, a unui sens.
ii sale,

chiar ile pot fi dintre cele mai
diverse, atât timp cât vom avea con tiin a con tiin

elegem
propria fiin

iei noastre, vom exista ca fiin

ii ca fiin i Max
Scheler la începutul secolului trecut:

i chiar
propria reflec ie în obiectul reflec iei sale.

ie
semnifica ia unei fiin e înzestrate cu spirit, care având
con tiin a unui sfâr it î i are ca sens al existen

entului i a
pozi iei tale în lume.

„Pentru ca o viziune
asupra sfâr ie atât viitorul, cât i
trecutul – ce trebuie reinterpretat în ma

ie”.

i ca
vestire a sfâr itului”.

speculum

„gândirea simte la un moment dat

i, are deja în fa
i clar, modul ei de a fi”.

ii – ci un
principiu opus i, inclusiv vie ii
omene ti – spiritul”.
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itului să aducă în aten
nieră critică – este

necesar ca acest sfâr it să fie o , să aibă caracterul
unei valori finale decisive, capabilă să clarifice eforturile
prezentului i să le confere o semnifica

„groaznică”

„
Apocalipsa poate fi interpretată ca o făgăduin ă, dar

nevoia să lase în urmă
întreaga sa lume, ca să vadă în ce fel poate să perceapă
distinct ceea ce se întâmplă cu ea însă ă,
distinct

„Ceea ce face din
om un adevărat om, nu este o nouă treaptă a vie

, în general, oricărei vie

.

În decembrie 1941, în cuvântul de început al căr

pirituală a timpului său, scria că
ar putea să- i numească cartea: „Medita ie inactuală”.
Într-o stare de plină dezamăgire fa ă de epoca în care
s-a născut, reflec iile ce se configurează în această
carte se doresc
După cum men ul acut al
răului i politica care domină lumea
în pofi ii spirituale îl determină să rezoneze
foarte pu

Îmi voi permite să evoc o părere cu privire la
această lucrare a lui N. Berdiaev, că atât în contextul
începutului celui de-al doilea Război Mondial, c i
mai mult, în cel al secolului XXI-lea, este de o
actualitate impresionantă i demnă de a fi recitită
chiar

i nu te eliberează
înai ă. Astfel că întrebări
precum: Este necesară revenirea la o con ă
autoreflexivă?  Merită să ne mai punem problema în
ce constă statutul privilegiat al omului? Nu riscăm să
ne mai pierdem în această lume, să uităm că suntem
fiin e înzestrate cu spirit, să ne ” sonalizăm”?

că asemenea întrebări sunt definitorii
pentru fiecare om, iar acest lucru nu înseamnă că to i
ar trebui să devină filosofi, ci faptul că fiecare are
nevoie de con

ă cu
gândirea filosofului rus, problema va fi abordată
dintr-o perspectivă eshatologică, sau existen ială, nu
în viziunea lui Heidegger

, care înseamnă sfâr

iona că orice cultură are o carte a Facerii i
una a Apocalipsei. Altfel spus, orice cultură are o
cosmogonie i o eshatologie. Logica realită

eleasă doar având o viziune a sfâr itului, în caz
contrar ele ar părea lipsite de sens.

iona că lumea poate fi considerată sub două
aspecte: cosmic e vedere
cosmocentric, grecii nu au putut dezvolta o filosofie a
istoriei, originea căreia se regăse

tină. Din acest fapt Berdiaev va conchide că

ie naturală. El face o diferen ă
clară, în timp ce evolu ia naturală are un caracter
indeterminabil, progresul are un scop bine definit, un
scop care îi dă sens.

punctul de vedere al lui Berdiaev, ”epoca
groaznică” în care  î i desfă oară existen a este
caracterizată printr-o lume obiectivată. Astfel,
considerând întreaga filosofie, gnoseologie, etică

elege mai bine ce înseamnă
lume obiectivată în concep ia lui Berdiaev, acesta
oferă unele trăsături definitorii:

ia individualului unic al personalului
de către general, altfel spus, depersonalizarea;

dominarea necesită ii, a determinării prin cele
de afară, înăbu i suprimarea libertă

Această lume obiectivată reprezintă nu doar o
exteriorizare a spiritului, ci gravitatea acestui
fenomen constă într-o auto-alienare, într-o înstrăinare
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ii
sale ( N. Berdiaev, cu
referire la experien a s

iona în continuare, sim
, tehnica, masele
da vie

in, sau chiar deloc, cu mediul social
respectiv.

ât

i prin prisma acestui secol vertiginos, care te
cuprinde din momentul na terii

ntea trecerii spre nefiin
tiin

deper
Consider

tientizarea propriei sale condi ii, cea a
unei fiin e umane. În acest sens, în consonan

i Jaspers, ci mai curând a
lui Dostoievski, Kierkegaard sau Sf. Augustin.

Termenul de eshatologie provine de la grecescul
it, finalitate. Putem

în elege prin eshatologie o viziune asupra sfâr itului,
asupra destinului final al omului i al istoriei. Mircea
Eliade în interviul acordat lui Claude-Henri Rocquet
va men

ilor poate
fi în

În acest context, Berdiaev va
men

i istoric. Având un punct d

te în tradi ia irano-
iudeo-cre

Filosoful rus va insista pe ideea de
progres, afirmându-i chiar sensul eshatologic, în
dauna celei de evolu

Din

i
celelalte domenii ca necesar fiind constituite conform
perspectivei eshatologice, asocia sfâr itul istoriei,
împlinirea sensului, cu sfâr itul lumii obiectivate.

spunea el

Pentru a în

izolarea obiectului în raport cu subiectul;
- absorb

irea ii;
- acomodarea cu caracterul masiv al lumii i

istoriei, cu omul mediu, socializarea omului i a
opiniilor sale, suprimând orice originalitate.

Încercare de metafizică eshatologică)

„o luptă a spiritului contra necesită

it, eshatologia, întoarcerea strămo

ă
pu tină, are d teptarea
mesianică”

– gândirea centrală a filosofiei
eshatologice se leagă de în gerea treptei, a stării de cădere
ca obiectivare itului ca victorie definitivă asupra
obiectivării”
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ş ş ş
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ţ
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ţ
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ii”.

eshaton

„Orice mitologie are
un  început i un sfâr it: la început cosmogonia, i, la
sfâr ilor mitici sau
venirea lui Mesia”.

„doctrina progresului din secolul al XIX-lea, în aparen
in cre e asemeni izvoarele în a

.

„Pentru mine –
ele

i a sfâr
.

-

-

Viziuni eshatologice
Ion VRABIE

Iunie 2011

cultură religie   filozofie

„Se produce un proces dublu, lumea se dezumanizează
ş ţ ţ

ş
pentru umanizarea pământului ş

tot mai mult, omul pierde con tiin a situa iei lui centrale
în sistemul universului i este necesar un imens efort creator

i a lumii, pentru supunerea lor”.
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dialoguri neprotocolare
Cum intri, în stânga este „piramida verde” a Măgurii
Odobeştilor, iar în dreapta dealurile Momâia. În stânga,
în timpul războiului, în 1916, îşi instalase bateriile de
tragere generalul german Mackensen, în dreapta era
armata condusă de către generalul Averescu. Când am
plecat la „şcoală mai departe”, în 1937, mai departe în
sens fizic, adică de la Vidra la Focşani, şi în sens spiritual,
adică de la şcoala primară la şcoala normală, sigur, am
plecat cu ceea ce în principal mi-a oferit familia şi şcoala.
Vidra era o comună mare, avea un gimnaziu, un spital de
150 de paturi, o fabrică de marmeladă, un ocol silvic, un
ocol agricol, judecătorie, pretură, era centru de plasă.
Dispunea de o intelectualitate destul de impunătoare
pentru vremea aceea. Sigur că obiceiurile şi, în special,
costumul naţional s-au păstrat până aproape în zilele
noastre. Părinţii mei nu au purtat niciodată rochie şi,
respectiv, pantaloni, ci cămaşă, catrinţă, iţari, chimir şi
aşa mai departe. Dar mi-aduc aminte, copil fiind, un
lucru foarte interesant, că orice cetăţean care întâlnea un
inginer, un medic, un avocat îl saluta cu „Bună ziua,
domnule inginer, ...domnule doctor, ...domnule avocat”,
iar când trecea pe lângă învăţător îl saluta, de la copil la
bătrân, cu „Săru' mâna, Domnu'”. Merita cu prisosinţă,
deoarece nu ne-a învăţat doar alfabetul de la la . El ne-
a învăţat alfabetul dragostei de ţară, de respect faţă de
adevăr şi dreptate, faţă de munca cinstită, respectul faţă
de parinţi, faţă de bătrâni etc. Foarte bun vorbitor, ataşat
până la contopire acestui pământ, era captivant când ne
expunea la lecţiile de istorie sau în alte împrejurări
faptele celor care au trăit pe rotundul românesc; efectiv
ne entuziasma. Pentru noi Domnu' era „cel mai sus”,
deasupra tuturor şi peste toţi. Vă spun cu toată
sinceritatea, când am absolvit primele 4 clase primare,
întocmai ca şi ceilalţi colegi ai mei, ştiam pe de rost

,
, le ştiam

ca pe tatăl nostru, ceea ce astăzi nu prea se întâlneşte.
Când ne vorbea învăţătorul că sub domnia Întregitorului,
adică a Regelui Ferdinand, şi a marelui om politic I. C.
Brăteanu, cele patru mărgăritare, Ardealul, Basarabia,
Banatul şi Bucovina au revenit sub Coroană, noi îl
priveam fără să clipim şi îl ascultam înmărmuriţi. Nu pot
uita asta niciodată. Nu ştiam cum îl cheamă. Pentru noi
toţi era pur şi simplu Domnu'. În condiţiile acestea, sigur
că tu, copil fiind, ţi-ai însuşit nişte lucruri pe care, fără
voie, le-ai pus la inimă şi le-ai fixat definitiv şi în
memorie. Ţi-ai format o anumită conştiinţă. Domnu'
beneficiase de şcoala haretiană, cea mai puternică din
câte a cunoscut ţara noastră, şi a învăţat în perioada
interbelică, perioada cea mai fructuoasă de la noi din
toate punctele de vedere. În Vrancea era o întrecere între
învăţători, în a duce câţi mai mulţi copii la şcoli mai
departe. Mai ales copiii gospodarilor, cei cu dare de
mână, fiindcă şcoala era scumpă.

Plecat la Şcoala Normală din Focşani, am avut şansa
să întâlnesc nişte oameni, nişte profesori extraordinari. L-
am avut pe marele Achim Stoia profesor de muzică, un
mare muzician şi muzicolog, care pe urmă a fost rectorul
Universităţii de Arte „George Enescu” de aici, de la Iaşi;
l-am avut profesor pe preotul Scarlat Porcescu, care cu
timpul a devenit unul dintre cei mai reprezentativi
teologi ai Iaşilor şi un mare cărturar. El ne punea să
învăţăm religia, dar mai ales să „absorbim” credinţa, ceea
ce nu era rău. Mi-l amintesc şi acum cum venea în faţa
noastră şi ne ţinea câte o lecţie pe care o ascultam uimiţi
şi, în acelaşi timp, parcă ne înălţa. Ceea ce ne spunea el se
suprapunea cu cele ce ni le spunea preotul din sat,
preotul care ne preda religia în şcoala primară, cu ce ne
spunea învăţătorul şi cu ceea ce ne spunea mama în
nopţile de iarnă. Îmi amintesc cu plăcere când, la gura
sobei, ne povestea cum din înaltul cerului, pe nişte nori
vine Moş Crăciun şi norii se lasă jos, unde îl aşteaptă o
sanie... cum s-a născut Isus „în ieslea cea săracă şi cum
boii peste el suflau căldură ca să-i facă”. Era o atmosferă
de legendă. Legendă care se păstrează poate mai mult
decât faptul istoric ca atare.

De la Şcoala Normală amintesc de asemenea de
profesorul de istorie Gheorghe Chiriac, un strălucit elev
al lui Iorga, apoi de profesorul Nicolae Enescu, devenit
ulterior profesor universitar de pedagogie aici la Iaşi, de
profesorul Constantin Apostol şi al ii.

Iaşul l-am cunoscut prin mijlocirea prietenului meu
Aurel Loghin, care mi-a fost ghid şi bun sfătuitor. Am
venit aici, în toamna anului 1946, cu gândul de a susţine
admiterea la Agronomie, dar am ratat examenul, care se
ţinuse mai devreme, aşa că, ascultând sfatul lui Aurel,
am dat admiterea la Facultatea de Ştiinţe Naturale, unde
am avut ca profesori câteva nume mari: Alexandru Papp
la botanică, Petru Şuster la biologie, Oreste Marcu la
zoologie, Olga Necrasov la morfologia animală, Mariana
Papafil la chimie şi alţii.

Ceea ce m-a surprins pe mine, proaspăt descălecat în
Iaşi, a fost ura de rasă. Vă spun foarte serios. Orice făceai,
îţi era frică să spui că eşti român. Riscai să fii catalogat
imediat legionar, deşi tu habar nu aveai ce este asta…

Din anii aceia îmi amintesc că la un moment dat eram

a z

Trăiască regele  Pe-al nostru steag, Eroi au fost, eroi sunt încă,
Deşteaptă-te române  Presăraţi pe-a lor morminte...

#
Cum a fost primul contact cu Iaşii atâtor oameni

mari?

Stimate Domnule Academician Valeriu D. Cotea, aş
putea spune că Dumneavoastră aţi străbătut un veac,
prinzând trei epoci: parte din cea interbelică, apoi cea
comunistă şi, acum, cea post decembristă. Spun că aţi
străbătut un veac, gândindu-mă nu atât la frumoasa
dumneavoastră vârstă, cât mai ales la vasta experienţă
de viaţă, la cultura acumulată şi la pasiunea pe care aţi
dăruit-o profesiei. Aş dori ca discuţia noastră să
surprindă cât mai multe dintre aspectele vieţii
dumneavoastră raportate la epocile respective şi la
oamenii care v-au fost companioni în acele vremuri.
Pentru început, vă rog să ne spuneţi ce a fost hotărâtor
în formarea dumneavoastră ca om, dar şi ca om de
ştiinţă?

Cunoaşteţi bine istoria locurilor natale, pe care le-aţi
purtat în suflet peste tot în lume şi le-aţi iubit mereu.
Am citit că la întrebarea cu cine ţineţi mai mult, cu
vrâncenii sau cu ieşenii, aţi dat un răspuns mai mult
decât sugestiv: „Cred că la fel de bine m-ai fi putut
întreba: cu care picior îţi place mai mult să mergi, cu
stângul sau cu dreptul?” Înţeleg că nu v-aţi simţit
niciodată un dezrădăcinat.

Care şi cum sunt localitatea natală şi oamenii pe
care îi purtaţi în amintirile dumneavoastră?

După părerea mea, în viaţă te urmăresc obiceiurile,
gândirea şi, în acelaşi timp, „pecetea” locurilor în care te-
ai născut. În acest sens, nu se poate ca, în decursul vieţii,
să nu păstrezi influenţa familiei din care ai venit, în care
ai crescut şi în care ai copilărit. De asemenea, o influenţă
formatoare are şcoala în care te-ai pregătit, primară şi
liceul, şi una desigur decisivă, facultatea în care te-ai
împlinit profesional şi te-ai format ca om. Am făcut
această introducere pentru că eu sunt din Vrancea.
Vrancea este o depresiune cu aură legendară, care are
caracteristicile ei, precum Ţara Făgăraşului, Ţara
Haţegului, Ţara Maramureşului şi altele. Eu am apărut şi
m-am format în această regiune, şi nu se putea să nu
sufăr o adâncă influenţă a acestor locuri. Când spun
Vrancea, mă refer la Vrancea legendară, Vrancea arhaică,
Ţara Vrancei, Vrancea depresionară, nu de actualul judeţ
Vrancea, numit altădată judeţul Putna. Vrancea unde m-
am născut se poate mândri că pe teritoriul ei trăieşte o
singură etnie, cea românească, o singură confesiune, cea
ortodoxă, iar proprietatea moşierescă nu şi-a găsit locul.
Încercarea unor domnitori (Constantin Ipsilanti,
Alexandru Moruzi şi al ii) de a face din Vrancea
răzăşească moşie boierească, înzestrându-l pe Iordache
Roset Roznovanu, nu a reuşit. În urma „Procesului cel
mare” ce a avut loc la Iaşi, între anii 1801 şi 1814,
vrâncenii, prin dârzenie şi sacrificii, au reuşit să-şi
păstreze munţii cu care au fost înzestraţi de către Ştefan
cel Mare şi fiul său Bogdan. Vreau să spun că Vrancea
legendară este printre puţinele zone din ţară care nu a
avut boieri. Sau a avut boieri, dar fără moşie, boieri ca
spirit. De aceea, în copilăria mea nu am ştiut ce este ura
de rasă şi nici lupta de clasă. Am avut de asemenea
privilegiul să cunosc „Sfatul bătrânilor” în care se
discutau diverse probleme de interes obştesc şi chiar
unele situaţii conflictuale. Nu pot uita când, în urma
decesului unuia dintre bătrânii Sfatului, trebuia ales un
altul care să merite această onoare. Nu le-a fost uşor şi
într-adevăr, după mai multe discuţii, au ajuns la
concluzia că, cel mai bine e să apeleze la un gospodar din
altă localitate, ceea ce s-a şi întâmplat, confirmându-se
astfel zicala românească că „cine nu are bătrâni, să-i
cumpere”. Mare păcat că astăzi nu se mai simte, nu se
mai gândeşte la fel despre bătrâni...

În decursul anilor, foarte multe lucruri m-au
impresionat. Dar un fapt m-a mişcat în mod deosebit. Se
ştie că, cea mai puternică rezistenţă anticomunistă a fost
în Făgăraş; sigur, rezistenţe au fost şi în Apuseni, cea mai
îndelungată însă a fost în Vrancea. Aici au fost arestaţi,
mai ales după 1950, zeci şi sute de oameni.
Documentându-mă la muzeul militar din Piteşti m-a
frapat cu totul pozitiv că singura ţară, - ţară ca provincie,
ţară ca istorie - , unde femeile au fost, la înălţimea
demnităţii bărbaţilor a fost Vrancea. Toate au rămas
fidele amintirii soţilor lor, care au fost condamnaţi la ani
grei de puşcărie.

Este foarte adevărat. Deşi mi-am trăit cea mai mare
parte a vieţii în Iaşi, aş putea spune că nu am plecat
niciodată din satul natal. „Acasă” pentru mine înseamnă
în mod egal Iaşi şi Vrancea. Am spus şi cu altă ocazie că îi
rog pe ieşeni să nu mă acuze că sunt prea vrâncean şi pe
vrânceni să nu mă acuze că sunt prea ieşean. Afectiv n-
am plecat niciodată din Vrancea, respectiv din Călimanul
Vidrei... decât doar pentru a „ajunge” la Iaşi. Distanţa
dintre cele două localităţi e măsurată de sufletul meu.
Lăsaţi-mi, vă rog, sufletul să nu simtă nici o distanţă între
cele două mari iubiri ale mele!

Eu sunt născut în satul Căliman, comuna Vidra.
Vidrei i se mai spune Poarta Vrancei. Ca să intri în
depresiune nu există decât o singură cale, prin Vidra.

#

pe punctul de a fi sancţionat, poate dat afară din facultate
pe motiv că eram credincios, deoarece fusesem văzut că
mă duc la biserică. Aurel Loghin, care ajunsese secretarul
Comitetului de partid pe centrul universitar, la tineret, şi
care ştia, probabil, de unde pornise toată problema, mi-a
sugerat să mă duc şi la sinagogă. Era perioada în care
foarte mulţi evrei activau în partidul comunist, deşi
foarte puţini erau cu adevărat comunişti. M-am dus la
sinagogă şi, în a doua sâmbătă, unul din cor a venit la
mine şi mi-a spus: „Am făcut o mare greşeală. Eu te-am
reclamat că mergi la biserică. N-am ştiut că tu vii şi la
sinagogă”. Şi aşa am scăpat.

Îmi aminesc, de asemenea, o întâmplare oarecum
hazlie din perioada când erau trupe ruseşti în Iaşi.
Oraşul, în mare parte distrus de bombardamente, mi s-a
părut mai puţin impunător faţă de cum mi-l imaginam.
Nu pot să uit cum în tramvaiul care mergea spre Copou
s-au urcat nişte soldaţi sovietici, slinoşi şi cu apucături ce
lăsau de dorit. Unul scuipa, altul îşi sufla nasul pe jos...
Aud un comentariu din preajma mea:

” La care unul dintre sovietici, probabil
din apropierea Nistrului, a replicat:

”

O, da! Pe profesorul Gavril Istrate îl cunosc bine. Într-
adevăr, e una din  personalităţile cunoscute ale filologiei
româneşti, nu numai ieşene. Eram încântat când îl
întâlneam. Avea alura unui om împlinit, mai ales când
era cu cei doi feciori ai lui. Deşi, sub aspect fizic, era un
om impunător, poate cu o anume notă de asprime, avea o
delicateţe sufletească cu totul deosebită. Ştia să creeze în
jurul lui o atmosferă caldă de împrumut sufletesc. În
prezenţa lui aveai impresia că respiri un aer bun
conducător de căldură spirituală. I-am cunoscut, de
asemenea, copiii: pe Relu şi pe Gigi. Erau mândria lui.

.
Da, este vorba despre cel care a lucrat la Ambasada

României din Cehoslovacia, de Relu. Îmi amintesc de el
cu mare plăcere, am şi colaborat. Eu fusesem în
Cehoslovacia, la Bratislava, la Praga şi am luat legătura
cu nişte specialişti de acolo, colegi de-ai mei de profesie
care mi-au procurat, printre alte lucrări scrise în limbile
de circulaţie, de care am avut nevoie, şi câteva care erau
scrise în limbile cehă şi slovacă. Pentru acestea din urmă
am apelat la Relu Istrate şi el mi le-a tradus.

În general eu nu m-am prea împăcat cu limbile
străine. M-am descurcat puţin în franceză şi foarte puţin
în germană. Când mi se făceau traduceri din engleză,
spaniolă, italiană, îmi dădeam totuşi seama după
conţinutul ştiinţific dacă acestea erau bune sau nu. Relu
Istrate, care a plecat pe drumul fără întoarcere,
traducând, căuta mai întâi să înţeleagă textul şi aproape
că îl crea din nou. De asta el mi-a adus mie mari servicii.
Făcea textul inteligibil. Dacă o traducere nu este
inteligibilă te împinge la mari erori. I-am apreciat în mod
deosebit corectitudinea. Discutam adesea cu el şi-i
spuneam: domnule Istrate, uite domeniul ăsta e aşa şi
aşa. Cum am putea afla ultimele noutăţi? Eu am nevoie
de nişte date de aici. Lucram atunci la cateva probleme
legate de pH-ul şi sistemul tampon al vinurilor, nişte
aspecte mai subtile, pe care cehii le stăpâneau ceva mai
bine. Lucram de asemenea la identificarea aminoacizilor
din vin, domeniu în care cehii făcuseră chiar şi un aparat
pentru determinarea lor. Invitându-l pe Relu Istrate să
traducă în prezenţa mea lucrările care mă interesau, am
rămas foarte plăcut impresionat, când mi-a răspuns:
„Domnule profesor, mă retrag, daţi-mi voie o zi-două, să
judec singur, să înţeleg eu, ca să ştiu cum să vorbesc cu
dumneavoastră”. Am apreciat această manieră de lucru
de mare corectitudine. Avea o meticulozitate a lui. Pentru
el traducerea, nu era, cred, doar o transpunere dintr-o
limbă în alta, pe bază de dicţionar, cu toate că textele pe
care i le prezentam aveau un pronunţat caracter ştiinţific.
Aveam impresia că traducerea presupunea, la el, şi o
anumită doză de creaţie. De obicei traducerile nu prea
sunt fluente. El realiza nişte traduceri care curgeau şi ca
înţeles şi eufonic.

Venea pe la mine cu copiii. Îi iubea foarte mult şi avea
multă nădejde în ei. Ce aş mai putea să spun despre el?
Calmul, avea un calm extraordinar. Tatăl lui, profesorul
Gavril Istrate, e un tip de om vulcanic, el însă moştenise
probabil ceva de la mama lui, din delicateţea ei. În orice
caz, răspundea provenienţei translivănene. Îi port o
amintire plină de simpatie şi preţuire. În cursul activităţii
mele, m-am sprijinit pe el în anumite cercetări, pe
traducerile pe care le-a făcut el vreau să spun, încât îmi
pare bine că am ocazia să-l fac prezent în sufletul meu şi-
o fac cu toată…, nu ştiu dacă se poate spune bucurie, dar
o fac cu tot sufletul, cu toată căldura. De aceea îl
găzduiesc deseori în sufletul meu mai ales atunci când
folosesc lucrările traduse de el.

„Lipsă de civilizaţie,
lipsă de cultură... .

„Tavarişci... cultură
esti, net batistă .

Aţi cunoscut multe personalităţi ale Iaşilor. Aş vrea
să vă întreb dacă pe profesorul Gavril Istrate, dascălul
meu din anii de studii filologice, care mi-a predat
cursul de Istoria limbii române literare, l-aţi cunoscut
bine? A împlinit de curând 95 de ani şi se bucură de o
bună sănătate, fiind o veritabilă enciclopedie cu privire
la spiritualitatea ieşeană trăitoare în secolul trecut, mai
ales cea de după primul război mondial şi Marea Unire.

Pe unul dintre feciori l-a pierdut neaşteptat de
repede

(va urma)

Iunie 2011

Convorbiri cu Academicianul
Valeriu D. Cotea (I)
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în vis, în univers şi, de aici încolo, într-o mulţime de alte
spaţii inventate. Studiind în sfera imaginarului distincţiile
social / cultural şi descriptiv / narativ, putem propune un
model de hermeneutică teoriile semiotice sau sociologice
ale informaţiei. Majoritatea cititorilor este orientată spre
genurile narative (epic şi dramatic), dar există şi un public
destul de bine specializat sociologic (pe vârste sau pe
profesii).

Componentele acestor distincţii figurează, de asemenea,
în încercarea disocierii dintre şi pe planul
teoriei literare şi în problematica aşezării în acest „dipol” a
unor „specii literare” cum ar fi utopia, ucronia, călătoriile
extraordinare, , sau .

Ciclul , filme cu exteri şi alieni ale anilor
'70 şi '80 ai secolului abia trecut denotă o schimbare de
resurse pe piaţa imaginarului pe care un teotetician al
ideilor de talia lui Lucian Boia (

, Edition La Découverte, Paris, 1987) nu o putea rata.
De fapt, putem invoca nu numai , ci şi ,
avându-şi originile în anii '80 ai secolului abia trecut şi
conducând, la ora actuală, la constelaţia numită ,

, – prin care omenirea îşi
istoriseşte sistematic isprăvile ei stelare.

Definind patru momente cruciale ale imaginarului
socio-istoric, istoricul român consideră că această populare
a spaţiului cosmic cu moderni, cu autoate
raţionale şi mutanţi în fel şi chip este o mişcare petrecută
sub ochii noştri în imagiarul care ne este contemporan.
Celelalte trei „momente cruciale” punctate de Lucian Boia
în explorarea imaginarului sînt ocultarea imageriei mitice şi
magice de către reprezentările ştiinţifice (în jurul anului
1650), omogenizarea discursului ştiinţific în jurul materiei
organice şi anorganice, a vieţii şi a morţii (pe la 1850) şi
explorarea dimensiunilor spaţiului cosmic ( ).
În ultimul eon cultural, coexistenţa unor Camille
Flammarion, Robert Proctor şi Percival Lowell cu corifeii
SF-ului modern, Jules Verne şi Herbert G. Wells, nu este
deloc întâmplătoare.

Să pornim, deci, de la interpretarea lecturii ca joc social
sau cultural. Abraham Moles ( , Editura
Meridiane, Bucureşti, 1974) făcea observaţia că lumea
occidentului european, deşi a adus contribuţii decisive la
dezvoltarea teoriei jocurilor, nu prea agreează jocul ca
manifestare personală, individuală, considerîndu-l pierdere
de vreme. Nu este întâmplător faptul că autorul unei teorii
a creativităţii , J. P. Adams
( , London, 1978),  enunţă un astfel de
blocaj conceptual: jocul este pierdere de vreme, contează
doar munca. În centrul şi orientul european, jocul este
privit mai cu largheţe şi i se acordă un tip suficient de larg,
propaganda eficienţei şi eficacităţii muncii funcţionând mai
greu în regimurile autoritariste. În orice caz pentru cei care
citesc cu uşurinţă, lectura este un joc iar pentru cei cu o
lectură greoaie, lectura este o muncă. Desigur, studiile din
ce în ce mai avansate te apropie de statutul unui cititor
privilegiat – dar nu în toate cazurile.

Conform teoriei omologe, un joc este un model rezultat
din interferenţa unor factori activi, raţionali
(individualităţi), având anumite interese – nu neapărat
contradictorii; putând realiza variantele ivite pe un spaţiu
de reguli – mutările şi luând decizii prin a căror aplicare se
trece din domeniul posibilului în cel al realizabilului.
Acţiunea efectuată pe baza deciziei trebuie să fie „optimă”
într-un anumit sens, care se cere a fi precizat. Astfel, un
jucător inteligent îşi stabileşte o strategie.

Termenii-cheie ai teoriei matematice a jocurilor (jucător,
rezultat, mutare, strategie) includ subiectul uman în
acţiune. Nefiind decât o propunere de teoretizare a unei
relaţii sociale, un singur tip de joc nu poate reflecta
îndeajuns o diversitate de situaţii: este de ajuns să
observăm că, pe de o parte, există jocuri sociale suficient de
bine reglementate şi, pe de alta, jocuri culturale cu reguli
foarte vagi, dar care ajung să inducă chiar şi
comportamente la limită. Teoria jocurilor este în realitate un
sistem arborescent de teorii urmând arborele noţiunii de
„joc” în diverse accepţii. Iar jucătorii nu sunt neapărat
oameni; natura este suficient de des un partener al omului.

Când există mai mulţi parteneri decât doi, intervine în
joc noţiunea de cooperare şi se introduc noi relaţii de
dominanţă. Soluţia jocului exprimă strategia de comportare
a unui jucător sau de cooperare între mai mulţi parteneri
pentru realizarea unui scop comun. Ultima situaţie exprimă
cazul . Pentru un grup de
jucători care formează o coaliţie, important e nu câştigul
individual, ci al coaliţiei. În decursul unei partide, un
jucător poate frecventa mai multe coaliţii diferite, ceea ce
duce la noi complicaţii ale modelului. Lectura este
încurajată, de „coaliţii” cum ar fi cluburile, cenaclurile şi
şcolile de literatură.

Clasificarea lui Roger Caillois ,
Édition Gallimard, Paris, 1966 în patru categorii de jocuri

, , şi pare a fi infailibilă, deoarece, pe
de o parte, ne avertizează asupra complexităţii conceptuale
a jocului iar, pe de alta, este completă. Într-adevăr, jocurile
probabilistice (de noroc) sunt cuprinse în clasa ; celelalte
tipuri de jocuri sunt neprobabilistice, adică deterministe (cu
reguli clare) şi s-ar părea că nu mai există vreun alt grup de
jocuri. Cititorul-jucător poate intra în ultimele două
categorii: „vertijul intelectual” (cum este cazul alpinismului
sau schiului) sau „simulacrul teatral” (teatru, film, spectacol
în general), ceea ce înseamnă că găseşte forme

realist fantastic
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L'exploration imaginarire de
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literaturile imaginarului

Nu-mi place să-mi încep expunerea cu fapte negative,
dar vreau să vă spun că, până acum, n-am citit nici un
roman de pe Internet. Deşi am 20-30 de CD-uri de tip

. V-aş întreba şi pe dumneavoastră dacă aţi citit până
acum vreun roman de pe Internet. Pentru că literatura
electronică va fi, în continuare, subiectul nostru de
referinţă.

De ce vă întreb: pentru mine, cititorul al secolului
XX şi al celui ulterior este cititorul de romane. Romanul este
un produs literar pasager în secolul al XIX-lea, dar
dominant cu un secol mai târziu în sfera beletristicii. Mare
parte din scriitorii importanţi de azi tentează să se
imortalizeze prin „cărămizi”, prin opere . Chiar şi
poeţii semnificativi scriu „cicluri de poezii” pe care le
rânduiesc în cărţi. Cititorul care se uită cu frică la
„cărămizi”, doar „mustăceşte” ceva, deşi, în nici un caz, nu
este un şoarece de bibliotecă. Este un naiv – adesea
semidoct – care trăieşte cu impresia că orice text literar,
oricât de amplu, poate fi rezumat în câteva pagini frumos
ilustrată, aşa cum pentru chinezul de rând era opera lui
Mao. În nici un caz nu adoră „vertijul intelectual” provocat
de lectură. Este un cititor doar pasager, pe care l-am putea
trece la rubrica „interesat pe moment” – cam cât stă trenul
în gară.

Nu există cititor serios de literatură care să citească doar
texte scurte, dar, până la urmă, vom lua în considerare şi
aceşti cititori cam neserioşi care citesc doar texte scurte şi
rezumate – pentru că respectivele texte populează din plin

. Această celebră şi foarte răspândită formă
de cultură există atât în socialism, cât şi în capitalism; atât
în Europa, cât şi în spaţiul transatlantic; ceea ce presupune
un public larg sau foarte larg şi forme populare de
circulaţie (până la procedura „massificării culturale”).
Postmodernismul nord-american, aflat în ascensiune în
deceniile '60 şi '70 ale secolului abia trecut, mizează pe o
astfel de „explozie cantitativă” a scrisului, cum observă
Alvin Toffler ( , traducere de Mihnea
Columbeanu, Editura Antet, Bucureşti, 1997).

În privinţa României, gândul meu se îndreaptă cu
nostalgie spre anul 1989, când încă mai apăreau nişte
fascicule cu toate editurile rânduite în ordine alfabetică (de
la „Albatros” la „Univers”), iar enumerarea tuturor
titlurilor de  literatură română şi universală se oprea la 186!
Dar şi tirajele erau ceva de speriat: cred că al lui
James Clavell a apărut în vreo 500 de mii de exemplare,
deoarece, la un  moment dat, tot românul (un pic mai cult)
citea !

La ora actuală, în literatura română, se scriu cam 300 de
romane pe an (Mihai Zamfir,

, Editura Cartea Românească, Iaşi, 2008) iar în cea
franceză, aproape 10000 la o populaţie dublă (cifră preluată
de noi de la o conferinţă care a avut loc la Centrul Cultural
Francez în 2009), ceea ce înseamnă că francezii sunt cititori
mult mai „spornici” decât românii Autori, editori, librari,
bibliotecari, organizatori de manifestări literare s-au reunit,
începând cu 2004, în „Centre national du livre”, contribuind
la o nouă ofensivă a cărţii pe piaţă. Desigur, populaţia
Franţei constituie un „rezervor de literatură” mai productiv
decât populaţia României, din cel puţin trei motive: o
istorie a scrisului cel puţin dublă faţă de spaţiul istoric
românesc, resurse financiare pe măsură şi o inteligenţă
organizaţională mult mai mare decât cea românească.

Nu mai vorbim de piaţa nord-americană, unde
inteligenţa managerială şi organizaţională fac încă minuni.
Să zicem că, luând în considerare spusele unor cunoscători
ai pieţei de carte, nord-americanii scot cam 4000-5000 de
titluri de romane pe an (în domeniul şi

).  Aplicând un factor de triplare pentru „literatura
generală” (nu toată literatura lor este sau ), înseamnă că
ei scot vreo 15000 de romane pe an. Veţi observa că, la o
populaţie de zece ori mai mare, dacă ar citi la fel ca noi, ar
trebui să aibă acces la vreo 3000 de romane, câtă vreme ei
găsesc pe piaţă de cinci ori mai mult! Sunt detalii cantitative
care contrazic aşa-numita teorie a „bizonului american”!

Căci un cititor anglo-saxon care citeşte de pe o piaţă de
zece ori mai largă decât cea românească poate fi un cititor
de mai bună calitate, baza de selecţie fiind mult mai largă.
Un astfel de cititor, bine îndrumat de şcoală, universitate,
ONG-uri literare (de tipul şcolilor particulare de literatură)
sau de anumiţi critici literari, se poate feri mai bine de
inevitabila decizie calitativă: „90% din orice este
neinteresant”

În evoluţia lui pe piaţa literară, scriitorul are de
înfruntat nu numai diversitatea „culturilor”, ci şi tendinţele
cunoaşterii actuale  cele care duc la schimbarea
imaginarului literar. Sunt două tipuri de imaginar literar:
social şi cultural. desemnează fantasmele care
acţionează la nivelul psihismului colectiv, spre deosebire de

, care vizează imaginile transfigurate sub
formă artistică. Câteva componente ale imaginarului social
(timpul public, topicile „realităţii senzoriale” în frunte cu
simţul vizual, imaginea străinului, stereotipurile sociale)
pot fi descrise în termenii modelului Substanţă-Energie-
Informaţie, prilejuind analogii cel puţin formale  dacă nu şi
de conţinut  între ceea ce se întâmplă în natură, în societate,
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1. De la cantitate...

organizaţionale adecvate (cum ar fi lecturile publice sau
cenaclurile). Acelaşi cititor-jucător poate corupe plăcerea
lecturii, prin interesul creat de prezenţa unui domeniu
obligatoriu de studiu sau a cuiva care îl constrânge să
citească: în acest caz, cititul nu mai este un  joc, ci o muncă.

Este momentul să facem distincţia dintre cititorul social
şi cel cultural, atribuindu-i celui din urmă un plus de
calitate. Cel social citeşte pentru profesie şi bani, încercând,
pe cât posibil, să-şi extindă domeniul în innteresul
vizibilităţii ştiinţifice sau artistice. Un abonament la cablu ar
putea intra în costurile culturale ale unei familii, televizorul
prezentând ficţiune (în primul  rând filmică) şi comentariu
de evenimente culturale; dar este mai degrabă un cost
social de reprezentare al unei familii medii: cei săraci nu-şi
pot permite nici măcar atât şi interceptează ficţiune şi ştiri
radiofonice. Cititorul cultural este mai puţin cameleonic, nu
se dă neapărat cu lumea, nu se exprimă pentru a dobândi
etichete socială, ci îşi poate permite capricii. Cel mai adesea,
este învinuit de cei mai pragmatici că-şi pierde timpul cu
aiureli. De fapt, este greu de trasat o limită între jucătorul
social şi cel cultural.

Fratele meu, care este învăţător la Hârşova, citea la un
moment dat o carte de poezie, pe care a închis-o cam
fâstâcit la vederea mea. „Nu cred că e pe gustul tău,
George. Eu citesc Topârceanu, Arghezi, Farago  care le plac
din prima şi copiilor. Mi-e teamă că tu îi consideri poeţi
minori”. Eu i-am mărturisit că toţi trei mi se par poeţi
majori şi că, de fapt, este o falsă parcelare: cred că, la
actuala specializare din literatură, orice poet meritoriu îşi
are publicul lui: nu toată lumea citeşte Eminescu, deşi cam
toţi se laudă că-l citesc sau – mai ales – că nu-l citesc pe
nesuferitul de „poet naţional”! Ferice de literatura diversă!
Ferice de cititorul care nu cedează primei reclame agresive
şi care îşi permite să citească şi autori minori – de fapt,
selectaţi după gusturile şi trebuinţele sale. Iată un cititor
adevărat.

Deci când spun „cititor”, eu nu înţeleg .
Pornim de la parcelări utilitare foarte serioase între
categoriile de cititori ai prozei, existând „literaturi ale
vârstelor” (pentru copii, pentru adolescenţi şi tineri, pentru
maturi) şi literaturi modalizate, care delimitează între o
anumită parte obligatorie a ficţiunii (care conduce la
modelul realist) şi o parte opţională ca model al
prezentului, care conduce la o anumită tradiţie. Aceste
două criterii se pot distinge într-o bună istorie a literaturii
române, precum cea a lui Dumitru Micu (

, Editura
Saeculum I. O.,  Bucureşti, 2000). Respectivele criterii
delimitează mai multe tipuri de modele real-ficţional:
realist, fantastic, ludic, – la care se mai adaugă
modul utopic (focalizat asupra spaţiului relativ) sau ucronic
(focalizat asupra timpului relativ). Nici chiar pe cititorii de
fantastic nu-i văd prea solidari, unii citesc poveşti cu zâne,
alţii preferă miraculosul, alţii ocultul, alţii straniul sau
„fisura în real” (ca să folosesc sintagma lui Roger Caillois) şi
o categorizare cunoscută a lui Ţvetan Todorov. Şi cititorii
de SF sunt divizaţi între şi , primul indicând
textul cu infiltraţii tehnologice şi scop anticipativ iar al
doilea desconsiderând ştiinţa şi punând accentul pe motive
din istoria fantasticului. Pe de altă parte, cititul s-a
internaţionalizat: spaţiul anglo-saxon, cel francofon, cel
latino-american sau cel al literaturii slave sunt divergente
ca eşaloane de cititori: doar un specialist în literatura
comparată sau un multilingv cu competenţă
corespunzătoare poate afirma că frecventează cel puţin
două dintre ele.

Se ştie că „realitatea fizică” se mai poate numi şi
„senzorială”, deoarece este percepută, într-o impresionantă
tradiţie, prin sistemul al celor cinci simţuri (siglă
construită apelând la văz, auz, pipăit, miros şi gust).
Simţurile sunt specificate în ordinea aportului
informaţional adus organismului. În interpretări mai
apropiate de actualitate, gustul şi mirosul se contopesc în

, deci am putea simplifica sistemul de mai sus la
, cu 89% aport informaţional al văzului; 8,9% al

auzului; 0, 89%, al simţului tactil şi 0, 089% al simţului
osmic. Deşi experţii înaintează varii procente, modelul în
progresie geometrică de mai sus este folosit şi din raţiuni de
comoditate. Pentru fiinţa umană, văzul are un aport
informaţional de cel puţin zece ori mai mare decât auzul,
dar nu prea este prieten cu memoria de timp lung,
acţionând în primul rând asupra memoriei de timp scurt şi
foarte scurt. Însă auzul, când se raportează la date simbolice
de tipul textelor inteligibile, este mai eficient.

Puteţi vedea şi de cinci ori un film cu un final sofisticat
pe care l-aţi uitat (fără să fiţi sclerozat); dar, dacă reveniţi de
cinci ori asupra unui text de dimensiuni medii, îl puteţi
învăţa şi înţelege în profunzime. Senzaţia vizuală,
funcţionând în exces de viteză (doar ştiţi ce înseamnă viteza
luminii!) se sustrage inteligibilităţii – pe care o dobândim în
primul rând prin auz, situat mai aproape de viteza
semnalului biochimic cerebral. Între văz şi auz există o
interesantă coexistenţă, în care primul încearcă să-l
accelereze pe cel de-al doilea şi cel de-al doilea să-l
încetinească pe primul, fără ca vreunul dintre ei să
reuşească asta până la capăt. Pe de altă parte, omul este un
creator de medii vizuale artificiale care îi obosesc ochii:
standardul conţine 2^24 de nuanţe (adică circa 16
miliarde şi şapte sute) iar , 2^32 de nuanţe (semnul
„^” înseamnă „ridicare la putere”).

2. ... la calitate...

cititorul de orice

Istoria literaturii
române de la creaţia populară la postmodernism

science fiction

hardul softul SF

VAPGM

simţul osmic
VATO

RGB
CYMK

(va urma)

Consumatorii de literatură

Iunie 2011

George CEAUŞU



25CRONICA

Dintre toţi reprezentanţii neoclasicismului secolului al
XX-lea probabil T.S. Eliot este, de departe, cel mai
important, atât din punct de vedere al contribuţiei sale la
resuscitarea valorilor clasice, cât şi din perspectiva
dimensiunilor colosale pe care le-a avut ca scriitor şi critic.
Acesta este motivul pentru care a descrie în toată
complexitatea sa o personalitate atât de marcantă a epocii
moderne şi a ecourilor pe care le-a creat, ar avea drept
rezultat umplerea unui număr copleşitor de pagini. Cum
totuşi interesul articolului de faţă se axează doar pe o
anumită faţetă a acestuia – cea privitoare la textele sale
teoretice care ilustrează o viziune neoclasică -, va fi
necesară o selecţie care presupune reducerea substanţială
a numeroaselor aspecte ce ţin de viaţa şi evoluţia artistică
a lui Eliot. În acest sens, vom reţine mai întâi cele trei
coordonate prin care scriitorul se autodefinea în faimoasa
prefaţă la volumul de eseuri critice ,
publicat în 1928: „clasicizant în literatură, monarhist în
politică şi anglo-catolic în religie.” Afirmaţia este clară,
fără echivoc, trasând în mod ferm liniile esenţiale ale unui
crez literar, social şi spiritual căruia Eliot îi va rămâne
fidel până la sfârşitul vieţii.

Primul element al triadei menţionate mai sus vizează
asumarea în mod conştient a dimensiunii clasice, acest
angajament fiind, totuşi, mult mai evident la nivelul
scrierilor teoretice prin care Eliot stabileşte câteva repere
concrete ale gândirii sale estetice decât la nivelul operelor
care, printr-o anumită obscuritate a limbajului, o încifrare
a sensurilor sau prin diversele licenţe poetice în ceea ce
priveşte versificaţia, par a se distanţa de principiile
tradiţionale trasate în critica autorului. Din multitudinea
analizelor la textele lui Eliot, au fost câteva care au insistat
asupra rupturii dintre cele două faţete – de scriitor şi de
critic literar –, sugerându-se chiar că se poate vorbi de un
doctor Hyde în poezie şi un doctor Jekyll în critică. Este
însă şi aceasta o exagerare, mai ales raportându-ne la
numeroasele declaraţii ale lui T. S. Eliot însuşi, care
întotdeauna a perceput activitatea sa de critic drept o
latură secundară dimensiunii creative propriu-zise,
menită mai mult să lămurească propriile sale probleme de
creaţie. În acest sens, eseurile sale trebuie văzute mai ales
drept rodul unui poet practicant, cu atât mai mult cu cât,
pentru Eliot, critica literară nu poate fi exercitată decât de
cei implicaţi direct în procesul artistic. O dezvoltare a
acestor principii se va face ulterior pe parcursul acestui
articol, însă înainte de a trece mai departe, este necesar de
precizat faptul că raporturile exacte între principiile critice
stabilite de T. S. Eliot şi opera sa nu vor fi aprofundate aici
întrucât nu ţin de subiectul abordat şi, în mare parte, şi
datorită aspectului binecunoscut al greutăţilor pe care le-
ar presupune un astfel de demers, ce ar trebui să ţină cont
de o multitudine covârşitoare de elemente biografice,
literare, sociale etc. De aceea, vom rezuma analiza noastră
la ideile afirmate şi argumentate în mod clar de către
criticul T. S. Eliot.

Revenind la declaraţia lui Eliot, trebuie accentuat
faptul că şi celelalte două coordonate menţionate privind
monarhia şi anglo-catolicismul pot fi subsumate tot
viziunii clasice deoarece ambele reprezintă întruchiparea
ideii de ierarhie ca principiu ordonator la nivel social,
respectiv spiritual, a doua implicând, în plus, şi o
puternică dimensiune morală. În acest sens, trebuie
menţionată convertirea lui Eliot la această religie în 1927,
eveniment ce va avea repercusiuni importante şi în ceea
ce priveşte evoluţia literară ulterioară a scriitorului. De
altfel, biografia lui Eliot înregistrează o serie mai mare de
convertiri „neoficiale” dintre care, în ordine cronologică,
prima ar fi cea privitoare la stabilirea definitivă în Anglia,
unde venise doar cu intenţia de a-şi termina lucrarea de
doctorat în filosofie, pe care o începuse ca doctorand la
Harvard. Ca o paranteză, în această privinţă, este relevant
pentru valoarea scriitorului faptul că atât cultura
americană cât şi cea britanică îşi reclamă drepturile asupra
personalităţii sale, după cum a mai fost, de altfel, cazul şi
cu Henry James.

O a doua convertire ţine de preluarea idealurilor
clasice, care se face oarecum gradat şi din mai multe
direcţii – mai întâi prin intermediul cursurilor ţinute de
Irving Babbitt (important critic literar american) la
Harvard, cursuri suprasaturate de aversiunea faţă de
Rousseau şi influenţa sa considerată ca generatoare a
romantismului, apoi prin lectura articolelor lui Charles
Maurras sau Pierre Lasserrre, ideologii Acţiunii franceze
şi promotori ai principiilor clasice, şi în al treilea rând,
prin adoptarea ideilor lui Hulme. În ceea ce priveşte
raportarea la Charles Maurras, s-a afirmat în nenumărate
rânduri că triada clasicism-monarhism-catolicism a fost
preluată de la acesta, Eliot purtându-i un mare respect
eseistului francez.  Cu toate acestea, există diferenţieri ce
ţin mai ales de două aspecte importante – catolicismul lui

For Lancelot Andrews

Eliot este, se pare, mult mai profund, nu doar o unealtă
socială, aşa cum se consideră că a fost pentru Maurras –
după cum o sugerează şi condamnarea papală – , iar
viziunea sa clasică nu are accentele naţionaliste pe care le-
a preluat Acţiunea franceză, din acest punct de vedere
Eliot disociindu-se de orice direcţie extremistă.

Pe de altă parte, aşa cum Maurras a reuşit să-şi
impună idealurile politice, şi Eliot a devenit la rândul său
un mentor al generaţiei sale, un mentor literar, desigur,
statut pe care nu şi l-a câştigat prin vreo dărâmare
violentă de baricade, ci treptat, prin seriozitatea şi
soliditatea principiilor sale precum şi prin fascinaţia
exercitată de scrisul său. De altfel, în 1948 primeşte
premiul Nobel ca o recunoaştere oficială a contribuţiei sale
remarcabile la dezvoltarea literaturii.

Această contribuţie nu trebuie percepută doar prin
intermediul operelor literare propriu-zise, ci şi prin
articolele sale teoretice, care impun câteva aspecte şi
noţiuni cu mare rezonanţă în epocă, precum
reconsiderarea tradiţiei dintr-o perspectivă vie, dinamică,
impersonalizarea actului artistic, crearea unui „corelativ
obiectiv” ca expresie concretă a trăirilor etc. Prin toate
aceste elemente, Eliot de fapt reînvie în critică principiile

, iniţiind o direcţie ce va lua amploare în
prima jumătate a secolului al XX-lea, după cum sugera şi
René Wellek în „Astăzi
(textul a fost scris în jurul anului 1955, n. n.) există o
literatură academică bogată care interpretează principiile,
aplicaţiile şi evoluţia criticii neoclasice nu doar cu simţul
de dreptate al istoricului imparţial, ci îmbrăţişând cu
entuziasm principalele doctrine neoclasice şi combătând
cu înflăcărare polemică crezul romantic.”

Având în vedere aspectele generale prezentate mai
sus, vom lua în consideraţie câteva din textele mai
importante ale lui T. S. Eliot, pornind de la

, articol compus din trei părţi care, după
cum sugerează titlul, încearcă să stabilească raporturile
între individualitatea creatoare şi istoria generală a
literaturii. Textul se deschide, astfel, cu nemulţumirea
autorului privitoare la „maltratarea” noţiunii de tradiţie,
mai ales, în publicistica britanică, aceasta stând fie sub
semnul unei formulări reprobative, fie sub auspiciile
confortabile ale unei „plăcute restituiri arheologice”,
nefiind, în nici un caz, asociată vreunui scriitor
contemporan sau din trecutul apropiat. În acest sens, Eliot
sugerează că impulsul general de a izola un artist, de a
încerca a-i stabili originalitatea şi diferenţierea sa de restul,
mai ales de predecesorii săi, de a încerca scoaterea din
tradiţie cu orice preţ reprezintă o prejudecată de analiză
critică: „dacă abordăm un poet fără această idee
preconcepută, vom descoperi deseori că nu numai cele
mai bune, dar cele mai personale părţi ale operei lui, ar
putea fi socotite tocmai acelea în care poeţii dispăruţi,
predecesorii lui, îşi manifestă cel mai viguros perenitatea.”
Cu alte cuvinte, orice artist trebuie perceput nu doar în
individualitate, ci prin raportare, prin integrare în şirul de
umbre care în mod conştient asumate sau nu, l-au creat.
Mai mult chiar, se sugerează aici, într-o manieră aproape
paradoxală, că originalitatea, individualitatea, nu se poate
naşte decât prin tradiţie. Pentru a înţelege mai bine
această afirmaţie oarecum contradictorie este necesar a
evidenţia faptul că Eliot nu percepe conceptul de tradiţie
drept simplă transmitere din generaţie în generaţie a unor
modele, asociate cu păstrarea orbeşte a limitelor reuşitelor
acestora. Tradiţia devine aici o noţiune cu o semnificaţie
mult mai largă – „ea nu poate fi moştenită şi, dacă vrei s-o
ai, trebuie s-o dobândeşti printr-o grea strădanie!” afirmă
Eliot, amplificând oarecum surprinderea cititorului prin
stabilirea unor premise care nu vizează maniera obişnuită
de a percepe acest concept. Pentru o clarificare putem
apela la o altă afirmaţie a lui Eliot – „Suntem mereu în
pericolul de a ne agăţa de o tradiţie învechită sau de a
încerca să reinstaurăm noi una, de a confunda ceea ce este
vital cu lucruri inutile [...] Cel de-al doilea pericol este să
asociem tradiţia cu imuabilul, să o percepem drept ceva
ostil schimbării, să ţintim către întoarcerea la o stare
iniţială pe care ne-o imaginăm sub semnul inalterabilităţii,
în loc de a ţinti să reconstituim substanţa vitală care a
produs acea stare la momentul respectiv.” Se observă aici
identificarea greşelilor de percepţie în ceea ce priveşte
tradiţia, dar şi dorinţa de definire a acesteia în termenii
unui factor fertil, generator de semnificaţii noi, de
impulsuri constructive. Cu multă luciditate, Eliot
sugerează, de fapt, capcanele raportării la tradiţie – care
poate deveni o frână atunci când este privită cu prea mult
sentimentalism, dar poate fi şi anulată pe nedrept, atunci
când spiritul contemporan devine prea dominant.

Astfel, Eliot vede în tradiţie un factor viu, un model ce
poate transcende sterilitatea în măsura în care este
percepută ca un stimul. Se atrage atenţia că reproducerea
rezultatelor tradiţiei nu este în acest sens utilă pentru că
nu se subscrie legilor evolutive ale literaturii. Ceea ce este
benefic este reproducerea situaţiilor care au stat la baza
creării unor capodopere. Ideea exprimată aici coincide cu
modul în care clasicii au privit modelele trecutului. Nu
aservire, nu copiere, nu plagiat, care duce inevitabil la
epigonism, ci prelucrare fertilă a cauzelor generatoare de
valori, analiza minuţioasă a acestora şi extragerea unor

clasicismului

Istoria criticii literare moderne:

Tradiţia şi
talentul personal

reguli ce pot servi drept ghidaj pentru literatura viitoare.
Se concretizează imaginea unei co-locuiri, coabitări

simultane a artistului de către toate umbrele
predecesorilor. Aducerea trecutului în prezentul
procesului de creaţie presupune o anumită jonglare cu
dimensiunea cronologică, suprapunându-se simţul
atemporalului cu simţul temporalului: „...simţul istoriei te
obligă să scrii având nu numai generaţia ta în sânge, dar
şi sentimentul că întreaga literatură europeană de la
Homer şi, în cuprinsul ei, întreaga literatură a ţării tale au
o existenţă simultană şi alcătuiesc o ordine simultană.”
Simţul istoriei, prin aspectele menţionate anterior, îl face
pe scriitor să fie legat de tradiţie, dar îi asigură totodată
conştiinţa locului său în timp.

La nivelul stilului, se observă la Eliot folosirea unei
tonalităţi ce predispune la generalizare – frazele devin
închegări ale unei atitudini puternice, ale unor certitudini.
Siguranţa demonstraţiei, a împletirii argumentelor şi a
impunerii finale a rezultatelor, ţine de o caracteristică
generală a poeticilor clasice, care se subsumează în marea
lor majoritate dorinţei de legiferare. Iată, de exemplu,
maniera prin care Eliot construieşte unul din principiile
sale critice: „nici un poet, nici un artist, în oricare dintre
arte, nu înseamnă nimic singur. Însemnătatea lui, felul în
care e privit, e felul în care e privită legătura lui cu poeţii
sau artiştii dinaintea lui. Nu poate fi preţuit singur:
trebuie plasat, în contrast şi spre comparaţie, printre cei
dispăruţi.” Folosirea negaţiilor dă mai multă forţă frazei.
Această putere persuasivă asociată, după cum am mai
menţionat, încrederii în punctul de vedere asumat, este,
probabil, unul din motivele pentru care Eliot a reuşit să se
impună drept unul dintre cei mai importanţi critici ai
secolului al XX-lea, imaginea şi ideile sale ajungând
aproape de pragul mitizării.

Întorcându-ne însă la substanţa propriu-zisă a gândirii
sale critice, se observă insistenţa asupra perceperii unui
scriitor prin raportare la trecut. Este vorba aici despre o
dublă percepţie – cea interioară – a scriitorului însuşi, care
nu trebuie să-şi asume postura orgolioasă a eului singular
şi cea exterioară – a cititorilor, a criticilor. Integrarea
elementului de tradiţie în ecuaţia creativă şi în ecuaţia
critică vizează o dimensiune profund clasică, deoarece

a însemnat, printre altele, prelucrarea fertilă a
inter relaţionării mai ales prin ideea de model.

Conştientizarea relaţiei cu trecutul înseamnă, totodată,
asumarea unor anumite responsabilităţi precum şi
întâmpinarea unor greutăţi. De asemenea, poetul trebuie
să îşi dea seama că va fi supus unei judecăţi care are la
bază normele trecutului. Eliot accentuează, în acest punct,
faptul că utilizarea verbului nu este echivalentă cu
o decapitare, ci implică ideea unei analize, a unei
„comparaţii în care două elemente sunt măsurate unul
prin celălalt.” Este un aspect destul de des întâlnit la Eliot,
vizându-se astfel credinţa că funcţia criticii nu trebuie să
fie una distructivă, ci trebuie să implice crearea unui
sistem complex de legături care să ducă la o analiză
pertinentă şi corectă a operei.

Revenind la raportarea la trecut, Eliot atrage atenţia
asupra două situaţii care pot periclita valoarea actului
artistic şi personalitatea scriitorului. Pe de o parte,
considerarea trecutului drept „o bucată amorfă, o masă
nediferenţiată”, pe de altă parte, relaţionarea doar la o
singură perioadă din multiplele posibilităţi pe care le
oferă istoria literară. În primul caz, pericolul poate fi
îndepărtat prin aplicarea unui criteriu de diferenţiere
valorică şi anume raţiunea, după cum sugera Eliot într-un
alt articol – „... tradiţia fără inteligenţă nu se justifică.”

Se accentuează, în acest sens, faptul că ulterioritatea în
timp nu constituie în mod necesar un criteriu de valoare –
„Poetul trebuie să fie pe deplin conştient de faptul evident
că arta nu devine niciodată mai bună, dar că materia artei
nu e niciodată exact aceeaşi.” Eliot consideră că istoria
artei nu trebuie privită sub semnul unei evoluţii continue
în sensul unei ascendenţe netulburate care echivalează
parcursul cronologic cu o trecere de la inferior spre
superior. Arta nu se supune, aşadar, unor comparaţii cu
rol ierahizator prin raportare la dimensiunea temporală –
Shakespeare e la fel de genial ca Hom

ţă de perspectivă –
a percepe sau nu arta sub semnul progresului – a
constituit, de altfel, şi unul din aspectele esenţiale ale
faimoasei Dispute dintre Antici şi Moderni. Aceştia din
urmă susţineau că evoluţia ştiinţelor poate fi transpusă şi
la nivelul artei, mai ales în domeniul literaturii,
proclamând, astfel, superioritatea prezentului faţă de
trecut. Pe de altă parte însă, Anticii susţineau ideea
imuabilităţii fiinţei şi ca urmare şi a artei, justificând, în
acest fel, aplicarea în prezent a unor modele din trecut.
Este o perspectivă ce se apropie mai mult de adevăr – aşa
cum îl concepe şi Eliot, de altfel – deoarece nu vizează
parcursul artei în termenii unei ascendenţe, ci în termeni
de egalitate. Cu alte cuvinte, privirea care se aruncă
asupra istoriei culturii trebuie să fie una care să
desconsidere criteriul cronologic (în sensul unei evoluţii
temporale) şi să aibă în vedere doar un criteriu de valoare
care legitimează atât clasicismul cât şi romantismul, de
exemplu, chiar dacă ultimul are o poziţionare superioară
din punct de vedere al curgerii timpului.

clasicismul

a judeca

(va urma)

er sau Molière.
Acest punct care presupune o divergen

interpretări
Revalorificarea tradiţiei -
T.S. Eliot (I)

Monica BOŢOIU

Iunie 2011



26 CRONICA

Academia Păstorel

Pentru doamnele aflate la cumpăna
vârstelor şi a kilogramelor, specialistul
nostru nutriţionist, sexolog, numismat şi
consilier  familial al revistei „Familia,
ultima frontieră“ oferă o soluţie
considerată optimă pentru o siluetă de
invidiat, un tonus remarcabil şi o deplină
armonie conjugală.

Se recomandă ca dimineaţa să mâncaţi
la repezeală două palme şi să vă înghiţiţi
discret lacrimile. Ele nu conţin „E“-uri,
sunt 100% naturale, iar procedeul oferă
privirilor un ten proaspăt, îmbujorat, în
timp ce ochii uşor umezi vă dau un aer
irezistibil, plin de poetică visare.

După ce soţul pleacă, motivând că-şi
caută serviciu, trimiteţi copiii la produs şi
bombăniţi în voie. Veţi fi surprinsă de
bogăţia vocabularului şi capacitatea de
combinare a cuvintelor şi expresiilor, ceea
ce vă va conferi o linişte adâncă, susţinută
de inspiraţii profunde sub formă de oftat.
Către orele 11.00, când încercaţi o uşoară
senzaţie de foame, de regulă, apare
administratorul de la bloc în speranţa că
va obţine banii pentru întreţinere.
Bucuroasă, îl serviţi cu un refuz asezonat
cu epitete colorate. El vă invită să vizitaţi
locuri exotice, în care aţi mai fost când
eraţi foarte, foarte mică. Constataţi cu
plăcere că relaţiile interumane, excelente,
pe care le întreţineţi cu grijă, vă fortifică
spiritual. Apare şi soţul, afişând o
frumoasă culoare violacee şi un puternic
miros de bere şi mici cu usturoi. Fiind  ora
prânzului, mâncaţi o bătaie bună pe motiv
că răbdările erau cam prea prăjite, ceea ce
îi provoacă fiinţei pe care o iubiţi atât de
mult uşoare arsuri şi regurgitaţii.

Fiinţa astfel definită merge să se
odihnească. O face horcăind foarte
masculin, în timp ce dumneavoastră daţi
cu mătura în copiii care au venit acasă fără
nimic, bătuţi şi flămânzi. Sătui, adorm şi
aceştia pe unde apucă. Soţul iese din comă
uşor năuc, iar buzele dumneavoastră
tumefiate natural şi răscolitor de senzuale
îi dau idei. În timp ce şi le exprimă prin
icnete, susuraţi delicat, printre dinţi,
cuvinte de alint legate de soacra
dumneavoastră şi de cartea cu poze
colorate înfăţişând animale domestice.
Scoateţi uşoare ţipete de plăcere când vă
propteşte cotul în gât. Va sesiza fericirea
ce vă inundă şi îşi va aprinde o ţigară.
Recunoaşteţi, este atât de „macho“ cu un
ochi puţin închis, ţigara în colţul gurii, în
timp ce scrumul vi se scutură pe piept.
Aproape nici nu  luaţi în seamă copiii care
se înveselesc atât de drăgălaş în jurul
părinţilor. Nu cunoaşteţi  termenul de
tristeţe „post coitum“, prin urmare, plină
de energie, trimiteţi din nou copiii afară,
dându-le câteva palme, să aibă la ei pentru
orice eventualitate. Soţul reintră în colaps,
iar dumneavoastră compuneţi în gând un
fel de odă închinată, la întâmplare, lui
Dumnezeu, soţului, în general vieţii.

Pe înserat se întorc, de la activităţile
lucrative, îngeraşii care, sensibili şi bine
educaţi, vă dăruiesc o jumătate de covrig.
Faptul că la un capăt este ros de un câine
vă consolidează ideea comestibilităţii, în
consecinţă, îl savuraţi, înmuiat în apa de la
robinet, pentru a vă menaja gingiile.

Această cină voit frugală vă fereşte
epiderma de ravagii seboreice, vă aşezaţi,
deci, pe rogojină pentru a vă proteja
coloana şi vă lăsaţi cuprinsă de braţele
înmiresmate ale lui Morfeu. Nici o grijă
nu vă tulbură visele.  Sunteţi, pur şi
simplu, fericită pentru că ştiţi cum să
luptaţi pentru asta.

Somn uşor!

POLITICA DEGHIZĂRII

RONDELUL SEMĂNĂTORULUI

RONDELUL CALULUI DOCIL

CULTURA

POVAŢĂ

CIRCULARĂ

EVA

LOGODNA

Lupul s-a-mbrăcat în lână
i s-a dus oaie la stână,

Dar i-a regretat impulsul
Seara, când a fost cu mulsul!

Icnind, medalii să adun,
Visându-mi poza la reviste,
Pe tezele socialiste
Eu mă băteam ca la Verdun.

Prin ţarine colectiviste
Hâiam turbat ca un taifun,
Icnind, medalii să adun,
Visându-mi poza la reviste.

În sat, fălos ca un păun,
Între vădane pesimiste,
Mânat de zeluri uteciste,
Zvârleam sămânţa ca din tun

Icnind, medalii să adun.

El e calul ideal
Al supunerii totale
Ce se-nhamă blând şi moale
În convoiul general.

Nici o şchioapă mai la vale,
Nici o şchioapă mai la deal:
El e calul ideal
Al supunerii totale.

Dobândind conjunctural
Hamuri scumpe şi paftale,
Până când o să prăvale
Harabaua de pe mal,

El e calul ideal.

Cultura este un izvor
De vie, nesecată apă,
La îndemâna tuturor...
(Chiar şi a celor ce se-adapă !)

E-un lucru demn să se înveţe,
De care nu prea ştiu destui:
Să nu te iei cu şefu-n beţe
Când ghioaga e în mâna lui.

„Circulara” după mine,
E un fel de monopol
Care cred că aparţine
Celor ce se-nvârt în gol.

Pedepsită, alungată,
Evei i-a fost scris
Să păzească viaţa toată...
Fructul interzis.

E-un acord bilateral
Într-un cadru afectiv

Ș

ș

Emil Ianuş

Ion Bolocan

Ene Veron

Vasile Bolocan

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Dietă naturistă cu
accente autohtone

SONET… CĂRTURĂRESC

SONET URBI ET ORBI

MINIJUPA

MENIREA URNELOR

CĂSNICIA

„Prin cărţi poţi candida la nemurire…
Dar eu prefer doar cărţile de pocher!”
Gândea, manipulând atent un joker,
Trişoru-mbogăţit, cu mulţumire.

Câştigul său, amplificat de-un broker
Îi oferise conturi în neştire,
O vilă, iahturi, până şi iubire
C-o jună ce plimba pe ţărm un cocker.

Dar, doritor să urce şi-alte trepte,
Spre-a nu rămâne doar un oarecare,
Spre… Parlament ar vrea să se îndrepte

Căci, de vizează alte orizonturi,
Ar păcăli uşor pe toţi cei care

Cei mici. Cei mari au conturi cu duiumul
Ce nasc speranţe dar dispar ca fumul
Când nedreptatea umple vaste fronturi.

Se râde şi  se plânge pe tot drumul,
Rănit e bunul simţ sub tur de-afronturi;
Pe faţa lumii, între orizonturi,
Dă iarba colţ, dar o ucide scrumul.

E Terra bântuită de confuzii
Aşa că, prins în jocuri de iluzii,
Ce împletesc şi basmul şi concretul,
Pot să afirm, întocmai ca poetul:

„Se făuresc şi se destramă visuri
Pe scena înţesată de dichisuri!”

Nici n-ai cu cine să-l asemeni,
Că la serviciu, dacă-i beat,
Părându-i totul dedublat,
Gravidele nasc numai gemeni.

Minijupa-i ca hazardul
Con inut în fraza-aceea :
Dinafară e femeia,
Înăuntru-i leopardul.

Un detaliu pun la punct:
Ştiu că-n urne sunt plasate
Ori cenuşă de defunct
Ori speranţe înşelate.

Pe când o fugăreau de zor ogarii
O Vulpe fu de un Măgar salvată
Care s-a-ndrăgostit de ea pe dată
(Cum se îndrăgostesc mai toţi măgarii...)
Deşi prin gând nici nu-i trecea măcar
Şireata Vulpe a-ncercat să pară
Că e îndrăgostită de măgar,
Exact ca-n „Visul unei nopţi de vară”.
Visând confort în carul căsniciei
Cucoana, dominată de ambiţii
Desfăşurându-şi arta vicleniei
Iubitului i-a pus nişte condiţii
„Ne vom schimba regimu-alimentar,
N-o să mai paşti de-acum prin bălării,
Te vei reprofila ca bucătar
Şi ne vei pregăti... găinării.
Gândeşte, bietul, în ce vrea să-l bage
(Că nu e prost deşi adesea rage !)
Cercă să pară calm în faţa ei
Şi-i spuse-aşa: „Cucoană, uite ce-i,
Eu recunosc, desigur, că-s măgar
Şi că mai pasc ades prin bălării,
Dar trag din toată inima la car
Şi nu fac niciodată măgării !
Că printre noi mai sunt şi potlogari
Or fi, nu zic, dar ăia-s alţi măgari.”
Sfârşind astfel de lămurit iubita
(Uitând pe loc de clipa cea nefastă
Când s-a gândit s-o ceară de nevastă)
Iubitul i-a şi arătat...copita !

Morala din final urmează
Şi-n primul rând se adresează,
Urechilor de ascultat
Şi fetelor de măritat:
Să tragă singurel la car,
Nu mai găsiţi nici un măgar !

Au… cărţi de-alegător dar nu şi conturi!

Eugen Deutsch

Au cărţi de-alegător, dar nu şi conturi,

Vasile Vajoga

MAMOŞUL

Neculai Donţu

Constantin Iuraşcu-Tataia

Costache Plăcintă

#

Şi-un modest aperitiv
La festinul nupţial.

În dialogul ce-a urmat,
Am reuşit aşa un salt,
Că fiecare am plecat…
Doar cu părerea celuilalt.

Ziua-n Parlament „lătra”
În discursuri lungi sau scurte.

i, cum câine nu avea,
Mai  lătra şi noaptea-n curte.

Mulţi politicieni vulpoi
Purtându-şi, mândri, mapele,
Vedem cum şi-aranjează ploi
Minţind, de-ngheaţă apele.

Visător priveam la stele
Când fătuca m-a trezit,
Vrând cu rouă să se spele
În lucernă s-a oprit.

Dezbrăcându-şi toate cele
M-a lăsat descumpănit;
Visător priveam la stele,
Când fătuca m-a trezit.

Numai stelele-s fidele,
Zise ea pe-un ton grăbit,
Deci, priveşte iubiţele,
Dumnezeu cum m-a zidit!

i n-am mai privit la stele.

Cu rigoare de părinte
i ţinută adecvată,

Dascălul de altădată
Pretindea să fii … cu  minte!

Fără nici o supărare
Că-s la minte cam desculţi,
Simt o mare uşurare:
Au în lume fani mai mulţi.

De stă cuminte-n banca lui mereu,
Nu deranjează, dar de-l ia un val,
Atunci să ne ferească Dumnezeu,
Când prostul ... va gândi original!

Aleşii noştri-ntr-o privinţă
Se străduiesc, muncesc enorm,
Dar se şi ceartă în şedinţă,
Iar când n-o fac, precis că dorm.

Jan Buchman

Adrian Grăjdeanu

Constantin Iuraşcu-Tataia

Aurel Popescu

Aurel Baican

Gheorghe Bălăceanu

Eliada Scorţaru
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Rondó-ul sonetelor

ORICE  ESTE  POSIBIL

* Nu tot ce ni se spune e adevărat şi nu tot ce e adevărat ni se spune.
* Viata-i scumpă cu toate că nu face…
* Progreseli.
* De fapt, comerţul e sufletul reclamei.
* "Eu nu sunt candidat! Eu sunt contracandidat!!
* Omul e ca hârtia. Rabdă orice, dar nu rezistă.
* Intenţionez să trăiesc îndrăgostit de două: Pann Dora şi Scarlat Ina.
* Ne rugăm la Dumnezeu tocmai în ziua Lui libera. Atunci cum putem avea pretenţii la El ?!

(adaptare libera).
* E mai uşor să crezi ceea ce iţi convine.
* Fizica demonstrează că o săgeată primitivă şi o rachetă ultramodernă parcurg aceeaşi curba

balistica.
* Herr Neanderthal…
* Fă, Doamne, să nu avem nevoie de eroi !
* Longevitate: să asişti la nunta bunicilor şi apoi a nepoţilor.
* Calificat în munci necalificate.
* Teme-te de prea multe coincidenţe.
* Nu totul e normal, dar orice e posibil.
* Suntem buni pentru că şi alţii sunt răi ?!
* Înainte era mai bine…Înapoi era şi mai bine…
* Unii  nu înţeleg progresul nici când îi loveşte drept in nas.

Dorel Schor



literatură u lăniversa

Două antologii de poezie macedoneană

După ce am ajuns în Macedonia, unde am întâlnit
şi poeţi de limbă albaneză, aromâni (fără alte
comentarii, amintim că în regiune este mai întâlnită
denumirea macedo-români sau vlahi), unde am văzut
şi biserici, dar şi minarete, tekke, şi, între altele, un
bazar mai curând oriental, mi-a fost mai limpede de
ce poezia din Republica Macedonia, care şi-a făcut
relativ tîrziu simţită prezenţa în cadrul literaturii unei
entităţi geografice/ statale separate, are specificul ei.
Are personalitatea ei pe harta lirică a fostei Iugoslavia.

Dincolo de controversele legate de denumirea
statului Republica Macedonia (parte a Macedoniei
istorice a fost împărţită, între Grecia, Serbia şi
Bulgaria, după cele două războaie balcanice, 1912-
1913), este vorba despre un teritoriu de cca. de 25.000
de km – într-o zonă muntoasă, populată şi de etnii ca
albanezi, turci, ţigani etc. – cca. două milioane de
locuitori, întemeiată la sfîrşitul celei de-a doua
conflagraţii mondiale, ca parte a confederaţiei
iugoslave.

La acea dată acesta a fost considerat un fapt
important. Macedonia (Makedonija), dobândea, pe
lângă geografia spirituală, şi una fizică (deşi
considerată de localnici o trunchiere), cu drepturi la
limbă, cultură proprie. Duşko Nanevski spunea: „Pînă

în 1945, pe harta poeziei
europene nu a existat o
poezie numită
macedoneană” Dar,
dincolo de statutul oficial
care a făcut ca limba slavă
macedoneană, „în care au
fost scrise traducerile lui
Chiril şi Metodiu,… a
treia limbă liturgică în
Europa, după greacă şi
latină”, să obţină un statut
„oficial şi literar , spun
unii macedoneni, ultima
limbă oficializată în
Balcani şi în Europa, a
existat, cu secole înainte,
un ethos, un etnos, o

geografie spirituală pe care s-a putut dăltui cea fizică.
Predrag Matveievik nota că, pentru naţiunile care nu
au un stat al lor ( ), „spaţiul cultural este cel
în care… îşi certifică identitatea şi… îşi confirmă
unicitatea limbii”.

Sigur, argumentarea ar putea duce, în opinia
multora, prin labirintul istoriei, de la Alexandru
Macedon, trecînd prin Bizanţ, apoi la Chiril şi
Metodiu, Kliment de Chride, textele liturgico-
filosofice scrise cu litere slave, şi, după unii, cu
mentalitate, cu inimă mai curând bizanzină, apoi la
romantismul plurilingv (Constantin Miladinov,
Pîrlicev etc.), panslavismul (Jinzifov, Pîrlicev etc.) şi la

poetul plurilingv, modern Raţin (înaintea
căruia, din cauza felului în care a curs istoria, n-au
existat în macedoneană decît încercări fulgurante de
poezie cultă), mort în 1943 în luptele de partizani,
autorul unui volum de referinţă pentru acest areal
cultural, , Samobor/ Zagreb, 1939),  a cărui
operă este considerată de o mare importanţă pentru
limba macedoneană.

Unii au spus că poezia macedoneană nu a existat
înainte de al doilea război mondial, şi că ar ţine de o
cultură artificială. Alţii şi că poeţii de aici au „sărit”
peste etape prea repede, asimilând într-o manieră
oarecum forţată. În introducerea sa la

, Dumitru M. Ion concluziona că aceste
lucruri nu pot fi acceptate şi că, pe scurt, nu putem
pune poezia macedoneană sub semnul artificialului.
Şi poemele selectate în aste două antologii susţin
aceste afirmaţii.

Iată poeţii antologaţi (poezia unora dintre ei a fost
publicată şi la Iaşi, fie în „Cronica”, „Poezia”, fie în
„Carmina Balcanica” etc.):

– Slavko
Janevski, Blaže Koneski, Aco Šopov, Gogo Ivanovski,
Srbo Ivanovski, Mateja Matevski, Gane Todorovski,
Ante Popovski, Jovan Strezovski, Petre M.
Andreevski, Vlada Uroševici, Mile Delekoski, Petar T.
Boškovski, Mihail Rendžov, Radovan Pavlosvski,
Bogomil Guzel, Eftim Kletnikov, Sade Stojčevski,
Atanas Vangelov, Vele Smilevski, Katica Kulakova,
Miloš Landro, Liljana Dirjan, Vera Čejkovska, Slave
Gorgo Dimovski;
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nestatalizate

vizionarul,

Zorile dalbe

Falanga lirică
macedoneană. Antologia poeziei contemporane
makedonene

Contemporary Macedonian
Poetry/ Poezie macedoneană contemporană

Balcanica

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Orientalia

Şi ),
A Thematic Selection of Contemporary Macedonian
Poetry, realizată în două volume, fiecare de 174
pagini, unul în macedoneană, albaneză, celălalt cu
versiunile în engleză – Arifi Murtezan, Petre
Bakevski, Eqrem Basha,
Dimnitar Baševski, Esad
Bayram, Petar T.
Boškovski, Branko
Cvetkoski, Todor Čalovski,
Ivan Čapovski, Vera
Čejkovska, Petko Dabeski,
Jordan, Dimo N. Dimčev,
Lidija Dimkovska, Slave
Gorgo Dimovski, Liljana
Dirjan, Ivan Džeparoski,
Ihami Emin, Adem
Gajtani, Bogomil Guzel,
Lulëzim Haziri, Svetlana
Hristova-Jocik, Baki Ymeri,
Igor Isakovski, Murat
Isaku, Jovica Ivanovski,
Srbo Ivanovski, Risto
Jačev, Čedo Jakimovski,
Slavko Janevski, Eftim Kletnikov, Blaže Koneski,
Jovan Koteski, Razme Kumbaroski, Katika Kulakova,
Nikola Madžirov, Mateja Matevski, Gordana
Mihailova-Bošnakoska, Irena Pavlova de Odoriko,
Radovan Pavlovski, Trajan Petrovski, Ante Popovski,
Mihail Rendžov, Salajdin Salihu, Rade Siljan, Vele
Smilevski, Nehas Sopaj, Suzana Spasovska, Milovan
Stefanovski, Sande Stojčevski, Gligor Srojkovski,
Jovan Strezovski, Resul Shabani, Aco Šopov, Zvonko
Taneski, Jovica-Eternijan Tasevski, Bratislav
Taškovski, Gane Todorovski, Vlada Uroševik, Atanas
Vangelov, Risto Vasileski, Agim Vinca, Nuhi Vinca.

Două antologii interesante, ilustrează un spaţiu
poetic generos, care merită cunoscut.

), matematician, filosof şi poet s-a născut la
Esfahan, provincia persană Khuras

Şi-a luat pseudonimul (
) în memoria tatălui său.

Unii au spus şi că a fost sufit, alţii că nu. După
1859, tradus fiind de Edward J. Fitzgerald în engleză
(după adepţii sufi în manieră cu

; după alţii termenul corect nu este
traducere, ci „adaptare”), Khayy în
Occident şi datorită poemelor de tip , gen
care, fiind asemănător (două distihuri/ patru
emistihuri) cu catrenul, a fost „asimilat” în Europa cu
această formă de poezie.

Sunt discuţii diverse legate de distorsionarea şi
prezentarea „materialului” de bază din poemele lui
Khayyam în haina epocii în care au trăit traducătorii,

prin aceasta fiind
„transformate” într-un
melanj de mister/ exotism
întreţesut cu elemente
legate de morală şi social/
politic din
contemporaneitatea
britanică victoriană (în
cazul lui FitzGerald) sau
franceză, în cazul lui Jean
Baptiste Nicolas ş.a..

În ţara noastră poezia
lui Khayyam a pătruns
prin adaptări după diverse
versiuni occidentale, nu
direct din persană, apoi au
apărut şi traducerile din
original. Au apărut, în

timp, peste 20 de ediţii, fiecare cu aportul ei în
promovarea numelui şi operei poetului persan, în
versiuni semnate de: I. Gh. Severeanu, Alexandru
Viţianu, Al. T. Stamatiad, George Dan, George Popa
(probabil cele mai multe apariţii), Paula Romanescu,

The World is My Home (The house – the threshold

fabricant
de corturi

personală, alterarea
mesajuluii

Contemporary Macedonian Poetry

The World is My Home (The
house – the thresholds A Thematic Selection of Contemporary
Macedonian Poetry Lumea este casa mea (Casa – pragul). O
selecţie tematică de poezie macedoneană contemporană

(Poezie macedoneană
contemporană), selected and translated by Ewald Osers, Introduced
by George MacBetth, Kultura/ Forest Books, London and Boston,
UK – SUA, ed. a I-a – 1991, 222 p.;

).
(

), selected
and edited by Lidija Kapuševska-Dragulevska, Lulëzim haziri
(Authors writing in Albanian), translated in English by Zoran
Ančevski, English Language Editor: Lee Schweninger, 2004, sub
sigla Struga Poetry Evenings, 174 p.

Catrenele lui Khayyam

Omar Khayyām (18 mai 1048 – 4 decembrie 1131/
1132

ān. A activat la
Nishāpur.

ām este cunoscut

Khayyāmi

rubāyāte

Elisabeta Isanos, Otto Starck şi Gheorghe Iorga
(ultimii doi din persană). Acestea l-au făcut cunoscut,
fiecare în felul ei, pe marele poet persan la noi, unele
versiuni înregistrînd mai multe ediţii.

Dacă discuţi cu un persan îţi va spune că,
indiferent de nume, de modalitatea de transpunere a
poemelor din persană, nu de puţine ori, cu dificultate
putem descoperi în spatele unei expresii oarecare pe
cea din limba lui Khayyam citind o „metaforă
europenizată” Că, evident, la majoritatea covârşitoare
a versiunilor occidentale nu de puţine ori expresiile
originale sunt estompate, chiar „substituite”. Este, de
altfel, o problemă în cazul traducerilor din limbi
orientale în limbi occidentale, dar nu numai.

În cazul nostru, amintim şi că mulţi înţelepţi arabi
ori persani susţin, încă din vechime, că poezia în
limbile lor este intraductibilă. Această idee este
susţinută şi de acele texte care, pentru a fi traduse,
este necesar a găsi „echivalenţe” în noua limbă, care
adesea nu mai au aceeaşi încărcătură semantică/
conotativă ş.a.

Dar, dincolo de acestea, versiunea occidentală cu
cel mai mare ecou este datorată lui FitzGerald. Acesta
a fost numit de unii (Vincent Mansour-Monteil)
„falsificator” al poemelor, alţii au spus că nu a tradus
ci a „adaptat” sau „parafrazat” poemele persanului,
alţii că l-a „(re)inventat” pentru europeni. Ediţia din
1879 a versiunii lui FitzGerald a fost tradusă în zeci de
alte limbi. Cu alte cuvinte, una peste alta, faima
mondială a lui Khayyam i se datorează în bună
măsură şi lui FitzGerald.

Gheorghe Iorga acordă un spaţiu semnificativ în
cartea sa,

, apărută la Universitas XXI, Iaşi, 2009, lui
Edward FitzGerald, vieţii lui în contextul britanic/
european al vremii, carierei literare şi „legăturii
tainice” cu Khayyam.

Nu doar în Occident sunt privite cu atenţie şi
studiate, sub diferite aspecte, versiunile lui
FitzGerald, ci şi în Iran. Iată, acum facem vorbire
despre un volum pe care l-am primit recent,
„ , translated from the Persian by
Edward Fitzgerald, compiled and Edited by Roshanak
Bahreyni”, aflat la a doua ediţie în 2008, şi apărut la
Teheran.

Nu este singura versiune tipărită în Iran în care
„catrenele” lui Khayyam în
limba engleză sunt în
traducerea lui Edward
Fitzgerald. Între volumele
apărute în Iran deţin unul,
în cinci limbi, selectat,
editat şi prefaţat de
Farshid Eghbal, care
consideră că ediţia a patra
a britanicului ar fi cea mai
reuşită.

Volumul „compilat şi
editat” de Roshanak
Bahreyni reproduce 74 de
„catrene” ale lui/ atribuite
lui Khayyam în versiunile
în limba persană şi în
engleză, semnate de Fitzgerald. Roshanak Bahreyni a
ales versiunile în engleză care i s-au părut mai
potrivite din cele patru ediţii ale lui Edward
Fitzgerald. Fiecare poem preluat are notat dedesubt
ediţia sau ediţiile în care a apărut (unele dintre ele
fiind păstrate de britanic neschimbate în două, trei
sau chiar toate ediţiile). Paginile redau versiunile în
engleză şi cele în persană „în oglindă”.

Mulţi spun că atât Occidentul, cât şi Iranul, încă au
de lucrat pentru a descoperi cu adevărat poezia lui
Khayyam, chiar şi „povestea” vieţii lui dincolo de
imaginea creată de legende, falsuri, colportări de tot
felul ori prin versiunile de impact amintite.

Dar este un fapt că, dincolo de toate aceste discuţii,
numele lui Khayyam este cunoscut în toată lumea, iar
poeziile lui… Poate că şi acesta este un mister, la fel
cum misterioasă este şi povestea vieţii lui,
paternitatea poemelor şi chiar poemele în sine, în
sensul unei reprezentări exacte a fondului şi formei.
Iar Omar Khayyam este, şi el, aidoma unui poem…

.

Omar Khayyam şi „complexele” mitului
european

Khayyam's Quatrains

Khayyam's Quatrains, translated from the Persian by Edward
Fitzgerald, Compiled and Edited by Roshanak Bahreyni, ediţia a
II-a, Hermes Publishers, Tehran, Iran, 2008, 120 p.
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degustări cultural - literareClopoţeii ispitelor suspină cînd
uşa se întoarce cu spatele1

Somelier de serviciu,
Alexandru Dan CIOCHINĂ

1Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele
aflate în colecţia autorului.
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Am primit, cu întîrziere, la redac
, lunar cultural

editat la Cluj-Napoca de Funda
ef Ion Mure

ie 2011),
ii grafice, am re inut

)

i poetul Constantin Hrehor, (
), a

) i,
de loc în ultimul rînd, consistentul , intitulat

i coordonat de Rodica Pop,
),

Anamari
), Vlad Dobroiu (

),
Andreea Hopîrtean ( ), Anca Clitan
(

), Iulia Diana Rusu (
), Rodica

Lascu Pop ( ),
Erwin Kretz (

), Matthieu Berhnardt
(

), Adina-
Irina Romo an Forna (

), Camelia Meda Mijea (

- L Écriture du
désastre) ).

Revista , nr. 3-4(480-481), se deschide cu o
poezie de Ion Pop ( ): „Am crezut,
totu i-a

”, completat
imediat de Andrei Zanca:

a/ de a resim i lumina-
n adînc”. -
„una din cele mai consistente i epice mi

i, în toate domeniile artei,
de valoare i circula ”

Al. Cistelecan, pentru a
continua: ar fi fost cu totul
insuficient pentru a ilustra o asemenea efervescen

din spa

ile i amabilitatea lui L

, sînt excep ionale
i cel dedicat avangardei

ucrainiene) sînt, pentru cei interesa i, de referin ”. Din
acela

), interviul realizat de
Iulian Boldea cu Gheorghe Grigurcu (

), cel care la
împlinirea vîrstei de 75 de ani este considerat de Kocsis
Francisko ul în
care locuie te.” Sub genericul este
comentat i disecat romanul lui Radu Mare ,

, publicat anul trecut la editura Limes, prin
contribu iile lui Andrei Moldovan, George Bodea i
Ioan icalo.

Primim de la Craiova revista , nr. 3(149),
unde, în cadrul rubricii , sunt abordate
„noi perspective asupra teatrului lui Eugène Ionesco

erban (

), Irina Ungureanu (
), Ovidiu

Pecican (

), Simona Modreanu
(

), Mariano
Martin Rodriguez (

), Constantin Cuble an ( ),
Petri or Militaru ( ), Gabriel
Co oveanu ( ), Luiza Mitu (
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ie, o revistă pe
care o apreciem în mod deosebit,

ia pentru Studii
Europene Ideea Europeană (redactor- an).
Din numărul 93 (februar apărut în excelente
condi asumată de
Andrei Marga ( ,
sensibila evocare a Bartolomeu Valeriu Anania,
semnată de preotul

lături de textul propus de Ovidiu
Pecican (

în care
semnează Livia Titieni (

a Sabău (

Căpcăunul

), Andrei Lazăr (
), Maria

Mă el-Boatcă (

), Adrian Tătăran (

, Aurora Băgiag (

i,/ că m mărturisit totul, /mi se păruse o vreme
că-albastrul tău/ e propriul meu spirit...

„lung drumul în urmă i
văd/ azi cum ne pierde neputin

Acest număr este dedicat
cări europene

de acest fel, cu reprezentan
ie europeană – după cum

men ionează în
„Un număr

ă
programatică i creativă cum a fost cea din Rusia
începutului de secol XX. Am preferat, de aceea, să
propunem cititorilor no tri doar un grupaj consistent
din manifestele multelor grupări i orientări iul
acestei avangarde, considerîndu-l relevant prin sine,
chiar dacă nu i suficient. [...] Am exploatat cam fără
milă abilită eo Butnaru, dar n-are
de ce să ne pară rău: traducerile sale, cu o fină nuan ă

, iar numerele realizate
cu ajutorul său (cel de fa ă

ă
i număr am mai re inut proza propusă de Emilian

Galaicu-Păun (

„un reper asemănător coloanei din ora

”,
sub semnăturile lui Andrei

Verso

Vatra

Mozaicul

Cronica ideilor

Via a
ca un i

Na ionalism istoriografic
Dosar

Francofonii
Jacques Chessex – poetul

Dincolo de cuvinte. Jacques Chessex i
François Weyergans Paradigmele
mitologice în romanul de Jacques Chessex

Ultimele scrisori
Corinna Bille – fantasticul ca reintegrare în unitatea

p Eric-Emmanuel Schmitt:
de la lupta lui Iacov la lupta omului cu moartea

Marie Nizet, cînt pentru dulcea Românie

Porte Louise

Chantal Deltenre, riturile memoriei
Plimbare la muzeu cu Vincent

Engel
i fascina ie Maurice

Blanchot: Sur l agonie de la pensée
Lettres du plat pays

avangardei ruse

Argument
monografic

Scrisoarea tatei
„N-a putea

consim i la ideea unei dispari ii a criticii”

Evenimet editorial
Cînd ne

vom întoarce

Mi carea ideilor

Îl simt pe autor a

i nelini ti despre lumea de dincolo, cît i despre cea
de aici Eugène Ionesco:

i datul, realitatea

d Ionescu un plus de sclipi

i rebelului Ionescu
Interesul literar al precedentului

românesc este probabil i mai mare decît cel pur documentar
sau istoric Fenomenul Ionescu

Eugène Ionesco, povestitorul
Omul cu însu iri i asta,

De ce România rămîne în urmă?

ir de căr
i dictatură politică

rimordială

Un doctorand la Cluj sau întoarcerea la
sursă
Despre călătorie i scriitură la Nicolas Bouvier

Richard Wagner, între
controversă

Pregătiri de întoarcere

moldovenească

a
cum l-am cunoscut, sensibil, lucid, nostalgic, plin de
întrebări

absurd sau mai
degrabă insolit este mai întî

Cred că disperarea scufundării în cea mai adîncă
provincie a lumii a at tînărului re,
vigoare, genialitate în tot ce a făcut
Fondul românesc al epocii a impregnat stofa bufă, dar de o

mare calitate, a tînărului
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cealaltă sau, mai curînd, nici asta, nici cealaltă

să
Plăcerea de a scrie

robleme nerezolvate încă

Maneaua – artă sau kitsch? Pasiunea
comunicării

Nichita Stănescu. Dorul de dezmărginire
Dublul debut absolut al lui Nichita

Stănescu ichita Stănescu în Arhivele
Securită

„Pîndesc cu cheia mea un lacăt

tere prin
cultură i subiect în
muzică

LIVES-
RO, realizări Din presa
gălă eană a primului deceniu al secolului al XX-lea

Pictori gălă eni de altădată: Ludovic
Bassarab Ion Creangă –

Magda Isanos – rădăcini
gălă Repere comune în activitatea
artistică a lui Ludovic Feldman

a ca autosugestie, dintr-o perspectivă filosofic –
(critico) – literară...

a în artă
ă

an, Buchetul de
platină

Identită

„E oare atît de necesară vanitatea?
A doua cultură română. Sau prima?

Simple
însemnări despre poezia lui Ioan Moldovan

ă angelică îndurerată
În căutarea

sensului pierdut

Diversitatea ca miză politică
Învă ăturile magistrului François

ă c

anole din perspectivă contemporană
Tovară i de cameră. Student l

inău
Franceza după Cioran

).
, nr. 48, martie 2011, am

re u (
), interviul lui Cornel Galben cu scriitorul Ion

Cozmei (
), paginile propuse de Victoria

Miclescu ( ), Gabriela Gîrmacea
( ), Ionel Necula (

), Emilian Marcu ( ), Ion Lupu
( ), Carmen Istrate Murariu
( ), Doru Ciucescu (

an, Petru

Revista „I. L.
Caragiale” a municipiului Ploie

ii, Gelu Nicolae Ionescu (
), Gabriela

Teodorescu ( ),
Mircea Colo enco (

), Stela Covaci (
), Nicolae Dumitrescu (

), Mihai Vasile ( ),
Marian Chirulescu ( ), Nicolae
Boaru ( ).

În excelente condi ii grafice apare la Gala i, sub
egida Bibliotecii Jude ene „V. A. Urechia

10
(martie 2011) spicuim: Zanfir Ilie (

), Dana Pruteanu (

), Violeta Moraru (
), Leonica Roman (

),
Corneliu Stoica (

), Felicia Soloviev (

), Adina u nea (

), semnate de
Leti i
poemele semnate de Valeriu Stancu, Violeta Craiu i
Marcela Barbu.

, nr. 75, se deschide cu un poem
dedicat de Virgil Diaconu ( ):

i este frig – eu însumi tremur”,
pentru a continua cu un intitulat

(ce a constituit i tema colcviilor
din acest an), animat de Viorel Mure an, Vianu

Mure a
a, Györfy Deak György, ,

Artemiu Vanca. Am mai re inut poemele semnate de
Carolina Ilica

Din nr. 3(94), am re inut, paginile
semnate de Manuela Pintea (

), Persida Rugu ( ), Delia
Pop ( ), Enikö N. Boti (

i George Roca. Excelente i poeziile
lui Gahston Saint-Fleur i Gian Gavino Irde, prezentate

i Vlad Copil.

Grigurcu ( ), Vasile
Dan ( ), Alex.

), Traian tef
( Mainimicului), Miron Beteg (

), Viorel
), Andrei Simu (

), Marius Mihe (
), Marian Victor Buciu (

Radu Vancu (
), Gheorghe Schwartz (

), i cea de
intervievat (de Ion Simu ). Remarcabile sunt i poemele
propuse de Kocsis Francisko i Andrei Zanca.

), tefan Manasia
( ), Ion Pop (

), Mircea Popa (
)

), Ovidiu Pecican ( ), Laszlo
Alexandru ( ), Mircea Muthu
(

), erban Foar ), Maria
Dolle ( ), Irina Petra (

) i Virgil Stanciu
( ). Substan ialul supliment

Din revista băcăuană
inut, pe lîngă editorialul lui Ioan Neac

), Constantin Mănu ă (

), alături de poezia semnată de Dan Sandu,
Lorena Mure Andrei, Veronica Stănilă-
Moisoiu, Lucian Mănăilescu i Liliana Lazăr.

, editată de Casa de Cultură
ti, ne propune un

număr, 3(48) dedicat lui Nichita Stănescu, în care
semnează, între al

), Ion Bălu (

”, revista
culturală trimestrială , din al cărui număr

), Cătălina Oprea (

), Catrina Căluian (

), A. G.
Secară (

alături de recenziile
ia Buruiană, Dorina Bălan, Andrei Parapiru

„Eu sunt
un om vulnerabil, vezi,/ dacă e ti rănită – rănile tale pe
mine mă dor;/ cînd î

n, Ion Radu Văcărescu, Ioan F. Pop, Imelda
Chin tefan Doru Dăncu

i Carmena Ciumărneanu.

),
alături de consistentele grupaje poetice oferite de
George Vulturescu

i traduse din limba spaniolă, respectiv italiană de
Elena Liliana Popescu

În revista orădeană , nr. 3(544), am citit, ca
de fiecare dată cu interes, rîndurile oferite de Gheorghe

tefănescu (

Chirilă
(

–
continuare din numărul trecut),

), Octavian Soviany, prezent în două
onorante ipostaze, cea de prozator, (

i revista clujeană , prin numărul 207, 16-30
aprilie, ne răsfa ă cu un sumar incitant: George Jiglău
(

, Horia Lazăr (

), alături de
Mihail Vakulovski (

ă (

Plumb

Atitudini

Axis Libri

Caiete Silvane

Nord Literar,

Familia

Tribuna
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Rezisten a
de catifea

„Dimensiunea devenirii mele scriitorice ti a fost
destul de spectaculoa ”

P Emil Cioran, un
flecar al gîndului fragmentat Eterna
migra ie Damnarea la poezie
Drapelul nostru na ional

Lec ia despre
Nichita Cuvîntul i necuvintele

N
ii Nichita – un spectacol

greu de uitat Nichita ad equinoctium
Nini – fiul Ploie tiului

”

Rena
Omul – obiect

i dans Internetul în lumea
bibliotecii Ghidul de indexare

i perspective

„Homer al
nostru”

ene
i Theodor Grigoriu

„Via
”

Omul vulnerabil

Dosar Via i
arta în via Caiete
Silvane

Virel Mure
Lacrimile, roua fericirii

Despre limbajul culorilor i

”

Secven e cu Carolina Ilica
Proprietarul

O con tiin Comedia
comunismului crepuscular

Literaturiada
Despre

Octavian Soviany Avantajele
Noului Calendar

Danuta

Despre poezia
lui Dorin Tudoran Octavian Goga în
coresponden u Nicolae Ivan Violul ieri i
azi Febra, la ul, hohotul

Din strai a lui Grigurcu
Me terul M

a
Chi Un C-AM acronim

Pledoarie
pentru o Enciclopedie a Clujului cultural
Romanul nordic în Fran a
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Documenta
ile multiple i

construc ii, cazul romilor europeni

Patimile unui
Banalitatea pe care te îmbraci

Legitimarea rezisten
Tolba grea a suferin elor
Cronica unei nostalgii incurabile
Via a ca literatura De la Sainte-Beuve la

Mu Visul
poetului

i poezia erau una”

Leibniz,Vico i contemporaneitatea al
Brâncu i i Gurdjieff

i crea ie Discre ia
revelatoare a -ului Valeria
Micle-Nilda, prin

Biblioteca revistei

Dosarul
„Frumuse ea de a mîntui lumea

Fondul de manuscrise
blagiene din colec ia dnei Elena Daniello
De la gîndirea
Despre Herta Müller Ana Blandiana sau

despre libertatea de a trece hotarul
Confesiunile unui maestru al antifrazei
Fantasme i nelini ti

Liviu
Ioan Stoiciu – Pe prag. De la canton la canton

Poezia ca libertate i rigoare. Grazia Dima i
Radu Ulmeanu Eugen Negrici -
„Literatura românî sub comunism, 1948-1964, I”

Piuitul fierului
Michael Houellebecq între insurgen i utopie

Cioran i Sabato la centenar
Despre pasti i igiena

scriitorului

Religia în tranzi ie
Existen

i Ury Benador Mircea
Eliade – Henry Pernet. Coresponden

Universita
iei? De ce ne

place Don Quijote
i goropirozul Salman Rushdie i

democra ia „Ideea”

Spa iul public la Hannah Arendt
Cioran 100 de ani de

insomnie

Nebunia Imaginea evreilor
Un aventurier

nemi cat

Despre un poet i
alte spectacole Ceva de tipul unui
roman se prefigura ului

Shanghai la pre ul
unui zîmbet

(coordonat de Ion Maxim Danciu) este
sus inut de Andrei Marga (

).

ie de referin .
i variat. Am re inut cele publicate de

Constantin Arcu ( ), Gheorghe
Grigurcu ( ), Liviu Ioan
Stoiciu ( ), Ioan Holban
( ), Elena-Brîndu a Steiciuc
( ), Adrian Alui Gheorghe
( ), Al. Cistelecan (

), sau Constantin Dram (

), realizat
i poeziile semnate de

Christian W. Schenk, Radu Stanca

i

i Adrian Alui Gheorghe. Din
celelalte pagini, am mai re inut cele oferite de Virgil
Nemoianu ( ),
Basarab Nicolescu ( ), Alexandru
Zub ( ), Ioan Holban
(

), Emanuela Ilie (
mainimic ), Elena

tefan Amari ei i Eduard Filip Palaghia.
Nu în ultimul rînd, amintim proza Carmeliei Leonte (

) i

din , nr. 4(251), este oferit de Ion
Vianu (

). Din acela inut
cele scrise de Marta Petreu (

), Ciprian Sonea
( ), Gelu Ionescu
( ), Irina Petra (

), Ion Bogdan Lefter
( ), Ovidiu Pecican
(

i Cristina Palas.

, nr. 4(500)
, Viorel Savin i Jeramy Dodds (ultimul în

prezentarea i traducerea Elenei Ciobanu). Cu interes
am citit i contribu iile propuse de Adrian jicu (

), Constantin
Trandafir (

), Silvia Munteanu (
), C. D.

Zeletin (
),

Vasile Spiridon ( ) i Gheorghe
Iorga (

).
Din

), Aliona Grati
( ),
Gabriela Gavril (

), Mihaela Gligor (
), Victor

Neumann (

Despre dragoste?), Valeriu Gherghel (

), Nicolae Cre u ( ) i Mihaela
Morariu ( ).

O sec
timi

lcan ( i ), Livius
Ciocârlie (

)
). Din acela

inut cele propuse de Gra iela Benga (
), Alexandru Budac (

), Sam Savage ( – în
prezentarea i traducerea lui Vali Florescu), Miodrag
Milin (

) i Adriana Cîrcu (

i Sorin Lucaci.
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Identită
ia identită

ef de revistă

ei prin cultură

ina-Cărtărescu
„La

începuturi, rugăciunea

ternativă

Dimensiunea basarabeană a Unirii
Shaul Carmel în căutarea Templului pierdut

Cultură

esa fără cîntec

O
întîmplare adevărată

”. Comentarii la o
temă dostoievskiană

organică la cea ecstatică

i mituri filosofice actuale. Mirări

ă

ă în general, pasti a proustiană

a ca măcel. Trecutul sovietic în transmisie directă
Ipostaze ale citadinismului în proza lui

Ion Călugăru
ă. 1961-1986

tea secolului al XXI-lea. O nouă
filozofie a educa

Ibrăileanu

Marele vagabond al
unei metafizici îmbătrînite

ipătul lene

O lume dispărută
Nostalgia toxică
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Bucovina Literară

Convorbiri Literare

Apostrof

Ateneu

Timpul

Orizont

se afirmă număr de număr ca o
publica ă i numărul 4(242) ne oferă un
sumar consistent

), alături de interviul cu Ioan Es. Pop (
de

Alexandru Ovidiu Vintilă
i Ilie Tudor Zegrea.

Un număr apărut în excelente condi ii grafice, ilustrat
cu lucrări ale unui mare pictor, Ilie Boca.

, în numărul 4(184), îl
omagiază pe Gheorghe Grigurcu, cu ocazia împlinirii
vîrstei de 75 de ani, prin două frumoase texte scrise de
Mircea A. Diaconu

), Dan
Mănucă (

Vulcănescu (
), alături de poezia

semnată de Shaul Carmel, Daniel Corbu, Vasile Popa
Homiceanu,

, animată de
versurile Paulinei Popa.

i număr am mai re

),
alături de poemele semnate de Nicolae Mocanu, Ileana
Mălăncioiu

Poezie de calitate ne oferă i revista băcăuană
, sub semnăturile lui Gellu Dorian,

Ion Beldeanu

), alături de Viorica Mereu ă-
Sorta (

, nr. 4(146), semnalăm articolele oferite
de Adrian Ni ă (

), alături de Marcela Ciortea (

), Dana Bădulescu (

iune importantă (
), ocupă paginile 4-9 în revista oreană
, nr. 4(1543), unde semnează Dan Petroi (un

inedit dialog cu Emil Cioran despre Mircea Eliade),
Ciprian Vă

în dialog cu Ciprian Vălcan
i Vladimir Tismăneanu (

i număr am mai
re

), alături de Radu Ciobanu
(

). Poezie de calitate ne propun Constantin
Gurău

„prin pîlcuri de iarbă roş
ţ

ş ”

„ ş
ş

”

ie
col urile zilei

î i scurg otrava

ei nu tiu nimic despre noi dar
nici eu nu tiu nimic despre noi

sub masca aceasta

Ştefania Hănescu

Claudiu Komartin

Iunie 2011
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Călătoria
iniţiatică

Complexitatea-o privire asupra lumii

Mitul călătoriei, al
pelerinajului, al căutării este
unul prezent în toate
culturile lumii. Simbolismul
călătoriei este unul al
căutării adevărului, al
iniţierii, al căutării şi
descoperirii unui centru
spiritual. Este edificator să
amintim călătoriile lui
Ulise, Enea, Dante sau
Christian Rosenkreutz,
călătoriile relatate de
Avicenna şi Sohrawardi, pelerinajul la Compostella,
călătoriile simbolice din , călătoriile relatate
de Francois Arbelais şi Jonathan Swift, călătoriile
romanticilor, căutarea Graalului, căutarea Cuvîntului
pierdut, călătoria zeiţei Iştar, Turul Franţei făcut de
companioni. Cu toate deosebirile dintre ele, aceste
călătorii au un element comun: ele nu sînt călătorii spre
locuri exotice, întreprinse spre a vedea locuri, ci sînt
călătorii cu un evident conţinut spiritual, pentru că
„singura călătorie adevărată este cea pe care omul o face
în interiorul lui însuşi”, scriau autorii celebrului

. Reale sau imaginare, fizice sau mistice,
profane sau sacre, călătoriile au modelat istoria noastră,
credinţele sau sentimentele noastre; acestei teme i-au fost
închinate Întîlnirile de la Fez din anul 2010, coordonate
de Nadia Benjelloun, din care a rezultat  un intersant
volum: , Paris, Editions Albin
Michel, coll. „Rencontres”, 2011, 222 p. În cele trei
secţiuni ale volumului –

; ; –
autorii caută să dezvăluie prin ce anume călătoriile sînt
iniţiatice: întîlniri, descoperiri neaşteptate, orizontul care
devine tot mai larg. Iniţierea este considerată în multe
tradiţii ca fiind o a doua naştere, iar pentru un psihanalist
această naştere este naşterea prin cuvînt; Marie Balmary,
scriitoare şi psihanalistă, vorbind despre experienţa sa
terapeutică preferă cuvîntul călătorie celui de „muncă”, şi
în acelaşi timp crede că Freud căutînd să acceadă prin
ştiinţă la maladiile sufletului, s-a găsit în faţa
metamorfozelor spiritului. Dacă la întîlnirile anterioare
de la Fez, Dany-Robert Dufour a vorbit despre  ceea ce
este jos şi ceea ce este sus, în conferinţa reluată în acest
volum a vorbit despre călătoria interioară care ne
conduce de la ceea de este jos către înalt. Înţelege prin
ceea ce este jos eul, omul, lumea neterminată, amintind
întîmplarea relatată de Platon în , cînd
Prometeu a intervenit pentru a repara greşeala lui
Epimeteu care dăduse tuturor fiinţelor cele trebuincioase,
lăsînd omul „gol şi desculţ şi dezvelit şi dezarmat”.
Avînd în el ceva divin, omul a ştiut să folosească singurul
avantaj pe care Prometeu i-l dăduse, a ştiut să se înalţe de
jos către înalt. Giorgio Agamben caută un răspuns
întrebării „Ce este un mister?” pornind de la dizertaţia
doctorală a lui Odo Casel, călugăr benedictin de la
începutul secolului trecut care afirma că liturghia creştină
este mister, idee care avea să fie accentuată de una dintre
enciclicile papei Pius al XII-lea. Barbara Cassin ne
reaminteşte că mitul însuşi al călătoriei, călătoria mitică
prin excelenţă au ca nume , cunoscutul poem
homeric, un bun prilej pentru o lectură în care nostalgia,
înrădăcinarea şi timpul revenirii devin chei ale unei noi
lecturi. Daniel Mesguich a conferenţiat despre Hamlet
sau călătoria la Elsinor, în vreme ce Jean-Michel Hirt a
invitat auditoriul, iar acum cititorul, la o călătorie pe
oceanul Coranului. Întîlnirile de la Fez sînt totdeauna
prilejurile unei întîlniri între oameni venind nu numai
dinspre orizonturi geografice diferite, ci aducînd şi noi
perspective, noi dimensiuni asupra temelor propuse spre
meditaţie.

În număr precedent al Cronicii prezentam o altă carte
a filosofului Marc Halévy, una în care pleda pentru
revenirea omului zilelor noastre la simplitate şi
minimalism; în rîndurile care urmează vom face cîteva
notaţii pe marginea unei alte cărţi recente a aceluiaşi
autor: ,
Escalquens, Editions Oxus, 2011, 320 p. În antichitate,
Empedocle, Leucip sau Democrit au propus o viziune
asupra lumii în care totul era un ansamblu mecanic care
funcţiona după legi elementare. În decursul timpului,
concepţia filosofilor greci a fost înlocuită de mai multe

Cartea morţilor

Dicţionar
de simboluri

Călătoria iniţiatică, de la mister la
revelaţie  Călătoriile în opere literare  Pelerinaje şi cortegii

Protagoras

Odiseea

Le voyage initiatique

Un univers complexe. L'autre regard sur le monde

ori; după o succintă privire asupra diverselor teorii
cosmogonice, Marc Halévy introduce pas cu pas nodul
teoretic care ar trebui să guverneze teoriile asupra lumii:
complexitatea. Dacă vechea astronomie era dominată de
modelul unei icoane a stabilităţii şi armoniei-muzica
sferelor, imuabilul balet al planetelor în jurul soarelui şi
al sateliţilor  în jurul planetelor, astrofizica de astăzi
poate păstra imaginea unei stabilităţi metronomice, dar
privind totul la scara timpului, al propriul referenţial
temporal al sistemului solar: este un frumos mecanism
ceresc bine reglat, dar este şi un proces complex şi
instabil care s-a născut, a crescut, s-a stabilzat la
maturitate, va dispărea. Aşadar oamenii se vor învăţa să
privească lumea atlfel decît ca un ansamblu de cărămizi
elementare legate de forţe elementare după legi
elementare, guvernate de hazard şi necesitate. Halévy nu
vorbeşte de bing-bang, ci de naşterea universului ca o
germinare a unei seminţe pe mraniţa eternă (vidul
cuantic). Dar oamenii vor învăţa şi să vadă altfel: un
univers în efervescenţă creativă şi în stabilitate
conservatoare; viaţa ca un proces global şi nu ca o stare
particulară, ca o proprietate holistică şi nu ca o
proprietate mecanică, ca o perpetuare a unui proces
global multispecific dincolo de naşteri şi de moarte;
fiecare societate va avea grijă de propriul proiect, de
ecologie şi de relaţiile între indivizi; lumea omului este pe
cale să sufere o schimbare radicală în care „pilonii”
modernităţii va trebui regîndiţi, vechile repere
abandonate. Acest demers al lui Marc Halévy, pornit din
studiile sale de fizică călăuzite de savantul Ilya Prigogine,
vede fizica asemenea unei căutări iniţiatice, mistice,
spirituale. Prin acest înţeles altele vor fi perspectivele pe
care le deschide mica dar luminoasa propoziţie a lui
Spinoza: , pe care Halevy o traduce prin
prisma teoriei complexităţii

. „Dumnezeu şi Natura sînt două
cuvinte complementare
pentru a desemna acest
cosmos în care Materia,
Viaţa şi Spiritul au emanat
de-a lungul unei incredibile
aventuri evolutive. A
merge în întîlnirea acestei
aventuri – acestui proces şi
a logicii sale intime, deci-,
la care fiecare din noi
participă din plin şi
exclusiv, este un demers
iniţiatic, mistic şi spiritual:
cel mai profund, cel mai
real, cel mai exaltant... şi cel
mai puţin mitologic”, scrie
Marc Halévy.

Despre personaj ca element principal al operei
dramatice s-a scris şi se va mai scrie mult. Cu trecerea
timpului, personajele, de cele mai multe ori pure ficţiuni,
capătă contururi care le apropie de lumea reală, iar
deveniri succesive le transformă din pure potenţialităţi în
personaje bine determinate. Acesta este subiectul unei
recente cărţi purtînd semnătura doamnei profesor
Martine de Gaudemar: , Paris,
Les editions du Cerf, coll. „Passages”, 2011, 480 p.
Pictura, romanul, filmul, opera, teatrul ne ajută să
regăsim formele fugitive a ceea ce am putea deveni în
alte circumstanţe, în alte lumi posibile; altfel, pentru ce
ne-am încăpăţinat să citim şi să recitim atîtea versiuni ale
aceloraşi personaje din antichitate pînă în zilele noastre,
cum ar fi Medeea, Antigona, Don Juan sau Othello,
pentru ce am contempla Madonele pictate de artiştii
ranscentişti dacă nu am căuta, sub un nume sau altul, să
regăsim energia care îi locuieşte şi fericirea care pot să ne-
o dea?, se întreabă, şi ne întreabă, Martine de Gaudemar.
Aceste întrebări au condus-o pe autoarea acestei cărţi la a
interoga natura acestor entităţi trecătoare care capătă
corp şi voce în texte, tablouri, spectacole, şi chiar în
discursurile filosofice. Filosofia nu s-a ocupat prea mult
de aceste personaje, dar cînd a făcut-o a atribuit
personajelor idei sau individualităţi; Martine de
Gaudemar se întreabă dacă putem privi personajele fără
a le diviza între un conţinut conceptual (Don Juan ca idee
a unei energii de neîmblînzit) şi o formă figurată (Don
Juan ca seducător). Este tentant şi a rămîne la formele
consacrate în literatură sau arte plastice, acolo unde
personajele au o formă recognoscibilă, dar Martine de
Gaudemar caută să surprindă evoluţia personajelor, să le
surprindă în stare născîndă, înainte ca artistul să le fi

Deus sive natura
: Dumnezeu, altfel spus ceea ce
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Personajul – între intim şi colectiv

La voix des personnages

captat şi să le fi dat forma recognoscibilă, înainte ca
filosoful să le facă „personaje conceptuale”. Ipoteza de la
care pleacă filosoful francez este că succesivele deveniri
transformă personaje informe sau puţin conturate, pure
potenţialităţi, în personaje determinate care capătă loc în
conversaţia socială, şi inspiră artişti capabili să le capteze
vocea şi energia. Este ca şi cînd Mozart ar fi putut asculta
vocea lui Don Giovanni şi ne-o dă nouă să o auzim: un
Don Giovanni virtual capătă formă. Această ipoteză
presupune că universul este populat de forţe în devenire,
producător de forţe expresive care tind să se actualizeze,
să modeleze fiinţe informe: virtualităţi. „În spaţiul
povestirilor, naraţiunilor,
conversaţiilor, trăiesc
personaje mai mult sau mai
puţin legendare precum
Frankenstein, Gioconda,
Moise, Einstein, Tarzan,
Sherlock Holmes,
Cleopatra, Tintin, Don Jaun,
Hiltel, Marilyn, Lolita.
Aceste personaje
emblematice, noduri în
ţesătura povestirii, ne
vorbesc, ne interesează,
chiar dacă noi nu ştim ce
înseamnă E=mc2, chiar
dacă nu am mers niciodată
la Luvru, sau dacă nu am
citit vreun rînd de
Rimbaud, Sofocle sau de Freud. Personajele sînt poate
instrumente ale filosofiei spontane care irigă întreaga
viaţă socială. Ele sînt expresia unei gîndiri mai puţin
speculative şi mai mult sensibile, care procedează prin
figurare şi precede conceptul. Aceste figuri intervin în
judecată, imaginaţie şi sentiment.” Pentru că aceste
personaje intervin în viaţa individuală şi colectivă,
Martine de Gaudemar propune  ca ele să fie studiate din
perspectiva funcţiilor psiho-sociale, formatoare şi
normative, şi să fie diferenţiate după acţiune: dacă
cimentează sau sînt corozive pentru grupuri, dacă sînt
mobilizatoare sau petrificatoare, dacă sînt personaje
emblematice sau personaje limită. Personajele ne servesc
pentru a ne construi şi pentru a construi relaţiile noastre,
de mii de ani exercitînd o netăgăduită fascinaţie asupra
noastră. Martine de Gaudemar ne oferă exemplul
personajului Salomeea, pentru cei mai mulţi ştiută din
tablourile lui Tiţian, Membling sau Cranach cel Bătrîn,
care o reprezentau ţinînd în mîini o tavă pe care se afla
capul lui Ioan Botezătorul; Salomeea este un personaj
biblic despre care amintesc şi Evangheliile lui Marcu şi
Matei. În toate versiunile , tragedia politică se
conjugă cu drama de tip oedipian; după ce a văzut o
reprezentaţie cu piesa lui Oscar Wilde, Richard Strauss a
compus opera ; Salomeea dansa şi cînta, „Ce este
ea dacă nu această voce-personaj”, se întreabă Martine de
Gaudemar. Lectura pe care o propune Martine de
Gaudemar este în trei timpi. Un prim timp este cel al
fundamentelor, al remarcilor metafizice asupra entităţii
personajului, a naturii sale, a modului său de existenţă
tranziţional sau hibrid, a caracterului său de virtualitate
psihică şi culturală, care îl distinge de entităţile pur
textuale sau discursive la care trimit povestirile, textele,
poemele, tablourile. Personajul depăşeşte existenţa
textuală sau iconică şi trebuie văzut în amonte, înaintea
apariţiei sale filosofice ca „personaj conceptual”. Cel de-
al doilea timp este cel în care Martine de Gaudemar
examinează modurile în care personajele pun în evidenţă
activitatea lor şi consecinţele asupra puterii noastre de a
acţiona şi de a suferi; autoarea vorbeşte despre operatori
de subiectivitate, despre voce ca o cerere de recunoaştere
şi revendicare a unei forme de viaţă; este pusă în lumină
funcţia organizatoare a personajelor, activitatea lor de
personalizare prin care se constituie individualitatea,
autoarea, bună cunoscătoare a psihanalizei, reluînd
etapele de formare a eului în lumina psihanalizei. Al
treilea timp se deschide către perspectivele etice în care
autoarea mobilizează personajele pentru a imagina o altă
viaţă, pentru a introduce liberul arbitru în destinul lor.
Putem să ne servim de personajele culturii noastre ca de
operatori de contingenţă pentru a deschide noi
posibilităţi?, se întreabă Martine de Gaudemar. Demersul
propus este cel al căutării unei etici a timpului nostru,
între perfecţionism şi scepticism, între relativism şi
cinism, pentru a învăţa să ascultăm partea sensibilă a
gîndirii, pentru a trăi într-un alt mod decît cel tragic.
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breviar filosofic francez
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formaţiunilor şi detaşamentelor de apărare a
revoluţiei. Adică, pînă de curînd, el a fost eminenţa
cenuşie a regimului şi, în afară de faptul că dimineţile
făcea întreceri de tir pe ţinte umane vii împreună cu
sceleratul Che Guevara, omorîndu-şi fără judecată
opozanţii, nu ştiu să se mai fi distins şi în altă
activitate sau să se fi opus vreodată hotărîrilor
aberante impuse de fratele mai mare. Ba nu, e
cunoscut şi prin înverşunata, furibunda campanie
împotriva homosexualilor, declanşată tocmai pentru
a se uita faptul că el însuşi era un homosexual
notoriu. Şi pentru că istoria potriveşte uneori în mod
bizar şi ironic lucrurile şi întîmplările, unul din cei
mai fanatici susţinători ai drepturilor homosexualilor
şi lesbienelor este astăzi chiar una dintre cele trei fiice
ale lui Raul, Mariela. Dar, ca să revin la închipuitele
reforme economice şi sociale anunţate de preşedintele
ţării / primul secretar al comitetului Central al
Partidului Comunist Cubanez, trebuie să amintesc
faptul că odiosul clan castrist a mai încercat o dată să
lase hăţurile mai slobode, cubanezii chiar au crezut în
cuvîntul lui Fidel, s-au pus pe treabă, pornind tot
felul de afaceri private şi, cînd a venit vremea să
culeagă roadele muncii şi iniţiativelor lor, fidelul
lider a confiscat totul şi a interzis orice afacere
privată, astfel încît au rămas din goi cu pielea. De
parcă nu s-ar fi ştiut că, într-un regim totalitar, totul
este la cheremul dictatorului şi al slugilor sale! Nimic
nu este garantat prin lege. Or, atîta timp cît
„reformele” din Cuba nu vor fi legiferate, nu vor fi
garantate prin constituţie şi nu vor avea create
condiţiile necesare aplicării, ele rămîn literă moartă,
nu pot fi altceva decît baloane de săpun, praf în ochii
naivilor. Dar, chiar şi în cazul că ar beneficia de
existenţa criteriilor enunţate, într-un regim care nu
respectă nici cele mai elementare drepturi ale omului
orice încercare de a păşi spre economia liberă poate
deveni oricînd cap de acuzare pentru activitate
antirevoluţionară. Şi mai există un aspect pe care nici
Raul, nici susţinătorii săi mediatici nu l-au menţionat
: reformele pe care intenţionează să le introducă noul
şef pececist nu s-au născut din dorinţa acestuia de a
uşura viaţa supuşilor săi, ci din neputinţa statului de
a-şi mai plăti obligaţiile faţă de cetăţeni, adică
pensiile şi salariile. Puteţi să vă imaginaţi colapsul
economic în care politica lui Fidel a aruncat statul
cubanez, dacă acest stat nu are cu ce să plătească o
mînă de bătrîni amărîţi ale căror pensii nu depăşesc
fabuloasa sumă de 8 (opt!) dolari pe lună pe cap de
cubanez ce nu mai luptă, din cauza vîrstei şi a
lehamitei, pentru victoria revoluţiei perpetue?! Şi
pentru că am intrat pe nisipurile mişcătoare ale
economiei socialiste, mă obsedează cîteva întrebări
cărora nici reformatorul Raul Modesto Castro Ruz,
nici susţinătorii săi nu le-au dat răspuns : admiţînd că
insularii chiar vor avea voie de la împărăţie să-şi
pornească afaceri private, cu ce fonduri îşi vor
demara ei respectivele afaceri, dacă în prezent venitul
maxim al unui cubanez variază între  5 şi 10 dolari pe
lună? Doar medicii au voie să cîştige pînă la 20 de
dolari, dar asta nu înseamnă că-i şi cîştigă! Şi de ce s-
ar mai zbate aceştia să-şi pună pe picioare afaceri
private, dacă posibilitatea de cîştig le este plafonată la
40 de dolari pe lună? Oare nu le e mai comodă
continuarea traiului după principiul socialist al
muncii „noi ne facem că muncim, ei se fac că ne
plătesc!”, aplicat cu succes în toate ţările de
democraţie populară şi de dictatură roşie?! Ce-ar
putea să-i motiveze pe cubanezi, dacă mirajul
îmbogăţirii este anulat din start?

Lăsîndu-se amăgit de minciunile comuniste ale
aparatului de propagandă castrist, cu satisfacţie
oarecum răutăcioasă, un cititor ce a parcurs cu
fidelitate episoadele mele cubaneze mi-a spus :
„Vezi?! N-ai avut dreptate să-i acuzi pe fraţii Castro
că-şi asupresc poporul. Uite că acum le dau voie
cubanezilor să călătorească în străinătate!” Distinsul
cititor se baza pe nişte vorbe-n vînt, uitînd că
afirmaţiile mele se bazau pe „prospectarea” a 50 de
ani de realităţi incontestabile, pe propria experienţă
născută din 40 de ani de trai sub o dictatură
comunistă şi pe o (scurtă, ce-i drept!) şedere în Insula
Dezolării. Stimate cititor îmbuibat de nostalgii
comuniste, întîmplător (chiar întîmplător!) am văzut
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Ori de cîte ori apucă să vorbească despre strămoşii
lor daci, românii nu pierd ocazia de a cita celebra
afirmaţie a istoricului Herodot care declara, spre a ne
gîdila veacuri la rînd orgoliile de doi bani, că „Geţii
(cărora romanii le vor spune daci) sunt cei mai viteji
şi mai drepţi dintre traci”. Dar, tot de atîtea ori,
aceiaşi români uită, ca din întîmplare, să amintească
şi continuarea citatului, în care părintele isoriei spăla
duşumelele cu străbunii noştri de care suntem atît de
mîndri, arătîndu-i într-o lumină deloc favorabilă,
adică exact cum erau ei în realitate. Iată cum sună
judecata grecului din Halicarnas în integralitatea ei :
„Geţii (cărora romanii le vor spune daci) sunt cei mai
viteji şi mai drepţi dintre traci. După indieni, neamul
tracilor este cel mai mare; dacă ar avea o singură
conducere şi ar fi uniţi în cuget, ei ar fi, după părerea
mea, de neînfrînt. Dar unirea lor e cu neputinţă şi nu-
i chip să se înfăptuiască, de aceea sunt ei slabi. La ei,
la traci, trîndăvia este un lucru foarte ales, în vreme
ce munca cîmpului e îndeletnicirea cea mai
umilitoare; a trăi de pe urma jafului este pentru ei cel
mai frumos mod de viaţă. La traci există următoarea
rînduială : îşi vînd copiii pentru a fi duşi peste
hotare.” Gestul românilor de a scoate în faţă numai ce
le convine – gest de înţeles, în ultimă instanţă! – e un
exemplu tipic de minciună prin omisiune. La fel
procedează şi susţinătorii din întreaga lume ai
clanului Castro. Şi aceştia extrag (era să zic „sustrag”,
pentru a fi în ton cu activităţile curente ale castriştilor
în Cuba!) din discursurile liderilor revoluţiei
perpetue (am folosit pluralul, deoarece de cîţiva ani
încoace alături de Fidel a început să scoată capul în
lume şi fratele mezin al acestuia, Raul) numai
fragmentele menite să legitimeze un regim care, de
fapt, îşi împinge în mod inexorabil poporul spre
moarte. Nici n-a anunţat bine Raul Castro, într-un
discurs revoluţionar copiat de la frăţiorul mai mare şi
asezonat cu surle şi tobe socialiste, că societatea
cubaneză va fi reformată din temelii, şi revoluţionarii,
marxiştii, aventurierii, susţinătorii, stîngiştii, lingăii,
pupincuriştii din întreaga lume s-au şi grăbit să laude
marile schimbări ce vor propulsa Cuba în rîndul
ţărilor democrate. Numai că toţi cei care asaltează
mass-media internaţională cu fel de fel de inepţii
despre reformele castriste şi despre gestul uluitor al
lui Raul, uită – tot ca din întîmplare! – să amintească
şi partea a doua a discursului actualului preşedinte al
Cubei, care, parcă regretînd faptul că a scăpat
porumbelul din colivie, a declarat răspicat şi fără
echivoc că el nu a fost ales preşedinte ca să distrugă
socialismul, ci ca să-l întărească şi că nu va permite
nimănui – prin noile reforme ce dau undă verde
iniţiativelor private – să se îmbogăţească şi să cîştige
mai mult de... 40 de dolari pe lună. Zău, sună cam
farfuridică alocuţiunea livoluţionerului caraibian! Vă
amintiţi? : „să se revizuiască, primesc! dar să nu se
schimbe nimica;” (nu vă miraţi, farfurizi sunt peste
tot!). De altfel, iată o mostră luată direct din unul
dintre discursurile reparatorii şi lămuritoare ale
noului lider de la Havana : „

Aşadar, iată ce sunt reformele anunţate cu tam-
tam de Raul Castro : un fîs, un sfîrîiac, cum ar fi zis
humuleşteanul Creangă, praf aruncat în ochii opiniei
publice, ca să mai domolească rumorile,
nemulţumirile, cîrtelile. Dacă Raul reformatorul îşi
iubeşte atît de mult poporul, de ce n-a mişcat un
deget pentru acesta vreme de o jumătate de veac şi
mai bine?! Doar se ştie - deşi propaganda fidelizată se
fereşte să o amintească - los barbudos au venit la
putere în ianuarie 1959, adică în urmă cu 52 de ani!
De ce n-au transformat bărboşii, în lungile decenii de
dictatură a clanului castrist, insula într-un paradis
terestru, ci, dimpotrivă, au făcut din ea iadul pe
pămînt? Dacă noul preşedinte e adeptul reformelor,
de ce nu a căutat să le impună în cei aproape 50 de
ani cît a fost al doilea om în stat? În fond, cel ce
pozează azi în reformator a fost, pe întreg parcursul
domniei lui Fidel, mîna dreaptă a fratelui mai mare!
Raul a fost comandant general al forţelor armate din
Cuba, şef al miliţiilor, serviciilor secrete şi al

Nu am fost ales
preşedinte pentru a restaura capitalismul în Cuba şi
nici pentru a renunţa la Revoluţie. Am fost ales
pentru a menţine şi a perfecţiona socialismul, nu
pentru a-l distruge. Acest lucru trebuie să fie foarte
clar”,

ştirea prin care s-a anunţat că, în sfîrşit, cubanezii vor
avea drept de circulaţie şi, credeţi-mă!, eu – care am
trăit, fie şi pentru o scurtă perioadă, suferinţa
poporului asuprit de revoluţia perpetuă – aş fi primul
care m-aş bucura la constatarea că viaţa acestui popor
a intrat cît de cît pe un făgaş normal, dar, întreb şi eu
ca moş Ion Roată Unionistul, de ce a trebuit să treacă
atîta amar de vreme fără ca Fidel şi Raul să le acorde
vreun drept supuşilor lor şi abia după ce i-au
oprimat, chinuit, înfometat, torturat 52 de ani la rînd
le dau voie să se bucure (iluzoriu, stimabile, iluzoriu!)
de un drept elementar? Ce români ieşeau în
străinătate în vremea dictaturii roşii? Numai aceia
care semnau pactul cu diavolul! Ce cubanezi vor ieşi
din închisoarea naţională care este Cuba? Numai
nomenclaturiştii, şefii cederiştilor (în insulă, cederiştii
sunt membrii comitetului pentru apărarea revoluţiei),
vîrfurile revoluţionarilor. Se vor mai întoarce ei în
iadul pe care-l conduc şi-l controlează sub
îndrumarea partinic-revoluţionară a clanului Castro?
Rămîne de văzut. Cubanezii de rînd nu s-ar mai
întoarce, căci nu ar avea la ce, dar aceste lepre ale
revoluţiei au strîns averi mirobolante şi doar nu sunt
atît de nebuni, încît să renunţe la ele! E drept, nici
sărmanii care încearcă orice prilej ca să dea bir cu
fugiţii din propria ţară nu sunt nebuni : ei vor doar să
scape de gulagul în care nişte tirani demenţi şi-au
transformat „moşia”. Şi pentru că ne aflăm la
capitolul „călătorului îi stă bine cu drumul”, cred că
merită subliniat faptul că, din zecile de mii de cereri
de emigrare din Cuba, 20.000 au ca ţintă Statele Unite
ale Americii. Dovadă că nici cubanezii de rînd nu
sunt nici proşti, nici fanatici, nici nebuni. Ei nu s-au
lăsat înşelaţi de propaganda comunistă şi vor cu tot
dinadinsul să ajungă în inima imperialismului aflat în
putrefacţie, ca să-şi făurească acolo un destin bazat pe
criterii şi valori care în patria lor nu există nici măcar
pe hîrtie.

Cei înclinaţi să nu vadă nenorocirile pe care le
îndură un întreg popor din partea unor satrapi care-l
distrug cu metodă şi perseverenţă de o jumătate de
veac, cei care scot ochii omenirii cu măsura tardivă a
acordării dreptului de circulaţie pentru cubanezi (dar
care nu au arătat nici măcar o singură dată cu degetul
spre crimele abominabile comise de fraţii Castro şi de
acoliţii lor) uită însă trei aspecte legate de
posibilitatea de a voiaja. Primul : ca să ieşi dintr-o
ţară, trebuie să ai un paşaport. Or, în Cuba, ca în
România scorniceşteană, nimeni nu are paşaport. Şi
nu vor căpăta decît aceia care îi sunt fideli lui Fidel.
Sau lui Raul. Adică, exponenţii puterii! Al doilea
aspect : chiar dacă ai un paşaport, ca să intri într-o
ţară străină, trebuie să obţii acordul acelei ţări, adică
viza (vă mai amintiţi primii ani de după loviluţie,
cînd românii stăteau nopţi întregi la cozi în faţa
ambasadelor, consulatelor, reprezentanţelor
diplomatice ale ţărilor în ale căror paradisuri jinduiau
să intre?). Or, ce ţară ar fi dispusă azi să acorde vize
unor cetăţeni care, săraci lipiţi pămîntului, e posibil
să refuze întoarcerea în ţara natală şi să ceară azil
politic?! Ce ţară ar fi dispusă să acorde vize unor
oameni îndoctrinaţi mai bine de o jumătate de secol
cu minciunile unui sistem falimentar şi ale unui
despot intransigent, inflexibil, nebun de legat? Sau, şi
mai rău, unor virtuali agenţi comunişti, unor spioni,
unor criminali? Şi, în sfîrşit, al treilea motiv, dar cel
mai uşor de înţeles de români : chiar dacă vor avea
paşaport, chiar dacă se vor găsi ţări dispuse să-i
primească la sînul lor, cubanezii nu vor putea
surmonta niciodată obstacolul economic impus de
preţul unui bilet de călătorie cu avionul (avionul este
astăzi singurul mijloc de a ieşi din „paradisul” lui
Fidel!). Atîta vreme cît venitul maxim lunar al unui
cubanez este de 10 dolari – din care trebuie să
supravieţuiască, să-şi întreţină familia, să plătească
dări, să-şi dea copiii la şcoli, să-şi cumpere haine etc.
– cum va putea el aduna banii necesari cumpărării
unui bilet de avion? Cîte zeci de ani ar trebui să
adune firfiric lîngă firfiric pentru a încropi suma
necesară evadării din raiul castrist? Aşadar, cei care s-
au lăsat luaţi de valul entuziasmului cînd s-a anunţat
măsura „permisiilor” în străinătate se prefac a nu
înţelege că şi această „hotărîre democrată” a
regimului castrist (ca şi aceea anunţată în urmă cu
vreo trei ani cu mult tam-tam de Raul că supuşii săi
vor avea voie să posede calculatoare, televizoare şi
telefoane) nu e altceva decît minciună, dezinformare,
praf aruncat în ochii opiniei publice şi că va rămîne
fără nici un fel de urmare practică în viaţa de zi cu zi
a cubanezului de rînd... ( )va urma

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” ( )33

Valeriu STANCU

Grecul din Halicarnas, românul din Haimanale, argentinianul din
Rosario, cubanezul din Birán şi... humuleşteanul Creangă!
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În amintirea misiunii ieşene a părintelui
iezuit Tadeusz Rostworowsni.

Dificultatea de a concilia religia chineză şi categoriile
creştinismului a determinat două mari obţiuni: cea majoritară a
declarat China lipsită de religie (confucianisnul nefiind o religie),
cea minoritară a încercat să conformeze China modelului religios
european sinonim creştinismului. Dar modelul creat de textele
confucianiste, budiste sau taoiste a revenit, lăsând pe dinafară
”obiceiurile folclorice”. Constituţia Republicii Chineze prevedea
în 1912 libertatea religiei, făcând distincţie între ”religie legitimă”
şi” superstiţii” (responsabile de toate relele) iar pentru a fi
protejate de lege, budismul şi taoismul s-au reinventat,
prezentându-se drept instituţii religioase separate de societate şi
fără legătură cu zongjiao. Pasul următor l-a făcut regimul
comunist, trecând în conservare quasi-muzeografică cele cinci
religii recunoscute oficial (budismul, taoismul, islanul,
catolicismul, protestantismul) şi reducând la minimum numărul
mănăstirilor, moscheelor, bisericilor, ţinute în struictă izolare şi
sub control acerb, concomitent cu represalii feroce ale
”superstiţiilor”. În anii ”Revoluţiei culturale” (1966 – 76) orice
formă religioasă, în afara cultului lui Mao a fost interzisă.
Această politică statală ateistă chineză (cunoscută şi europenilor
căzuţi sub ocupaţie sovietică), în condiţii de sărăcie, foame,
teroare, represiune a înregistrat un relativ ”relache” începând cu
anul 1980, intimidată (?) întrucâtva de extraordinara capacitate
de rezistenţă pasivă a culturii tradiţionale chineze. Tentativa
statală de a izola religia de viaţa socială s-au soldat până la urmă
cu recunoaşterea ” religiilor acceptabile” (budism, taoism) iar
elitele politice s-au ocupat de distrugerea templelor locale în
numele ”luptei cu superstiţiile”.ale ”scrise”. Se pare că analiza
identitară a chinezilor ma ”încremenit în respect”, indiferent de
modelul religios căruia i se subsumează.

Ducă utopia socialistă chineză nu a cedat în faţa Bisericii, ca
în statele europene fost comuniste, ci în faţa ascensiunii unei
gândiri economice liberale, (desfăşurate sub regim autoritar!),
Mao rămâne un caz aparte, personajul redevenind popular,
probabil pentru că referinţele la un revoluţionar mitic pot servi
drept supapă într-o ţară împinsă în corupţie generalizată (ca şi
România). Vechea sarabandă cu dreptatea socială şi distributivă
între regiuni sau cultul marilor proiecte, precum şi teze politice
care au produs odinioară disensiuni între Deng şi succesorii săi
mai pot fi invocate în continuare, căci şi în China există defazări
ale mentalităţilor, cunoscute şi în ghemul imposibil de descurcat
din România. China pare însă, prin comparaţie cu România, (ei
da, cutezăm) mult mai puţin atrasă de ”mimarea normalităţii”,
adică de inventarea originalităţii cu orice preţ în scenarii
mitogenetice, oscilând între angoasa inexistenţei şi euforia
preaplinului cu greu dobândit. Să exemplificăm fugitiv cu
problema Taivanului, unde trăiesc 24 mil. de chinezi. Insulă
japoneză între 1895 – 1945, devenită în urma unui război civil din
1949 refugiul naţionalismului chinez al Guamindaugului (partid
fondat în 1912 de Sun-yat-sen şi preluat la moartea acestuia din
1925, de Chiang Kai-shek), această republică chineză repliată a
ocupat până în 1971 fotoliul rezervat Chinei la ONU, prntru că
Statele Unite nu doreau în Consiliul de Securitate o a doua
putere comunistă. Statul de pe insula Taivan se bucură de o
independenţă de fapt, deşi Pekinul ridică în faţa partenerilor de
discuţie principiul unei singure Chine. Ciang Kai-shek (n.1887) a
realizat însă până la moarte sa din 1975 o indinspensabilă
reformă agrară, pe care n-a putut s-o realizeze în China
continentală, unde Mao o îngropase definitiv şi a condus
Taivanul spre un sistem de alternanţă politică. Chestiunea
politică a ”identităţii separate” este însă pusă în umbră de
interdependenţa celor două state chineze prin ”cele trei religii”.
Astfel, întreprinzătorii din Taivan au devenit principali
investitori în China, unde îşi au rezidenţa peste un milion de
taivanezi. Situaţia îmi sugerează primul tratat medical chinez,
Neijing, compilat între sec. V – III î. I.C. : energia vitală a
organismului circulă prin 14 canale, numite ”meridiane” şi mai
buna circulaţie a acestei energii îl face pe om sănătos.

Sigur că orice posibilă comparaţie cu privire la situaţia celor
două state România – Moldova este intimidată de cifrele chineze
privind impunătoarea demografie. Omenirea de azi se întreabă
pe bună dreptate: când au devenit chinezii atât de numerosi? La
începutul erei creştine China număra deja 60 milioane de
locuitori (cifră raportată în ” Tratatul geografic” al Istoriei
Hanilor) iar recensămintele începute din anul 2 al erei noastre,
repetate în 750, 1200, 1600, 1700, 1800, 1850, 1953, 1981 (adică în
timpul dinastiilor Han, Tang, Song, Ming, Quing şi de trei ori în
timpul Republicii Populare Chineze) atestă că încă din
momentul separării dinastiilor Han occidentală (206 î. I.C. – 7
e.n.) şi Han orientală (25 – 220 e.n.) statul chinez poseda o putere
demografică comparabilă cu a Imperiului roman din timpul celei
mai mari extensiuni, sub dinastia Antoninilor (În treacăt fie spus,
asemănătoare celor două imperii sunt şi războaiele pentru
ajutorarea colonilor instalaţi în zonele frontaliere în faţa
intruziunilor nomade, precum şi construirea unor fortificaţii
înrudite cu limele romane).

În 2000 de ani populaţia chineză s-a multiplicat de 20 de ori,
cunoscând apogeul de creştere (legat de starea economică) sub
dinastia Song (140 milioane la 1200), un altul sub dinastia Ming
(200 milioane la 1600), al treilea în sec. al XVIII-lea sub dinastia
Quing (350 mil. în anul 1800, 430 milioane în 1850).După 1950
tranziţia demografică a condus la o dublare a populaţiei: în 1953
– 600 milioane; în 1981 – 1 miliard, în 2004 – 1,3 miliarde.

Nu mi-aş putea permite o discutie de ”filosofie numerică”,
dat fiind că activităţile matematice din China datează dinaintea
unificării imperiului (220. î.I.C.), parvenindu-ne prin cartea
Nouă capitole de procedee matematice (asemănătoare cu
Elementele de geometrie, atribuite în Alexandria lui Euclid, în

jurul anului 300 î.I.C.) iar ultimele descoperiri arheologice din
1984 au scos la lumină cel mai vechi document matematic
Suanshushu (Carte de procdee matematice), cu o vechime de
2000 de ani, care a pus în lumină o chestiune crucială pentru
istoria mondială a ştiinţelor: schimburile de cunoştinţe dintre
China şi India, începând cu sec. I al erei creştine. Tot astfel
erudiţia arabă descoperea în sec. VIII tot în India sistemul
numărătorii decimale şi fracţionale, făcându-l fundamental
pentru aritmetica savantă, devenită aritmetica întregii planete.
Pe când geometria explorată în Grecia de Euclide, Arhimede sau
Apollonius nu s-a dezvoltat în China până în sec. XVII-lea, când
au introdus-o catolici iezuiţi.

Mai preocupată fiind de istoria mentalităţilor şi posibilul lor
efect în prezent menţionez faptul, de maxim interes pentru
lumea actuală, că acest peste un milliard de chinezi este masiv
naţionalist, păstrând vie amintirea ocupaţiilor străine şi
frustrările unei îndelungi discriminări. Este vorba de o istorie
veche, totuşi … Dacă japonezii au respectat dreptul internaţional
în 1905 – 07 pe durata războiului cu Rusia, n-au ezitat în schimb
să-l violeze în China în 1931, când atentatul comis pe calea frată
Shenyang-Tianjin din China le-a servit ca pretext pentru
ocuparea Manciuriei şi transformarea unui stat fantomă într-un
imperiu încredinţat suveranităţii ultimului împărat al Chinei.
Operaţia iniţiată de cercurile militare se înscrie în politica de
expansiune şi dominaţie japoneză în Asia iar după cucerirea
Nankinului din 1937, poliţia militară a dat ordinului emis de
generalul Okamura: ” a ucide tot, a incendia tot, a prăda tot”, pe
când savanţii japonezi dintr-o unitate militară şi-au permis
experimente cu mii de oameni. După al doilea război mondial
istoricii japonezi au încercat să-şi reabiliteze ţara în manualele
şcolare, acceptându-se şi indemnizarea victimelor chineze din
cauza gazelor toxice sau obuzelor abandonate de armata
imperială.

Rivalităţile japonezo-chineze se datorau însă şi
naţionalismului chinez, rămas o constantă a politicii statale, care
toarnă periodic gaz peste foc, reamintind şi de umilinţele
suportate de chinezi din partea occidentalilor. Ceea ce s-a putut
constata şi cu prilejul manifestărilor de la Pekin, în primăvara
anului 2005, care evident n-au fost doar anti-nipone. Bugetul
militar al Chinei este astăzi ca mărime al treilea din lume iar
sancţiunile embargoului occidental după Tian'anmen au creat
dependenţă de armamentul şi tehnologia rusească. Arma
nucleară chineză este completată de o importantă creştere de
fitile balistice iar prioritatea acodată marinei militare nu
urmăreşte doar presiuni asupra Taivanului (făcând delictă
intervenţia SUA în această problemă), ci şi controlul Chinei
asupra căilor maritime Asia – Pacific.

De aceea Creştinismul este chemat să-şi asume rolul
pacificator pe deasupra intereselor politice şi ranchiunelor
istorice. La ora universalităţii creştinismului speranţa omenirii se
poate întemeia pe alt gen de amintiri, cum ar fi extraordinara
aventură a misionarilor iezuiţi, prezenţi în China de la
crepusculul dinastiei Ming (1583) şi până la sfârşitul domniei
împăratului Qianlong (1795). Iezuiţii n-au fost primii creştini
veniţi în China, misionarii franciscani şi dominicani fuseseră
aduşi pe teritoriul dinastiei mongole Ykan (1279 – 1368), dar
surghiunuiţi la instaurarea dinastiei Ming (1368 – 1644) şi n-au
mai pus piciorul în China până în 1570.

Se ştie că dreptul de patronaj al misiunilor creştine fusese
repartizat de papalitate celor două puteri catolice ale timpului,
Spania şi Portugalia. China a revenit catolicilor portughezi iar
Compania lui Isus (fondată de Ignaţiu de Loyola în 1556) se afla
sub protecţia Portugaliei.

Pornind de la o justă viziune piramidală a societăţii chineze,
metoda iezuită de creştinare s-a bazat pe ”penetrarea elitelor”,
convertirea acestora putând avea efect ireversibil, asemănător
celui care a prevalat în Imperiul roman – creştinarea împăratului
Constantin cel Mare. Aventura misionarilor iezuiţi, începută în
sec. al XVI-lea a fost marcată de trei destine care figurează în
dicţionarele şi enciclopediile chineze: italianul Matteo Ricci (1552
– 1610), germanul Adam Schall (1592 – 1666) şi flamandul
Ferdinand Verbiest (1623 – 1688).

Spirit emblematic al Renaşterii, cu o minte cultivată la Roma
de matematicianul Clavius, misionarul Matteo Ricci şi-a propus
adaptarea creştinismului la cultura chineză, căutând
complementarităţi între Confucianism şi creştinism. A sosit în
China la 1583, s-a stabilit împreună cu alt misionar în apropiere
de Canton, îmbrăcând tunica bonzilor chinezi şi răzându-şi
capul. A reuşit să-şi facă legături printe elitele locale, acceptând
sfatul lor de a se ”deghiza” în mandarin şi s-a mutat în sudul
Chinei, unde în apropierea oraşului Macao exista o colonie
portugheză din anul 1557. Abia după ce a căpătat siguranţă în
vorbirea şi scrierea chineză s-a simţit pregătit să se prezinte la
curtea împăratului Ming Wanli, înarmat cu o hartă şi cu două
orologii cu sonerie, fabricate la cererea generalului Companiei
lui Isus. Orele erau indicate pe cadran cu cifre chineze (nu
romane un resort acţiona o mână care declanşa soneria. Darurile
au fost acceptate cu vizibilă plăcere, italianul de 59 de ani
seducând curtea imperială prin rigoarea inteligenţei sale, prin
demonstarea inovaţiilor tehnice şi prin viziunea unei armonii
complementare dintre confucianism şi creştinism.

Cunoştinţele tehnice ale iezuiţilor au continuat să impună
chinezilor si după moartea lui R

rodus calendarul gregorian, pregătindu-se astronomi
chinezi pentru instituţia Quintianjian, care să-i înlocuiască pe
astronomii mulsumani însărcinaţi de dinastia Yuan cu
redactarea calendarului. Când manciurienii au înlocuit dinastia
Ming (1644), succesorul lui Ricci, germanul Adam Schall a
negociat menţinerea iezuiţilor în China, abilitatea lui diplomatică
l-a convins pe noul împărat Quing. La 1665 părintele Schall a fost
însă denunţat de astronomii musulmani, care sperau ca prin
favoarea împărătesei Kangxi să-şi recapete poziţia de maeştri ai
calendarului. Pentru departajarea concurenţilor s-a instituit un
concurs de fixare a orei eclipsei de soare la Observatorul
imperial, în faţa unui public numeros. Părintele Schall, la vârsta
de 73 de ani, suferind de o hemiplegie a primit permisiunea de a
fi asistat de părintele belgian Ferdinand Verbiest. Astrele au
decis în favoarea iezuiţilor şi astfel preşedenţia Quintianjanului
le-a fost asigurată până la sfârşitul secolului al XVI-lea.

Izbânda a tezit ambiţia regelui Louis XIV să trimită iezuiţi
francezi în imperiul chino-manciurian, sub egida Academiei de

ècci: la sfârşitul dinastiei Ming s-
a int

ştiinţe din Paris. Aceştia au sosit la Pekin în 1685, înarmaţi cu un
chestionar detaliat privind geografia, istoria, viaţa socială,
culturală şi materială a Chinei iar rezultatele misiunii franceze au
fost, printre altele, asigurarea Bibliotecii regale din Paris cu o
colecţie de cărţi în limba chineză şi manciuriană, care putea
rivaliza cu Biblioteca Vaticanului. Interesul de care s-a bucurat
această colecţie a depăşit cu mult în Franţa pe cel suscitat de
evanghelizarea Chinei.

Primul titlu dintre scrierile franceze dedicate Chinei a fost
bilanţul unei expediţii a matematicienilor: Nouveaux Mémaires

tat de la Chine, de Louis de Conte (1655 – 1728), carte
dedicată lui Louis XIV, pe care cenzura teologică de la Sorbona
(mobilizată contra Companiei lui Isus) a făcut-o şi mai căutată.
Au urmat scrisori şi traduceri din limba chineză, semnate de 27
misionari francezi rezidenţi în China; Description de l'empire de
la Chine et de la Tartarie chinoise, dedicată lui Louis XV şi
tipărită la 1735 a rămas sursa principală de informaţii despre
China (o citează Voltaire, Rousseau, Montesquieu

ă
părintelui Amiot.

Intensa activitate editorială a catolicismului francez a avut o
largă circulaţie printre elitele cultivate ale Europei, notorietatea
informaţiilor crescând pe măsură ce China îşi închidea porţile în
faţa prozelitismului religios european. Cultura europeană a
preluat astfel cauza pentru care au luptat misionarii iezuiţi de
toate naţionalităţile şi ordinele călugăreşti iar pe principiul
vaselor comunicante s-au tradus în chineză şi manciuriană multe
opere europene, apologetice şi stiinţifice, fiind integrate în
colecţiile oficiale ale ” Fiului Cerului”.

Sigur că multe dintre cărţile europene n-au evitat ridicolul
prezentării idilice a Occidentului, unde comandamentele
evanghelice ar fi fost, pasămite, strict respectate şi unde nimeni
nu auzise de războaie, răzbunări sângeroase, lupte fratricide,
crime de alcov etc. Aceasta să fi fost cauza pentru care împăratul
Yongzheng (fiul împărătesei Kangxi) a decis la 1724 interzicerea
propovăduirii creştinismului?

Europa nu s-a dezis nici de data aceasta de reacţii
anticlericale, părând satisfăcută de expulzarea iezuiţilor (chiar de
la misiunea încredinţată lui Mateo Recci existau adversităţi,
Contra Reforma fiind angajată în lupta împotriva practicilor
populare şi superstiţiilor), lansând o dezbatere asupra
competenţelor lingvistice şi a harului predicativ al misionarilor,
în general.

Cât priveşte obiectivul iezuiţilor de creştinare a Chinei,
activitatea lor a depins totdeauna de mandarinii locali, pe când
revoltele anticreştine din China (prima la 1617) au etalat,
dimpotrivă, protecţia acordată misionarilor aflaţi în serviciul
Curţii imperiale, numiţi ”creştinii orezului”. Puţin probabil însă
ca vreun împărat chinez să fi dorit cu adevărat convertirea la
creştinism. În sec.XVII şi XVIII s-au convertit totuşi până la 300
mii de chinezi (dar la o populaţie de 150 milioane pare
insignifiant), biserici creştine au fost totuşi ridicate în toate
provinciile Chinei, uneori şi la nivel de subprefecturi. Convertiri
masive la creştinism au avut loc în sec. XIX – XX, în contextul
Chinei coloniale, când reţelele de ajutor material şi sanitar
organizate de misiuni, acţiunea caritabilă şi educativă a
congregaţiilor feminine catolice şi-au dovedit din plin
importanţa pentru China.

Misiunile iezuite în China au fost importante pentru cultura
europeană. La 1926 iezuitul Nicolas Trigault a tipărit
Dictionuaire de la pronunciation chinoise et européenue, în 1949
iezuitul Eug ne Zsamar a lansat alt proiect de dicţionar chinez
iar în 1966 a fost fondat Institututul Ricci de la Taiwan, unde în
1976 se pubilca dicţionarul bilingv Le Petit Ricci iar în 2001
Grand Dictionnaire Ricci (13500 semne chineze, 300000 de
combinaţii), lucrări indinspensabile orcărui sinolog care se
respectă. (Să menţionăm faptul că scrierea chineză, dispărută în
Vietnam şi pe cale de dispariţie în Coreea mai persistă, cu unele
particularităţi, numai în Japonia). Nu ştiu dacă celebrul parfum
”Nina Ricci” are legătură cu părintele misionar Matteo Ricci din
sec. al XVI-lea, dar fondatoarea firmei franceze este tot italiancă
şi oricum ar sta lucrurile în privinţa arborelui genealogic Ricci, să
apreciem acest omagiu francez, influenţat de cultura tradiţională
chineză, care a acordat dintotdeauna importanţă subtilităţii
miresmelor întru întreţinerea aspiraţiei pământenilor spre Înaltul
ceresc, împăratul însuşi fiind supranumit ” Fiul Cerului”.

Iar în pofida opiniilor curente, nici chinezii din vechime n-au
rămas închişi în imperiul lor mai mult sau mai puţin ceresc. Încă
din sec. II î.I.C. au trimis ambasade pe ”drumul mătăsii” în Asia
Occidentală; sub ocupaţie mongolă numeroşi chinezi s-au
instalat în Iran şi în Rusia; la 1275 un călugăr chinez nestorian a
ţinut să-i cunoască personal pe papă, pe regii Angliei şi Franţei, a
vizitat abaţia din Saint Denis şi celebra Sainte Chapelle. Să ne
mai reamintim că în sec. XII – XIV China poseda cea mai mare
flotă din lume iar între 1405 – 1433 dinastia Ming a organizat
şapte ambasade maritime în Asia de Sud-Est, în India, la Mecca
şi în Kenia. Asăzi chinezii sunt răspândiţii în întraga lume, nimic
de mirare dacă, aşa cum se spune, ”dintre cinci oameni unul este
chinez”.

Ca orice civilizaţie, şi cea chineză cu o istorie de peste 3500
ani posedă propriile cadre mentale rodul unei istorii particulare.
Pentru creştinism, cred că de mare importanţă a rămas concepţia
despre individ, formată în civilizaţia chineză. Omul este văzut ca
parte integrantă a lumii înconjurătoare, de aceea egoismul şi
egocentrismul sunt demne de dispreţ iar ceea ce i-a preocupat cu
precădere pe chinezi a fost o organizarea socială care să asigure
înţelegerea şi armonia dinte semeni. De aici provine şi morala
chineză, care nu se sprijină pe poruncile divine, ci pe un
principiu general de reciprocitate, de aici şi importanţa ritualului
de politeţe, cel puţin până la instaurarea regimului cominist, care
a marcat ruptura cu toate tradiţiile, instaurând un univers de
complot mondial, de guvernare ocultă şi de explicaţii false.
Cea mai răspândită idee chineză de universal (începând cu sec.
al XI-lea, dar probabil mult mai veche) a fost că Cerul şi
Pământul, toate fiinţele şi lucrurile de pe lume sunt alcătuite din
aceeaşi substanţă, în timp ce mitul foarte popular, utopist, dar cel
mai rezistent a fost că Pacea universală se va impune în cele din
urmă pentu toate popoarele. Dar ... mai caracteristic a rămas în
această ţară – continent şi în acest univers în sine, frecventul
dezacord dintre mituri, morală şi conduită reală. Ca şi în
Occident.
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Deşi este unul dintre cei
mai importanţi poeţi
belgieni de expresie
franceză, deşi îmi este de
multă vreme un prieten
apropiat şi am fost
împreună la importante
festivaluri internaţionale de
poezie în Belgia, Franţa şi
Italia, deşi orice întîlnire cu
el şi cu poezia sa este o
adevărată sărbătoare
spirituală pentru mine,
André Schmitz nu a fost
unul din răsfăţaţii acestei
pagini dedicate liricii
universale contemporane.

Şi asta pentru că proverbiala sa modestie l-a făcut
întotdeauna să intervină în favoarea publicării altor
creatori pe care-i consideră la fel de (sau poate chiar mai)
valoroşi ca el. În general am ţinut cont de rugămintea sa,
dar cum urmează să-i apară în curînd traducerea unui
volum în colecţia PoeMondia, am socotit că e timpul să îl
readuc şi în atenţia iubitorilor de poezie din România.
Grupajul din această rubrică face parte din volumul

, apărut la editura Le Cormier în anul
2001, volum pe care mi l-a dăruit în septembrie 2003, la
Bienala Internaţională de Poezie de l

André Schmitz s-a născut în 1929 în Ardenii belgieni
şi a fost profesor universitar. A călătorit prin mai toate
colţurile lumii şi o vreme chiar s-a stabilit în Africa
Centrală, în Liban şi în Québec. Astăzi locuieşte în
imediata vecinătate a Luxemburgului, în regiunea Arlon
din Valonia Belgiei. A fost mereu în atenţia criticilor
literari şi, adeseori, a juriilor literare, ce i-au recompensat
cu acribie valoarea poetică. Dintre numeroasele premii
obţinute, amintesc Premiul Tristan Tzara pentru
volumul şi Premiul Mallarmé pentru
volumul . André Schmitz cultivă o
poezie de o conciziune dezarmantă, bazată mai mult pe
sugestie decît pe cuvinte, o poezie a unor stări ardente
exprimate laconic, uneori chiar ambiguu, cu un subtil
umor, ce reuşeşte (chiar dacă nu-şi propune cu tot
dinadinsul) demitizări spectaculoase ale marilor teme
lirice. Într-un studiu pe care i-l consacră, Charles
Dobzynski afirmă chiar : „André Schmitz n'est certes pas
le po

, André Schmitz nu este poetul disperării,
nici al renunţării în faţa ameninţărilor nopţii. E poetul
scepticismului, al îndoielii redutabile pentru că aţîţă o
ironie răzbunătoare). Din impresionanta sa bibliografie
mai citez doar cîteva titluri :
(Editions des Artistes, 1961) ;
(éd. Le Verseau, 1965) ; (éd. André De
Rache, 1973 - Premiul trienal de literatură), (éd.
Poegram, 1985),

(éd. L'Âge
d'Homme - Premiul Tristan Tzara),
(éd. Tetras Lyre, 1994), (éd. L'Acanthe,
2000).

Uriaşii îi primesc pe profeţi :
nişte pitici

- cîini şi nişte tîrîturi
Schimbă între ei mesaje
şi minciuni

Şi apoi trec
la subînţelesuri şi la surîsuri

A privit corpul îndopat

Etranglements

Raclement d'ailes
Incises incisions

Pour l'amour du feu
A voix double et jointe

Soleils rauques
Entailles

Les Prodiges ordinaires
Les Cerfs-volants

Sugrumări

a Liège, dar eu deja
mi-l procurasem şi îl tradusesem în timpul şederii mele
la castelul Seneffe din vara acelui an.

ète du désespoir, ni de la démission face aux
menaces de la nuit. C'est le poète du scepticisme, du
doute redoutable parce qu'il attise une ironie vengeresse
(Cu certitudine

(éd. L'Arbre à
paroles, 1990),

Délits de légèreté

Lettre à l'Illettrée

PoeMondia
cu suferinţele dragostei

Clinic

Ghemuit pentru primele îngrijiri
– cele ale unei tandreţe mizerabile

Pe ziduri
umbre calde şi reci
jinduiesc irealul
visul

*

Păsările sunt bete
(ca şi Vaporul
jucîndu-şi faimoasa Operă)

Joacă păsările
comedia lor de păsări

– operetă pe hîrtie pelur
şi pe fond de rizibilă tragedie

Va fi timp frumos
chiar şi în inima naufragiului

*

Redat ruşinii
Redat şi vîndut

Faceţi socotelile
Pierderi şi profituri
(Profituri înghiţite
pierderi triumfătoare)

*

Atentat împotriva pîrîului
în mod criminal
deviat de la cursul său
şi a cărui moarte e prezentată
ca o sinucidere

E copilăria artei
să învinuie
copilăria apei

*

Din pasăre în pasăre
trăsnetul îşi face cuib
În el îşi depune ouăle
şi suliţele

răvăşeşte penajul
agresează catifelarea

Păsările mor
pentru a se ascunde mai bine
(e lucru ştiut)

*

Merge
din ambasadă în ambasadă
în căutarea icoanei ce lipseşte

Şi din icoană în icoană
în căutarea chipului absent

Scotoceşte într-o gramatică
enigme
căutînd cu naivitate
regula care ar face excepţie

*

Redat pămîntului

Fraza vrea să devină
la fel de mare cît e cartea

Ea vicleşuieşte şi maschează
minciuna fabulei

Străluceşte fără fast
în cursul unui proces fără strălucire

*

Resturile lăsate de moarte
sunt încă prea evidente
Doliul nu va putea să înceapă
decît după ştergerea urmelor

Curăţenii şi răzuiri
pînă la os se impun
Adevărata viaţă nu e încă
destul de absentă

*

Fiara e atinsă

E obligată să muşte
ţărîna
Ea muşcă pămîntul
şi lăuntrul acestui pămînt

Urlă
ca în călduri
sau în agonie
– cu accentele unui Dumnezeu

E o femeie

*

Aud securea căzînd
peste iubire (e scris
într-un poem cubanez)

Altundeva (dar există oare acest altundeva?)
cuţitul pătrunde într-o ceafă
– spune cea care la ceasul
întîlnirii primeşte

Şi înfige

Şi se preface imediat că plînge

*

Spunea ploaie
Pentru că ploile
cad plurale
peste febre singulare

– le distrug focurile
şi le sting rănile

*

Frumuseţea cască
O aşez pe genunchii mei
şi nu o insult
Doarme

Şi ca să doarmă
şi mai profund
îi sugrum încheieturile
îi strecor o lamă
între umeri
Cu tandreţe
şi neîndemînare

Ea zice a iubi
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