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„Vin haiducii la prădat...” ( I)I
creierului

ecitind zilele acestea mult prea lăudata operă
,

apărută în 1925 la Paris, sunt tot mai înclinat să-i dau
dreptate lui Nicolae Iorga, intransigentul care nu-i găsea
lui Panait Istrati „absolut nici o calitate” şi nu vedea în el
decît „un hamal din portul dunărean”.

n această carte un pasaj care restabileşte adevărul şi în
privinţa aşa-zisei generozităţi a haiducilor, în privinţa
falsei afirmaţii că aceştia furau de la bogaţi pentru a
dărui săracilor : „

unt haiduc pentru mine,
nu pentru semenii mei. Aceştia nu au decît să devină,
dacă nu s-au născut haiduci. De altminteri, mă întreb :
cum poţi să fii haiduc pentru aproapele tău? O vorbă
românească spune :

Toma Alimoş, Pintea, Bujor, Coroi, Andrii Popa...
neamul hoţilor a fost mare şi a avut mulţi reprezentanţi.
Cel mai cunoscut dintre aceştia, chiar dacă nu şi-a
desfăşurat activit tea în eterna şi fascinanta noastră
patrie şi nu a îmbogăţit folclorul mioritic, a fost Robin
Hood. Pe care l-au tot cîntat şi

atori şi de
lăudători se mai face din cînd în cînd auzit şi cîte un glas
al adevărului, care, probabil, trece aproape neobservat.
Iată ce zice un astfel de „glas” : „La fel ca despoţii
individuali, grupările criminale au existat dintotdeauna
în societate, răspîndind teroare şi opresiune printre
cetăţeni (...) Adesea criminalii reuşeau să creeze mitul că
erau oameni onorabili, iar acţiunile lor erau în slujba
binelui comun. Mitul folcloric al lui Robin Hood care
fura de la bog ţi pentru a da săracilor este c

Şi piraţii, care îşi cîştigau existenţa
din omoruri, jaf şi răpiri, au reuşit să-i facă pe unii să
creadă că existenţa lor era fascinantă şi romantică. Ceea
ce ignorau aceste legende romanţate era suferinţa
abătută asupra victimelor lor – oameni obişnuiţi, luptînd

?!
R

Dar, am extras
di

Je suis haïdouc pour moi, pas pour mes
semblables. Ceux-ci n'ont qu'à le devenir, s'ils ne sont
pas nés haïdoucs. D'ailleurs, je me le demande :
comment peut-on être haïdouc pour son prochain ? Une
parole roumaine dit :

.” (S

).

a

cîntat secole de-a
rîndul fel de fel de creatori. În corul de admir

a el mai
cunoscut exemplu.

Les
récits d'Adrien Zograffi – Présentation des haïdoucs

De force, on peut prendre à quelqu'un,
de force on ne peut lui donner

des

Omului poţi să-i iei cu forţa, dar cu
forţa nu poţi să-i dai

pentru existenţa lor, care trebuiau să plătească tribut
acestor criminali.” Dacă în citatul de mai sus, extras din
lucrarea

, traducere din limba engleză de Gabriel Florin
Drăghici) înlocuim substantivul „piraţi” cu echivalentul
său autohton „haiduci”, atunci putem afirma că situaţia
descrisă a fost identică şi la noi : nişte criminali, nişte
mişei au reuşit să sucească minţile unor oameni
respectabili, de treabă, naivi, săraci cu duhul,
neîmpliniţi, frustraţi, care, în jinduirile lor  i-au
transformat din bandiţi în eroi.

Cum de este posibil ca nişte jigodii, nişte hahalere,
nişte infami, nişte nemernici să fie receptaţi întreg
popor drept justiţiari? Probabil invidia, frustrarea, furia
de a vedea că cel din preajma ta e mai înstărit decît tine

ş-are oi mai multe, mîndre şi cornute şi cai învăţaţi şi
cîni mai bărbaţi , probabil dorinţa, bucuria de a vedea că
vecinului îi , probabil răutatea şi josnicia din
sufletul ticăloşit nasc astfel de viziuni deformatoare!

, de obicei, 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, interzis. Cel ce respectă
legile e ispitit de nelegiuiri/nelegiuit  nesatisfăcutul
sexual are vise de amorez, dacă nu chiar de violator,
calicul se visează bogat, cerşetorul, prinţ, broscoiul, Făt-
Frumos

Cîndva, în vremea şcolii, învăţînd tot felul de inepţii
despre istoria patriei, despre folclor, despre eroii
neamului, m-am obişnuit cu gîndul că din moştenirea ce
îmbogăţeşte patrimoniul nostru spiritual trebuie să facă
parte şi cîntecele de haiducie, că în panteonul cu numele
celor mai de soi români e obligatoriu să intre şi cele ale
haiduilor. Dar, cum poate poporul român chiar şi astăzi
să înalţe osanale unor nelegiuiţi, unor mîrşavi, unor
netrebnici, rămîne pentru mine de neînţeles!

Oricum, chiar dacă în prezent nu mai există haiduci
care să-ţi dea în cap la drumul mare sau la mijloc de
codru des pentru a-ţi lua punga, ţara e în pradă. Au grijă
să o sărăcească, să o spolieze vechii şi noii politicieni,
vechii şi noii oameni de afaceri, vechii şi noii securişti,
vechii şi noii tranzitari. Adică, ciocoii vechi şi noi!

Despoţi şi dictatori (de la Nero la Sadam
Hussein) a istoricului Tom Ambrose (Editura Litera,
2009

,

de un

„
”

moare capra

E drept

;

...

Dar, de fapt, ce au fost haiducii atît de cîntaţi, de
literaturizaţi şi de mediatizaţi astăzi? Păi, o spune cu
sinceritate unul din admiratorii lor declaraţi

, care, în ciuda faptului că-i ţinea la
mare preţ, nu a de a-i caracteriza direct
după faptele lor nişte hoţi, nişte bandiţi
ce („Şi tot pradă ne-
ncetat / Andrii-Popa hoţ barbat”), nişte netrebnici, nişte
tîlhari şi ucideau fără milă („În potica fără
soare / Ei te-aşteaptă la strîmtoare / Să te prade, să te-
omoare!...”), nişte laşi care împuşcau oamenii pe la spate

Oliolio, ciocoi bogate! / Ici de-ai trece, din păcate, /
Să-ţi arunc doi glonţi în spate. ). Aşadar, nişte
răufăcători, nişte nelegiuiţi, certaţi cu munca şi cu legile,
care n-aveau alt ţel în viaţă decît să trăiască din
agoniseala . Scriitori stimabili din literatura
noastră (Vasile Alecsandri, Ştefan O Iosif, Barbu
Ştefănescu Delavrancea, Hasdeu, Gala
Galaction, Panait Istrati, Mihail Sadoveanu) nu au găsit
ceva mai bun de făcut  decît să le închine tot felul de
producţii pe nerăsuflate un roman
„de haiducie”,

ţinutul Neamţului, Dumitru Almaş, făcea un
erou din haiducul Bujor. Atunci mi-a plăcut personajul,
deşi nu m-a convins că ticăloşiile comise aveau ca scop
îmbogăţirea săracilor. Chiar aş să fi fost, nu am crezut
niciodată că scopul poate scuza mijloacele

Machiavelli, încearcă să ne
convingă de adevărul aserţiunii. Trebuie să mai spunem
că o „descindere” a haiducilor în bătătura cuiva

durere,
suferinţe, moarte?! Că „justiţiarii” revărsaţi din codri,
adesea pe lîngă faptul că prădau – violau şi roabele, şi
slugile, şi jupînesele, şi jupîniţele, dădeau fo conacelor
pe care le călcau, omorau tot ce le ieşea în cale?! Că
făceau rău numai de dragul de a-şi arăta puter

, tăria muşchilor şi puţinătatea

, poetul
Vasile Alecsandri

pierdut ocazia
: haiducii au fost

despuiau oamenii de bunurile lor

care jefuiau

(„«
»”

semenilor
ctavian

Bogdan Petriceicu

,
. Copil fiind, am citit

, în care un scriitor
de prin

a
, în ciuda celor

care, asemenea lui Niccolò

aducea
un noian de distrugeri materiale, însemna

–
c

ea,
invincibilitatea

Alei, Codrule fîrtate!

Acest numar este ilustrat cu lucr r ale pictorului Eugenă i Ştefan Bouşcă

O ultimă întrebare

Tu, care-mi vorbeşti doar în surdină,

ipocrită noapte, spune-mi,
n-ai văzut cumva

Ba da, căzu din salba Dianei
o stea ca lacrima de cleştar,

covoiat şi a ridicat-o,
omul tăcut, cu ochiul lucios de cămătar.

Vai, steaua era o fericire necunoscută,
promisă de Dumnezeu cuiva...
Dar, noapte senină, vistiernică a secretelor,

aici, foarte aproape de inima mea,

lunecînd o stea?

dar un om s-a în

omul care a luat-o de ce tremura?

Emil Botta
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fragmentarium istoric

Starea de inferioritate a femeii, la mijlocul secolului al XIX-lea,
în

,

e. Efortul a
ii „feminism”

cu o
anizare specifice.

Rolul principal

caritabile î

i care
starea defavorizat a femeii. Este

exemplul Adelei Xenopol
, iar mai târziu „Societatea Scriitoarelor Romane”, în

scopul propagandei feministe. De asemenea, î

Pe vastul front al
Bucovina,

Dobrogea, Transilvania sau Basarabia, care vremelnic au

Comite

.

1877-1878, a scris presa vremii. Astfel ziarul
„Curierul din aprilie 1877 relata: „

, nici osteneli .

- personalul sanitar, doctorul
Ludovic Rus, aflat

Societatea femeilor române pentru
.

Nici femeile din O

modestul salar
”

Gorju

,

,

În

Primul Comitet de femei din
Transilvania

Comitetul de la Sibiu

.Astf

plan legislativ, juridic, civil era pretutindeni răspândită: în
legislaţia statelor, în practica politică şi juridică. Acest lucru era
expresia unor mentalităţi care cunoscuseră prea puţine schimbări
în domeniul relaţiilor dintre femeie şi bărbat în ciuda
umanismului european al epocii luminilor şi a ideologiei
revoluţiilor modern femeilor în direcţia emancipării lor,
îmbunătăţir situaţiei lor, cunoscut sub numele de ,
„mişcare feministă”, „mişcarea sufragetelor”, s-a desfăşurat în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea ideologie proprie şi
forme de org

în coagularea mişcării feministe l-au avut
saloanele, asociaţiile sau grupările cu preocupări intelectuale şi
culturale urmărind accesul femeii la educaţie. Numeroase
organizaţii de femei au realizat acţiuni n scopul
susţinerii educaţiei fetelor, a orfanilor, săracilor, precum şi a
răniţilor şi invalizilor de război. O influenţa majoră au avut şi
femeile care au studiat în străinătate ş întorcându-se în ţară
au fost hotărâte să schimbe ă

care înfiinţează revistele „Românca”,
„Dochia”

nceputurile
feminismului românesc sunt marcate de relaţiile personale de
prietenie şi legăturile organizaţiilor din ţară cu cele din Franţa în
special.

mişcării feminine româneşti s-au remarcat
prin fapte demne de admiraţie mii de femei din

fost sub
ocupaţie străină. Femeile au acţionat fie în cadrul Societăţii de
Cruce Roşie sau în comitetele special constituite, având ca
preocupare strângerea de fonduri băneşti şi diverse materiale
destinate ajutorării armatei în Războiul de independenţă 1877-
1878, precum şi cu organizarea şi înzestrarea unor ambulanţe şi
spitale subvenţionate prin mijloace proprii, asigurarea cu
medicamente şi pansamente pentru răniţi.

Astfel la 18 aprilie 1877, a luat fiinţă sub conducerea Mariei
Rosetti-Roznovanu, tul Central al doamnelor din Iaşi
pentru ajutorul şi îngrijirea răniţilor români, care adresa
următorul apel: „Nouă româncelor ne revine sarcina şi onorul de
a aduce alinare suferinţei, de a veghea lângă răniţi şi ai reda ţării
lor, pentru aceasta nu trebuie să cruţăm nici bani, nici stăruinţe.
Rolul nostru este de a fi peste tot locul unde se va cere acel spirit
de adânc şi curajos devotament...

Despre hotărârea femeilor moldovene de a sprijini armata în
războiul din

Femeile din Iaşi, urmaşe demne
a mumei lui Ştefan cel Mare, se grăbesc a încuraja pe soţii şi fiii lor
să-şi facă datoria, astăzi când patria-i cheamă a-şi vărsa sângele
pentru dânsa, promiţând că la rândul lor ele nu vor cruţa nici
sacrificii

Comitetul înfiinţat s-a preocupat de organizarea unei
ambulanţe şi a unui spital mobil precum şi a unui atelier în care
femeile pregăteau diferite obiecte necesare unităţilor sanitare.
Pentru înzestrarea spitalului comitetele femeilor din Tecuci şi
Piatra-Neamţ au oferit corturi şi pături. Cu unităţile militare de la
Iaşi au venit la Turnu Măgurele şi

alături de care s-au infirmierele Eliza
Codreanu, Zoiţa Gheorghe, directoarea spitalului Eliza Virnav-
Liteanu şi  Maria Rosetti-Roznovanu, preşedinta comitetului.
Exemplul femeilor din Iaşi a fost urmat de cele din Bacău,
Botoşani (conduse de Catinca Buzdugan), Tecuci, Roman, Huşi,
Fălticeni, Piatra-Neamţ, Galaţi, Suceava, Vaslui şi Bârlad. Au mai
funcţionat comitete în judeţele Brăila, Buzău, Dâmboviţa,
Romanaţi, Ilfov, precum şi în oraşele Râmnicu-Sărat, Ploieşti,
Târgovişte, Urziceni şi Câmpulung. Comitetul femeilor din
capitală a fost condus de Maria Rosetti-Roznovanu. Din acest
comitet au mai făcut parte soţii de medici: Elena Dumitrescu,
Elena Fialla, C. Teodorescu, Eliza Petrescu, Maria Polizu, care în
1878, au constituit protejarea
orfanilor de război

ltenia nu au stat deoparte, astfel în iunie
1877, învăţătoarea Aristia Stoicescu se adresa Ministrului Cultelor
şi Instrucţiunii Publice cu rugămintea de  a-i reţine ca o ofrandă,
începând cu 1 iulie până la finele războiului, o pătrime din
„ iu ce-l primesc ca institutoare a clasei a treia la
Şcoala primară de fete nr. 3 din Craiova.

La 30 mai 1877, la Târgu Jiu ia fiinţă societatea , în
scopul ajutorării soldaţilor de pe front. La Turnu-Severin femeile
şi-au dat concursul în a strânge tot ce era necesar dotării unui
spital. De asemenea femeile muncitoare au dat dovezi
emoţionante, din puţinul ce l-au avut, au făcut donaţii în bani şi
diverse obiecte. Astfel lucrătoarele de la Fabrica de timbre din
Bucureşti, pe lângă contribuţia bănească, au confecţionat 28 perne
de lână cu 56 feţe de pânză destinate spitalelor. Comitetul
lucrătoarelor de la casa "Briol” au organizat un bal în scopul
ajutorări familiilor soldaţilor căzuţi în lupte.

Transilvania şi Bucovina soţiile, surorile şi fiicele fruntaşilor
mişcării naţionale româneşti au luat iniţiativa acţiunilor de
constituire a Comitetelor.

s-a constituit la Sibiu în 5/17 mai 1877 sub
conducerea Iuditei Măcelariu. În jurul ei s-au grupat Maria
Hannia, vicepreşedintă, Caliope Boiu şi Maria Cosma secretare, şi
Agnes Popa casieră. În „Gazeta Transilvaniei” George Bariţiu
publica un apel intitulat Epistola respectuoasă către femeile
noastre prin care saluta iniţiativa constituirii acestui Comitet şi
îndemna locuitorii satelor şi oraşelor să continue această iniţiativă.

a cuprins 154 de localităţi din judeţele
Sibiu, Braşov, Alba, Sălaj, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Bihor,
Maramureş, cu legături până la Budapesta şi Viena el de
comitete s-au constituit sub conducerea Mariei Iliescu la Cluj, a
Anastasiei Popescu la Făgăraş, la Oradea avea în frunte pe

” 1

”

”

2

3

4

Venturia Roman, iar la Năsăud era condus de Elisabeta Pop
Pecurariu. Autorităţile din Transilvania au recurs la măsuri
drastice pentru împiedicarea activităţii şi pentru a
stopa dezvoltarea mişcării naţionale româneş

a fost desfiinţat , iar prin Ordinul
14/26 mai 1877 s-a interzis organizarea de „comitete peste tot fără
distincţiune de naţionalitate şi culori politice” Iudita Măcelariu a
protestat vehement , protest care a
fost sprijinit de presa românească de pe ambele versante ale
Carpaţilor. Din Craiova, Constanţa Argetoianu, îşi

din 9/21 iunie 1877 credinţa că nici un
ordin nu-i putea opri pe români de „a vorbi româneşte, de a iubi
româneşte, de a lucra româneşte”

În pofida faptului că aceste Comitete au fost desfiinţate,
femeile au continuat ac

Crucii Roşii din Bucureşti colectele românilor din
Transilvania şi Bucovina. Publicaţia din 12 august 1877
făcea cunoscută chemarea Aureliei Crişan şi a Carolinei Pop (sora
lui Alexandru Papiu-Ilarian) Către fraţii din cîmpie,

dovan se adresa celor din Ţara Târnavelor printr-un apel
intitulat Totul pentru ostaşii români răniţi

Crucii Roşii colectele pentru susţinerea militarilor.
Cu acelaşi interes şi cu dragoste faţă de ţară s-au manifestat şi

femeile din Bucovina. Fruntaşele mişcării feministe care s-au
remarcat au fost Victoria Zotta, Eufrosina Hurmuzachi, Eufrosina
şi Maria Petrino, Pulcheria Stirce, Catinca şi Aglaia Vasilco, Olga
Grigorcea, Elena Popovici şi Natalia Hurmuzachi. De asemenea s-
au remarcat Aglaia Flondor şi Elena Popovici prin numeroasele
sume de bani trimise şi printr-o activitate susţinută. Elitele
bucovinene au avut preocupări şi în educaţia copiilor, în păstrarea
identităţii naţionale, aşa cum afirma Elena Hurmuzachi: „Să grijim
iubite soţule, ca în amestecătura aceasta de limbi, copiii noştri să
rămînă ceea ce suntem noi, adică români şi să-şi conserve
sentimentele lor naţionale toată viaţa.” a
sprijinit revoluţionarii de la 1848 , cât şi

rile bătrânului Doxache. Pentru acţiunile şi
atmosfera de emulaţie naţională creată de această familie
refugiaţilor, Andrei Mureşanu îi

şi de afirmarea identităţii
naţionale româneşti prin cultură. Astfel prin strădaniile depuse
de Eliza şi Eufrosina Hurmuzachi compozitorul Carol Mikuli, a
publicat în 1864 cele „48 de arii naţionale române”. Cu ocazia
serbării naţionale de la Putna din 1871, femeile române din
Bucovina au depus un frumos epitaf brodat de ele pe mormântul
lui Ştefan cel Mare, ca dovadă a sentimentelor naţionale. Războiul
de Independenţă (1877- 1878) a constituit un nou prilej de
afirmare a solidarităţii naţionale a femeilor române din Bucovina.
La Cernăuţi, Natalia Hurmuzachi, la Suceava, Elena Popovici
Logothetti, au acţionat pentru constituirea
cu scopul ajutorării râniţilor. Au fost implicate cele mai de seamă
personalităţi politice şi culturale: Alexandru Vasilco, Victor
Stârcea (fratele Nataliei Hurmuzachi), George Flondor precum şi
arhimandritul Silvestru Morariu Andrievici.

După multe etape, de la încurajarea din partea oamenilor
politici şi de cultură la constituirea unui comitet de iniţiativă
(1888), la alcătuirea unui statut şi trimiterea spre aprobare Curţii
de la Viena, femeile române din Bucovina pun bazele, în 1890, la
Cernăuţi, în cadrul unei adunări generale, ăţ

. Este aleasă în fruntea acesteia Elena Popovici Logothetti.
Principalul obiectiv al Societăţii era „de a lucra pentru înaintarea
culturală şi în special a învăţământului la partea femeiască a
populaţiei române din Bucovina şi pentru sporirea industriei în
casă.” În cadrul acestei societăţi se propunea ajutorarea tinerelor
lipsite de mijloace în vederea educaţiei lor, precum şi răspândirea
învăţăturii în rândurile celor săraci. Fondurile proveneau din acte
de caritate şi donaţii. De asemenea, au fost primite subvenţii din
partea Casei de Economii din Cernăuţi, a Societăţii de Asigurare

ania” din Sibiu, din partea Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii din Viena.

Societatea a înfiinţat filiale în oraşele şi satele Bucovinei. Cea
de la Suceava, înfiinţată in 1891, a avut o bogată activitate

cerea de Sofiei Ştefanovici. Î
e cu care susţinea un număr de „ copile

sărmane” Sub patronajul acestei societăţi a fost deschis la
Cernăuţi un curs de limba română susţinut material de Victoria
Grigorcea, soţia unui mare proprietar funciar român. La
absolvirea cursurilor, în martie 1893, Sofia Ştefanovici adresa
cuvinte de laudă absolventelor care au fost răsplătite şi cu
rechizite, cărţi şi obiecte de îmbrăcăminte. De asemenea, societatea
a organizat şi cursuri de croitorie pentru acestea, astfel făcea
posibilă pătrunderea populaţiei româneşti în sectorul industrial.
Cursurile au început în 1892 sub îndrumarea Aspaziei Bacinski, cu
un număr de 18 fete, şi era susţinut material din veniturile
obţinute din activităţi proprii şi din colectele o

Sub conducerea Catincăi Popescu se deschide la Cernăuţi, în
anul 1894, un internat de  fete. Aceasta a fost posibilă datorită
donaţiei din partea lui Gheorghe Popovici a sumei de 20.000
coroane. Prin intermediul Olgăi Grigorcea s-au constituit oficii de
caritate, ajungând în 1910 ca internatul să poată găzdui gratuit 50
eleve. De asemenea, a fost organizat şi un pension pentru fetele ce
proveneau din familii mai înstărite.

Până la izbucnirea primului război mondial
-a preocupat de conservarea şi dezvoltarea

industriei casnice tradiţională în această zonă. Prin intermediul
filialelor sale din mediul rural femeile au confecţionat diferite
obiecte care au fost comercializate, sporind astfel veniturile
societăţii. contribuit în mod susţinut la formarea şi
menţinerea conştiinţei naţionale a românilor din Bucovina.

Alături de aceste organizaţii caritabile, în România dinaintea
primului război mondial au fost şi organizaţii de femei

menirea de a apăra şi promova drepturile
femeilor şi egalizarea juridică a statutului celor două sexe, ce au
coagulat forţ diferite teritorii ale viitoarei
Românii Mari care şi-au propus nu numai reforma în ce priveşte
condiţ şi reforma socială î

Faptele exemplare ale acestor femei şi organizaţii constituie în
acelaşi timp model şi una din premisele teoretice ale
proiectului Reconstrucţia statutului femeii. De la discriminare la
dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

cofinanţat din Fondul Social European prin

Comitetelor
ti. Prin ordinul 12/24

mai 1877 Comitetul din Sibiu

.
la aflarea acestor decizii juridice

exprima în
”Gazeta Transilvaniei”

.

tivitatea ca persoane particulare, expediind
pe adresa

„Familia”

iar românca I.
Boiu Mol

. Numeroase femei au
trimis direct

,

,
Familia Hurmuzachi

atât din Moldova din
Transilvania, casa ei fiind loc de refugiu, iar doamnele din familie
sprijinind demersu

aduce un cald omagiu numind-o
„grachii românimii”.

Femeile românce s-au preocupat
,

Comitetelor de femei

Societ ii Doamnelor
Române

”Transilv

sun
condu n 1900 Societatea administra un
fond de 200 coroan 505

.

rganizate.

Societatea
Doamnelor Române s

,

Societatea a

angajate
politic care au avut

a româncelor din

ia femeii, ci n general.

e, repere
„

” (www.rsf.uaic.ro).
Proiectul este

5

6

7

8

9

10

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane POSDRU 2007 – 2013
şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi împreună cu partenerii săi din regiunile de Nord-Vest şi de
Vest ale ţării.

, este destinat cu prioritate femeilor,
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Ceea ce Schelling remarca în „destinul interior al
artistului” poate fi translatat – însă nu generalizat – în
destinul artei . Acel dat al firii care se preschimbă şi
în acela i timp se lasă preschimbat, compune o uvertură a
lumii purtându-se pe sine prin istorie. Dar nu
istorie, ci dincolo de aceasta, în Spirit. Destinul artei
sta ionează asupra prezentului atât cât să-i absoarbă
relevanţa pentru a o duce apoi spre revela ie, oarecum în
concordanţă cu direc ia cre tinătă ii. Pentru că, oricare ar
fi obiec iile împotriva acestui fapt, arta nu se poate
constitui pe o filieră distinctă de cea a religiosului, din
moment ce atinge problema spiritualului şi a Spiritului.
În lipsa acestora, ar fi doar manufactură sau artizanat.
Aplicată asupra contextului picturii române actuale,
problema ar trebui să vizeze punctul în care anumite
opere îşi onorează destinul pentru a crea tradi ie. Adică,
în scopul de-a oferi trecutului o continuitate artistică şi o
proiec ie de viitor, luând în calcul trei pictori de
actualitate, peste care nu se poate trece. , Ştefan
Câlţia, Vladimir Zamfirescu şi Sorin Ilfoveanu.

Împotriva tradi iei au existat şi vor exista întotdeauna
voci care se vor opune. Din ce în ce mai des nu într-un
mod constructiv. Simpla idee a tradi iei a fost
transformată într-un al artei, de care trebuie
neapărat să ne ferim pentru a nu cădea pradă
manierismelor şi învechitului (ca şi cum, dacă am nega-o,
am câ tiga instant la loteria originalită ii.). Dar tradi ia în
sine nu reprezintă nici un impediment, ci abia modulul
care a teaptă să fie dezvoltat de genera ia curentă. De
aceea consider că trebuie privit cu luciditate către

destinul artistic al celor trei pictori mai sus men iona i. Se
poate spune chiar că acest făga a fost „premeditat” de
evidenţa culturii române, s-a conturat firesc şi natural în
epocă, în pofida curentelor de trend. O cu totul altă
coală şi o cu totul altă concep ie! Şi un maestru pe

măsură: Corneliu Baba, pe care to i trei, colegi de
genera ie, l-au avut ca profesor. De unde şi predilec ia
pentru bizarerie şi diafan împletite pe structura
arhetipului şi a credin ei. Pictura lui Ştefan Câlţia este şi
parcă nu este din această lume: pe ti planând deasupra
caselor, personaje în fizionomie bizantină, îngeri şi
creaturi mitice, apropiind tot mai mult universul
dramatic de ipostazierea miniaturilor medievale. Un colţ
de lume desprins din figurinele şi ornamentele Căr ii de
la Kels sau din frescele bazilicii din Ravenna. Vladimir
Zamfirescu, afiliat lui El Greco şi tributar profesorului
său, reconstituie figurile biblice ale lui Adam şi ale Evei,
ale lui Cain şi ale lui Abel sau secven a sărutului lui Iuda
într-o terminologie plastică profund personalizată.
Cavalerul Tristei Figuri, cu corpul şi chipul prelungi,
oferă versiunea picturală a ceea ce Ortega y Gasset
descoperea a fi în personajul lui Cervantes, .
Nu în ultimul rând, puternica stilizare a formelor şi
cromatismul simbolic minimalist din recenta expozi ie a
lui Sorin Ilfoveanu redau un impuls în stilul iconografiei
răsăritene – un orientalism bine justificat în motivele
imaginarului românesc. A a cum icoanele ruse ti din
secolul XV au fost excelent numite „teologie în culori”,
tablourile acestor trei pictori pot fi considerate
spiritualitate în culori, în acrilice şi uleiuri.

Optica tradi iei, cum gre it se presupune de către
postmodernitate, nu implică o stopare a cursului normal
al artei. De vreme ce nu se poate discuta despre vreun tip
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observă şi o transpun în jocul lor, şi tocmai prin această
luciditate asupra spiritului, ei părăsesc materia pentru
vecinătatea omului christic. Pentru că, în final, această
lume este asemenea iernii pictate de Câlţia: un peisaj alb-
cenu iu, cu câ iva copaci goli i de frunze, între care apare
o troi ă – legământul credin ei.

Aceea i problematică a omului în existenţă, Vladimir
Zamfirescu o regăse te în sentimentul tensiunii. Dacă
ini ial accentul subiectelor pica oarecum pe exterioritate,
universul lui pictural a prins din ce în ce mai mult
nelini tea babistă din ultima perioadă. Abundenţa culorii
întunecate din fundal răspunde tot mai des afundării în
negura fiin ei din care se conturează personajele.
Fizionomia alungită şi sub ire reiese în concordanţă cu
gesturile când fluide când tăioase ale personajelor sale.
Între întunecările pânzei şi cromatica de ocru
luminiscent, debordează o mi care când continuă, când
întreruptă. Un ritm uman care nu atât epatează, cât

sperie, aten ionează privitorul. Abia în acest fel,
subiectele se distan ează de prototipul lor – ele nu sunt

le tim, ci cum le-a sim it şi le-a văzut pictorul.
Pentru Zamfirescu, unicitatea formelor rezidă în
dinamica lor, în modul în care le decupează dintr-o scenă
de teatru. Linia verticală a lui Iisus şi încordarea lui Iuda
par să efectueze o veritabilă coregrafie în care Iisus
rămâne Christos, iar Iuda oscilează între recunoa terea
Lui ca Mântuitor şi actul de-a-l vinde. La fel şi în tango-ul
dintre Cain şi Abel: dansul mor ii, al crimei. În cazul lui
Zamfirescu, înăl area şi zborul din tablourile lui Câlţia se
metamorfozează în dinamismul dansului, al gesturilor în
care omul îşi ţine toată fiin a sa. Tensiunea devine reală
prin opozi ia spiritului cu materia, luptă a cărei balan ă
depinde de gestică.

, ultima expozi ie a lui Sorin Ilfoveanu
are în prim plan omul ca singurătate. Nefiind o solitudine
mascată sau o reprimare doar la nivel emo ional a lumii,
modelul uman pare a-şi fi găsit şi cunoscut sinele. Odată
reveria sau tensiunea cucerite, omul lui Ilfoveanu – masiv
prin corp, dar la fel de fragil în expresie – ne prive te din
oglinda timpului. Nu mai este vorba de maturitate
picturală şi ideatică şi nici de resemnare în faţa vie ii, ci
de seninătate propriu-zisă, câ tigată în revenirea la fiin a
sa. Bărbatul lui Ilfoveanu este masculinul, şi femeia este
femininul. În timp ce singurătatea personajului feminin
apare legată de exterior (femeia înfă i ată în grădină),
bărbatul trăie te o izolare mai puternică, fiind adunat în
interiorul său, uneori alături de pisică sau de păun.
Nevoia cromatică este la rândul ei redusă: paleta
simplificată în galben-ocru, griuri sau ro u invadează
teritoriul trupului uman, doar conturat de graţia tu elor
pe negru. Ca o replică a solitudinii umane, suprafe ele
uniforme abia vibrate şi culorile simbolic dispuse
amintesc de arta orientală. Undeva între diafanul
miniaturii, însă fără aglomerarea ornamentală, şi icoane,
lumea lui Ilfoveanu revine la om: bărbat şi femeie,
portretul dublu al celor doi, unul lângă celălalt, singuri în
existenţă.

A adar, tradi ia pare a nu constitui un prejudiciu
pentru cei care o în eleg şi văd în ea germenii destinului
lor artistic. Ceea ce construiesc Câlţia, Zamfirescu şi
Ilfoveanu în pictură trebuie să reprezinte un punct de
plecare, chiar dacă nu ca influenţă, dar neapărat ca
referin ă. Deoarece, la fel ca şi ace ti trei mae trii,
continuitatea picturii române, dincolo de căutarea valorii,
a motivelor şi a modelelor actului creator, ar trebui să-şi
înceapă discursul artistic prin a se adresa privitorilor şi
arti tilor cu apelativul folosit de Paul Valery: „

”.
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Last but not least

Domnilor
oameni

de evolu ionism artistic, trebuie realizat că tradi ia este,
înainte de orice, cunoa tere şi re-cunoa tere a sinelui, în
arhiva imaginarului şi a arhetipurilor. Dacă relevanţa
prezentului rămâne de netăgăduit, acela i fenomen se
întâmplă şi cu rădăcinile din care acest prezent a luat
fiin ă. Câlţia et co. nu sus in o manie tradi ionalistă doar
de amorul artei, sau de amorul picturii în acest caz.
Con tien i fiind de baza solidă furnizată de trecut (atât al
culturii în general cât şi al lor personal), ace tia trei
redescoperă locurile comune ale artei, îmbogă indu-le
prin propriile viziuni şi maniere stilistice. A adar, tradi ia
pentru ei nu este un spa iu de floricele în glastră,
multiplicate sub binecuvântarea pasti ei şi teoretizate pe
fondul culorii locale cu orice pre . Nu este provincialism
european, a a cum nici basmele ilustrate de Ivan Bilibin
nu sunt căr i de colorat. A fi con tient de tradi ie
presupune în primul rând o reîntoarcere în interiorul tău,
o aplecare către sine şi către arhetipurile care lucrează şi
se transformă în spirit cu fiecare epocă. Fără un imaginar
viu (trăit şi revitalizat de fiecare genera ie de arti ti),
imagina ia ar însemna mult prea pu in. Nu are nici un
rost să credem că reinventăm roata în fiecare epocă şi sub
dictatul fiecărui curent. Cu atât mai pu in ar avea sens să
reinventăm o roată străină, de orice sorginte ar fi aceasta.
Mai ales că o pictură română există – şi nu de azi, de ieri,
ci de câteva secole, dacă luăm în considerare şi
iconografia, pe care nu văd de ce am exclude-o.
Recunoa terea ei a venit şi pe plan extern. Să ne gândim
doar la prietenia dintre Pallady şi Matisse: influen ându-
se reciproc, cel din urmă a realizat şi un tablou cu un
personaj feminin în ie românească. Evident, nu putem
avea preten ia renumelui picturii franceze de exemplu,
dar nici preten ia de-a prelua de-a gata morfologia şi
motivele artei europene, fără un filtru al imaginarului pe
care deja îl avem. La polul opus însă, se află pericolul mai
subtil al globalismului – autohtonismul de magazin de
suveniruri, pentru care tradi ia este prostituată în facil şi
pentru care un arhetip este golit de sens pentru a fi făcut
emblemă.

Deturnând traiectul acestor extreme, Câlţia,
Zamfirescu şi Ilfoveanu realizează în principal o pictură a
intimită ii lor. Motivele variază de la generalul arhetipal,
cre tin sau mitologic, către experien a personală
(câ tigată nu doar prin numărul de expozi ii cât mai ales
printr-un benefic exerci iu de interiorizare). Şi invers.
Trăirea personală se întoarce mereu asupra existenţei,
asupra realită ii, în claritatea viziunii. Modelele sunt
asimilate la nivelul sufletului, iar nu copiate. Picturalul
nu se opre te la senza ie – ca frontieră dintre exterior şi
interior – ci parcurge linia sentimentului către limitele
trăirii, unde aceasta se îngemănează cu straniul. Reveria
zborului din tablourile lui Câlţia stă mărturie pentru
acest lucru. Personajele trăiesc în înăl are. Planul terestru
rămâne prezent la nivelul obiectelor: al satului, al
copacilor, lângă care levitează fiin a. Omul apare astfel ca
cel dintâi element al crea iei divine – existenţa recunoa te
fiin a existentului. De fapt, zborul (călătorie şi parcurs
ontologic la nivel ultim) se concentrează asupra
vehiculului aerian fie ca element – aerul, prin aripi – fie
ca obiect – peştele.(un indiciu esen ial: simbolul acvatic
prin excelenţă, peştele transcende mitologicul prin unirea
cu zborul, cu aerul, către o simbolistică puternic cre tină.)
Devine o demonstra ie a traseului uman în lume: omul
trecător în şi prin via ă, omul pasager către uniunea cu
divinul. Problema trecerii deviază de la sensul strict
material – căutarea externă – către intern, în
spirit. Rămân marcante figurile clovnilor, deposedate de
spectaculosul negativ şi transformate în actan i ai
inocenţei, ai sentimentului de uimire în faţa vie ii.
Clovnul, actorul, artistul privesc cu claritate realitatea. O
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244. OZNAM, (JACQUES). Le géometrie théorique et
practique qui contient: la géodesie, (...), la longimetrie (...), la
planimetrie et la stereometrie (...). Paris, Claude Jombert,
1720. XX + 321 p. + 24 f.pl.
Legătură în piele.

245. OZNAM, (JACQUES). Paris,
Claude Jombert, 1720. XVIII + 276 p. + 27 f.pl.

246. OZNAM, (JACQUES).
Tirée de cours de mathematique de M. Ozanam,

Paris, Claude Jombert, 1720. XII + 106 p. + 36 f.pl.
Pe foaia de titlu semnătura: „Mircea Ghibănescu, 1937”.
Quérard, VI, p. 536.

247. PANKL, MATTHAEUS.
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Universitatis Pestiensis, 1797. 2 vol. Vol. 1 – XXXII + 349 p.
+ 12 f.pl.; Vol. 2 – 267 p. + 1 f.pl.
Petrik, III, p. 32.

248. PANNAGIUS, BERNARDUS. Cogitationes ex monitu
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castrorum. Pragae, Norbert Titzky, (1729). XX + 724 p.
Legătură în piele.

249. (PAPILLON DE LA FERTE).

Vol. 1-2. Paris, Rouault, 1776. 2 vol. Vol. 1 –
VIII + 512 p ‚ 1 f.pl.; Vol. 2 – 732 p.
Hoeffer, vol. 39, col. 163.

250. (PASCAL, BLAISE).
Vol. 2. Nouv.ed. F.l., f.e., 1700, 533 p.

Lipseşte sfîrşitul.
Quérard, VI, p. 614.

251. PASQUIER, ESTIENNE. Les oeuvres d'Estienne
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Paris, Freres estienne, 1754. XXIV + 562 p. + 22 f.pl.
Pe foaia de titlu însemnarea „Ex libris Boileau”.
Legătură în piele.
Barbier, IV, col. 557/558 a.

265. POCQUET DE LIVONIERE, CLAUDE.
4-e éd., Paris, P.G. Le Mercier, 1756. XII + 716 p.
Pe foaia de titlu semnătura „Missonier, avocat”.
Quérard, V, p. 326 (descrie o altă ediţie).

266.
Lugduni Batavorum et Hagae, Comitum Johannes et Arnoldus
Langerak, 1728. LX + 584 p. + 335 p. + indice pe 2 col. + 1
f.grav.
Pe foaia de titlu semnătura: „Mickiunwetter”.
Legătură în pergament.

267. POLYBE.
Avec un commentaire ou un

corps de science militaire par M. de Follard. Vol. 1-6. Paris,
Pierre Gandouin, 1727 – 1730. 6 vol. Vol. 1, 1727 – CLVIII +

280 p. + 38 f.grav. + 1 f.h.; Vol. 2, 1727 – XLII + 28 grav.; Vol.
3, 1728 – LIII + 434 p. + 14 f.grav. + 1 f.h.; Vol. 4, 1728 –

XLVIII + 484 p. + 18 f.grav. + 1 f.h.; Vol. 5, 1729 – XXXVIII
+ 508 p. + 9 f.grav.; Vol. 6, 1730 – C + 560 p. + 3 f.grav.

Pe legătura în piele şi pe foile de titlu, ştampile de posesor,
blazon cu coroană nobiliară şi iniţialele „A.C.”.
Graesse, V, p. 396.

268. POLYB. Geschichte des Poyb mit den Auslegungen and
Anmerkungen des Ritters von Follard (...) mit den
vortreflichen Kriegsgedanken des Herrn von guischardts. Aus
dem Franzoisechen uebersetzt. Vol. 1-6. Wien, Prag und
Triest, Johann Thomas Trattnern, 1759. Vol. 1 – XXIV + 319
p. + 40 f.grav. + 1 f.h.; Vol. 2 – 430 p. + 39 f.grav.; Vol. 3 –
442 p. + 15 f.grav.; Vol. 4 – 524 p. + 24 f.grav.; Vol. 5 – 529 p.
+ 9 f.grav.; Vol. 6 – 574 p. + 7 f.grav.
Graesse, V, p. 396.

269. POMEY, FRANCISCUS. .
Francforti, Joh, Wilh. Ronnagel, 1738. X + 228 p. + 10
p.indice + 23 f.grav.
Pe foaia de gardă semnătura: „Samuelis Denyen Comp.
Pesthini 1808 mp”.
Graesse, V, p. 398 (descrie o altă ediţie).
Legătură în piele.

Rime

Dictionnaire universel de la géographie
commercante.

Le voyage interrompt.

Jus Canonicum.

Oeuvres compl tes d'Alexis Piron
publiées par Rigoley de Juyigny.

Oeuvres de théatre.

Traite des fiefs.

Poetae latini rei veneticae scriptores et bucolici antiquae.

Histoire de Polybe, nouvellément traduite du
grec par dom Vincent Thuillier.

Pantheum mythicum (...)

è

patrimoniu naţional

Cătălin BORDEIANU

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

CĂR I RARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEAŢ

O istorie a hermetismului german care nu ar începe prin a
prezenta gîndirea polimorfă a lui Paracelsus este de
neconceput. Philippus Aureolus Theophrastus Bombast de
Hohenheim, cunoscut sub numele de Paracelsus (1493-1541),
a fost medic, magician şi alchimist, dar a fost considerat şi
şarlatan, creator al faimosului , deşi el nu a avut
niciodată pretenţia că ar fi fabricat un om artificial, un
precursor al Golemului. A avut o viaţă aventuroasă, a fost
medic, a fost profesor la Universitatea din Basel, de unde a
fost dat afară datorită comportamentului ireverenţios faţă de
maeştrii săi, a parcurs  Europa de la un capăt la altul, era de
găsit, în calitate de chirurg, pe cîmpurile de luptă alături de
veneţieni sau de Francisc I, sau împotriva lui Carol al V-lea. În
periplurile sale nesfîrşite avea să întîlnească, la Strasbourg,
una din figurile ilustre al Renaşterii : Erasm din Roterdam.
Viaţa dezordonată şi un anume vagabondaj, alura pitorească,
furiile greu stăpînite, curajul ideilor i-au adus laude
ditirambice dar şi o sumedenie de injurii, încît nu e de mirare
că influenţa sa a fost cu preponderenţă…postumă !
Posteritatea avea să-i recunoască geniul filosofic, talentul de
scriitor, remarcabilele intuiţii medico-ştiinţifice, originalitatea
experimentelor sale. În acest context este de înţeles că singura
editură din România cu adevărat preocupată de constituirea
unei biblioteci dedicată Tradiţiei, am numit aici Editura
Herald, a început acum cîţiva ani să traducă din cărţile lui
Paracelsus ; au apărut

ă şi
, ambele în colecţia «

Quinta essentia ». De curînd a apărut
.

.
Cuvînt înainte, note, postfaţă şi
anexe: Mihai Vârjejaru;
traducere şi îngrijire ediţie:
Monica Medeleanu; colecţia «
Quinta essentia », 2011, 222

Paracelsus nu a scris
niciodată o lucrare cu titlul

,
dar întreaga sa operă, care nu
se impune prin numărul
cărţilor, ci prin vastitatea
cunoştinţelor, caută să
descifreze misterele Naturii.
Lumina naturii, la Paracelsus,
nu este numai o revelaţie care
se oferă omului prin studiul
cerului şi al pămîntului ;
lumina naturii este înainte de
toate un principiu al

cunoaşterii. « Este un soare ale cărui raze pătrund toate
lucrurile, focul, apa, pietrele, metalele. Pentru acest soare,
toate corpurile au transparenţa cristalului. Razele sale ating
profunzimile pămîntului şi traversează spaţiile siderale. Acest
soare este de asemenea un ochi datorită căruia natura
scrutează propriile profunzimi », scria, pe urmele lui
Paracelsus, Pierre Deghaye, unul din cei mai buni cunoscători
ai hermetismului german. Ochiul naturii va deveni ochiul
omului ; Paracelsus obişnuia să spună că nu este apostol, ci că
este filosof, deci nu se plasa pe planul cunoaşterii
supranaturale, filosofia sa fiind o ştiinţă a naturii. Omul lui
Paracelsus, chemat la cunoaşterea naturii şi a celor divine este
un om pe trei nivele : vizibil, trupesc ; nevăzut, omul
gîndurilor şi al imaginaţiei ; omul interior creat de Duhul
Sfînt. Primele două nivele ţin de prima naştere, al treilea de
cea de a doua naştere, care este trupul ceresc al lui Isus.
Aminteam că Paracelsus nu a scris o carte cu titlul

, dar sub acest frumos titlu editorul a grupat trei
lucrări ale alchimistului german. Prima dintre ele,

este o apologie filosofică şi teologică a artei
alchimice urmată de trei tratate rînduite după triada
paracelsiană sulf-mercur-sare ;
abordează subiecte din aria supranaturalului, din zona
speculativului, încercînd să convingă contemporanii asupra
artei magiei, de altfel şi atunci ca şi acum întinată de false
concepţii ; ultimul tratat, , este prima
lucrare scrisă de Paracelsus şi probabil una dintre cele mai
criticate şi mai blamate. Această lucrare exprimă chintesenţa
paracelsismului : fiecare lucru comportă o anume ştiinţă, iar
prin experiment se poate descoperi puterea unui lucru pentru a
acapara cunoaşterea intuitivă. Miezul acestei lucrări este
faimoasa concepţie a relaţiilor între microcosmosul uman şi
macrocosmosul universal, cu o corespondenţă riguroasă între
cele şapte planete, şapte metale şi şapte organe ale corpului.
Omul astral al lui Paracelsus nu este decît o specificitate a
omului zodiacal, legat de cele 12 semne. În orice obiect,
Paracelsus crede că poate descoperi trama generală a lumii,

. Totul participă la viaţă şi totul poartă o parte
din sufletul lumii ; este un vitalism care este deopotrivă un
gnosticism, fondat pe ideea de corespondenţă universală.

, dincolo de vocabularul obscur şi
misterios, rămîne un monument al istoriei gîndirii, şi nu mai
puţin un…obstacol epistemologic.

Ar fi nedrept să încheiem aceste rînduri fără a aduce un
omagiu traducătorului, Monica Medeleanu, ştiind că
Paracelsus a scris în germana epocii sale şi a creat numeroase
neologisme ; efortul este cu atît mai lăudabil cu cît în literatura
română termenii alchimici sînt de dată…recentă ! Nu mai
puţin, trebuie subliniată aprofundarea pe care o face Mihai
Vârtejaru subiectelor dificile abordate de Paracelsus în
tratatele recent tipărite, dar şi remarcabilul său text despre
pentaclele lui Paracelsus, o adevărată şi plăcută călătorie
iniţiatică în universul fascinant al semnelor zodiacale.

homunculus

Ars alchimica. Şapte tratate în care se
vorbeşte despre natura, ştiinţa şi arta spagyric Opus
Paramirum. Principiile artei medicale

Despre tainele
alchimiei; Despre filosofia
ocultă; Archidoxele magiei

Misterele supreme ale Naturii

Misterele…
Despre

tainele alchimiei

Despre filosofia ocultă

Archidoxele Magiei

materia prima

Archidoxele Magiei

Misterele supreme ale
Naturii

p.

philosphia perennis
Paracelsus şi misterele naturii

Bogdan Mihai MANDACHE

Iu iel 2011
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privitor ca la teatru

Luna mai. Final de stagiune la Teatrul Naţional
„Vasile Alecsandri”. Cehov la sala Uzina cu Teatru. De
fapt o adaptare după , reintitulată, oarecum
parafrazat după o mai veche formula marqueziană,

şi semnată de o proaspătă
absolventă a Universităţii de Arte „George Enescu”, de la
secţia Regie – Vasilica Blohat. Proaspătă, dar şi curajoasă,
alături de încă şase tineri, studenţi şi mast ranzi de la
Actorie: Ionuţ Cornilă (Ivanov), Laura Bilic (Anna),
Andrei Sava (Lvov), Loredana Cosovanu (Saşa), Cristina
Florea (Zinaida) şi Alexandru Amarghioalei (Lebedev).
Aşadar, cum arată un Cehov montat de şi cu tineri? Cât
de proaspăt şi cât de curajos arată un text într-o astfel de
viziune?

În 1887, după premiera de la
, un jurnalist nota într-o

cronică din : „Nici
un autor din ultima vreme nu a
fost primit cu atâtea aplauze,
chemări la rampă, cu atâtea
fluierături şi nici n-a stârnit atâtea
laude şi critici”. De atunci şi până
astăzi, însă, lumea crede că ştie
cine a fost acest scriitor rus şi care
este reţeta perfectă pentru textele
sale, aşa că nu mai ovaţionează
nimeni la căderea cortinei, iar
tonul cronicarilor este, în general,
mult mai puţin emfatic în paginile
dedicate spectacolelor. Specialişti
şi personalităţi consacrate au cercetat cu asiduitate stilul
dramaturgului, desfăcându-i opera şi privind în cele mai
nebănuite colţuri ale ei. În tot acest timp, scena a vrut
adesea să demonstreze că aproape totul este posibil:
Cehov cu ochelari de soare, în şezloguri, Cehov în blugi şi
cu sacou, Ranevskaia în lanul de grâu, Nina Zarecinaia cu
o pereche de aripi albe pe spate, plajă, noroi, garduri,
gratii – nimic nu pare că scapă regizorilor din recuzită
atunci când trebuie să improvizeze pentru a face ceva
neapărat nou cu autorul . Vasilica Blohat
încearcă un compromis, cumva luat în sensul bun al
cuvântului. Nu vrea o mizanscenă stanislavskiană, nu
vrea să piardă nici stilul dramaturgului, îşi propune ca
persoajele să rămână cu profilul burgheziei ruseşti din
secolul al XIX-lea intact, dar ţine să dea şi o înfăţişare
modernă întregii construcţii. În faţă iese comicul, bine
ales în majoritatea cazurilor, alteori forţat, mizând mai
mult pe efect, decât pe argumente stabile găsite în text. Şi,
până la urmă poate că nu ar deranja comicul, dacă nu ar fi
întărit de elemente scenice precum costumele, parcă prea
banale şi prea lipsite de eleganţă. E de înţeles că Zinaida
Lebedeva este o femeie, nu doar zgârcită, după cum
culegem informaţia din text, dar şi lipsită de bun gust. Cu
toate acestea, privind personajul pe scenă, ne întrebăm
inevitabil, de ce a fost absolut necesar ca soţia lui Paşa să
dea impresia că e îmbrăcată din vitrinele tarabelor
româneşti? Oare nu e prea mult? Şi de ce Saşa trebuie să
aibă neapărat ciorapii rupţi, părul mereu strâns cu
neglijenţă şi pantofi ponosiţi? Oare Lebedevii să fie chiar
atât de lipsiţi de distincţie precum îi vedem aici? Iar
nelipsiţii ochelari de soare – cu rol de a camufla de fiecare
dată când sunt folosiţi – oare nu au devenit un obiect-
clişeu atât de des întâlnit, nu doar în cazul adaptărilor
după Cehov, dar şi în alte (dese) ocazii scenice? Se
stârneşte râsul la vederea gablonţurilor exagerat de mari
de la gâtul Zinaidei, a pantalonilor scurţi ai lui Ivanov sau
a buclucaşului buchet de flori false – dar efectul acestui
râs este că se pierde puţin din suavitatea cadrelor
cehoviene, din lirismul, uneori naiv, care planează asupra
personajelor. Pare că textul e adus într-o modernitate cam
brutală faţă de nuanţele vaporoase în care pluteşte piesa.

Paleta actorilor este şi ea foarte diversă. Rolul titular
este încredinţat pe bună dreptate lui Ionuţ Cornilă care
vrea să echilibreze cât mai bine personajul complex al lui
Cehov. „Don Juan-ul de provincie”, omul plictisit şi care
nu se înţelege pe sine – după cum singur se apreciază –
toate aceste feţe sunt dibuite de tânărul actor. O singură
problemă rămâne: în această interpretare, cu greu am
putut sesiza o evoluţie a eroului. Absurd nu e actul final
al împuşcăturii, ci acel ceva care se cuibărise de multă
vreme în sufletul lui Ivanov, acel ceva care îl determină să
rostească monologul din scena a şasea a celui de-al treilea
act, monolog care începe pe un ton scăzut ca şi cum ar fi o
urmare a gândurilor tăcute: „Sunt un om rău, un om de
nimic, vrednic de dispreţ. (...) Cum mă detest, Doamne,
Dumnezeule, cum mă detest! Cu câtă înverşunare îmi
urăsc glasul, paşii, mâinile, hainele pe care le port, până şi
gândurile acestea. Oare nu-i de râs, oare nu e jignitor
pentru un om?”. Aceste cuvinte nu pot fi spuse fără o
cauză, iar această cauză Ivanov o descoperă treptat, îi

Ivanov

Despre oameni şi alte păcate

Ivanov
Novoe vremea

Piesei fără titlu

e

găseşte „raţionalitatea” pe parcursul celor câtorva luni în
care, cu o repeziciune aproape de necrezut, i se întâmplă
atâtea lucruri esenţiale. Faptul că la suprafaţă
protagonistul nu are fluctuaţii comportamentale,  nu
înseamnă că în interior trăirile nu există, că simţămintele
sunt plate. Ionuţ Cornilă, pentru perfecţiune, mai are
puţin de lucru la mişcare şi expresivitate. Un rol cu totul
deosebit, cum este şi personajul, de altfel, realizează
Laura Bilic. Singură Anna a păstrat o verticalitate şi o
fineţe a gestului, distanţându-se vizibil de trivialitatea
Lebedevilor sau de „boala” soţului. Un personaj care nici
în text nu are o viaţă prea lungă, Anna e o prezenţă-
umbră care chiar şi atunci când nu este pe scenă, lasă
impresia vagă că există, dacă nu după pereţii casei, măcar
în sufeltul sau în amintirea celor implicaţi în vălmăşagul
ciudat de evenimente. Aceleia care şi-a lăsat părinţii, casa
şi religia pentru a păşi în viaţă alături de tânărul Ivanov i
s-ar putea constitui o biografie interesantă din notaţiile
desprinse din text. Ea nu e şi nici nu a fost o copilă naivă
cum este Saşa; cu siguranţă ea a ştiut ce înseamnă
dragostea când a făcut imensa săritură în necunoscut
împreună cu bărbatul pe care l-a ales. Maturitatea,

claritatea minţii şi delicateţea
personajului se citesc în
interpretarea Laurei Bilic, iar
actriţa adaugă acestei partituri şi o
privire luminoasă care întregeşte
portretul. Reuşită este scena în
care Ivanov îi anunţă, într-o
izbucnire nervoasă, moartea; este
o scenă chiar mai bine ridicată
decât cea din finalul textului ce e
mult mai previzibilă. Cu o faţă
palidă şi descompusă de
suferinţă, îmbrăcată în haine albe
care o fac să pară mai înaltă şi
mult mai subţire, înecându-se din

pricina acceselor de tuse, Anna aude tunând asupra ei
replica bărbatului lângă care găsise odată fericirea: „Află
că ai să mori... ai să mori în curând!”. Cu toate că textul îl
ţine pe Ivanov în scenă după această reacţie violentă,
Vasilica Blohat îl mută pe erou în culise, făcând ca
tensiunea să rămână pe acelaşi înălţime. Femeia rămâne
în scenă şi lasă să-i scape, ca din întâmplare, pe şoptite:
„Când ţi-a spus asta?”. Ca şi cum acesta ar fi fost cel mai
ilogic lucru pe care l-ar fi aflat pe nepregătite. Un om
singur, cu mâna îndreptată spre gură – pentru a-şi reţine
tusea ori, poate, cuvintele – se înspăimântă nu în faţa
morţii, a nedreptăţii cu care e tratată de cei din jur, ci în
faţa unui detaliu, cel puţin în aparenţă, nesemnificativ:
momentul diagnosticului.

În rest, pe nivel actoricesc apreciem din nou prestaţia
lui Andrei Sava care ştie deja să ţină cumpăna dreaptă în
ceea ce priveşte rolul lui ce nu e deloc uşor. Proporţia
dintre comic, ridicol, făţărnicie şi sentimentalism,
onestitate ori inteligenţă este bine ponderată de către
Andrei Sava. El are în mână busola măsurii. Din
nefericire (sau din fericire, dacă privim doar aspectul că
actorii şi-au achitat datoria în faţa publicului), Alexandru
Amarghioalei şi Cristina Florea şi-au repetat trucurile pe
care le-am mai văzut şi în alte spectacole. Păcat, pentru că
resurse creative, pe registrul comicului, există şi la ei din
plin. Ne-a fost greu să pricepem ce a vrut regizorul să
reinventeze în personajul Saşei. Din punctul nostru de
vedere, fiica lui Paşa Lebedev se aseamănă Aniei din

şi, într-o oarecare măsură, Irinei din
. O candoare şi o credulitate amestecate cu speranţă

şi conştiinţa maturităţii le caracterizează. Am văzut în
un copil care face un simplu

joc din marile idealuri şi care crede că feminitatea se
rezumă la câteva mişcări de felină, iar curajul, la câteva
fraze entuziaste rostite pe nerăsuflate. Loredana
Cosovanu, căreia i-a fost încredinţată această Saşă foarte
juvenilă, dă dovadă de o mobilitate corporală de apreciat,
dar nu convinge şi nu dă forţă interioară personajului.

La final, o poză de grup: pe cinci scaune aşezate cu
faţa spre public se află doi părinţi fericiţi şi nu prea, cu un
zâmbet stingherit pe buze, o fată îmbrăcată în alb care
crede că spune ceva foarte nostim şi că lumea poate fi
salvată cât ai clipi din ochi; alături de ea, un doctor terifiat
de ceea ce vede – un alt om care a hotărât că trebuie să
moară ţintindu-şi tâmpla cu pistolul. Şi o absenţă: soţia
care s-a stins nu demult. Nici unul dintre personajele din
„poză” nu relaţionează cu celelalte; ele formează un grup
mut, un grup în care fiecare dă impresia că îşi pune
întrebarea care îl chinuia pe Borkin, la începutul textului:
„Ia spune-mi drept, are să-ţi pară rău dacă o să mor?”.
Întrebarea aceasta nu e doar o glumă nevinovată venită
din partea unui prieten, nu are doar o conotaţie ce ţine
strict de atitudinea aceluia care e administratorul moşiei
lui Ivanov. E mai degrabă o întrebare lăuntrică, nu atât
gravă, cât menită să pătrundă stranietăţile fiinţei. Şi-ar
putea fi şi o întrebare întoarsă spre sine, dacă acest Tu s-
ar transforma în chiar emiţătorul ei. Imaginea celor cinci
încremeneşte ca şi cum un fotograf nevăzut a vrut să
reţină acest moment în care comicul şi tragicul sau
întâlnit, definind, iar, natura umană.

Livada de vişini Trei
surori

Despre oameni şi alte păcate

- cronică la spectacolul
la Teatrul Naţional Iaşi -

Despre oameni şi alte
păcate

Un Cehov „întinerit”

Ioana PETCU

Iu iel 2011

Despre oameni şi alte
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Pentru că era mai bun decât pâinea caldă, şefului
controlorilor financiari dintr-o anumită perioadă i se
spunea . Până şi feţe simandicoase – prefect,
parlamentari, directorime -  i se adresau cu Nea
Dane. Sfătos şi înzestrat cu un fler aparte, Cozonac,
deşi nu ştia legile în amănunt, ieşea din orice
situaţie şi arareori se întâmpla să se înşele când lua
vreo decizie importantă sau cînd trebuia să dea
cuiva o soluţie într-o chestiune financiar-contabilă
ori fiscală.
Era adeptul ideii că dacă ceva este interpretabil într-
o normă, atunci interpretarea  să se facă în favoarea
contribuabilului sau a unităţii controlate. Susţinea,
recurgând la o parafrazare, că, decât un  nevinovat
condamnat pentru fraudă financiară, mai bine zece
ţepari în libertate. Îşi ţinea bine în frâu plutonul de
inspectori, neaşezând pe primul plan criteriile
specifice de disciplină (deşi fusese ofiţer activ de
comandă, în anumite împrejurări făcând  - în glumă
- mare caz de gradul său de colonel în rezervă

), ci dezideratul ca actele
de inspecţie  să fie clare, întocmite la timp, iar
amenzile şi penalizările să fie ”umane” şi, pe cât
posibil, să rămână De mişcat în front,
nici vorbă; co rii şi i-a ales, pe cei mai mulţi,
dintre comisarii Gărzii financiare, pe care i-a
cunoscut personal, fiind comisar-şef o bucată bună
de timp şi dintre controlorii fostului Inspectorat
Teritorial Financiar de Stat. Foarte popular în afara
instituţiei, dar stimat şi respectat şi de subalterni, în
clasamentele celor de la Bucureşti (care luau în
considerare valoarea amenzilor, a sumelor atrase la
bugetul public, numărul de sesizări penale ş.a. –
altfel spus, se aprecia, ca şi în cazul câinilor, că cei

i sunt cei mai răi) se situa mereu
pe la jumătate. În şedinţele de bilanţ, aducea aceeaşi
explicaţie: a urca el în top, cu direcţia sa de control
financiar, ar însemna că unităţile pe care le verifică
an de an funcţionează abătându-se tot mai mult de
la litera legii, ceea ce, până la urmă, ar fi  posibil
doar dacă act vitatea de inspecţie este una
ineficientă. Or, toate legându-se,  principiul feed-
back-ului vine să confirme că, la acest capitol (al
respectului faţă de legea financiară), Iaşiul evolua
într-o normalitate indiscutabilă. Având  această
atitudine, de-acum cunoscută de foarte mulţi, era
extrem de apreciat în cercurile politice şi de afaceri
din teritoriul său de competenţă. Însă de şopârle
politice se ferea ca Dracul de tămâie. “Să vezi ce ţi-i
pleznesc!” îl asigura pe câte unul care venea cu vreo
“strâmbă'' ce bătea înspre un partid sau lider, dar
nici în ruptul capului nu întreprindea ceva ca să
modifice programul de control cu acest soi de
”obiective”. ”Dă-i Naibii şi pe ăştia, că n-or fi
veşnici! Azi se ceartă,
mâine îşi dau mâna
…Pot să te bage într-
un rahat  de nu te
scoate nici Papa Pius
!”, îl auzeai adesea,
conştient că, odată
intrat într-o poveste
politică, unii şi-ar
putea regla nişte
conturi, el urmând a
fi  sa

ără să ştie,
respecta un princ piu
fundamental – cel al
independenţei şi
autonomiei
desăvârşite - regăsit în activitatea controlorilor de
conturi britanici ori germani care aruncă direct la
coş orice gen de sesizare, indiferent dacă vine de la
numărul unu în stat, lideri politici ori simpli
cetăţeni.

În mod cert, personaj de referinţă al domeniului
profesional în cauză, lucru recunoscut de multă
lume, Cozonac ar fi putut sta încă mult timp la
cârma instituţiei. Numai că, nu se ş

aţiuni absolut extraprofesionale, cineva a  decis
brusc să înceapă o  colaborare de durată cu altă
instituţie (şi anume, cu Oficiul de Pensii, pe bază de
cupon).

Cozonac

, noi
abia ajungând pe la

necontestate.
laborato

mai buni inspector

i

,

crificat. Astfel,
chiar f

i

***

tie de ce (!), dar
din r

căpitan

Inspectorul Cozonac
Ionel BOSTAN

jurnal cu scriitori
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ut pictura poesis

Numele acestui artist are o conotaţie particulară dacă
raportăm creaţia sa la generaţia din care face parte, şi la
mişcarea artistică plastică din Moldova, ca succesoare a
primei Academii de artă din România. Modernizarea
acestei şcoli în sensul concepţiilor artistice şi al
profesionalismului s-a produs în limitele unor rezonabile
conexiuni şi racordări ale factorilor specifici, tradiţionali
cu noile orientări în pictura Europei, asimilate, la sfârşitul
sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. XX. Ele s-au
împlinit cu efecte benefice şi progresiste pentru pictura
românească, prin prestaţia unor remarcabili artişti-
profesori dintre care Ştefan Dimitrescu şi Nicolae Tonitza,
se disting prin operă şi modernitatea viziunii pedagogice.

Dacă în creaţia unor pictori formaţi sub egida
pedagogică a maeştrilor amintiţi, distingem o evidentă
continuitate a ecourilor în privinţa concepţiei, tehnicii
picturale, sau a tematicii, cum sunt: Costache Agafiţei,
Viorica Bălan, Otto Briese, Mihai Cămăruţ, Victor
Mihăilescu Craiu, Nicolae Popa, Corneliu Baba, în cazul
lui Eugen Ştefan Bouşcă, orientarea concepţiei sale, relevă
o direcţie ce se defineşte prin concentrarea şi coagularea
într-o viziune poetică unitară a decorativului cu picturalul,
spre a crea structuri plastice expresive.

În acest sens, istoricul de artă Ion Frunzetti creionează
convingător un portret al pictorului: un loc aparte ocupă
în şcoala ieşeană Eugen Ştefan Bouşcă căutător de
drumuri proprii în făgaşele unui decorativ impregnat de
valenţele spiritului expresionist, ce-i este întrucâtva
congenital. Bouşcă oscilează între ilustrativul didactic şi
invenţia imagistică vie care transpune grafic şi pictural o
muzică şi un tempo lăuntric identificate aici, ca intenţie cu
ale sufletului naţional

Ion Frunzetti În căutarea tradiţiei , Ed. Meridiane
Bucureşti, 1998, pag. 309

Interpretarea spaţiului şi formei cât şi a funcţiei
expresive a culorii, după un cod personal este remarcabilă
prin întreaga sa operă. Privindu-i creaţiile, descoperim
contingenţe conceptuale din mişcarea secesionistă vieneză,

“
,

”.
– “ ”

dar şi reverberaţii ce amintesc de viziunile lui El Greco,
William Blake sau Johann Heinrich Füssli. Figuri alungite
şi contorsionate reprezentate în atitudini teatrale
exprimând mişcări lansate spre spaţii largi. Poziţiile
răsucite subliniază trasee compoziţionale curbe şi
unduitoare. Ele sugerează ascensiuni pe verticală şi
desprinderi din capcanele gravitaţionale.

O analiză atentă asupra compoziţiilor lui Bouşcă,
indiferent de subiectele sau temele reprezentate,
semnalează ideea concluzivă că limbajul său de forme şi
structuri care ordonează echilibrul dintre componentele
repertoriale, exclud orizontalitatea exprimată fie prin
accente şi sugestii liniare sau planimetrice pe care se
dezvoltă întregul eşafodaj al ansamblului.

Compoziţiile sale grandioase amintesc privitorului de
explozive lansări de forme şi planuri în direcţii verticale,
sugerând privitorului jocul unor forme înflăcărate.

Meditând în faţa compoziţiilor sale nu odată mi-am
amintit de sfatul lui Michelangelo adresat discipolului său
Marco da Siena: că trebuie să facă întotdeauna figura
piramidală, răsucită şi multiplicată, odată de două ori, de
trei ori şi că nu există formă mai potrivită decât acceea a
flăcării focului care, ne-o spune Aristotel ca şi toţi filosofii,
este elementul cel mai activ dintre toate, iar forma flăcării
este mai potrivită decât oricare alta pentru a reda
mişcarea

Liviu Suhar, Glose în labirintul artelor vizuale Ed.
Dana Art 2009, pag. 299, apud Manierism, artă şi istorie ,
Ed. Meridiane 1982, Lamazzo-trattato cartea I-a.

Compoziţiile lui Bouşcă reflectă în substratul
conceptual principiile amintite. Nu ştim dacă deliberat
pictorul a optat pentru aceste deziderate ale expresiei
artistice, dar ştim că opera sa, unitară stilistic, reflectă
ecouri ale unei viziuni asemănătoare. Indiferent de tema
abordată, creaţiile lui Bouşcă, sunt rezultatul talentului şi
frământărilor sale interioare de a cerceta şi metamorfoza
stilistic realitatea percepută interpretând-o prin moduri
proprii de înţelegere.

Pictor a cărui viziune decorativă face o notă distinctă în
contextul artei ieşene din sec. XX, Eugen Ştefan Bouşcă a
fost preocupat mai ales, de compoziţie gen în care aflăm
puternice rezonanţe secesioniste. El rămâne ataşat
concepţiei decorative, subordonând acesteia modul de
reprezentare a fiecărui element component. Zone luminate,
aflate în umbră sau semiumbre, sunt juxtapuse după regula
unor mişcări pe suprafaţă în sensul direcţiilor ce le impune
situaţia reală din natură. Fără a recurge la mijloace de
construire a spaţiului prin metode geometrice specifice
perspectivei liniare, prin jocul petelor de culoare, pictorul
sugerează cea de a treia dimensiune, lăsând impresia
tentativei de evadare din zona decorativului către cea a
picturalului.

Fidel tehnicii pastelului, Bouşcă păstrează în
interpretarea subiectului, tuşa liniară, ordonată după gestul
firesc al mânuirii batoanelor colorate pe suprafaţă ca
mijloc material de configurare a structurilor plastice. Acest
joc ordonat al tuşelor liniare orientate mai ales în direcţii
verticale, aminteşte de structurile unor suprafeţe specifice
tapiseriei. Modul său de a folosi tehnica pastelului diferă
de cel al iluştrilor săi predecesori, Ştefan Luchian sau
Degas.

Un capitol secundar, am putea spune, în creaţia lui
Eugen Ştefan Bouşcă este natura moartă. Ea ocupă un loc
minor fiind reprezentată de lucrări în care subiectul
principal sunt florile, pictate într-o manieră care derivă
dintr-o viziune decorativă. El nu realizează sinteze plastice
expresive ci reprezintă florile în cadrul lor natural,
peisagistic, uneori. Nu face regie şi aranjamente selectând
recuzita, ci o reprezintă în starea sa asociativă aleatorie.

Naturile moarte purtând semnătura lui Eugen Ştefan
Bouşcă, circumscrise doar la reprezentarea florilor aşa cum
am mai arătat, ar putea conduce la concluzia că întreaga sa
operă suferă de limite repertoriale şi ale imaginaţiei
creative.

Pentru cine nu cunoaşte creaţia acestui artist, o astfel

„

” „

”.
„ ”,

„ ”

,

de concluzie ar însemna o nedreptate  El a fost preocupat
mai ales de realizarea unor compoziţii ample şi avântate cu
teme ce amintesc de paginile de legendă şi istorie naţională
interpretate printr-o perspectivă fabuloasă. Altele, sunt
exprimări plastice ale entuziasmului ce însufleţea întreaga
societate românească la momentul realizării lor. Bouşcă a
avut capacitatea de a transfigura acel entuziasm în imagini
plastice ale efortului uman animat de un scop sublim şi
atemporal, ca un omagiu adus omului care prin strădaniile
sale doreşte, într-un mod idealist să aducă binele pentru
semenii săi. Din acest punct de vedere, operele sale, unele,
cu subiectele respective au fost, nu odată, neînţelese.

În anul 1983, Editura Junimea din Iaşi a editat
volumul Luceafărul de Mihai Eminescu, rememorând
centenarul apariţiei poemului eminescian, la 1883. S-a
dorit o ediţie specială, de referinţă prin dimensiunea
lucrării şi aspectul ei grafic. A fost prilejul ca pictorul
Eugen Ştefan Bouşcă să aducă la vedere publicului, ciclul
de ilustraţii la care mai mulţi ani a lucrat cu pasiune.
Condiţiile tehnice de tipărire ale timpului au servit ideea
nobilă a sărbătoririi, atât cât s-a putut.

Privind opusul respectiv, avem imaginea unui segment
calitativ nuanţat şi subtil al operei pictorului ieşean. Cele
zece ilustraţii par a fi un testament artistic al viziunii
unitare prin stil şi limbaj. Reţinem faptul că întregul volum
nu doar scenele ce ilustrează textul, este conceput de artist.
Literele de început ale fiecărui catren, coperţile şi paginile
în care versurile sunt flancate de benzi decorative,
subliniază simbolic ascensiuni verticale, punţi ideatice
între pământ şi cer.

Compoziţional scenele ce ilustrează momentele cele
mai importante ale poemului sunt tributare dominantelor
axiale şi ondulatorii în spaţii ce se desfăşoară pe direcţii
verticale. Coloristic scenele sunt susţinute prin argumente
decorative ce sugerează lumini colorate filtrate prin
pliculele cromatice ale unor vitralii iradiind irealitatea
nesfârşitului celest. Artistul combină materialele pentru a
obţine efecte plastice cât mai apropiate de atmosfera
sugerată prin versurile poemului.

Revenirea cu interes asupra operei acestui artist la
câteva decenii după încheiere, este necesară. El este unul
dintre pictorii generaţiei sale uitat pe nedrept sau pomenit
doar conjunctural. Se impune o aprofundată evaluare şi
cercetare istoriografică asupra operei sale spre a o aşeza la
locul cuvenit în raport cu timpul.

.

„ ”
„ ”

Un pictor uitat -
Eugen Ştefan Bouşcă
(1914 – 1991)

Liviu SUHAR

Iu iel 2011
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Cu cât viziunea lui Caravaggio atingea adevărurile
esenţiale, cu atât viaţa cotidiană părea să-l condamne la
încăierări zilnice. Între 19-20 octombrie 1604, Caravaggio a
fost în închisoarea Torre di Nona pentru insultarea şi
vătămarea prin aruncarea de pietre asupra unui poliţist
din Via del Babuino. Mai multe insulte şi încarcerări au
urmat în 18 noiembrie, când a fost arestat la porţile Bufalo
într-un control al armelor. După arătarea permisului,
Caravaggio nu a rezistat tentaţiei de a insulta un
funcţionar ce-l acostase. În 1605, avocatul Pasqualone da
Accumoli a susţinut că pictorul l-ar fi rănit la cap cu o
sabie întimpul unei dispute pentru o anume Lena, „fata lui
Michelangelo”. În acest timp, Caravaggio a fugit la
Genova, întorcându-se pe 24 august. Pe 1 septembrie,
Prudenzia Bruna, cea care îi închiriase pictorului o cameră,
l-a  acuzat pentru că a aruncat cu pietre, spărgând astfel
un oblon, şi pentru că nu plătise chiria de 6 luni. Pe 24
octombrie Caravaggio a fost rănit la gât şi la urechea
stângă, dar a refuzat să spună grefierului cine făcuse asta,
insistând că s-a rănit în propria sabie. Această sabie devine
un simbol, o metaforă a acţiunilor sale nesăbuite în
contrast cu pensonul pe care pictorul nu l-a abandonat
niciodată. A fost ataşat în mod egal de sabie şi penson.

erminat „Madona” şi „Sfânta Ana şi
copilul” pentru altarul Sfintei Ana în Sf. Petru, tablou
comandat de Societatea Palafrenieri. După două zile,
tabloul a fost mutat la o nouă locaţie. Acesta este un semn
clar de respingere în ciuda respectului relativ al picturii
faţă de convenţiile ecclesiastice în portetizarea Copilului ce
apasă cu piciorul de piciorul Madonei pentru a o ajuta să
zdrobească capul viperei. Faţa Sf. Ana este cutată ca un
simbol al sărăciei şi mizeriei, a spiritului dezmoşteniţilor.
Chiar dacă compoziţia nu putea fi condamnată, s-a decis
că opera nu trebuie înfăţişată prea proeminent.

Caravaggio nu a dat atenţie, astfel încât în „Madona
Pelerinilor” pentru biserica Sf. Augustin a surprins doi
ţărani necizelaţi, cu picioarele murdare, cei mai
zdrenţăroşi dintre pelerini, care la sfârşitul pelerinajului au
ajuns în faţa Fecioarei în timp ce ea părpsea casa. Ţăranii
sunt protagoniştii chiar şi acolo unde nu există nici o
acţiune. Anti-umanismul lui Caravaggio poate fi înţeles
drept o consecinţă extremă a anti-umanismului

Lombardian de la Moroni la Manzoni. Eroii sunt umili,
într-o perspectivă ce nu recunoaşte agitaţia sufletelor lor
frumoase, ce refuză să accepte arta ca mijloc de ocolire şi
care surprinde problemele realităţii. Caravaggio a înţeles
motiveleautentice ale creştinismului în versiunea sa
radicală a claselor cele mai umile. Operele pictorului încep
să se abată din ce în ce mai mult de la formele tradiţionale.

Imediat după „Madona” şi „Sf. Ana cu copilul”,
Caravaggio pictează „Moartea Fecioarei” pentru biserica
Sf. Maria della Scala, tablou ce a fost refuzat deoarece
„pictorul a potretizat-o pe Madona într-un mod lipsit de
respect, cu picioarele umflate şi desculţă”. Madona este
reprezentată ca o femeie săracă, udă, în jurul căreia s-au
adunat, pentru a-i plânge trecerea în nefiinţă, oamenii din
sat care tocmai o scoseseră din râu. Lumina intră în decor
animată de o traversă roşie, iluminând capetele săracilor,
oprindu-se pe chipul fără viaţă şi pe mâna flască/moale a
Madonei. Grandoarea sublimă, dar dramatică a acestei
picturi a fost neînţeleasă de părinţii bisericii Sf. Maria della
Scala, dar a fost apreciată pe deplin de Rubens care a
achiziţionat tabloul de la ducele de Mantua.

Ca pictor, Caravaggio a cunoscut, gradual, adevărurile
profunde ale existenţei; ca om el a căzut în abis. O nouă
dispută a avut loc între două găşti, uneia din ele lider
fiindu-i Caravaggio. În urma altercaţiei pictorul l-a ucis pe
Ranuccio Tomassoni of Terni şi, rănit fiind, a fugit. A stat
ascuns la Palermo, protejat de prinţul Mario Colona. În
1607, când pictorul ajungea la Napoli, în Roma, pictorii
fascinaţi de opera lui Caravaggio, de ideile şi miturile
legate de viaţa acestuia, au vizionat o expoziţie a tabloului
„Moartea Fecioarei”, organizată de Rubens, ce a durat o
săptămână, după care a fost expediată la Mantua. Dar
Caravaggio nu a mai văzut niciodată Roma.

Napoli a devenit a doua Romă. Aici pictorul a găsit noi
şi mai devotaţi discipoli. Cu agitaţia caracteristică,
Caravaggio a pictat „Cele şapte acţiuni filantropice”, o
capodoperă ce combină cea mai pură viziune a umanităţii
şi o reprezentare didactică, fidelă perceptelor morale ale
Bisericii Catolice. Intensitatea din „Moartea Fecioarei”
străbate şi această structură teatrală, ce reprezintă exemple

Între 1605-1606 a t

Cu aceste tablouri, Caravaggio a devenit un pictor al
istoriei chiar dacă cel mai adesea o îmbrăca în hainele
cotidianului. În această dispoziţie mentală, pictorul a
început o nouă mare lucrare. După terminarea r două
mari lucrări „Sf. Matei” ale lui San Luigi dei Francesi, între
1599-1600, Caravaggio a pictat „Convertirea Sf. Paul” şi
„Crucificarea Sf. Petru” pentru Capela Cerasi în Sf. Maria
del Popolo. Maturizarea sa a fost atât de rapidă încât
Longhi a considerat că cele două opere au fost create la 7-8
ani depărtare. Caravaggio a refuzat să mod nizeze
costumele şi episoadele. În „Convertirea Sf. Paul”
inversiunea spaţială îl aduce pe sfânt pe pământ cu braţele
ridicate şi ne forţează atenţia asupra corpului măreţ al
calului, nereducând nici pentru o secundă din tensiunea
religioasă. Cel care până acum era deasupra se află pe
pământ, mândria fiindu-i umilită, omul fiind lăsat în
puterea animalului. Dar chiar această umilire este primul
semn de izbăvire/mântuire. În „Crucificarea Sf. Petru”
brutalitatea, cruzimea şi murdăria torţionarilor întunecă
umanitatea acestora; singurul căruia i se pot vedea
trăsăturile feţei relevă o mască cu linii incizate în pielea
groasă. Acesta este un martiriu adevărat; simţim greutatea
crucii, citim durerea de pe faţa lui Petru şi, din nou, totul
se petrece într-un minu

Monumente extraordinare de acţiune, aceste două
tablouri par a fi o declaraţie de război împotriva lui
Annibale Carracci, cel însărcinat cu executarea „Adormirii
Maicii Domnului”. Cele două tablouri sunt o versiune
extremă. Este remarcabil că cele două versiuni finale au
fost acceptate fără discuţii sau cenzură (nu ca în cazul
Primului Sf. Matei). Dar forţa evenimentelor evidenţiate în
picturile din Capela Cerasi este tradusă în termeni atât de
esenţiali încât aceste picturi nu ar fi putut exista altfel.
Această forţă posibil să fi fost comunicată moseniorului
Tiberio Cerasi care a acceptat picturile ca fiind inevitabile.
Adevărul unui moment a fost surprins iar Caravaggio a
continuat în aceeaşi manieră în „Cina din Emmaus”,
„Sacrificiul lui Isaac” şi „Amor Vincit Omnia” ale căriu
aripi întinse nu atenuează din forţa sexuală irezistibilă,
mai puternică decâr arta, iar ale cărui instumente zac
abandonate pe pământ.

În 1603 vitalitatea exuberantă a artistului, ce nu se
regăseşte în întregime în opera artistică, l-au adus pe
acesta în faţa tribunalului şi ulterior în închisoare.
Giovanni Baglione, un pictor, l-a dat în judecată (ulterior şi
pe Onorio Longo şi Orazio Gentileschi) pentru calomnie
într-o poezie defăimătoare

tă de către Baglione. Caravaggio a compus poemul ce
începea astfel: „Gian bagaj eşti un nimic care nu ştie
nimic”. Înaintea procesului, Caravaggio a stat în
închisoare unde l-a rănit pe Flavio Canonico, un sergent al
Castelului Sf. Angelo. Chemat să dea o depoziţie, el a lăsat
singura mărturisire directă a gândurilor, exprimată într-o
situaţie ciudată, dar care face referiri directe la opera sa şi
relaţiile cu ceila ţi artişti („profesia mea este aceea de
pictor”). El îşi începe pledoaria spunând că pentru a fi
pictor „acest cuvânt valentuomo, semnifică un om care ştie
cum să picteze bine şi să imite bine lucruri adevărate”.

În ciuda insistenţei lui Baglione, nu ştim nimic depre
rezultatul procesului. Pe 25 septembrie Caravaggio a fost
eliberat prin medierea de către un ambasador la curtea
regelui Franţei, dar a rămas într-un fel de arest la
domiciliu. Pe 16 noiembrie, prietenul său, Onorio Longo, a
fost arestat pentru insultarea aceluiaşi Baglione şi Mao
Salini în timpul liturghiei de la biserica Minera, şi mai
mult, pentru ameninţarea şi atacarea acestora cu o sabie în
afara curţii bisericii. Probabil că Caravaggio nu era străin
de această întâmplare şi chiar i-a încurajat
comportamentul lui Onorio Longo.

t
Tolentino pentru a picta altarul bisericii Capucinilor. Din
nou, a părăsit atelierul pentru stradă. La sfârşitul lunii
aprilie, Pietro da Fosaccia, un chelner la taverna Amor
Negru l-a dat în judecată pe pictor pentru că a aruncat o
farfurie de anghinare în faţa sa în timpul unei altercaţii,
rănindu-i obrazul stâng.

Între evenimentele însângerate, Caravaggio a pictat
„Punerea în mormânt a lui Hristos” pentru Chiesa Nuova
a Părinţilor Oratorio. Pictura a primit multă consideraţie
din partea Oratorienilor încât aceştia au renunţat la
„Pieta”. Precum pânzele ce o reprezentau pe Sf. Maria del
Popolo, aceasta este o piesă sintetică şi puternică. Copiile
sunt nenumărate, de la Rubens, Baburen, Bononi,
Valentin, până la Gericault şi Cezanne. Longhi scria că
Caravaggio dorea să picteze „pe cei asemănători, egalii săi,
extrăgându-i din stratul umanităţii ordinare unde se
păstrează o forţă aproape inerentă a gesturilor şi
sentimentelor chiar şi în moarte. Această
capacitate…poporul roman îi era model cu manierele sale
lipsite de fast sau ceremonial”. Bellori a apreciat
spontaneitatea clasică a tablourilor care, dacă se traducea
într-un stil natural, continua tradiţia istorică a picturii de la
Rafael la Annibale Carracci.

celo

er

t.

, inspirat de invidia unei opere
de ar

l

În primele zile ale anului 1604 Caravaggio a vizita

ale comportamentului ideal. Un nou clasicism, inspirat de
Roma, caracterizează faza napolitană a pictorului. Este
evident că în „Madona cu rozariu”, unde draperia roşie
este legată de o coloană canelată, cu o cadenţă ce l-ar fi
impresionat pe Poussin, reprezintă o reorganizare a
draperiei neîngrijite din „Moartea Fecioarei”. În ambele
cazuri, artificiile teatrale impun un ritm solemn
compoziţiei. Acest clasicism atinge extrema în „Flagelarea
lui Hristos” comandată de biserica San Domenico
Maggiore, unde se

” şi din „Punerea în mormânt”. Aici,
binele şi răul sunt la acelaşi nivel: expresii indivizibile ale
vieţii.

Pe 14 iulie 1608, în timp ce aştepta iertarea papală
„deoarece omuciderea fusese accidentală şi deoarece el
însuşi fusese grav rănit” Caravaggio pleacă la Malta unde
a fost primit de Cavalerii de Malta. Aici pictează cel mai
epic, grandios şi modern tablou, o sinteză a zece ani de
căutări, a expresionismului şi clasicismului. Longhi
susţinea că „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” este „cea
mai impresionantă pictură a secolului”. Totul este bine
definit, solemn şi compact. Cinotti a descris impactul
tabloului: „după răcnetul fizic al vieţii p

aravaggio este distilată
într-un spaţiu static, fără profunzime şi fără ecouri. Există
dovezi că „Tăierea capului” a fost o pictură faimoasă în
acele timpuri, admiratorii (Bellori) făcând drum lung spre
,Malta pentru a o privi. Dar trebuie să ne întrebăm ce rol a
avut o pictură atât de austeră şi implacabilă asupra
climatului italian dominat în acea vreme de spiritualitatea
Barocului. Singurul care probabil a înţeles acest rol a fost
alt geniu introvertit şi deziluzionat al sec. al XVII-lea:
Rembrandt.

r după câteva săptămâni, Caravaggio a pictat
„Portetul Sf. Alof de Vignacourt” (Marele Maestru al
Ordinului de Malta), „Sf. Jerome”, încheierea „Sf. Matei cu
îngerul” şi a „Cupidon adormit”. Dar doar câteva zile au
trecut până când Caravaggio a fost implicat într-o nouă
dispută. Pe 6 octombrie a evadat din închisoarea
Ordinului de Malta unde se afla încarcerat fiindcă îl
insultase pe Cavalerul Justiţiei. Aceasta i-a adus şi
el l admisese. Imediat după
asta Caravaggio a vizitat Siracuza unde a admirat
monumentele antice greceşti.

Viziunea lui despre artă a fost întotdeauna una pură; în
„Martiriul Sf. Lucia” pictat pentru biserica Sf. Lucia din
Siracuza el repetă şi creşte drama din „Tăierea capului”.
Forţa este comprimată în cele două figuri ca de brute ale
călăilor din prim plan, personaje ce stau în faţa cadavrului
Sf. Lucia. La umerii Sfintei, dispersate în spaţii goale, se
află bocitoarele – feţele lor îndurerate sunt contrastate de
feţele lipsite de expresie ale călăilor, victime ale propriei
lor bestialităţi. De la Siracuza, pictorul a plecat la Messina
unde a lăsat o altă capodoperă – „Învierea lui Lazăr”. În
acest tablou, într-o intensitate greu de suportat a durerii,
vechea eleganţă formală este veşnic pierdută, deşi există
aluzii la trecut ca în cazul palmei lui Lazăr, care rămâne
tremurând în lumină.

O altă capodoperă din Messina, care reduce totul la un
adevăr umil, modest, este „Naşterea Domnului” din
biserica Capucinilor. Şopronul cu patru scânduri conţine
toată umanitatea în căldura a câtorva mănunchiuri de
paie. În prim plan este ceea ce Longhi descria ca „viaţa
tihnită a săracilor: un şorţ, un balot şi o rindea”.

pictat „Nativitate cu Sf. Laurenţiu şi Sf. Francisc” pentru
Oratorio din San Lorenzo. Cu această lucrare se întoarce la
eleganţa pictorială adevărată, cu o compoziţie studiată ce
pare să fie rezultatul unei noi serenităţi după încercările
disperate din anii precedenţi.

1609 şi este
interceptat la uşa hanului Ceriglio de oa eni înarmaţi din
Malta, care îl bat până când faţa nu i-a mai fost de
recunoscut. A rămas în Napoli pentru zece luni şi a pictat
cu dificultate „Salome împreună cu capul Sf. Ioan”,
„David şi Goliat” (unde ascunde şi autoportetul său
devastator) şi „Buna Vestire”, de o eleganţă simplificată şi
de o strălucire spaţială barocă. Ultima încarnare a
Bacchusului din tinereţea pictorului a fost în „Sf. Ioan
Botezătorul”.

anţa iertării, Caravaggio se întoarce
la Roma. A călătorit pe mare într-o felucă. Când a debarcat
la Port Ercole a fost interogat şi eliberat de poliţia spaniolă,
care i-a confiscat puţinele bunuri pe care le avea asurpa
lui. Disperat şi singur, Caravaggio a mers de-a lungul
ţărmului prin zone părăsite şi pline de malarie în căutarea
felucei, avut un atac de
febră şi după cum spunea Baglione „a fost abandonat
complet şi în câteva zile a murit în mizerie – într-adevăr,
aşa cum a şi trăit”. Aceasta se întâmpla pe 18 iulie 1610;
dacă ar fi trăit până la sfârşitul lunii ar fi obţinut iertarea
papală.

Michelangelo Merisi, fiul lui Firmo din Caravaggio – în
pictură nefiind egalat de vreun alt pictor ci doar de natura
însăşi – a murit în Port Ercole, după ce venise din Napoli
la Roma, în ziua de 15 august, anul Domnului 1610. A trăit
36 de ani, nouă luni şi 20 de zile – Marzio Milesi, jurist
consult – dedicat unui prieten de un geniu extraordinar.

reîntoarce ritmul dinamic din
„Crucificarea Sf. Petru

asionale ce erupe
din piesele napolitane, drama lui C

Doa

iminarea din Ordinul care abia î

Ulterior, Caravaggio a plecat spre Palermo unde a

Se întoarce la Napoli în vara anului
m

ea

Îndemnat de sper

dar aceasta deja plecase. Aici a

Epitaf:

ut pictura poesis
CARAVAGGIO, după patru
secole (I )I

Traian MOCANU
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jurnalul galeriilor
presărat cu elemente arhitecturale în tonuri rafinate.

Vintilă Mihăiescu abordează cu acelaşi succes tehnici
textile diferite: pictura pe pânză ( ) şi tehnica
haute – lisse ( ). Compoziţiile sale
au însă, dincolo de modalitatea de transpunere, aceiaşi
dinamică, dată mai ales de dispunerea elementelor
geometrice în forma unui vortex ce le imprimă o
mişcare vie, cu o cromatică inedită.

Mihai Moldovanu se deosebeşte de ceilalţi colegi
prin tehnica utilizată. El nu apelează la ţesut, ci
înfăşoară firele de lână, le juxtapune cu infinită răbdare
în degradeuri şi le asociază cu alte materiale: cu metal
( ), cu plăcuţe de mozaic ( ) şi chiar cu
elemente pictate ( ), efectul de ansamblu
fiind de mare impact vizual, în concordanţă cu spiritul
decorativ dominant.

Dan Liviu Roşeanu este reprezentat prin tapiserie în
tehnica haute – lisse cu inspiraţie geometrică, dominate
de motivul cercului: dar şi de subtile
vibraţii ale lânii, ce sugerează grafisme: , într-o
cromatică bine stăpânită ce nu exclude contrastele.

Nicolae Zâmbroianu desfăşoară o multitudine de
aspecte ale preocupărilor sale din artele textile: obiecte
textile, cu trimitere spre sculptură (

), tapiserie parietală
( ) şi broderia ( ).
Inspirat de arhetipurile ancestrale, el obţine efecte de
mare expresivitate recurgând la materiale ca sisalul şi
cânepa, cărora le exploatează potenţialul volumetric şi
textura rugoasă.

Indiferent de tehnica abordată, tapiseria, artele
textile în general, contribuie la integrarea omului în
spaţiul arhitectural. Le Corbuzier sublinia chiar relaţia
specifică pe care o creează tapiseria:

, fideli tradiţiei monumentale a
tapiseriei, fără a respinge nici abordările
neconvenţionale de ultimă oră, au reuşit, prin această
expoziţie, un tur de forţă impresionant, aducând în faţa
publicului lucrări de referinţă pentru artele textile
româneşti.

Depăşind muralul, intrând în tridimensional,
tapiseriile moderne răspund aceloraşi necesităţi de
intimitate, oferă sufletului şi raţiunii orizonturi noi, într-
o comunicare cu universul. Acest gen de artă,
inepuizabil ca tematică şi expresivitate tehnică, va şti să
ne surprindă întotdeauna, pentru că secretul tapiseriei
constă tocmai în consonanţa cu sufletul omenesc, în
identificarea cu tot ce are fiinţa umană mai pur, mai
jucăuş, mai inventiv, mai generos şi mai benefic.

Recent, celebra Galerie de Artă de la Manchester
Metropolitan University  a prezentat, pe simeze, o nouă
expoziţie semnată, de aceasta dată, de tânăra artistă
Daniela Huhurez. Aflată la studii postuniversitare în
Anglia (MA student in Design and Art Direction),
binecunoscuta noastră graficiană pregăteşte cel de al
doilea masterat în Arte vizuale.

Debutul în cariera artistică a Danielei Huhurez se
regăseşte încă din anii de liceu şi apoi în studiile
superioare, pe meleagurile natale, atent consemnate în

Fantezie
Pasărea Paradisului

Zmeu Clepsidra
Ochiul astral

Lanţul, Baloane
Peşti

Sfatul înţelepţilor,
Germinaţie, Universul cunoaşterii
Altar, Clepsidra Univers apropiat

muralnomade.
Cavalerii firului

Suntem ca nişte
nomazi, locuim în apartamente cu dotări comune; apoi ne
mutăm în funcţie de necesităţile familiei şi nu ne putem picta
câte un perete în fiecare locuinţă. Dimpotrivă, acest perete din
lână pe care-l constituie tapiseria se poate rula, transporta şi
agăţa oriunde. De aceea mi-am numit tapiseriile

Daniela Huhurez
– Expoziţie de Grafică

Teodor HAŞEGAN

Situation Gallery – Manchester
School of Art

Balance and
Texture

Galeriile de Artă şi

Miruna HAŞEGAN

Există, întotdeauna, în orice domeniu de activitate
umană, repere clasice, stabile. În contextul actual al
artelor, atât de tulburat de confuzia valorilor, tapiseria
vine cu un refuz al facilului, îmbinat cu respectul pentru
materialul textil, într-o perfectă sinteză dintre
modernitatea domeniului plastic şi savoarea tehnicii
tradiţionale.

După 1990 se remarcă un moment de reevaluare a
rolului tapiseriei în relaţia cu artele decorative în
general şi faţă de viaţa cotidiană în special. În absenţa
comenzilor sociale, pe fondul răsturnărilor politice şi a
crizei economice, artele textile revin la dimensiunea
umanului, părăsesc temele majore în favoarea unor
teme mai tradiţionale, tratate în cheie simbolică sau
abstractă; încearcă o apropiere şi chiar  o sincronizare cu
ritmul vieţii cotidiene. Frecventă este transgresarea
genurilor, mai ales prin intermediul colajelor şi
instalaţiilor când materialele intră în dialog, broderia
vizează grafica, obiectul ţesut vizează sculptura, colajul
aminteşte de mozaic. Apar aspecte experimentale cu noi
materiale (răşini sintetice,
fire şi fibre artificiale,
silicon, tratamente cu
coloranţi de ultimă oră),
ceea ce denotă încă o dată
posibilităţile nelimitate şi
capacitatea de expresie
plastică a textilelor
contemporane.

Pe scena tapiseriei
româneşti, confiscate doar
în aparenţă de genul
feminin, evoluează
spectaculos o serie de artişti
de gen masculin, adevăraţi

, artişti
care şi-au dedicat în totalitate eforturile creatoare acestei
maniere de exprimare plastică, fără prejudecăţi sau
inhibiţii conceptuale. Ei şi-au reunit cele mai reuşite
lucrări într-o expoziţie itinerantă, idee generoasă ce
permite amatorilor de artă din toată ţara să le admire
prin contact direct. Expoziţia a călătorit deja la
Constanţa, Bucureşti, Râmnicu – Vâlcea, Bacău,
poposind şi la Iaşi la Galeriile de Artă şi

. Din rândul cavalerilor fac parte, în ordine
alfabetică, Ion Deac – Bistriţa, Traian Boicescu, Vasile
Dobre, Gheoghe Gogescu, Vintilă Mihăiescu, Mihai
Moldovanu, Dan Liviu Roşeanu şi Nicolae Zâmbroianu,
toţi artişti cu greutate, cu palmaresul încărcat de premii,
bucurându-se de o binemeritată recunoaştere naţională
şi internaţională. Lucrările lor impresionează prin
monumentalitate, prin echilibrul subtil dintre tradiţie şi
modernitate, prin respectul pentru calitatea
meşteşugului de transpunere, indiferent de tehnică.
Evident, specificul masculin se face prezent prin forţa
compoziţiilor şi prin înclinaţia spre abstractizare şi
geometrizare, la fel prin tematica aleasă, departe de
orice subiecte care ar permite o viziune edulcorată.

Astfel, Ion Deac Bistriţa, artist ce practică sculptura
cu acelaşi succes, aduce pe simeze lucrări în tehnica
haute – lisse, structurate compoziţional în pătrate tip
şah ce conţin stilizări inspirate ale unor elemente din
natură:

. În maniera de stilizare transpare forţa
sculptorului care simte volumul şi energia mişcărilor
sale în timpul lucrului, fapt ce contrastează original cu o
cromatică dominată de violeturi şi griuri rafinate.

Traian Boicescu îşi găseşte sursa de inspiraţie în
lumea marină, de unde preia forme şi culori pe care le
tratează la dimensiuni monumentale.

, sunt reprezentative pentru viziunea sa, în care
universul marin, devenit gigantic, invadează cotidianul,
îmbinând forţa cu cromatica vie şi jocul structurilor.

Vasile Dobre propune prin lucrările sale o viziune
clasic monumentală, impregnată de o geometrizare
cerebrală, punctată de volumetrii pe care le obţine prin
suprapunerea firelor cu textură diferită faţă de
ansamblu: .

Gheorghe Gogescu, iniţiatorul proiectului pentru
expoziţia itinerantă, prezintă publicului lucrări în
tehnica haute – lisse, cu o compoziţie savantă, cu
elemente decorative eclectice, ca un ecou contemporan
al lucrărilor clasice de tapiserie realizate pe baza unui
carton conceput de mari pictori:

. Jocul de şah în perspectivă, sugerând un
posibil paviment, trimite la o lume imaginară,
încremenită în nostalgia unui lux patinat de timp,

Cavaleri ai firului

Cupola N.
Tonitza

Flori de câmp, Gesturi inutile pe câmpul cu flori
galbene

Gasteropod,
Talassa

Ruga, Sibiu, Înălţare

Grădina I, Grădina II,
Grădina III

Cupola N. Tonitza reviste de specialitate:

(Teodor
Haşegan,

, în ,,Claritatea”, nr. 6-7, Colegiul
Naţional de Artă ,,O. Băncilă” – Iaşi, 2011, p. 97).

este cea de a şaptea personală
de grafică a Danielei Huhurez dintr-o suită tematică în
care ne-a demonstrat capacitatea de problematizare şi
de transmitere a mesajului artistic (vezi, T. Haşegan,

,
,,Cronica”, iunie 2003, p. 7;

,  ,,Cronica”, Iaşi, nr. 2 februarie, 2009, p. 7). De
altfel, chiar lapidara prezentarea care vine din partea
prodigioasei galerii o clasează ca fiind un ,, … exemplu
al efectelor benefice pe care studiile teoretice le au
asupra creaţiei artistice ..”.

Expoziţia
a Danielei Huhutez

este o autentică
demonstraţie a capacităţii
artistului contemporan de a
se raporta la tradiţii,
modernitate şi de a reflecta
în creaţia vizuală
problemele şi realităţile
actuale. Daniela Huhurez
are o solidă formaţie
profesională în care studiul
riguros, de factură realistă,
atinge cotele suprarealismului şi alte expresivităţi
moderniste. Expresivitatea liniei, în diferite texturi
aduce în prim plan sensibilitatea de factură poetică şi
eternul farmec al feminităţii personajelor sale.
Compoziţiile plastice sunt simetrice sau asimetrice dar
tot timpul echilibrate într-un balans armonic de forme şi
contraste, de cele mai multe ori alb-negru. Un element
mai nou, în structura expresivă a Danielei Huhurez vine
din punct de vedere cromatic. Astfel, pata de culoare
apare în compoziţie într-o tentă aparent dură, densă a
culorii în sine. Această expresivitate coloristică aduce o
notă de echilibru cu atmosfera rafinată, diafană a
compoziţiei.

O sensibilitate artistică deosebită străbate, ca un
etern numitor comun, întreaga creaţie artistică a
Danielei Huhurez. Expresivitatea chipurilor, conţinutul
ideatic şi sentimental pe care personajele sale îl reflectă
cu deosebită claritate este marcat de nostalgie,
candoarea copilăriei, farmecul iubirii dar şi o vădită
undă de resemnare în faţa destinului pusă în balans cu
o mare încredere în forţele sale pentru viitor: ,,Desenele
mele sunt o parte din mine, acesta-i adevărul în care
cred, iar conştientul şi subconştientul joacă un rol
decisiv în creaţia mea”, mărturisea tânăra artistă la
recenta expoziţie personală cu o binecunoscută şi
nedisimulată modestie.

aduce probitatea profesională
a Danielei Huhurez în vastul domeniul al graficii care se
pretează, am putea spune cel mai bine, la textul poeziei
şi al prozei scurte. O frumoasă demonstraţie a
conjugării a două sensibilităţi artistice de mare
anvergură, o incitantă propunere de a trece dincolo de
banalul vieţii cotidiene, de care suntem cu toţii marcaţi
indiferent din ce colţ de lume, într-un univers al
frumosului marcat de un înalt spirit umanist. Astfel,
creaţia grafică a Danielei Huhurez are o semnificaţie
aparte, o încărcătură ideatică progresistă menită să
combată, cu sensibilitate şi respect, tot ceea ce este lipsit
valoare lăuntrică, tot ceea ce este abuziv, nedrept şi
infatuat.

Daniela Huhurez a devenit, fără îndoială, un nume
alături de cele prodigioase, care pentru grafica ieşeană a
însemnat şi continuă să însemne simbolul unei
pilduitoare lecţii a valorii artistice adaptată problematic
şi conceptual la valenţele spiritualităţii contemporane.
Este cazul numeroşilor graficieni, în a căror demers
creator, arta ieşeană contemporană, îşi regăseşte o
constantă şi remarcabilă probitate profesională, în ciuda
diferenţelor de generaţie sau de rang, şi a căror operă se
racordează firesc în circuitul valorilor europene.

Echilibrată, subtilă, sensibilă, rafinată şi profundă în
investigarea universului lăuntric, creaţia grafică a
Danielei Huhurez şi-a găsit un spaţiu expoziţional
potrivit pentru a putea fi receptată mai bine, este exact
locul şi ambianţa de care are nevoie continuul dialog al
artistului cu lumea suprasensibilă şi, deci, un
concludent exemplu:

Structurile şi morfologia grafică
cultivate, de artista Daniela Huhurez, a căror începuturi se
regăsesc în jurul anului 2000, s-au dezvoltat constant şi
mereu axate pe sinteza desen – formă – culoare; o simbioză
care s-a cristalizat într-o solidă sintaxă ce se păstrează
aproape integral, iar transformările morfologice, apărute
inerent sub imperativul tatonărilor, sunt, acum, atribute
specifice unor căutări împlinite, în universul cultural
investigat pentru conturarea personalităţii artistice

Daniela Huhurez – artele vizuale în dialog cu
lumea suprasensibilă

Balance and Texture

Daniela Huhurez. Grafica – Act al contrastelor
Structură şi limbaj în arta

graficii – Daniela Huhurez, Antinomia afectiv cognitiv
în artă

Balance and
Texture

Balance and Texture

Balance and Texture, Situation
Gallery – Manchester School of Art.
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Acum vreo douăzeci de ani, într-una din vitrinele
unui magazin din Paris se putea vedea zilnic un
scriitor de romane poliţiste de mîna a doua, Georges
Siménon. El îşi propusese ca în două săptămîni, între
foi albe, pixuri, maşină de scris şi ceşti de cafea, în
spaţiul strîmt al vitrinei, să scrie un nou roman de
succes. Romanul, cu al cărui titlu nu mi-am încărcat
memoria, a apărut rapid, s-a vîndut în cîteva sute de
exemplare, devenind best-seller. Amatorii de
exhibiţionism, ca să rămîn eufemistic şi să nu le spun
gură-casă, copleşitor de mulţi, ca peste tot, se holbau
în vitrina cu pricina ca la menajerie, ziarele comentau
gestul ca afacere financiară. Cum a şi fost. Romanul a
apărut rapid, într-un tiraj ameţitor, şi a fost cumpărat
la fel de rapid. La fel de rapid poate ca a fost uitat.
Dar nu lucrul ăsta-i important în expozeul meu, ci
acceptarea de către scriitor a violării intimităţii, de
dragul micii glorii pasagere şi a banilor. Artistul care
nu-şi iubeşte turnul de fildeş (secretul creaţiei), nu
iubeşte nici creaţia.

Poetul este, în fond, un cuceritor de absolut,
exerciţiile sale fiind repetate exorcizări ale fiinţei.
Viaţa lui e condamnată la a fi o succesiune de naşteri
şi morţi repetate zilnic, ca un rit iniţiatic. Dar el se
măsoară şi prin forţa cu care suportă lumea, pentru că
există o realitate a lumii în care e aruncată fiinţa, şi o
realitate poetică, magică, ideală, autarhică, realitatea
în care omul „poate locui poetic”, cum spune
Heidegge

Într-unul din eseurile sale, profesorul estetician
englez A.C. Bradley face afirmaţia, preluată după
aceea de mulţi comentatori şi fondatori de principii
fumegoase din Europa, că „poezia este limbajul unei
stări de criză”2, afirmaţie care se poate găsi şi la
Mallarmé3. Adevărul e că oricît am încerca să
detectăm provocările, cauzele, să demonstrăm
mecanismele facerii, pornind chiar de la sinapsele
creierale, de la reacţiile chimice, de la deformările
primordiale, Poezia rămîne un fenomen mi-sterios
care, oricît ar fi de cercetat, lasă pe oricine la stadiul
de bănuială. De aceea, toate definiţiile poeziei sînt

r1.
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metaforice, aparţin celor care scriu şi pot fi urmate de
zisa lui Garcia Lorca: „Nici eu, nici tu, nici el, nimeni
nu ştie ce este poezia”. Poetul doar poate constata ca
poezia vine şi pleacă, lăsîndu-1 devastat şi cu mîinile
goale. încercînd s-o reţii, eşti în situaţia celui care vrea
să păstreze în pumn mireasma florilor.

Întîlnirile cu poezia, scurte, percutante, fulgerînde,
înseamnă ieşire din timp, depăşire de tine, real-ideal,
înseamnă sfîşiere şi auto-distrugere. În acest sens, nu
rostea rău un poet din secolul trecut: „Poezia sfîşie
spornic”4. De aceea noi punem versul lui Hölderling
„Rareori în chip poetic locuieşte omul” în relaţia cu
fulgerantele întîlniri cu poezia şi nu acceptăm analiza
existenţialistă prin Daseinul heideg-gerian.

Dar teoriile rămîn în afară. Importante sînt stările,
momentele în care poetul e devastat şi se află în
„travaliu” şi, mai important, produsul acestui act
magic. „Nimeni nu poate crea ca Dumnezeu”, spunea
Borges. Însă tot e ca poetul să rămînă la „uneltele”
sale sacre, să rămîna e însuşi. Englezul Lascelles
Abercrornbie vorbea cîndva despre „acea figură
autentică şi personală ce conţine unul dintre puţinele
lucruri de seamă ale poetului timpului nostru: EL
ÎNSUŞI”5.

Că importante şi valabile rămîn pentru poet doar
coborîrile în sine, doar evadările, o spune şi Rîmbaud
: „J'ai eu raison dans tous mais dédains : puisque je
m'évade”6.

îi din relaţia sa cu
trupul, pe care, pînă la urmă, şi-l jertfeşte cu bună
ştiinţă.

Pentru că primele divorţuri ale poetului, artistului
în general, sînt între el, ca entitate spirituală, şi trupul
care-i uşor de pedepsit.

Relaţia noastră cu trupul nostru se petrece ca-n
politică, unde funcţionează acest principiu: cîştigarea
încrederii celuilalt cu scopul de a-l distruge. Trupul e
cea mai apropiată opoziţie a noastră, este limita
noastră cea mai serioasă. Constantin Noica vorbea de
trup ca de „fratele porc” - un alt mod de umilinţă!
Există un discurs al trupului, un limbaj la care
majoritatea oamenilor rămîn indiferenţi, dar care nu
trebuie să rămînă necunoscut poetului, pentru că
ritmul unui text, o parte din vigoarea poemului e dată
de respiraţie, de temperament, de educaţia trupului.
Ura noastră împotriva trupului nu încetează nici în
clipa morţii.

Intimitatea poetului vine mai înt
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Văzum o roză la întunecare
trecând lucarna oarbă-n sfâşiere
pe bolta-ngândurată tânga piere
şi taie gerul raza călătoare.

Ating prin nori avarele galere
şi ora mea de gheaţă o dogoare
un chip de fată ca o revărsare
de tunete de limpezi coliere.

Stă aşezată la clavir şi strânge
uleiul sfânt în candela bogată
de ochiul şarpelui temut să scape.

Aştern arpegii şi ceaslov şi harpe -
şi sihăstria pleoapelor în sânge
o suie spre Icoana adorată.

Manuscrisul
de la Înviere

Horia ZILIERU

Cum spuneam, o operă scrisă în singu-rătate, rod
al intimităţii devine, la aruncarea în lume, o cetate
împotriva singurătăţii. Oferind lumii productele sale,
artistul devine o intimitate violată, o intimitate
publică. Este jertfa sa, şi aici avea dreptate Erick
Kassner, cînd spunea că „drumul de la simţire la
măreţie trece prin jertfă”. De aici începe degradarea.
(Sau înălţarea?!) dar e sigur că începe spectacolul
social, exhibiţionismul, speculaţiile ucigătoare de
profunzime. Poetul şi-ar dori, ca şi Goethe, un cititor
care să uite de sine, de lumea întreagă şi să „trăiască
numai prin cartea mea”.

Dacă postmodernismul de azi, peltos şi
atoatestăpînitor, a adăugat la toate „calităţile”
poetului timpurilor noastre cinismul şi băşcălia, iar el
declară senin că se poate scrie eseistic şi fără inspiraţie
(considerîndu-şi aceste declaraţii o viziune de o
profundă luciditate intelectuală), legile degradării
sale pot intra în acţiune.

Aceste gînduri, nu pentru a turna gaz pe focul
mocnit al prejudecăţilor despre postmodernism, ci
pentru a clarifica relaţia dintre poezie şi
metadiscursurile sale.

Ceea ce numim azi Poemul-eseu sau poemul
eseistic este realizat prin schimbarea raportului de
forţe dintre teorie şi substanţă poetică, în sensul ca
teoria ca discurs secundar devine discurs originar. Şi
nu greşea Monica Spiridon cînd afirma faptul că,
dorind să devină însuşi „modelul Marii Naraţiuni
postmoderne”, s-ar putea să devină o practică
discursivă oarecare şi că „Lumea ca Text a absorbit
total Textul ca Lume”7.

şnuia să spună, mereu şi
mereu, Francisc Ponge. Dar ideea lumii ca text şi a
textului ca lume a produs, în poezia lumii, avalanşe
de grafomani bulversanţi şi o nemaiîntîlnită confuzie
de valori. Dar nu despre hahalerele literare
gloriolarde vreau să vorbim, despre speculanţii şi
arendaşii literari, ci despre marile insule care sînt
poeţii adevăraţi, cei care respectă sacralitatea
inspiraţiei şi a căror discreţie într-o lume angoasată,
cînd nicicînd conştiinţa n-a fost mai tragică,
preocupaţi în continuare de misterul fiinţei, ne face
să-i considerăm, prin condiţia lor, clasici în sensul
crud, original al vorbei. Mulţi dintre ei urmează zisa
lui Baudelaire, cinică la vremea ei, după care „este o

„Tout est parole!”, obi

necesar, cel puţin pentru a identifica speranţa zilei de
mâine, nu pot să nu constat că cetăţeanul, omul ce este
din ce în ce mai obligat să iasă în stradă, pentru a-şi striga
nemulţumirile, se îndepărtează brusc de valorile morale
ale credinţei, dar mai ales îşi neglijează din ce în ce mai
mult prietenii şi prieteniile, construindu-şi acel tip de
singurătate impusă ca o soluţie la neîncrederea pe care
politicienii actuali o seamănă peste tot, cu fiecare ieşire a
lor în faţa cetăţeanului dezorientat. Aceste reacţii globale
îşi regăsesc efectele la nivelul personal al individului,
astfel încât o relaţie firească

ori nu mai există, ori se face pe bani, descalificând
sentimentul prieteniei

Niciodată nu a mai fost înregistrat acest tip de
derapaj, care, de altfel, reuşeşte să identifice exact locul în
care am ajuns. Cât de tare ne-am rigidizat  sentimentele,
cât de scorţoşi am ajuns să fim cu voluntariatul prieteniei.
Nu mai suntem în stare să ne păstrăm prieteniile, cum de
altfel nu mai suntem în stare să ne creăm altele, în
parcursul nostru disciplinat de „pasul înainte”. Asistăm
la o „retragere spre matcă”, la strictul necesar de
telefoane primite, ce încă mai a de susţinut o serie de
interese şi de obligaţii. Asistăm, de altfel, la această
chircire a trupului, la această încovoiere a coloanei
vertebrale, ce ne plasează în rândul celor îngenuncheaţi
de viaţă, dacă nu de un duşman personalizat.

Într-o astfel de poziţie impusă omul de cultură este
pus să creeze, fără a i se mai da „o temă pentru acasă”, ci
pur şi simplu este lăsat al nimănui, sugerându-i-se doar
unde îi sunt prietenii şi unde îi sunt duşmanii. Indiferent
de cât de genial ai reuşit să demonstrezi că eşti, într-o
întreagă carieră de slujitor al Thaliei, tot nu
ai scăpat de degetele boante ale lui Sorin Blejnar  care să

să bată la uşa maestrului adu Beligan, căruia să-i
aducă aminte că Chiar dacă
„legea-i lege, nu-i tocmeală”, acest tip de bruscare, de
biciuire, de bătaie de joc, la urma urmei, demonstrează pe
viu cât de străini am ajuns să fim faţă de un
comportament normal, nu doar la

ora faptul că trăim într-o ţară cu
o guvernare anormală, în faţa căreia suntem somaţi să ne
comportăm la modul normal.  Ni se fură pur şi simplu
din buzunare 25% din venituri, plus încă 20% prin
scumpirile succesive datorate creşterii TVA, pentru că s-a
ajuns la concluzia că , pentru ca, în

de a-ţi ajuta prietenul aflat în
nevoi

nu şi-a plătit TVA-ul la sta

în acest tip de afacere de dragul
prieteniei.

u

,

de exemplu,
,

uite R

„a cere”, cât, mai ales,
la „a da”. Nu putem ign

t!

statul nu mai are bani

Aşa cum este vremea sunt şi vremurile. Neprevăzute.
Nu te poţi încrede în vreme  nici în vremuri şi nici în
semenii tăi, ceea ce nu înseamnă că trebuie să renunţăm
la această speranţă că, totuşi, vei prinde şi o vreme bună,
şi vremuri bune şi semeni care să te înţeleagă. Din rândul
acestora fac parte prietenii, străinii şi duşmanii. Cei mai
nevinovaţi par a fi străinii, care prin natura lor nu au cum
să te incomodeze, dar nici nu au cum să te aprecieze. Îţi
rămâne să speri de la prieteni şi de la duşmani o vorbă
bună sau . Dacă acestea îţi sunt
aşteptările  ar trebui să ştii că nici un duşman, oricât de
uman ar fi el  nu îţi va da pe gratis

. Îţi rămân doar prietenii să te ia în seamă, de
fapt  să-ţi ia în seamă dezinteresaţi efortul de a-ţi construi
şi întreţine prieteniile.

Trebuie să fim atenţi şi să ţine minte că nimic pe
această lume nu se face pe gratis, nici măcar prieteniile.
Tot timpul, pentru a avea încredere în ceea ce faci şi mai
ales în ceea ce ţi se dă, eşti obligat la plată. Chiar şi un
„mulţumesc” rostit cu decenţă şi căldură poate fi
consid a o plată bună. Cu siguranţă că, aproape
instantaneu rostirii acestui cuvânt, „plată”, toţi se
îngrămădesc spre decontarea materială a acesteia,
cântărindu-i în termeni economici valoarea, implicit
reuşita sau eşecul. Vorbim în acest caz despre

, ceea ce nu are nimic comun cu prietenia
însăşi. Este cu totul altceva decât ceea ce ne-am aştepta
noi să avem. O prietenie nu poate fi răsplătită cu bani sau
cu alte foloase materiale, chiar şi numai pentru că, într-o
asemenea ipostază, nu s-ar mai justifica sentimentul de
prietenie, de dedicaţie spontană, de dorinţă sinceră şi
voluntară e pune la dispoziţia
prietenului, cu întreaga fiinţă şi energie. Acest tablou s ar
putea să aparţină unui alt secol şi nicidecum secolului
XXI, care tinde „să nu mai fie deloc”, după cum ne
atenţiona are cu toţii ne vom
îndepărta de credinţă.

Chiar dacă nu aş dori să fiu prăpăstios, chiar dacă
optimismul, într-o astfel de situaţie, este mai mult decât

,

,
,

,

m

erat c

„afacerea
prieteniei”

de a ajuta, de a servi, de a t
-

André Malraux, în cazul în c

un umăr de sprijin

vorba bună sau umărul
de sprijin

acelaşi timp, să fie activate o serie de articole de lege,
făcându-ne datori statului, cu încă 24% din veniturile
noastre, chiar dacă aceste articole au fost gândite pentru
vremuri normale.

că oamenii de cultură nu au cum să facă parte
din   prietenii guvernaţilor      chiar dacă Traian Băsescu
se tot chinuie, de la începerea primului mandat
prezidenţial, să citească lui Mircea Cărtărescu
sau, poate, tocmai din această cauză suferinţ

să fie atent întreţinută. De la acest
tip de reacţie se poate începe descoperirea cauzelor reale

între spaimă şi
supravieţuire

Se pare
„ ” –

–
a în rândul

intelectualilor trebuie
,

care ne-au dus în acest punct, situat
.

Levantul
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Bătrânului Costache Fluieraru

De-a lungul timpului, cartea a fost singurul prieten
adevărat al omului. Pare mai mult un truism această
afirmaţie dar nimic mai fals. La  necaz, la bucurie, la
singurătate, în momentele de cumpănă, cel care l-a
ajutat să treacă, mai bine şi mai sigur, peste fiecare hop
a fost acest prieten tăcut, mut, dar atât de puternic
vorbitor. Sfaturile, mici sau mari, îndemnurile şi mai
ales avetizările l-au făcut pe om să ţină cartea la căpătâi
drept cel mai de nădejde reazem.

Aşa cum spuneam cândva, am cunoscut un om care
nu ştia nici să citească şi nici să scrie. Se născute la
sfârşitul secolului nouăspreze

uăzeci, probabil pe la anul 188o, dacă nu chiar mai
devreme. Cert este că nici el nu ştia prea exact acest
amănunt şi poate că nici nu-l prea interesau aceste
amănunte minore. Când l-am cunoscut eu, pe la
începutul anilor 60 din secolul trecut să fi tot avut ceva
peste 80 de ani. Etra, aşa cum se spune, mai bătrân
decât veacul. Avea o vârstă aproape matusalemică.
Pentru mine care eram un copilandru părea că este
înfipt direct în inima timpului şi abia,abia de puteam
să-l ating cu puterea mea destul de limitată. Aşa cum
spuneam, nu ştia nici să scrie şi nici să citească, decât
poate în stelele cu care se împrietenise de când
rămăsese singur cuc. Le dăduse nume, nişte nume
frumoase, de fete pe care le cunoscuse cândva şi cu
care colindase peste mări şi ţări, cu ele în inimă şi în
minte.

Nu ştia să scrie şi nici să citească deşi din armată
în timpul primului război mondial, trimisese, prin
intermediari, mai multe scrisori acasă la soţie şi la
copii. La fel primise de la consoarta sa, tot ărin
intermediar, un teanc de scrisori. Când l-am cunoscut
eu, aşa bătrân cum era avea două îndeletniciri: de a
citi pasaje întregi din Biblie şi a citi de la cap la

coadă, scrisorile primite de la soţie dar şi pe cele
trimise chiar de el. Pe acestea din urmă doar le recita
pentru că ştia fiacare cuvânt chiar aşa cum îl dictase
celui care le scrisese.

-am suspectat un timp că fabulează şi că de fapt
recita tot ce spunea că citeşte şi că acel citit era doar o
fabulaţie de a sa. Nimic mai neadevărat. Citea, de fapt,
recita acele scrisori, ca şi pasajele din Biblie, chiar cu o
anume intonaţie, bazându-se pe memoria sa deosebită.
Am verificat pe furiş dacă urmăreşte textul şi citeşte
ceea ce este scris acolo.

Nici o virgulă nu-i scăpa. tul redat...ca la
carte. până şi intonaţia era mereu aceeaşi. Cu toate
nuanţele ce reieşeau din text, cu lux de amănunte

le povestise celui care îi scrisese
scrisorile şi cele pe care cineva i le citise rămâneau

înfipte pe coala de hârtie
îngălbenită de trecerea veacurilor, roasă pe la colţuri,
de atâta răsfoit, cu toate amănuntele. Soţia lui, şi copii
demult erau numai amintiri pentru el, amintiri
întreţinute prin acele scrisori prin care îi păstra
aproape şi îi simţea încă vii prin preajmă ogoindu-i
singurătatea.  Poate că în nopţile lungi de iarnă, când
focul abia mai licărea în vatra-i sărăcăcioasă, el dialoga
cu ei.

Le retrimitea scrisorile lui şi le aştepta, cu nerăbdare
,pe acelea de la cei plecaţi.

Scrisorile ţineau loc de interlocutori. Erau sigur,
cărţile de vizită pe care le schimba şi prin care îşi
continua existenţa terstră. Atunci poate mai puţin, apoi
tot mai mult, mi-am dat seama cât de importantă este
cartea pentru omul simplu, omul care ştie să le asculte.

El, bătrânul acela dintr-un sat uitat de lume,
ascultase cu mare atenţie şi mai ales cu smerenie,
slujbele făcute de preot în biserică în zilele de
sărbătoare de la care nu lipsise niciodată

Apoi l-a întrebat pe preot unde găseşte în Biblie
cutare sau cutare pasaj, să-l poată citi şi el. Cursurile
acestea de alfabetizare-actorie i-au prins foarte bine.
Graţie memoriei lui a reuşit să facă în aşa fel ca lipsa de
ştiinţă a cetitului să fie suplinită cu activarea
memoriei. El ştia ine ca nimeni altul, să şi
citească propriile doruri, propriile dureri şi necazuri, şi
micile, foarte micile lui bucurii. Făcea din aceste
lecturi bucuria existenţei sale şi nu era deloc puţin

lucru pentru el.
De la el şi la îndemnul lui am deprins dragostea

cetitului advărat, a scormonitorului printre cărţi în
bibliotecă într-un cuvânt dragostea de carte. de la el
am învăţat să citesc aşa cum nici un alt învăţător poate
nu ar fi reuşit să o facă. Prietenul lui tăcut, cartea, a
devenit astfel şi prieten

Cu acest prieten tăcut am traversat şi eu  peste mări

ce – începutul secolului
do

,
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demne, ca de bazalt, bine

i,

„ „
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„ ”
, mai b -
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ul meu.

Prietenul tăcut
Emilian MARCU

şi ţări, am escaladat munţi, am coborât în inima
pământului şi am alergat pe câmpii fără de
sfârşit.datorită acestui prieten tăcut am cunoscut
greutăţile dar şi bucuriile oamenilor de lângă mine dar
şi de aiurea, vraja şi facinaţia ce ţi-o oferă litera scrisă

Sigur că bătrânul acela, mai bătrân decât veacul, nu
şi-a propus să mă înveţe să citesc ci doar îşi trăia viaţa
lui aşa cum a fost,  îndeletnicire din care eu am reuşit
să fur câte ceva.

Bătrân fiind mi-a spus că şi-ar dori să moară. Nu l-
am înţeles şi ,probabil  că l-am privit foarte mirat. M-a
mângâiat cu mâna pe cap şi a confirmat ceea ce
spusese.

Da, vreau să mor că aici eu nu mai am pe nimeni

Acolo, şi a privit spre înaltul cerului, sunt toţi cei
care mi-au fost apropiaţi. Aici în sat, deşi am multe
rude , este prea mare distanţa dintre mine şi ei. Ei cu
ale lor iar  eu merg acolo, la ai mei, să le citesc şi lor
scrisorile acestea. Ştiu că ei le înţeleg mult mai bine
decât cei de aici. Acuma acolo este satul meu cel
adevărat

Când inima acelui bătrân a încetat să mai bată s-a
rupt de pe bolta cerească o stea căreia el îi dăduse
numele soţiei lui. Poate că împreună au plecat într-o
lume unde biblioteca este chiar raiul, să şi depene şi să
şi recitească scrisorile roase de timp.

Cine poate şti de nu stau noaptea la voroave
asemenea unor tineri îndrăgostiţi şi privesc spre marile
biblioteci spre care mulţi dintre noi au uitat să

Prietenul meu tăcut, cred că reciteşte
iblie şi poate că unii dintre

îngeri încep să scrie şi să citească la rândul lor aşa cum
îi învaţă bâtrânul ţăran care nu ştia să scrie şi să
citească

.
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Argumentele mele, firave, nu au avut efect.
„

”.
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„ ”,

se mai
îndrepte?

, din când în
când, îngerilor pasaje din B

.
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Un poem fără sfârşit, din şi despre lumea copilăriei,
scrie Ştefan Mitroi*. Al unei anume copilării, petrecute
într-un sat anume din Teleormanul lui Zaharia Stancu şi
al lui Marin Preda. Dar care, nu este prea departe de alte
lumi poematice, aşa cum ar fi cea a lui Ştefan Bănulescu,
a lui D.R.Popescu sau a lui Fănuş Neagu. Un sat în care
contururile realului se şterg până când totul ia
dimensiuni fabuloase, iar ordinea lucrurilor se
inversează, tulburător:   La intrarea în sat era joi. Prin
dreptul şcolii începea ziua de luni.Un pic mai departe,
pe la poarta noastră, era vineri, iar la vale, de jur
împrejurul bufetului, îşi făcea mendrele ziua de marţi.

Treptat-treptat,  imaginarul poematic înlocuieşte
realul, totul se răstoarnă, copii se nasc înaintea părinţilor,
iar vârstele joacă o horă drăcească şi
năucitoare:  Doamne, ce fericire pe mine când s-au
născut mama şi tata. În primul rând, pentru că nu mai
eram singur pe lume.( )Nopţi în şir le-am vegheat
somnul, iar mai apoi, când au crescut mai mari, am avut
bucuria să-i văd  cum îi ţin în braţe pe bunicii mei noi
născuţi.

În acest univers, aparent fără nici o logică sau, mai
degrabă cu o logică ştiută doar de către cei ce îi aparţin
prin legături tainice, de suflet, reperul esenţial, simbolul
şi certitudinea statorniciei rămâne mama: Ştiu sigur că
n-o să ajung în iad după ce voi muri.Pentru că mama,
care stă de-a dreapta Tatălui, o să vrea să mă ţină din
nou în braţe şi o să mă spele seara pe picioare. De aceea
nu-mi este mie frică de moarte.

Copilul mare, care este poetul, se joacă de-a orice, de-
a războiul şi pacea, ori de-a viaţa şi de-a moartea. Peste
tot şi peste toate este, însă, sufletul şi privirea celui ce
vede în inima lucrurilor:  Acesta, sufletul adică, avea însă
nişte ochi enormi ce priveau numai  îndărăt. Dar nu
oriunde îndărăt, ci departe, foarte departe, unde se
întindea un mare pustiu.

Astfel, sfâşiat de dorinţa de a se împărtăşi celorlalţi
(  N-am mai avut cui să-i mai povestesc ce visasem peste
noapte. Am rămas  cu tot visul acela nepovestit  ) poetul
lumii satului magic va trece hotarul dintre lumi, ducând
cu el fericirea şi tristeţile:  Neavând încotro, a trebuit  să
se îndrepte spre groapă  Şi singur să şi acopere visele cu
ţărână

De fapt, nu doar poetul acestei lumi magice se stinge,
ci însăşi lumea satului - ca lume. Acesta este tâlcul ultim
al admirabilelor poeme pe care le-a scris Ştefan Mitroi,
numindu-le, pur şi simplu,   strigăte în şoaptă

În felul său anume, Ştefan Mitroi este unul din
ultimii cronicari a satului românesc, iar hronicul scris cu
lacrima sufletului este un răvăşitor lamento, ale cărui
ecouri ne urmăresc şi ne cheamă fără putinţă de uitare.

„

”

„

…

”

„

”

„

”

„
”

”
. -

.”

„ ”.

(*) Ştefan Mitroi”Străgăte în şoaptă”. Editura DETECTIV. 2011

„La intrarea în sat era joi”
Şerban CIONOFF

Note culturale… pe puncte

Vara anului 2011 a început cu călduri mari,
întrebându-ne de pe acum ce va fi mai spre mijlocul
sezonului? Dar în Israel nimeni nu disperă din cauza
temperaturilor, fiindcă în majoritatea clădirilor te
salvează aerul condiţionat.

De aceea, sub aspectul activităţilor cultural-artistice
ce se desfăşoară aici, nu e nicio deosebire între sezoanele
rece i cald, totul se derulează firesc, teatrele nu-şi iau
"vacanţă de vară", parcă am trăi un sezon unic.

Ce ne-a oferit începutul verii? Răsfoim notele
culturale legate de originarii din România şi vi le redăm
pe puncte.

La I.C.R – care a avut şi are un program foarte încărcat
două scriitoare din Timişoara, Prof. univ. dr. Adriana
Babe i, Conf. dr. Smaranda Vultur, s-au întâlnit la Tel
Aviv şi Haifa cu cititorii din Israel. Au fost abordate
probleme legate de persecuţii rasiale în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial şi a fost lansat romanul "Femeia
în roşu" în care se relatează viu şi palpitant, situaţia unei
românce plecate în America. Întâlnirile au avut un
deosebit succes, cele două oaspete din România făcând o
bună impresie publicului israelian.

În mijlocul lunii iunie Cinemateca din Tel Aviv a
găzduit Festivalul internaţional de filme, la care au fost
vizionate 50 de filme de lung metraj şi 53 de metraj scurt
din 22 de ţări. La acest festival a fost prezentă şi
România, care în premieră, a proiectat filmul "Legături
bolnăvicioase" în regia lui Tudor Giurgiu. Pelicula a fost
subtitrată în limbile engleză şi ebraică, dar publicul
spectator de origine română a fost încântat că a vizionat
un film vorbit în româneşte …

Asociaţia scriitorilor israelieni de limbă română a
comemorat doi poeţi valoroşi care au încetat din viaţă în
ultimul timp: Felix Caroly şi Shaul Carmel. Pentru Felix
Caroly asociaţia a organizat o „Cafenea a Scriitorilor” la
cofetăria Marta din centrul Tel Avivului, unde au
participat peste 30 de persoane, depăşindu-se cu mult
sediul unei cafenele. Au citit din poeziile lui Felix Caroly
în majoritate triste, pesimiste, dar scrise foarte frumos,
Rodica Grindea, Maria Găitan, Prof. Andrei Strihan şi
actorul Nicu Nitai, directorul Teatrului "Karov" din Tel
Aviv.

Pentru Shaul Carmel publicul numeros care a venit
să-l comemoreze a avut la dispoziţie sala "Bialik" de la
Casa Scriitorilor. Shaul Carmel a fost ani de zile secretar
general al asociaţiei scriitorilor de limbă română, iar în
ultimii ani preşedintele acesteia.

Prof. Andrei Strihan a vorbit celor prezenţi despre
poetul care deşi fizic a plecat dintre cei vii, a lăsat în
urma lui multe volume de versuri încântătoare. Poezia
lui, în continuă creştere valorică, s-a remarcat prin temele
abordate, dragoste, moarte, divinitate, dialoguri poetice
cu scriitorul Ady Cristi din Iaşi pe teme fixe. Da, într-
adevăr poetul Shaul Carmel a încetat din viaţă, dar
poezia lui trăieşte.

Felix Caroly şi Shaul Carmel sunt două nume de
poeţi care vor rămâne în istoria literaturii din Israel,
pentru scriitorii de alte limbi în afara celei ebraice şi
incontestabil vor face parte din patrimoniul literaturii
române.

Pictura ocupă un loc foarte important în preocupările
tinerilor de azi. Indiferent de profesiile pe care le învaţă
sau pe care le are, tineretul îşi găseşte timp să picteze.
Unii fac aceasta digital, la calculator, obţinând tablouri
de-a dreptul extraordinare. La o recentă expoziţie
colectivă de la Tel Aviv, deci cu mai mulţi participanţi, s-
a remarcat şi un reprezentant al originarilor din
România: Dan Lior prin desenele digitale pe care le-a
prezentat. Menţionăm că anul trecut Lior a avut două
expoziţii personale.

Săptămâna cărţii ebraice: în fiecare an se desfăşoară
în Israel săptămâna cărţii, care cuprinde numai volumele
de proză sau poezie, pentru adulţi şi copii, care-s scrise
în ebraică. Asta cel puţin teoretic, fiindcă practic sunt
prezentate şi lucrări în limbile arabă, engleză şi rusă. În
schimb, nu-şi au locul lucrările în franceză, română,
germană ş.a care în alţi ani îşi aveau colţurile lor.
Credem că "Săptămâna Cărţii" ar trebui să cuprindă tot
felul de volume ce se tipăresc în Israel, indiferent de
limbă, deşi trebuie să se acorde prioritate ebraicii.

Menţionăm că scriitorii locali au cerut editorilor să nu
devalorizeze cartea prin marile reduceri de preţuri pe
care le acordă, dar n-au reuşit nimic. Săptămâna" rămâne
pe undeva o afacere din care editorii realizează venituri
în ciuda marilor ieftiniri.

De pierdut, pierd numai scriitorii, deşi ar vrea şi ei să
câştige …

ș

)

*

*

*

*

*

Din Ţara Sfântă
G. MOSARI
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Motto:

Motto:

„ Doamne,/
arde:/ sau

eu,/ întrebînd de mine ”
(

mai dă-mi un simţ,/nu ştiu ce
cămaşa cuvintelor ruptă în suflet/
la uşa surdului,/ ?

Victor Munteanu)

Prea repede mîine a devenit ieri,/ prea repede
eu însumi am devenit/

,/ dar nu-mi
mai ajung degetele,/ Doamne,/

număr pe fire de iarbă verde,/ şi nici ele nu-mi
mai ajung/

pe nouri,/
timpul nu mă mai cuprinde...

Iaşi, 29 iunie 2011

Iaşi, 30 iunie 2011

Iaşi, 8 iulie 2011

Sunt încă departe de mine, iar pe drumul de
întoarcere mă însoţeşte versul Ilenei Mălăncioiu (

. Las să mi se scurgă în suflet lumina lui amară;
nu isc

Numai că nu sunt Ana, iar cel care
m-a zidit N-a visat nimic niciodată El m-a închis
într-un zid gata făcut, În propriul său zid de apărare,
Ca să nu fiu nici înăuntrul hotarelor lui Nici în afară.

ză abia acum la sf rşit Şi umblă să mă scoată din
piatră seacă, Dar nu mai ştie unde m-a zidit

ă

ş
naturaleţe înseamnă prin care ţîşnesc şi se
risipesc în lume şi în alte suflete zbuciumul poetului,
perpetua căutare temerile sale, neînţelesul, fie
că e vorba de moarte, de timp, iubire, creaţi

fără alt sprijin
flăcări Cine va tălmăci

ceea ce vocea mea nu glăsuieşte
Răsuflare a golului ormă

răbuşeşte Cu un
ochi inventez păsări Pe care cu doi nu le pot face să
zboare ZBOARĂ MAI MULT CU UN OCHI ).

crezînd că mă înşel, dar nu e aşa; aud doar
zgomotul ventilatoarelor imense aflate la cîţiva metri şi
văd trei pisici dolofane răsfăţîndu-se pe acoperişul unui
garaj. Curînd însă nişte lucrători le zăresc şi încep să
arunce după ele cu pietre şi bucăţi de metal. Curtea
pustie îmi aminteşte de suferinţa
ă i mamă ă întreb dacă i-o fi

îndemnat pe cei chinuiţi de boli să mai uite
de născocirile unui trup păcătos, dacă li s-a

lehămetit să se plîngă, dacă le mai ascultă cineva
păsurile... Pe la douăzeci de ani, ace aşi s de
neputinţă în faţa suferinţei altora:

aici în amintire s-a făcut frig
e trei zile acelaşi vis cu ploi nimeni nu se plînge
ecinul cu fîntîna la drum a încuiat bine porţile are un

cîine cît un urs
pe sub cireşi îl zăresc

oi, şapte nouă cică alerga prin grădină cu
mine
în gură pînă l-a văzut fiul cel mare al bătrînei

ă fără coadă m-a muşcat am şi acum semnul
încă o dată biata mamă speriată după ce abia mă
convinsese
să nu mai ţopăi
e frig în amintire ca în mina în care intrasem împinşi de
curiozitate
înghesuiţi de apă şi
pietre

nu ştiu de
la cîţiva metri buni sub pămînt

hohotele părinţilor noştri prea tineri să înţeleagă atunci
că moartea le înfăşurase gleznele
zîmbitoare ca o duminică

ă ă
aici, în aşteptarea

limpezirii de altădată, cînd reuşeam să ajung la o deplină
înţelegere cu mine şi armonie cu tot ce era peste
măsură de important pentru

ca nişte oaze de verdeaţă, ngădui
să sufletul şi să ăm
priorităţile. că aici, în tihnă, să vindec
tot ce ştiu şi ce nu ştiu că e rănit înlăuntrul meu

Legendă

Clopotele nevăzutelor
biserici/ bat/ e ora spitalelor/ bolnavii-şi mîngîie/ moartea îşi
pipăie picioarele

nu ne mai încap/ nu vă grăbiţi/ să făgăduiţi/ "bună
seara",/ scrîşneşte înnodat/ de cumpăna
cerului.

)
odesc, nu desferec, nu maculez: „Stau într-un zid

ca Ana lui Manole,/
/ //

/ /
/ //

El visea î /
/ ”.

Printre materiale mai vechi descop r traduceri ale
unor poeme de Carlos Vitale, scriitor argentinian care
locuie te în Barcelona. Concizie, vigoare, profunzime,

versurile sale,

a sinelui,
e sau destin:

„Ca un orb/ bîjbîi calea soarelui/ / decît
un toiag în ”; „ / ceea ce tac vorbele
mele/ / nerostitul”;
„ ./ F .”; „Nimic nu s-a schimbat/
Numai locul/ în care corpul meu se p ”; „

/
” (

Zarva din curtea spitalului a încetat. Deschid
fereastra,

cu
unei prietene dragi a

c re nu de mult s-a stins; m
ceva , atît cît

s-o putea,

l entiment

nu mai aud vuietul valurilor
d
v

, pe sub nuci, prin toate vîrstele
d , la trei ani

care avea
o pisic rea,

pe capacul putred al fîntînii

în vagoanele zgomotoase pline

ploua ( pe unde amintirea aceasta)
unde nu se mai auzeau

decît

M-am trezit devreme; voi c uta s valorific fiecare
moment pe care îl voi petrece

la o
sufletul meu. Am nostalgia

unor vremuri care î au
ne tragem ne ordon

Gîndesc voi izbuti
cu

/
/ betege/ s-au transformat/ în vîsle/ mîinile/

curg ceasurile/ prin umerii palizi/ se-apropie/ furtuna/
umbrele/

zborul îngerului/

propriu-mi duşman,/
numărîndu-mi pe degete/ păcatele

şi-ncep să le

şi-atunci aştept ploaia,/ să le număr
şi nici nourii nu-mi mai ajung,/ şi nici

Z., 9 iulie 2011

lumina din
. L

l-a adus
E lini -

cu i, urile uscate -
. Ceasurile par lungi, cea pe care o

caut, departe
abandonez angoasele. ,

se poate converti într-o
n-am descoperit decît o

în care prea multe z ceau adar, e
vremea clepsidre,
ceasuri, culegeri, ghivece de flori, pentru

cîndva

se adîncea
:

Pr
ui Nicolae

Manolescu: „N. Steinhardt d

n

S

s din dreptul
ferestrei

la fel de cald ca azi
numai bat cînd

pune
gospodarul,

` mare de paie

u
frumo

ba la
unghiile mele
spunea ea lungi cum le avea `

,
el plecase cel dintîi
era tocmai în Africa, cît vezi cu ochii

, ,
la o fer ` ` avea unghii lungi
numai la degetul mare

a c din nou

e

la plimbare

sufletul omului care încă îşi mai scutură
tălpile de ţărînă egătura aceasta sacră, îmi place să
cred, mai aproape de starea de armonie după
care tînjim (cei mai) mulţi dintre noi. şte adîncă
mi-o imaginez ca pe-o prăpastie în care ne putem prăvăli
în voie toţi lăsînd bătăt , spartă doar de
neastîmpărul vrăbiilor

; sunt sigură însă că voi găsi un loc în care
să-mi Cu aceleaşi temeri se pare,
mă luptam şi în urmă cu vreun an:

Dacă m-ar fi întrebat cineva în această dimineaţă ce
sunt, cred că i-aş fi răspuns că o cameră goală. Curînd
mi-am dat seama însă că, oricît de trist ar părea, pînă şi a
fi o cameră goală aspiraţie, căci,
aruncînd în fugă o privire,
încăpere ă împrăştiate. Aş

să găsesc un loc potrivit pentru
cărţile pe care

mi-am propus să le citesc şi care aşteaptă răbdătoare pe
birou.... Mă invidiez aproape că mi-a fost dat să
încerc o astfel de senzaţie, departe de ţară, speriată de
golul care şi pe care atunci îmi părea prea
greu să-l umplu

ima carte căreia îi voi căuta locul potrivit e cea pe
care mă îndeamnă s-o reiau cuvîntul l

ovedeşte aceeaşi uluitoare
forţă de pătrundere în adevărul lucrurilor dincolo de
coaja groasă a locului comun. (...) Literatura noastră s-a
îmbogăţit cu o carte de prima mînă, la care vom simţi
nevoia să ne întoarcem

u o dată, în clipe de restrişte, dar şi de bucurie”.
Alături, nu întîmplător, aşteaptă George Orwell: „Într-o
zi senină şi friguroasă de aprilie, exact cînd ceasurile bat
ora treisprezece, Winston mith, cu bărbia înfundată în
piept ca să scape de vîntul care-l ia pe sus, se strecoară
iute printre uşile de sticlă...”.

e aşezaseră toţi trei pe banca îngustă

povesteau încet cu sfială mirosul de cafea se împrăştiase
prin toată casa
sorbeau stingheri ştiam că le venea să dea cana peste cap
din obişnuinţă pentru a face degrabă loc vinului galben
ca uleiul
unul m-a întrebat de ce poartă pălărie femeia aceea de pe
coperta cărţii
se mira, de parcă ştia el că era şi atunci cînd îşi făcuse ea
fotografia

dacă e cald de ce s-o mai poarte
băr ul poartă pălărie plouă dacă e frig

femeia îşi
broboadă groasă şi căciulă de miel aşa nu-i
îngheaţă decît urechile
i-am răspuns că pălăria e semn de eleganţă şi pe
deasupra îi stă bine
a rîs şi Mitică a lui Ciobu purta o pălărie
era ciurdar şi n-a ştiut toată viaţa lui că de fapt era
elegant
cel tînăr avea o aţă roşie la încheietura mîinii m-am uitat
la el
cu atenţie nu îmi părea deloc frumos nu îmi părea

şi
nici cel mai în vîrstă şi nici nevasta lui care se hol

Costică Africanu (îl
porecleau aşa fiindcă

în Italia şi Italia, s-au uitat ei pe hartă,
unde e deşert şi el

acolo a lucrat în deşert
mă) da Costică Africanu

ca să deschidă mai repede uşa de la cuşca iepurilor el
zice -o să plece
după ce scapă de toţi la ce bun să-i ţin aici nu se vînd aşa
reped
ca-n Africa eheee acolo se trăieşte bine să vezi tu seara ce
de mai lume
prin oraş că mai treceau şi prin oraş şi numai
doamne cu rochii subţiri

Uneori clipa adoarme în
noi entuziasmul, răscoleşte singurătatea, clatină speranţe,
iluzii, leagănă laşităţi, suferinţe, bucurii, ca o adiere de vînt
coama înflăcărată a vreunui arbore. Suntem noi şi ea, într-o
încleştare perpetuă, cînd rînjind, cînd ofensîndu-ne, cînd
zîmbind, dar de fiecare dată, meteahnă gravă, îi căutăm un
sens, pentru a ne putea clama din nou locul mai bun, mai rău
ca înainte, oricum

:
, altul.

hoy sere solo un cuarto vacio/ con las
paredes blancas/ y las palabras/ volando/ hacia el otro sol// hoy
no me llenare/ ni de rabia/ ni de olvido/ ni de amores// solo me
quedare/ con los rincones callados/ y alguna ventana abierta/
que me traiga/ el blanco ruido del dia/ como regalo (

).

Z., 10 iulie 2011

Madrid,
2001

Motto: „
numai ” (Radu Florescu)

pe cer steaua mea galbenă copleşindu-mă
firişoare de praf

jurnal cu scriitori
Pagini de jurnal

Ştefania HĂNESCU

anumită glorie în a nu fi înţeles”. La aceasta, am
adăuga o aserţiune a lui Montale, care sună astfel:
„Nimeni nu ar scrie versuri, dacă problema poeziei ar
fi să te faci înţeles”. Ne oprim cu gîndul acesteia din
urmă şi încercăm să dăm două intenţii: 1. poetul
crede prea mult în blestemul sau, iar problema
receptării şi înţelegerii îi rămîne în planul secund; 2.
vorbind în poezie despre un lucru (orice lucru se
pretează la variaţiuni infinite), peotul nu clarifică
nimic. O metaforă adaugă ceva frumuseţii, dar nu
înţelegerii. De altfel, „poezia începe cînd un nebun
spune despre mare; Parcă-i untdelemn!”8.

Oricum, poetului autentic îi rămîne propria
intimitate, care e şi intimitatea poeziei, singura
minciună care spune adevărul.

Note

1. Martin HEIDEGGER, , Ed. Univers,
1982, pag. 192-231.

2. A.C. Bradley, în VI, 1909.
3. Stéphane Mallarmé, Paris, 1936, p, 766
4. Mihai Ursachi, Poezia, în vol.

de aur
Poezia nu-i frunzuliţă de laur
Poezia cu solzi de balaur

Poezia nu-i o caleaşcă
Poezia nu este pleaşcă
Poezia cînd vrea să te pască

Poezia nu-i un ceasornic
Poezia nu-i ornitorinc
Pozia ce sfişie spornic”.

5. Lascells ABERCROMBRIE, apud Jorje Luis Borges,
, în , 1952.

6. Arthur RIMBAUD, în
7. Monica SPIRIDON,

În

8. Cesare PAVESE, , Ed. Univers, 1980

Originea operei de artă
în Hölderlin şi esenţ

Inel cu enigmă

Alte investigări

Postmodernismul: o bătălie cu povestiri

Meseria de a trăi

a poeziei,
Oxford Lectures on Poetry,

Oeuvres complets,

Valéry ca
simbol

L'Impossible, Une saison en Enfer.

, Ed. Cartea
Românească, Bucureşti, 1981:

„Poezia nu-i o brăţară

(în „Observatorul cultural” nr. 129, 19 august 2002): „O apropiere a
ştiinţelor exacte de umanităţi dă naştere aşa numitelor epistemologii
slabe. Acest tip de feed back din partea ştiinţelor stimulează ambiţiile
literaturii de a deveni, iniţial, o Marea Teorie şi, ulterior, de a se erija
în însuşi modelul Marii Naraţiuni post-moderne.

sfîrşit, totul se repercutează asupra struc-turilor instituţionale,
fiind convertit în curricula şi în activităţi academice. În acest fel se
desăvîrşeşte un proces anexionist care, practic, nu duce la mărirea
literaturii ci, dimpotrivă, o înghite, reducînd-o la statutul de - citez -
„simplă literatură” sau „practică discursivă oarecare”, una printre
altele, ca să ne aliniem cu logica şi cu limbajul studiilor comparatiste
de ultimă oră, ilustrate de faimosul Raport Bernheimer. Ne aflăm doar
la un pas de instrumentalizarea totală a literaturii. Din chiar momentul
în care, spre deliciul teoreticienilor săi, literatura s-a lăsat absorbită de
turbionul similitudinilor şi al omologiilor aparent flatante, traiectoria
sa totalizantă promitea deja să conducă direct spre un proiect
pragmatic şi politic. Lumea ca Text a absorbit total Textul ca Lume.”

Iu iel 2011

(urmare din pagina 9)

accente

da da îşi aminte şi de una cu rochie albastră şi cu
pălărie
se poate să fi avut totuşi dreptate
e deşert şi prin oraş întreabă femeia nedumerită

aşa pe cămile moleşiţi de căldură
trebuie să fie mare aglomeraţie pe la semafoare

ştept răspunsul am ceva de scris mă scuz
o aud pe mama tocmindu-se cît să le dea pe zi

o cană de cafea zice că l-a luat aşa o bucurie şi-o poftă de
lucru
ar putea începe chiar de azi femeia îl contrazice cum să
te-apuci în zi
de sărbătoare Doamne iartă-mă bărbatul tuşeşte încurcat
n-are-a face

alţii care nu mişcă un pai dar îs
plini de păcate
şi slavă Domnului au tot ce le trebuie, chiar dacă se plîng
ştie el că au tot ce le trebuie dacă nu n-au decît să se ducă
acolo în deşert
să vadă cum e să tragi ca măgaru la fermă

Retrasă în camera mea, recitesc scrisori, poeme din
adolescenţă, f

a

matale

stau oamenii

nu mai a
unul mai

cere

a auzit el de duminica,

`

ile de jurnal:

.

Ochiul sîngeriu al lunii se iţeşte
de după coamele zgribulite, cenuşii ale arborilor, falnici cu
doar cîteva luni în urmă, nedumeriţi acum, cu scorburi adînci,
guri vinete chircite într-un strigăt de spaimă; ochiul sîngeriu
al lunii otrăveşte începutul de noapte, împrăştie stelele, îmi
trimite în creştet ca un laş săgeţi fierbinţi de lumină roşie, îmi
tîrăşte din adînc poveştile, mi le împrăştie în aer, ca-ntr-o
închisoare labirintică, mă pierd, fărîmă cu fărîmă, bîjbîi,
blestemat ochi sîngeriu al lunii, îţi aud răcnetul lugubru ca un
trăsnet pocnind acoperişul casei, tăcerea mi-o ornezi cu
spaime, cu vorbe străine, blestemat ochi sîngeriu al lunii, mi-ai
trezit amintirile şi moartea mi-ai trezit-o, chiar cînd părea s-o
fi păcălit cu o clipire de pleoapă, cu un colţ de hîrtie neagră...
(Madrid, 1996)
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jurnal cu scriitori

Erijându-se, încă din
primele sale plachete de
poezii ( , Editura
Alfa, Iaşi, 2004,

, Pre-press Adi
Center, Iaşi, 2007,

, Pre-press Adi
Center, Iaşi, 2007), într-un
estet, un îndrăgostit
deopotrivă de perfecţiunea
feminină, cea a artei şi cea
a spiritului pur, tânărul
poet Paul Gorban cultivă o
imagistică racordată mai
degrabă la vechile po(i)etici decât la sensibilitatea făţiş
sau estompat fracturistă a ultimelor valuri lirice. În
versurile sale sunt evidente ecourile unor lecturi intens
participative din poezia romantică, cea simbolistă şi
cea modernă, din care împrumută în special imagini,
atitudini şi simboluri imediat recognoscibile, pe care le
trece însă când prin filtrul unei ironii ataşante, când
prin sita cu ochiuri fine a unui suprarealism formal de
care nu se va dezice nici în volumul – mai bine
structurat şi mai unitar ca sens –
(Editura Princeps Edit, Iaşi, 2010). Şi aici regăsim, de
altfel, cele mai variate forme de intertextualitate, de la
simpla aluzie la citarea nominală propriu-zisă. După
cum o mărturiseşte prin mijlocirea acestui mod de
reactivare, uneori excesivă, a unor maniere poetice
demult clasicizate, afinităţile (s)elective ale poetului
sunt dintre cele mai rafinate: într-o strofă îi pomeneşte
pe Esenin, Paul Celan şi Rilke, într-o altă secvenţă
poetică face să coabiteze personajele lui Dostoievski cu
cele ale lui Kafka („Alioşa cu ochii frumoşi întinşi în
pământ/ aleargă ca Domnul K. după un castel ridicat/
în mijlocul minţii” – ), în timp ce
numeroase alte pasaje fac dovada că Eminescu,
Bacovia, Geo Bogza, Gellu Naum, Ileana Mălăncioiu
sau Virgil Mazilescu şi-au lăsat urme incontestabile în
imaginarul liric al lui Paul Gorban. Să nu uităm, de
altfel, că poetul se şi declarase, într-un volum
precedent, „un exponent într-o galerie de artă vie”,
asumându-şi cu luciditate un program axat pe
capacitatea de a re-vitaliza discursuri artistice
consacrate. În , totuşi, este vizibil
efortul său de deplasa centrul de greutate al
discursului înspre acele personaje

ecât de orice
fantasmă pur livrescă: Dumnezeu şi îngerii, mama şi
tatăl, pasărea şi umbra, lumina şi copilăria, zborul şi
adolescenţa, visul şi creaţia. Ce-i drept, unele dintre
ele invocă (nici nu s-ar putea altfel!) traduceri poetice
şi hermeneutici bine cunoscute, precum arhetipologia,
psihocritica lui Mauron sau psihologia analitică a lui
Jung. Dar Paul Gorban se ambiţionează să propună, la
rându-i, interpretări originale ale conceptelor
enumerate, ori cel puţin să îşi impună în miezul operei
mitologia personală. O mitologie marcată de trăiri de o
robusteţe ieşită din comun, pe care anamneza poetică
le recuperează aproape intacte, ca în

„cu tălpile în lutul bucătăriei de
vară/ ne-am afundat copilăria în curtea lucreţiei/ în
mijlocul ierbii vasile priponea fulgerele/ scăpate de
cerul rupt din omăt/ iar noi ţeseam din coada
minodorei/ vioară si ţambal/ şi cântam în cerdacul cu
păianjeni/ greierii noaptea se ascundeau/ în găurile
de şarpe/ şi căutau ouă să îşi ascută glasul// (…)//
până când a venit toamna/ şi au căzut frunzele prin
praful verii/ şi ne-am dus toţi în curtea bisericii/ să
numărăm cruci/ până când a venit iarna/ şi au căzut
îngerii pe frunze/ şi ne-am ascuns după ferestrele/
înflorite alb din minodora”. La fel ca aici, discursul
poetic specific întregului volum intenţionează să
traseze linii de continuitate între sferele de existenţă
identificabile pe axa orizontală a universului, dar şi
între trecut şi prezent, în numele unui aproape obsesiv
ideal al unităţii (nu foarte străin de idealul
basarabnicolescian, la care Paul Gorban va face
referire într-un text din ). Căci,
oricât de racordat la actualitatea imediată ar putea să
pară, la o lectură neglijentă, poetul, lui
este cât se poate de înşelătoare, din moment ce
armătura sa lirică îşi rupe ochiurile dintr-un lanţ al
trecutului, resimţit, cu toate morţile sale, ca un

de o marca(n)tă nobleţe: „Eu port acum pe

Primul val
Îngerii

mint femeile
Galeria

de artă vie

Pavilioane cu ruj

Pavilioane cu ruj

Submarinul karmei

id est

înţeleptul Alioşa

cu tălpile în lutul
bucătăriei de vară:

prezentificarea

purum
legatum

şi topoï de care
autorul se simte mult mai legat d

gură hrana morţilor”.
Lectura celui mai recent op al lui Paul Gorban,

(Editura Princeps Edit, Iaşi, 2011)
certifică opţiunea fermă şi de durată a autorului
pentru imaginile şi, în genere, pentru retorica
suprarealistă. Nu atât titluri precum

ori
(practic, indicii indubitabile asupra resurselor de

predilecţie ale autorului), cât o serie întreagă de
hieroglife poetice descinse direct din imaginarul
modernismului extremist invocat vor putea fi
contabilizate fără nici un efort analogic de către un
cititor obişnuit cu artificiile de gen. Astfel, dealurile
din faţa casei „parcă/ sunt curtezane care sângerează
după/ bărbaţii cerului”; poetul „curgeam pe râu/ ca o
pată de păcură/ (semănam cu un  curcubeu toxic)”,
„Karmen îmi linge chipul cosmic care atârnă ca un
sân/ prin cotloanele destinului are o plăcere nebună
să/ înghită străzile aglomerate cu hormoni
îmbrăţişaţi/ ca maidanezii” etc. etc. În timp ce un
admirator al liricii optzeciste nu va putea trece cu
vederea aluziile pline de fervoare admirativă la poezia
lui Mircea Cărtărescu ( sau
cea a lui Nichita Danilov (

), dar nici, dimpotrivă, tuşeurile
ironice determinate de obiceiurile altor poeţi  ieşeni,
care se dedau unor plăceri defel livreşti, alături de
nimfele estudiantine strânse „în barul scriitorilor
optzecişti din Copou” ( ).

Trebuie observat însă faptul că renumitul dicteu
automat nu constituie un procedeu recurent de
construcţie în . Lipsei totale de
logică a discursului (ce-i drept, un discurs arborescent,
cu întârzieri şi reluări voite de ritm, cu frazări de cea
mai largă respiraţie), autorul îi preferă articularea de
sens absolut raţională. Dreptul de opţiune
suprarealistă se manifestă exclusiv prin alegerea unor
imagini bizare, marca Gellu Naum, Virgil Teodorescu

Submarinul karmei

Submarinul karmei

oscilez pe mâini
cusute cu alamă, poem fără zgardă un vis cu gingii de
şarpe

elegiile unui fluture cosmic)
centura de castitate a unui

cosmos nimfoman

vânătoare de poeţi

Iaşul poetic de azi

Emanuela ILIE

Paul Gorban: „Eu port acum pe gură
hrana morţilor”…

Iu iel 2011

ori Gherasim Luca, prin care se intenţionează, cel mai
probabil, re-investirea universului urban (altfel uşor
identificabil) cu un sens simbolic aproape pierdut:
„ruxandra aleargă cu un buchet de ghiocei/ în jurul
gurii ca un bulgăre de zăpadă/ ce se rostogoleşte prin
oraş ( ). Procedeul nu este defel
ignobil ca intenţionalitate şi explică, în parte, de ce
acest autor cu lecturi poetice dintre cele mai solide îşi
asumă riscul major al opţiunii pentru acest tip de
discurs. În cazul său, transpoziţia evenimentului
cotidian sau a decupajului urban înseamnă,
deopotrivă, amplificare şi o plus-simbolizare
determinată în fapt de irepresibila dorinţă a unificării
şi re-semantizării, nu de aceea a de-construcţiei:
„aspiratorul se aude în dimineaţa aceasta ca o goarnă
şi carnea mea a început să capete culori milităreşti a/
început să crească un tablou în oasele mele şi se/
scurge pe toţi pereţii camerei şi sparge geamul şi/
zboară în piaţa cu grâu (...) îşi face loc în poemul
meu/ ca un pacient lovit pe şosele” (

).
În fine, să mai notăm faptul că poemele din

, poeme de o rară vitalitate,
regenerând aproape baroc, dovedesc că, oricât de
atras de spectrul morţii s-ar dovedi sau ar vrea să
pară autorul lor, Paul Gorban este, funciarmente
vorbind, o natură solară. A se observa, bunăoară, al
şaptelea : „mişc braţele şi-mi dau seama
că o cruce/ poate fi oricând un corp pe bulevard/ se
poate îndrăgosti de alte cruci/ şi poate face alte
cruci/ şi poate numi cimitirul maternitatea de cruci./
dar ce mă îngrijorează e faptul că nu ştiu unde/ se
roagă aceste cruci. dăruieşte-mi buzele tale/ şi voi
face din ele ruga mea”. Ca şi în numeroase alte
situaţii, autorul acestui discurs electrizat, , de
certitudini funerare, se repliază destul de repede,
deviind semnul – şi sensul – tragicei predestinări,
graţie certitudinii ce îi infuzează întreaga operă: aceea
a preeminenţei erosului asupra morţii şi a oricăror
alte forme de agresiune la care este supusă fiinţa
poetică.

caii au ieşit din paturi

aspiratorul cu
stomacul plin

poem karmic

ab initio

Submarinul karmei

Heliodora Cătunescu nu e o
maratonistă, nu o
interesează cursele de fond.
Străluceşte pe distanţe scurte
şi-şi reglează respiraţia pentru
acestea. Probabil are suflu şi
pentru probele de anduranţă,
dar ştie că nu a venit vremea să
ia de coarne taurul romanului.
E posibil să mă înşel, făcînd
această apreciere, deoarece nu
ştiu la ce a lucrat în ultimii trei
ani prozatoarea. În scrierile ei,

realul e scînteia ce declanşează explozia, în suflul
căreia se strecoară insidios şi imaginaţia. Acesteia însă
autoarea îi rezervă o partitură discretă în curgerea
textelor. Alăturările veşnic/efemer,
teluric/celest, contingent/ideal deşi
paradoxale, nu sunt forţate, iar oximoronul

voită, notaţiile fulgurante conferă chiar un
aer preţios, de bijuterii patinate În ciuda
sentimentelor şi pasiunilor clocotitoare ce ţîşnesc

Viaţa în profil (Editura
Niculescu, Bucureşti, 2008) rămîne o carte învăluită
într-o poezie inefabilă, sugestivă, suavă, exprimată
simplu, dar, tocmai prin această simplitate, acaparator.

Prozatoarea ne cufundă într-un real fabulos, care
uneori ar putea părea sordid, dacă nu l-ar înfrumuseţa
subiectivitatea auctorială. De altfel, aceasta este una
din cheile succesului autoarei, una din calităţile cele
mai constante ale scrisului ei : conferă frumuseţe,
gingăşie, lumină realităţii înconjurătoare,
descoperindu-le chiar şi acolo unde acestea nu există.
Oamenii devin mai calzi, mai b analizaţi

mai veridice,
întîmplările mai captivante, gîndurile mai sensibile,
privirile mai pătimaşe, personajele mai seducătoare.
Nobleţea sufletului ei acţionează ca o prismă nu de-
formatoare, ci re-formatoare a realităţii. Realitate pe
care o plăsmuieşte, o plămădeşte, o modelează după
chipul şi asemănarea propriei candori. Poveşti de
dragoste de un banal dezolant, istorii adulterine,
acuplări sordide, uneori chiar întîmplătoare, jalnice

ante, tulburătoare profunde
ca, ştiu eu, istoria Julietei şi a lui Romeo, a lui Tristan
şi a Isoldei sau a du Lac şi a reginei

pe ea

real/imaginar,
, adeseori,

,
simplitatea

, nuvelelor.

impetuos din toate nuvelele,

uni, mai vii,
prin prisma scrisului ei, faptele devin

,
devin pasion , palpitante,

lui Lancelot

Gui

Şi totuşi, Viaţa în profil este cartea unor
dezarmante, paralizante singurătăţi. Heliodora
Cătunescu îşi sondează personajele cu aplicaţie, cu
acribie, dar şi cu o abia disimulată pasiune, asemenea
unui psihoterapeut, pătrunde în materialitatea
singurătăţii acestora, pe care o transferă, apăsătoare,
angoasantă, cititorului, care o simte cum îi striveşte
propria fiinţare. Prezentarea singurătăţii ca personaj,
pacient, complice, obiect de studiu, iată una din
subtilele reuşite ale cărţii. Inspirat mi se pare şi titlul,
căci prozele Heliodorei Cătunescu sunt chiar profiluri
existenţiale realizate în tuşe subtile ce evidenţiază
esenţele. Ai fi tentat, judecînd şi după acuitatea
sondării sufletului uman, să afirmi că prozele ei sunt
apropiate de fişele clinice de observaţie, dacă nu te-ar
contrazice bogăţia limbajului, complexitatea
lingvistică a naraţiunilor,
miza pe sugestie şi
plurivalenţă lexicală. Mă
opresc aleatoriu la nuvela
ce dă şi titlul volumului –
un naufragiu existenţial
radiografiat cu
minuţiozitate şi luciditate –
în care doar încercările de
reconciliere cu divinitatea
ajută personajul principal
să nu mai vadă în
singurătate o agonie, ci să
o accepte ca pe o izbăvire.
Frazarea sacadată, crispată
pune în evidenţă tensiunea
interioară magmatică a
unui om alcătuit parcă din contradicţii, incertitudini,
zbucium. Nuvela se transformă în povestea unei
deveniri, o clocotitoare istorie umană tratată în doar
cîteva pagini ardente, ce te fac să te întrebi dacă nu
cumva chiar însingurarea este eroul principal. Un
singur exemplu : „Şi-atunci, ca şi acum, era înconjurat
de singurătate.

p.
În prezent era legată de suflet.” (p. 33)

eguitor scut.

nevere. Şi asta numai pentru că autoarea crede cu
tărie în frumuseţea spirituală, în menirea
transcendentală a sufletului, în miracolul iubirii.

În trecut, singurătatea ţinea de tru

O dată cu Viaţa în profil, Heliodora Cătunescu se
dovedeşte a fi o prozatoare inspirată, profundă,
autentică, persuasivă, ce-şi face din discreţia cu care
traversează lumea literară o redutabilă armă şi un
prot

Izbăvirea prin singurătate
Valeriu STANCU
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este uneori fragmentat, la modul post modernist,
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rauri„ , „

în
curtea întreprinderii de 12 m

,

arta lui scriitoricească! Mi-am zis când
am terminat de parcurs volumul de proză scurtă
„Cantina cu cearcăne” al prozatorului Valeriu Stancu,
carte subintitulată „poveşti de trezit copiii”, trecută în
rîndul sfintelor libele în anul 2003 la Editura „Cronica”,
la sublima colecţie „Prozatorii oraşului Iaşi.”.

Lucrul de taină mare, cu intenţie de ieşire din somnia
spirituală şi deşteptarea la farmecul carnal, metafora din
titlu, care cuprinde şi o aliteraţie, impune un topos
imaginar ale cărui semnificaţii se distribuie la modul
deliberat pe „canale” mirabile. Noi parcă întrezărim
nişte sprîncene ridicate a mirare, aplicate pe craniul unui
gînditor , de unde s-a retras, în însingurare, şi ultima,
adevărata mască a vieţii. Hrana carnală ca şi hrana
spirituală se duc amîndouă în marea uitare cosmică.

Dacă în poezie, autorul în discuţie are solemnitatea
clasică a cuvîntului ales, fără deraieri lingvistice
luxurioase şi este, cum am mai afirmat-o, un , în
proză (şi mai ales în această carte cu destin singular)
trece, cu vădită intenţie, în sfera
angajînd în expresie limbajul frust, fără perdea, cu o
satisfacţie imensă a exprimării naturaliste (cu nimic mai
prejos decît oricare altă zicere literar-artistică). Conştient
de faptul că „păcătuieşte” limbistic, paralimbistic şi
metalimbistic, şi-a luat, postmodernist, precauţie în faţa
unor posibile ac zări de curată pornografie, o excelentă
prefaţă semnată de preacunoscutul într-ale culturii Luca
Piţu, şi un concentrat, personal, „Argument.” Aceasta,
deoarece teama născută de utilizarea limbajului vulgar
la noi, încă mai poate genera neînţelegeri, afronturi şi
victime. Dar nici pe departe, zic eu, nu era nevoie de
îngrijorare. Căci mai licenţioasă devine o carte cuminte
scrisă „prost”, decît una pornografică scrisă „deştept”,
denotativ sau prin metafora sem ntică, zisă pe şleau sau
eufemistic, implicată direct în transfigurarea realităţii
crude şi ridicată către generalul semnificat semnificant
sublim! Este, de altfel, specificul cărţii de faţă. Trimiterile

(foarte multe) nu reprezintă doar simple
înjurături neaoşe, ci întoarcerea la configuraţia originară
a lui . La urma urmei autorul, inteligent şi
hăruit, transformă licenţiozitatea în artă literară majoră.
Nu doar expresia metafizică a intelectului interesează, ci
şi metafizica inefabilă a cărnii. Se prefigurează o viziune
urmuziană: „Critica raţiunii pure” a lui Immanuel Kant
poate sta alături, la acelaşi nivel de semnificaţie, cu un
căţel de usturoi. „Pr position” a lui Emil
Cioran, sub soarele unui miez de vară, trăieşte în aceeaşi
clipă cu o vacă aflată pe malul Bahluiului, iar cei doi
prieteni universitari, Lili şi Mişu, uitîndu-se la ugerul
doamnei vaci, sub influenţa graduală a vodcii, fac o
comică er

Discursul narativ, în general, tradiţionalist
de

inserţia livrescului banalizat, demitizat, şi de
introducerea focalizării interne în focalizarea zero,
încercînd să se apere în faţa unui posibil naratar prea
pretenţios, căruia nu i-ar plăcea felul povestirii: „ eşte,
peşte, peşte! «Haida-de! De unde plită, domnule, la
corturi, pe insula din faţa pontonului!», m-ar putea cîrîi
vreun cititor mai cîrcotaş.”

Organizată în douăsprezece povestiri (unsprezece
licenţioase, comice şi una singură, „mînie de sfînt”,
tragică şi solemn sadoveniană ca expresie), „ antina cu
cearcăne” îşi are punctul de rezistenţă în aplicarea
pornografiei la situaţii epice realiste, unele deocheate cu
totul, ieşite din comun, de domeniul incredibilului. Ne
referim la povestirile „deşănţate”, cum ar fi „stindardul
lui Nicuşor Leonte” (un examen medical de admitere în
tagma preoţească ortodoxă, unde tinerilor concurenţi
masculi, în pielea goală, li se examinează steagul
purtător de biruinţă sexuală de onorata comisie din care
făcea parte şi o asistentă şefă, care la vederea sculei lui
Nicuşor Leonte, „pe care se putea odihni un stol întreg
de g îi ieşiră ochii din cap ca la melc”), la „hoţi
de văzduh, lacăte de ceaţă” (unde o femeie ca la 25 de
ani, Mădălina Osipov, intră val-vîrtej la directorul Tudor
Zărnescu şi îi aduce la cunoştinţă că a fost violată

uncitori, pe cînd suda
conducte pentru laminorul doi, şi, culmea  directorul

estet)

esteticii urîtului,

ad uterum

mater genitrix

pînă la urmă se va căsători cu ea) şi la „Poşta” (o
profesoară de engleză, bucureşteancă, nimfomană,
„muncită” fără plată în baracă de 10 bărbaţi).

Savoarea limbajului licenţios, iată ce-a urmărit, cred
e , prozatorul Valeriu Stancu. El mi-a întărit
convingerea că lexicul pornografic, ruşinos, ca atitudine
estetică, poate fi comic, ironic, umoristic, spurcat,
suprarealist, grotesc, dar niciodată tragic. Această
licenţiozitate sublimează patologicul (psihopatia
sexuală) în forţă de expresie şi, desigur, în plăcere
estetică. Precum Tudor Arghezi (cel din „Flori de
muc gai” şi „Blesteme”), îndulceşte cuvintele crude cu
nuferi de preacurată poezie narativ-descriptivă:
„ şefă, o gazelă cu ţîţele cîrne şi cu picioarele
pînă la gît  al cărei halat, imaculat şi străveziu  era doar
decolteu şi tiv, îi lua fecărui candidat testiculele în
palmă, le cîntărea», le masa, le freca încetişor î

nd fiori pe şira spinării fiecărui adolescent
tr-o fişă şi trecea la alt potenţial preot.”

Prozatorul ilustrează starea de confuzie lingvistică,
de perplexitate a situaţiilor şi de aici, de autosugestie a
realităţii, lumea însemnată cu „cearcăne”, altfel spus, o
arie de posedaţi şi de posedate, nefiind exclusă o anume
percepţie „freudistă” a defulării libidoului. Coborîrea
lumii de p soclul său ideal în resortul abisal al
instinctelor manifestate  pur şi simplu, animalic „Lacăte
de ceaţă îi închiseră iar minţile, nu mai trăia, nu mai
respira, nu mai simţea decît plăcere, voluptate, lumină,
toată viaţa i se scursese în sex, se transformase toată într-
un sex enorm în care bărbatul de la capătul tubului intra
încet-încet cu totul, eliberînd-o de lutul trupul , de
văzduhul care-i pătrunsese în sînge, văzduhul pe care
hoţi nevăzuţi îl închiseseră în tub, în ea, în buzele
fierbinţi ale sexului, în clitorisul ce se transformase într-o
sabie de foc ce înghiţea fiece părticică a penis lui care-i
sleise împotrivirea şi-i deschisese lacătele de ceaţă ale
plăcerii, ale bucuriei, ale nebuniei... „

Plăcerea personajelor este şi plăcerea autorului.
Valeriu Stancu, descătuşat, cu f îul simţurilor lingvistice
scăpat din mînă intenţionat, se autoîncîntă de cele
povestite şi de plăcerea vorbei sexualiceşti ca Ion
Creangă şi I.L. Caragiale (cei slobozi la gură pînă la
cuminecătură! ază metafore semantice noi
„părţile ruşinoase”, obicei din moşi-strămoşi, dacă stăm
să cugetăm bine, întrucît rom nt în stare să
polisemantizeze sexul, aproape cu orice cuvînt serios, la
nesfîrşit. Pentru penis

Şărban (Cantacuzino ), mădulariu .
Pentru testicule = ouşoare, gogonele, punguţa cu doi
bani etc. Pentru vagin = lexemul cu zd şi a şi atîtea
variante, pînă se ajunge la substituirea cu forma atonă
de pronume personal în ac arăşe
director, la dumnevoastră toate femeile la fel?”
Acuză în Acuzativ , complement obiect direct: Pe ea ... o!

Din toată ace stă aventură lingvistică, producătoare
fără îndoială de inedite delicii estetice (în care o
pondere însemnată o are oralitatea stilului) se
însumează soarta singulară a cărţii “Cantina cu
cearcăne”, iar prozatorul Valeriu

ate fi totuşi dulce înjurat: - Frumoasă de-a
dreptul savuroasă carte ai scris, Valeriule, ´tu-ţi sfinţii
mă-tii!

Una din temele care a frămîntat omenirea, încă de la
începuturile sale, o constituie găsirea sensurilor
existenţei noastre fizice, spirituale; preocupantă este şi
înţelegerea mecanismelor care generează incapacitatea
de percepere corectă a acestora. Demoralizarea precoce
şi disperarea pot reprezenta câteva din urmările
posibile, ca o succedare a momentului în care un individ
îşi dă seama că a eşuat în încercarea de a-şi face intrarea
în absolut, în tragicele secvenţe ale vieţii când profanul
duce la decădere, spre mediocritate, indiferent de cât de
arzătoare şi profundă este dorinţa de cunoaştere.

În încercările de a aprofunda această problematică,
am ajuns la concluzia că prin cuvânt s-a creat lumea,
însă tot prin cuvânt se poate demoraliza un individ, o
entitate fizică sau, mai bine zis, prin eşuarea în
înţelegerea “cuvântului”. Sensul existenţei noastre se
poate metamorfoza în chipuri diferite, în funcţie de
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persoană, acesta revelându-se sub diverse ipostaze, însă
nu toţi oamenii dispun de capacităţile necesare
perceperii, analizei şi înţelegerii acestei dilematici.

Firul vieţii, în accepţiunea sa cea mai largă, constituie
factorul decisiv pentru modul în care existenţa noastră
se dezvoltă şi evoluează, dar şi cum se stinge, atât
spiritual, cât şi fizic. Lipsa aspiraţiei spre sacru poate,
într-adevăr, duce la o stare de spirit ale cărei linii
principale schiţate sunt libertatea totală şi dezinvoltura,
însă individul respectiv nu a încercat niciodată să
privească mai presus de iluziile oferite de plăcerile vieţii
cotidiene.

Găsirea “cuvântului”, cheia către descifrarea
misterioaselor căi ale semnificaţiilor trecerii noastre prin
viaţă, ca entitate fizică şi spirituală, în momentul
nepotrivit, nu poate influenţa un individ într-un mod
vizibil. De vreme ce înţelesurile “cuvântului” nu sunt
facil de interpretat de către un novice în arta analizei
substratului filosofic al vieţii, un bagaj de cunoştinţe şi
experienţe spirituale este indispensabil. O anumită
instruire premergătoare se cere în acest caz, pentru ca
această cheie de boltă în descifrarea semnificaţiilor vieţii,
“cuvântul”, să fie analizată într-o manieră de aşa natură
încât trecerea din profan în sacru să fie posibilă, prin
iniţierea ucenicilor în tainele idealului şi universului.

Fiecare individ este nevoit să îşi găsească propriul
“cuvânt”, acesta fiind unic în cazul fiecărei entităţi fizice,
îmbrăcând diverse forme, silueta acestuia fiind schiţată
de numeroase umbre şi fascicole de lumină. Sensul vieţii
este găsit de unii, însă de fiecare dată acesta este
descoperit într-o modalitate diferită, inovatoare, unică,
însuşirea unui alt “cuvânt” decât cel destinat ţie fiind
imposibilă, acţiune împiedicată de natura însăşi. Drumul
către găsirea acestei chei de boltă este un labirint sinuos,
a cărui parcurgere completă necesită răbdare, dar nu în
ultimul rând şi un volum suficient de experienţe
spirituale, de ordin iniţiatic, ce facilitează intrarea în
absolut. Deşi, de multe ori pe parcursul vieţii, sesizarea
şi analiza profundă a propriului drum al vieţii este o
activitate ce ridică mari dificultăţi, renunţarea la
“cuvânt”, la puterea şi tăria lui, este practic imposibilă,
deoarece noi, prin natura noastră umană, trăim în
prisma cercetărilor făcute pentru a descoperi “cuvântul”
şi pentru a-l păstra, în vederea interpretării şi analizei
lui.

Tragica aşteptare ca acest rol al existenţei noastre să
se desfăşoare cu simplitate înaintea ochilor, minţii şi
sufletului este un joc cât se poate de infantil. “Cuvântul”
nu se relevă celor neiniţiaţi, celor ce nu sunt pregătiţi
psihic pentru a face faţă adevărurilor şi sensurilor reale
ce aşteaptă în cele mai ascunse unghere ale lui. Uneori,
ca urmare directă a lungii perioade de aşteptare necesare
găsirii “cuvântului”, uităm să mai încercăm să îl mai
desluşim din noianul de informaţii ce ne acaparează
zilnic, uităm să discernem ceea ce este vital existenţei
noastre de ceea ce este insipid şi lipsit de importanţă.
Căderea lentă spre mediocru se face astfel pe nesimţite,
viaţa monotonă şi banală ţinându-ne ancoraţi în
realitatea tangibilă în perpetuum mobile, în continuă
evoluţie şi metamorfoză, neluând în considerare idealul,
sacrul şi superiorul, elementele cheie pentru trecerea
noastră temporară pe acest pământ.

Se trăieşte cu impresia că accesarea “cuvântului” se
face la fel de facil precum reuşim zi de zi să ne biruim
adversarii şi concurenţii din viaţa reală, banală, însă
perceperea acestor factori de mare fineţe şi subtilitate, ce
determină existenţa noastră şi pătrunderea în sacru nu
se realizează cu simplitate. Când se face intrarea în
Absolut, nimic nu este ceea ce pare a fi, baza tuturor
proceselor cognitive fiind puterea de sugestie a
simbolurilor.

Oricât de mult am încerca să distingem subtilităţile
“cuvântului”, efortul susţinut, perspicacitatea şi ambiţia
de care dăm dovadă în lumea profană nu au nici un
aport pozitiv, ci ele sunt insignifiante, pentru înţelegerea
aforismelor vieţii. Este necesară o sclipire de geniu şi o
amplă deschidere spirituală, factori ce nu se regăsesc în
marea masă a oamenilor. Deschiderea completă a
sufletului şi acapararea totală a “cuvântului” asupra
vieţii noastre constituie elementele cheie în găsirea
adevărului şi intrarea în sacru.

Găsirea sensurilor existenţei noastre fizice şi
spirituale pe Pământ constituie un sinuos labirint al
iniţierii spre sacru, ce nu poate fi străbătut în totalitate
de oricine, uneori fiind necesară educarea răbdării, căci
poate dura întreaga viaţă până să atingi şi să cunoşti
adevărul absolut.

Savoarea  limbajului
licenţios

jurnal cu scriitori

Simion BOGDĂNESCU

Iu iel 2011

Moto: „Fiecare bărbat cu stilul lui!...”
(V. Stancu)

Tainele cuvântului

Edith Elena RUS

palimpsest
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fondul principal al culturii române

Cu tot contractul de muncă legal, redactorul este
deslegat e obligaţia preavizului reciproc şi cu dreptul la
plata imediată a salariului pe termenul

Când editorul nu împlineşte toate condiţiunile con-
tractului.

Când dezonorează pe redactor sau făptueşte asupra
persoanei sale orice altă vină sau crimă.

Dacă editorul, îşi pierde drepturile civile şi politice.
La rândul său, editorul poate rupe contractul de

muncă în mod unilateral şi fără plata drepturilor de
preavis cuvenite ziaristului în cazurile următoare:

Când membrul redacţiei nu-şi îndeplineşte obligaţia
contractuală.

Când acesta îl dezonorează sau făptueşte asupra
persoanei sale orice altă vină sau crimă.

Dacă ziaristul îşi pierde drepturile civile şi politice
Prin urmare, legea de presă maghiară stabileşte în mod

irectorii
sau editorii dle ziare şi personalul redacţional, fără ca prin
aceasta, să se aducă vre-o atingere libertăţii presei. Căci

este nevoe să facem o deosebire netă, categorică, între
libertatea presei privită ca instituţie şi stabilirea legală a
drepturilor şi îndatoririlor profesiunii ziaristice, cu alte
cuvinte reglementarea generală a exerciţiului acestei
profesiuni aşa cum s a făcut, prin lege, pentru alte
profesiuni libere.

Şi aci este nevoe să atrag atenţia congresului asupra
confuziunii pe care, intenţionat, o fac mulţi dintre
adversarii asigurării drepturilor ziariştilor când susţin că,
pe această cale, s ar aduce o limitaţiu e, o atingere
principiului libertăţei presei prin faptul că s ar întovărăşi
de oarecare sarcini şi garanţ tipărirea unui ziar
sau iniţiativa cuiva de a scoate un ziar. Formula „entre qui
peut , formulă ce ni a repetat chiar aci în
congres şi care pleacă dela vechiul principiu al economiei
liberale „lai , tinde să fie opusă ca
un argument împotriva revendicărilor profesionale de
ordin material.

ă vreau să previn orice obiecţiuni de asemenea
natură, voi aminti că editarea unui ziar este legată, astăzi
mai mult ca totdeauna, d mari cheltueli şi greutăţi: un
local plătit înainte, o tipografie proprie sau: contract cu o
tipografie acoperit prin garanţie pe timp anumit,

ari şi variate cheltueli de material începând
cu hârtia. Când toate aceste greutăţi, care s ar putea spune
că ating libertate ai ales, aproape
cu desăvârşire, în sensul că nu oricine se poate încumeta
cu tipărirea unui ziar nou, căci nu în toate zilele se
pornesc, asemenea iniţiative, când avem, spun, toate
acestea în vedere, mai este, oare, admisibil ca tocmai
partea, umană de gândire şi talent, de idei şi d acţiune,
de cultură şi de muncă, adică tocmai partea care formează
esenţialul unui ziar pentru ca să fie citit si să aibă ecou în
opinia ă personalul redacţional intern — să fie cu
desăvâ şire neglijată, partea aceasta, drept ceva secundar
şi ără importanţă?

te cuvinte, orice aventurier, orice eliminat din
altă profesiune, orice escroc naţional ori internaţional, care
a făcut prin cine ştie ce mijloace o avere şi acum
ambiţionează ă-şi facă un nume ţiune politică şi,
poate, vrea să joa si un rol de conducere - căci, d-lor,
ştiţi cu toţii că proprietatea unui ziar, făcut cu mijloace
mari, poate aduce ori aţiune morală, o trecere, un
prestigiu, poate face te sau iubit pe oricine, etc. —
prin urmare, orice asemenea individ fără nici o altă
garanţie morală, poate deveni ziarist numai prin faptul că
a scos ori a cumpărat o gazetă? Un asemenea individ
poatfe face pe eensorul vieţii şi moralei publice prin
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Când îi pretinde să scrie ceva delict
de presă sau care este contrar direcţiunii şi

tă

care ar constitui un
atitudinii ziarului

avu în vedere la încheierea contractului.

coloane scriu alţii, poate da directive şi
obliga la atitudini în scris pe ziariştii profesionişti cu dra-
goste de profesiunea lor şi geloşi de prestigiul şi de
răspunderea ei, poate exploata nevoia momentană a
acestora fără nici o posibilitate de control legal, fără nici o
limitaţiune în op raţiunile lui, fără nici o răspundere, —
nici chiar aceea materială faţă de redactorii ce şi-a, angajat
şi din care poate face instrumentele scopurilor sale
inavuabile, chiar fără ca ei s o ştie? Lucru şi mai grav,
chiar după c ar afla adevărul, insuficienţa de ocrotire
actuală lasă pe ziarişti dezarmaţi şi n neputinţ de a-şi
apăra cele mai legitime şi sfinte drepturi ale muncei lor
faţă d un asemenea director sau patron de ziar de o
origină aşa de suspectă!

Vedeţi, d-lor, câte probleme de covârşitoare
importanţă se pot deduce din regimul actual al libertăţii
presei, sub raportul dezorganizării, profesionale şi al
lipsei oricărei reglementări şi protecţiuni legale pentru
profesiunea ziaristică, — ificabile la noi prin
împrejurările vieţii practice dinainte ca şi de după război,
din timpul neutralităţii ca şi din epoca actelor finale de
unire dela Chişinău, Cernăuţi ş

Libertatea presei o vrem reală, nu admitem nici o
restricţiune. Şi nu vrem libertatea aceasta pentru noi, ci
pentru marele public, pentru mulţimea de năpăstuiţi şi
pentru controlul legalităţii dintr o ţară în care legea se
violează mai ales de sus în jos.

Precum am spus dela început, libertatea presei trebue

să fie un templu imens, o catedrală uriaşă în care să poată
veni spre a cere ocrotire şi ajutor oricare cetăţean
nedreptăţit ori jignit în drepturile sau libertăţile sale. Dar
în acest imens locaş sfânt al libertăţii presei sunt şi
oficianţi, sunt preoţii de fiecare zi, de fiecare ceas, cari
oficiază pentru toţi, cari se roagă şi veghiază pentru toţi,
cari au oră regulată, de masă sau de s au
niciodată ceas de răgaz pentrucă oriunde s ar afla şi n
orice clipă a vieţii lor, preoţii aceştia sunt mai presus de
orice slujbaşii minunatei lor religiuni: libertatea presei. Ei
bine, pentru aceşti preoţi din România ai sublimei
religiuni moderne, căreia i-am adus închinăciuni până la
bigotism în primul nostru congres, pentru aceşti preoţi,
spun,

Ca o concluzie practică vă propun să adoptaţi
următoarea moţiune de încheere a rapo

Considerând că libertatea presei, absolută şi
neţărmurită, este o necesitate vitală pentru societatea
modernă guvernată prin sistemul reprezentativ de
ea asigură, pretutindeni şi n permanenţă, controlul
cetăţeanului asupra afacerilor publice — fără a-i răpi nici
cel puţin timpul necesar la exprimarea votului cu prilejul
unor alegeri sau la ascultarea unei moţiuni dintr o
întrunire publică;

„Considerând, pe de altă parte, că aplicarea practică a
acestei libertăţi, ca şi garanţia împotriva abuzurilor even-
tuale ce tă libertate; este şi mai ales
trebue să fie lăsată la garanţia unei categorii speciale de
cetăţeni conform principiului diviziunii muncii, aşa după
cum aplicarea şi tuturor legilor sunt
încredinţate magistraturii cu asistenţa profesională a

ocaţilor corporaţie de sine
stă

către un organ
central al său a unui proect de contract l
ziaristului, după normele consacrate în alte ţări şi chiar la
noi, pe cale cutumiară, prin jurisprudenţa şi prin legi, -
proect de cont

entului şi tuturor marilor instituţiuni conducătoare
din Stat ca un răspuns datorit, din partea ziariştilor
profesionişti la chestiunea urgentă a asigurării libertăţii
presei coordonată cu aceea a responsabilităţii ziaristului
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Vedeţi că aci stă tot miezul problemei „responsabilităţii"
ziaristului, care nu se poate asigura fără norme şi garanţii le-
gale din partea ziarului, ca întreprindere, faţă de gazetar

Dar vrem ca, pentru această
libertate şi ca un corolar al ei, să se stabilească răspunderea
morală a uaţiu

să cerem garanţii şi asigurări legale î ordinea
materială, faţă cu toate licenţele eventuale, fiindcă numai pe
a astă cale stabilim î esponsabilităţii reale de care
vorbea d. preşedinte î

ca liber
profesionist.

ziaristului începând cu garantarea sit nii sale
materiale.

trebue n

ce nceputul r
n concluziile raportului d-sale de eri.
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organizaţi

„Congresul mai hotărăşte ca, pe lângă fixarea
normelor strict profesionale, în sensul celor aprobate, şi
ţ e situaţia specială a României, proectul
să prevadă şi dispoziţiunea expresă că orice norme de
ocrotire şi ajutor din partea Statului, stabilite în favoarea,
industriei tiparului, să fie pe viitor refuzate oricărei
întreprinderi ziaristice şi de presă în care nu s ar respecta
dispoziţiunile şi garanţiile profesionale u
apărarea ziaristului, dispoziţiuni şi garanţii ce urmăresc
nobilul scop de a coordona libertatea presei cu
responsabilitatea ziaristului.

Raportorul şi-a completat moţiunea aceasta, după
desbaterea şi aprobarea ei unanimă, prin propunerea ca,
în vederea întocmirii proectului de lege a piesei, să se
adreseze de comitetul instituit în acest scop întrebarea,
către toţi directorii de ziare din ţară dacă aderă la
realizarea revendicărilor profesionale ziaristice, iar
răspunsurile primite sau menţiunea tăcerii să se publice în
volumul ce va cuprinde darea de seamă a acestui prim
congres al presei române.

Şi această propunere a fost votată în unanimitate.

— Se înfiinţează în Bucureşti o societate a ziariş-
tilor profesionişti de la ziarele calificate cotidiene, sub nu-
mele de

Durata societăţii e nelimitată.
Principiul pe baza căruia s

— Scopul societăţii este:
nge legăturile de solidaritate dintre

membrii societăţii;

a urmări ridicarea nivelului moral ai corporaţiei
ziariştilor, printr-o supraveghere severă a recrutării
personalului ziarelor cotidiene, şi printr-o acţiune de

eliminare a a

) De a impune ca termenul reciproc de preaviz să fie
neapărat de trei luni pentru redactori şi reporteri, de şease
luni pentru secretarii de redacţie şi de un an pentru
redactori şefi;

De a stărui pentru instituirea neapărată a postului
de Director-redactor şef, recrutat obligatoriu dintre
ziariştii de profesie, la ziarele unde directorii nu sunt
profesionişti ai

e Director-redactor şef, instituit atât în
interesul ziariştilor profesionişti, cari vor veni astfel în
contact direct cu membrii breslei lor, cât şi în acela al
patronilor, cari vor putea să evite astfel mai uşor
conflictele de orice soi dintre ei şi ziariştii profesionişti, nu
exclude însă pe acela de Di

n străin al breslei;
za cât mai curând federalizarea corporativă

cu organizaţiile similare sindica
ştilor, maşiniştilor şi funcţionarilor din

administraţiile de ziare, în apărării intereselor
profesionale comune tuturor celor ce trăi lariaţi
din industria

lucra pentru creiarea unei Camere de arbitraj
care să fie compusă în număr egal din ziarişti salariaţi şi
directori de ziare,—aceştia din urmă, însă, trebuind să fie
profesionişti ai condeiului. Camera va fi prezidată de un

inându-se seama d

-
legale într

”

e constituie societatea este
acela al sindicatului profesional.

a) De a strâ

b) De a apăra interesele materiale şi morale ale
ziariştilor profesionişti;

c) De a urmări printr-o acţiune colectivă
îmbunătăţirea stărei lor materiale;

d) De a apăra în orice împrejurare prestigiul şi demni-
tatea membrilor săi;

e) De

celora cari, prin conduita lor, ar compromite
prestigiul breslei;

f) De a procura mijloace de existenţă membrilor în
cazul când, pentru apărarea intereselor materiale sau
morale, personalul vre-unui ziar ar fi silit să înceteze
lucrul în mod colectiv;

g)De a impune stabilirea unui contract tip care să
fixeze condiţiunile de muncă: un minim de salar,
prevăzându-se că nici un membru al „Uniunii” nu se va
putea angaja cu un salariu inferior minimului fixat;
termen reciproc de preaviz; vacanţa plătită şi obligatorie
de o lună întreagă în cursul unui an; conservarea
repausului duminical care e în vigoare la publicarea
acestor statute; plata salariului integral pe timp de boală;
obligaţia pentru patroni de a da o despăgubire egală cu
salairiul pe tot timpul termenului de preaviz, în caz de
încetarea ziarului; trecerea ziarului într-o altă proprietate
se consideră ca încetare a ziarului, şi, ca atare, acel
personal are dreptul să se pue în situaţia de preavizat şi să
reclame ele îndată despăgubirea materială respectivă;

h

,
i

i)

condeiului sau sunt oameni politici, ori
simplii proprietari-editori.

Postul d

rector-politic, Director-
administrator, sau Director proprietar, care poate fi
ocupat de u

j) De a reali
le a tipografilor,

linotipi
vederea

esc ca sa
ziarelor;

k) De a

Statutele .

1.

ii

Uniunei ziariştilor profesionişti
Votate în adunarea generală din 11 Ian. 1919 şi

modificate de adunările generale extraodinare dela 28 şi
31 Martie 1921

Numele Societăţii

Scopul Societăţ

Art.

ti".

Art. 2.

„Uniunea Ziariştilor Profesioniş

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

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 )I
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delegat al Comitetului „Uniunei". Un regulament special
va fixa modalităţile de funcţionare a Camerei.

va
căuta să întărească acţiunea izolată a membrilor săi cu ac-
ţiunea sa colectivă, în toate diferendele cu caracter
profesional dintre ziarist şi proprietarul sau directorul
ziarului.

— Nouii intraţi în presă vor fi angajaţi dintru în-
ceput pe baza minimului de salar, subt care nu pot în nici
un caz lucra. Pentru ei însă termenul de preaviz va fi: în
primele şease luni, 15 zile; dela şase luni la un an, o lună;
de la un an la doi ani, — data când pot face parte ca
membri activi din „Uniune" — două luni.

— Fixarea cotei pentru minimul de salar,
rămâne în sarcina Comitetului care este obligat să facă
aceasta în prima sa şedinţă după Adunarea Generală a
unui început de an.

— Cota fixată pentru minimul de salar nu va pu-
tea fi apoi scoborâtă sau urcată decât de o Adunare
Generală a membrilor „Uniunei", convocată în ac p,
fie de comitet, fie la cererea numărului de membrii
prevăzut, în statute.

— Pot face parte din această societate toţi
ziariştii salariaţi, colaborând la un ziar zilnic din Capitală,
cu o vechime de doui ani în presă

enul dela care funcţionează în presă,
calitatea sa, salariul cu care este retribuit, et . Dacă o
găseşte întemeiată, din punct de vedere profesional şi
moral, Comitetul dispune înscrierea solicitatorului printre
membri „Uniunei".

vor fi supuse ratificărei Adunărei Generale, prin vot
secret.

— Ziariştii cari nu au o vechime de doi ani în
presa zilnică, dar cari n au intrat şi nu funcţionează la vre-
o gazetă împotriva stipulaţiunilor dela art. 4, vor putea fi
admişi de către Comitet, u titlul de membrii auxiliari.
După împlinirea vechimei de doi ani, membrul auxiliar va
putea ere să d

ept de vot la
Adunările Generale.

— „Uniunea" se declară constituită fiind
admişi ca membrii activi toţi ziariştii cari au votat
statutele de faţă.

Ceilalţi îşi vor

asemenea, acela care timp de şase luni
nu şi-a plătit cotizaţia.

ndată însă ce reintră în presă, sau se pune la curent cu
plata cotizaţiei, el redevine membru şi îşi recapătă toate
drepturile, în urma unei cereri făcute în acest sens.

din „Uniune", îndeplinind
formalităţile dela art. 8. Ei devin membrii activi dacă
dovedesc că funcţionează de doi ani în presa zilnică, şi
membrii auxiliari dacă n au împlinit încă acest termen.
Corectorii membri activi sau auxiliari, se bucură de
benefi minimului de salar şi al preavizului, aşa cum se
stipulează pentru redactori şi reporteri la art. 2 al şi
pentru nouii intraţi în presă la art. 4.

riveşte r ,
intră de drept şi ile statutelor de
faţă.

ei" sunt obligaţi a respecta
în totul poziţiunile statutelor de faţă şi a se supune
tuturor hotărârilor luate de Comitetul „Uniunei

sfârşit, în
ziaristul va menţiona că a luat act de toate

dispozţiile statutelor şi că se va conforma întocmai.
Unii faţă de alţii, membrii sunt datori să arate cea mai

desăvârşită solidaritate profesională.

ţiilor statutare, vor fi dovediţi că au primit angajamente
de natură a prejudicia interesele materiale sau morale ale
celorlalţi ziarişti şi a deprecia salariile, vor face obiectul
unor măsuri dictate de interesele profesionale şi pe care
Comitetul le va adu

au făcut de bună voe părtaşi
la faptele reprobate mai sus

ţiunile luate de Comitet în asemenea cazuri vor fi
supuse aprobării Adunării Generale care va decide şi la
care cei vizaţi pot face apel.

gat
ca atunci când se angajează la un ar, să închee un

Art.3

4.

7.

„Uniune",

Art.

Art. 12.

h

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

— Pentru realizarea scopurilor sale, Uniunea

est sco

.
— Pentru a fi admis în „Uniune", solicitatorul,

ziarist de profesie, va adresa Comitetului o cerere în care
va specifica term

c

Decizunile de admitere sau neadmitere în

-

c

c evie membru activ. Procedura va fi ca
aceea dela art. 6. Membrii auxiliari nu au dr

prezenta cererile lor Comitetului,

conform prevederilor art. 6.
— Membrul care timp de doi ani n-a mai

exercitat profesiunea de ziarist, va înceta de a face parte
din „Uniune". De

Î

— Corectorii de profesie dela ziarele cotidiene,
pot face deasemenea parte

-

ciile

În ce p estul, corectorii membri ai „Uniunei”
de fapt în toate preveder

— Membrii „Uniun
dis

”, în
cadrul prevederilor statutare.

Spre acest cererea sa de înscriere în
„Uniune”

— Membrii „Uniunei", cari împotriva obliga-

ce neîntârziat la îndeplinire. Între
acestea, eliminarea din societate nu va fi printre cele mai
grave.

De asemenea, aceia cari s-
.

Sanc

— Ziaristul membru al „Uniunei" este obli
zi

Art.

Art. 5.

Art. 6.

Membrii
Art.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

11.

Obligaţiile membrilor

.

contract de angajament, car
faţă, şi în

care se prevede:

m fixat de „Uniune" pentru acea epocă;
or pentru cari se angajează, şi

condiţiile generale ale colaborării;
enul de preaviz de trei luni, şase luni, sau un

an după calitatea contractantului, denunţarea
contractului;

Clauza prevăzută la art. 2 al. şi în care
ă

proprietate, patronul sau directorul acelui ziar trebue să
plătească salariaţilor săi o despăgubire egală cu salariul pe

Plata salariului integral pe timp de boală;

or de o lună pe an, în care timp
salariul trebue să fie plătit anticipat;

ri însă nu pot fi contrare
scopului „Uniunii" şi intereselor generale ale ei.

gaţiunilor contractuale
ale ambelor părţi, contr buie să fie
vizat de „Uniune

— Ziaristul membru al „Uniunei", care şi-a căl-
cat obligaţiunile contractual , mai ales în ce priveşte
clauza de la art. 15 al. c, este considerat că a lucrat contra
„Uniunei" şi a intereselor

ceea, el va face obiectul unor măsuri
represive pe cari Comitetul, după examinarea vinei, le va
lua neîntârziat contra sa. Cazul se va aduce la cunoştinţa
Adunării Generale, care va hotărî în ultima instanţă.

l „Uniunii", este obligat
să păstreze l în tot timpul termenului de preaviz,
fără nici o abatere dela datoriile profesional umai în
cazul când patronul ziarului declară că se dispensează de
serviciile  sale ama salariul
său anticipat, considerându-se liber şi în afară de orice
altă obligaţiune contractuală.

n afară de clauzele de renunţare stabilite în
contractul-tip, ziaristul profesionist mai poate denunţa
contractul său imediat, în următoarele împrejurări:

nu-
şi îndeplineşte obligaţiunile contractuale;

în cazul când directorul-proprietar sau editorul îl in-
sultă, sau cade într-o vină penală contra

rul proprietar sau editorul îi

pretinde să scrie articole ai căror conţinut constitue o faptă
sau al căror spirit este în contradicţie cu contractul

în vigoare;
în cazul când directorul-proprietar sau editorul

schimbă atribuţiile ziaristului fără consultarea şi
acceptarea acestuia.

De asemenea, în afară de clauzele de renunţare
stabilite în contractul-tip, directorul-proprietar sau
editorul poa e denunţa contractul său imediat, în
următoarele împrejurări:

în caz când ziaristul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile

în cazul când îl insultă, sau cade într-o vină penală.
Ziaristul nu cade sub aliniatul a, atunci când refuză să

un sens contrariu atitudinii urmată de
ziar până în ajun.

tor să aducă ime-
diat la cunoştinţă Comitetului incidentul ce eventual ar fi
survenit între el şi editorul ori directorul ziarului. Nici un
incident nu poate fi soluţionat decât prin mijlocirea Comi-
tetului.

unei" vor plăti o taxă de
înscriere de douăzeci lei, şi o cotizaţie lunară de cinci lei.

Membrii auxiliari voi plăti aceleaşi taxe de înscriere şi
cotizaţii.

La venitul cotizaţiilor şi al taxelor de înscriere,
adăuga veniturile încuviinţate de Comitet cum şi  legatele
şi donaţiile eventuale.

— Excedentul care va rămâne după deducerea
de administraţie,

zervă al „Uniunei", care va fi întrebuinţat numai pentru
sprijinirea membrilor „Uniunei ndirea unor
condiţii de trai şi de muncă mai bune.

Fondul societăţii va fi plasat în valori ale Statului ro-
mân sau garantate de el.

— Numai acele acţiuni angajează „Uniunea
ari vor avea aprobarea Comitetului sau a Adunării

Generale

— Societatea se administrează de un comitet al-
cătuit din 11 (unsprezece) membri aleşi pe un an de
Adunarea Generală. Membrii comitetului pot fi realeşi.

Comitetul se va alege prin vot secret, cu majoritatea ab-

e nu va fi altul decât
contractul-tip al „Uniunei", anexat statutelor de

a) Salariul lunar, care nu poate fi mai mic decât
salariul mini

b) Natura serviciil

c) Term
la

d) h se cere ca
la încetarea unui ziar, sau la trecerea lui într-o alt

tot timpul termenului de preaviz;
e)
f) Respectarea repausului duminical;
g) Un concediu obligat

h) Alte clauze eventuale, ca

Pentru deplina garantare a obli
actul de angajament tre

”.

e

profesionale generale ale
membrilor ei. De a

— Ziaristul, membru a
serviciu

e. N

pentru acel timp, el poate recl

— Î

a) în cazul când directorul-proprietar sau editorul

b)
lui;

c) în cazul când directo

d)

t

a)
contractuale;

b)

scrie articole într-

— Membrul „Uniunei" este da

— Membrii „Uni

se vor

cheltuelilor va constitui fondul de
re

” pentru dobâ

”,
c

.

Atr. 16.

Art: 17.

23.

Art. 18.

pe

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Administr
Art.

nală,

Veniturile Societăţii

area Societăţii

solută a membrilor prezenţi.
Comitetul va alege din sânul său un preşedinte, doi

vicepreşedinţi, un secretar general şi un casier.
Orice vacanţă în Comitet va fi împlinită prin cooptare

până la Adunarea Generală.
Comitetul nu va putea delibera şi lua hotărâri decât cu

majoritatea membrilor săi
cial şi parafat, al

proceselor verbale de şedinţă şi vor fi subsemnate de toţi
cei prezenţi.

Membrul care lipseşte de trei ori consecutiv dela
şedinţele Comitet fără arătare de motive, se consideră
ca  demis.

— Preşedintele reprezintă „Uniunea   în toate
acţiunile ei, şi iscăleşte în

lipsa lui, aceste servicii
revin celui mai în vârstă din vi e-preşedinţi.

— Comitetul are obligaţiunea de a interveni în
toate conflictele dintre membrii şi direcţiile ziarelor,
căutând să resolve diferendele prin bună înţelegere. Dacă
pe calea ac ultat
satisfăcător, el solidaritate al
membrilor, va aviza la toate măsurile ce-i stau
îndemână pentru a obţine satisfacţie deplină.

celeaşi măsuri indicate
u-şi res-

pectă obl gaţiile contracturile sau cari se abat de la
îndatoririle de probitate şi de solidaritate profesională.

„Uniunea" va ţine o Adunare Generală în
fie arie, în ziua fixată de Comitet.

Dacă la prima convocare, Adunarea nu întruneşte
majoritatea absolută a membrilor înscrişi, ea amână
pentru aceeaşi zi din săptămâna următoare. Da data
aceasta, Adunarea se va ţine cu oricâţi membri ar fi de
faţă. Ordinea de zi arătată în înştiinţarea de convocare

schimbată decât cu două treimi din numărul
membrilor prezenţi.

Desbaterile Adunărei Generale vor

Comitelui este obligat să convoace Adunarea Generală
ori când în urma unei cereri prezentate de un număr de
membrii înscrişi.

se va putea disolva atâta
timp cât va avea cel puţin douăzeci ele membri.

donate
altei societăţi ziarişti cu scopuri similare.

va stărui ca asemenea
organizaţ onale, aşez  te pe aceleaşi baze, să se
înfiinţeze şi în a te oraşe există o presă zilnică,
l o Federaţie.

. Toate desbaterile Comitetului
vor fi consemnate într-un registru spe

ului,

”
numelei ei toate actele, cele

administrative fiind contrasemnate de secretarul-general,
iar cele financiare de casier. În

c

easta nu se va putea ajunge la un rez
întemeindu-se pe spiritul de

la
De

asemenea, Comitetul va lua a de
interesele „Uniunei", împotriva membrilor cari n

i

—
care an, în luna Febru

se

nu
va putea fi

fi consemnate într-
un proces-verbal.

20

— „Uniunea" nu

În caz de disolvare, fondurile „Uniunii” vor fi
de

— Societatea
iuni profesi a

l unde
egându-se toate într-

Art. 24.

Art. 25.

26.

Art.

Despre Adunarea Generală

Dispoziţ

Art.

ii finale

27.

Art. 28.

fondul principal al culturii române

Contractul profesional al ziaristului

Iu iel 2011



salonul literar

Paul Aretzu

Premii literare

2004, P

este poet, critic şi eseist. S-a născut
la  29 mai 1949, în oraşul Caracal, judeţul Romanaţi.
A urmat cursurile Liceului „Ioniţă Asan” (1963-
1967) din oraşul natal şi a absolvit Facultatea de
filologie a Universităţii din Craiova, secţia română-
franceză (1973).

Este profesor de limba şi literatura română la
Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” din Caracal.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România
şi redactor şef al revistei „Ramuri”.

, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1996, , Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1999, ,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2000,

, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 2003, cu o prezentare de
Marian Drăghici, , Editura Vinea,
Bucureşti, 2006, cu o postfaţă de Eugen Negrici,

, Editura Pământul, Piteşti,
2010,

, Editura Ideea Europeană,
Bucureşti, 2007,

A apărut în antologii de poezie şi critică literară.
Colaborează cu eseuri şi cronici literare la

numeroase reviste:

:
Premiul Filialei Craiova a U.S.R., 2004, Premiul

pentru poezie al revistei „Ramuri”, 2005, Premiul
Festivalului Naţional de poezie „George Coşbuc”,

remiul Atelierului Naţional de poezie „Serile
de la Brădiceni”, 2005, Premiul special pentru
poezie al Bibliotecii judeţene „I.G. Bibicescu”,
Mehedinţi, 2006, Marele premiu „Virgil Mazilescu”,
2003, Premiul pentru poezie al revistei „Convorbiri
literare”, 2006, Premiul Festivalului „Nichita
Stănescu”, Sighet, 2004; Premiul Festivalului
Naţional de literatură „Sensul iubirii”, Drobeta
Turnu Severin, 2004, Premiul de Excelenţă al Filialei
Craiova a U.S.R. (2007), Premiul pentru poezie al
revistei „Acolada”, Satu-Mare (2009), Premiul
„Daniil Sandu Tudor”, Mănăstirea Neamţ, 2009.

A primit Medalia „Centenarul U.S.R.”, 2008,
Meritul cultural în grad de cavaler, 2008. Este
cetăţean de onoare al municipiului Caracal.

Poemele sale au fost traduse în engleză,
franceză, sârbă, maghiară.

lui au fost comentate de Gheorghe
Grigurcu, Mircea Ciobanu, Eugen Negrici, Alex
Ştefănescu, Adrian Popescu, Marian Drăghici,
Roxana Sorescu, Mircea A. Diaconu, Nicolae Tzone,
Gabriel Coşoveanu, Ştefan Borbély, Petru Ursache,
Catrinel Popa, Ştefan Agopian, Ion Zubaşcu, Bucur
Demetrian, Florea Miu, Nicolae Coande, Aurelian
Titu Dumitrescu, Mircea Bârsilă, Gheorghe Mocuţa,
C. M. Popa, Radu Voinescu, Emilian Marcu, Ana
Dobre, Horia Gârbea, Nicolae Stoie, Carmelia
Leonte, Florin Caragiu, Monica Patriche, Simona
Mărieş şi alţii.

Cărţi de poezie

Cărţi de critică

:

, Editura Dacia XXI,
Cluj-Napoca, 2011.

:
, Editura Ramuri, Craiova, 2005,

, Editura Scrisul
Romanesc, Craiova, 2009.

Textele

Carapacea cu sunete
Orbi în Paradis

Diapazonul de sânge
Cartea

Psalmilor (semne de iubire)

Urma lui Uriel

Viziuni critice

Jurnal de lecturi

Cartea cu anluminură
Psalmi cu anluminură

Scara din bibliotecă

Ramuri, Luceafărul, Euphorion,
Calende, Contemporanul, Viaţa Românească, Apostrof,
Vatra, Mozaic, Tomis, Hyperion, Scrisul Românesc,
Poesis etc.
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PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

57

Doamne, vorbirea est

58
Nimic nu e scris la întâmplare.

59

60

Domnul este Cuvântul.

61

Noi ducem în cântecele necântate pe Domnul. Instrumentele

ni le odihnim în pomi.

62

nutul fecioarei, ca un cântec nou în glasurile bisericii.

63

64

65

Cântaţi Domnului cu glasuri tremurate, înfrăgezite cu
aşteptare, chemaţi numele Lui cu limbă îndrăgostită.

e erotică.
Doamne, eu greu găsesc cuvintele. De aceea, adevărata

rugăciune, Doamne, este în sângele meu.
Doamne, ce simte pasărea la ieşirea penelor.

Doamne, bucuria cuvintelor mele, dă-ne pâine de cer ca să se
bucure sufletele şi limbile. Înalţă biserici în cei umili, în cei mititei.

Domnul a strigat în mine, într-adânc. Şi mi-a dat credinţă de
sămânţă. Şi mergeam pe jos pe drumul Domnului, sau pe mare în
corabie, biserică omenească în biserică cerească, ins necăjit pe cale,
fără pene şi fără aură, dar aveam în mine cuvântul Domnului, ca
un pământ poetic.

Şi intrăm în ţinuturile Domnului însetaţi şi flămânzi.

Plecasem pe un drum spre cel mai vechi oraş din lume, însoţit
de tovarăşi. Unul avea hărţi pe piei de viţel, altul ducea în raniţă
hârtie de China, hârtie de mătase, hârtie imperială de Japonia,
hârtie de şamoa, hârtie de Olanda, hârtie de ofset, hârtie satinată,
hârtie Whatman, altul avea buzunarele doldora cu stilouri, cu
peniţe, cu pene de scris ascuţite şi despicate la vârf, altul ducea
călimări şi corni de cingătoare plini cu cerneluri preparate din
funingine sau din cinabru, din gogoşi de ristic, din săruri de fier şi
din miniu de plumb, altul transporta probare de cerneală, probare
de litere cu modele, semne şi ornamente şi probare de titluri, altul
avea nisiparniţe, alţii mergeau pentru credinţă făcând parte din
ceată.

Omuleni făcuţi din carne şi din sânge, din pâine şi din vin,
eram poeţi de psalmi, căutători de divin.

Nu lăsa, Doamne, să ne moară sufletul. Doamne, păzeşte-ne
sufletul.

Când am fost orb, Doamne, mi-ai intrat prin degete. Când am
fost departe, Te-am avut pe limbă, în gâtlej.

Plângi peste biserică, Doamne, plângi şi peste zio. Doamne,
cheamă-mă ca să-ţi aud cuvântul. Strigă la pielea şi la duhul meu.
Fă-mă din cruce să vorbesc.

Fraţii mei îşi trecură degetele prin şuvoiu1 sufletului meu.
Fraţii mei stau pe pietre în jurul meu.

Dumnezeu mi-a intrat prin buze, prin nări. Dumnezeu stă ca
leul în mine.

Tu eşti cuvântul care şi-a inventat plămânii şi limba.

Dimineaţa se aud şoapte în chilii; într-o suflare întunericul se
dezlipeşte şi se împrăştie de pe flacăra lumânării.

Dimineaţa, sufletul este sălăşluit în Dumnezeu. Domnul mă
ştie dinainte de a mă naşte. Domnul ţinu în mâini oasele mele,
carnea mea botezată. Cad peste mine cărţi încontinuu.

Ce nespusă podoabă ne-ai dat, Doamne, sufletul trupului! Ai
dat apele Duhului brazdelor din care făcuşi oameni. Înzăpeziţi am
fost, Doamne, în faţa obloanelor, cu un melc în suflet. În artere mi-
ai injectat cuvântul şi sângele meu a rămas gravid dintr-o literă.

Doamne, ca un cocon creşte psalmul din Cuvântul fără
început şi fără sfârşit.

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca o pasăre într-
un pom roditor, lumină din lumină, cer din cer, ca pâinea în
cuptor.

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca rugăciunea în
aşter

Să se odihnească, Doamne, în noi, Duhul Tău, ca tatăl în fiul, ca
sufletul în trup, ca lumina în întuneric, ca sunetul în trâmbiţe, ca
ochii mei în psaltire, ca cele ce nu sunt în cele ce sunt.

Maica duce în pântece un sul al Pentateuhului. Pântecele ei stă
tot timpul în lumină şi este plin cu un pământ gingaş, făcut din
litere.

Oamenii miei învia-vor puţintel şi Îţi vor mirosi mâinile.
Noi ştim să facem pământ din orişice viaţă, noi ştim să

destupăm lâncede morminte. Cu dumicaţi sfinţi în gură stăm la
uşile bisericilor. Stăm înveşmântaţi în maicile noastre, unii copii,
alţii bătrâni.

Oamenii miei învia-vor puţintel, privind cu ochi blânzi în
toate părţile, pe drumuleţul sufletului. Dară pe Domnul Iisus cine
îl poate jeli? Cine are atâtea lacrimi?

Scriam printre vulturi, cu pene de vulturi. Printre îngeri, cu
lumină udă, scriam psalmi, în timp ce Domnul Iisus era bătut şi
batjocorit în mijlocul Ierusalimului. Sângele Domnului se vărsa în
pământul făgăduinţei.

Domnul ieşea din stupii Evangheliilor, Domnul ieşea din
Cuvânt în cosmos, pe lumina de dimineaţă, Iisus învia.

Scriam printre ani, cu vulturi, cu zăpezi, aveam ochii abia
răsăriţi, botezat cu moartea Domnului, scriam pe genunchi, pe
palme şi scriam pe pustiu.

Îmi crescuse păr alb. Îmi desfăşam sufletul. El va fi în veac cu
Domnul cel înviat. Aveam nările pline de lumină, iar trupul
chircit, leşinat într-o carte de citire.

Îmi place în biseric

Domnul va fi în noi ca un sânge de

Domnul va fi cu noi în veci.
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Eu, Doamne, sunt cuiul care s

ă: e ca în copilărie. Ajută-mă, Doamne, să
intru în Împărăţie.

Domnul nu va lipsi de la masa Sa. Împăratul va sta în capul
mesei. Domnul va fi în noi ca un sânge viu, plin de iubire.

Cum e să stai în pântece, Doamne, aşteptând să te naşti, să faci
minuni, să pătimeşti, să mori, să învii şi să mântuieşti?

Cum e să-l porţi în pântece pe Dumnezeu, Măicuţă Fecioară?
Cum e să-l ai pe Dumnezeu în tine, viu, să fii teofor?

Cum e, sfinţilor, să mori în parfum, să locuieşti lumină?
sămânţă, sticlind în sufletul

nostru, printre oase, miruindu-ne în spulberările acestei lumi.
Căci îl avem pe Domnul pe care îl doriră patriarhii şi prorocii.

Îmi aţintesc urechea prin chilii. Îmi scriu numele pe tălpile
pline de răni şi urc Muntele Sion.

Ce sunet are sufletul meu, Doamne? Du-mă înapoi, în
pământul curat. Du-mă în clopot nesunat. Du-mă, Doamne,
înapoi, în increat.

Învie morţii, Doamne, învie-ne! Mângâie-ne sufletele, aşa cum
noi Îţi mângâiem trupul de pe cruce cu buzele. Cheamă-ne, aşa
cum noi Îţi sorbim numele cu răsuflarea. Dă-ne untdelemnul
Duhului Tău, aşa cum noi Te luminăm cu privirile noastre
încordate.

Doamne, la Tine duc multe poteci. Pune peste noi pâine. Pune-
Ţi, Doamne, limba peste noi. Înnoadă-ne în năframa Duhului
Sfânt ca pe bănuţii omului sărman. Doamne, plânge-mă, priveşte-
mi faţa de miel. Ascultă-mă cum jertfesc în gând, cum sunt gata să-
mi înjunghii pruncul.

Doamne, ai făcut pentru noi împărăţia zilei care este pătucul
sufletului. Îmi bag capul în splendoare. Calc pe cărămizi curate,
prin tăcerea supraluminii.

Multe le-am citit în creier şi multe le-am citit în Dumnezeu.
Căci Biblioteca umblă în noi şi printre noi. Scris în citit. Atinge,
Doamne, cu ţărână şi cu scuipat ochii mei

Învie morţii, Doamne, învie-ne...

Te cântăm, Doamne, cu gâturile alungite, cu buzele ţuguiate,
înfricoşaţi că vorbim.

Vedem cum cuvintele stau în mintea lor şi în interiorul lor, aşa
cum stau sufletele, odihnindu-se în rai. Un porumbel dădea cu
gheara foile şi citea din carte.

Eu plâng timpul, Doamne, nu-l trăiesc. Eu trăiesc lacrimi. Am
văzut boala năpădindu-mi gura. Ochiul, ca un semn de carte,
văzând cuvinte. Mă uit în jur şi ating lumea cu ochi tineri şi
zâmbesc cu buzele în flăcări. Şi gura mea vorbeşte şi apoi mănâncă
şi respiră. Şi Dumnezeu stă pe buzele mele ca un ruj al dragostei.

Mă chircesc într-un clopot, ca un ochi într-o orbită, încercând
să-şi învingă propria pleoapă, având cuvântul Dumnezeu în mine
ca o limbă a timpului. Dar L-am cunoscut pe Domnul şi Stăpânul

meu, sufletul meu se scaldă în viaţă, la infinit.
Sunt un fetus în interiorul cuvântului, mă hrănesc din acesta.

Tatăl a însămânţat în mine Scriptura şi din ea se naşte veşnic
Hristos. Şi sunt tot timpul gravid cu Hristos. El este din mine,
Hristosul, şi vine de la Tatăl. Ca să Îl nasc, eu trebuie să devin cast,
să fiu copil şi să mă joc printre literele sfinte, printre pomii din rai,
sufletul meu să-I fie chivot.

Cuvântul e mijlocul cosmosului, locul în care se întâlneşte
iubirea care pleacă din mine cu iubirea care vine spre mine.

Mă tot lupt, Doamne, să intru într-o carte. Te iubesc, Doamne,
cu toate cuvintele.

Domnul este păstrat în oameni căci acolo este casa Lui. Ca un
fagure port mierea iubirii. Stau în gazdă la Domnul.

Domnul este cel care desface pereţii. Domnul ne arată în zare
literele timpului. Suntem în concert cu Domnul. Suntem lipiţi de
Domnul prin Cuvânt şi cuvânt.

Domnul este păstrat în oameni căci acolo este casa Lui. Am
fost cândva suflarea Domnului în trupul mamei. După moarte,
trupul rămâne în suflet ca o carte. Merg, Doamne, pe un drum
nesfârşit, sub steagul trupului meu. Şi deodată aflu că acum şi aici
voi muri. Încă puţin şi voi muri.

Domnul este cel care desface pereţii. Şi-mi dezvăluie
splendorile negrăite ale miezonopticii. Între toţi vecinii, Doamne,
caută-mă şi revarsă-Te din mine. Mă-nfrăţeşti cu viii şi cu morţii,
înconjuraţi de Biserică. De jur-împrejur sunt colăcei cu lumânări
aprinse înfipte în ei. Şi o pasăre, cu aripi de fluture, zboară în
centrul luminoşimii.

Braţul meu şi arterele mele vor să moară, căci au obosit, dar
sufletul meu nu vrea să moară. Ochii mei ar vrea să fie orbi,
urechile mele, surde căci s-au ostenit, dar sufletul meu nu vrea să
fie înmormântat. El, Doamne, vrea să gândească etern, fiindcă
gândirea este plăcerea sufletului.

Când voi trăi întru Domnul nu mă voi mai sătura de viaţă.
Trupul sfântului s-a alcătuit din viaţa pe care a dus-o.

Îngenunchi şi îmbrăţişez moaştele nepieritoare.
Dar mie îmi este mare teamă că femeia mea, lângă care adorm,

să nu intre din nou în toracele meu, în coasta mea şi să rămân
singur.

Eu stau încremenit şi numai buzele cuvântează. Dumnezeu
este cauza şi scopul existenţei mele.

e înfige în carnea Ta. Sunt în tine
şi Tu eşti în mine, sunt Jertfă. Fără păcatul lui Adam, n-ar fi venit
Mesia, fără sărutul lui Iuda n-ar fi murit Hristos.

Primeşte, Doamne, sufletul meu risipitor, ia-l în braţe ca pe un
prunc uşor.

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

PSALMUL

Paul ARETZU

Iu iel 2011



salonul literar

CRONICA 17

F

prin fluviul uscat.

cum bate, neadormit, copacul de sânge
din ramura de aur.

liotecilor:

îngropând.

C
palme. eu plângeam pe prietenul meu. despre

fusesem ocupat cu altele. ninsese. mie îmi

de pe limba lui pe sufletul meu.

R

M

ul,

slujiri. iar acum abia duce o lumânare. ca o corabie

soare mic. plânsul de sine topind trupul.

E
mare. stam în prispa chiliei. privind cum apa

alerga
iar în Psaltire, Domnul iubitor, al slavei.

L timp

drumul

S
cu alfabete.

ori printre ghete scoase din drum. femeia

.
pe genunchi de scribi.

Pi
care au în ei mult citit. cum sunt

vinte.

iind timpul dictator tânăr.
am uitat lemnul călător umblând

apucându-mă de o nouă scriere. intram
o vreme în aşezământul orbirilor ca să aud

către fecioara bib
vino, să ne scufundăm în ţărâna
regească. între ulcioarele pustiului.
către tine
de la fereastră sfinţi privesc.
steaua pe cer merge ca o sobă dogorind.
la liturghie în sfântă carte deschisă pe analoghion vedem
fecioara pe Dumnezeu născând,

ând acolo văd un bătrân înalt cu un măr roşu în

care nu credeam că moare. dar a murit. până atunci

îngheţaseră degetele pe arta scrisului. iar lui
i se încinseseră picioarele pe zăpadă. traduceam cuvântul

făcea multe icoane în munte. puţin la trup.
mă duceam să mă culc plângând.
îl auzeam prin zid tuşind.
auzeam prin zid vântul de afară.

âcâind o mică groapă, zicea la pământ să-l ajute
să moară. îndoindu-şi picioarele
ca pe nişte vreascuri.
şi fiind înconjurat de mult alai. îndată, de foc rumen
se făcea trupul său şi chipul. ca un fier înroşit.
iar cântătorul de psalmi a scris despre pătimirea lui.

oartea cea bună curgând în sus. pe scaune
şedeau până la ziuă bătrânii, ca nişte lemne
de vie pe rod. locuind până la vărsatul de ziuă şi până
la căderea nopţii în fumul cădelniţelor şi la lumina
din lumânări. afară, prigorii zburau tot timp
hrănindu-se cu albine.
avva îşi vedea de moartea lui. făcuse clopote, şi

singură pe apele mării. în jurul capului i se iveşte un

ram şi eu ascuns în sihăstrie. venise o ploaie

umflată căra tot soiul de lucruri. citeam în Psaltirea
picată cu ceară. ploaia aceea neîncetată. ia să mai
răbdăm un pic
mi-am zis. oameni uzi, grăbiţi prin ploaie,

u fără ţintă.

ângă piciorul lămpii. întârziind puţin
în exod. îi scriam că m-am făcut cititor.

din greu ne mişcam cu o biată căruţă de piatră.
împingeam de loitră, apoi urcam din fugă.

câteodată era ocupat de sunete
de diferite mărimi.
până la urmă am fost acoperiţi de gingaşul ţinut
al bolilor şi fiecare dintre noi zăcea
într-o absolută inconştienţă, văietându-se.

lăvit de firavi discipoli. înconjurat de stupii
tălpile rămâneau

în ţărâna fierbinte. era la vârsta
schimbării pielii.
într-o zi în farfuria lui s-a inscripţionat un păstrăv.
ieşit mult în afara celor patru litere. stătea
ghemuit. de neînţeles printre ulcioare agăţate în aer.

se trezeşte între şiroaiele de plete. prima dată
îndrăgostită întinsă cu îndemânare

păia drumul cu un şarpe. sunt oameni

silozurile pentru grâu. nărăviţi fără leac la cu
numai degetele sunt dovada respiraţiei lor.
şi numai ochii dovada vorbirii lor.

un spectacol năvălind continuu în calendar. în

coşciugul dulce al anilor

îngerul nu-l mai recunoştea, rătăcind prin zăpezi

amâna să cânte în cămăruţa învierii. asculta
cuvintele femeii însărcinate.
astfel peste creier ţâşneşte o coroană de gheaţă
din frunze de măslin.

mblând zile şi ani, trimitea alfabetare,

reuşeam uneori să o privesc din toate părţile.

i le simţeam boltindu-se ca un paraclis.
muzica şi mirosul lor. alt fel de întuneric.
în mişcarea trupurilor
cuvântul pătrundea sub înfăţişarea de rugăciune.
şi lectura mea în freamătul gurii ei.
lângă mare i-am desenat în palmă, cu unghia, o
orabie plină cu credincioşi.

ocuiesc o casă abia ivită. viaţa mea
lumină care vorbeşte.

întind peste pajişte însemnările.
până vine trăsura incendiată. pe care
o aştept în haine înmiresmate.

în somn înfăşurat în gleznele ei.
punându-mi pă
înalţ la sânul dulce al timpului.

cum noaptea vine curând. găsindu-ne încălţaţi
în bocanci de drum. stăm îmbrăţişaţi
şi părul nostru albit este lung şi tare. şi unii
sunt deja morţi întinşi printre lumânările lor.
alţii mai dorm în cazarmă obosiţi de atâtea drumuri.
pe o sfoară sunt agăţate cămăşi fără guler, fără cap,
izmene fără labe, fără sex.

lângă apa mării ca nişte păsări. cei

ca o rană înjunghiată, un buric triunghiular pe cer.
vieţuitoare ling mâinile, se lipesc de piele.

bătrâni, cu buze ostenite, rezemaţi de umbrele

ra o veşnică sală de aşteptare. citeam

aruncaţi într-un loc în care
toţi oamenii vorbeau deodată.
al vorbirii fără întrerupere.

prin zăpadă, printre hârtii spălate de scris. în care
dragostea îşi îngroapă urmele.
astfel un bărbat se ascunde într-o femeie.
prin gesturi de început. în străvechi

ici martorii naşterii mele nu mai ştiu
amănunte. aşezaţi ca într-un tablou
al Coborârii de pe cruce, nu au înţeles
dragostea disperată a mamei, când trăgea peste mine
timpul nou-nouţ.
martorii naşterii mele au murit de mult,
în altă singurătate. iar martorii morţii lor
nu-şi mai amintesc amănunte despre suflet,
despre claritatea lumânării, despre
timpul şi despre spaţiul de atunci,

măreţia nemişcării, despre plânsul
în ţărâna aripilor,

iraţia zero.

u scriu nicio literă. ci  zilnic deschid uşiţa
şi îi privesc faţa, tot atât de singur,
prăvălit peste cârcelul inimii ca un copil.
zilnic îngrop oasele lumii înconjurată
de claritatea gândirii. secunda pătrunde în trăitor
ca o firavă fereastră. mă întreb cine e răspunzător.

la contemplaţie până la lacrimi. om bătrân,
în surtuc şi căciulă de lână, uşor cocârjat.

u mai puteam să ies din zăpadă
şi aveam o sută douăzeci de ani. şi nu

eam să ies din moarte.
nu mai puteam să ies din îmbrăţişarea iubitei,
adică nu puteam să ies din trupul mamei

înalte ghemuite.
printre fiarele îmblânzite

U
cerneluri.

oasele trupului

c

L
sub o

rul pe butuc.ochii îi

nemaiputând vorbi.

A

bem vinul îngropat în ulcioare.

cu gustul botezului.

noastre.

E
din manuale.

într-un iad

o iubeam într-un chip anume. cum merg oamenii

icoane.

N

despre abominabilul mers muzical, despre

despre resp

N

ieri s-au ostenit ochii mei, Doamne,

N

mai put

mă tot lupt, Doamne, să intru într-o carte

Iu iel 2011

care mă aştepta hohotind de singurătate,
cu tâmplarul ei alături, cel cu oase strămoşeşti.
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curgeau dâre de vin.

de ce îngerul

ca pe un sunet de clopot.

E

de floarea soarelui ori de dovleac.

pe ea ca pe o hârt

în care geamurile dau în interior.

de luciditate. dincolo de reproducea timpului.

M

nd

scrisul este orizontul mâinii.
m-am învelit

melc

am venit pe lume.

U

fiind orbit de un verset scris într-o lim
Dumnezeu vorbind în ger,

P
decât în literatur
ghemuit sub suflarea vântului.
zâmbind printre lacrimile mamei sale.

mic mormânt.

trei dim

culme a orbirii.
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Oare vameşul, îmbrăcat în haine de călugăr, n-o fi
fost însuşi daimonul? Anaforeea zîmbeşte, într-un fel
trist, în timp ce celălalt presupus daimon, tanti Geta
aţipise, sub narcoza timpului care călătorea alături de
noi... Marea strălucea sub închipuirea de metal a
soarelui. Ne întoarceam  de aiurea ca să mai privim încă
odată acropola... Era doar imaginea închipuirii pietrelor,
într-un ansamblu al perfecţiunii şi gloriei, una perpetuă,
şi necesară. Oricînd şi mereu ne vom întoarce, pentru că
acolo e începutul, starea dintîi a fiinţei, şi  dinlăuntru
veni alt glas: Am trăit senzaţia că am atins
cerul, stîncile vibrau acolo, cu capetele în ceaţa eternă,
pentru că dumnezeul cel nou se născuse aici,  într-o
noapte cu vis, unde lucrurile şi fiinţele alunecau
anapoda unele într-altele, şi se numeau încă Eros,
Afrodita, Menelau, Elena, Zeus, Hermes, sau cine-o mai
fost.  Ce sincretism viforos, în acest creuzet al legiferării
binelui şi răului, ca monede caste ale mirării noastre,
întru morala perpetuă.

Profanul şi sacrul coabitau, şi se
legănau în fericire, pe valurile timpului prim.

Nimeni nu ştie cum s-a ivit, aici,  această pădure de
stînci...  Cine  va fi avut milă de oameni, cine se va fi
îngrijit de sufletul lor, ca să dăruiască pădurea aceasta
de piatră, pentru ca să nu fie ratat, iar  Icar să se
înalţe pe un colţ de vedere, lîngă crucea  de la Marea
Meteoră. Sunt toate acolo, libere, mînăstirile, cu chipul
de cenuşă amestecată cu sînge, de culoarea formelor
prime,  întru pomenire, spre M-am agăţat de
piatra cuviosului Varlaam, care a sihăstrit într-un timp
fără memorie, şi am înţeles că nu e uşor să urci  aici, fără
aripile zeului din Creta. În timp ce eu visez, Anaforeea
îmi citează ceva dintr-o cronică, despre cum trăiau
călugării şi diaconii în trecut, printre nouri. Înţeleg că
monahii aveau totul în comun, mîncarea, hainele
chiliile, şi nu era nimeni care să aibă vreun lucru al său,
nici înlăuntrul, nici în afara mănăstirii.

Ce idee! Iar la cer se vor fi urcat cu scripetele, sau
prin datul dumnezeirii, altfel cum! Ce  blasfemeie, ce
gînd întunecat, ce eroare, mai  adineori am gîndit întru
perfidie, mîndrie şi ocară, observînd cele cîteva
personaje, coborîte atît de aproape în prezentul
zeflemitor, lacom şi plin de interese meschine. Dau
gîndul la o parte, îl arunc în hăul memoriei pe călugărul
vameş, iar pe coana Geta o fac mireasă a morţii. Ca să
ies cu faţa curată, din haosul ideatic, prins de toţi dracii
care se învîrt pe aici. Banul şi iar banul, îmi suflă
Anaforeea, iar  marea s-a desprins de cer şi de căciulile
roşii ale meteorelor, şi intră pe terenul fast al zeiţei
Tethys. Cel puţin aşa cred. Turistul e lacom şi
necuviincios, mi se sugerează, de aceea mulţi monahi s-
au retras la muntele Athos, pentru a-şi găsi liniştea
duhovnicească. Aşa o fi. Nu e daimonul care mă
iscodeşte, ci fratele lui mai tînăr, diavolul, care mă aţîţă,
spre cercetare şi , de aici, în  necuviinţă. Multă lume,
prea multă lume, şi lumea crează ordinea, dar şi haosul,
şi răul vine de la patima de a zgîria nefericit piatra, şi de
a-l insulta pe Cel Sfînt, unde va fi acelea acum, de aceea
îmi vie să strig, !,
nu ... Dar cine să-mi audă gîndul pitulat în
ungherele unei minţi duplicitare şi cîrcotaşe. Nu se mai
înţelege nimic, cel curat se amestecă cu cel veninat, cel
pur cu cel lacom de arginţi, cel care spune adevărul cu
mincinosul, călugărul care o mîngîie pe buci pe tanti

creatorul.

Nu se ivise Bach pe atunci, sunetele
nu aveau încă atingerea sublimului,  ci erau  doar o monadă
sacră scrisă cu lira.

zborul

cuviinţă.

Cu toţii trăiau în
pace şi dragoste, şi erau ca un singur suflet cu mai multe
trupuri.

lăsaţi lucrurile aşa cum au fost ivite dintîi
pîngăriţi fapta!

Geta, cu el însuşi!...
Azi nu am privit nici un miracol,  ci sloboda imagine

a mîniei nespuse a lui Dumnezeu:  cu marele patriarh în
prim plan,  care-l unge,  spre  taina mirtopoliei pe un soi
de călugăr albit de tihna fărădelegii. Un nins spelb, cu
barbă vărsată peste sutană pînă la brîu, dar  toţi ştim de
prin ziare şi din auzitele din amvonul secretomaniei,  că
acel din Terţani, pe vremea cînd fusese angajat
inginer la ape,  practicase delaţiunea. Acum,  în mare
adunare duhovnicească, vine glasul Preasfinţitului, cu
iz de cîntare bisericească vetustă, şi  acela al lui Ionică,
inginerul de la ape,  acum uns mitropolit, un gîjîit
artificios, iar aminteşte de limbajul de lemn al
unei epoci trecute, de pe vremea cînd practica
delaţiunea... Anaforeea, oare nu le e frică de Cel de Sus?
Iar însoţitoarea mea a zîmbit trist, cu subînţeles cosmic,
aşa cum se petrec lucrurile cu noi oameni, că acela a fost
numit mitropolit înainte de . Inainte de a fi fiind
ceea ce este, se vede preabine din  limbajul de lemn, cu

, şi ne ... O,  nu m-a luat prin
surprindere, dar mi-a venuit să vărs, pentru tot trecutul
nostru de aur, şi deplină suferinţă. Sub sutană un trup
de demon, un suflet de demon, şi-am înţeles că lucruile
se fac şi se desfac înainte de vreme,  umilindu-l pe cel
dat să sufere, şi pe însuşi  Creatorul.

După toată parascovenia. Că numai de drăcovenii
avem parte, Anaforeea. Mai bine să ne amitim de antici.
Demonii lor erau mai frumoşi. Ne întoarcem la
Trismegist să-i cuprindem  înţelepciunea, să-l credem,
deci,  cînd spune că ziditorul nu a construit această
lume universală cu mîinile sale, ci prin său, şi
despre exisatenţa binelui şi răului, cum că în Zeul însuşi
se află binele, iar în oameni nu se află decît numele
binelui, că Zeul nu poate fiinţa pe pămînt pentru că răul
i-ar măcina strălucirea... Posibil! Şi zîmbetul larg, şi
ironia, limpezesc chipul Anaforeei. Intrăm într-un hăţiş
al religiilor comparate, şi iar îl citează pe  Trismegist, cu
referire la exisatenţa diavolilor:

Delaţiune, spun iarăşi,
Anaforeea, cu mintea la diavolul de popă,  care şi-a
turnat fraţii şi surorile la securtitate... Oare nu e acesta
însuşi diavolul, preaiubită Anaforeea, delatorul,
criminalul din umbră? Iarăşi zîmbeşte, simte patima
mea către descifrarea păcatului omenesc, şi-mi
răspunde: un diavol pocăit! Şi eu: pocăit, nepocăit, tot
diavol rămîne!...

Soarele se zbate dincolo de Meteore. Pare păcălit de
diversitatea umbrelor care se proiectează pe stîncile
albastre. Coborîm neîmpăcaţi muntele, şi  mi se şopteşte
cum în Biblie se vorbeşte despre roadele omului şi
despre  roadele lui Dumnezeu... Cele ale firii pămînteşti
sunt cunoscute ca fiind precurvia, curvia, necurăţia,
desfrînarea, închinnarea la idoli, vrăjitoria, vrajba,
certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, dezbinările,
uciderile, beţiile, lăcomiile,  pe cînd roada Duhului este
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credinţa, blîndeţea,
înfrînarea poftelor... Şi din nou Anaforeea face apel la
Hermes, , care vorbeşte despre răul
din oameni şi despre cele douăsprezece chinuri:

Coborîm, unde? şi se războiesc cu
întunericul peste căciulile stîncilor, şi peste mănăstiruile

însingurate, şi acelaşi glas
obsesiv:

... Şi coborîm , şi piatra
săpată în rostul ei adînc se
descoperă ca adăpost al marilor
pusnicii şi al  sacrificului pentru
credinţă,  dar eu cred,
Anaforeea,  că tot e
cel mai cumpolit rău, o, iertare,
preasfinte, de ce? vine retorică
întrebarea. Pentru că ascunde
păcatul mîndriei şi al lăcomiei,
al  deşertăciunii, miciunii, şi
crimei...

Am închis ochii, dar mintea
mi-a rămas trează pînă
dimineaţa, visam că alerg pe un
drum fără capăt, şi nu puteam
deloc să-mi aduc amminte
cuvintele soldatului de la
Marathon. N-aveam nici o
dovadă că acestea au fost cu
adevărat rostite.

Ionică

cuvîntul

toţi vecii

actionăm angajăm

cuvîntul

Căci mintea zămisleşte
toate conceptele sau înţelegerile, pe cele bune,  cînd primeşte
sămînţă bună de la Zeu, sau pe cele rele cînd le primeşte de la
Diavoli. Căci nici o parte a lumii nu este lipsită de diavol ,
care furişîndu-se în ea pe ascuns, a însămînţat sămînţa
propriei sale lucrări, iar mintea  a fecundat-o, şi a zămislit
ceea ce a fost însămînţat: adultere, omoruri, lovire de părinţi,
sacrilegii, impietate, ştrangulări....

Cel de Trei ori Mare

Ignoranţa, Supărarea, Lipsa de Măsură, Desfrînarea,
Nedreptatea, Lăcomia, Prefăcătoria, Pnvidia, Înşelătoria sau
Viclenia, Mînia, Nechibzuinţa, Răutatea...

Umbrele

mîniile şi dorinţele
nesocotite sunt Relele cel mai
cumplite

delaţiunea

Vasile POPA HOMICEANU

Meteorele...
in memoriam

Iu iel 2011

Paris 1995. Călător prin
oraşul luminilor, i-am întâlnit
pe cei doi artişti, doamna Luci
şi domnul Corneliu Ionescu. I-
am întrebat scurt : de ce la
Paris, maestre ? Am venit să
admir, mi-a răspuns artistul.
M-a cucerit acest răspuns.
Venise să se piardă până la
uitare prin muzee şi galerii,
printre cărţile buchimiştilor de
pe Sena…L-am cunoscut, l-am
văzut alunecând uşor prin faţa
Teatrului Naţional, spre atelier,

la vernisajele colegilor, la întâlniri colocviale, în intimitatea
atelierului, în discuţii pasionante despre artă, şoptindu-mi
copleşitor de simplu : „Vrem să fim precişi, dar fără
limite…”.

S-a întors în ţărâna nefiinţei Corneliu Ionescu, pictor,
profesor de pictură la Academia ieşeană, iubit de studenţi,
apreciat de colegi şi critica de specialitate, membru al
U.A.P. din România.

Un demon duşman al frumuseţii, al delicateţii
spiritualizate, al cugetului iscoditor, a vrut să se răzbune
răpunând făptura care întrunea şi răspândea încă din
belşug asemenea însuşiri, fericit armonizate. Părând până în
ultimul moment că ignoră apropierea demonului său, mai
curând, lăsându-i dintr-o pudoare extremă, pe cei din jur să
creadă că ar putea fi astfel, Corneliu Ionescu a ferit tragedia
hărăzită lui de impuritatea umilirii, a abdicării disperate.

S-a născut la 10 august 1938 în localitatea Tătuleşti-Olt.
În 1963 absolvă Institutul de Arte plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, secţia pictură, clasa profesorului
Corneliu Baba.

Repartizat la Iaşi devine profesor universitar la catedra
de pictură a institutului ieşean. Debutează în 1964 la Bienala
de stat şi de atunci până astăzi a participat la toate
expoziţiile artiştilor ieşeni deschise în ţară şi străinătate.

Deschide de-a lungul timpului expoziţii personale la
Iaşi, Bucureşti, Suceava, Monchengladbach, Menden, Paris.
Participă cu lucrări în expoziţiile din Sofia, Skopje, Bremen,
Lublin, Poitiers, Chişinău, Milano, Londra, Monterey, Paris
etc.

Este invitat în tabere şi festivaluri internaţionale de
pictură la Plovdiv, Kosice, Paris, Buxieres, Debrecen, Essen,
Heze-Beijing. Este premiat la festivalurile de artă din Iaşi,
Piatra Neamţ, Bucureşti, Suceava. Realizează lucrări
monumentale: vitraliu la Universitatea „Al. I. Cuza”,
mozaic-marmură la Casa Tineretului Vaslui, artă cinetică la
Casa Studenţilor Iaşi, decoraţia interioară la Studbar Iaşi.

Redactează cursuri universitare despre tehnica picturii
de şevalet şi tehnicile artelor plastice şi decorative.

A lăsat posterităţii – operă. O operă închegată stilistic,
urmare a unor îndelungi căutări, eforturi creatoare. Pictorul
Corneliu Ionescu a fost şi rămâne un artist al
neomonumentalităţii. Arta sa este animată de un spirit al
spaţiilor ample, cu deschideri vaste de profunzime, totul
fiind gândit într-un flux continuu, bine pus la punct, de
abordare a premiselor asemănător unui , dominat
de nostalgia rigorii.

Pictura artistului se desfăşoară, cu neabătută
consecvenţă, sub semnul unei duble polarităţi, căreia i se
subordonează, cu promtitudine, întreaga scală de
posibilităţi ale evoluţiei sale artistice.

Primul dintre aceşti poli impune un anumit tip de
relaţie structurativă generalizată şi se traduce printr-o
constantă adeziune faţă de forma construită, clar delimitată
de suprafeţe picturale de un rafinament cromatic copleşitor.

Cel de-al doilea „pol” al creaţiei sale pare a delimita însă
satisfacerea unei opţiuni de natură afectivă, o certă tendinţă
de monumentalizare a compoziţiei, alegându-şi în definirea
formelor un registru cromatic mai restrâns (ciclul
Ferestrelor).

Nucleul tematic al ultimelor lucrări ale artistului este
Fereastra, Inima, Semnul, acestea fiind receptacul, matca în
jurul căreia se grupează grafiile libere ale mâinii, nucleul
ordonator al texturilor colorate, alcătuite cu migală de
anahoret din coerenţa liniilor şi punctelor trasate de
spontaneitatea gestului. Artistul controlează continuu
traseul gestului, calculând precis raportul dintre albul
suportului şi suprafaţa acoperită de semne – culoare,
supraveghind suprapunerile de straturi, tendinţa la
proliferare a texturilor care încearcă să oculteze figura.
Toate aceste reveniri depozitează energii subterane,
adevărate exerciţii de gândire şi construcţie.

Misterul este astfel recuperat din înfruntarea secretă a
figurii centrale şi grafiile informale…

Pendulând între rigoarea constructivă a formei şi
dezlănţuirile ludice ale gestului, Corneliu Ionescu s-a impus
în lumea artelor ca o valoare certă a picturii româneşti.

Şi acum, cu tot ce ştia el, cu întreaga-i comoară
nedesfăcută, el s-a dus, poate cu un suspin de uşurare. Se
cuvine acum şi aici la plecarea dintre noi a maestrului
Corneliu Ionescu, a acestui creator de înalte sinteze plastice
să fie însoţită cu un sentiment de adânc regret şi de sinceră
gratitudine. Dumnezeu să-l odihnească în pace !

program

Corneliu Ionescu
Traian MOCANU
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Fără percepere - din sine începere -, fără o anume
mental-menire, nu poate fi vorba de participarea la sine
a omului; iar fără a fi „din” început, „din” întreg-
menire, nu poate fi vorba de om şi omenire.

Cei din religia negustorească a câştigului cu orice
preţ (evident, plătit de „ceilalţi”) nu cred, ei nu ştiu că
ştiu deja prin ei înşişi (tocmai pentru că sunt, că trăiesc)
ca să trăiască, lăsându-i, cu credinţă şi milă, şi pe
„ceilalţi” să trăiască, omeneşte. Ei urmăresc câştigul,
suma, nu au , firescul curaj de a fi, care
tocmai că se formează în învăţare, în a cunoaşte cu
recunoaştere-recunoştinţă, în a fi asemenea mentorului.
De fapt, referim aici despre curajul ontologic, al
neasemănării de a se face sieşi asemenea, deci de a se
cunoaşte şi de a fi, astfel.

În ultimele decenii apar tot mai mulţi inşi care se
văd îndreptăţiţi şi deopotrivă pregătiţi să înveţe toată
viaţa, fără să se maturizeze, şi nimic altceva să facă - de
exemplu, să ducă ştafeta în timp, între generaţii, să fie
purtători de întreg, să producă, creeze.

Negustorii, ca nişte fii uzurpatori şi ca nişte străini
tâlhari (stranii fantome, rapace de realitate, de
substanţă), nu tind - cu uimire şi milă, cu normală
înţelegere, înţelepciune, cu recunoaştere şi recunoştinţă
- către cei de la care iau, mereu iau asemănarea,
satisfacerea nevoilor lor (adeseori fără de saţ), ale fiinţei
ori ne-fiinţei lor proprii. Unii ca aceştia doar promit:
confundă cu dezinvoltură profesionistă pe „a spune” cu
„a arăta” - ca şi cum ei ar crea prin cuvânt lumea -,
confundă pe „a consuma” cu „a produce”. Afaceriştii
(care tocmai au devenit politicieni, conduc lumea)
produc valuri de promisiuni, dau la schimb - pentru
ceea ce iau - doar promisiuni. Generând însă un regim
utopic şi inflaţionist, singuri îşi pun securea la rădăcină;
ei nu ţin să se maturizeze cu mulţumire, în mod
responsabil; ca nişte copii bătrâni şi răzgâiaţi, prost-
crescuţi, de fapt ei regizează, evident politic, o paradă
cu ceea ce ei nu fac (ca şi cum ar fi făcut), şi doar iau,
doar pradă, parazitând şi părăduind leviathanic lumea.

A se vedea criza financiară (şi nu numai) în care
trăim; criza banului (pentru majoritatea semenilor) e
domnia banului (pentru falsa elită). Politicienii-
negustori ai acestei lumi aflate în criză: cei din
intangibilul sistem financiar bancar, nobilimea noului
Ev Mediu, al banului. Ei au redus omenirea la criză,
astfel domină mai lesne lumea - oricâte bunuri,
capacităţi ar avea această lume în mileniul III, ei o fac
dependentă de bani, spre a nu fi „din” sine însăşi.

Adjudecându-şi statutul de copii - globalizatori,
universalizatori… -, negustorii îşi neagă şi reneagă (cât
mai la propriu, cât mai lacom), îşi mănâncă părinţii,
învăţătorii, creatorii de valori. Într-un fel, ei se văd cu
girul absolutei promisiuni, moşteniri, drept fiii celui
Absolut, cum că ei nu trebuie să mai facă, producă
anume ceva. Desigur, se văd îndreptăţiţi - cu dreptate
supremă - să vadă şi nu să creadă, astfel că se smulg
ofensaţi din spectrul (considerat umil şi smerit) al
uimirii şi milei, îşi arogă statutul de aprigi judecători,
repugnându-le împlinirea şi desăvârşirea, ca mântuire,
prin jertfă, prin asumare (fie ea şi divină)…

Dintotdeauna, negustorii şi-au înfipt taraba în
mijlocul timpului, sunt la sfânta datorie să domine
timpul, adică prezentul: relaţia de schimb între trecut şi
viitor, între orice şi orice; în democraţia negustorească
prezentul a devenit una cu piaţa de schimb. Dacă
domeniul celui Absolut, Tatăl, este veşnicia, domeniul
propriu afaceriştilor, ca fii, este prezentul, veşnicia din
prezent, scânteia de aici şi acum, pe care ei o înhaţă.

Fără discernere se vorbeşte de o globalizare nu
numai geografic-spaţială, ci şi de una temporal-istorică,
culturală, spirituală. Intenţia pare să nu depăşească
posibilităţile şi interesele de a inventa şi de a inventaria,
de însumare, ale omului aflat sub semnul posesiv al
acerbei concurenţe. În mod evident, mesajul
fenomenului sună dominat de un anume „instinct”
politic-spiritual, mult mai performant: instinctul religiei
fără de credinţă, al . (De nedespărţit în
istoria omenirii: virilitatea şi virtutea.)

Globalizarea se vrea mergerea-plutirea pe ape, dar
fără de anume chemare-menire, fără de plănuirea
creatoare din început a lumii globului acestuia. Cum te-
ai lăsa dus de un vânt puternic al norocului,
oportunităţii, spre a culege furtună de roade, câştig
peste câştig, smuls de la „ceilalţi”. Pentru om, strategia
virtualizării - mai exact: libertinajului - aruncă la
vechituri „menirea de a fi om”, ea nu recunoaşte
ontosul libertăţii în numele căreia se poate vorbi de
persoană, patrie, glob, omenire, lume.

Însă, fără de repere intime şi fără de traiectorie fiind,

curajul asumării

religiei virtualităţii

trăieşti realmente un coşmar: te trezeşti în braţele unui
mijlocitor - de felul negustorului - care nu are propriul
lui loc, lăuntric, care e fără de întoarcere la sine, ca-ntr-o
iminentă explozie. La fel eşti precum globul în braţele
globalizării, te simţi cum ţi-ar fulgera-trăsni şi trosni
creierii în fălcile unei fiinţe feroce, ale unei ne-fiinţe gata
să te-nghită (deodată cu globul) cu chiar gura
globalizării, gură neînchipuit mai mare decât traiectoria
intimă şi cosmică pe care încă, om şi omenire, ne aflăm.

Ne întrebăm dacă nu cumva numai în modul acesta
negustorul-politicianul simte, ca fiinţă, o anume
dimensiune cosmică; poate numai globalizând globul,
pământul, transformându-l într-o câtime dintr-un cont
de bancă se vede el cu-adevărat fiinţă cosmică, cu
sentimentul clar-cristal al libertăţii. E aici ceva teribil,
din felul de a fi al unui sinucigaş-ugigaş, al unui terorist
(iată, cu veleităţi cosmice, divine). Rămâne încă deschisă
problema dacă cei care mână omenirea spre noul spaţiu
concentraţionar al globalizării fac parte din acest glob
sau nu; căci doar pentru ei globalizarea e principiu, ceea
ce precede şi deopotrivă sfârşeşte omenirea-globul.

Propoziţia „persoana-patria-planeta mea e
globalizarea” incumbă complexul excludere-
autoexcludere. Oricine face diferenţa între a merge ca
un cristal pe ape şi a te complăcea într-o superficial-
călduţă, democratică, mocirlă, o scandaloasă scaldă,
pentru porci. S-a ales-decis, conform democraţiei
negustoreşti, că traiectoria-trecerea-transparenţa
cristalului e eretică, şi în general că ierarhia (proprie
domeniului valorilor, a cărui Evă nu e dominarea şi nici
evadarea ori avortarea) e atinsă de ereticie, deci că
trebuie, preventiv-continuu, să comunicăm
excomunicarea, mai exact: să vorbim limba fără de gust,
fără de proprie gândire, a scandaloasei mocirle, pentru
porci, o limbă amestec, de schimb de piaţă: limba
banilor.

Pentru specia noastră, cu ochiul liber realizăm că ne-
am cam pierdut reperele; criza financiară globală a dat o
năucitoare (care nu-i salt spre un alt nivel, poate
şi mai înalt, de realitate, ca orice naştere, ci aruncare)
„din” sine omenirii: în globalizare. În locul rămas fără
de loc „din” sine (din sinea mea, a ta…, a globului) s-a
plasat „piaţa de schimb” care, lesne de înţeles în
condiţiile în care libertinajul virtualităţii a înlocuit
libertatea realităţii, e venerată drept sfântă, sfinţitoare
maternitate (căci, cum s-a zis la pomul cunoaşterii -
unde omul a primit drept posesie şi moşterire păcatul şi
pedeapsa -, femeile vor lucra mântuirea prin naştere şi
creştere de prunci, miraculoasă purcedere !).

Interesant cum ecumenismul pieţei de schimb a
sanctificat-o pe Eva, trecând-o în calendarul fiecărei
clipe. Să ne aşteptăm deci în secolul acesta la o nouă
limpezire, speranţă pentru omenire: „matriarhatul”, în
care să nu-şi facă de cap excomunicarea, blestemul,
păcatul strămoşesc, adeseori acestea din urmă fiind o
hulă-hutupă chiar la adresa divinităţii, care în marea sa
putere-dreptate se face-arată generoasă şi gingaşă
uimire şi deopotrivă milă. În matriarhat primează
credinţa, nu religia.

Hutupa globalizatoare funcţionează după sloganul:
„dai votul, primeşti avortul” din tine însuţi, iar lumea
pare de-a dreptul înnebunită să se schimbe, să se mute,
cu totul, „din” sine, fie şi printr-o explozie sinucigaşă...
Desigur, omul nu mai este dispus să poarte, încă de la
naştere - co(î)ncepere, începere-unime „din doi”, co-
naştere -, stigmatul cunoaşterii, pedeapsa divină (a se
vedea răstignirea pe două lemne, puse cruce); şi-i
dezgustător că în negustoria divină - unde credinţa,
prin excelenţă domeniu, e dominată copios de
prelungirile tehnologice de felul religiei - omul e
răstignit chiar înainte de a fi, pe crucea părinţilor, „din
doi” părinţi unime el fiind…

Ni se pare legitimă întrebarea de ce coapsa divină
trebuie asociată cu pedeapsa divină (şi aici, spre
exemplu, facem trimitere la predestinare, la pomul
cunoaşterii, la Iov, om al dreptăţii dar şi al uimirii-
cunoaşterii şi milei). În aşteptarea răspunsului,
nerăbdarea - hutupa lăuntrică - prea adesea face ca
omul să se răstignească pe o explozie (a prezentului,
acesta fiind unime din trecut şi viitor).

E ca şi cum - prin globalizare - noi înşine ne-am făcut
ori tocmai ne facem (evident, nimeni nu întreabă şi nu
ştie „unde”, instinctiv) o altă planetă, un alt glob; sau: ca
şi cum, după ce ne-a născut, acum târziu, mama-planetă
ţine a-şi recăpăta atributul divin al începutului: de-a fi
„fecioara”, „imaculata”, aruncându-ne pe noi, fiii ei,
drept răscumpărare pentru atributul râvnit de ea, la
vărsătoarea neantului. În conjunctura dată, penibilă şi
odioasă montură, ne lipsim prea uşor de faptul de a fi
liberi, adică de a fi vii şi de a putea alege însăşi
libertatea - pentru fiinţa noastră: supremă lege,
constituţie. Dar pentru aşa-ceva va trebui să ne
cultivăm, curat şi sincer, , capacitate specifică (de-
a fi cu sine) în .

hutupă

curajul
logica asumării

Limba lumii în care încă trăim cere o decriptare
aparte: politicienii nu au curajul să spună şi să pună
(pentru noi) pe faţă adevărul, tocmai pentru că noi, pur
şi simplu „ceilalţi”, nu avem curajul să gândim, să
impunem (pentru ei şi pentru noi) adevărul gol-goluţ,
totul ca într-o binecuvântată naştere. Ceea ce se cheamă
că noi toţi, politicieni şi nepoliticieni, nu vorbim limba
care ea însăşi gândeşte, deci nu vom face ceea ce trebuie
făcut, adevărul, însăşi menirea noastră; ne menţinem în
amestec-băltire-mocirlă, ne minţim până şi-n simţuri,
emoţii. Constituţional, un singur corp-entitate noi fiind -
cu politicieni, cu nepoliticieni mai mult sau mai puţin
negustori -, se cu-vine (ca să ajungem, să fim noi înşine)
să pornim „din” noi înşine, nu „de lângă” noi;
altminteri, minţinţindu-ne, ne vom duce, tot duce, fără
de-a veni, vii, „în” sine, ca într-o naştere din nou.

Aici e de observat că avem a face cu politicieni între
politicieni; identificăm contradicţia noastră lăuntrică:
firesc - ca într-un joc de-a vorbi ca orbii -, ce afirmă unii,
neagă alţii. E drept că nu-i drept să te sufoci ori să te
rătăceşti, să risipeşti fără de orizont lăuntric ceea ce ai şi
eşti; se cuvine să percepi (evident începutul) după un
anume ton cu proprie rezonanţă, spre a avea-a fi
identitatea cu însuşi tonul. Politicienii care tocmai îţi
vorbesc, iată, pun diagnosticul, formulează adevărul
realităţii noastre dezastruoase - al persoanei, patriei,
planetei -, în mod forţat identificând dezastrulul cu
„ceilalţi” politicieni-reprezentanţi, cu prezentul nedrept,
nedemn; însă ei, vorbitorii, se identifică cu prognosticul,
cu promisiunile, atât cu cele din trecut, cât şi cu cele din
viitor, ca şi cum, real-viu, poţi la timpul prezent -
pezentul fiind format din viitor şi din trecut - trăi numai
din promisiuni, virtualmente. Înţelegem că pentru cei
mai versatili politicieni e poate cel mai greu să
reprezinte prezentul, să se nască, sincer - cu apel la
„sinele” mai adînc în ei decât propriul lor „eu” -, din
nou.

Alchimia unei superioare, nobile comunicări şi
comuniuni dintre oameni - ţintind să transforme religia,
tehnologia, ideologia, virtualizarea înapoi în domenii
(respectiv: credinţă, ştiinţă, conştiinţă, realitate) - se
dovedeşte destul de dificilă. Cu toate eforturile în acest
sens, omul-omenirea nu reuşeşte să realizeze
consistenta întoarcere a cerului pe pământ, nu poate
încetini mişcarea centrifugă cosmică ce produce doar
marginalizare, formă fără de formă: disperatul contur
căruia îi zicem articulare care nu conturează, vorbire
care nu vorbeşte, nu aude şi nu se ascultă, care nu
gândeşte, căci nu e la îndemâna oricui să facă, din
timpul succesiv, timp reflexiv, timp cu propriu loc, cu
propriu „din”.

Ne întrebăm numai dacă în specia din care facem
parte se va ajunge vreodată ca politicienii să se audă
unii pe alţii, să se asculte, să vorbească limba care ea
însăşi gândeşte. Dacă noi, ca specie, vom şti, cu chiar
întrebarea pe care o punem, să ascultăm răspunsul, dacă
în întrebarea pe care o punem (ne) putem uimi - stare
când eşti bine-primitor de oaspeţi şi deopotrivă primit -,
fără a (ne) umili. Poate atunci vom fi şi noi persoane,
patrie, planetă; nu doar sumă, globalizare obţinută prin
„negaţie negustorească”, ci curajoasă asumare poate
vom fi. Întrebarea în care te poţi uimi ţine de „negaţia
integratoare”, în care ceea ce este negat funţionează ca
parte din întreg - parte în care întregul întreg intră,
există ca pulsaţie, trecere de la sine la sine.

Logica asumării este propriu-zis logica ,
care ţine de început, de începere; ea e însuşi impactul şi
pactul perceperii - reflexivă şi curajoasă plasare la „la
început”, în timpul cu loc propriu, unime proprie
aşezării identitare, ca sine. (E fără de sine cel neînstare,
cu nobleţe şi generozitate, să se asume.) Asumarea
constituie capacitatea proprie subiectului de a „se”
pune, ca întreg - şi nu ca îngrijorată parte -, înaintea sa,
de a fi „din” el însuşi; altminteri, fără de sine, eul nu ar
fi subiectul, nu ar fi „con-ştiinţa” şi însăşi realitatea
prezentului (format atât din trecut, cât şi din viitor);
altminteri, fără de sine, eul nu ar subiectul, nu ar fi, ca
asumare, „suma propriei lui diferenţe dintre el şi el
însuşi” - în care „eu” se face „tu” -, nu ar fi deci vie şi
pulsândă identitate, deopotrivă „înfăţişare” şi menire,
ca om şi omenire,  cu perspectivă „înfăşurătoare”,
deopotrivă Adam şi totodată Eva, bărbat şi femeie.

Fără de prezent, fără a-şi fi propriul lui prezent -
actualizare a însuşi începutului ca trecut şi deopotrivă
viitor -, omul nu ar naşte; dacă în prezent omul „este”, e

, atunci în trecut şi în viitor el „există”, e „al
doilea”. Important lucru: nu se numără, cum nu
se numără divinitatea; e ipostasul, e starea fiecărui om
de a prinde şi a se aprinde de scânteia divină, de a se
deprinde ca sumă a diferenţei dintre el şi el însuşi, ca
divină, inimitabilă unime. Prezentul constituie timpul
percepţiei - concomitenta venire în sine atât dinspre
trecut, cât şi dinspre viitor, perpetua întoarcere, cosmic-
intimă, clipa reflexivă aflată între două clipe strict
succesive.

ne

se
se se

perceperii

aldoilea
aldoilea

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme
2 . De la virtualitatea libertină la virtutea
realităţii libertăţii
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ut pictura poesis

„ ”
(Dimitrie Cantemir)

sufletul odihnă nu poate afla până nu găseşte adevărul

Cantemireştii, indiscutabil,
sunt una dintre familiile
princiare româneşti de la
sfârşitul secolului al XVII-
lea şi începutul veacului al
XVIII-lea de mare
rezonanţă în cultura
europeană, asupra lor
oprindu-se în decursul
timpului mulţi istorici şi
literaţi, care au dat la iveală
studii consistente şi
monografii ce constituie un
aport substanţial la
cunoaşterea epocii şi a
membrilor familiei
Cantemir. Cu aceste
gânduri am început lectura unui tom masiv*, ce
depăşeşte 300 de pagini datorat lui Ştefan Lemny, istoric
român, specialist în secolul al XVIII-lea, format în şcoala
ieşeană de istorie, naturalizat francez de aproximativ
două decenii. Nu ştiu exact cât timp a lucrat Ştefan
Lemny la actualul volum. Dintr-o succintă notă de
Mulţumiri se deduce că volumul a fost încheiat în 2006,
iar până în 2009, când a apărut în Franţa, au urmat
câţiva ani de căutare a unui editor. Acum, în sfârşit,
avem confortul de a-l avea la dispoziţie în limba
română. Evident, Dimitrie Cantemir – ca, de altfel,
Nicolae Spătarul Milescu –, este unul dintre primii noştri
orientalişti, care, în pofida unei vieţi scurte, a realizat o
operă consistentă, ce stârneşte admiraţie şi preţuire în
ţara-i de obârşie, în cea de adopţie, în Europa. Cei doi –
Milescu şi Cantemir –, deşi au fost contemporani, este
exclus să se fi cunoscut. Avem, astfel, în faţa noastră
volumul lui Ştefan Lemny, ce beneficiază de prefaţa lui
Emmanuel Le Roy Ladurie, segmentat în două părţi (

şi
), şi 16

capitole: câte opt de fiecare. Cartea dispune de o bogată
bibliografie selectivă, chiar dacă dintre specialiştii ieşeni
în Dimitrie Cantemir lipsesc profesorii Giorge Pascu, I.
D. Lăudat şi Ştefan Giosu. Surprinde, de asemenea, că
nicăieri în cuprinsul cărţii nu este amintit Nicolae
Cartojan, iar referitor la Petru cel Mare nu este
menţionată monografia lui Henri Troyat (Humanitas,
1994), Petru cel Mare a întreprins două călătorii în
Europa apuseană: 1697 şi 1717. Am început, aşadar,
cartea în chestiune cu oarecare mefienţă – Ştefan Lemny
a abordat un subiect de cercetare ale cărui izvoare
bogate de documentare se află în România, la Istanbul şi
în Rusia, dar în menţionata notă de Mulţumiri aflăm că
autorul a beneficiat de sprijinul binevenit al lui
Alexandru Călinescu (director al Bibliotecii Centrale
Universitare din Iaşi), şi a unor biblioteci din Rusia,
apoi, de o bursă de studii în 2003 – aflat, departe de ţară,
Ştefan Lemny avea de depăşit obstacolul informării.
Deci, un proiect editorial şi cultural ambiţios (destinat,
în special, cunoaşterii în Occident a Cantemireştilor, iar
ca o recunoaştere a valorii externe este alegerea
arhitectului Labrouste, constructor al Bibliotecii
Naţionale a Franţei, între cele 800 de nume de mari
autori care împodobesc faţada Bibliotecii Sainte –
Genevi ), având în vedere opera bogată şi
bibliografia inepuizabilă, de care Ştefan Lemny se achită
întrucâtva onorabil, cu unele deficienţe de informare şi
inconsecvenţe de datare, pe care le vom semnala la
momentul potrivit. Aşadar, primele opt capitole
dedicate lui Dimitrie Cantemir urmează traseul obişnuit
al unei monografii clasice: strămoşii, familia, visurile
nobiliare şi dinastice, şederea la Istanbul, scurta domnie
(1710 - 1711), precedată de o alta în 1693, războiul
pierdut cu turcii din 1711, în fine, emigrarea în Rusia şi
redactarea ultimelor lucrări. Prin urmare, Ştefan Lemny
îşi începe excursul cantemiresc printr-o introducere
generală de prezentare a secolului al XVIII-lea european
– ce începea, bunăoară, cu eseul abatelui de Saint –
Pierre „

” (1713) şi se încheie cu eseul lui Kant din 1795
„ ”. Europa, în
concepţia lui Montesquieu, „

” (p. 13), iar dincolo de Bug întâlnim o altă
geografie şi o altă civilizaţie, numite de René Grousset
„ ” –, un bun prilej pentru Ştefan
Lemny de a face o retrospectivă a vieţii şi operei celor
doi: tată şi fiu, justificând, într-un fel, scrierea cărţii: „

De
la Istanbul la Sankt-Petersburg: Dimitrie Cantemir
Din Rusia în Occident: Antioh Cantemir

ève din Paris

Proiect pentru instaurarea păcii perpetue în
Europa

Spre pacea eternă: un proiect filozofic

Imperiul stepelor

nu este altceva decât o
naţiune

De
aici şi ideea acestei lucrări, menită a îmbrăţişa dintr-o singură
privire cele două vieţi şi a restabili continuitatea dintre ele,
fără însă a viza un demers exclusiv biografic. Am încercat să

1698 sau 1699, abundă, Ştefan Lemny nehotărându-se
pentru un an sau altul. În (1705),
Dimitrie Cantemir este personificat ca inorog, fiinţă
fabuloasă despre care Gustav René Hocke scrie în

(Ed. Meridiane, 1973, p. 322 şi urm.):
„

”.
În sfârşit, după o şedere îndelungată la Istanbul (1693 –
1710), perioadă favorabilă studiilor şi relaţiilor cu diverşi
ambasadori străini, cunoaşterii slăbiciunii puterii
turceşti, Dimitrie Cantemir este numit domn în Moldova
în 1710, domnie efemeră de numai opt luni, încheiată,
din păcate, nefavorabil pentru Ţară şi domn. În urma
alianţei cu Petru cel Mare şi a războiului de la Stănileşti,
Dimitrie Cantemir emigrează în Rusia unde îşi încheie
viaţa în 1723. Cert este faptul că, Dimitrie Cantemir nu a
avut fler politic în realizarea acestei alianţe. Departe de
Ţară şi de bibliotecile Istanbulului, Dimitrie Cantemir
depindea de puterea unui autocrat ale cărui planuri nu
erau de cele mai multe ori similare cu ale sale: „

” (p. 88). Prin ,
Dimitrie Cantemir rămâne în galeria marilor
personalităţi care au abordat acest subiect, dar nu era
superfluu, dacă Ştefan Lemny făcea referire la lucrările
similare realizate de Ienăchiţă Văcărescu, Hammer,
Mustafa Ali Mehmed, Robert Mantran. Dacă partea întâi
este umbrită întrucâtva de multe inadvertenţe, partea a
doua a lucrării este mult mai clară şi mai bine scrisă.
Murind pe neaşteptate, Dimitrie Cantemir lăsase
problema moştenirii în seama lui Petru cel Mare, care şi
el se stinge în 1725, – pe 8 februarie, deşi mai la vale (p.
169), Ştefan Lemny spune că Ecaterina I s-a urcat pe tron
la 26 ianuarie 1725, deci înainte de decesul împăratului,
iar la pagina 165, ne
întrebăm dacă n-ar fi a lui Voltaire, intitulată, ce-i drept,

–, încheindu-se, astfel, o
epocă: „

” (p. 157). Profitând de stingerea lui
Petru cel Mare şi înscăunarea Ecaterinei I, marea
nobilime rusă aspira la acapararea puterii şi anularea
reformelor iniţiate de ţar. În pofida vremurilor tulburi, a
schimbărilor de suverani, Ecaterina I, Petru II, Ana
Ivanovna, Antioh lucrează la propria creaţie literară
( ), şi la diverse traduceri, apoi, pe
neaşteptate, la sfârşitul anului 1731, Antioh este trimis
ambasador în Anglia, contele Biron garantând pentru el
în faţa împărătesei Ana: „

” (p. 181). Părăsind, aşadar, Rusia în primele zile ale
lui 1732, Antioh nu bănuia că nu va mai reveni vreodată
în Rusia şi că nu-şi va mai revedea sora Maria şi fraţii
rămaşi în patria de adopţie. Etapele călătoriei:
Königsberg, Danzig, Berlin, Haga, Londra. După şase
ani de şedere în Anglia (1732 – 1738), pe 19 septembrie
1738, Antioh îşi ia în primire noul post de ambasador la
Paris, însă, se pare că regreta plecarea din Anglia,
primirea franceză este rezervată – deşi la moartea lui
Antioh, Montesquieu îi va scrie lui Guasco: „

”, p. 229 –, iar
viaţa la Paris era de trei ori mai scumpă decât la Londra.
În fine, pe 11 aprilie 1744, moartea îl surprinde pe
Antioh la Paris. Şederea la Londra şi Paris i-a facilitat
apetitul pentru cultură: frecventa opera, teatrele,
saloanele literare. Îşi îmbogăţea permanent biblioteca.
Reuşeşte să publice în engleză

(1735), traducere urmată de aceea în franceză
(1743) şi germană (1745) cartea bucurându-se, în genere,
de o presă favorabilă, de ignorare, dar şi de respingeri
brutale, cum s-a petrecut târziu în 1824, când Hammer l-
a acuzat pe Cantemir de necunoaşterea gramaticii
limbilor turcă, arabă, persană. Aşadar, în anul când s-au
împlinit trei veacuri de la suirea pe tronul Moldovei a
principelui Dimitrie Cantemir, beneficiem graţie Ed.
Polirom de cartea exemplară a istoricului Ştefan Lemny,
într-o versiune românească de excepţie.

Istoria ieroglifică

Lumea ca labirint

Istoria Imperiului Otoman

Istoria lui Ludovic al XIV-lea

Secolul lui Ludovic al XIV-lea

Satirele, Petrida

Istoria Imperiului
Otoman

În legenda indică, inorogul trece drept un animal rar, sfios,
enigmatic; trupul lui e alb, capul roşu, ochii albaştri, cornul
sinuos şi măsoară aproape un cot; în dreptul frunţii e alb, la
mijloc negru, iar vârful împrăştie străluciri purpurii. Cornul
acestui animal legendar dispune de puteri minunate,
neutralizează otrăvurile... Nu poate fi prins decât cu ajutorul
unei fecioare,... Pentru a putea prinde acest inorog trebuie
dusă o fecioară goală în apropierea locurilor pe unde vânează

Alianţa
cu Dimitrie nu este aşadar altceva decât un act politic dictat
de interesele Rusiei. Cu observaţia că cei doi aveau concepţii
destul de apropiate despre repartizarea rolurilor între suveran
şi aristocraţie

Se terminaseră vremurile când meritul individual
constituia un avantaj considerabil în câştigarea protecţiei
ţarului... Sentimentul de nedreptate pe care trebuie să-l fi
încercat Antioh este de înţeles. Pe el îl desemnase Dimitrie în
testamentul din 1722 ca fiind cel mai bun dintre fiii săi < în
privinţa inteligenţei şi ştiinţei >. De atunci încoace nu făcuse
nimic care să fi umbrit opinia paternă. Dimpotrivă. El,
mezinul familiei, preluase ştafeta ambiţiilor intelectuale ale
principelui moldovean, cu aceeaşi sete de cunoaştere şi acelaşi
entuziasm creator

Să nu vă îngrijoreze vârsta
principelui Cantemir... îl cunosc şi răspund pentru calităţile
lui

Veţi găsi
peste tot prieteni care să-l înlocuiască pe cel pe care l-aţi
pierdut, însă Rusia nu va putea lesne să găsească un
ambasador de calitatea principelui Cantemir

* Ştefan Lemny, . Aventura europeană a
unei familii princiare din secolul al XVIII-lea. Prefaţă de
Emmanuel Le Roy Ladurie. Traducere de Magda Jeanrenaud, Ed.

CANTEMIREŞTII

punem în valoare de-a lungul cercetării noastre rezultatele
unor investigaţii mai vechi sau noi, am semnalat multiple
conuri de umbră ce se ascund în ele şi am propus la rândul
nostru o relectură, bazându-ne pe enorma masă de arhive deja
publicate – opere, corespondenţe, varii documente – sau,
ocazional, pe surse inedite, fără să ne lăsăm amăgiţi de iluzia
descoperirii de noi documente. Din acest ultim punct de
vedere, biografiile Cantemireştilor, tatăl şi fiul, mai pot fi
aprofundate. Iar dacă lucrarea de faţă ar putea totuşi să
trezească apetitul pentru continuarea cercetărilor, munca
noastră nu va fi fost în zadar

una
dintre cele mai frumoase şi mai ademitoare provincii ale
Europei

Neamţul este celebru nu numai
prin faima anticităţii sale, dar încă prin tăria sa naturală şi
artificială

întemeietorul imperiului mongol

ucigându-l pe Baiazid

Dacă
înrudirea Cantemireştilor cu Tamerlan pare fantezistă, în
schimb originile tătare sunt plauzibile... Patronimul Cantemir
nu este totuşi obişnuit în onomastica moldovenească a
secolului al XVII-lea, însă este frecvent întâlnit la vecinii
tătari şi, mai departe, la celelalte popoare mongole

domnia lui (1685 - 1693) nu s-a remarcat
prin nimic, nici pentru contemporani, nici pentru istorici

înmormântat
într-o prestigioasă biserică din capitala ţării, cu toate
onorurile datorate rangului său

Merită să cercetăm cu atenţie pictura murală
din biserica Mera (situată la curbura Carpaţilor), unde
odihnesc rămăşiţele pământeşti ale domnitorului, care-l
înfăţişează înconjurat de copiii săi

descoperă patul nupţial
anul căsătoriei

în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu prima traducere integrală în română a
Bibliei

Socrul lui
, cel care a iniţiat la Bucureşti traducerea

integrală a Bibliei în limba română

Mare şi întunecat nor, şi plin dă fulgere şi dă
trăsnete, au căzut pă Ţara Românească cu Şărban – vodă,
carele, ca cu neşte trăsnete, cu răotatea lui au spart şi au
dezrădăcinat nenumărate case de boiari, şi de slujitori, şi de
săraci, şi pă mulţi au omorât cu multe feliuri dă cazne, şi i-au
sărăcit cu multe feliuri de pedepse, precum mai jos va arăta

roman

” (p. 19). Deşi aşezată în
extremitatea estică a Europei, Moldova atrage atenţia
călătorilor şi diplomaţilor străini aflaţi în trecere pe
aceste meleaguri, Philippe d'Avril considerând-o „

” (p. 25). Moldova abundă de fapte de cultură, în
pofida vicisitudinilor epocii, când incursiunile armatelor
străine erau ceva frecvent, chiar dacă erau creştine, cum
s-a întâmplat în 1686 (când Cetatea Neamţului este
atacată de un grup de poloni şi cazaci, care pătrund
înăuntru prin vicleşug, conduşi de Krupensky şi ucid pe
domniţa Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu şi văduva lui
Timuş Hmelniţki) şi 1691, când Sobieski asediază
Cetatea Neamţului timp de patru zile, cucerind-o prin
înşelăciune, ticluind o scrisoare ca din partea lui
Constantin Cantemir, iar în faţa Dietei poloneze,
Sobieski se scuza astfel: „

” (apud, B.P. Haşdeu
, Minerva, I, 1988, p. 140). În fine, Dimitrie

Cantemir pretinzând a descinde din Timur Lenk îl
determină pe Ştefan Lemny să scrie despre acesta ca
fiind „ ” (p. 29), însă
întemeietorul fusese Ginghis Khan, iar mai departe (p.
30) spune că „ ”, în realitate, sultanul
turc murise în captivitate de umilinţă, fiind închis într-o
cuşcă cu gratii, în urma bătăliei de la Ankara (1402).
Inconsecvenţele originii manifestate de însuşi Dimitrie
Cantemir îl fac pe Ştefan Lemny să admită că „

” (p. 31). O
problemă nerezolvată rămâne aceea a anului naşterii lui
Constantin Cantemir, informaţie preluată de Ştefan
Lemny din Dimitrie Cantemir (

): 8 noiembrie 1612, dar, inexplicabil, Ştefan
Lemny omite că în finalul opului respectiv acelaşi
Dimitrie Cantemir îl citează pe bătrânul Cantemir care
afirmase că avea doar 66 de ani şi nu 81. Această
rectificare a anului naşterii lui Constantin Cantemir o
întâlnim propusă şi solid argumentată, în studiul d-lui.
prof. Ion T. Sion (

), din revista , 1997, 1 – 2, pp.
207 – 215, care pledează în favoarea anilor 1626 sau 1627.
În ceea ce-l priveşte pe Constantin Cantemir, Ştefan
Lemny spune că „

” (p.
37), cu observaţia că dl. Constantin Cantemir i-a ucis pe
fraţii Costin. Constantin Cantemir fiind „

” (p. 36), iar mai la vale, ni
se precizează: „

” (p. 37). Altă
incertitudine o întâlnim la pagina 40, unde Ştefan
Lemny aminteşte de o soră, Ruxandra, a celor doi fraţi
Cantemir (Antioh şi Dimitrie), care se va căsători, între
timp, părăsind casa părintească, iar la pagina 144, nota
57, se menţionează o altă soră, Safta, a fraţilor Cantemir,
care devenise soţia lui Mihai Racoviţă. În privinţa
căsătoriei lui Dimitrie Cantemir cu Casandra
Cantacuzino, fiica lui Şerban Cantacuzino, ni se
comunică că în 1699 „ ” (p. 51), iar
mai jos se precizează în 1700, „ ”, Dimitrie
Cantemir avea 27 de ani (p. 52). Inconsecvenţele de
datare abundă atât în privinţa vieţii cât şi a unor
evenimente culturale importante: bunăoară, la pagina 28
se precizează că în 1688 „

” se face „
”, iar la pagina 64 se face precizarea corectă despre

Şerban Cantacuzino: „ (adică al lui Dimitrie
Cantemir, n.m.)

”. Aceasta rămâne, pare-
se, singura faptă remarcabilă a domnitorului Şerban
Cantacuzino, căci în cronica Bălenilor i se face următorul
portret: „

”
(v. , EPL 1961, vol. I, p. 446). Prima
scriere a lui Dimitrie Cantemir, , este socotită
inadecvat „ ” (p. 78), iar inconsecvenţele de datare,

Studii de lingvistică şi
filologie

Viaţa lui Constantin
Cantemir

S-a născut Cantemir bătrânul în anul
1612? Arhiva genealogică

Cronicari munteni
Divanul

restituiri
Cantemireştii
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În toamna anului 1795,
în revista literară „Die
Horen”, condusă de
Friedrich Schiller, Goethe
publica nuvela
– ; era ultima nuvelă
dintr-o serie de şase căreia
Goethe îi dăduse numele
generic de

–

, 1794-
1795. Într-un peisaj literar
dominat de roman, genul
scurt părea mai curînd un
experiment, iar în cazul lui Goethe chiar era un
experiment. Deşi cu mult mai puţin cunoscut, în
cercurile largi, decît alte scrieri ale lui Goethe, cum ar fi:

, ,
sau , s-a bucurat

de o bună primire încă de la publicarea sa şi a stîrnit un
val de interes privitor la lumea naivă, fabuloasă, plină de
simboluri şi semnificaţii, care era descrisă de scriitorul
german.

Încă de la apariţie, ilustre personalităţi ale culturii
germane au elogiat lui Goethe; astfel, Wilhelm
von Humboldt îi scria lui Schiller: „Nu-mi amintesc să fi
citit ceva de un scriitor german care să egaleze .”
La rîndul său, Schiller îi scria lui Goethe: „ e plin
de culoare, destul de uşor de citit şi găsesc că ideea
conlucrării tuturor forţelor şi raportul lor de
interdependenţă, idee pe care aţi relevat-o odată, este
realizată cît se poate de bine.” La scurt timp după
publicare, A. W. Schlegel, într-o recenzie publicată în
„Allgemeine Jenaer Literatur-Zeitung”, scria despre
fantezia care a generat „cel mai frumos basm, căzut
vreodată din cerul ei [al fanteziei] pe pămîntul sterp.
Pare să se fi trezit la viaţă întrega ei tinereţe şi voie bună.
Dar pe cît de vii şi colorate îi sînt tablourile, pe atît de
echilibrată este totuşi în atitudine. Un şir de scene
încîntătoare ne farmecă (...) Şi aproape că nu mai e
necesar să relevăm că nicăieri nu-i vreun amănunt de
prisos în descrieri, nici un balast în limbă...”.  Thomas
Carlyle, care a tradus în engleză , considera
minunatul basm „un adevărat univers al fanteziei, bogat
în semnificaţii”. Încîntat că nuvela sa a avut succes în
Anglia, Goethe îi scria lui Carlyle: „Este o creaţie artistică
care nu mi-ar reuşi a doua oară. O fantezie ţinută în frîu
cere impetuos raţiunii să tragă un folos organizat şi
impune stringenţă logică.” Humboldt cerea ca să
fie interpretat simbolic, nu alegoric, dar descifrarea
sensurilor profunde ale nuvelei întîrzia să se producă,
Goethe rămînînd de neclintit în faţa rugăminţilor de a
oferi o cheie de lectură; misterul era amplificat şi de o
notă din jurnalul lui Friedrich Wilhelm Riemer: „Cu
ocazia unei prevestiri din , pe care oamenii o
pun astăzi în legătură cu Napoleon, Goethe s-a exprimat
că basmul său i se pare asemănător cu revelaţia Sfîntului
Ioan. Schubert îl interpretase într-un fel, alţii altfel.
Fiecare simte că în el se ascunde ceva, nimeni nu ştie ce
anume”.

Unele dintre interpretările au pornit de la
elemente identificate în corespondenţa dintre Schiller şi
Goethe, şi duceau cu precădere către ideea că în basmul
lui Goethe sînt aluzii la Revoluţia Franceză. Nu puţini au
fost interpreţii care au căutat sensul simbolurilor (apa,
pămîntul, aurul, luminile, templul, uriaşul, şarpele,
Floarea-de-Crin) încercînd să descifreze aici concepţia lui
Goethe despre cunoaştere, drumul omului de la
pămîntesc la spiritual, la transcendent. Obenhauer
considera că „omul stă în centrul enigmei (...) şi
imaginile converg spre conceptul unei evoluţii
umane perfecte”. Un alt exeget, Emrich, insistă asupra
valorii simbolice a dragostei, cea care formează, fiind
astfel deasupra înţelepciunii, forţei şi aparenţei, căci „în

este redat un întreg proces de devenire, de
metamorfozare a lumii pînă la atingerea unei împărăţii
milenare a păcii”. Au fost şi exegeţi care au pus în
lumină jocul imaginilor pe care îl crează Goethe,
amintind : „În , scrie Hofmannsthal,
elementele existenţei sînt alăturate ca într-un joc graţios
dar plin de semnificaţie, iar din imagini poetice şi referiri
la viaţă se creează o muzică interioară de un farmec
inedit.(...) De-ar fi o operă, ar fi poate cea mai
desăvîrşită din cîte s-au conceput; căci este naiv şi saturat
de semnificaţii, plin de viaţă şi adîncime, încîntă
simţurile, incită fantezia şi mişcă sufletul. Şi ca un zvon
de clopoţei răsună în el armonia tuturor fiinţelor
pămîntene”. Scriitorul nu avea să dezvăluie secretul
acestei creaţii, cum nu a făcut-o nici în alte cazuri; îi
spusese lui Riemer că dacă s-ar găsi o sută de oameni
care să poată să-l înţeleagă corect, l-ar explica.
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Pentru înţelegerea Basmului sînt necesari cîţiva paşi
care pot aşeza „interpretul” pe una din căile care l-ar
putea apropia de sensurile intuite şi puse în operă de
Goethe. Printre sursele care ar fi putut inspira povestea
scrisă de Goethe trebuie amintite rozicrucianismul şi
marele curent al teosofiei germane, începînd cu
Paracelsus şi Cornelius Agrippa von Netesheim,
continuînd cu Jakob Bohme, Friedrich Christoph
Oetinger, Nicolas Louis Zinzendorf sau Franz von
Baader. Apartenenţa lui Goethe la vastul curent teosofic,
aderarea la ordinul masonic, în loja

din Weimar, prezenţa sa în , iar
mai tîrziu în , pot sugera cîteva căi de
apropiere de profunzimea semnificaţiilor .
Evident această bijuterie literară nu poate fi citită doar în
cheie masonică sau alchimică; ele nu pot fi ocolite, dar
cadrul trebuie mult extins. Iar acest cadru este configurat
de vasta operă goethiană, de înlănţuirea gîndurilor din
marile sale scrieri. Doar aşa ne vom apropia de ceea de
ceea ce îi spunea Goethe lui Eckermann: spirit al
cunoaşterii ,omul îşi înalţă privirea către cer ştiind că
este un cetăţean al unui program spiritual.

Înainte de a aminti frumoasa poveste a şarpelui verde
şi a Florii-de-Crin, să amintim că estetica lui Goethe este
esenţialmente una a artelor frumoase; poezia nu era o
practică în măsură să edifice o teorie, aşa încît artele
frumoase au devenit terenul predilect al teoretizărilor lui
Goethe. Ar putea apărea imediat întrebarea ce legătură
are teoria goetheană a artelor frumoase cu ; are
importanţă în măsura în care cititorul va observa
accentul pus de Goethe pe imagine. De aceea nimeni nu
va fi surprins să constate că preocupările lui Goethe în
domeniul reflecţiei estetice nu captează interesul pentru
ceea ce ne propune privitor la o pictură anume sau la
vreo sculptură, ci pentru că reflecţia estetică are ca
finalitate să răspundă unor preocupări literare.
Speculaţia asupra artelor plastice se înscrie într-o
evoluţie care nu este nici cea a unui pictor nici a unui
sculptor, nici a unui istoric al artei. Pierre Deghaye, unul

dintre cei mai buni cunoscători ai hermetismului german
de la Paracelsus la C.G. Jung, crede că pasiunea lui
Goethe pentru artele frumoase are un sens mult mai
profund şi că el trebuie căutat şi pe planul expresiei
literare. Pierre Deghaye propune şi o comparaţie cu
alchimia, cu practica chimistului/alchimistului în faţa
athanorului: dacă nu urmărea producerea aurului real,
practica sa este una serioasă, avînd un ţel spiritual. În
acest caz opusul alchimic este un demers spiritual, iar
personajul pe care îl întruchipează alchimistul este unul
aflat într-o perepetuă căutare mistică. Înţelepţii spagirişti
nu au separat niciodată idealul şi practica, dar nouă ne
scapă aceste lucruri atît timp cît nu putem pătrunde
psihologia lui .

Preocupările estetice ale lui Goethe se înrudesc cu
demersul spiritual al alchimistului? Cu siguranţă, da!
Teologia imaginii joacă un rol esenţial în mistica creştină
şi contribuie la transpunerea categoriilor religioase în
termeni estetici. A nu se înţelege că atribuim lui Goethe
preocupări în domeniul misticii, dar epoca sa era
marcată intelectual de curentul teosofic amintit, iar
transpunerea categoriilor religioase în termeni estetici
era o formă a „secularizării”. ,

sau corespondenţa cu Winckelmann
dau seamă de aceste preocupări ale lui Goethe; estetica
sa se hrăneşte din teosofie, din mistică, fără a face din
Goethe un mistic creştin. Unul din termenii predilecţi ai
misticilor este , termen pe care Goethe îl va
relua în mai multe rînduri, sigur nu ca într-un tratat de
teologie mistică, ci pe un plan care îngăduie această
echivalenţă. El vorbeşte în mai multe rînduri de o
schimbare profundă, de , de , de
regenerare, folosind termeni specifici contemplativilor.
Una din revelaţiile care i se dezvăluie în călătoria sa în
Italia este cea a corpului uman şi a feţei, despre care
vorbeşte ca de un mister sacru; strălucirea capodoperelor
văzute în Italia nu îl orbeşte, ci îl aşază pe calea
adevăratei cunoaşteri, a contemplaţiei. Concepţia

Amalia zu den drei
Rosen Stricta Observanţă

Illuminaten
Basmului

Basmul
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Suferinţele tînărului Werther
Călătorie în Italia

a doua naştere

metanoia catharsis

fundamentală a înţelepciunii la Goethe se înrudeşte cu
cea a misticilor, care consideră Divinitatea drept
transcendentul absolut, lumina inaccesibilă, la
Meister Eckhart, la Jakob Bohme, la
cabalişti. Goethe foloseşte adesori termenul
pentru Dumnezeu, dar această natură trimite la
Înţelepciunea omniprezentă, Fiică a lui Dumnezeu al
misticilor. Înlăuntrul fiinţei, Înţelepciunea transcende
interioritatea. „În măsura propriului geniu, Goethe a
avut sentimentul cvasi-religios al acestei imensităţi
mistice pe care o numeşte insondabil: .
Dacă-şi interzice să scruteze profunzimile, o face pentru
că are perfecta conştiinţă a transcendenţei sale”, scrie
Pierre Deghaye.

lui Goethe a fost tradus în limba română de
Sevilla Răducanu şi a apărut în volumul Goethe, ,
vol. 5, , Editura Univers, 1987. În alte limbi a fost
tradus păstrînd titlul dat de Goethe, un titlu simplu care
ascunde o bogăţie de simboluri. În limba franceză este
mai cunoscut sub numele de ;
primul care a optat pentru acest titlu şi a oferit o primă
traducere însoţită de comentarii a fost Oswald Wirth, în
1922; a urmat Rudolf Steiner care în comentariile sale la
basmul lui Goethe scria despre

; o altă traducere, tot sub acest
titlu, apare în 1980 sub
semnătura lui Chantal Nessler, autoare a unei teze de
doctorat despre lui Goethe. De curînd, Jean-
Patrick Debrun a propus o nouă traducere a ,
însoţită de comentarii: ,
Paris, Editions Maison de Vie, coll. „Voir l'essentiel”,
2010, 192 p.

„Pe malul fluviului larg”, acolo unde-şi avea coliba
bătrînul luntraş, apar în toiul nopţii două „luminiţe
rătăcitoare” care îi cer luntraşului să le treacă pe celălalt
mal; ajunse acolo acestea îl răsplătesc pe luntraş cu mai
multe monede de aur pe care bătrînul le refuză căci
fluviul „nu poate suferi metalul ăsta”. Cere drept
răsplată roade ale pămîntului, „trei căpăţîni de varză,
trei anghinare şi trei cepe mari”, iar „aurul blestemat
aducător de primejdii” este aruncat într-o prăpastie spre
marea bucurie a şarpelui verde care se grăbeşte să le
înghită devenind de „o transparenţă strălucitoare”,
mergînd în propria lumină. „Luminiţile rătăcitoare”,
înrudite „părelnic” cu şarpele verde, îi cer acestui să le
conducă la frumoasa Floare-de-Crin, care însă se află de
cealaltă parte a fluviului, de unde abia veniseră
luminiţele. Trecerea fluviului era dificilă: luntraşul nu
avea voie să le treacă pe celălalt mal, rămînînd să poată fi
trecute de şarpe la prînz, ceea ce luminiţelor nu le era pe
plac, sau seara duse pe malul celălalt de „umbra
uriaşului”.

Devenit dintr-odată strălucitor, şarpele îşi satisface
curiozitatea de a descoperi noi locuri; găsi o „mirifică
boltă subterană” iar cu noua sa strălucire putu desluşi
lucruri, obiecte altădată de nevăzut; întîlni mai întîi
„statuia din aur curat a unui preacinstit rege”, care pe
dată îl întrebă: „- Ce e mai minunat decît aurul?”, „-
Lumina, Înîlţimea ta!”. Apoi întîlni o statuie înfăţişînd un
rege de argint, o alta înfăţişînd un rege de bronz, iar la
urmă o statuie făcută dintr-un aliaj din cele trei metale.
Între timp, în sanctuar apăru un bătrîn purtînd o lampă
care lumina întreg domul, care fu întrebat cîte taine
cunoaşte; „Trei răspunse, bătrînul”, din care cea mai de
seamă era „cea vădită tuturor”, dar care nu putea fi
dezvăluită de vreme ce nu o cunoştea pe a patra, pe care
şarpele i-o şopti la ureche: , după care
„bătrînul se cufundă spre soare-apune, iar şarpele spre
soare-răsare”.
Şarpele se transformă într-un minunat pod care părea
clădit din smarald, crisopras şi crisolit îmbinate cu o
neasemuită măiestrie; pe acest pod vor trece tînărul prinţ
şi bătrîna în drumul lor către Floarea-de-Crin, de la care
aşteptau să împlinească mai multe minuni; li se alătură
bătrînul cu lampa, slujitoarele Florii-de-Crin, cîţiva tineri
în care se întrupaseră luminiţele rătăcitoare, toţi
„cuprinşi de o linişte senină”. Cînd veni miezul nopţii,
bătrînul privi către stele şi începu să cuvînte: „Sîntem
aici laolaltă într-un ceas ferice, fiecare să-şi îndeplinească
treaba, fiecare să-şi facă datoria şi fericirea tuturor va
curma durerile risipite ici şi colo, după cum nefericirea
obştească va mistui norocul fiecăruia.” Trecuţi din nou
pe celălalt mal au admirat încă o dată podul, zidire
strălucitoare a şarpelui, pentru a asista la jertfa şarpelui,
care prin moarte redă viaţă tînărului prinţ, Floarea-de-
Crin închizînd cercul atingînd cu mîna dreaptă tînărul
iar cu stînga şarpele. Şarpele se desfăcu în „mii şi mii de
nestemate scînteietoare” pe care bătrînul le aruncă în
apă. Tot alaiul se îndreaptă către sanctuarul subteran
care luneca miraculos prin adîncurile pămîntului
înălţîndu-se ca Templu; aşezat între tînăr şi fecioară,
bătrînul spuse: „Trei sînt mai marii pămîntului:
înţelepciunea, aparenţa şi forţa”. Curînd mulţimea
privea cu uimire şi veneraţie atît podul frumos arcuit
peste fluviu, cît şi Templul în care tronau cei trei regi; „Şi
pînă în ziua de astăzi podul e plin de călători iar templul
este cel mai căutat de pe întreg pămîntul”. (va urma)

Déité
Ungrund En-Sof

natura

das Unerforschliche

Basmul
Opere

Proză

Şarpele verde/Le Serpent vert

Şarpele cel verde şi
frumoasa Floare-de-Crin

Le Conte (Le Serpent vert)

Basmul
Basmului

Le Serpent vert. Conte initiatique

Sosit-a timpul

Un Basm cu şapte peceţi (I)
Bogdan Mihai MANDACHE

Iu iel 2011
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dialoguri neprotocolare
mecanic , i la haine... un gest care
spune multe.

spuneam de
. Ulterior, , un apreciat

mai
agronomul dr. ing. Nicolae Cerchez,

în parte sa-i continue ideile.

Nu cred

, prin materialele pe care le prezenta în vederea
dezbaterii, era greu perceptibil.

a lui Lenin,
. Când eram student, înainte de începere

zilnice

ziarul . Nu se lipsea,
a

se purtau rareori
, lipsite de interes, neangajante. Doar

producându-se destul de confuz.
poate

teoretic n-ar fi
total inacceptabil, aplicarea lui

, pe care le urmam aproape toate
cadrele didactice, delegat. Unii
dintre ei erau agreabili, dar

spre stânga, nu d
le spre dreapta.

Temele erau la alegerea conferen iarului, pe criterii de el
tiute i, în func ie de profil, politehni tii le

,
umani tii le ineau la Universitate. Se ineau în amfiteatrele
cele mai mari. Pentru anun area acestor s

, ctivitate

Noi agronomii, de Nicolae
Zamfirescu care , , despre
n elepte a

, mai exact despre nevoia de a nu se irosi apa. Printre altele
rei între alte lipsuri care ne pândeau
(având în vedere

) sa , în
sensul nefiind

asigura

i ales pentru noi care veneam din locuri unde
apa nu punea Ulterior

seama profesorul avusese dreptate.

a Academiei Române,
doi mari agronomi – e vorba de academicienii

Mircea Marcu Botzan – care reveneau permanent
asupra faptului una din marile pierderi pe care le-a suferit
România perioad
distrugerea , care ca
special , au prezentat
în cadrul sec iei noastre un plan cu privire la modul în care
vedeau redresarea acestui obiectiv.

am mers cu el
la diferite am ajuns in De i

într-un fel om de
specialitate, , el

…
…

i s-a terminat. în
prezent Academi

, ,
nu le

.

ţinuta dacă erau încheiaţ

Profesorul Ştefan Bârsănescu a dat consistenţă supremă
epocii sale, pedagogiei ieşene, pedagogiei româneşti. Vă

că primul curs de pedagogie agricolă a fost scris
Ştefan Bârsănescu şi după modelul său
curs de pedagogie agricolă a fost elaborat de către

care s-a străduit şi a
reuşit

că învăţământul politico-ideologic a fost introdus
pentru a înlocui aceste conferinţe, cert este că iniţial acest
învăţământ

Iniţial nu înţelegeam mare
lucru, pentru mine de exemplu şi astăzi dacă vrei ca cineva să
nu priceapă nimic îi dai cartea şi
refuzul e garantat a
activităţii (cursuri, lucrări prectice, seminarii),
obligatoriu se citea şi se prelucra zilnic articolul de fond din

deoarece frica ne stăpânea pe toţi.
Uneori veneau persoane străine de facultatea no stră care ne
ţineau câte un referat, pe marginea căruia
discuţii unii trepăduşi
luau cuvântul şi vorbeau,
Puţin câte puţin, aceşti trimişi reuşeau să ne strecoare
câte o idee, încât părea uneori că socialismul

în practică însă ne deziluziona
pe toţi. Cu siguranţă, atmosfera acestor cursuri din cadrul
învăţământului de partid

depindea mult şi de lectorul
deşi strădaniile lor vizau

orientarea e puţine ori auditoriul îşi îndrepta
preferinţe

ţ
ş ş ţ ş ţineau la
Politehnică de care apartinea şi facultatea de Agronomie

ş ţ ţ
ţ conferinţe e făceau

afişe dar ne interesam şi noi. Era o a culturală

urmărită de studenţi.
pildă, ne lăudam cu profesorul

odată ne-a vorbit la o conferinţă
ecesitatea stăpânirii şi gospodăririi înţ resurselor de

apă
eşea  că în ţara noastră,

că oraşele aveau perspectiva dezvoltării pe
verticală şi nu pe orizontală ş.a.m.d. era şi lip de apă

că reţeaua noastră hidrografică atât de
puternică nu ar mai putea o agricultură cu recolte
constante de la un an la altul. Nu prea a prins această
conferinţă, ma

probleme. Cum adică lipsă de apă? însă
ne-am dat că

Mult mai târziu şi în calitate de preşedinte al Secţiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice am avut ocazia
să lucrez cu

Moţoc şi
că

în această ă postrevoluţionară este
sistemului de irigaţii. Ei lucraseră

işti în SUA tocmai în domeniul irigaţiilor
ţ

dânşii În consecinţă am
hotărât să prezentăm acest plan oficialităţilor. Şi

uşi, chiar şi la uşa preşed ţiei. ş
Preşedintele ţării era profesor universitar şi

după ce au expus academicienii problema a
fost scurt, spunând că poate au dreptate, dar nu e o problemă
prioritară

Ş , într-adevăr, După cum prioritară
e Roşia Montană în apărarea căreia a Română

a făcut mai multe întâmpinări pentru ca habitatul natural să
nu fie distrus; din păcate însă datorită unor interese obscure

ia nimeni în seamă, nu preocupă pe nimeni dintre
factorii decizionali

Aceste conferinţe ţ
cu învăţămâ ,

impus de către conducătorii de partid pentru a propaga
ideologia comunistă.

ţ , vreau să vă
întreb dacă acestea erau anunţate în presă, era un loc anume
unde se ţ ş

Şi s-a

Dumneavoastră, în interesanta
vă puneţi o întrebare

retorică; Mă întreb şi acum: Cum a fost posibil ca în propria
noastră ţară, păstrătoare a celor mai sfinte datini, să fim
orbiţ absurde? Cum de-am putut accepta
intenţiile unora de a ne desfiinţa ca naţiune, de a determina
o parte dintre noi să respingă credinţa în Dumnezeu, să uite

, despre care a i vorbit mai devreme, au
fost înlocuite mai târziu ntul politic-ideologic

Revenind la conferin ele care interesau

ineau i cum erau alese temele?

terminat

carte cu caracter
autobiografic ,

„

i de idei atât de

Ce-i de făcut?

Scânteia

Fragmente de viaţă

Pe domnul Gavril Istrate când l-a ?
C

aceasta a conferin elor?

i ale agronomiei române ti
a fost de care a i amintit deja. Cum îl

în memorie?

ţi întâlnit prima dată
e impresie v-a făcut?

Era o practică deosebită ţ

Una dintre marile personalităţ ş
Ştefan Bârsănescu ţ

păstraţi

Când eram student, tineri fiind, ne împrietene ..
Eu Facultatea de Agronomie unde, într-un an de
studiu , nici cât degetele de

i atunci, unde mergeai? Mergeai la fetele de la
Filologie, de fraze erau legate de facultatea
pe care o urmezi, iar pu in cam stinghere;

oarei studente în litere,
frazele se închegau mai greu nci povesteam de la

facultate, povesteam despre ...
,

îi numeam pe Nicolae
Zamfirescu, profesorul de fitotehnie, pe Agricola Carda , de
zootehnie, pe Constantin Pântea,

F

ole. , vorbind cu fetele ace
Alexandru Dima, de Gavril Istrate,

de Constantin Ciopraga. Atunci am auzit de Gavril Istrate...
,

, este vorba despre
Aurel Loghin – care ulterior a fost profesor de Istoria

; fiind student
Universitatea Al. I. Cuza, Aurel Loghin îmi vorbea

despre Gavril Istrate, la fel profesorul Liviu
Leonte care si el era atunci student.

Gavril
Istrate. N-am putut substan a sau
originalitatea subiectului expus,

am plecat cu impresia îmi
fusese dat s aud un om vorbind atât de clar, atât de sistematic

. F
,

student, era neântrecut în elocin a
conferin , fiind neî

.
.

. rofesorul efan a
fost chemat de profesorul Nicolae Zamf

, pentru a-l ajuta, l-a încadrat
laborant, apoi preparator ,

suri
.

Era o atunci când am
cunoscut . M ; era o
încântare i , pe Müller, Maier,

; mult

ti

De
c istoricului Andrei O etea, la

care participa foarte mul . I. D.
Gavril Istrate patriotice, la

care auditorul era extrem de sensibil.

tefan Bâ
, nu numai din

România, ci pe plan mondial. Era recunoscut ca un mare
pedagog, un om care s-a aplecat asupra sufletului

câteva

ii române ti se trage din

, era o întrecere ca

trimi i la coli mai departe. i din acest punct de vedere

audiindu-l

face ca din
are.

.
Îmi amintesc în 1946, când s-au deschis cursurile

universitare, m-am dus i eu la eveniment
inut de preotul de la biserica (din câte

iereul Gheorghiu)
ii „Al. I. Cuza”, profesorul Leon Baliff, a anun

prelegerea festiv va fi inut
uit nicio abordarea lui: „Domnilor

colegi, domni oarelor studente, domnilor studen
ii de pedagogie i nu de

, cum . Cursul pe care îl voi
preda e, nu va

, impune
: t e i i…” Cursul, prin substan

; m-a impresionat de asemenea
Normale „Vasile

Lupu” u

am şi noi.
făceam

erau foarte puţine fete ca număr la
o mână. Ş

şi primele înfiripări
discuţiile erau ţ deşi

îmi făceam un plan că am să-i vorbesc frumos şi foarte mult
domniş când ajungeam în faţa ei, a
fetei, şi atu

marii noştri profesori Şi-mi
amintesc că vorbeam cu o fată frumoasă şi îi povesteam de
profesorii mei, printre care cu plăcere

ş
Constantin Oescu, Ştefan

Popescu, mari personalităţi ale acultăţii noastre, dar şi mari
personalităţi ale ştiinţei agricole româneşti, adică oameni care
au tras o brazdă în pământul încă nedesţelenit al ştiinţei
agric Şi lea, ele nu se lăsau mai prejos
şi ne spuneau de îndată de

Eu stăteam împreună cu un coleg de-al meu de la Litere
de care mă leagă un trecut foarte frumos

românilor la Facultatea de Istorie din Iaşi
cu

consideraţie
Mi-am completat bunele

impresii ducăndu-mă şi la câteva conferinţe ale lui
să-mi dau seama de ţ

tratării fiindcă domeniul îmi
era oarecum străin, însă că rar

ă
şi atrăgător chiar pentru un necunoscător ăcusem o
apropiere între el şi Ştefan Bârsănescu, care la epoca
respectivă, când eu eram ţ

ţelor sale şi ntrecut a fost dat afară din
învăţământul universitar Momente referinţă, de care îmi
amintesc cu emoţie Învăţaţii autentici erau puşi în mare
dificultate Rămas fără pâine, p Şt Bârsănescu

irescu, rector în acea
perioadă la Institutul nostru care

...şi chiar în starea aceea de umilinţă
profesorul Bârsănescu ţinea totuşi niste cur care au rămas
în memoria multora de atunci

atmosferă culturală deosebită
Iaşul arii profesori ţineau conferinţe
să- asculţi pe Cişmaş Partenie,

Agricola Cardaş sălile erau pline, trebuia să te duci cu
înainte să poţi găsi un loc. Era o modalitate de a transmite, de
a da din cunoştinţele tale celor care te audiază, era o
modalitate de-a ţine oamenii aproape de cultură, deşi atunci
aceste conferinţe erau foarte supravegheate de către securiş
încât cei care vorbeau trebuiau să aibă un meşteşug
extraordinar în aranjarea cuvintelor, în aranjarea celor spuse
pentru a evita eventualele interpretări. o audienţă
deosebită se bucuru onferinţele ţ

lă lume Ştefănescu a apărut mai
târziu. stăruia asupra aspectelor

Ş rsănescu preda Pedagogie agricolă şi mi se pare
că el a scris prima carte de pedagogie agricolă

ţăranului. El
a abordat şi tratat aspecte cu privire la necesitatea
educării ţăranului, susţinând că intelectualitatea noastră,
vigoarea intelectualităţ ş ţărănime. Într-
adevăr, în perioada interbelică, perioada cea mai fructuoasă a
ţării noastre, aşa cum am mai spus ţăranii
mai gospodari să-şi trimită copiii la şcoală. Satele şi, respectiv,
comunele se comparau între ele mai ales prin numărul de
copii ş ş Ş
Ştefan Bârsănescu avea o măiestrie a lui în a demonstra ideea;
era atât de ataşat satului şi ţărănimii încât aveai
impresia că mergi în urma unui plug care răsturnând brazda

pământ să se ridice un abur pe care numai
pământul îl Prelegerile sale te transpuneau într-o
atmosferă rurală de legendă

că
ş . După un tedeum

ţ 40 de sfinţi îmi
amintesc, parcă, proto rectorul de atunci al
Universităţ ţat că

ă ţ ă de către domnul profesor
Bârsănescu. N-am să dată

ş ţi. Prelegerea
de astăzi face parte dintr-o serie de lecţ ş

greşit se pronunţă uneori
însă anul acesta, din păcat mai debuta cu

adresabilitatea obişnuită ci aşa după cum programa
analitică ovarăş ş tovarăş ţa lui, mi-
a rămas un reper cum un grup
de învăţători (absolvenţi probabil ai Şcolii

, unde Ştefan Bârsănescu fusese profesor) îşi contura

petagogie

de străluciţii eroi ai neamului nostru, de a ne forţa să creăm
o nouă istorie, conform dispoziţiilor vrăjmaşilor din
interiorul şi exteriorul ţării? Va putea, oare, vreodată acest
popor să ofere un răspuns credibil şi veridic acestor întrebări
sfâşietoare în tragismul lor? Şi oare vom mai reuşi să
refacem ce-am pierdut? Cum? Întrebarea se referea la
perioada cea de după primul război mondial. Acuma, după
părerea mea, întrebarea este de o reală actualitate. Situaţia la
care vă referiţi este identică cu cea de astăzi

La cine vă referiţ

ţian Cotrău, u eminenţii ş ş
ţ

şi el de suferit din cauza unor delatori mărunţ ş dori să ne
spuneţ şcărie şi
datorită căror fapte

”

?

i?

Mar nul dintre no tri speciali ti
ai domeniului în care v-a i remarcat în mod deosebit, a avut

i. A
i câteva lucruri despre cum a ajuns în pu

.

După primul război mondi reaşezarea ţării a durat câtva
timp, dar am avut şansa unor eminenţi

Mă refer la aproape toţi guvernanţii care au fost veau şi
ei interese şi interese de partid

ţării. Îmi amintesc cu plăcere când învăţătorul nostru,
domnul Copii, suntem fericiţi, pentru
că toate cele mărgăritare care lipseau din coroană au
revenit: Bucovina, Basarabia, Banatul şi Ardealul

avea rădăcini adânci; cu siguranţă
cu toate că Uniunea Europeană

deocamdată la desfiinţarea naţiunilor ş chiar dacă

şi de aceea îmi este foarte
greu să întrevăd magistralele dezvoltării Îmi dau seama
însă că mulţi din amenii pe care i-am ales nu-şi uită
interesele personale, dar le uită pe cele ale comunităţii
care i-a ales. problemă

morişcă şi
angrenaj care şi-a format un anumit mecanism, cred că

să poţi chiar dacă s-ar găsi oameni
capabili, cu o conştiinţă cu adevărat responsabilă nu cred că
aceştia şi găs Nu văd cum. Pe de altă parte, nu se
aleg oamenii în funcţie de capacitatea lor.

Eram în Franţa când la televiziunea
franceză nişte reporteri l-a întrebat pe preşedintele Charles
de Gaulle

său. Ş într-adevăr aşa era pentru
că la înmormântarea lui De Gaulle a fost prezentă doar familia
şi acest prieten; şi atunci cum se face că a fost schimbat
Răspunsul preşedinte a fost că schimbarea decisă
modifică ţ că vor rămâne buni

numai că prie nul său ministrul şi-a înţeles greşit
funcţia: în loc să organizeze turism

. Faptul a uimit şi a
devenit o nouă referinţă pentru reputata obiectivitate a
marelui om de stat. Şi tot în ş

schimbat şi pe acesta entru că voastră l-aţi preţuit,
era o personalitate Rămâne o per a
răspuns De Gaulle îndepărtat

ţial, dar pentru mine este; eu i
să redreseze economia Franţei, iar el în loc să se ocu

ă
Un alt fapt din lumea marilor politicieni care cred că

merită să fie amintit este în
calitate de vicepreşedinte al SUA a fost invitat pentru prima
dată să vorbească la televiziune l când
URSS era condusă de Nikita Hrusciov. După interviu

cei care îl însoţeau, şi
are cum aflăm dacă ş lor le-a plăcut sau nu

prestaţia mea Răspu
preşedinte ă le-a

plăcut o să vă mai invite; dacă nu, nu! Şi nu l-au mai

Cazul Marţian Cotrău adevăr de notorietate în
lumea universitară ntâi trebuie să spun că la Iaşi

Ştefan
Micle rectorul Universităţii şi soţul Veronicăi

. După moartea lui prematură i-a succedat la catedră
Petru Poni, care preda şi la Medicină, de unde după 7-8 ani s-a
retras, rămânând doar la Universitate. El s-a remarcat prin
înzestrat cu aparatură pentru determinarea
unor

Ş a
dezvoltat şi mai mult lucrăril

iul falsurilor care se făceau. Dovadă că la Iaşi s-a
dezvoltat cel mai puternic chimia vinului din România
faptul că prin 1935-1936, împreună cu strălucitul său

luat premiul Oficiului Internaţional
al Viei şi . Acesta, înfiinţat în anul 1924,

ş ţ
itatea ţărilor viti-vinicole ă

câţiva ani i s-a decernat şi
profesorului Gheorghe Ghimicescu elaborarea unor
metode de microanaliză

Ş
a ştiinţei şi a chimiei

vinului în special entru că prin metodele şi analizele pe care
le-a efectuat şi-a cam pus toţi negustorii de vin şi cârciumarii
în cap Am menţionat toate acestea deoarece ă

absolvirea facultăţii
de viticultură şi oenologie, am ben

coordonat de
Gheorghe Ghimicescu, iar mai târziu de către profesorul
Marţian Cotrău, de la care am primit
substanţial Din aceste motive, cu toate că eram apropiaţi ca
vârstă îmi place să-l aşez

Cu un astfel de bagaj de cunoştinţe se înţelege că mi-am
putut permite să dezvolt laboratorul de oenologie de la

atea de Horticultură înfiinţată în 1951 care cu timpul a

al,
oameni politici cu un

fond de românitate autentic.

. A
personale , dar peste toate era

interesul
Simion Matei spunea: „

patru
”.

Sentimentul patriotic acum
este mult alterat nu duce

i, faptul se
va întâmpla, în nici un caz nu va avea loc într-un viitor
apropiat. Eu nu sunt om politic,

acum .
tre o

complet
Aici este cred cea mai mare . Într-o

asemenea vâltoare, într-o astfel de într-un asemenea
e foarte

greu schimba ceva;

-ar i locul...

prin anii 1960,
u

de ce l-a schimbat pe Ministrul Turismului, acesta
fiind cel mai bun prieten al i, , ,

?
lui nu

nimic în rela ia lor, prieteni în
continuare, te

„ ul francez, prietenul meu
s-a transformat într-un turist neobosit”

perioada aceea a fost schimbat i
Ministrul economiei; reporterii l-au întrebat din nou de ce l-a

, „p dumnea
”, precizau ei. „ sonalitate,
, dar l-am pentru un motiv care,

poate, nu vi se pare esen -am
cerut pe de
economie, s-a ocupat mai mult de politic ...”

cel legat de Richard Nixon care,
,

a din Moscova, în timpu
, Nixon

s-a interesat la precum la cei din corpul
diplomatic: „O ru i

?” nsul ambasadorului american de la
Moscova a fost: „Domnule vice Nixon, dac

” invitat...

este într-
. Dar mai î ,

primele analize, de altfel destul de sumare (alcool, aciditate) la
vinuri au fost efectuate în laboratorul profesorului

, , cunoscut ca
Micle ,

rarea  laboratorului
parametri ai vinului (ebuliometru, alcoolmetru,

densimetru etc.). Corneliu umuleanu, care i-a urmat,
e de chimia vinului, mai ales în

domen
este

succesor
Gheorghe Ghimicescu au

Vinului (O.I.V.) este un
organism tiin ific interguvernamental cu sediul la Paris,
cuprinzând major . Trebuie amintit c ,
la vreo , un premiu similar

pentru
.

Nu prea s-a vorbit de Corneliu umuleanu, de aportul lui
la dezvoltare oenologice, în general,

, p ,

„ ”. dup
, când am fost încadrat ca asistent la

catedra eficiat timp de vreo
12 ani de laboratorul de chimia vinului

deasemenea un sprijin
.

, cu mândrie în rândul mentorilor
mei.

Facult , ,

Convorbiri cu Academicianul
Valeriu D. Cotea (II)

Vasile DIACON
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Gheorghe Ghimicescu şi Marţian Cotrău,
şi susţinut dezvoltarea

ografie, fost
preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a şi

ş
omică Bucureşti,

ltura de la tehnică la ştiinţă

ca să glumesc cea mai grea pedeapsă
nu este să ţ , ci să ă

Teodor Martin a scris un tratat de
viticultură, un tratat care a înălţat ă ă,
de la tehnică la ştiinţă imţ autentică

la congrese, conferinţe, la colocvii
internaţionale, personalităţi

şi
rejurările când cineva care prezenta o lucrare să nu

menţioneze după Gherasim sau după

Îl aşez de asemenea, aproape la acelaşi nivel, pe Mircea
Oprean, apropiat ca vârstă era un om de cultură, fost
rector al Universităţii din Craiova, bun prieten cu Marţian
Cotrău

Nu ştiu dacă lumina mea este mai mare sau mai mică
decât a celor sus amintiţi, dar cert este că de la ei am luat
lumină depinde şi de tine

cât o sporeşti
plăcută şi

acultatea noastră, care m-a înţeles omeneşte şi mi-a dat voie
să lucrez

ţ ână protectoare din partea lui.
ş

aşa, prin felul meu de-a fi, o
relaţie student. Eram invitat la ei şi lucrul care
îmi sporea parcă apropiere de dânşii era faptul că
adresabilitatea lor faţă de toţi colaboratorii era cu apelativul

sau tovarăşe
ptul ca atare îmi dădea un plus de încredere în

mine, în ei

ţ Am avut şansa iubirii acestor
oameni Nu ştiu dacă am fost la înălţimea iubirii lor, dar am
simţit-o adâncă şi activă Şi când o povesteam acasă părinţi

ăl meu, Dumnezeu să-l odihnească
ai să trăieşti să le porţi recunoştinţă şi indiferent pe ce

treaptă nu cumva, măi Valeriule, să-i uiţi

La această întrebare îmi este foarte greu să vă răspund.
Multă vreme n-am avut nici măcar asistent, căci

două ore de curs şi două
de lucrări pe săptămână şi colonel şi
soldat, eu comandam şi tot eu făceam cizmele. Aş fi putut
preda toate cele trei discipline îngemănate    ampelografia,
viticultura şi oenologia, beneficiind astfel de mai multe ore,
aşa cum se proceda, de pildă, la Cluj, la Timişoara. E drept,
viitorul specialist are nevoie de toate trei, dar am considerat că
un singur om nu poate pre

ceva gen botanică şi ceva de
natură ă, trecând prin agrotehnică... Aproape 20 de
ani nu am avut subaltern. De unde atunci discipoli? Cu
timpul, am simţit nev niţial, am mai fost
ajutat la lucrări de Ileana Cireaşa. Dar ea s-a orientat apoi spre
floricultură În cele din urmă am găsit înţelegere la profesorul
Mihai Răvăruţ care, în calitate de rector, mi-a permis să-mi
aduc un ajutor. Şi astfel l-am adus pe Andrei Cotrău, fratele
lui Marţian, care mi-a fost de mare ajutor. Şi-a d

nu atât de sclipitor ca fratele său însă a
vrut să plece ş ş Vinalcool, pentru
că salariile de la noi erau mici. eja îşi făcuse un nume, era
cunoscut, nu pentru că avea doctoratul, ci pentru că s-a
dovedit Şi mă întreb cât o fi
învăţat de la mine. t şi de
prezenţa în laborator a inginerului chimist Anca Moise, un
colaborator inteligent, ataşat şi foarte capabil în prezent
profesor de chimie la Universitatea Tehnică Gh. Asachi.

După plecarea lui Andrei Cotrău de
durată

ş putea să spun, la fel de bun ca
Andrei Cotrău

meu care a fost numit preparator, apoi
asistent. După revoluţ ă sprijinului pe care mi l-au
dat unii oameni cu influenţă    ş

ş
şit să înfiinţ

de Cercetări pentru ş iniţial
cu două pentru ca în prezent să dispună
de şase

ângă mine au crescut
însă ş ţ i-
am ales după criteriul utilităţ Am iniţiat de pildă

ş . Trebuia să
apelez la cineva care să cunoască ţiile de climă ş

ş şi eu

patru ani de zile, cât a lucrat la Centrul de
Cercetări ţ

Alţii studiau
ş ş

Am iniţiat de asemenea altă lucrare
ş

m-a apreciat, m-a
iubit mi-a academicianul Gherasim
Constantinescu, eminent profesor de ampel

Viei Vinului. Dar
poate mai mult m-a apreciat i m-a iubit profesorul Teodor
Martin de la Universitatea Agron cel care a
ridicat viticu .

Gherasim Constantinescu a scris marele tratat de
ampelografie, încât a
cuiva îl înve e îl duc în spinare, cele 8 volume
fiind foarte grele.

viticultura la o alt treapt
. S eam o mândrie  ca român

când participând
vedeam pe masa multor tratatele

lui Gherasim Constantinescu al lui Teodor Martin. Rare erau
împ

„ Constantinescu” „
Teodor Martin”.

de mine;

.

; iar lumina aceasta acum ; nu doar
cât ai luat de la ei, ci cu tu.

Am o               amintire de profesorul Vasile Juncu, de la
F

timp de 12 ani în laboratorul profesorului
Ghimicescu. Nu era de specialitate mea, dar m-a iubit. Am
sim it o m

În general, eu m-am bucurat de simpatia profesorilor i
stabileam mai mult decât de

de la profesor la
a

„domnule” „ ”, iar mie îmi spuneau pe nume:
Valeriule. Fa

.

Iubirea!… Ave i dreptate.
.

. lor,
totdeauna tat , îmi spunea:
„Cât

vei ajunge ”.

disciplina pe
care o predam avea repartizate doar

. Eram, cum s-ar spune,

–

da, calitativ vorbind, trei lucruri
atât de diferite, care cuprind ,

tehnologic

oia unui colaborator. I

.

at doctoratul
cât a fost la noi; este un om corect, cinstit, foarte harnic, poate

. La la un moment dat
i a i plecat la întreprinderea

D

a fi un bun specialist. uneori
Pentru scurt timp m-am bucura

;

, am avut un sprijin
în persoana chimistului Jean Sauciuc, care mi-a fost un

colaborator foarte bun. A
cu un orizont profesional chiar mai larg. Mai

apoi a venit fiul
ie, datorit

– i citez aici pe acad. David
Davidescu, acad. Cristofor Simionescu i secretarul general al
Academiei, Nicolae Constantinescu –, am reu ez, în
1992, Centrul Oenologie aici, la Ia i,

posturi apoi cu patru,
posturi.

Pe l o serie de doctoranzi. Vorbind
de colaboratori, am avut i oameni deja forma i, pe care

ii imediate. o
carte referitoare la Podgoriile i vinurile României

condi i sol din
zonele respective; le tiam , dar nu îndeajuns de bine,
încât am apelat la profesorul Nicolae Barbu de la Facultatea de
Geografie. Trei,

pentru Oenologie s-a ocupat de problema condi iilor
de complex natural din podgoriile României.
vinurile i a a mai departe.

, Podgoria Cotnari.
Aveam nevoie pentru realizarea ei de un istoric i un

După cum ţ , dumneavoastră aţ de
zână protectoare:

a aceşti corifei ţi luat lumină ş ţ
ţi-mi cine este discipolul sau discipolii care

s-au nutrit cu lumină de la dumneavoastră ş ştiut să o şi
sporească

în eleg eu i avut un fel
Iubirea...

De l a i a i sporit-o în mod
admirabil. Spune

i au
?

economist. Istoric, deoarece eu tiam ceva istorie dar nu

i scoate de unul singur, i atunci am apelat
la profesorului Mircea Ciubotaru de la
Universitatea „Al. I. Cuza”, „Al.
Philippide”, istoric valoros cu care am colaborat la fel ca i cu
profesorul Nicolae Barbu, în condi ii excelente, schimbând
mereu textele scrise între noi,

, care este
podgoria Cotnari.

Trebuia condi iile socio-
economice ale podgoriei sau ale zonei de podgorii. Acolo la
Cotnari au fost ni te cooperative, ni te IAS-uri, CAP-uri, fapt
pentru care am apelat la Petru
Magazin i Costache Grigorescu, amândoi

. Pe Costache Grigorescu l-am luat la
Centru l fusese comandantul
fratelui meu ing. Toma D.

mai scris despre asta. Colegul Grigorescu când
pleca pe linia întâi a frontului todeauna un testament

at
faptul. A avut o via
în armata . A
devenit u l geneticii

substan ial la scrierea
materialelor l
dintre autori la Podgoriile României i la Podgoria Cotnari.
Nu pot afirma de care vorbesc

contest
realiza ceva durabil. Acum am un colaborator în persoana lui
Cristinel
aplicat, onest, i în acela i timp foarte ata

. Trecând printr-o situa
i chiar unii dintre doctoranzii

feciorului meu vin
la el . Când
î i bate cineva cu respect la u cu scop consultativ

. Apreciez de asemenea la

.
primul tratat de

oenochimie nu numai de la noi, ci i din lume. Nu
un tratat de acest fel nu a scris unul

un capitol i altul un capitol. Toate le-am scris

im profesionalism, subliniind
chiar, dintru inceput atunci
când va fi necesar - chis

.
Pasager pentru un an de zile a fost pe la noi profesorul

dr. ing. Dumitru
valoros, un

om – putea spune – foarte informat
.

Nu mai pu in fructuos pentru laboratorul nostru a fost i
regretatul profesor dr. Ion Neac u de la Universitatea „Al. I.
Cuza”. Era un om cu i de
adâncime. Faptul mi-a relevat

in bine i

Mai am un colaborator care a venit aici ca laborant.
D ei sale

ata amentului lui -
devenind e vorba de dr.

ing. iu, iste , bun, chiar foarte bun în
domeniul ; încredere în el

.
În fine, printre cei care sunt mai tineri, este Bogdan

Nechita, niversitate , dar i Marius
Niculaua l cu
perspective frumoase în devenirea lor. Sunt tocmai ceea ce ne
trebuia.

, cu mijloace
tehnice foarte bune, de  nivel interna ional. Acad. Ionel
Haiduc, pre edintele Academiei Române, când ne-a vizitat
împre cu doamna acad. Maria Zaharescu, pre edinta
Sec iei

.
Tot atunci a fost i o edin iei de tiin e Agricole i
Silvice. Mai exact nu m-am dus eu la Bucure ti ci au venit to i
membrii Sec iei la Ia i, îm un
Ion Otiman i vicepre edintele Marius Sala. Am spus atunci i

repet i
, e „mijloacele”

umane sunt cu mult mai bune decât
mijloacele tehnice
speciali ti foarte buni

descurc i nici nu a
sunt foarte buni în

munca tilizarea acestei aparaturi moderne. Încât cum
putea
Bogdan Nechita doctoratul cu mine, iar ce ,
Marius Niculaua cu fiul meu. Avem un colectiv
ni te oameni minuna i. De vreo zece ani, laboratorul nostru

o pozi ie de vârf printre cu o tiin viti-vin
echipe

pentru Oenologie î

ş ştiu să
umblu în arhive, nu poţi să le cuprinzi pe toate. O carte
complexă nu o poţ ş

competenţa
fost cercetător la Institutul

ş
ţ

consultându-ne, completându-
ne, mereu atenţi la răspunderea pentru elaborarea în premieră
a unei cărţi despre această perlă a Moldovei

deasemenea sa mă refer şi la ţ

ş ş
competenţa colegilor mei

ş specialişti cu o
foarte bună pregătire

şi dintr-un motiv sentimental, e
Cotea pe front, în Uniunea

Sovietică, am
, lăsa şi

am găsit vreo câteva testamente de ale lui. M-a înduioş
ţă grea pentru că a fost căpitan de cavalerie

regală, facând parte chiar din garda regală
n cercetător foarte bun în domeniu şi

ameliorării, dar ajutându-ne şi pe noi ţ
pentru lucrările de care vorbim, fiind chiar unu

ş
că i-am format pe toţi aceştia ,

dar nici nu pot să spun că nu au luat ceva de la mine, după
cum nu pot să spun că m-au format ei, dar nici nu pot să

că nu am luat mult de la ei în interesul comun, de a

Zănoagă, un om dotat, este doctor în chimie, un om
ş ş şat colectivului cu

care lucrează În ce sens? ţie mai dificilă
cu sănătatea, doctoranzii mei ş

până să ajungă la noi, la mine şi la fiul meu,
şi îl consultă. Se bucură cum se vede de mare credit

ţ şă înseamnă
că reprezinţi o autoritate în domeniu
Cristi Zănoagă faptul că este un om foarte perseverent în
cercetare, nu-şi găseşte liniştea până nu clarifică datele,
problemele Am terminat şi publicat de curând împreună cu el
şi cu fiul meu un tratat de oenochimie,

ş există până
acum . Vă rog să credeţi că

ş toţi împreună.
Este o mare răspundere să fii dezchizător de drum, şi Cristi
Zănoagă şi-a făcut rolul cu max

, că suntem toţi egali şi că doreşte
să şi exprime des , fără ezitare opiniile.

Am apreciat conştiinţa valorii de sine şi l-am tratat ca atare
încât sper că poartă acestei colaborări o durabilă şi admirativă
amintire

şi
Beceanu, profesor de tehnologia produselor

horticole la Universitatea noastră. Un colaborator
bibliotecă în domeniu, aş ,

de unde orizontul său larg
ţ ş

ş
o pregătire nu numai vastă, dar ş

că noi, în probleme de
microbiologie a vinului, stăm mai puţ ş temeinica sa
pregătire s-a dovedit extrem de benefică în a acoperi părţi mai
putin solide ale domeniului nostru.

iniţial
atorită perseverenţ , datorită priceperii, naturii sale

lucrative şi ş pentru profesie a ajuns să şi
treacă treptele cercetător principal II,

Gheorghe Odăger ţ
său se poate avea deplină şi în datele

pe care le furnizează

şef de lucrări la u a noastră ş
, foarte buni cercetători, unul mai bun decât altu

Laboratorul nostru este înzestrat cu aparatură
ţ

ş
ună ş

ţ de chimie de la Academia Română au rămas plăcut
impresionaţi de aparatura performantă a laboratorului nostru

ş ş ţă a Secţ Ş ţ ş
ş ţ

ţ ş preună cu secretarul general Pă
ş ş ş

vă ş dumneavoastră că personal m-am simţit măgulit de
aprecieri însă am adăugat cu ace aşi bucurie că

la fel de bune, dacă nu
, adică întreg colectivul. Adevărul e că avem

ş şi era o datorie a mea să subliniez acest
lucru. Eu nu mă mai ş ş mai putea să învăţ să
lucrez cu asemenea aparatură. Ei însă, toţi

şi u aş
să spun că eu îi cresc pe ei? Doar pentru faptul că

şi-a dat lălalt
de excepţie,

ş ţ şi
colectivul său, prin lucrările realizate şi prezentarea lor ocupă

ţ ţările ş ţă icolă
avansată. Datorită acestei în laboratorul Centrului de
Cercetări lucrează şi şi elaborează tezele
peste zece doctoranzi.(va urma)

înlesnit şi dezvoltarea laboratorului de oenologie de la
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare iticultură şi

inificaţie, înfiinţată în 1957 solvenţi ai
facultăţii noastre.

După acest scurt istoric al evoluţiei ştiinţei oenologice la
Iaşi, revin la întrebarea dumneavoastră, spunân u-vă că
Marţian Cotrău a fost arestat şi condamnat fiind bănuit că a
simpatizat cu mişcarea budapesteană din 1956.

ocazia acordării numelui meu unui din
Focşani, Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea au fost prezenţi
printre alţii academicienii Eugen Simion

rhiepiscopul Ioan
Robu, şi încă alte multe personalităţi În timpul festivităţii

despre viaţa mea şi a
familiei din care provin

nenea Costică că din cei ş
fraţi, Valeriu a fost cel mai inteligent Nu-i adevărat

t a fost nenea Tomiţă. Lui Valeriu i-a
plăcut cartea. Asta e altceva ndreptăţit

La noi e zonă de pădure. Omul e înfrăţit cu pădurea,
avea grijă de ea tăiere raţională şi

ătrânilor ducea după
. O importanţă deosebită avea Corpul

Silvic, îmi face plăcere să-l amintesc aici pe inginerul Mircea
Tomulescu, care după câţiva ani a fost numit Ministrul
Silviculturii a plecarea lui din Vrancea, tatăl meu şi-a
exprimat părerea de rău, temerea că ataşamentul şi respectul
pentru drepturile strămoşesti ale sătenilor vor di pare odată
cu plecarea sa. Ei bine n-a fost aşa findcă înlocuitorul
inginerului silvic Mircea Tomulescu a fost fratele meu Toma
D. Cotea.

Ca şi predecesorul său s-a străduit nu numai
să păstreze pădurea ci să o şi extindă urile de
la exploatare la împădurire pentru acest fapt şi

în cele din urmă
, a înţeles sensul reţinerii

sale şi a fost eliberat
Pe şantierele de împădurire însă

care trebuiau hrăniţi
ă o sursă de supravieţuire şi

enţa anticomunistă din munţi.
mpreună cu personalul silvic să-i

prindă când aceştia apăreau după hrană şi să-i dea pe mâna
de aceştia. pare, a luat decizia

să-l execute pe
va spune că l-a auzit s u mă

omorâţi -au bătut cu saci de nisip în cap până a devenit
inconş şi Putna, ca şi cum s-ar fi
înecat. Eu m-am dus la criminalistică

că nu s-a găsit nici un fir de nisip n plămâni săi
a fost omorât şi apoi aruncat în apă ând şi cum

l-a omorât, , dar ce m-a şocat este
faptul că, atunci când m-am

şi la înmormântarea a venit foarte multă lume.
I s-a făcut o înmormântare cu o participare impresionantă
extrem de semnificativă . Cert este că

probe. Pe urmă am aflat că
într-adevăr

Nu ştiu ce i-a făcut pe ei să fie prieteni cu mine u
simpatizat, m-au iubit. Nici eu nu făceam greş

şi un anume
interes pentru că, avându-i pe e şi ocupând
funcţii politice înalte, nu dădea nimeni cu pietre în mine. Fără
glumă, era o prietenie pe bază de împrumut sufletesc. Nu o
pot defini, sinceră ş devotată durat până ce Aurel

spre tărâmurile veş , iar cu Petrică
legătura continuă şi în prezent

făcut împreună la Şcoala de ofiţeri de
artilerie din Bârlad am fost scoşi în faţă

luat centurile şi şireturile de la bocanci şi spus că
uri, că e o ruşine pentru armata populară să

aibă asemenea . Apăruse un ordin ca fiii de chiabur
să fi trimişi la muncă. Te ducea la construcţii
şi lucrai era o hotărâre care nu putea fi revocată,
deoarece în armată inele se execută, nu se discută oată
lumea a rămas surprinsă când, din cei 500-600 de elevi ţi
care se găseau pe platou, unul a ieş în faţă, a dus mâna la
chipiu şi a zis: Să trăiţi tovarăşe colonel, sunt elevul-soldat

şi vreau să vă aduc la cunoştinţă că se face o
eroare dacă elevul-soldat Cotea este trimis ani la muncă

e răspunderea mea, secretarul UTM-ului pe şcoală îl
cunosc bine, am fost şi acasă

nu l-a luat în seamă
Pentru a vă edifica vă rog să

ntrebaţi şi secretarul organizaţiei de bază
a susţinut afirmaţia Petru.

Deşi au fost ameninţaţi că vor fi trimişi la carceră, nu au
renunţat la poziţia lor, încât până la urmă am rămas în cadrul
şcolii de ofiţeri

Nedreptăţesc dacă spun unu . Pe lângă profesorii

pentru V
V , unde lucrau ab

d

Cu colegiu
„ ”,

, Dumitru Radu
Popescu, Maya Simionescu, Marius Sala, a

. s-a
derulat un scurt film documentar

; la un moment dat reporterul l-a
întrebat pe fratele meu, : „Cred apte

”. „ ”, a spus
el, „Cel mai inteligen

”. A fost un omagiu î .
ra

, prin vânzarea lemnului
conform Sfatului B care se con legi
nescrise dar respectate

. L

s

, noul numit,
. Deturnând fond

, a fost judecat
arestat de vreo 2-3 ori; Ministrul de Interne
(din câte îmi amintesc, unul Pavel)

.
lucrau sute de muncitori

. Aprovizionarea cu alimente fiind
constant , era pentru cei din
rezist Securitatea dorea ca
inginerul Toma D. Cotea, î ,

ei,
fapt neacceptat Securitatea, se

fratele meu. Când acesta a plecat din Tulnici
într-un camion, cine trigând: „N

”. L
tient apoi l-au aruncat în râul

Laboratorul de , unde mi
s-a comunicat î ,
ca atare . Cine, c

nu pot spune cu precizie
dus la minister, tabloul lui era la

loc de cinste sa
,

prin grandoarea ei fratele
meu a fost omorât, dar nu aveam

a fost lichidat de Securitate.

; m-a
eli mari. Ne-am

apropiat spontan. Dar la mine a fost, probabil,
i prieteni, amândoi

decât ca i . A
Loghin a plecat niciei

.
Armata am -o

. Într-o zi, 11-12 elevi ;
ne-au au noi
suntem fii de chiab

elemente i
e pentru trei ani u

acolo. Sigur,
ord . T

-solda
it

„ ,
Magazin Petru

trei .
P sunt ,

la el, este o eroare, el nu este
fecior de chiabur.” Comandantul politic .
Magazin Petru a insistat: „ ,
î ”. Acesta care era
Loghin Aurel, colegului Magazin

. Faptele vorbesc de la sine, comentariile sunt
de prisos.

l

Tot în acela i context al epocii în care se întâmplau
lucruri odioase, a a cum s-a întâmplat cu profesorul Mar

ii, un frate, pe inginerul Toma D. Cotea. Cum
s-a întâmplat?

citind,
de amintiri, despre prietenia dint

i bucovineanul Petru Magazin.
A fost o prietenie în trei care v-a unit o via .

Dintre toate cadrele didactice pe care le-a i avut, care este
personalitatea pe care o a eza i în vârful piramidei, care
dintre acestea a avut un rol esen

, ca intelectual, ca om, ca
specialist?

ş
ş ţian

Cotrău, îmi amintesc că şi dumneavoastră aţi pierdut, din
cauza Securităţ

Mi-a plăcut foarte mult în cartea dumneavoastră
re dumneavoastră şi

fălticeneanul Aurel Loghin ş
ţă întreagă

ţ
ş ţ

ţial în formarea
personalităţii dumneavoastră

dialoguri neprotocolare
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lucru presupune o conştiinţă asupra condiţiilor care
promovează monologul şi modelul de monopol şi
asupra modurilor de a anula astfel de condiţii”

, în: „Revista de informatică socială”, nr. 5 /
iunie 2006, pe situl

(aria în care
se desfăşoară partida) (fluierul arbitrului
întrerupe acţiunea după exact 90 de minute, cu timp de
începere prestabilit). Acest ultim criteriu permite a
considera fotbalul în forma competiţionala modernă ca
fiind un joc finit: ştim exact şi se desfăşoară,
care şi unde sunt de găsit partenerii de joc. O dată
început, jocul trebuie terminat. El

ştigă (singurul lucru neştiut de la
început). Ce sens ar ave ul dacă n-am afla cine a
câştigat in cele din urmă?

După un timp oarecare, privind cu atenţie în trecut,
ne dăm seama că ne amintim doar rezultatele jocurilor
finite. Nu suntem în general interesaţi de ceea ce fac
jucătorii, de ceea ce simt, pentru că ei nt asimilaţi în
rezultate.

. Deci se pare că
.

Dar să urmărim şi o altă faţeta a jocurilor finite. Este
imposibil ca toţi participanţii să respecte regulile
jocului şi de aici intervin sugestii pentru inventarea de
noi jocuri. În jocul de fot

na; şi de aici inventarea unui regulament pentru
rugby.

de aici începe
diferenţa dintre cultural şi social

nseamnă că are reguli şi constrângeri. Dacă nu le-ar
avea, n-ar putea să fie un joc. Însă jocurile infinite, spre
deosebire de cele finite, nu au moment exact de
începere şi nici de încheiere. De asemen

tabilă. În decursul lor,
constrâ exibile, se pot schimba în timp; la
reluarea jocului infinit după întrerupere trebuie să
extindem constrâ l infinit, fiind un
joc fără sfârşit,

e şah în formula cea mai
larg acceptată, Garry Kasparov, practica, de regulă,
jocuri finite în care nu prea are adversar. Însă cel mai
important joc practicat de el este cel infinit: jocul
pentru autodepăşire, pentru îmbogăţirea teoriei şahiste
şi a fişierului partidelor interesante. Un astfel de joc nu
se termină o dată cu moartea lui Kasparov – el este,
practic, nelimitat şi repurtat de întreaga suflare şahistă
a omenirii până la dispariţia şahului ca joc de
competiţie. Momentul dispariţiei fizice a lui K

r-un viitor îndepărtat,  este cât se poate de incert.
Însă un şahist banal nu poate aduce transformări
surprinzătoare în

Interesant e faptul că mai oricare activitate umană
poate fi încadrata într-unul dintre cele două tipuri de
jocuri – finit sau infinit – şi că aproape toată lumea le
joacă pe amândouă concomitent El
joacă un joc social pentru a fi recunoscut ca atare de
către societate (un agronom ar fi trebuit să scrie sau
măcar să debiteze cel puţin un text despre legume, să
zicem) şi unul cultural  pentru a-şi spori influenţa într-
un spaţiu spiritual. Foarte puţini sunt conştienţi de
dublul caracter al jocului: finit şi / sau infinit. un
joc infinit se joacă pentru a-i schimba regulile. Dacă
privim înapoi în istorie, regulamentul multor jocuri
importante s-a schimbat de multe ori – schimbare
operată la sugestia jucătorilor care n-au intr

nă la capăt, în acord cu rolul scris pentru statusul lor
social, ci au vrut să îmbogăţească jocul şi să-l nuanţ
în condiţ tradiţii culturale şi a
cetăţeneşti şi . S-au surprins pe ei înşişi, ca şi pe
ceilalţi, cu noi mutări, argumentate sau nu, şi cu noi
reguli, în contradicţie cu cele vechi. Cultura se poate
descrie ca un produs al activităţii celor care practică
jocuri infinite.

ă raţie a cititorului-jucător
aplecat asupra unei cărţi

www.ris.uvt.ro,

Jocul are o serie de
constrînger

unde când

Rezultatul unui joc finit este definitiv,
istorie jocurile finite

nu este început pentru a fi terminat, ci doar
pentru a fi jucat

(Stein
Braten,

consultat pe 17
martie 2011).

Sa ne reîntoarcem la jocul cultural.

are scopul de a
stabili cine câ

a joc

su
nu poate

fi schimbat! Este
sunt doar

bal, cineva a atins mingea cu
mâ

Ne putem imagina un joc infinit
. Este tot un joc, ceea

ce î

ea, nu au nici
un fel de constrângere s

ngerile sunt fl

ngerile acestuia. Jocu

!
Fostul campion mondial d

asparov,
înt

acest joc infinit, de aceea, vrând-
nevrând, el este practicat de marele campion.

– inclusiv cititorul.

Dar

at în joc
pâ

eze
iile altor ltor contexte

etnice

.
Cu fiecare nou respi

din ce în ce mai ciudate.

Condiţii ale dialogului în societatea dominată de
computer

i, fiind amplasat şi limitat în spaţiu
şi timp

interacţiuni între oameni care au ceva de pierdut

Adevarata cultură prezintă continuitate în
timp şi spaţiu, îşi depaşeşte epoca, săvârşindu-se în mod
continuu

literaturile imaginarului

Comparaţi aceste numere fenomenale cu clasicul
eului (să spunem ,

pentru a adăuga şi un gri), care conţine doar 2^3
nuanţe şi gândiţi-vă că e greu să vă lăudaţi că puteţi
distinge mai mult de 2^4 = 16 nuanţe de verde, să
zicem; în total, deci, sunt 2^7 nuanţe naturale, adică
128. În mod natural, ochiul distinge doar 100-200 de
nuanţe! Conform acestui raţionament, acord o mult
mai mare pondere lecturii naturale (în biblioteci, pe
stradă, în tramvai, în tren etc.) decât celei artificiale, pe
un ecran. Este adevărat că „cititul artificial” are certe
calităţi, iar textul este mai puţin agresiv decât
imaginea. În ultimii cinci ani, s-a dezvoltat acea
minune informatică numită ceea ce face
ca motoarele de căutare lexical-multilingve să ne
conducă de-a dreptul la interculturalitate. Însă ,
prin concepţie, este unul grafic, ceea ce presupune
puţină informaţie simbolică în pagină. Deşi jurnaliştii
spun că o imagine face cât o mie de cuvinte (pot să fie
şi zece mii), pentru fiinţa umană un cuvânt bun face
mult mai mult decât o mie de im

Pentru specializarea creatorului, pentru ieşirea lui
din amatorism, trebuie ca produsul cultural să se poată
vinde şi astfel obiectul cultural pătrunde pe spaţiul
economico-tranzacţional. Aceasta este zona de
interferenţă a culturalului cu comercialul şi cu piaţa în
accepţiunea ei cea mai largă. Şi astfel cultura livrescă
devine un mozaic de „subculturi” – unele plătite mai
bine şi altele mai prost. Abia intrând sub imperiul
comenzii comerciale sau sociale un creator îşi
profesionalizează creaţia. Pentru că această comandă
aduce mult-râvnitele drepturi de autor. (Recunosc că şi
eu le râvnesc, la un moment dat, pentru că prea am
scris multe lucruri gratis!) Eu cutez să mă numesc
„critic de proză” deoarece am destui amici care îmi
dăruiesc preţioasele lor cărţi, în speranţa că voi ajunge
odată şi odată să le comentez.

„Noi, americanii, părem a dori cu disperare să ni se
spună că suntem culţi, aşa că specialiştii ne fac
hatârul”, afirmă Alvin Toffler

punând în pagină şi
argumentele

În ordine istorică, mai toate maşinăriile inventate de
om nu făceau altceva decât să amplifice forţa sa fizică
sau organizaţională şi numai o dată cu apariţia
calculatorului s-a reuşit cu succes simularea şi
amplificarea unor operaţiuni considerate specifice
gândirii umane. Calculatoarele de astăzi pot efectua
calcule algebrice cu o viteză de milioane de ori mai
mare decât un operator uman. O dată ce s-a ajuns aici,
soluţia în ceea ce priveşte o explicaţie a minţii umane a
părut că este incredibil de aproape:

o maşină biologică, sau mai exact:

afirmaţie emblematică pentru ceea ce numim
în privinţa căreia am putea invoca

numele lui Marvin Minsky  În consecinţă, lingvistica
computaţională a produs, după anii 1990, programe de

(adică scrisă chiar de computer),
cum au fost cele ale lui Vernor Vinge şi Ray Kurzweil.
Nu, (adică literatură scrisă de computer, cum o
numeşte Stanislaw Lem) nu este o utopie, ci un produs
prezent în realitate. O mulţime de jocuri de strategie te
asistă inteligent la conturarea unei aventuri şi chiar
există programe specializate pentru asistarea scrisului
în proză.

Acest entuziasm intelectual, început prin anii 1950, a
primit, de-a lungul anilor contestări serioase – fie în
privinţa Singularităţii Tehnologice

, fie
în privinţa capacităţii de amplificare a muncii
intelectuale umane. Mai mult, de pe teritoriul
informaticii sociale Stein Bratten ne semnalează o
nedorită cenzură a imaginarului operată de Internetul
actual: „Tehnologia informaţiei bazată pe computer
poate oferi căi către un orizont de înţelesuri mai bogat
şi către o înţelegere de sine mai variată care să nu
reducă valorile noastre umane la o singură imagine
care să elimine alte interpretări alternative. Însă acest

ROGVAIV ROGVAIVG

web semantic

web-ul

Consumatorii de cultura

omul este un
computer, mintea este
pentru creier ceea ce software-ul este pentru hardware,

lit

bitistica

al curcub

agini.

( ,
traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet,
Bucuresti, 1997, p. 5-12)

pe care nu le vom mai detalia.

.

realizabile printr-o
Inteligenta Artificiala emulatoare a creierului uman

3. aloare. Miza cititorului tor... şi la v -jucă

teza tare a
inteligenţei artificiale

eratură automată

Consumatorii de literatură (II)
George CEAUŞU

Iu iel 2011

Un tip, să spunem Radu, şi-a invitat un amic, să
spunem Marius, la un pahar de vin. Iată că sună deja
la uşă!

Te rog, te rog, intră, simte-te ca acasă!
Sunt doi bărbaţi obişnuiţi, ahtiaţi după mici plăceri

masculine obişnuite şi, ca un făcut, poartă la fel de
obişnuitele conversaţii:

Miss Australia trebuia să câştige! N-ai văzut ce
airberguri avea?

Da, dar nici cu ambreiajul Miss Indiei nu mi-e
ruşine!

Cuprinşi de magia detensionantei după-amieze, cei
doi toastează pentru caroserii, pentru scorul meciului
de aseară şi pentru nenumărate alte pretexte. La un
moment dat observă că ceva atârnă în mijlocul
camerei. Nu stă agăţat de nimic, ci pluteşte static cu o
artificialitate cutremurătoare.

Radu, cred că am băut prea mult!
Marius, nu cred! Îl văd şi eu
Dar Radu, aşa ceva nu se poate! Trebuie să ne fi

îmbătat amândoi şi să vedem lucruri diferite!
În acelaşi loc? Eu zic să numărăm până la trei şi să

rostim simultan numele chestiei ce ne stă suspendată
în faţă, pentru a nu ne influenţa r

Prietenii respiră adânc, numără şi silabisesc în cor:
Chilot de damă...
Accesoriul este alb, dantelat şi le solicită imaginaţia

îngrozitor. Numai o superbie feminină ar putea purta
o asemenea delicateţe de chilot. E aproape
transparent, dar cu o croială suficient de timidă încât
să ascundă cele mai suculente intimităţi ale unei
eventuale posesoare. Totuşi de unde vine? Locul din
care izvorăşte pare o ruptură fotonică, o fâşie de
incandescenţă ce aparţine altei lumi. Modul în care a
apărut de nicăieri îi înspăimântă, stimulându-le în
aceeaşi măsură şi curiozitatea.

Stai! Nu-l atinge! E o anomalie de-o natură pe care
nici măcar n-o putem intui! Cine ştie ce ni s-ar putea
întâmpla?

ă facem? Hai să chemăm N.A.S.A.,
Pentagonul, chestii de genul...

Da, e o idee bună, dar să vedem mai întâi ce părere
are vecinul meu!

Marius şi Radu sună la uşă şi le răspunde un al
treilea tip, la fel de supus arhetipului masculin
dominat

Salut! Trebuie să vii cu noi să-ţi arătăm ceva!
Nici măcar nu-i oferă prilejul de a reacţiona. Îl

împing practic în casă, în mijlocul camerei, unde nu
mai e nici urmă de chilot.

Ei, bine, m-aţi făcut curios! Ce vreţi să-mi arătaţi?
Marius îşi suspină răspunsul:

Era un chilot de damă care stătea pur

Băieţi, ce fel de vin aţi băut? Vreau şi eu!
după care îşi cer scuze

pentru deranj. Rămânând singuri, constată:
Se putea şi mai rău. Dacă am fi chemat N.A.S.A.

sau Pentagonul, am fi pierdut mai mult timp cu
explicaţiile.

Chilotul reapare exact în aceeaşi poziţie, din aceeaşi
fâşie fotonică, fluturându-şi languros dantelarea.

Ne-a dat de înţeles că vrea să ni se arate doar
nouă!

Radu, eu nu mai rezist! Mor de curiozitate! Adu-
mi un scaun! Vreau să-l ating, să-l analizez mai bine!

Stai să-mi iau şi eu unul!
Bărbaţii îşi suprasolicită holbarea ochilor, întind

mâini lacome spre fragila bucată de lenjerie intimă, o
ating şi se trezesc transportaţi într-o lume lichidă, a
omniprezenţei valurilor şi adâncimilor de nepătruns.
Un monstru plin de solzi, cu aripioare, coadă şi cap de
peşte îi aruncă într-o plasă, în timp ce alt monstru
asemănător i se adresează celui dintâi:

!

eciproc!
De acord!

Atunci ce s

de instincte.

Ceva ce nu mai este...
i simplu în

aer, în mijlocul camerei!

Îl cinstesc cu un pahar,

Bravo, sunt foarte mari! Fir întins în continuare!

ș

Mircea BOBOC

Interdimensionalul chilot
de damă
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Textul lui Eliot,

este centrat asupra ideii
ra un

este, desigur,

,
,

, în fond,

Se poate accentua, în acest sens,

, de multe ori,

În schimb, clasicii perce

, în timp,

Este, de fapt,
, ,

Sunt idei ca

Prin dezvoltarea acestei teorii privind
imperson

, ,

Tradiţia şi talentul personal

Despre
poeţi şi poezie

– a cărui
analiză am început-o în articolul din numărul anterior –

că un scriitor nu îşi poate
construi valoarea în afa ei erudiţii solide. Această
convingere legată de afirmaţiile anterioare
prin necesitatea cunoaşterii trecutului şi transformarea
acestor cunoştinţe într-o bază fertilă pentru formarea
unei noi viziuni creatoare: „poetul are datoria să-şi
dezvolte sau să dobândească conştiinţa trecutului [...] el
trebuie să continue a-şi dezvolta această conştiinţă de-a
lungul întregii lui cariere poetice.” De observat aici
totodată tonul prescriptiv folosit pentru a sublinia o
idee, care aparţine manierei clasice de a
concepe actul artistic, şi anume asumarea activă a
trecutului.

o trăsătură
definitorie a poeticilor clasice, vizând absenţa fricii de
trecut. În general, marile umbre anterioare sperie prin
valoarea lor, creând complexe de inferioritate scriitorilor
prezentului care simt o anumită neputinţă de a se ridica
la nivelul atins de predecesori. Spaima de trecut
generează revolta împotriva acestuia prin
încercarea anulării rezultatelor anterioare, prin
denigrare pentru ca noul să se poată impune fără a mai
fi nevoit să se raporteze la victoriile trecutului. Este
cazul cu Modernii din cadrul Disputei, cu romanticii
sau cu orice altă mişcare ce presupune insurgenţa.

p tradiţia şi valorile
trecutului sub forma unor lecţii. Clasicul nu este
insurgentul care anulează anterioritatea şi autoritatea, ci
discipolul care este pregătit să înveţe pentru ca
să fie poate capabil să îşi depăşească maeştrii. În acest
sens, clasicul nu va avea niciodată postura unui
autodidact, preferând conştientizarea şi asumarea
modelelor. Este ilustrativă în acest sens o afirmaţia a lui
Henri Matisse (care astfel dovedeşte o anumită
înclinaţie clasică) – „Teama de a nu semăna cu nimeni
înseamnă, pur şi simplu, laşitate.”

esenţa primei părţi a articolului
discutat aici, prin care Eliot  la rândul său  îşi dovedeşte
afiliaţia clasică. Un alt principiu care susţine această
încadrare vizează aspectul impersonalităţii în poezie,
tratat în a doua parte a textului. Pentru a-şi explica
punctul de vedere în această privinţă, Eliot recurge la o
analogie a poeziei cu un proces chimic – când un
filament de platină este introdus într-un recipient în
care se găsesc oxigen şi bioxid de sulf, cele două gaze se
amestecă formând acidul sulfuric. Această combinaţie
se realizează doar în prezenţa platinei care rămâne
neafectată, fără a lăsa urme nici în noua substanţă
creată. În concordanţă cu semnificaţiile acestei alegorii,
firul de platină reprezintă spiritul poetului care „e de
fapt un receptacol care captează şi înmagazinează
nenumărate sentimente, formulări, imagini, păstrate
acolo până ce toate particulele susceptibile de a se uni
într-o combinaţie nouă se află laolaltă.”

re accentuează impersonalizarea actului
artistic, asemănătoare cu obiectivarea promovată de
poeticile clasice, în sensul „dispariţiei” eului empiric, a
purificării discursului de accentele personale. Teoria lui
Eliot implică însă aspecte mai complexe vizând procesul
creativ în sine, nu numai rezultatul acestuia: „părerea
mea este că poetul nu are de exprimat o
<<personalitate>>, el este doar un mediu determinat,
un mediu şi nu o personalitate, în care impresiile şi
experienţele se combină în moduri specifice şi
neaşteptate. Impresiile şi experienţele importante
pentru poet ca om pot să nu apară în poezie, iar cele
care devin importante în poezie pot juca un rol cu totul
neglijabil în personalitatea omului.”

alizarea actului artistic, Eliot nu anulează
„doza de conştienţă şi deliberare” pe care o consideră
absolut necesară – un alt element de factură clasică. De
altfel, definiţia poeziei, definiţie ce a făcut carieră, se
subscrie acestei viziuni prin modul în care este perceput
raportul dintre procesul creativ şi valorificarea emoţiei:
„Poezia nu înseamnă o eliberare a emoţiei, ci o eliberare
de emoţie; nu e exprimarea personalităţii, ci o eliberare
de personalitate.” Poezia este văzută ca un fel de
exorcizare, o fugă de emoţie şi de propria biografie. Este
o manieră de a acredita  până la un punct  ideea
purificării prin creaţiei, a unui care are drept
rezultat autonomizarea operei prin desprinderea totală
a acesteia de cel care a creat-o, după cum sugera tot
Eliot într-o manieră umorist-ironică în articolul

: „Şi apoi el (autorul, n.n.) poate să-i spună
poemului: <<Du-te! Găseşte-ţi un loc într-o carte – şi să

catharsis

nu te aştepţi ca (subl. aut.) să mă mai interesez de
soarta ta>>.”

a teoriilor
enunţate mai ales cea privitoare la depersonalizarea
creaţiei  care este coagulată într-o formulare concisă:
„Emoţia artistică e impersonală.” Impersonalitatea
cerută poeziei nu poate fi atinsă decât prin valorificarea
a ceea ce Eliot numeşte „momentul prezent al
trecutului”, presupunând implicarea activă a tradiţiei în
procesul creaţiei.

Concluzia acestui text este importantă şi din alt
unghi şi anume prin stabilirea unor scopuri instructive
ale teoriilor enunţate: „acest eseu îşi propune să se
oprească la graniţa metafizicii sau a misticismului, şi să
se mărginească la concluziile practice utilizabile de către
acela care se interesează cu seriozitate de poezie.” Ca
urmare, textul nu trebuie privit doar ca o exprimare
gratuită a unui punct de vedere, ci şi în liniile educării
altora – este o altă coordonată ce încadrează scrierea în
rândul celor prescriptive de tip clasic  în care expunerea
principiilor este făcută sub forma sfaturilor sau a unor
norme

în ceea ce priveşte
atitudinea clasicizantă a lui Eliot  îl reprezintă

, text pe care autorul îl leagă în mod direct de cel
analizat anterior, considerându-l o aplicare a
principiilor exprimate atunci. Astfel, dacă în

se sublinia importanţa ordinii
ansamblului trecut-prezent precum şi importanţa
existenţei unui simţ al tradiţiei, a unei conştientizări a
locului ocupat în raport cu predecesorii a noului creator,
în textul de faţă se transferă aceste noţiuni în domeniul
criticii literare care, în viziunea lui Eliot are ca scop
evidenţierea acestei relaţionări la alte opere şi alţi
creatori spre a constitui pe deplin semnificaţiile unui
text. Se reiau  în acest sens, câteva principii pe care Eliot
le dezvoltase în articolul anterior, accentuându-se faptul
că unicitatea unui artist se poate concretiza doar în
raport cu o moştenire comună, exterioară lui, căreia
trebuie să i se subordoneze. Deşi pare o idee paradoxală
a susţine obţinerea originalităţii printr-un proces de
subsumare la tradiţie, argumentarea lui Eliot este totuşi
una pe deplin validă deoarece doar asumarea
trecutului, cunoaşterea predecesorilor şi conştientizarea
locului ocupat în raport cu aceştia dau posibilitatea unui
nou creator să-şi afirme individualitatea.

De altfel, Eliot reia diferenţierea dintre artistul minor
şi cel cu adevărat de valoare, aplicând criteriul
raportării la tradiţie. Din această perspectivă este
considerat inferior scriitorul care suferă de orgoliul
individualităţii, apreciindu-se creatorii care dovedesc o
anumită modestie, preferând retragerea din spaţiul
operei: „Artistul de mâna a doua nu-şi poate desigur
permite să se dedice nici unei acţiuni comune; căci el
urmăreşte mai ales să scoată în evidenţă toate
neînsemnatele deosebiri care îl disting de ceilalţi; numai
cel care are atât de mult de dat încât poate uita de sine
în opera sa îşi poate îngădui să colaboreze, să dea şi să
ia, să pună de la el.” Această apologie a
impersonalizării, a obiectivării este desigur un semn
clar al viziunii clasice a lui T. S. Eliot Trecând la
definirea conceptului de critică, aşa cum o percepe
autorul, se sugerează că trebuie aplicate aceleaşi idei
discutate în legătură cu arta. Înainte însă de a aprofunda
acest aspect, Eliot ţine să clarifice poziţia sa în ceea ce
priveşte maniera de a face critică literară, aceasta fiind
definită în liniile „comentării şi interpretării unor opere
de artă cu ajutorul unor cuvinte scrise” şi nu drept o
activitate ce se are pe ea însăşi ca scop. Făcând această
precizare, autorul se delimitează încă de la început de
cei care percepeau critica sub semnul unei anumite
autonomii, atribuindu-i un statut egal cu cel al operei de
artă. Cu alte cuvinte, Eliot se declară împotriva
impresionismului critic, sugerând că nu se poate vorbi
despre gratuitatea actului critic care are funcţia precisă
de a contribui la înţelegerea operei de artă, nu de a
deveni o operă în sine.

Pentru o mai bună înţelegere a articolului supus
analizei sunt necesare câteva precizări privitoare la
impresionismul  critic – o metodă ce presupune o
anumită eliberare a criticului de un set de reguli
prestabilite, acestea fiind înlocuite de intuiţie şi impresie
ca factori coordonatori. Astfel, impresionismul nu
înseamnă supunere la obiect, aşa cum o face critica
ştiinţifică, ci o libertate faţă de acesta, ceea ce are ca
rezultat autonomizarea şi subiectivizarea actului critic.
Acesta devine o formă de confesiune, „o autobiografie
sufletească a criticului” cum sugera Eugen Lovinescu,
reflectându-se în ceea ce preţuieşte sau respinge. Dintre
reprezentanţi se pot menţiona Saint –Beuve, Jules
Lemaître, Taine, iar în critica românească – Eugen
Lovinescu şi G. Călinescu.

ând împotrivirea faţă de această manieră de a
percepe critica, textul lui Eliot capătă o anumită
virulenţă dezlănţuită asupra acelora care au

eu

Finalul articolului aduce o sintetizare

,

,

pentru novicii în ale literaturii.
Un alt articol important,

,

,

.

, astfel,

Exprim

,

Funcţia
criticii

Tradiţia şi
talentul personal

distorsionat idealul unei critici „calme, de cooperare”,
transformând-o mai degrabă într-o „tribună pentru
oratori învrăjbiţi şi certăreţi care nici măcar nu au ajuns
să-şi formuleze limpede punctele litigioase.” În viziunea
lui Eliot – una neoclasică – critica trebuie să se ridice
deasupra polemicilor minore şi a „măruntelor
ciudăţenii personale” ntru totul
obiectivă.

În continuare, articolul urmăreşte câteva aspecte ale
dihotomiei clasicism – romantism ca răspuns dat lui
Middleton Murry, critic britanic al primei jumătăţi a
secolului al XX-lea, care sugera că între cele două
curente nu există diferenţe majore: „Cu formularea
domnului Murry despre romantism şi clasicism nu pot
fi de acord: deosebirea mi se pare a fi mai curând aceea
dintre complet şi fragmentar, dintre adult şi imatur,
dintre ordine şi haos” afirmă Eliot, exprimând clar prin
trăsăturile alese şi dispunerea lor, admiraţia pentru
paradigma clasică. Această divagare este considerată
necesară pentru a se face raportarea la două concepte
aduse în prim plan de acelaşi Middleton Murry:
Autoritate Exterioară şi Voce Interioară. Cele două
sintagme vizează cele două puncte de reper
pentru viziunea clasică, respectiv cea romantică.
Importanţa acordată acestora de Eliot se justifică prin
clarificarea disocierii făcute între cele două tipuri
posibile de critică: cea care se constituie ca o
concretizare a „vocii interioare”, abandonând
rigurozitatea unui sistem coerent de principii şi cea care,
dimpotrivă, presupune subsumarea la o „autoritate
exterioară” percepută drept o structură cu rol legiuitor.

Adepţii impresionismului romantic, ironizaţi aici de
Eliot, nu văd în raportarea la această Autoritate
Exterioară decât un simplu conformism, preferând
subiectivismul şi originalitatea Vocii Interioare  pe care
Eliot o numeşte însă „moftangism protestatar”. În acest
sens, se observă aici, mai mult decât în alte texte,
abilitatea autorului de a declanşa în scopuri polemice o
tiradă ironică. Vivacitatea tonului, multitudinea
atacurilor şi îndrăzneala acestora sunt poate şi rodul
entuziasmului de tinereţe al autorului care

est articol, avea 34 de ani. Mai târziu, însuşi
Eliot va recunoaşte că a dat dovadă de „multă
convingere şi înflăcărare” în susţinerea ideilor.

Tot într-o tonalitate ironică se deschide şi partea a
patra şi ultima a textului, prin care se subliniază încă o
dată diferenţele între „cei atât de siguri că au fost
chemaţi şi aleşi” – adepţi ai criticii impresioniste şi
„aceia care depind în mod ruşinos de tradiţie şi de
înţelepciunea acumulată de vreme.” Pentru aceştia din
urmă, Eliot doreşte să stabilească anumite principii
privind relaţia dintre termenii şi . În acest
sens, se sugerează că un scriitor bun este cel care posedă
un spirit critic mai acut manifestat printr-o serie de
activităţi care fac parte din procesul creativ şi care
implică selecţie, combinare, construire, eliminare,
corectare, verificare. Acest punct de vedere ce vizează
creaţia drept rezultatul unui proces îndelungat,
complex, implicând şlefuiri succesive, corecţii critice etc.
este aniera
romantică de a gândi naşterea unei opere fără eforturi
ca urmare a unei iluminări interioare. Pentru a ilustra
această idee, vom da aici un fragment mai extins
savuros prin suculenţa ironică a construcţiei frazelor:
„Există o tendinţă [...] de a deprecia această muncă
critică a artistului; de a propune teza după care artistul
mare e un creator inconştient şi că poartă înscrise pe
flamura lui, fără să ştie, cuvintele <<scrie şi nu
cerceta>>. Noi care suntem din punct de vedere al
glasului interior, nişte surdo-muţi, compensăm totuşi
uneori acest defect printr-o modestă conştiinţă care deşi
lipsită de competenţă oraculară, ne sfătuieşte să facem
cât putem mai bine, ne aminteşte că lucrările noastre
trebuie să fie cât mai lipsite de cusur (ca ispăşire pentru
lipsa noastră de inspiraţie) şi care, pe scurt, ne face să
pierdem o groază de timp. De asemenea, ne dăm seama
şi că discernământul critic, la care noi cu greu ajungem,
li se arată altora mai fericiţi ca un fulger de lumină în
plin foc al creaţiei, şi nu tragem concluzia că acolo unde
efortul critic nu este manifest el este şi absent.”

Se accentuează astfel că integrarea unui proces critic
în evoluţia a echivalarea
celor două, diferenţa principală rămânând în faptul că
opera de artă îşi are scopul în ea însăşi, pe când critica
se raportează la ceva din afara ei.

Revenind la definirea criticii propriu-zise, Eliot
sugerează că principalele elemente pe care aceasta
trebuie construită sunt comparaţia şi analiza, folosite
însă într-o manieră fertilă care să evidenţieze aspectele
importante ale operei şi să educe gustul. În această cheie
se coagulează şi finalul articolului reluându-se ideea
obiectivării actului critic care nu trebuie să impună
opinii gata formulate, ci să formeze opinii şi nu trebuie
să devină o simplă manieră de reflectare a criticului, ci
„o cercetare onestă în limita datelor existente”

, devenind astfel î

, de fapt,

,

, în 1923,
când scria ac

,
,

, desigur, unul clasic, respingându-se net m
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,

ctului creator nu presupune

(va urma)

critic creator

interpretări
Revalorificarea tradiţiei -
T.S. Eliot (II)

Monica BOŢOIU

Iu iel 2011



26 CRONICA

Academia Păstorel

Trăim într-o lume în care totul merge atât de bine încât observăm, trecând printr-
un indefinibil fior, cum nenorocirile se propagă cu o impetuozitate comparabilă doar
cu inocenţa noastră proverbială. Faţă de această situaţie de perfectă armonie cosmică,
simţul critic specific epigramiştilor, frustraţi prin definiţie, se simte obligat să semene
discordie. Ne înverzeşte o firească invidie văzând cum inventatorii apei de ploaie
precum şi urmaşii lor, reinventatorii acestui produs, sunt copleşiţi de titluri şi elogii
aducătoare de foloase şi favoruri. Este drept că această invenţie dă crampe de bucurie
agricultorilor, orăşenilor de la ultimul etaj şi, mai ales, regiilor autonome de apă şi
canal, care ne fericesc pe toţi, fără discriminări, cu taxe pe susnumita apă, dar în
numele idealului defunct de echitate, avându-se în vedere perfecta inutilitate a întregii
noastre opere, solicităm, cu un firesc tupeu, titluri şi onoruri bine remunerate.

cordarea titlului de profesor doctor în toate cele, academician
desăvârşit, rege, împărat sau chiar deputat. Separat, investirea ca inginer
financiar va fi accesibilă numai acelor epigramişti care pot proba cu acte şi martori că
îşi plătesc întreţinerea fără a apela la împrumuturi tip CAR, soacră, prieteni

itlul, printr-o lege specială, va fi prevăzută autosesizarea Gărzii
Financiare şi a tuturor corpurilor de control, iar ceilalţi epigramişti, pe bază de fiere
acută, vor stigmatiza prin catrene vitriolante întinarea sfintelor idealuri de sărăcie
crâncenă.

Desigur, titlurile vor fi însoţite de importante acte de punere în posesie a unor
suprafeţe de teren, după cum urmează:

– pe termen scurt se vor acorda moşii foarte subţiri şi lungi de-a lungul căilor
ferate, pe ambele părţi, în aşa fel încât  atunci când posesorii vor fi nevoiţi să se
deplaseze în alte localităţi să aibă senzaţia că fac o plimbare, lejeră, prin curte; ca efecte
imediate se vor remarca unele dispariţii ale titularilor, iar PIB-ul va spori considerabil,
eliminându-se contravaloarea tichetelor de gratuitate pe căile ferate;

– pe termen nedefinit se vor acorda terenuri standard 2/1 în locuri pitoreşti, cu
multă verdeaţă şi complet lipsite de întristare şi suspi

riu, în cartiere de referinţă precum: Dancu, Doi Băieţi, C.U.G., Doi Peri,
se vor ridica statui ecvestre ale unor epigramişti. Ele trebuie să exprime forţă,
obtuzitate, aroganţă, îngâmfare prostească şi, bineînţeles, bogăţie nesimţită. Populaţia
paşnică a  cartierelor va fi stimulată prin fonduri de la Primărie ca periodic, o dată pe
lună, să se răzvrătească, să vandalizeze şi, în final, să decapiteze statuile (din raţiuni
economice caii rămân la locul lor).

Astfel, întreg poporul va înţelege corect cine se face vinovat pentru dezastrul care
bântuie acest pământ binecuvântat de peste două milenii, iar istoria va reuşi să
reabiliteze unele personaje tragice, ostracizate pe nedrept, precum Bicilis, Pasvan
Oglu; Terente, Vânt Oglu şi, evident Vlass Oglu. În consecinţă, această nouă istorie
care, iată, a pedepsit pe cine trebuie, va redefini şi va pune în operă, perspectiva
problematică de integrare în rândul celor mai civilizate naţiuni.

, iată, logic să ne gândim la desfiinţarea conceptului
de psihiatrie şi să ne adresăm un sincer „Slavă nouă, ne-am scos!“

Propunem, astfel, a
, la nevoie,

, etc.
Concomitent cu t

,

n;
– obligato

În acest context, devine foarte

Căci poartă-n văzul orişicui,
Poşeta bine asortată

Iar ca soţie-a fost model…

Cu declaraţii parfumate
L-a dus cu preşul, uşurel;
Treptat, văzând-o cam ce poate,
Cu preşul azi o duce el.

O şti şi tu, o lume-o ştie,
Că te iubesc la nebunie,
Dar cred că-i clar şi lămurit
Că încă n-am înnebunit!

Eşti trecută de soroc,
Noaptea eşti chiar „dracul gol”;
Nu ţi-e teamă de un viol?
Nu am eu aşa noroc!

Dreaptă, suplă, „zână vie”,
Radiază parcă-i soare…
Numai la… căsătorie!

Păr bogat şi negru mură
Nu mai are,-n schimb, dantură;
Cred că-i clară-nvăţătura:

Născut din caractere slabe,
Pe fostul şef l-a adorat-
L-a slugărit în patru labe
Şi-acum se pune pe lătrat.

Nu-i cum cucereşti femeia,
Ci, cum poţi scăpa de ea.

Fugită cu-n voinic din sat,
Se-ntoarse, dup-un timp voioasă
Şi soţu-o iartă c-a plecat
Dar nu şi că s-a-ntors acasă.

Bărbaţi, femei-au toţi un drum
Şi-n viaţa de necazuri plină,
Pe Drumul Robilor şi-acum
Zăreşti femei cărând lumină.

Observ pe-a crizei perioadă,

Că domni  oarele pe stradă
Îmbracă fuste cât un tiv.

Mergeau de mână-n jos
Doi bătrânei, bătu-i-ar  sfântul,
Şi nu că

ţineau, să nu-i ia vântul.

Păşea, încet cernită pe alei;
ţ

ş

Voios ca orişicare me

Şi-n Rai, probabil, critica nectarul,
Sosind la cramă, spune Păstorel:

Cu portofelu-amantului.

Vorbeau vecine, cu dreptate,
C-avea talente fel de fel,

Dar la reviste ilustrate.

i

-

-

O, cât e de zâmbitoare!

A muncit mai mult cu gura.

Important la vârst-a treia,
Când problema e mai grea

Când toate se reduc masiv,

i-n sus

se iubeau nespus,
Ci se

În cimitirul din apropiere,

Cu so u-a fost la ultima vedere,
Dar i la prima cu amantul ei.

nestrel
Cel ce-a divinizat cândva Cotnarul

Amalia Costinescu-Crusos

Paula Georgeta Dimitriu

Sanda Toma

Val Andreescu

Aurel Baican

Elis Râpeanu

Vasile Larco

La o înmormântare

Femeia, eterna poveste

D e

U

L

Confesiune

Revenirea la domiciliul conjugal

Calea Lactee (madrigal)

P

Instantaneu  stradal

Dragostea  nu  moare

Eliada Scorţaru

eclaraţie de dragost

Femeia şi violul

Soţia

nui clănţău

ingăul şi fostul şef

e  timp  de  criză

La cramă… cu Păstorel

ș

ș

„ Eu vin acum dintr-un sălaş divin;
Am separat tămâia de otravă,
Mă plimb cu Vălătuc la braţ prin slavă

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Protest fără limite
(epigramiştii împotriva tuturor)

Z

I

„S

Oglinda vs. femeie

O

oometamorfoză

arnă prelungită

ă nu preacurveşti”

Femeia şi violul

femeie cochetă

Cu-amicul meu s-a petrecut,

a u

Prognoza s-a adeverit

Porunca-n sine nu e rea

Ce este pentru unii”prea”,
La mine-i l

?

antiteze:

Un fapt, aş zice eu, ciudat;
Că bere URSUS a băut
Şi c n PORCUS s-a-mbătat!

Şi am avut o iarnă dură,
Că s-a văzut din satelit
Un porc umblând cu paiu-n gură!

Dar are-o hibă capitală;

imita normală!

-Eşti trecută de soroc,
Noaptea eşti chiar „dracul gol”;
Nu ţi-e teamă de un viol
-Nu am eu aşa noroc!

Femeia şi oglinda se acceptă
Într-un tandem cu două
Oglinda nu vorbeşte dar reflectă
Iar ea vorbeşte făr' să reflecteze.

E veşnic bine îmbrăcată

Vasile Vajoga

George Petrone

Val Andreescu

Diplomaţia

Pe termeni echivoc – oculţi

Şi a te face că asculţi.

Zeiţa Themis
Femeia austeră şi posacă
Ce ţine sus balanţa într-o mână
E oarbă în mitologia greacă
Şi şpanche în justiţia română.

Nu-l osândiţi, amici, în van
Când la un rang înalt aderă
Doar ştiţi că orice bolovan
Tânjeşte după...carieră.

E modul ipocrit, bazat

De a te face ascultat

Unui carierist

:

Şi nu mai beau mai mult de-un strop
Văd că acum la orişice festin
Se-mbată comeseni destui, că
Sunt mulţi cei ce se-nchină doar la ţuică
Şi de aceea vreau să vă previn
Că spirtul este inventat de-un drac
Ce-ar vrea să ne uscă, să nu dăm rod, că
Satana-i cel ce ne-mbiat cu votcă,

whisky, cu rachiu şi cu coniac!
Deci de ne-am adunat aici la cramă,
În cupe să turnăm doar spirit fin
Având aroma unui straşnic vin
Dar să ciocnim c-o suplă epigramă.
Să refuzăm cea clasică beţie

Şi să ne ameţim, făcând şi
C-o rimă rară dintr-o poezie!”

A obosit de-atâtea perorări
Şi-i însetat aşa precum se vede;
Deci tace Păstorel şi-ncet purcede
Pe drumul către Rai… pe trei cărări!!

Ioan Frenţescu

Ioan V. Maftei-Buhăieşti

Mihai Batog-Bujeniţă

Gheorghe Bălăceanu

de vin!

Cu

Cu spirtul ce ne duce spre necaz
haz,

Sorin Cotlarciuc

Mircea Popovici

Ioan Zaharia

Eugen Deutsch

George Petrone

Îndestulare

Casa dragostei

Moda la femei

Un aviator pasionat

Despre femei

De când a iernii dalbă despletire
Pogoară tandru ca-ntr-

Se zbate-ntr-o morbidă cumpănire.

N-am pus o gogonică la oţet,
Mălai n-am căpătat de nicăire
Şi goale-mi stau borţoasele clondire
Pe vremi cu tămâios şi cabernet –

O cronică rimată, un sonet,

Şi-un set de epigrame. Asta-i tot!

Şi-acum vă-ntreb: pentru acest sezon
Pot spune eu că nu-i destul? Nu pot…

Uşa este zăvorâtă
La o minunată fată,

i urâtă
E într-una descuiată.

O bătrână mi-a dat sfatul
Ca, la bine şi la rău,
Să-mi urmez mereu bărbatul…
D-aia-n crâşmă sunt şi eu!

Sunt dispus acum să zic

Moda până la

Economicoasă fată,
Tot ce vrei ea îţi arată;
Din cravata mea uzată
Fustă şi-a făcut… plisată.

Ş
Îl găseşti cu… „paraşute”!

La vârsta mea! Să mă scutească!
Şi în mod sincer spun aşa:

Petrec mai bine c-o „Fetească”!

Am avere, am talanţi;
Vreau să-mi dai doar sănătate
Să rezist, c-am trei amanţi!

un menuet,
Prea zbuciumatu-mi suflet de poet

Ce-am strâns în schimb?
Am strâns într-un caiet

Trei parodii, un micro-foileton

Dar la una ma

Rezultatul analizei:
buric

Este rezultatul… crizei!

Pe-acest tip simpatic, tonic,
Evadat pe varii rute,

i când nu-i în supersonic

Decât cu babe la cafea,

Eu, Preasfinte, am de toate,

Soţie iubitoare

O fată modestă

Rugăciunea unei femei

Soţia
O, cât e de zâmbitoare!
Dreaptă, suplă, „zână vie”,
Radiază parcă-i soare…
Numai la… căsătorie!

Aurel Baican

Iu iel 2011

Hoţii de buzunare

Cum îi capul, şi ideea

Caracteristică

Astronomică

Economie de piaţă

upă divorţ

rmonie  conjugală

Prădalnici, şmecheri şi-aroganţi,
Ei n-au nici pic de remuşcare,
Căci fură, după guvernanţi,
Ce-a mai rămas prin buzunare

Trenule, maşină mică,
Eu ţi-aş da-ntr-o zi toţi banii –
Să-l aduci pe Ionică
Şi să-i duci pe toţi Ivanii.

Mai marii ţării strânşi la sfat,

Ieşeau ideile pătrate!

E-un dascăl foarte-apreciat –
Robust, sever, cu şcoală veche;
Pe câţi elevi i-a urecheat,
Acum sunt toţi… într-o ureche.

Carul Mic şi Carul Mare
Le-ai pus, Doamne, la loc sfânt,
Sus, pe cer. Dar, de ce oare,
Ai pus boii pe Pământ…

Pe-o copertă superfină
Râde-o divă sex-model:
Eu n-o cumpăr din vitrină,
Că-i mai ieftină-n… bordel!

Când ieşit-au din instanţă

El o ţine la distanţă,
o ţine... tot pe-a ei!

E-o căsnicie ideală
În viaţa asta complicată,
Când soţii între ei se-nşeală
Şi nu se află niciodată.

...

Nu au ajuns la rezultate:
Din capetele lor de stat

Au pornit-o pe alei ;

Ea

Rime ceferiste

D

A

Gheorghe Bâlici

Ion Diviza

Efim Tarlapan

Mihai Haivas
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Un drum
pe care

,

cuvintele călătoresc încălţate cu sufletul poetului

„…sufletul lor

interviu din în 2002)

a

2006  Prima carte a sa este
2003

2004,

ut cu grupaje de poezie în câteva
reviste din România (

, în
traducerea neobositului Baki Ymeri.

adunate p
decât ca

o simfonie a
tropilor (care nu lipsesc) ori a

dar divin („

).

Nu oboseşte
Să verse bogăţie”

Sunt momente în care istoria se joacă cu vreun
cuvânt sau altul, părând că, după ce le-a tocit de
buzele vreunei epoci sau sub tălpile soldaţilor/
zbirilor, ori chiar din dorinţa de a face o lume mai
bună, le va ascunde pe fundul sacului vocabularului
sau, cel puţin, le va face să pară „mai puţin
importante/ semnificative”. Aşa se întâmplă, după
unii acum, când o nouă lume se deschide sub semnul
unei dorite păci, ţesută din fire de globalizare, cu nişte
cuvinte care pentru părinţii noştri au însemnat ceva
pentru care merita să mori sau să trăieşti: naţiune,
neam, patriotism, limbă.

Secolul XX şi începutul secolului XXI nu fac
excepţie, într-o lume în care globalizarea înseamnă şi
multe necunoscute, şi fiecare ţară trebuie să îşi
găsească drumul ei către viitor, care să-i asigure
păstrarea valorilor culturale, a limbii, tradiţiilor. Una
din vocile marcante ale culturii italiene a secolului al
XX-lea, Giovanni Raboni, conştient de pericolele
globalizării (cu efecte în poezia europeană, dar şi
italiană) spunea ( :
„Poezia e chiar locul bogăţiei lingvistice, al
diversităţii”, adăugând: „E foarte importantă circulaţia
tuturor limbilor şi culturilor, dar fundamental este şi
să găsim o definiţie a limbii proprii, culturii proprii”.

Iertat îmi fie acest excurs mai cu zăbavă, dar sunt
familii pentru care merită să te opreşti o clipă, măcar
cale de o poezie, şi să te întrebi, aidoma lui Paul
Gauguin, cine suntem şi încotro mergem. O astfel de
familie este cea în care a venit pe lume Mardena
Kelmendi, voce a diasporei albaneze. Strănepoata
cărturarului Konstantin Kristoforidhi (1827-1895), care
prin opera sa a contribuit la formarea limbii albaneze
moderne, nepoata profesorului Kostaq Stefa, fiica
Vitorei Stefa Leka, supranumită

şi a învăţătorului kosovar Bardhyl Kelmendi, s-
a născut în 1963 în Berat (Albania). Familia a fost
nevoită să părăsească meleagurile natale, alegând ca
nouă patrie Italia. Aici Mardena Kelmendi, neuitând să
promoveze cauza limbii şi ţării sale (membră activă a

,  preşedintele
asociaţiei „Şote Galiţa” ş.a.), are o susţinută activitate
literară, recompensată cu o serie de premii.

A editat până acum o serie de cărţi de poeme, este
colaboratoare la antologia poeţilor albanezi din exil,

împreună cu
contribuit la iniţierea/ editarea antologiei

După ce a apăr
, la Iaşi,

Focşani, Râmnicu Sărat, Bucureşti),
este prima poetă din diaspora albaneză care publică un
volum în limba lui Eminescu,

Un prieten care acum trăieşte în altă ţară îmi
spunea că cine nu a mâncat pâinea departe de casă nu
poate înţelege cu adevărat ce înseamnă asta. Iar când
această depărtare se vede prin versul care călătoreşte
prin sufletul unei femei, unde sălăşluiesc în aceeaşi
glastră din cuvinte, înfrăţindu-şi parfumul, dragostea
şi patriotismul, poemele sunt caracterizate mai ales de
o sensibilitate aparte.

Cartea trebuie privită, poate, mai curând ca un
„album de gânduri” entru/ întru
complexitatea imaginilor şi trăirilor exprimate

diversificărilor stilistice, înnoirilor/
gramaticii

compoziţionale. Sau poate fi privită ca o călătorie pe
aleile propriei inimi, pe care hălăduiesc poeţi, iubire,
cuvinte, speranţe şi renunţări, pare,
în acelaşi timp, un mijloc de re-trăire, re-depănare a
zilelor care s-au dus. Iar viaţa, o, „Viaţă turbată/ Care
alergi în galop” ( ), îţi oferă de toate. Îţi oferă un

Iubesc/ Şi lacrima inimii/ Care
picură pentru tine,/ Căzând ca cerneala/ Printre
degetele mele” – ), dar şi spaima, de pildă de
singurătate („Marea mea dorinţă/ Să închid/ Poarta
singurătăţii.” –

Mardena Kelmendi Poeţii

Am iertat ca să trăiesc
Clipa mea seculară,

Oglinda literară,

Viaţa
Fiule,/ Tu eşti lumina/ Ochilor mei” – ),

îţi oferă dragoste („

Il popolo,

Maica Tereza din
Trieste,

Ligii Mondiale a Albanezilor/ LSFB

La
metafora fuggita, Bislim Ahmeti,

Limba iubirii
poetice, . Perdono perché devo
vivere/ , ; au urmat: Il mio
attimo centenario/ Nelle orme del
sospiro.

Poezia
Vitralii, Albanezul,

De la suflet la suflet

De la suflet la suflet

Alesio

Iubesc

Nu urez

Balcanica

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Orientalia

Într-o astfel de re-descoperire a propriului drum
prin bucata de timp care ţi-e dată, spune autoarea,
„

uflet apropiat e atât de preţioasă: Nimeni nu poate
judeca/ Pereţii sufletului celui/ Care asemeni ţie/
Vorbeşte în limba cerească” – . Dorurile însă
macină, nu iartă pe nimeni: Ploaie, soare,/ Plaur care
pluteşte/ Cu păpuşi care mor/ Adu-mi sufletul/ În
pământul care mă aşteaptă –

Poezia e un drum pe care cuvintele călătoresc
învelite cu sufletul poetului iar cel care izvodeşte
versuri, ştie Mardena Kelmendi,

sufletului/ Pe care nu ţi le va da/ Sunt cuvintele
inimii/ Care stau în ochi”

Am putea spune, pe scurt, că poemele Mardenei
Kelmendi relevă, prin modul în care creionează în vers
pierderea, aşteptarea, dragostea, apartenenţa la patria
de obârşie, iar prin maniera în care caută muzicalitatea
se apropie de patria adoptivă, cu degetele muiate în
sufletul Italiei. Sigur, poate fi o cale, dar fiecare cititor
le va percepe după cum strunele sufletului său vor fi
atinse sau nu.

rte de suflet, cu paginile din
dragoste şi literele din dorinţă şi simţire, cu care
Mardena Kelmendi îşi doreşte să vină către inima
cititorului român, prin intermediul traducerii poetului
Baki Ymeri.

Poetă, traducătoare, Emin Emel, s-a născut născută
în Dobrici (Bazargik) Bulgaria, la 12 decembrie 1938.
Este absolventă a Liceului Pedagogic Turc din Sofia şi
Universităţii de Stat „Kliment Ohridski“, Facultatea de
Limbă şi Literatură Turcă din Sofia, specializarea
Orientalistică. În 1960 s-a stabilit în România, la
Constanţa, în 1967, după căsătoria cu Emin Atila. A
fost printre primii profesori de limbă turcă din
România. A predat la liceu, apoi, din 1991, a devenit
lector de literatură turcă la Facultatea de Litere şi
Colegiul de institutori „Mustafa Kemal Atatürk“, din
cadrul universităţii „Ovidius“ din Constanţa, unde a
profesat până la pensionare. Membră a „Uniunii
Scriitorilor din România“, a Societăţii de Limbă Turcă
a publicat poezii în ţara noastră şi în Turcia.

Din anul 2000 este membră a Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Dobrogea. Este membră a
Societăţii de Limbă Turcă. Publică primele poezii în
revista (Bucureşti), apoi şi în

(Prizne); colaborează la ziarele
şi (Constanţa). Publică articole care fac
cunoscute cultura turcă şi participă la numeroase
simpozioane internaţionale, prezentând comunicări în
domeniul literaturii turce.

Multe dintre poemele ei sunt despre sentimentele
omeneşti, despre oraşul na

, părinţi, oamenii din jur, aşteptarea, călătoriile
de poveste, lumea basmului, poezie pentru copii ş.a.
Totodată, abordează şi specii poetice specifice limbii
turce – cum ar

Iată un fragment din I
(citat dintr-un text semnat de Nilgün Panaitescu şi
Minever Omer): “Oraşul în care m-am născut/ Îi duc
dorul […]/ vreau să colind pe străzi/ Vreau să fluier,
să văd oameni cunoscuţi pe stradă/ Cu sufletul liber./
Fără griji pe lângă tine, / să cutreier parcul tău”. Şi din

(după revederea locurilor
natale): „

ş metrul silabic, şi admiră
se redă prin silabe scurte şi lungi, deschise sau

închise; „aruz”, în limba arabă, înseamnă „mireasă”,
pentru că arabii vedeau poezia împodobită de cuvinte
frumoase care exprimă sufletul omului, natura ş.a.).

Vom zăbovi asupra secţiunii de greutate a
volumului, cea a gazelurilor, şaizeci şi şase la număr.

Iubirea e un lucru de mare preţ,/ O bei şi rămâi însetat”
cuvântul înşirat

Aşa precum

Oraşul în care m-am
născut

Oraşul în care m-am născut

Oraşul în care m-am născut II
Oraş în care m-am născut, m-am întors la tine cu

dor/ Pentru a-ţi îmbrăţişa oamenii, a-i întreba de bineţe/ m-
am uitat, şi pe aici a trecut timpul/ în locul caselor calde de
chirpic s-au înălţat case de marmură/ prietenii, rudele, nu
mai sunt în casele lor/ nu mai sunt oameni cunoscuţi cărora
să le dau bineţe.”. E doar o deschidere către universul poetic
al lui E

, în limba turcă.
Mărturisea într-un interviu că , deşi a scris

Cu
dragoste aparte faţă de formele tradiţionale de poezie, a
publicat în 2007 un volum de gazeluri şi rubaiate (în turcă:

(Aleargă

Lasă poetul

Limba Turcă“

). De aceea, o întâlnire cu un
s

.

„Când are lacrimi în
ochi/ Nu sunt lacrimi pentru tine/ Sunt cuvintele

Este o carte cu cope

(Ankara),
(Izmir),

tal/ locurile natale (cum
este poemul

)

fi gazelul.

mai mult în
versuri albe, a folosit i metrul
„aruz (

dörtlükler)

„

(

Adu-mi sufletul

min Emel.
A publicat mai multe volume de versuri

.

).

Mardena Kelmendi, De la suflet la sufelt/ Nga Shpriti në
shprit, versiunea în limba română – Baki Ymeri, ediţie realizată
în colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor din România,
Bucureşti, 2007

Adierea vântului din evul mediu

„Renkler/ Culori“ „Türk
Dili/ „Turnalar/ Cocorii“

„Cig“ „Hakses“
„Karadeniz“

/Doğduğum kasaba

“

ă
ş ”), scrie Emin Emel, în

al treilea gazel din volum. Poem care, de altfel, poate fi
considerat o „explicaţie”, un crez al autoarei, drept
pentru care vom zăbovi asupra lui. „

ă / îi poartă cu gândul
pe plaiurile edenice ” dar, deşi gândurile şi
sentimentele pe care le relevă „ ă ă

”, deşi aduce „s ” şi „
”, în vremurile noastre puţin se mai apropie

de acest tip de poezie. Şi pentru că a scrie şi chiar a citi
gazel înseamnă a cunoaşte nu doar un anumit tip de
limbaj, de a avea, desigur, chemarea şi de a fi dăruit cu
măiestrie, ci şi stăpânirea unei simbolistici aparte.
„

”, şi pentru că, „p

În Orient, în vechime (obicei întâlnit, şi azi), în
general poeţii care scriu gazeluri folosesc un
pseudonim, pe care îl

ş ă ă

Cândva un gen iubit şi practicat de poeţi, în T
, azi gazelul, deşi

mai izvorăşte din pana poeţilor, seamănă cu o…
„adiere a ”. Adiere a cărei
mângâiere e dăruieşte iubitorilor de poezie prin acest
volum Emin Emel.

Spaţiile cuvintelor freamătă,
şi poveştile gem.

Călătorind prin oasele mele,
Inserând dorinţa lor în porii mei,

În cioburile din proaspăta mea ardoare.

Mă pierd în tine.
care eşti fără somn ca o stea,

Răsunând adânc în rana mea ca o săgeată,
Torturându-mă şi rănindu-mă,
Sorbindu-mă şi azvârlindu-mă,

Şi realitatea devine iluzie.

Care a murit, cerul a plouat seminţe de dovleac;
Pământul s-a transformat într-un lac structuralist,
Şi în ţărna apelor
Sub arătura anotimpurilor,

Rece, zăpadă foarte rece, rece ca gheaţa.

După Modernism.
Am văzut copacul focului

Fără fum.
În ăst timp
Fumul e inaugurarea fertilităţii,
Şi ogorul plănuieşte să avorteze recolta,
pere, banane verzi, şi lut.
Speranţă nu mai este pentru no

Divan Edebiyati'nin temel turudur gazel./ Siir
hazinesinde seckin, dilber guldur gazel.” („Specie de
baz a literaturii este gazelul./ În tezaurul poeziei
distinsul distin ilor este gazelul.

Iubitorii de poezie
medieval când citesc distihurile,

gazelul
sunt o gr din de

trandafiri, unete melodioase surâs
pe obraz

Formele lui sunt complicate pentru zilele noastre
agitate rin ritmuri, metafore,
simboluri” se distinge gazelul, scrie Emin Emel în
poemul ei.

redau în ultimele versuri. Emin
Emel a folosit ca pseudonim numele nepoatei sale,
Eda, în ultimul distih: „O, Eda, de i tr im o epoc cu
zile foarte dinamice,/ cu Apreciem, podoaba literaturii
este gazelul.”

urcia
una dintre perlele literaturii divanî

vântului din evul mediu

Între mâinile tale

Marii lor eroi ies de pe paginile lor albe,

Trezindu-l pe Narcis, adormitul

O, tu

Pe pragul viselor.
Între mâinile tale
Iluzia este Realitatea
În care mocnitul meu sânge doarme

În ultimul anotimp

Cald,
Rece,
Cald,
Cald,

Domnul a trimis îngerii

Crescând

i

„Divan Esintisi/ Adierea vântului din evul mediu”, gazel ve
dörtlükler), gazeluri (gazeluri şi rubaiate), ediţie în limba
turcă, Editura Golden, Constanţa, 2007, 102 p.

Poezie arabă contemporană

Între mâinile tale

Masa anotimpurilor

Majida Abdel Nabi

Thora el-Rezouk

(Egipt)

(Siria)

Iu iel 2011
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Din , nr. 4(346), am re inut paginile semnate
de Nicolae Oprea ( ),
Liviu Ioan Stoiciu (

), D. R. Popescu ( ), Luca Pi u
(

), tefan
Ion Ghilimescu ( ).
Poezia (de la ale lui erban Foar

lui Traian Furnea) i proza (Liviu Andrei –
, David Ilina – , Viorel Dianu –

)

it.
Revista
iune

i
), Cipr

) i Constantin Noica, un articol reluat din
anului 1934 ( ). i lui

Gheorghe Grigurcu îi sunt  dedicate mai multe
pagini, cu ocazia împlinirii celor 75 de ani. P

, rubrica (
),

personaj,
estet tef (

), Luca Pi u ( ),
Liana Cozea ( ) i Marian
Victor Buciu ( ). Am mai re inut
cele propuse de Ioan Moldovan (

), Marius Mihe ( ),
Alexandru Vlad ( ) i de loc în ultimul rînd,
ilustra

i

), Simona Modreanu (
), Petru M. Ha ( ), Mihaela

Gen oru ( ),
Vianu Mure an (

), Vlad
Mure an ( ). Ion Vianu este
prezent cu un interviu (

) i un comentariu
critic al Oanei Presecan (

). Am mai re inut cele asumate de Anca Giura
( ),
Olga tefan (

) i Valeriu Gherghel (
). O reîntîlnire cu una din revistetele mele

preferate, de foarte mul i ani, nutrind speran a de a o
putea citi i recenza mai des.

i firesc, un spa iu larg unui sub

sfoit revista dincolo de pagina 11
, în care Ionel Necula (

), Ironim Muntean ( ),
Marian Victor Buciu (

), tefan Borbely (
), Aura Christi (

), Florin Oprescu (
), sau Radu

Ursache ( ) contribuie
la for ,

În , nr. 5(185), Virgil
Nemoianu (

Arge

Familia

Steaua

Convorbiri Literare

ş

Contemporanul. Ideea Europeană

ţ

ţ
fără e-uri ), Mircea

Bîrsilă ( Ş

Ş ţă,
la al lui Florian Stanciu, traducerile
lui Leo Butnaru din Anna Ahmatova, pînă la

ş

, alături de pertinente cronici literare semnate
de Dumitru Augustin Doman, conturează un număr
reuş

, nr. 4(545), dedică o amplă
secţ : semnează Alexandru
Seres ( ş

ian Vălcan, un interviu cu
Massimo Carloni (

ş
Ş

e lîngă
sa permanentă

un sensibil interviu acordat lui Flori
Bălănescu (

), sărbătoritul este omagiat de Traian Ş
ţ

ş
ţ

ţ
ş

ţia numărului, cu reproduceri admirabile din
lucrările artistului plastic Mihai Pamfil.

Ş , nr. 4(750), dedică o secţiune importantă
unde semnează Sorin Antohi

(
ş

ţiana Stăniş
ş ), Cătălin

Buciumeanu (
ş

) realizat de Ruxandra Cesereanu, un
fragment de proză ( ş

ţ

Ş
), Florin Mihăilescu ( ), Aurel Rău

( ş

ţ ţ
ş

, nr. 4(709),
acordă, cum e ş ţ iect
care a făcut multe valuri:

Lăsînd
istoriei şi istoricilor să aprofundeze subiectul, am
ră şi am găsit multe
pagini interesante

Ş ),
Cătălin Ghiţă (

ţa unui număr  ca de fiecare dată bine construit.

Cartea trăită/ scrisă a ş

ştală Nu vă grăbiţ
Cărţ ş

ţ

Cioran – de la filosofie la literatură ş

ş ş

şi asumă
absolutul

ş

Grigurcu: fată ş

ş

Despre onto-poetica amărăciunii
Meseria de autoseducător

ţ
ş ţ

Va continua căutarea
profunzimilor

Confesiunea literară a lui

Provocările şi promovările prozei româneş

Criza mistică ţ ş
ţ ş

CNSAS. Cazul Breban:
polemică, atac sau tentativă de ş

Fragmente despre istoria
manolesciană

ş şi
canonizări în spaţ

Ţăranul român – fişă de evidenţă

ş itatea

oaptelor
Îmi sunt furate revistele literare din

cutia po i!
i i alte rescrieri creatoare

Depre canonul literar. Aspecte generale
Posteritatea lui Lauren iu Ulici

traducerile aminte
Paradisul himeric

ineditele
Golful

psihic Certificatul
Intrusa

Centenarului Cioran
i înapoi

Ultimul barbar
„Cioran începe acolo unde sfîr e te

Nietzsche”
Familia Pentru Emil Cioran

Asterisc „Clipa care-
”

„N-am fost un pur i simplu
” In

Honorem Un alt fiu al lui Montaigne
Un voluptuos al cuvintelor

i profil
Ritmurile inefabile ale

prieteniei Poetica celor trei apocalipse
Scherzo

Centenarului Cioran
Cioran i teoria României Lenea la

Cioran Fragmente de hîrtie

Despre necuviin a de a fi profund
Cioran i patima indiferen ei

„
”

Casa pedepselor
Ion

Vianu
ti recente

Narcoze, ciubuce, cafele: un mileniu de
vicii Poetica listei

Ceea ce nu po i ti
nu po i ti…

„lin aj mediatic”?

Gulagul
românesc Starea romanului

„Ultimul” Culianu
Erosul vampiric Gorduz

între Dionysos i Apollo Canon
iul cultural românesc actual

Leibniz, Vico i contemporane

alternativă ş

ţesa fără cîntec

ş şi proprietarul Vodă

Bibliotecă

Barometrul de trăiri cotidiene ţ
şi cărţ

Sufletul încătuş

ş
ş

ş

ş Luceafărul

ş

ţiunea de a mă ocupa de
critică a fost o greşeală existenţială

ţ
la o temă dostoievskiană

) i Ovidiu Pecican (
Pasiunile sufletului) î

Christian W. Schenk, Flo

i
Ioan icalo), se împletesc armonios cu teatrul lui

tefan Amari ei ( ).
Rubricile permanente semnate de Maria Carpov,
Elvira Sorohan, Alexandru Zub, Basarab Nicolescu,
Gheorghe Grigurcu, Nicolae Stroescu Stîni

, Vasile Spiridon, Emanuela Ilie, Antonio
Patra

„În sfera protectoare
pentru to i trei/ În ele

”.
Marius Jucan (

, nr. 208, 1-15 mai: „Multicu

i
perfec ioniste. Mae tri ai teoriei drepturilor,
speciali

iei liberale, lectori i bursieri profesioni ti,
ori doar colec ile
avariate ale multiculturalismului de azi, ca
func ionari exigen ii.” Din acela

inut cele propuse de Claudiu Groza
( ), Irina Petra (

), Ion Vlad
( ), Ion Pop (

), Ovidiu Pecican (
), erban Foar

), Aurel Sasu ( ), Elena
Abrudan ( ), Cosmin Porcar
( ), Ion Buza i
(

lea i proza semnat de Lucian Pop ( ).
, nr. 3(96), mai 2011, se deschide cu

un , asumat de Ion Pillat,
Emanoil Bucu a, Gh. Mugur, Grigore Olimpiu Ioan,
Ion I. i
Hortensiu Aldea. Po

), George Popa
( )

), de asemeni

).

eresc ar pune cap
la cap minutele convorbirilor noastre ar ie i, cu
siguran ” –
scrie Marta Petreu în , nr. 5(252) cu referire
la Petru Cîrdu, trecut în lumea drep ilor. Lucian
Marina (

„este o grea pierdere pentru crea
i cultura Serbiei, pentru cultura

i ascund armele utile/
cultivîndu- i oboseala”.
i Iop Pop, despre care aceea i Marta Petru scrie:

ru edin ele
de redac ie de la . edin ele cu Ion Pop.”
Iancu Grama, Silvia Chi

i
de calitate poezie. Am mai re inut i comentariile
semnate de Irina Petra , tefan Borbely, Gelu
Ionescu, Doru Pop, Mihaela Ursa, Ovidiu Pecican,
Iulian Boldea i bineîn eles , con inînd partea
a 2-a a eseului „

semnat de Ion
Vianu.

i în
litate:

te sinuciga i / în serie/ de care i preotului

ş
Istoria ieroglifică şi

continuă eseurile, alături de Elena Vulcănescu
( ). Poezia, multă
şi bună ( rentin Palaghia, Ion
Beldeanu, Sterian Vicol, Dan Mircea Cipariu, Ioan
Mărginean), proza de calitate (Lorian Carsochie ş

Ţ
Ş ţ

şoară,
Ioan Holban

ş. Constantin Parascan, Liviu Papuc, conturează
un număr bogat şi variat, a cărui este
semnată de Ioana Diaconescu:

ţ ţ şi să cutreierăm împreună/
Albastrul necunoscut/ Albastrul cotropitor

) afirmă,
în lturalismul va
continua mult timp de-acum încolo să-i seducă pe
intelectuali, datorită aurei sale dilematice ş

ţ ş
şti în augusta pace kantiană, euro-suporteri ai

democraţ ş ş
ţionari de cărţi, vor reamenaja părţ

ţ ţi ai umanităţ şi număr
am mai reţ

ş

- partea a 2-a), PetruPoantă (

Ş ţă (

ş
), alături de poezia lui Ion

Muş ş ă

ţ
Şerbănescu, Anghel Popa, Grigore Ilisei ş

emele lui Aurel Rău, proza lui
Gheorghe Schwartz şi teatrul lui Aurel Andrei
consonează cu paginile semnate de Rodica Marian
(

, Silviu Mihăilă (

şi cu interviul realizat de Călin Ciobotari cu
Alexandru Călinescu (

„Faptul că am fost prieteni este opera lui. Mă
căuta mereu, iar dacă un contabil c

ş
ţă, un total măcar cît două anotimpuri

ţ
)

consemnează că ţia
literară ş şi literatura
română, iar uşurare este doar faptul că Petru Cîrdu a
plecat în eternitate.” Ne-a rămas însă poezia sa:
„Cîteodată vînătorii de aer/ nu mai au nevoie de
moarte/ cîteodată îş

ş Poezie rafinată ne propune
ş ş
„Eram în stare să ies de-acasă, la vremea prînzului,
în unica mea zi fără cursuri, numai pent ş ţ

ţ Ş ţ
ţimia, alături de Rodica

Marian completează generos un număr cu multă ş
ţ ş

ş  Ş

ş ţ ţ

Ş , nr. 5(96), găsim poezie de
ca „Mi-e milă de poeţii/ care se lasă de poezie/
ei sunt niş ş ş

Cantemir i Descartes.
De la la

Valeria Micle-Nilda, prin

Me terul Manole

Multiculturalismul de avarie

Constan a
Buzea ile vîrstelor fragede
Personalitatea scriitorului Despre poezia lui

Dorin Tudoran Victor
Eftimiu – o recitire Cioran înainte de
Cioran Canticum Canticorum
Salomonis at

Cultura în era consumului
Constantin Noica i filosofia în totalitarism
Eminescu i catolicismul

Ela i Tase

Restiturism cultural: Balcic

Alegorie i sens global în „ ”
Homo poeticus eminescianus Dublu

eminescian – figural i indicibil în „Replici”

„Op
”

Petru Cîrdu a plecat în eternitate

Echinox

Dosarul
Frumuse ea va mîntui lumea”.

Comentarii

Tribuna

Apostrof

Nord Literar

Dacia Literară

i se face ru ine/
” (Adela Naghiu). Despre poezie scrie i

Valeriu Oros ( ), poezie
ne propun i Vasile Mic, Florica Bud Vali
Ni

) i Isabela Vasiliu-Scraba (
) se citesc cu interes.

„cu
volum i periodicitate variabile

), Leonard
Gavriliu (

), Monica I. Costea (
), Magda Ursache (

).
cîteva cuvinte despre

, „publica
i Drepturile Omului”

), Paul
Cernat ( ),
Daniel Cristea-Enache ( ), Andrea
Bajani ( ), Corina
Ciocîrlie (

i sinteza unei
interesante dezbateri (

Funda ia Na tiin
ional al Tinerilor

Critici Literari, aflat la a 5-a edi ie.
Primim de la Bra ov, trimestrialul , nr. 1-

2(325-326) 2011, editat în excelente condi ii grafice de
Biblioteca Jude „Geoge Bari iu

iile, paginile propuse de Al. Cistelecan
( ), Evelina Cîrciu (

), Sînziana-Maria Stoie (
), Crina Palas (

), inteza unei conferin e a lui Ion
Mure an (

. Poeziile propuse de
Nichita Danilov, Miecea Doreanu

a i Daniil
Harms, ultimul în traducerea lui Mihail Vakulovski

Centrul Cultural
111 (mai 2011)

am re inut cele scrise de Valentin Bodea (
), George Late (

), Florentina Loredana Dalian (
), Marius Dumitrache (
), Cristian Ionescu (

), Corneliu Stoica (
). Poezia Cristinei tefan

) i
interviul cu Nicolae Bacalba a (

) contribuie la reu
nuit

redac ia.
, nr. 50, mai 2011, se

deschide firesc, cu un text de Romulus Dan Busnea
( ): „Citi i-l i reciti i-l pe
Bacovia cura

” Am mai re inut cele asumate de Gheorghe
Iorga ( ), Simona-Andra

ova (
), Ozana

Calmuski-Zarea (
u, Mihaela

Jescu

ş şi-i îngroapă/ cît mai departe de
viaţă ş

ş , alături de
ţu. Săluc Horvat ( ), Daniela Sitar-

Tăut (
ş

, nr. 2(34), revista păşcăneană
ş ”, ne răsfaţă cu un

sumar incitant din care spicuim: Liviu Leonte
(

), Marin Rădulescu (

După multă vreme,
ţie bilunară editată de

Fundaţia pentru Cultură ş şi
condusă de Gabriela Adameşteanu. Din numărul
106, 24 mai 2011, am citit cu interes cele publicate de
Doris Mironescu (

), alături de
poeziile semnate de Ioana Ieronim ş

),
organizată de ţ ţională pentru Ş ţă şi
Artă, în cadrul Colocviului Naţ

ţ
ş

ţ
ţeană ţ ”, al cărui

supliment ne-a lăsat o bună
impresie. Spicuim doar, cu regretul că nu putem cita
toate contribuţ

alături de s ţ
ş ),

consemnată de Maria Voinea
şi fragmentele de

proză ale Dorei Deniforescu, Bogdan Coş ş

completează generos un număr de calitate. De loc în
ultimul rînd, amintesc excelentul interviu cu Dan
Lungu, realizat de Iulian Cătălui.

, publică revista
cu acelaşi nume, din al cărui număr

ţ
ş

Ş şi a lui Andrei
Novac, proza lui Constantin Tănase ( ş

ş
şita

unui număr dens, în nota cu care ne-a obiş
ţ

Revista băcăuană

ţ ş ţ
şi vă bu ţi de el, poetul renăscător de

poezie! ţ

Ş – partea a 2-a),
Constantin Blănaru (

), alături de
poeziile semnate de Valeria Manta Tăicuţ

şi Carol Daniel Sabău.

Lucian Blaga pe retina memoriei

i, români i
români ti
i al mni elor

Romanul unui critic fascinat de clasicism
„Zilele Mihail Sadoveanu” într-un roman de

Magda Ursache

Lec ia
lui J. D. Salinger

tii
ii

Bagaje pentru paradis
elile noastre

Ce-am avut i ce-am pierdut

Resurec ia criticii literare i
ierarhiile literare, între canon i lupte genera ioniste

i idei

Madrigaluri exasperante Alcooluri
Pseudobasmul

devenirii Supra-Piciule ului Balade din
deten ie

… pe orice drum ai lua-o, tot în poezie e ti

Institutul
„Notre Dame de Sion” Sub-teranul
literaturii Scrisori
netrimise Cenu a lui Phoenix
inflamabil Mari familii boiere ti:
Cavalerii de Flondor Doamnele
picturii

„
i asuma sinele”

Redescoperindu-l pe Bacovia

Paradigma unui destin literar
Estetica lui Charles Baudelaire

Un roman original
Înger sau demon?

Critică hedonică
Exilul autohton văzut de imigranţ ş
ş Mircea Vulcănescu

ş ţi cărturari martiri ai te ţ

Poezia spiraloidă a
lui Cassian Maria Spiridon Un reper
moral care (ne) spală obrazul ţ

Literatura din spatele măş
Poezia postumanităţ şi sensibilitatea androidă

Dacă ai ţine seamă de greş
ş

ţ ş
ş ş

Literatură, arte ş

şi
iluminări

ţ
ţ

ş

ş
ş

Femeia celebră
A fi întreg înseamnă a

te însingura, a-ţ

Spiritul Critic

Bucure tiul Cultural

Astra

Plumb

ş

Dunărea de Jos

„Am crezut, totu i,

”

„lung drumul în
azi cum ne pierde neputin a

de a resim i lumina-n adînc”

ş
că ţi-am mărturisit totul,

mi se păruse o vreme că-albastrul tău/ e propriul meu
spirit...

urmă şi văd
ţ

ţ

Ion Pop

Andrei Zanca

Iu iel 2011
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Ziguratele şi Biblia
Patrick Né

ii ani am
prezentat cititorilor

,1998;
, 2001;

, 2002;
, 2003;

, 2004;

, 2005
2005;

Patrick Négrier: ,
Groslay, Editions Ivoire-Clair, coll. „Lumière sur...”,
2011,152 p. De mai

André
Parrot, unul din arheologii Orientului mijlociu traduce
zigurat prin „turn cu etaje”, amintind celebrul zigurat de
la Ur, una din capitatele sudului mesopotamian. Dar
studiul lui Négrier nu este

grier ne propune cîteva coresponden

pentru Patrick Né

guratelor din Mesopotamia”.

, 11;

ce Dumnezeu a
amestecat limbile

.
a lui Patrick

Né

grier este
autorul a numeroase cărţi
de studii şi eseuri pe
diverse teme, dar toate
subsumate noţiunii de
Tradiţie; în ultim

unele din  cărţile sale,
printre care:

, 2009. La
începutul lunii trecute a apărut o nouă carte semnată de
filosoful

bine de două decenii, Patrick Négrier
nu a încetat în studiile şi cărţile sale să adauge noi
elemente, noi piese pasionantului dosar al Tradiţiei,
poate ultima redută în calea valului nimicitor al
modernităţii, ultima şansă a umanităţii să se salveze de
la moarte urmînd fascinantul fir care leagă între ele
corespondenţe culturale, literare, religioase, filosofice,
dincolo de spaţii geografice, dincolo de timp. A ales
acum o inedită „corespondenţă” între zigurat şi Biblie.
Ziguratele desemnează monumente sacre specifice
antichităţii mesopotamiene şi elamite; astăzi mai pot fi
admirate astfel de monumente în Irak şi Iran,
particularitatea lor fiind construcţia în trepte.

nici unul arhitectural, cu atît
mai puţin unul de arheologie, ci o încercare de  a descifra
simbolismul spiritual şi moral al ziguratului. Pentru
aceasta este necesară o atentă observare a modelului
cosmologic al acestor monumente: capela din vîrful
ziguratului corespunde cerului, etajele corespunzînd
pămîntului, iar porţile infernului situate la baza
ziguratului corespund atît cerului, cît şi pămîntului. De
la corespondenţele simbolice între cosmos şi zigurat,
Patrick Né ţe
simbolice, morale şi metafizice care apropie ziguratul de
elemente/figuri descrise în Biblie. O primă
corespondenţă este între legendară arcă şi arhitectura
ziguratului; elementele similare sînt: cele şapte etaje şi
cele „trei rînduri de cămări”. Cele şapte etaje
simbolizează depăşirea progresivă a celor şapte păcate
capitale cu urmări distrugătoare, depăşirea egotismului
şi accederea la altruism; grier „arca
biblică a potopului constituia o expresie navală a
arhitecturii religioase a zi O
versiune polemică a ziguratelor este, în opinia autorului
francez, Turnul Babel, cel descris în oamenii
vremurilor arhaice, vorbitori ai unui singur grai,
începuseră să construiască în ţara Senaar un turn al cărui
vîrf să ajungă la cer; foloseau cărămizi arse în loc de
piatră şi smoală în loc de var. Turnul simboliza prin
succesivele sale etaje depăşirea progresivă a diferitelor
forme de egotism, iar vîrful care ajungea la cer era
încununarea altruismului; după

şi i-a împrăştiat pe babilonieni pe tot
pămîntul, construcţia turnului a încetat:
„individualismul îl cîştigase pe fiecare babilonian, ei
încetînd să poată continua să colaboreze pe şantierul
comun al oraşului şi ziguratului Babilon, oprirea
construcţiei ziguratului reprezentînd deopotrivă o
consecinţă (literală) şi un simbol al incapacităţii fiecărui
babilonian de a depăşi egotismul său”. O altă
corespondenţă pusă în lumină de Patrick Négrier este
cea între zigurat şi scara lui Iacov, „sprijinită pe pămînt,
iar cu vîrful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se
suiau şi se pogorau pe ea”. Această scară simbolizează
căderea în cele şapte păcate capitale, cît şi depăşirea lor;
este scara care înalţă spre altruism, către un universalism
de care cultura mesopotamiană nu era străină; pentru
Iacov una din încercări a fost lupta cu Dumnezeu,
urmată de binecuvîntarea sa şi de împăcarea cu Isav,
fratele său  Decalogul şi cele două ascensiuni ale lui
Moise pe muntele Sinai sînt, în opini

grier, exemple grăitoare ale influenţei vechii culturi
mesopotamiene în spaţiul Orientului mijlociu. Filosoful
francez consideră că ziguratele au fost primele scări
spirituale din cultura universală; aceste scări spirituale
ale vechii Mesopotamii simbolizau urcarea progresivă a
individului dincolo de cele şapte păcate capitale, dincolo
de egotismul său, dar şi accesul la altruism, la
universalism. După aceste prime scări spirituale, grecii
au elaborat alte scări, fie ele ale artelor, la Hesiod, ale
părţilor trupului uman, la Pitagora, ale frumosului, ale

Cronicii

La Pensée
maçonnique du XIV au XX
siècle           La Tradition
initiatique            La Bible et
l'Egypte            L'Eclectisme
maçonnique            Temple de
Salomon et diagrames
symboliques            La Tulip.
Histoire du rite du Mot de

maçon de 1637 à 1730          ; Gurdjieff, maitre spirituel.
Introduction critique à l'oeuvre de Gurdjieff,           Art Royal
et Regularité dans la tradition de 1723-1730

Facerea

Les ziggurates et la Bible

artelor liberale, la Platon. Mai tîrziu călugării creştini
precum Evagrie Ponticul, Ioan Casian sau Ioan Scărarul
au dat noi înţelesuri simbolicii scării cereşti.

xplică simbolismul comun al unor
monumente biblice inspirate de ziguratele
mesopotamiene.

3-1978) a
reînnoit în profunzime studiile islamice. Dintre lucrările
sale amintim:

ui Henry Corbin, multiformă,
novatoare, aplecată asupra unei spiritualităţi puţin
cunoscută, este la rîndul ei încă necunoscută; gînditorul
iranian Daryush Shayegan, elev al lui Corbin, fost
director al Centrului iranian pentru studiul civilizaţiilor,
prop torilor de limbă f nceză o sinteză completă
asupra operei magistrului său:

Anterior acestei cărţi, Daryush Shayegan publicase
cîteva titluri, printre care:

Cartea lui Daryush Shayegan nu este o
biografie, nu este nici o descriere în detaliu a operelor lui
Corbin, nici un studiu critic al unui demers filosofic; este,
aşa cum o declară însuşi autorul  o încercare de a
surprinde traiectoria unei experienţe excepţionale în
căutarea spiritualităţii, pelerinajul într-un continent
pierdut. De altfel întreaga biografie spirituală a ilustrului
orientalist francez stă sub semnul căutării, după cum
însuşi mărturisea: „nu sînt la drept vorbind nici un
germanist nici măcar un orientalist, ci un filosof urmînd
Căutarea sa pretutindeni unde spiritul îl îndrumă”, fie la
Freiburg,

Etapele acestui parcurs ţes trama
unei „topografii spirituale” în care „cetăţile
emblematice”

pe scara fiinţei. Corbin a fost primul traducător
în franceză al lui Martin Heidegger, încît trecerea de la
Heidegg

stîrneşte încă nedumeriri, fiind o ruptură nu doar
în ordinea existenţei, ci şi în cea a cunoaşterii. Corbin
descoperea lumii apusene memoria originală a lumii
irano-islamice, vocaţia spirituală care fusese cea a
legăturii între tradiţia abrahamică şi tradiţia
zoroastriană. „Lumea iraniană, scrie Shayegan, permitea

lui Corbin să articuleze
toate ideile care îi erau
dragi în cadrul unei
cosmologii care se
traducea în angelologie, şi
unde funcţia mediatoare a
Îngerului ca principiu de
individuaţie nu numai că
prezerva individul de orice
identificare cu o totalitate
ideologică, ci salva
deopotrivă fenomenul,
adică funcţia teofanică”.

a
folosit un termen care ar
putea caracteriza această
lume: , firul

nevăzut care constituie memoria lumii iraniene. În
opinia filosofului francez, meditaţia gînditorilor iranieni
se situa într-o zonă care nu era nici cea a percepţiei
empirice nici cea a înţelegerii abstracte; era universul
celui „de-al optulea climat”, cu multiple rezonanţe la
nivelul ontologiei, al cosmologiei, cît şi al angelologiei.
„El fondează o metafizică a Imaginilor unde acestea
dobîndesc o valoare cognitivă şi noetică proprie. Căci
aceste Imagini ţişnesc nu din inconştient, ci din
supraconştient; din acest motiv ele sînt Imagini
in , este
lumea unde au loc viziuni ale profeţilor, ale misticilor şi
evenimente ale sufletului, eveni

dar care au loc la un alt
nivel al Fiinţei” căutînd să
surprindă una din specificităţile filosofiei lui Corbin.
Imaginea metafizică devine gîndirea Îngerului, un mod
al spaţializării proprii, o materialitate imaterială, un
„spaţiu al conjuncţiei unde sufletul uman şi Îngerul se
imaginează unul pe celălalt”. Sohrawardî, spunea încă
din secolul al XII-lea, că imaginaţia devine un înger,
adică o facultate cognitivă şi meditativă; imaginea
intelectivă este o între inteligibil şi sensibil,
beneficiind de o existenţă autonomă şi de o putere

Cartea lui
Patrick Négrier e

Gînditorul francez Henry Corbin (190

, 1964;
, 1958;

, 1971;
, 4 vol., 1971-

1973; ,
1980;

, 1983;
, 1983. Gîndirea l

une citi ra

, Paris, Editions Albin Michel, 2011, 430
p.

, 1991; , 1992;
, 1997;

, 2008;

, 2008.

,

fie laTeheran sau Ispahan, simboluri ale unui
parcurs permanent.

dau contur gradelor unei

er la Sohrawardî, gînditor iranian din secolul al
XII-lea,

Pentru a contura
specificitatea universului
spiritual iranian, Corbin

telective. Lumea Imaginalului,

mente la fel de reale
precum cele ale lumii sensibile,

, scrie Dariush Shayegan

Corbin – un gînditor al islamului

Histoire de la philosophie islamique
L'imagination creatrice dans le soufisme d'Ibn Arabî
L'homme de lumière dans le soufisme iranien            En Islam
iranien: aspects spirituels et philosophiques

Temple et contemplation. Essais sur l'islam iranien
Face de Dieu et face de l'homme. Hermeneutique et

soufisme            L'homme et son ange. Initiation et chevalerie
spirituelle

Qu'est-ce qu'une revolution
religieuse?            Les illusions de l'identite
Hindouisme et soufisme            Schizophrenie culturelle: les
societés islamiques face à la modernité            La lumière vient
de l'Occident: le réenchantement du monde et la pensée
nomade

progressio
harmonica

imaginal

'âlam al-mithâl

interlume

Henry Corbin. Penseur de
l'Islam spirituel

transfiguratoare proprie. yegan identifică
patru itinerarii ale lui Corbin în lumea irano-islamică: 1.
De la ciclul Profeţiei la ciclul Iniţierii; tipul antropologic:
Mohamed-Mahdî; ghid interior: Imâm, Spirit,
Inteligenţa, Realitatea mohamediană, corespunzînd
modului profetic; 2. De la metafizica Esenţei la teosofia
Prezenţei; tipul antropologic: teosofie-Zoroastr

nterior: Inteligenţa; mod de cunoaştere: prezenţa ca
mărturie, . De la
expunerea doctrinală la povestirea vizionară; tipul
antropologic: Kay Khosraw –Esfandyâr; g

l Gabriel; mod de cunoaştere:
viziunea cupei Graal, corespunde modului narativ; 4. De
la iubirea umană la iubirea divină; tipul antropologic:
Majnun-Credincios iubirii; ghid interior: sophia
(Gabriel)-femininul creator; mod de cunoaştere: viziunea
teofanică între şi

Ce face actuală gîndirea lui Henry
Corbin?, se întreabă Dariush Shayegan. Răspunde
preluînd un gînd al lui Heidegger: măreţia operei unui
gînditor, care nu se măsoară în întindere sau în numărul
scrierilor, stă în negînditul , adică în
ceea ce iese pentru prima dată la suprafaţă ca nefiind
încă gîndit. Corbin a pus în lumină criza spirituală a
omului şi a propus ca ieşire a omului căzut în captivitate
regăsirea Îngerului pămîntului viziunilor şi rei
ui în orizontul cunoştinţelor noastre filosofice.

Cunoşteam de multă vreme preocupările de filosofie
şi teologie tomistă ale profesorului francez Yves Floucat;

îl avusesem pa
două dintre

cărţile mele:
(„Întreaga

filosofie occidentală este
marcată de creştinism”) şi

, vol. II („Inteligenţa
umană este într-o
permanentă stare
interogativă”). Yves
Floucat este autor a
numeroase lucrăr

, 2009.
De curînd, numele lui Yves Foucat, alături de cel al lui
Philippe-Marie Margelidon O.P., apare pe o nouă carte:

acestui dicţionar au preferat să rămînă la „litera” textului
tomist, în accepţiunile sale clasice fără veniri în
contemporaneitate; au fost însă şi cazuri în care au lăsat
loc „prelungirilor” tomiste în actualitate cu referiri la
Jacques Maritain sau Etienne Gilson.

mai mult de 1000
de articole o imagine de ansamblu, fără echivalent în
lumea francofonă, a gîndirii tomiste. Fiind vorba de un
dicţionar, vom aminti cîţiva din termenii asupra cărora s-
au oprit Philippe-Marie Margelidon şi Yves Floucat:
axiomă, botez, cristologie, contemplaţie, credinţă,
dorinţă, esenţă, fiinţă, greşeală, idee, imanent, intelect,
judecată, libertate, lege, lumină, magie, metafizică,
morală, natură, negaţie, obiect, ordine, patimă, păcat,
pedeapsă, plăcere, putere, raţiune, reflecţie, respect,
revelaţie, retorică, sacru, scolastică, simţ, suferinţă,
subiect, tentaţie, teologie, transcendent, uniune, verb,
viaţă, virtute, voinţă. Simpla lectură a amplului indice
tematic lasă să se vadă că ne aflăm în faţa unei lucrări
care explică cu claritate terminologia filos fică şi
teologică a sf. Toma de Aquino, care pune în evidenţă
evoluţia gîndirii teologului italian. Toma de Aquino
aparţine cronologic scolasticii; teologia scolastică,
asemenea celei monastice, este o categorie istorică,
localizată în universităţile veacului al XIII-lea. Aproape
totdeaun stica are un sens negativ sau peiorativ.
După per a urmat o
lungă uitare, redeşteptarea interesului pentru teologia
tomistă venind odată cu enci , a lui
Leon al XIII-lea, la sfîrşitul secolului al XIX-lea; din
păcate neoscolastica sau neotomismul sînt pentru mulţi o
nebuloasă. Traducerile scrierilor sf. Toma de Aquino şi
apariţia unor astfel de dicţionare pot fi surselor
redeşteptării unui nou interes pentru tomism, într-o
epocă în care s-ar părea că stu

mănăstirilor!

Dariush Sha

u/Platon;
ghid i

corespunde modului ontologic; 3

hid interior:
Simorgh-Arhanghelu

, corespunde modului
erotico-mistic.

pe care îl închide

nserarea
l

rtener de
dialog în

i, din care
amintim:

, 1983;

, 1989;
,1995;

, 1999;

,
Editions Parole et Silence, coll. „Bibliotheque de la Revue
Thomiste”, 2011, 594 p. De cele mai multe ori autorii

Scopul declarat al
autorilor a fost acel de a oferi prin cele

o

a scola
ioada de glorie a studiilor tomiste

clica

dierea doctrinelor teologice
medievale nu trece de zidurile

ta'tîl tashbih

Filosofia, aventura unui
discurs

Pour une
philosophie chretienne,
elements d'un debat
fondamental
Metaphysique et Religion,
vers une sagesse chretienne

integrale            L'etre et la mystique des saints, conditions
d'une métaphysique thomiste           Pour une restauration du
politique            La verité selon saint Thomas d'Aquin

Aeterni Patris
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acestora alăturîndu-li-se, evident  justiţia aservită şi
coruptă pînă în măduva oaselor. În atingerea
scopurilor lor ignobile, dictatorii se folosesc, de
asemenea, de lagărele de muncă forţată organizaţii
sindicale controlate de regim (iată ce declara, cu
cinism, în octombrie 1961, Ernesto Che Guevara :
„Muncitorii cubanezi trebuie să se obişnuiască încetul
cu încetul cu un regim de colectivism. Sub nici o formă
muncitorii nu au dreptul să facă grevă.”), de şcolile de
reeducare, de închisorile corecţionale, de
detaşamentele de „voluntari”, de lagărele politice. Toţi

şi-au dorit să vadă
mulţimile supuse, docile, subjugate, acţionînd ca un
singur om, toţi dictatorii roşii au încercat să-şi
transforme supuşii în automate acţionînd la o simplă
comandă, la o simplă mişcare a baghetei despotice. De
aceea, au înfiinţat – pe lîngă instrumentele de tortură
morală şi fizică deja enunţate – alte mijloace de
aducere la turmă a oricărei oiţe rătăcite

variabile în funcţie de loialitatea faţă de
regim sau gospodării agricole colective
pentru istovirea fizică şi psihică a celor înscrişi în mod
forţat propagandistice şi delatoare

de producţie şi şantiere
muncitoreşti, detaşamente de brigadieri şi
stahanovişti, organizaţii roşii de copii şi tineret,
organizaţii „civice”

chiar dacă e perfect sănătos
Dictatorii seamănă între ei ca două picături de apă.

Ameţiţi de laude şi linguşeli, îşi închipuie că sunt
buricul pămîntului, că lumea începe şi se termină la ei
şi cu ei. Dispun cum vor de destinele şi de vieţile celor
din jur şi, fără nici un fel de remuşcare, nu se sfiesc să-i
îndepărteze sau chiar să-i ucidă pe cei care într-un fel
sau altul ar putea să le umbrească personalitatea,
„calităţile”, sau să le pericliteze poziţia. Cu
trecerea vremii, devin paranoici, îşi închipuie că toată
lumea complotează împotriva lor, că toată lumea vrea
să-i vadă doborîţi sau chiar să-i extermine. Fidel Castro
a inventat nu mai puţin de 724 de atentate împotriva
vieţii sale întreagă nu are altceva de
făcut, decît să urzească planuri de exterminare a
sceleratului cubanez Dictatorii se închipuie
omnipotenţi, atotştiutori, infailibili, nu acceptă să fie
contrazişi, nu se consultă cu nimeni atunci cînd iau
hotărîri şi chiar dacă de cele mai multe ori hotărîrile
luate se dovedesc a fi catastrofale pentru întreaga
societate pe care o conduc după bunul plac, nu se
răzgîndesc niciodată. Viaţa supuşilor lor nu face nici
cît o ceapă degerată, despoţii nu dau doi bani pe ea şi o
curmă la cea mai mică bănuială de ieşire din front.

nu au mustrări de conştiinţă şi nici
coşmar . Dacă ar avea, să mai
comită tot felul de crime şi de nelegiuiri, ca să poată
pune liniştiţi noaptea capul pe pernă  Şi, mai ales, se
leapădă de foştii camarazi, aş imon Petru s-a
lepădat de Iisus înainte de cel de-al treilea cîntat al
cocoşului. Dar nu se leapădă doar simbolic, ci îi
îndepărtează de la puterea „colectivă”, „tovărăşescă”

iţîndu-i, fie exilîndu-i, fie asasinîndu-i, fie
„accidentîndu-i”, fie făcîndu-i să dispară în decor, în
natură, în neant. Lepădarea de foştii tovarăşi a fost un
procedeu favorit şi pentru revoluţionar de la
Havana. O spune răspicat Jacobo Machov

: „Într-adevăr,
fraţii Castro, Fidel şi Raul, s-au debarasat de-a lungul
anilor de toţi cei care le puteau umbri puterea,
eliminîndu-i în false „accidente” sau trimiţîndu-i să
moară pe alte meleaguri.” Aşa s-a lepădat El
Lider Maximo, chiar în 1959, de faimosul comandant al
„coloanei a noua”, Huber Matos Benitez, pe care l-a
condamnat la douăzeci de ani de închisoare pentru
trădare, ani pe care fostul tovarăş de luptă şi idealuri i-
a execut ecundă cu secundă, îndurînd umilinţe şi
torturi greu de imaginat. Aşa au dispărut din preajma
lui Fidel foştii comandanţi şi camarazi Camilo
Cienfuegos, Che Guevara şi mulţi, mulţi alţii...

sul cristalizării notelor mele privitoare
la Cuba, aşa că nu voi reveni decît cu cîteva argumente
ce pledează în favoarea implicării lui Fidel Castro Ruz
în uciderea camaradului său de gherilă marxistă. Chiar
dacă nu au fost date la iveală prea multe documente
care să ateste faptul că în spatele uciderii „măcelarului
de la La Caba

ă braţul lung şi înarmat al
revoluţiei perpetue l-a găsit cu g

,

, de

tiranii trandafirii ori stacojii

: cartele
alimentare

, colhozuri

, gazete de perete ,
cooperative , fronturi

de supraveghere, spitale
psihiatrice în care orice om/opozant poate fi declarat
nebun, etc.

faptele

. E drept, omenirea

!

Aparent,
uri probabil ar înceta

.
a cum S

,
fie întemn

dictatorul
er în lucrarea

(p. 106).

at s

Despre criminalul argentinian Che Guevara am tot
vorbit pe parcur

ña” a stat Fidel, coroborînd cîteva din
reperele cunoscute despre trecerea lui Che în lumea
umbrelor, putem conchide c

arda jos pe astmaticul
rosarin.
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Un alt cititor, probabil mai în vîrstă, m-a întrebat de
ce am afirmat că lucrarea

„o carte odioasă”. De
ce? Pentru că este, stimate cititor! Nu vreau să
comentez această executată la
coman ă, plină de neadevăruri şi de propagandă

istificările,
minciunile, clişeele marxiste pot fi întîlnite la
tot pasul sau, mai bine zis, în toate paginile. Se ştie, o
spune şi înfocatul lăudător castrist, pînă la venirea la
putere a bărbosului Castro, ţăranii cubanezi au fost
analfabeţi aproape sută la sută (de fapt, insularii erau
aproape în totalitate analfabeţi!). Şi, ca să nu existe
dubii, o afirmă şi o tot repetă şi
autorul trimis de partidul comuniştilor români la
documentare în insula revoluţiei perpetue

. Nimic. (Ridică din umeri, se
gîndeşte puţin, parcă vrea să găsească o expresie mai
potrivită, mai cuprinzătoare.) Nimic. Acum sînt om.
Am învăţat să scriu şi să citesc.” (p.22); ”Este de
neconceput (...) că 30% din ţăranii noştri nu ştiu să se
iscălească, iar 99% nu cunosc istoria Cubei” (p. 73); „de
un an de cînd durează lupta aici au apărut primele
şcoli şi e normal ca munca învăţătorilor să fie
inspectată” (123); «Cuba a declarat război
analfabetismului. „Dacă va fi nevoie, vom pune un
învăţător voluntar lîngă fiecare analfabet” – aceasta a
fost lozinca anului 1961. În noaptea Anului nou 11000
de învăţători voluntari şi-au afirmat hotărîrea de-a
cîştiga această bătălie : vor merge la ţară, în regiunile
cele mai îndepărtate din Sierra Maestra, şi vor face în
aşa fel încît la sfîrşitul anului toată lumea în Cuba să
ştie să scrie şi să citească.» (290); „E Anul educaţiei, se
tipăresc milioane de abecedare, se fabrică milioane de
creioane, e anul în care vom stîrpi analfabetismul, cel
mai bun aliat al contrarevoluţiei.” după
ce de-a lungul ruşinosului său exemplu de servilism,
linguşeală, minciună şi manipulare autorul ne vorbeşte
de analfabetismul ce domnea în Cuba, după ce ne
anunţă pompos că 1961 a fost declarat anul de luptă
împotriva analfabetismului, Titus Popovici, luat de
elanul scrisului revoluţionar, ne ă o mostră din
scrisoarea unui astfel de ţăran analfabet, scrisoare
trimisă revoluţionarilor castrişti în luna iulie a anului
1958. V-o ofer, la rîndu-mi, ugîndu-vă să fiţi atenţi la
stilul elevat şi la lexicul presărat cu neologisme

aţi ghicit  nu pot aparţine decît unui
campesino analfabeto y sin tierra

un elocvent exemplu de
mistificare comunistă Bucuria victoriei e umbrită de
ştirea morţii căpitanului Herrera. Iată scrisoarea unui
ţăran adresată lui Camilo (

S.), în această
împrejurare : „Alături de dumneavoastră, ,
ne doare dispariţia, niciodată îndeajuns deplînsă, a
căpitanului Herrera ( ), dar ne
consolează faptul că ştim că a murit aşa cum a trăit, ca
un bărbat, ca un viteaz.

Să ne fie exemplul său o bază pentru a consolida
idealurile noastre.”

E clar că tovarăşul activist Titus Popovici îşi
considera cititorii nişte idioţi! Aşadar, chiar vreţi să
ştiţi de nsider odioasă această linguşeală adresată
lui Fidel Castro, stimate cititor?!

Elitele intelectuale, breslele de creatori, stratificările
sociale, diferenţele de pregătire, de avere, de concepţie,
„ieşirea din rînd”, disidenţa, impunerea
personalităţilor, deviaţionismul, abaterile de la normă
din orice domeniu au constituit coşmarul
comunismului încă de la apariţia acestuia. Dar şi al
dictatorilor săi De aceea, mai marii comunismului
internaţional (indiferent de numele pe care l-a purtat

, în funcţie de locul şi timpul în care s-a
manifestat : marxism, bolşevism, leninism, stalinism,
maoism, castrism, ceauşism), adică dictatorii cu chip
de om şi suflet de diavol  au încercat mereu să ne
uniformizeze, să ne egalizeze, să ne înscrie în mod
ireversibil în anonimatul maselor populare
„făuritoare” ale istoriei. Pentru a-şi asigura liniştea,

au pus la punct un diabolic şi
(aproape) perfect sistem al terorii  în care rolul de
unealtă şi de călău îl jucau poliţia politică, securitatea,
miliţiile populare, forţele armate, comandamentele de
apărare a revoluţiei, det şamentele de voluntari roşii,

Cuba teritoriu liber al
Americii a lui Titu Popovici este

culegere de osanale
d a

ideologiei comuniste, voi da un singur exemplu de
mistificare, într-un volum în care m

obsesiilor

în diferite contexte

: „- Ce-ai
fost înainte? –

(294). Ei bine,

ofer

r
,

caracteristici care, ,
. În realitate,

scrisoarea constituie
: «

– n. n. – V.

».

ce co

!

ciuma

,

satrapii criminali
,

a

Nada

idel, a fost ucis

comandante

nuestro nunca bien llorado

e vorba de Camilo Cienfuegos,
unul dintre liderii carismatici ai revoluţiei care, fiind prea
iubit şi punîndu-l în umbră pe F şi a dispărut
într-un accident de aviaţie

Iată doar cîteva din aceste repere :

Armată de Eliberare Naţională
din Bolivia sub conducerea lui Che Guevara (armată
care, în perioada apogeului ei  a numărat un efectiv
de...43 de combatanţi!; unele surse
indică totuşi 47 de luptători) a fost cumpărat de
comuniştii bolivieni la cererea lui Castro şi cu banii
acestuia  Aşadar, cursa de şoareci a fost montată de
liderul cubanez, destul de viclean să nu-şi ucidă
duşmanul pe teren propriu. Să nu-şi fi dat seama
vestitul guerillero că i se întinde o cursă

Să-l ascultăm pe Jacobo Machover, scriitorul
de origine cubaneză care a reuşit să evadeze în lumea
liberă şi să ne creioneze , adică
faţa ascunsă a complicelui şi
Comandantul trupelor cubaneze în aceste două ţări

( S.), „eroul Republicii”
Arnaldo Ochoa, a fost împuşcat la scurtă vreme după
întoarcerea în Cuba, în 1989, o dată cu alţi trei ofiţeri
care luptaseră pe meleaguri străine. Ochoa făcuse
greşeala de a se întoarce victorios din campaniile
africane şi de a-l e lipsa astfel pe marele strateg rămas
în Havana. Cuvintele rostite de generalul Ochoa în
iunie 1989, în faţa tribunalului de onoare care ave   să-l
destituie înainte de

fuseseră dictate de aceeaşi
persoană?) de expresiile conţinute în scrisoarea de adio
pe care i-o adresase Che Guevara lui Castro : „Dacă voi
fi condamnat să fiu împuşcat, vă promit tuturor că, în
acel moment, idel şi
pentru această mare revoluţie pe care a dăruit-o el
poporului nostru.   Condamnatul care-şi slăveşte
călăul : este o constantă a stalinismului şi a
întruchipării tropicale a acestuia, castrismul. Dacă şi
Che s-ar fi întors în Havana cu aura de învingător, ar fi
putut să aibă aceeaşi soartă. Dar nu a fost cazul.
Moartea în Bolivia, era programată de
F tro, avînd consimţămîntul victimei.” Am
închis citatul din pagina 89 a lucrării

Editură şi Tipografie,
Bucureşti, 2008, traducere din limba fr  nceză Cristina
LiviaVasilescu), dar vă voi aminti pasajul similar din

„Încă o dată îţi spun : singurul lucru cu
care acum îmi mai este datoare Cuba este exemplul ei.
Dacă sfîrşitul sub un alt cer va fi dat, ultimul meu
gînd se va îndrepta spre acest popor şi, mai ales, spre
tine. Îţi mulţumesc pentru sfaturile tale şi pentru
exemplul tău pe care voi încerca să le urmez pînă în
ultimele mele acţiuni. M-am identificat întotdeauna cu
politica externă a revoluţiei noastre şi continui să o fac.
Oriunde m-aş afla voi simţi veşnic ce înseamnă a fi
revoluţionar cubanez şi voi acţiona ca atare.” (Ernesto
Che Guevara,

Între cei 43/47 de zdrenţăroşi care voiau să
schimbe faţa Boliviei exportînd nebunia cubaneză pe
pămîntul ce poartă numele luptătorului venezuelean
pentru libertate Simon Bolivar se aflau şi 16 cubanezi
cu care Che se antrenase cîtăva vreme în secret în
provincia Pinar del Rio. Să nu-şi fi pus problema
exportatorul de revoluţie că măcar cîţ

idel sau că unii se află în solda clanului
Castro şi a serviciilor secrete ca să-l supravegheze, să
raporteze orice mişcare a sa şi, mai ales, să îl scoată de
pe scena istoriei? Probabil, astăzi, nici dictatorul nu
mai ştie cîţi din cei 16 erau în slujba

prin poziţia
internaţională ce contrazicea politica oficială
promovată de Fidel Castro, poziţie ireconciliabilă cu
interesele de moment ale Cubei, care nu putea
supravieţui fără cele patru miliarde de dolari oferiţi
anual ca ajutor „dezinteresat” de Uniunea Sovietică.
Or, Che, aşa cum dintr-un fan al Unchiului Sam
devenise un notoriu antiamerican, tot aşa, după
vizitele în Uniunea Sovietică şi, mai ales, după ce
Nichita Sergheevici Hruşciov dăduse dovadă de
prudenţă, clarviziune şi înţelepciune, retrăgîndu-şi
focoasele nucleare de pe teritoriul Cubei în timpul
crizei rachetelor din 1962 (atitudine ce l-a înfuriat din
cale-afară pe ucigaşul Guevara, care a taxat-o drept
slăbiciune din partea ruşilor şi a declarat, ca un nebun
ce era, că, dacă focoasele ar fi fost pe mîna lui, el le-ar fi
folosit), devenise un antisovietic convins. În aceste
condiţii, scrisoarea prin care secretarul general al CC al
PCUS, Nichita Sergheevici Hruşciov, îl sfătuia pe Fidel
să-l tempereze pe Ernesto în luările sale de poziţie
antisovietice i s-a oprit ca un os în gît liderului
cubanez.

Terenul din regiunea Nancahuazu pe care s-a
antrenat „faimoasa”

,
, mai generoase,

.

din cele mai
josnice?!

, apoi, a victimei lui Fidel :
«

– n. n. – V.

c

a
a-l condamna la moarte, amintesc

în mod straniu (nu cumva

ultimul meu gînd va fi pentru F

»

lui, în Africa sau
idel Cas

(PRO
a

scrisoarea lui Guevara, pasaj pe care, cred, l-am mai
prezentat cititorilor în paginile dedicate aventurierului
argentinian :

îmi

, Editura
Eikon, Cluj Napoca, 2004).

(

)

iva dintre ei sunt
oamenii lui F

lui!
Che devenise stînjenitor sa

( )

La face cachée de Che

Che Guevara sau
mistificarea istoriei

Angola şi Etiopia

Cuvinte către revoluţionari

va urma

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” ( )34

Valeriu STANCU

Lepădarea de foştii tovarăşi (1)
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Început de septembrie. i.
Departamentul Maine et Loire. Aici voi locui pentru
u Când ajung

primele impresii sunt impregnate de
descoperirii

unor noi locuri.
îmi atrag aten ia

erul La Doutre.

atrage
Sunt primele cartiere istorice, în deplinul

în eles al termenilor, pe care le vizitez.

istorie.

-a lungul timpului modificate, fiind dovezi ale

Castelul din Angers

orminte din
secolul III î. Hr.

galo-roman,
t. Monumetele sunt bine puse în

valoare, fii

una dintre cele mai mari
fo . Construc ia

castelului a debutat în secolul XI, cunoscând
u datând din epoca celui
mai celebru duce al provinciei de Anjou, René,

sau René I de Napoli
(1409-1480), întrucât a fost

de

ne. Castelul, situat în interiorul ei

olandei de Aragon, nu au
le

modeste le-au ferit de

Vestul Franţe

rmătoarele patru luni jumătate. în Angers,
centrul departamentului amintit şi reşedinţa provinciei
medievale Anjou,
oboseala acumulată pe drum şi fascinaţia

Dincolo de aspectul tipic al oraşului
occidental, cele două cartiere istorice:
cel din jurul catedralei Sainte-Maurice, atestată
documentar încă din 470 d. Hr., însă refăcută în secolul
XI, şi carti Acesta din urmă a fost secole
de-a rândul locul unde diverse ordine monahale şi-au
ridicat lăcaşuri de cult, unele din ele păstrate şi azi
(dintre acestea, mănăstirea carmelită, fostă închisoare o
lungă perioadă de timp, este de departe cea care
atenţia).

Plimbându-mă
pe străzile medievale am impresia că sfidez timpul,
păşind prin Urmele transformărilor arhitecturale
sunt la tot pasul. Ferestre sau uşi impunătoare, care
altădată aveau un însemnat rol în economia clădirii, au
fost de
influenţei diverselor stiluri arhitecturale.

este plasat în centrul oraşului.
Descoperirile arheologice efectuate aici, au scos în
ultimii ani la iveală resturi de clădiri şi m

Însă este un lucru cert că oraşul are cu
mult peste două mii de ani vechime. În apropiere de

castel se păstrează cea mai veche construcţie din oraş,
zidul nu foarte întins ca lungime, însă
destul de bine fortifica

nd până astăzi dovada unor locuri unde
istoria este parte integrantă din viaţa oamenilor.
Revenind la atracţia principală a oraşului, castelul,
acesta este înconjurat de

rtificaţii din Franţa medievală ţ propriu-
zisă a

lterior refaceri, forma actuală
cunoscut

şi sub numele de le Bon Roi René
şi rege al regatului de Napoli.

Fortăreaţa este susţinută în exterior de nu mai puţin

şaptesprezece bastioa ,
ca şi capela destinată liturghiilor, ridicată din iniţiativa
Y suferit prea multe modificări
cu ocazia revoluţiei din 1789, întrucât proporţii

furia revoluţionarilor. Tapiseria
păstrată aici, înfăţişând scene din Apocalipsa Sfântului
Ioan, este cea mai mare tapiserie medievală păstrată în

ţ

ţ

lume, comandată la porunca întemeietorului celei de-a
doua case de Anjou, şi primul duce al acestei provincii,
Ludovic I cel Bun al Franţei
(1350-1364). Coloritul viu care o defineşte, alegoria
multora din scenele reprezentate, precum şi imaginile
apocaliptice redate, fac din această operă de artă o
impresionantă mărturie a unor vremuri când
sentimental religios definea existenţa omului.

Râul la Maine traversează oraşul.
se varsă în „ câţiva kilometri de

la ieşirea din oraş, dă un aspect
Se obseră că aşezarea s-a constituit iniţial

pe malurile apei. Faptul că însăşi fortăreaţa este situată
foarte aproape de râu, îmi confirmă această

În oraş există multe muzee. Unul din cele mai
importante este Beaux-Arts, construit şi amenajat după
modelul Louvre-ului, la doar câţiva ani după
deschiderea celebrului muzeu parizian. mişcări

Renaştere, Baroc, Clasicism sau Epoca
contemporană. anonime din
Renaştere, i celebre realizări apar

Etienne
Barthélemy Garnier, muzeul este o oază de linişte, u

ar de cultură, unde oricând poţi
de artă inegalabile.

Un alt muzeu este Galerie David d'Angers.
Amplasat în una din cele mai vechi mănăstiri din oraş,
datând din vremea Plantageneţilor, care au stăpânit o
vreme această reg şi care sunt înmormânataţi la
celebra abaţie Fauntevraud, Galerie David d'Angers
adăposteşte sculpturile lui David, sculptor născut în
Angers, ce şi-a luat numele de la oraşul natal. Aceste
sculpturi, inspirate din istoria locală, naţională sau
internaţională, au dimensiuni impunătoare. Realizate în
secolul XIX, ele poartă amprenta romantismului atât de

în Franţa  La acestea se
adaugă alte muzee Ştiinţe Naturale, Muzeul
Jean Lurçat ori

t centru viticol, regiunea angevină numără
printre producţiile sale de cinste  cunoscute  soiuri de
vin, importate în lumea întreagă. Cabernet d'Anjou,

o parte din specialităţile zonei.
Parte integrantă a patrimoniului mondial Unesco,

valea Loarei, care străbate oraşe şi sate, este cunsocută
în special pentru frumoasele castele

fluviului. Unul din ele este castelul din
Saumur, un orăşel situat la circa 50 de kilometri de
Angers.  Fluviul trece chiar prin centrul oraşului,
reflectând în albia sa construcţii monumentale. Aşezat
pe un promontoriu de unde priveliştea asupra oraşului
este mirifică, castelul are o istorie tumultoasă, fiind una
din reşedinţele ducelui de Anjou, un loc unde au luat
naştere intrigi regale şi unde s-a scris o parte din istoria
Franţei. Un alt castel este Brissac, cel mai înalt din
Franţa, situat la 15 kilometri de Angers. Camera regelui,
a cărui construcţie era obligatorie în interiorul marilor
castele ridicate de nobilii regatului, impresionează prin
lux şi mulţimea capodoperelor de artă prezente. Chiar
dacă arhitectura lui a cunoscut puternice modificări
după Revoluţie, astăzi este o capodoperă, încă reşedinţă
a urmaşilor ducilor de Brissac.

Oraşul Nantes, aflat la circa 90 de
centre

urabane situate pe Loire, şi unul din cele mai mari oraşe
din Franţa. În trecut a fost

Franţei, poartă deschisă spre comerţul cu
negri.

adăposteşte astăzi un muzeu al marinei
rivitor la istoria oraşului. Înconjurat de apă, întocmai

ca în Evul Mediu, ai impresia păşind prin acest loc, că

, fiul regelui Ioan al II-lea

Afluent al Loarei,
ce fluviul regal” la doar

acest râu deosebit
Angers-ului.

idee.

Marile
culturale sunt bine reprezentate de picturi sau sculpturi
datând din

Con inând diverse picturi
dar inând lui

Raphael, Philippe-Laurent Roland ori
n

foc medita în fa a unor
opere

iune

prezent la acea vreme, mai ales .
, ca cel de

Muzeul Geniilor.
Renumi

,

Rosé d´Anjou ori vinurile spumante produse la Saumur,
sunt doar

ridicate în
apropierea

kilometri de
Angers, este unul din cele mai semnificative

unul din cele mai importante
porturi ale

Castelul de aici, cunoscut drept castelul Annei de
Bretagnne, ,
p

ţ
ş ţ

ţ

înţelegi altfel istoria, privind-o cu alţi ochi
regilor, reginelor, ducilor sau

conţilor, a r în istorie, ci şi în
legendă. La acestea se adaugă ospitalitatea oamenilor,
politeţea şi buna-dispoziţie, care primează î

situaţie.

sate. Această situaţie, ce mi s-a
părut iniţial atipică, este explicabilă făcând un popas
într-o astfel de localitate. Behuard, aşezat la circa 20 de

de sat. Important
centru de pelerinaj în Evul Mediu, având o biserică
cioplită în piatră, de dimensiuni considerabile, unde
spiritualitatea e stâns legată de istorie, Behuard este un
loc pe care cu greu îl părăseşti. O altă as

că datând din veacul al XI-
lea, zona este şi o renumită podgorie. Ambele sate
amintite nu sunt foarte vizitate de turişti, întrucât
reprezintă locuri retrase, departe de aglomeraţia

citadină. Mergând în astfel de zone, descoperi o altă
perspectivă a ceea ce înseamnă Franţa

Însă viaţa de student în Hexagon, presupune de
altfel, ca peste tot, mersul la universitate, bibliotecă,
particip ş.

sităţii din Angers mi-a oferit un bun
exemplu în ceea ce priveşte îmbinarea utilului cu
plăcutul. Cadrul existent într-o astfel de instituţie,
atmosfera relaxantă, departe de stricteţea şi rigiditatea a
ceea ce înseamnă un astfel de loc în ţara noastră,
inutilitatea completării unor fişe atunci când împrumuţi
o carte, precum şi cordialitatea personalului angajat, au
reprezentat pentru mine motive
Trecând pragul unui astfel de loc, te simţi cu adevărat

integrantă a sistemului . La acestea se
adaugă expoziţiile periodice, de fotografii ori sculpturi,
ce fac ca mediul cultural ce domină locul să fie cu
adevărat agreabil. Francezii ne-au arătat că pentru a
studia în condiţii plăcute, nu este nevoie de clădiri
impunătoar Până la urmă…„omul
sfinţeşte locul”.

. Este o
incursiune în lumea

personajelor intrate nu doa

n aproape
orice

De pe valea Loarei sunt incluse în patrimonial
mondial Unesco inclusiv

kilometri de Angers, este un astfel

tfel de localitate
este Savennières. Cu o biseri

.

area la evenimente culturale, a. Dintre acestea,
biblioteca univer

de a fi un cititor fidel.

parte universitar

e sau luxoase.

gîndul şi lumea

Iu iel 2011

Iulian Marcel CIUBOTARU

Istorie şi cultură pe valea
Loarei

Castelul din Angers situat în interiorul fortăreţei

Fortăreaţa din Angers

Castelul Annei de Bretagne, din Nantes

Vedere asupra oraşului Angers
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Bernard Pozier este
trifluvian de origine –
s-

ères, care
g

cum spuneam,

renumit

translat ,

Din
volumele publicate – nu doar în Québecul natal

– amintesc :
(Forges, 1977),

(A.P.L.M., 1979), (Sextant, 1981),
(Forges, 1981), , (Hexagone 1982),

i 1993),
(Forges/Table Rase, 1988),

(Forges/Europe, 1989), (L'Arbre à
Paroles, 1991 - Belgia), (Forges,
1991), (Horizonte del Poema,
1991), (Forges/ L'Arbre à
Paroles/Phi, 1995), (Forges,
1997),

.
Pictor al inefabilului, n

contingentul cu idealul,
,

iitorul canadian
Bernard Pozier a mai
fost oaspetele acestei
pagini, în urmă cu vreo
nouă-zece  ani, adică
după ce l-am ascultat
întîia oară la Întîlnirea
Poeţilor Lumii Latine
din Ciudad de Mexico
şi Oaxaca.

a născut, adică, în
faimosul oraş quebecois
Trois-Rivi

ăzduieşte de trei
decenii încoace unul
din cele mai importante

festivaluri de poezie ale lumii – şi anul trecut a împlinit 55 de
ani. Director literar al editurii Ecrits des Forges, poet ce şi-a
legat destinul operei nu doar de limba franceză, ci şi de cea
spaniolă ( eu l-am cunoscut în anul 2000, în
Mexic, la cea de a doua ediţie a Întîlnirii Poeţilor Lumii Latine
şi, de atunci, ne-am reîntîlnit de cîteva ori fie acasă la el, fie în
Mexic, fie în Belgia, iar timpul şi preocupările comune au
consolidat o prietenie nu numai literară), fiind în
spaţiul poeziei hispanice, mai ales din America Latină.
Tradus în foarte multe limbi (în spaţiul nostru lingvistic a fost

şi de profesorul Călin Chincea, care i-a şi publicat  în
anul 1997, la editura Modus P.H. din Reşiţa, volumul bilingv

), invitat la mai
toate festivalurile internaţionale de poezie, Bernard Pozier e
un scriitor apreciat şi iubit, nu doar pentru frumuseţea
poeziei sale, ci şi pentru calitatea sa umană, fiind un om cald,
apropiat de semeni, modest şi mereu senin, în ciuda faptului
că viaţa a încercat, nu de puţine ori, să-l încovoaie.

, ci şi în
Franţa, Belgia, Luxemburg, Spania, Mexic

(Forges, 1985, 1989 ş

(Forges/PHI/Grand
Océan/Le Temps des cerises, 1999). A publicat şi volume de
proză şi o serie de antologii şi lucrări colective, ba chiar şi
volume dedicate hocheiului pe gheaţă, sport pe care-l
practică de cînd era adolescent. Poemele traduse în această
pagină fac parte din volumul

Bernard Pozier „portretizează” î
, o poezie ce amestecă în mod straniu realul

cu fantasticul, teluricul cu celestul, eternul cu efemerul,
„noaptea cu ziua / şi cuvintele cu

limbajele / undeva în spaţiu / într-o fărîmă de viaţă” într-o
dezarmantă simplitate, într-o dezinvoltă naturaleţe.

La route de Roumanie / Drumul în România

A
l'aube, dans l'dos... Aut'bord, à travers!

Platines déphasées 45 tours
Lost Angeles Bacilles de

tendresse Ces traces que l'on
croit éphémères Un navire oublié
dans un port Place Kléber

Les poètes chanteront ce but
Nadie sale ileso del poema
La peau fragile du ciel

Des murmures de fantômes
Les pyramides du cœur

Les pyramides du cœur

piramidele inimii

Himalayas

*

P

lansînd cuvintele în cer

dup

cordiliera sufletului

Nu te interesau atunci

lui A. V.
în memoria lui Chantal Mauduit

urtai poemele în vîrful munţilor
la celălalt capăt al Pămîntului

pe alburile tăcerii
ă ce escaladaseşi

silabă cu silabă
coarda vocală a timpului

Viaţa moartea pacea
în acelaşi ritm liniştit
în adîncul pieptului tău
îţi inventau zborul
spre acoperişurile lumii
în care ochiul să-ţi fie mai blînd mai calm

căderea gerul panta pierderea
sau chiar în somnul tău

PoeMondia
ultima avalanşă albă

ca să le oferi integru un suflet

evident ca zăpada

Cravata poetului se cumpără dimineaţa
la ora cînd acesta nici nu s-a sculat măcar
alegerea şi cumpărarea ei devin o muncă de Don

se spînzură la gîtul său

Cu surîsul ironic al mătăsii sale
ea îl priveşte atunci cînd i se ataşează

ascultă cuminte convorbirea
mîngîiată de efectul luminii

şi se încolăceşte
ca o serpentină
cînd în buzunar o boţeşte mîna

Seara ea decorează lectura
apoi se cufundă în umbra

pînă la următorul festival oficial

Şi dintr-o dată mă retrag în mine
îmi regăsesc necazul şi bucuria
şi tot ceea ce afară îmi vorbea de tine
ca de nişte fermecate depărtări ascunse
în ţara sufletului tău m-am rătăcit
în preajma vîrstei tale m-am regăsit
în amintirile ce ţîşnesc de sub pleoape
în bătăile sîngelui ce desugrumă inima

Şi tot ac
se-abate împovărător
peste capetele noastre plăpînde
şi zăpada care se topeşte în trupurile noastre
în timp ce-şi rostogoleşte în noi
nostalgicii bulgări

Şi totuşi ieri soarele ardea încă
amuzîndu-se pătimaş
să lumineze frunzele arţarilor şi florile de crin
veveriţele negre şi veveriţele albe
şi ştiam din instinct să povestim
gheaţa şi soarele
viaţa şi poemele

şi cuvintele cu limbajele
undeva în spaţiu
într-o fărîmă de viaţă

De acum înainte te întrupezi în nouri

ce va reveni peste noi

Quichotte de magazin

Cravata poetului mai tîrziu

ca o amintire de dragoste

pentru interviu
cravata micro

Cravata poetului

în gura camerei de luat vederi

Cravata poetului se desface

unui sertar uitat

est alb al iernii deja

amestecînd noaptea cu ziua

*

(n.n. – V. S.)

Chantal Mauduit a fost o cunoscută şi controversată lpinistă franceză,
născută pe 24 martie 1964. Himalaystă împătimită, a murit pe optmiarul
Dhaulagiri, pe 13 mai 1998, ucisă în cortul ei de o avalanşă. Ancheta ce a
urmat a ridicat multe semne de întrebare printre alpinişti

a

La corbata del poeta

în memoria lui Jaime Sabines

Sfîrşit de vară indiană

Întoarceri

Voi reveni

din departele în care nu te afli

a emorfozat totul

Realul deja
nu mai e decît semne

incapabil de-acum înainte

în locul prezenţei tale

pentru că trecerea ta

păstrînd vii secretele

să se limiteze la a nu fi decît el

Voi putea oare să reînsufleţesc
găoacea trupului
ca odinioară
cu calm şi exactitate

Iar tu, tu te-ai regăsit o alta

la contactul cu viaţa ta
nu te văzuse niciodată astfel

Să te linişteşti
să uiţi
ar fi şi mai rău

chiar la tine

ce

Liniile

Mister

Această trăsătură neagră în căuşul palmei mele
nici pată nici rană
nici cicatrice nici arsură

să fie un păr ud
sau o neaşteptată scurtătură
perpendiculară o clipă sau o veşnicie
pe liniile vieţii, capului şi inimii

şi e posibil cu adevărat

tu să trăieşti
ca şi cum aceeaşi clipă nu ar trece
deodată

Afară de-acum
nimic nu mai e asemănător

totul a îmbătrînit

chiar ţurţuri plîng
pînă şi-n genele caselo

şi acest sol pe care ieri încă-l călcam
pe furiş gheaţa s-a strecurat
între real şi noi
promoroaca deformează totul

În faţa ochilor mei de ieri
frigul încremeneşte aerul în oglindă
în faţa mea de-acum

ltă imagine
ar fi de partea cealaltă a cositorului

inconştientă

Căci nu rămîn în adîncul sufletelor noastre
decît aceste cîntece pe care le înlănţuim
ca pe nişte puncte de sutură
în viul cărnii
atît de asemănătoare cu albele
pe care iarna le trasează la ferestre

aceste prăfuite lupe

aşa cum sticla ne taie venele

Şi pe gheaţa buzelor
asemănătoare sudorii la soare
zăpada deodată gustă sarea

Bulgăre de zăpadă
balon de săpun
stea sau perlă

icătură de rouă

apă a sufletului
plumb sau gaură neagră

ilă de sticlă
ochi de lacrimă

sferă efemeră
piatră solitară

planetă sau univers

Neştirbită amintire

în cuşca de lift

Blîndă durere
osteneală şi tihnă
tot şi nimic
nimic şi tot

nici obiect nici decret

ca în timp ce eu zac aici
altundeva

prezentului

totul a albit
totul e mai rece

r

Între umbra mea

nu mai e decît chipul meu
orice a

sau chiar în mirajele brumei

ferigi

aceste oglinzi aburite

aceste geamuri sparte
care ne rup de lume

P
sudoare a inimii

B

cristal de mare

ion atom

ce se prelinge în secret

a thoraxului

Privind gheaţa

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU

Redacţia ţia:

şi webdesign

şi administra

Tel./fax:

şi

Tehnoredactare computerizat

str. Gh. I. Brătianu nr. 22. Ia

Florin

S.C. PRINT MULTICOLOR
S.R.L

Str. Bucium nr. 34 Ia

şi
0232 262140

e-mail: cronica iasi

I.S.S.N. : 2240-4560

ŞOVA

şi

_ @yahoo.com
Cont RO43RNCB3200000259200001

deschis la B.C. Ia

ă

Tiparul:

Revista

Biblioteca Jude a
cu sprijinul

Consiliului Jude

este editat
ţia Cultural

ţe n
"Gh. Asachi" Ia

ţean Ia

ă de
Funda ă Cronica

ăşi
şi

şi

Redactor
Redactor-şef adjunct:
Secretar general de redacţie:
Redactori coordonatori: ,

-şef:

Redactori pentru străinătate: (Belgia); (Canada);
(Elveţia); (Franţa); ,

(Germania); (Mexic)

Valeriu STANCU

ĂNESCU

Pierre Yves SOUCY H l ne DORION
Maria Rosaria VALENTINI Denis EMORINE Emil CIRA  Christian W.
SCHENK Sanda RACOTTA

Bogdan Mihai MANDACHE
Mariana STANCU

Mihai BATOG BUJENIŢĂ Paula BĂLAN, Alexandru Dan
CIOCHINĂ, Valentin CIUCĂ, Daniel CORBU, Simion BOGD , Cătălin
TURLIUC

é è

G. MOSARI(Israel),

Casa de Presă şi Editură CRONICA
http://revistacronica.wordpress.com

Bernard Pozier (Canada)

5 9 4 8 4 1 9 0 0 0 0 1 1 70




